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چکیده
مدیریت دانش بهعنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدیدد اسدتک کبابناندههدا و
مراکز اطالعرسانی در محیط آموزشی و پژوهشی نظیر دانشگاههدا از مسدبتدترین مکدانهدا بدراپ پیدادهسدازپ برنامدههداپ
مدیریت دانش هسدبندک هددپ پدژوهش حاضدر شناسدایی و رتبدهبنددپ عوامدم مد بر بدر پیدادهسدازپ مددیریت داندش در
کبابنانه هاپ دانشدگاه علدوم پزشدکی بنددرعباس بدا اسدبزاده از تکنید

 TOPSISاسدتک روش بررسدی پدژوهش حاضدر

توصیزی -پیمایشی استک جامته آمارپ شامم کبابداران کبابنانههاپ دانشگاه علوم پزشکی بنددرعباس در سدات تحصدیلی
 6932-6939است ( 88نزر) که به علت محدودیت حجم جامته نمونهگیرپ صورت نگرفبه استک ابزار گردآورپ دادهها،
پرسشنامه محقق ساخبه بر مبناپ عوامم مدت  Bukowitzو  Williamاستک روایی صورپ پرسشنامه توسط اسداتید مجدر
تأییدد و بدراپ تتیدین پایدایی آن از فرمدوت  Cronbach's alfaاسدبزاده شدد کده مقددار آن  α = 8/88بدرآورد شددک بدراپ
تجزیهوتحلیم دادهها از آمار توصیزی و اسبنباطی به کم

نرمافزار آمارپ  SPSSاسبزادهشده استک یافبهها نشدان داد کده

تمام عوامم مدت Bukowitzو ( Williamیافبن ،بدهکدارگیرپ ،یدادگیرپ ،تسدهیم ،ارزیدابی ،ایجداد /نگهددارپ و حدفپ
دانش) بر پیادهسازپ مدیریت دانش در کبابنانههاپ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس م بر استک همچندین در رتبدهبنددپ
این عوامم با اسبزاده از تکنی

 TOPSISمشنص شد که عامم "تسهیم دانش" بیشبرین و عامم "حفپ دانش" کمبدرین

تأبیر را در پیادهسازپ مدیریت دانش در کبابنانههاپ دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بندرعباس داردک اجراپ این برنامدههدا
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در محیطهاپ بهداشبی و درمانی که اشبراک دانش از اهمیت زیدادپ برخدوردار اسدت ،موجبدات خددماترسدانی بهبدر و
بالطبع آن تسهیم یادگیرپ ،آموزش و پژوهش خواهد شد ،لفا شناخت عوامم م بر و رتبهبندپ آنها بسدیار حدا ز اهمیدت
استک با توجه به نبایج حاصله عوامم مدت  Bukowitzو  Williamبهعنوان مدلی جامع در اجدراپ موفقیدتآمیدز مددیریت
دانش م بر خواهد بودک
واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،کبابنانههاپ دانشگاهی ،مدت  Bukowitzو
 ،Williamتکنی

TOPSISک

مقدمه

کسبوکار ،براپ اولین بار در بنش انبزاعی و سپس در

مدیریت دانش بهعنوان یکی از موضوعات جالب و

بنش غیرانبزاعی ظهور کرده است ()2ک

چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید استک دامنه،

پیادهسازپ مدیریت دانش نهتنها بدراپ شدرکتهدا و

کاربرد و اسبزاده از آن گسبرده شده و بهعنوان حوزهاپ

سازمانهاپ بزرگ و انبزاعی حدا ز اهمیدت بدوده ،بلکده

میانرشبه اپ جداپ خدود را در مبدون مددیریبی بدازکرده

بددراپ سددازمانهدداپ غیرانبزدداعی همچددون دانشددگاههددا و

اسددتک مدددیریت دانددش مزهددوم جدیدددپ نیسددت شدداید

مراکددز بهداشددبی نیددز مهددم و ضددرورپ اسددتک بنددش

بسددیارپ از مددا دانددش را مدددیریت کددرده بدددون اینکدده

بهداشت و درمان به عنوان سازمانی که نیازمند کارکندان

تددرین درکددی نسددبت بدده آن داشددبه باشددیم امددا

ماهر و با دانش است ،به علت ارتباط با سدالمت جامتده،

انبظام بنشی به ایدن فتالیدتهدا و داشدبن طدر و برنامده

نیازمنددد اسددبزاده از روشهددایی کددارا در ارایدده خدددمات

براپ اجراپ آن موضدوع جدیددپ اسدت کده در اواخدر

جهت بهبود کیزیت ،هزیندههداپ بهداشدبی پدایین و رفدع

قددرن بیسددبم موردتوجدده قددرار گرفددتک مدددیریت دانددش

به موقع نیازهاپ مراجتین است که تنها در سدایه اسدبزاده

بددهعنددوان رهیددافبی جدیددد و بددا ارزش در کنددار سددایر

از روشهاپ نوین مدیریت اطالعات و تنصدیص زمدان

راهبردهدداپ تجددارپ و رقدداببی اسددت ،بدددین منظدددور

مناسب به امر مدیریت دانش امکانپفیر است ()9ک

کوچد

سازمانها به فکر پیادهسازپ برنامههداپ مددیریت داندش
شدند تا از مزایاپ بالقوه آن بهرهجویی کنندک

