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Article Type 
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 Purpose: The aim of this study was to investigate the role of 

knowledge management in promoting organizational health 

in hospitals in Tehran. 

Materials and Methods: The statistical population of the 

present study was all managers of Tehran hospitals and 

according to Cochran's formula in determining the volume of 

limited statistical populations, the number of statistical 

samples was 316 and in the first half of 2020, the opinions of 

these people were collected. Is. 

Findings: There is a direct relationship between independent 

variables and organizational health. It can also be said that 

there is a direct and significant relationship between the 

components of knowledge management and the level of 

organizational health in Tehran hospitals; therefore, it can be 

concluded that by strengthening the components of 

knowledge management among employees, their 

organizational health increases. The degree of correlation 

between the variables also shows that the intensity of the 

relationship between the two variables of knowledge storage 

and organizational health is higher than other variables. 

Conclusion: Also, according to the results, it should be 

stated that knowledge management components have a share 

in predicting organizational health. 
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت
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 مقدمه
مروزه سازمانها در همه کشورها به مدیران و کارمندان کارآمد ا

نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود برای رشد و توسعه همه جانبه 
یکی از مهمترین زمینه های مورد نیاز برای این مهم  .دست یابند

 .(1)وجود سالمت سازمانی است 
مایلز برای اولین بار از اصطالح سالمت سازمانی استفاده کرد. وی 
معتقد بود که سازمان همیشه سالم نمی ماند و الزم است سالمت 

 .(2)سازمان به مرور اندازه گیری شود 
موفقیت، استفاده از روشها و فنون مدیریتی مانند مدیریت دانش، 

سازمانی و نحوه ایجاد یک پل قوی بین این روشها و سالمت 
زندگی در هر جامعه و سیستم اجتماعی، از جمله سازمان را 
توضیح می دهد. به دلیل پویایی زیاد محیط، سازمان ها باید خود را 

برای هماهنگی بیشتر با شرایط  با تغییرات محیط سازگار کنند.
محیطی، مدیران باید از حداکثر دانش به روز استفاده کرده و به 

دانش بنیان بروند و این را می توان نتیجه فرهنگ  سمت مدیریت
 قوی و مثبت و سالمت سازمانی دانست.

یکی از شرایط الزم برای توسعه و پیشرفت سازمان، داشتن سطح 
بدون شک، فضای سالم منجر به  سالمت مناسب در سازمان است.

 رشد فردی، خوشبختی و عملکرد بهتر افراد در سازمان می شود.
الم زمینه رشد استعدادهای افراد را فراهم می کند و یک محیط س

 .(3)یک سازمان سالم افراد سخت کوش و فعال تولید می کند 
امروزه عدم موفقیت سازمان ها در رسیدن به اهداف خود تا  

حدودی به دلیل کمبود یا پایین بودن سالمت سازمان است. سالمت 
انسانی بیشتری سر و  سازمانی به ویژه در سازمانهایی که با منابع

کار دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا سالمت 
سازمانی مفهومی است که بشر در تأسیس آن نقش بسیار مهمی 
دارد و به عنوان مهمترین عامل دستیابی به اهداف در سازمانهای 

 برای سازمان توانایی به سازمانی امروزی شناخته می شود. سالمت
 در که بیمارستان خصوص به دارد، اشاره پیچیده محیط دوام در

 مهارتی و تکنولوژیکی تغییرات قبیل از تغییر، از محیطی آکنده
 در سازمان توانایی از است عبارت سازمانی سالمت .دارد قرار

 ابعاد از که توانایی؛ این بهبود و محیط سازش با و بقا حفظ
 بین متقابل اعتماد و بودن باز دوستی، جمع حس) یهروح

 و علمی برتری که سازمان حدی به) یعلم تاکید ،(کارکنان
 ،(ورزد تالش می بدان نیل برای و بوده طالب را فرهنگی
، (است دوستانه و باز که مدیر رهبری رفتار) گری مالحظه
 روابط و مناسبات کردن مشخص در مدیر رفتار) دهی ساخت
 لوازم و مواد کردن فراهممنابع ) حمایت ،(با کارکنان کاری
 یرمد نفوذ ،(وظایف مؤثر اجرای سازمان به منظور کار اساسی