سازمان هاپ بهداشبی و درمانی نیز کمابیش با مسا م
مشابه سازمانهاپ دیگر مواجه هسبند و دانش زیادپ در

سازمانها براپ موفقیت و رقابت در محیط پرفدراز و

وراپ فرایندها تولید می شودک وجود سدیلوهاپ دانشدی و

نشیب نیاز بده اسدبزاده از اسدبراتژپهداپ قابدم انطبدا و

حزاظت از داراییهاپ فکرپ از طرپ افدراد و گدروههدا

هوشمندپ را مشبمم بر رویههدا و فرآینددهاپ مددیریت

در این سازمان بهوفور به چشم میخورد بیآنکده ببواندد

دانش دارندک لفا مدیریت دانش بهعنوان یکی از راههاپ

بهصورت کامالً مطلو بدراپ یدادگیرپ و تصدمیمهداپ

دسبیابی به عملکرد مطلو در سازمانها و بهطور اخص

سازمانی مورداسبزاده قرار گیردک جابجایی مندابع انسدانی

در کبابنانه ها براپ موفقیدت و رقداببی بدودن در محدیط

و خددروآ آنهددا از سیسددبم بدده نحددو منبلد

بدده خددروآ

امروزپ الزامی است ()6ک Yangو  Lynchبیان مدیدارد

سرمایههاپ فکرپ میانجامد و این بدان متنی اسدت کده

که بدهکدارگیرپ بسدیارپ از رونددهاپ جدیدد مددیریت

باید منابع محدود سازمانی را به کار گرفت و هدر روز از
نو تجربه کردک تزاوتهایی نیز بین سازمانهاپ بهداشدبی

شناسایی و رتبهبندپ عوامم م بر بر پیادهسازپ مدیریت دانش با اسبزاده از تکنی
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و درمانی و سدایر سدازمانهدا وجدود داردک یکدی از ایدن

فو را در پیادهسازپ م بر برنامههاپ مدیریت دانش در

وجوه اخبالپ ،داشدبن اهددافی عدالوه بدر سدازمانهداپ

نظددر گرفبدده اسددت ،برگزیددده شدددک ایددن مدددت مراحددم

دیگر یتنی ارتقاپ محافظت از بیمار و کاهش خطاهداپ

پیادهسازپ مدیریت دانش را بهبر گسدبرش داده و بدراپ

پزشددکی اسددت و تزدداوت دیگددر اسددبزاده فزاینددده از

محیطهاپ غیرانبزاعی مناسب استک مددت  Bukowitzو

فندداورپهدداپ پیشددرفبه در خدددمات بهداشددبی اسددت کدده

 Williamشددامم هزددت عامددم یددافبن ،بددهکددارگیرپ،

بددهکددارگیرپ کارکنددان آمددوزشدیددده و مبنصددص را

یادگیرپ ،تسهیم ،ارزیدابی ،ایجداد /نگهددارپ و حدفپ

ضرورپ مدیسدازدک از طدرپ دیگدر لدزوم انجدام کارهدا

دانش است ()1ک

به صورت گروهی و حوت محور بیمار ،بده اشدبراک هدر

با توجه به مطالب پیشگزبده کبابناندههداپ دانشدگاه

چه بیشبر داندش و سدازماندهدی و مددیریت آن در ایدن

علوم پزشکی بندرعباس بهمنظدور ارایده خددمات بهبدر و

سازمانها اهمیت به سزایی میبنشد ()1ک یکی دیگدر از

بهرهورپ بیشبر از داندش سدازمانی کبابدداران خدود نیداز

کاربردهدداپ مهددم مدددیریت دانددش در سددازمانهدداپ

بددهشناسددایی و رتبددهبندددپ عوامددم م د بر بددر برنامددههدداپ

بهداشبی ،کدگفارپ بالینی است ()1ک موارد بیانشده بده

مدیریت دانش براپ پیاده سازپ آن دارندک لدفا پدژوهش

همراه آموزشی بودن این مراکدز تأکیددپ بدر اهمیدت و

حاضر ستی در ارایه عوامم م بر بر برنامههاپ مددیریت

ضرورت توجه به مدیریت دانش و عوامدم مد بر بدر آن

دانش و سپس رتبهبندپ آنهدا را بدا اسدبزاده از تکنید

جهددت اجددرا در سددازمانهدداپ بهداشددبی و درمددانی نظیددر

 TOPSISداردک

دانشگاههاپ علوم پزشکی استک نبایج حاصم از اجدراپ

مدیریت دانش بهعنوان رشبهاپ جدید درحاتتوسته

فرایندهاپ مدیریت دانش موجب بهبود محیط آموزشی

خاسبگاه نظرپ خود است .براپ بهبود عملکرد سازمانی

تددریس ،افدزایش ارتبداط بدین

و رقابت موفقیتآمیز در بازارهاپ جهانی ،سازمانهدا بده

اعضاپ هیئتعلمی ،دانشجویان و کارمندان و در نهایت

مدیریت دانش کارا نیاز دارند اگرچده نیداز بده مددیریت

افزایش خدمترسانی بهبر خواهد شدک

دانش بهصورت کاربردپ عموماً پفیرفبهشدده اسدت امدا

و نحوه یادگیرپ ،سب

هنوز مزهومی غیر عینی است و اکثدر نوشدبههدا بدهدنبدات
مبانی نظری

کش

قبم از پیداده سدازپ مددیریت داندش بایدد نسدبت بده
عوامم م بر بر آن آگاهی کافی داشتک انسدان ،فرایندد،
فندداورپ و فرهندد

این مسأله ناملموساند ()1ک لفا در این بنش اببدا

بدده تتری د

عناصددر سددازنده آن یتنددی دانددش و سددپس

مدیریت دانش مبادرت میشود:

از جملدده عددواملی هسددبند کدده بددر

دانددش از اطالعددات مشددبق شددده و بنددابراین از آن

برنامددههدداپ مدددیریت دانددش تأبیرگددفار مددیباشددند ،لددفا

غنیتر و متنیدارتر استک دانش شامم خبرگی ،آگداهی

شددناخت و درک روشددنی از ایددن عوامددم و میددزان تددأبیر

و درک کسددبشددده از طریددق تجربدده یددا مطالتدده اسددتک

آنها ،مدیران دانش را در اجراپ هر چهبهبر برنامدههداپ

همچنین دانش از مقایسه ،شناسدایی مسدبمر و ارتباطدات

مدیریت دانش یارپ میکندک پس از بررسیهدا و تتیدین

حاصم میشودک  Servinمدیریت دانش را کاربرد دانش

عوامم م بر بر برنامههاپ مدیریت داندش ،عوامدم مددت

جمتی بهمنظور حصوت اهداپ خاص سازمانی مدیداندد

 Bukowitzو  Williamبهعنوان مدلی که تمدام عوامدم

()8ک
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بددای مدددیریت دانددش ،فراینددد

داندش در مراکدز بهداشدبی و درمدانی شهرسدبان یدزد

بددا توجدده بددهتتدداری

بهکنبرت درآوردن محیطی است که دانش در آن جهدت

پرداخبهاند و به این نبیجه رسیدند که بهکارگیرپ دانش

حصوت اهداپ سازمانی شناسایی ،سازماندهدی ،خلدق و

در بین کارکنان مراکز بهداشبی و درمانی شهرسبان یزد

اشبراک میشودک

در وضتیت مطلوبی قرار دارد ولی در سایر ابتاد فرآیند

مدددت  TOPSISتوسددط  Hwangو  Yoonدر سددات

مددیریت داندش مطلدو نیسدتک بدین هرید

از ابتداد

 6386پیشنهاد شدک این مدت یکدی از بهبدرین مددتهداپ

فرآیند مدیریت دانش نیز تزاوت متندادارپ وجدود دارد

تصمیم گیرپ چند شاخصه اسدتک اسداس ایدن روش آن

()9ک حسدددینزاده ( )6983بددده مقایسددده و تتیدددین میدددزان

است که گزینه انبنابی باید کمبرین فاصله را بدا راهحدم

کاربست مددیریت داندش بدین کارکندان کبابناندههداپ

ایدهآت مثبت و بیشبرین فاصله را از راهحم ایدهآت منزی

دانشگاههاپ علدوم پزشدکی اصدزهان و تبریدز بدر اسداس

داراپ

مدت ( Hissigخلق ،ذخیره ،نشر و بدهکدارگیرپ داندش)