 یگانگی ،(خود مافوق و رؤسا تأثیرگذاری بر بر سازمان توانایی)
 که طریقی به محیطش با سازگاری به سازمان توانایی) ینهاد

 ،(کند حفظ را خود های برنامه تمامیت و انسجام یگانگی،
 مطلوب دارای جوی پویا و سالم های بیمارستاناست.  شده تشکیل

 کار عالقه مندی به و انگیزش موجبات همچنین و بوده سالم و
 بیمارستان اثربخشی طریق این از و می کند فراهم کارکنان در را

 .(4برد )را باال می 
 است، سازمان عمومی جو سازی مفهوم برای سازمانی سالمت 

 جلب شرایطی به را سازمان توجه یک در مثبت سالمتی مفهوم
 موجب یا کرده تسهیل را سازمان ی توسعه و رشد که کند می

 توان می سازمانی سالمت طریق . از(5است ) های سازمانی پویایی
 اهداف ها، آن از استفاده با تا کرد شناسایی را اعضا استعدادهای

 به سازمانی . سالمت(6) کند پیدا تحقق مطلوبی شکل به سازمانی
 برآمدن عهده از عملکرد مؤثر، برای سازمانی توانایی یک عنوان

 رشد برای و مقتضی و مناسب طور به تغییر مناسب، طور به آن
 به را سالم سازمان یک مایلز ماتیو است. شده درون تعریف از

 خود دوام محیط تنها در نه که کند می تعریف سازمانی عنوان
 کافی طور به نیز طوالنی زمانی برهه یک در بلکه آورد می
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 مداوم طور به را خود سازش و بقاء های و توانایی کرده سازش
 واضح تعریف در این که چیزی .دهد می گسترش و داده توسعه
 به بیرون در مانع نیروهای با سالم سازمان که است این است

 طور به را آن نیروی کرده، برخورد آمیزی طور موفقیت
 می هدایت اصلی سازمان مقاصد و اهداف جهت در اثربخشی

 .(7کند )
سالمت سازمانی تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که می تواند 
در دستیابی به اهداف سازمان موثر باشد، منجر به اثربخشی 
سازمان و در نهایت در سودآوری و کارایی سازمان مثمر ثمر باشد. 
سالمت در افراد و سازمانها شرایطی است که عملکرد باالتر از 

در اینجا، سازمان به بهترین نهاد حد نرمال را مجاز می دانند. 
تولیدی و انعطاف پذیر در کالس خود تبدیل می شود. یک سازمان 
سالم مکانی است که افراد با عالقه به محل کار خود می آیند و از 
کار در آن افتخار می کنند. در واقع، سالمت سازمان از نظر 

عان و جسمی، روحی، امنیتی، تعلق، شایسته ساالری، شخصیت ذینف
توسعه توانایی های آنها و انجام وظایف تعیین شده توسط سیستم 

در رفتار هر سیستم دارد. سالمت  های فرعی آنها تأثیر زیادی
سازمانی محیطی دلپذیر برای کار و تالش ایجاد می کند، روحیه 
سازندگی را افزایش می دهد و اهداف سازمانی را محقق می کند. 

لت و اهداف سازمان برای همه روشن در یک سازمان سالم، رسا
است. همه می دانند که ارزشهای پذیرفته شده سازمان چیست و 
این ارزشها هستند که مرزهای رفتارهای درست و غلط را مشخص 

بنابراین، حرکت افراد در درون ارزشهای سازمان نشان ؛ می کنند
دهنده فرهنگ سازمانی یک سازمان سالم است و عملکرد 

براساس سالمت سازمانی نقش بالقوه و جدی بر این ارزش کارکنان 
 .(8دارد )
 بر تأکید ،21 قرن در هوشمند های سازمان مشخصه ترین اساسی
تواند  می که است قدرتمندی ابزار دانش است. اطالعات و دانش