داشدبه باشددک درعدینحدات ایدن روش یدا تکنید

پرداخبه استک نبایج پژوهش نشدان داد کده بدهطدورکلی

فرضیاتی نیز است:
 -مطلوبیددت هددر شدداخص بایددد بددهطددور یکنواخددت

میزان کاربست مدیریت دانش بر اسداس مددت هیسدی

افزایشی یا کاهشی باشد یتنی بهبدرین ارزش موجدود از

بددین کارکنددان کبابنانددههدداپ دانشددگاه علددوم پزشددکی

شدداخص ،نشدداندهنددده حالددت ایدددهآت و بدددترین

اصزهان با میانگین  2/8و دانشگاه علوم پزشکی تبریدز بدا

ید

ارزش موجود نشاندهنده ایدهآت منزی خواهد بودک
 -فاصله از ی

میانگین  2/3کمبر از حد مبوسدط اسدت ()66ک همچندین

گزینه ایدهآت مثبت یا ایدهآت منزدی

شیروانی و همکداران ( )6988در پدژوهش خدود بده ایدن

ممکن است بهصورت فاصله اقلیدسدی (تدوان دوم) و یدا

نبیجه رسدیدند کده در  1م لزده موردبررسدی (شناسدایی،

به صورت مجموع قدر مطلدق از فواصدم خطدی محاسدبه

اکبسددا  ،توسددته ،اشددبراک و توزیددع ،بهددرهگیددرپ و

گردد که این امر بسبگی به نرخ تبادت و جدایگزینی بدین

ذخیددرهسددازپ دانددش) ،زمینددههدداپ یزم جهددت اسددبقرار

شاخصها دارد ()3ک

مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصدزهان کمبدر

درزمیندده مدددیریت دانددش در بافددتهدداپ گوندداگون

از حد مبوسط است ()62ک فاخر و همکار ( )6988نیز بده

پژوهشهاپ متبنابهی صورت گرفبده اسدتک همچندین از

رتبهبندپ دانشکدههاپ دانشگاه شدهید چمدران اهدواز بدا

 TOPSISنیدددز در پدددژوهشهددداپ چنددددپ

تاپسیس پرداخبندک بهمنظور رتبهبنددپ

تکنیددد

اسبزادهشده است ،اما تابهحات پژوهشدی مشدابه پدژوهش

اسبزاده از تکنی

دانشددکدههددا جمتدداً  98شدداخص انبنددا و بددا کمدد
( AHPفرایند تحلیدم سلسدله مراتبدی) بده آنهدا

حاضر صورت نگرفبه است بنابراین به پژوهشهایی که

تکنی

مشابهت بیشبرپ با پژوهش حاضر دارد اشاره میشودک

وزن داده شدک پس از آن با توجه به شاخصها رتبهبندپ

میدر فنرالددینی و همکداران ( )6983بده ارزیدابی و

انجام شدک از بدین دانشدکدههداپ منبلد  68 ،دانشدکده

اولویدتبنددپ م لزدههداپ مددیریت داندش ،مدرتبط بدا

وارد فراینددد رتبددهبندددپ شدددند کدده در نهایددت دانشددکده

نوآورپ دانش و عملکدرد ندوآورپ بدا اسدبزاده از روش

روانشناسی و علوم تربیبی رتبه اوت و دانشکده اقبصداد و

 TOPSISپرداخبددهانددد ()68ک میددر غزددورپ و همکدداران

علوم اجبماعی رتبده دهدم را بده خدود اخبصداص دادندد

( )6983در پژوهشی به ارزیابی ابتداد فرآیندد مددیریت

()69ک
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در مقالهاپ با عندوان " مددت فرآینددپ بدراپ انبقدات

است و نهایباً نبیجهگیرپ نموده کده ابدر هرکددام از ایدن

دانش با اسبزاده از تئورپهاپ مربوط به ارتباط داندش و

موانددع در سددازمان یکسددان نیسددت و وزن مبزدداوتی دارد

ترجمده دانددشک" کدده توسددط  Liyanageو همکدداران در

()61ک

سات  2883به رشبه تحریر درآمده است ،به مترفی ید
مدت پیشدرفبه بدراپ فرآیندد انبقداد داندش بدر طبدق مددت
پیشرفبه تئورید

انبقدات داندش در شدش مرحلده اصدلی

موردبررسی قرارگرفبه است ()61ک

بددر اسدداس عوامددم مدد بر بددر مدددیریت دانددش در
کبابناندددههددداپ دانشدددگاه علدددوم پزشدددکی بنددددرعباس
فرضیههاپ پژوهشی ذیم مدنظر قرار گرفت:
فرضددیه 6ک عوامددم مدددت  Bukowitzو  Williamبددر

در مقالهاپ با عنوان " پدژوهش بدر انبقدات داندش در
سازمانها :لغتشناسی " که توسدط  Kumarو Ganesh