 ممکن را ها ی نوآور و آورده وجود به جهان در را تغییرات
 سازمانی هایرقابت منابع ترین حیاتی از یکی . دانش(9سازد )

 .باشد تر مهم سازمانی های دارایی کل از است ممکن که است
 تداوم رشد و از اطمینان سازمان، در دانش های فعالیت از هدف

 به سطوح، تمام در حیاتی دانش حفظ جهت در ها فعالیت
 در دانش ترکیب ها، چرخه تمام در موجود دانش کارگیری
 جدید دانش توسعة مربوطه، دانش مداوم کسب افزایی، جهت هم

 دانش و درونی تجارب وسیلة به که مداوم یادگیری طریق از
 شود. ایجاد می بیرونی
 است، دانش مدیریت های ترین مولفه مهم از یکی دانش انتقال
 است جدی توجه و ریزی برنامه نیازمند دانش تسهیم و انتقال

 استفاده طرفی از .می باشد مناسبی زمینه و بستر ایجاد نیازمند
 از دیگر، فرد به فرد یک از دانش انتقال موجود، دانش از واقعی
 دانش کسب گروه دیگر، به گروه یک از یا گروه به فرد یک

 و بازیابی قابلیت و خارجی و داخلی منابع از نیاز مورد سازمانی
 اقدامات ترتیب مؤثرترین به دانش از استفاده جهت افراد دسترسی
 و کردن نوآوری خواهان طریق از که هستند دانش مدیریت

 .(10میدهند )افزایش  را سازمانی اثربخشی بهبودعملکردها،
 اقتصاد در رقابتی مزیت استراتژیک منبع عنوان به دانش امروزه

 حال در مداوم طور به مشتری است. نیازهای شده گرفته نظر در
پایدار  برای بپذیرند. را شرایط این باید ها سازمان و است تغییر
 جدید دانش باید ها سازمان امروز، رقابتی بسیار محیط در ماندن

کنند.  تبدیل خدمات و به محصوالت را آن و توزیع ایجاد، را
 و جدید دانش کارگیری به خلق و به قادر باید ها سازمان

باشند،  خویش اهداف به دستیابی برای موجود دانش بازسازی
 با همراه که رقابتی کامالً محیطی در امروزه ها سازمان چراکه

 شرایطی چنین در .شوند باید اداره است، انگیز شگفت تحوالت
 و ندارند اختیار در کارکنان کنترل برای چندانی فرصت مدیران

 و خارجی محیط شناسایی صرف را خود وقت بیشترین باید

 عهده بر را خود روزمره وظایف سایر و کنند سازمان داخلی
 متحول محیط دیگر در عبارتی . به(11بگذارند ) کارکنان
 مختلف های حوزه در سریع بسیار تغییرات شاهد که امروزی

 عوامل روزافزون پویایی و پیچیدگی و همچنین فناوری و علم
 کنند رشد و بقا یابند توانند می هایی سازمان تنها هستیم، محیطی

 خود پیرامون محیط با (پویا تعامل) فعال سازگاری به قادر که
 باشند.
-به دانش ذخیره سازمانها می باشد. در ارزش خلق محور دانش،
 رقابتی مزیت مهمترین سازمان، هر سرمایه استراتژیک عنوان

 رشد به رو و جهان امروز دنیای در .رودمی شمار به سازمانها
 به کردن تکیه است، رسیده انفجار حد به آن در اطالعات که

 به حیات، چرخه در را سازمان نمیتواند عینی و دانش اطالعات
 این در رقابت به صورتی میتوان در برساند، مقصد به سالمت

 دانش و اطالعات از استفاده کنار در که داد ادامه جهانی بازار
 عاطفی روابط برقراری تشریک مساعی، با را ضمنی عینی، دانش

 در موجود مشکالت تمام غلبه بر با خبره هاینظام از استفاده و
امروزه  که چرا گرفت، کار به خردورزی و ورزی دانش جهت

 اطالعات بتواند که بود خواهد قدرتمند جهان، در کشوری
 خرد به تولیدشده دانش و از کند تبدیل دانش به را موجود
و  تحوالت عصر حاضر، عصر راستا همین در .یابد دست جمعی