پیادهسدازپ مددیریت داندش در کبابناندههداپ دانشدگاه
علوم پزشکی بندرعباس م بر استک

در سات  2883به رشبه تحریر درآمده اسدت ،بده ارایده و

فرضیه 2ک تزاوت بدین میدزان تدأبیر عوامدم مد بر بدر

شرحی در مدورد لغدتشناسدی ادبدی پدژوهش در مدورد

پیاده سازپ آن در کبابنانههاپ دانشدگاه علدوم پزشدکی

انبقات دانش در سدازمانهدا پرداخبدهشدده اسدت در ایدن

بندرعباس متنیدار استک

پژوهش هشت بتد که بر مبنداپ مطالتده ادبیدات (پیشدینه
پژوهش) بهدستآمده بهعنوان خصوصدیات انبقدات و بده

روش پژوهش

اشبراکگفارپ دانش مترفیشده است و مبنداظر بدا هدر

پددژوهش حاضددر توصددیزی -پیمایشددی اسددتک جامتدده

بتد براپ آنها بین دو تا شش خصیصه یافت شده اسدت

آمارپ پژوهش شامم تمام کبابداران شاغم در دانشدگاه

()61ک

علوم پزشکی بندرعباس اعم از کبابنانههاپ دانشدگاهی

در مقاله اپ با عندوان " تدأبیر بازدارندده بدر آمدوزش

( 18نزددر) و بیمارسددبانی ( 98نزددر) در سددات تحصددیلی

سدددازمانی در سدددازمانهددداپ پیچیدددده " کددده توسدددط

 6932-6939است که به علت محددودیت جامتده تمدام

 McLaughlinو همکاران در سات  2888به رشبه تحریر

افراد به عنوان جامتده آمدارپ در نظدر گرفبده شددک بدراپ

درآمده است ،به بررسدی رفبدارپ کده کارمنددان ایجداد

دسبیابی بهعوامم مد بر بدر پیدادهسدازپ مددیریت داندش

میکنند ،به دست میآورندد و داندش و اطالعدات را در

ننست با روش کبابنانهاپ پژوهشهاپ مشابه بررسی و

زنجیره تولیدپ پیچیده با نگاهی به درک بهبر براپ

کدداوش شددد و در نهایددت مدددت  Bukowitzو William

شناسایی و اداره کردن موانتی که اینچندین تغییراتدی را

که تمام عوامم را در نظر گرفبه ،برگزیده شدک دادههداپ

به وجود مدیآوردندد ،پرداخبده اسدتک در ایدن پدژوهش

موردنیاز براپ آزمون فرضیههاپ پژوهشدی بدا پرسشدنامه

شددرکت بددزرگ بدده

گردآورپ شدک پرسشنامه مزبور مببنی بدر هزدت عامدم و

اطالعات و دانش دسبرسی مییابندد و یدا آن را ایجداد و

شامم  11گویه (م لزه) بودک پرسشنامه مزبدور ،اخفشدده

تسهیم میکنند بررسیشده و ستی در فهدم ،تشدنیص و

از پژوهش محمدپ اسبانی ( )6983بوده کده روایدی آن

چگونگی مدیریت کردن موانع انبقدات داندش داردک ایدن

توسط مبنصصان این حوزه تأیید و پایایی آن با محاسبه

کار میددانی مواندع انبقدات داندش را در

واریانس جامته بهمنظور تتیین ضدریب آلزداپ کرونبداخ

شددرکت بددزرگ ( )IBMمددورد آزمددون قددرار داده

انجام شده است که ضریب مزبور برابر بدا  8/88محاسدبه

ی

روشهددایی کدده کارمندددان یدد

پژوهش در ی
ید
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گردیدک براپ تجزیهوتحلیم دادهها ،از ندرمافدزار آمدارپ

عودت داده شد که میزان بازگشت پاسدننامههدا 83/11

 SPSSدر دو سطح توصیزی و اسبنباطی اسبزاده شدک در

درصد بودک بررسی دادههاپ گدردآورپشدده بدا آزمدون

سددطح آمددار توصددیزی از فراوانددی ،درصددد فراوانددی،

 t-Testانجام شدک براپ بررسی فرضیههداپ  6-6تدا 1-6

میددانگین ،واریددانس و انحددراپ متیددار اسددبزاده شددد و در

آزمون فرض آمارپ به کار رفدت کده یافبدههداپ آن در

سطح آمدار اسدبنباطی نظدر بده اینکده اسدبزاده از آزمدون

جدوت  6ارایهشده و با توجه به  Pمشاهدهشدده ()P</05

مسبلزم اطمینان از نرمات بودن توزیدع دادههدا

فرضیههاپ آ تا  1مورد تأیید قرار میگیردک این بدان متنا

است ،اببدا آزمون اجرا و پسازآن براپ تجزیدهوتحلیدم

است کده هزدت عامدم مزبدور در پیدادهسدازپ مددیریت

دادهها با توجده بده م لزدههداپ موردبررسدی از آزمدون t

دانش م بر استک

پارامبری

ت

نمونهاپ اسبزاده شد و براپ رتبهبندپ عوامدم مد بر

بر مدیریت دانش از تکنی

 TOPSISاسبزاده شدک

همچنددین فرضددیه  2مددورد آزمددون قددرار گرفددت کدده
یافبههاپ این آزمون در جدوت  2آمده استک همانطدور
که مالحظه میشود  Pمشاهدهشدده ( )P</05حداکی از