 آن فکری ساختار که عصری است، فناوریها در شگرف تغییرات
 نیروی مشارکت به توجه و اطالعات بخشیدن به عمق از آکنده

 دور گذشته ای نه چندان در .است گرا دانش و خالق انسانی،
 انسانی جامعه یک یا سازمان یک رقابتی مزیت و قدرت

 رقابت عرصه در میشد. محسوب مادی بیشتر منابع به دسترسی
 مدیریت آنها در توان سازمانها برای رقابتی مزیت اصلیترین کنونی
 که است دانشی آنها سرمایه عمده ترین و میشود محسوب دانش

 رهبری که پیشرو و پیشتاز هایسازمان .دسترسی دارند آن به
 قادرند که آنهایی هستند دارند دست در را جهانی بازارهای
-کسب حوزه در را بشری دانش بهروزترین و معتبرترین بیشترین،

 .(12) یندنما بهینه استفاده آن از و گیرند اختیار وکارشان در
که در می باشنداجتماعی  هایمهمترین نهاد یکی ازها بیمارستان

هاست و دستمایه چرخش آنحیات انسان هابحرانی ترین شرایط
که این  می نمایندباالترین محصول هستی یعنی سالمتی را تولید 

که مرهون انسان سالم  است یسالمتی زیر بنای توسعه ی پایدار
به دلیل تنوع و اهمیت خدماتی که ارائه می ها بیمارستان .است

ضرورت های جهان می باشند.  هاجزء پیچیده ترین سازماندهند 
تا سازمان ها پیوسته بررسی، تحلیل و نقد  ایجاب می کند کنونی
های نو و  مند کار را رها سازند و شیوهو راه های ناسود شوند

سازگار با ضرورت های جهان کنونی و آینده نه چندان دور را 
ای ها به عنوان موجود زندهبرپا دارند و کارآمد گردند. سازمان

شوند به که دارای هویتی مستقل از اعضا خود می باشند، تصور می
کارکنان را تحت  توانند، رفتارگونه ای که با این هویت جدید می

سالمت  تواند دارایتأثیر قرار دهند. این شخصیت و هویت می
 سازمانی سالمت اساس، این است. برو یا بیماری سازمانی  سازمانی

 با سازگاری و خود محیط در سازمان بقای و دوام به اشاره که
دارد بسیار  بهتر سازش برای خود توانایی گسترش و ارتقاء و آن

 آن نقش و اهمیت و سازمانی سالمت ابعاد متاسفانه اهمیت دارد.
 اندرکاران دست برای اثربخش کننده اصل تعیین یک ی منزله به

 تر علت بیش همین به و است ای ناشناخته مفهوم آموزشی، نظام
 کاری، کم مانند مدیریتی نابهنجار موقعیت یک در که افرادی
 کیفیت دیگر، های سازمان به برای انتقال متعدد تقاضای غیبت،

فشار  یا دستکاری با تا دارند آن بر سعی گیرند، می قرار .و پائین
 که این از غافل بخشند، سامان و سر را وضع این کارکنان به

است.  دیگری چیز آن در حل راه و است دیگری جای مشکل
 گزینش و انتخاب در را ما تواند می سازمان سالمت وضع فهم

 بنابراین، ؛کند یاری آن اثربخشی برای مناسب های مدیریتی روش
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 های فعالیت ی سازمانی الزمه سالمت پردازی مفهوم و پژوهش
 است. بیمارستان ها ی گسترده و دامنه پر
 توجه به با درمانی بهداشتی مراکز در دانش مدیریت کارگیری به

 سازمانها امری پیچیدگی و آنها اهمیت فعالیتها، تنوع و وسعت
 خود اصلی بر هدف عالوه درمانی بهداشتی است. مراکز ضروری

 یک نوعی به آن است تامین و تضمین و سالمت ارتقای که
 با تعامل در که پیوسته سازمانی هستند، نیز یادگیرنده سازمان
 به درمانی مراکز بهداشتی طرفی از .است خود اطراف محیط
 با نزدیک رابطه بهداشتی درمانی، خدمات ارائه و تولید علت