یافتهها

تأیید شدن فرضیه است یتنی تزاوت میزان تأبیر عوامدم

با اسبزاده از روش سرشمارپ پرسشدنامه بدین تمدامی

مدت  Bukowitzو  Williamمتنیدار استک

کبابداران توزیع شد که تتداد  13پاسننامه به پژوهشگر
جدول  -1یافتههای بررسی فرضیه 1
آماره آزمون

P

تصمیمگیری

یافبن

29/621

80888

درسبی فرضیه

بکار گیرپ

23/11

80888

درسبی فرضیه

یادگیرپ

96/116

80888

درسبی فرضیه

تسهیم

19/312

80888

درسبی فرضیه

ارزیابی

13/211

80888

درسبی فرضیه

ایجاد/نگهدارپ

12/918

80888

درسبی فرضیه

حفپ

21/618

80888

درسبی فرضیه

عامل
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جدول  -2یافتههای بررسی فرضیه 2

عامل

آماره آزمون

تصمیمگیری

P

یافبن
بکار گیرپ
یادگیرپ
98/931

تسهیم

درسبی فرضیه

80888

ارزیابی
ایجاد/نگهدارپ
حفپ
ازآنجاکه بررسیهاپ انجامشده نشدان داد کده تدأبیر
از عوامم م بر بر پیادهسازپ مدیریت داندش در

هر ی

 Williamدر کبابنانددههدداپ دانشددگاه علددوم پزشددکی
بندرعباس تکنی

 TOPSISانبنا شدک

کبابنانددههدداپ دانشددگاه علددوم پزشددکی بندددرعباس بددا

نبایج حاصم از رتبهبندپ عوامم م بر بر پیادهسدازپ

یکدیگر یکسان نیست ،بنابراین باید میدزان تأبیرگدفارپ

مدیریت دانش بدر اسداس مددت  Bukowitzو William

این عوامدم را سدنجید و بددینسدان آنهدا را رتبدهبنددپ

در جدوت  9ارایهشده اسدتک چنانکده مشداهده مدیشدود

نمودک

عامم "تسهیم دانش " بیشبرین و عامم "حفپ داندش "

در این پژوهش براپ اولویتبنددپ عوامدم مد بر بدر

کمبددرین تددأبیر را در پیددادهسددازپ مدددیریت دانددش در

پیادهسازپ مدیریت دانش بر اسداس مددت  Bukowitzو

کبابنانه هاپ دانشگاه علوم پزشکی دانشدگاه بنددرعباس
بر اساس مدت Bukowitzو Williamداردک

جدول  -3رتبهبندی عوامل مدل بکوویتز و ویلیامز با استفاده از تکنیک TOPSIS

اندازه فاصله بهازای

اندازه فاصله بهازای

راهحل ایدهآل مثبت

راهحل ایدهآل منفی
80816

80116211918
80111896921

رتبه

عوامل

1

تسهیم

80811

2

ایجاد /نگهدارپ

80811

80898

3

ارزیابی

80818

80891

80128116123

4

یافبن

80893

80821

80988312986

5

بهکارگیرپ

80892

80868

8091

6

یادگیرپ

80816

80826

80998183111

7

حفپ

80813

80821

80991891898

Ci
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همچنین بدهمنظدور تجزیده وتحلیدم بهبدر هدر ید

آنها را با اسبزاده از تکنی

از

م لزدههداپ عوامدم مددت Bukowitzو  Williamتمدام

 TOPSISرتبهبندپ نمدوده

و در جدوت  1ارایهشده استک

جدول  -4رتبهبندی مؤلفههای عوامل مؤثر بر مدیریت دانش با استفاده تکنیک TOPSIS
عوامل

اندازه فاصله به ازای

اندازه فاصله به ازای

راهحل ایدهآل

راهحل ایدهآل

مثبت

منفی

80863

80821

80118693191

80861

80826

80112196113

3

تأکید بر اشاعه فرهن

دانشپژوهی

80829

80821

8011

4

تأمین دانش موردنیاز از خارآ سازمان

8082

80822

80129883121

رتبه

1
2
یافتن
دانش

5
6
7
1
2

بهکارگیری
دانش

3
4
5
6
1
2

یادگیری
دانش

3
4
5

مؤلفهها
تأکید بر شناسایی و مترفی دارندگان دانش
کلیدپ
محدودیت (ساخبارپ ،فرهنگی و غیره) جهت
یافبن دانش