 در درمانی و خدمات بهداشتی که اهمیتی و (بیمارمشتری )
 قرار حساس درسطحی یادگیری نظر از دارد، جامعه سالمت

 مدیران رو این از برخوردار هستند، ای ویژه جایگاه از و دارند
 یادگیرنده سوی به بایدحرکت درمانی بهداشتی سازمانهای در

 .(13) یندنما آغاز را بودن
 مانند مدیریتی های تکنیک و ها شیوه استفاده از توانمندی
 بحران و ...ضامن ایجاد یریتمد هیجان، یریتمد دانش، مدیریت

 و راه و سازمانی سالمت و ها روش این بین استوار و محکم پلی
سازمانهای  جمله از اجتماعی نظام و جامعه هر زندگی در رسم

 ها محیطی، سازمان زیاد پویایی دلیل به .است مرتبط با سالمت
 هماهنگی دهند. جهت تطبیق محیط تغییرات با را خود باید

 استفاده روز دانش حداکثر از مدیران باید شرایط محیطی با بیشتر
 می این و کنند دانش حرکت بر مبتنی مدیریت سمت به و کنند
 سازمانی سالمت و مثبت و قوی فرهنگ یک پیامدهای از تواند

 بینی پیش تعیین هدف با که حاضر پژوهش .(14شود ) محسوب
 دادن نشان جهت در کوششی می گیرد انجام سازمانی سالمت
 امید. میباشد و متغیر های موثر بر آن،سالمت سازمانی  اهمیت

 رفتارها و هنجارهای مثبت در افزایش طریق از سازمانها که است
 که یابند پرورش گونه ای به ایجاد یک سازمان سالم، و کارکنان

 در شد اشاره همانگونه که چراکه عملکرد بهتری را ارائه نمایند
پیشرفت هر  مندنیاز سازمانها امروز، تغییر حال در مدام دنیای

این پژوهش سعی دارد به این سؤال اساسی  ینبنابرا؛ روزه می باشند
سهم هر یک از مولفه های مدیریت دانش در نظام سالمت  ״که 

پاسخ  ״سازمانی در بیمارستان های شهر تهران چه اندازه است؟
 گوید.

بررسی پیشینه پژوهش در زمینه متغیر های پژوهش به شکل زیر 
 است:

 
 . مستند سازی پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج عنوان محقق ردیف

و عباسی سروک  1
 (1396)غالمی 

 بر دانش مدیریت تأثیر بررسی
 توانمندسازی و سازمانی سالمت

 ستادی کارکنان شناختیروان
 ایحرفه و فنی آموزش سازمان
 کشور

 روی بر آن هایمؤلفه و دانش مدیریت که داد نشان پژوهش هاییافته
 و مثبت تأثیر شناختی،روان توانمندسازی و سازمانی سالمت متغیرهای
 سازمانی سالمت و «دانش کاربرد» مؤلفه بین تنها و است داشته معناداری

 برای ابزاری عنوانبه تواندمی پژوهش نتایج. نشد مشاهده معناداری ارتباط
 دانش، مدیریت هایحوزه در ترمناسب گیریتصمیم و ریزیبرنامه

 مورداستفاده هاسازمان در شناختیروان توانمندسازی و سازمانی سالمت
 .گیرد قرار

 یمحبسوادی و  2
(1395) 

 و دانش مدیریت بین رابطه بررسی
: مطالعه مورد) سازمانی سالمت

 و جوانان و ورزش کل اداره
 استان ورزشی های هیئت

 (هرمزگان

 و جوانان و ورزش کل اداره در سازمانی سالمت و دانش مدیریت بین
 وجود معناداری و مستقیم ارتباط هرمزگان استان ورزشی های هیئت
 اکتساب و خلق دانش، شناسایی) دانش مدیریت ابعاد بین همچنین. دارد

 سازمانی سالمت و (دانش کاربرد و دانش سازی ذخیره دانش، انتقال دانش،
 هرمزگان استان ورزشی های هیئت و جوانان و ورزش کل اداره در