در دسبرس بودن امکانات رایانهاپ یزم جهت
یافبن دانش
وجود امکاناتی جهت دسبیابی به دانش از
مکانهاپ دیگر
تأمین دانش موردنیاز از داخم سازمان
توان اسبزاده از دانش خود (کبابداران) در
موقتیتها و مسا م جدید
اسبزاده از دانش کبابداران باتجربه جهت حم
مشکالت
موردتوجه قرار گرفبن ایدهها و افکار نو در
کبابداران
اسبزاده از دانش کبابداران جهت
تصمیمگیرپهاپ تنصصی
تناسب خدمات ارایهشده در بنشهاپ منبل

با

کاربرد دانش کبابدارپ
برگزارپ کارگاههاپ آموزشی جهت نحوه
کاربردپ کردن دانش
ارایه برنامههاپ آموزشی مناسب در راسباپ
تنصصهاپ مرتبط
طراحی و اجراپ دورههاپ آموزشی ضمن
خدمت مرتبط با اهداپ کبابنانه
گردآورپ تجربیات و آموخبههاپ کبابداران
آموزش کبابداران درباره نحوه سازماندهی
اطالعات و دانش خود
توجه به ارتباط م بر و مسبمر با گروههاپ علمی
و آموزشی کبابدارپ

Ci

80868

80861

80181161281

80821

80829

80113611111

80826

80863

80111

80861

80868

801121

80861

80861

80161623892

80826

8082

80181881818

80861

80861

80116162389

80863

80861

80116611116

8068

80821

80661111813

80821

80821

80138111898

80829

80826

80111212121

80822

80863

80119161191

80823

80826

8012

80821

80868

80183838383
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ادامه جدول  -4رتبهبندی مؤلفههای عوامل مؤثر بر مدیریت دانش با استفاده تکنیک TOPSIS
عوامل

رتبه

مؤلفهها

اندازه فاصله به
ازای راهحل
ایدهآل مثبت

اندازه فاصله به ازای
راهحل ایدهآل
منفی

Ci

1

پشبیبانی ساخبار سازمانی از توزیع و نشر دانش

80891

80811

8011

2

برگزارپ نشستها و جلسات رودررو با همکاران

80891

80819

80111989131

3

وجود مشو هاپ مادپ براپ تبادت و اشبراک دانش

80892

80891

80191296881

4
تسهیم
دانش

80899

80891

80161181882

80891

80891

80181812211

80898

80893

80181139181

7

تمایم کبابداران به تبادت و اشبراک دانش

80891

80899

80181231668

8

وجود شبکههاپ کامپیوترپ در بین کبابداران

80899

80896

80181911

80891

80823

80193939393

80861

80821

80121381311

2

فرایند ارزیابی واضح و روشن

80821

80823

80111613866

3

ارزیابی نیازهاپ دانش جارپ سازمان

80863

80826

80121

4

ارزیابی نیازهاپ دانش آتی سازمان

80826

80861

801

5

ارزیابی شکم و نوع دانش موردنیاز بنشهاپ
کبابنانه

80829

80861

80931191812

1

کدگفارپ دانش مورداسبزاده در فرایندهاپ
سازمانی

80821

80891

80119118132

2

تهیه امکانات مسبندسازپ تجربیات گوناگون

80823

80899

80192218811

80892

80891

8012298881

80823

8089

80188111111

8089

80896

80188631126

80828

80821

80138383836

80896

80823

80189999999

80821

80822

80118999999

9

توانایی کبابداران در غنیسازپ و تولید دانش جدید

80892

80829

80168686868

1

دنبات کردن فرایند روزآمدسازپ دانش

80829

80822

80188888883

80861

80862

80111111111

80821

8082

80191182183

5
6

9
1
ارزیابی
دانش

3
ایجاد/
نگهداری
دانش

4
5
6
7
8

حذف
دانش

بررسی و پیشبینی نیازهاپ خاص بنشها جهت

2
3
4

اشبراک دانش
وجود امکانات جهت اشبراک دانش با دیگر
کبابنانهها
حمایت مدیریت کبابنانه و سازمان از تبادت و
اشبراک دانش

وجود مشو هاپ غیرمادپ یزم جهت تبادت و
اشبراک دانش
تجزیهوتحلیم نحوه انجام کارها در مقاطع زمانی
منبل