 .دارد وجود معناداری و مستقیم ارتباط

 یاکرامخلیلیان و  3
(1394) 

توسعه سالمت سازمانی بر بررسی 
پایه مدیریت دانش مدیران 

 دانشگاهی

نتایج پژوهش بیانگر این بود که وضعیت سالمت سازمانی و هفت مؤلفه 
گری، ساختاردهی، حمایت منابع، نفوذ روحیه، تاٌکید علمی، مالحظه)

خلق دانش، انتشار )و مدیریت دانش و سه مؤلفه آن  (مدیر، یگانگی نهاد
های در سطح پایینی قرار دارد. در رتبه بندی مؤلفه (دانش، کاربرد دانش

گری مدیران باالترین رتبه و مؤلفه سالمت سازمانی، مؤلفه مالحظه
های روحیه، تاٌکید علمی، ترین رتبه و مؤلفهیگانگی نهاد مدیران در پایین

های دوم، سوم، ساختاردهی، حمایت منابع و نفوذ مدیر به ترتیب در رتبه
های مدیریت دانش، م و ششم قرار دارند؛ در مجموعه مؤلفهچهارم، پنج

مؤلفه انتشار دانش در رتبه یکم، مؤلفه کاربرد دانش در رتبه دوم و مؤلفه 
اند. همچنین متغیرهای فردی با خلق دانش در رتبه سوم قرار گرفته
 ای ندارد.سالمت سازمانی و مدیریت دانش رابطه

ساالرزهی و  4
 (1391) یگراند

 در دانش مدیریت هایقش مولفهن
 سالمت هایمؤلفه بینیپیش

 راه یاداره: مطالعه مورد) سازمانی
 سیستان استان جنوب شهرسازی و
 (بلوچستان و

 قابلیت دانش سازیاجتماعی یمولفه که بود این بیانگر پژوهش نتایج
 نهادی؛ یگانگی و ساختاردهی رعایت، علمی، تأکید هایمؤلفه بینیپیش

 سازمانی؛ سالمت هایمؤلفه تمامی بینیپیش قابلیت دانش ترکیب یمؤلفه
 حمایت رعایت، علمی، تأکید بینیپیش قابلیت دانش سازیبیرونی یمؤلفه

 روحیه، بینیپیش قابلیت سازیدرونی یمؤلفه و مدیر نفوذ و منابع از
 زیر از نهادی یگانگی و مدیر نفوذ منابع، از حمایت ساختاردهی،

 دانش مدیریت هایزیرمؤلفه بنابراین؛ دارد را سازمانی سالمت هایمؤلفه
 با و معنادار مثبت ارتباط سازمانی سالمت هایمؤلفهزیر از برخی با

 .ندارد معناداری ارتباط دیگر برخی با و دارد معنادار منفی ارتباط برخی
 

 :عبارتند ازبر اساس مبانی نظری و پژوهشی، فرضیه های تحقیق حاضر 
 .رابطه ی معنی داری وجود دارد سالمت سازمانیو  مولفه های مدیریت دانشبین -1
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 .سازمانی را دارند سالمتقابلیت پیش بینی  مدیریت دانشمؤلفه های -2
 

 مدیریت دانش

 کسب دانش

 خلق دانش

 ذخیره دانش

 توزیع دانش

 به کارگیری دانش

 

 سالمت سازمانی

 یگانگی نهادی

مدیر نفوذ  

 مالحظه گری

 ساخت دهی

 پشتیبانی منابع

 روحیه

 تاکید علمی

 (محقق ساخته). الگوی مفهومی پژوهش 1نمودار 
 

 روش شناسی
روش پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گرد 

همبستگی و از نوع پیش بینی و  اوری داده ها از نوع توصیفی
است. از نظر نوع داده ها، رویکرد پژوهشی حاضرکمی  همخوانی

می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران بیمارستان های تهران 
باشد و جمع نمونه در این بخش با توجه به این که روش می

می  باشد با استفاده از جدول مورگان تعیینپیمایشی می پژوهش
مورد  (گانه 22مناطق )شود. به دلیل اینکه بیمارستان های تهران 