ایجاد و نگهدارپ مدارک الکبرونیکی در قالب
پایگاههاپ اطالعاتی
سرمایهگفارپ بر فناورپ جهت ذخیرهسازپ
اسبزاده از ابزارهاپ الکبرونیکی جهت خلق دانش
جدید
اسبزاده از نشریات تنصصی روزآمد رشبه جهت
غنیسازپ دانش
وجود مکانهایی جهت تبادت غیررسمی و دوسبانه
جهت تولید دانش
اهمیت تولید دانش در بنشهاپ منبل

وجود مکانی براپ ذخیرهسازپ اطالعات و دانش
منسوخشده
حفپ دانش بدون کاربرد
وجود مالکهاپ آشکار براپ حفپ دانش
منسوخشده

80863

80866

80911111111
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بحث

تمرکز برنامههاپ مدیریت دانش بر تسهیم دانش اسدبوار

میدر فنرالددینی و همکداران ( )6983بده ارزیدابی و
اولویدتبنددپ م لزدههداپ مددیریت داندش ،مدرتبط بدا
نوآورپ دانش و عملکدرد ندوآورپ بدا اسدبزاده از روش
پرداخبهاندک این پژوهش ارتباط مثبت و متنادار نوآورپ
دانش و مدیریت دانش و مددیریت داندش و عملکدرد
ندوآورپ را بده اببدات رسدانده اسدت .در ایدن پدژوهش
مشنص شد که بیشبرین و کمبرین م لزههداپ مددیریت
دانش ،به ترتیب و" توزیدع بدهموقدع اخبدار " و "تسدهیم
دانش بین کارکنان " استک
میددر غزددورپ و همکدداران ( )6983در پژوهش دی بدده
ارزیابی ابتاد فرآیند مدیریت دانش در مراکز بهداشبی
و درمدانی شهرسدبان یدزد پرداخبدهاندد و بده ایدن نبیجده
رسیدند که "فرایند مددیریت داندش " و " بکدار گیدرپ
دانش" ،بده ترتیدب داراپ کمبدرین و بیشدبرین عملکدرد
میباشندک
در پددژوهش حاضددر عوامددم مدد بر بددر برنامددههدداپ
مدددیریت دانددش موردبررسددی قددرار گرفددت و مدددت
 Bukowitzو  Williamبه عنوان مدلی که تمدام عوامدم
م بر بر پیادهسازپ برنامههاپ مدیریت داندش را در نظدر
دارد ،برگزیده شددک نبدایج نشدان داد کده عوامدم یدافبن،
بددهکددارگیرپ ،یددادگیرپ ،تسددهیم ،ارزیددابی ،ایجددداد/
نگهدارپ و حفپ دانش در پیادهسازپ م بر برنامههداپ
مدیریت دانش تأبیرگفار هسبندک نبایج حاصم از فرضدیه
دوم نشددان داد کدده تزدداوت میددزان تددأبیر عوامددم مدددت
 Bukowitzو  Williamمتنیدار است و تزاوت حاصدله
بددین عوامددم یکسددان نیسددتک همچنددین نبددایج حاصددم از
تکنی د

 TOPSISنشددان داد کدده عامددم تسددهیم دانددش

بیشددبرین و عامددم حددفپ دانددش کمبددرین تددأبیر را در
پیاده سازپ برنامه هاپ مدیریت داندش در کبابناندههداپ
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس داردک ازآنجاکده بیشدبر

است لفا این م لزه بیشبرین تأبیر را داشبه استک
نتیجهگیری
کبابنانههاپ دانشگاهی با بهرهجدویی از برنامدههداپ
مدیریت دانش میتوانند از دانش کبابداران ،اطالعات و
دانش موجود در منازن سازمانی بهبرین سدود را ببرنددک
اجراپ این برنامهها در محیطهاپ بهداشبی و درمانی که
اشددبراک دانددش از اهمیددت زیددادپ برخددوردار اسددت،
موجبات خدماترسانی بهبر و بالطبع آن موجب تسدهیم
یادگیرپ ،آموزش و پژوهش خواهد شدک همچندین یزم
به ذکر است که یادگیرپ الکبرونیکی و آمدوزش از راه
دور که یکی از مهمبرین تحدویت چشدمگیر در بندش
آموزش اسدت از بمدرات توجده بده مددیریت داندش در
آموزش عالی و منصوصاً کبابنانهها استک ایدن امدر بده
نقددش تددازه کبابنانددههددا در پشددبیبانی از منددابع موجددود و
گرایش به سمت کاربر -محور نمودن خددمات خدود و
ایجاد ارتباط مد برتر بدا کداربران برمدی گدردد بندابراین
شددناخت عوامددم م د بر و رتبددهبندددپ آنهددا بسددیار حددا ز
اهمیدت اسدتک بدا توجده بده نبدایج حاصدله عوامدم مدددت
 Bukowitzو  Williamبه عنوان مدلی جامع در اجدراپ
موفقیتآمیز مدیریت دانش م بر خواهد بودک
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