بررسی قرار خواهد گرفت و به دلیل گستردگی شهر تهران و 
جویی در هزینه از روش نمونه جلوگیری از اتالف وقت و صرفه

گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده خواهد شد. با توجه به این 
روش ابتدا تعداد بیمارستان ها را در محدوده جغرافیایی پنجگانه 

کرد. همچنین به دلیل اینکه تعداد نمونه به نسبتی  مشخص خواهیم
 شود.مدیران بیمارستان های هر منطقه انتخاب می از جامعه آماری

 استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده است. نمونه با تعداد
 

 . تعداد بیمارستان ها2جدول 
 تعداد بیمارستان ها نوع بیمارستان

 49 بیمارستان دولتی
 56 خصوصیبیمارستان 

 14 نیروهای مسلح
 119 کل

 
 . تعداد نمونه آماری براساس جامعه اماری3جدول 

جامعه آماری تعداد  جنسیت
نمونه آماری تعداد  درصد مدیران

 مدیران
 142 45 803 زن
 174 55 977 مرد
 316 100 1780 کل

 از طریق مطالعه کتب،) یاکتابخانه  روش گرد آوری داده ها روش
 ( وپایگاه های اطالع رسانی نشریات، منابع اینترنتی و ،مقاالت

 روش میدانی می باشد. ابزار پژوهش به شرح ذیل می باشد:
: پرسشنامه 2009پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی 

ساخته شده  2009مدیریت دانش توسط فونگ و چی در سال 
ک مقیاس مولفه است با ی 6گویه و  42است. این مقیاس دارای 

و هر ماده  (کامال مخالف تا کامال موافق)ای لیکرت شش درجه
 است. در پژوهش روایی پرسشنامه توسط 5تا  1دارای ارزشی بین 

اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است و پایایی پرسشنامه 
 دست آمده است. به 79/0از روش آلفای کرونباخ 

سوال  44مه در کل دارای پرسشنامه سالمت سازمانی: این پرسشنا
بود. پرسشنامه سالمت سازمانی دارای سه سطح نهادی، اداری و فنی 

بود. این پرسشنامه دارای هفت بعد یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، 
تاکید علمی  مالحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و

 بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی بود. ابعاد نفوذ ؛ کهبود
مدیر، مالحظه گری، ساخت دهی و پشتیبانی منابع مربط به سطح 
 اداری و ابعاد روحیه و تاکید علمی مربوط به سطح فنی بود.

سالمت سازمانی پرسشنامه استاندارد شده ای است که  پرسشنامه
روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه مذکور به 

مت سازمانی از یک طرف و نظریه دلیل مبتنی بودن بر نظریه سال
سیستم اجتماعی تالکوت پارسونز از طرف دیگر و استفاده آن در 
تحقیقات داخلی و تحقیقات خارجی از روایی محتوایی برخوردار 

 90/0است. مقدار آلفای کرونباخ این پرسشنامه در حد بسیار عالی 
 . همچنین مقدار الفای کرونباخ پرسشنامه(7است )گزارش شده 

های آماری توصیفی و ، بود. از روش(α=82/0)سالمت سازمانی 
استنباطی به شرح زیر استفاده خواهد شد. در بخش توصیفی از 

های پراکندگی، جداول و نمودارها های مرکزی، شاخصشاخص
استفاده خواهد شد و ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه 

-نباطی از آزمونمورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش است
 گردد.های همبستگی و رگرسیون استفاده می

 
 هایافته
ای  شـده، بـا توجـه بـه فاصلـه هـای مطرح آزمـون فرضیه برای

 نرمـال بـودن داده ها و بـودن طیـف مـورد اسـتفاده در پرسـشنامه
 .هـا، از ضریب همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده میشـود

 
 فرضیه ها نتایج و همبستگی ضرایب .4جدول 

متغیرهای 
 مستقل

ضریب همبستگی 
 R2 با متغیر وابسته

p-
value 

تایید یا 
 رد

کسب 
 تایید 0.000 0.064 0.253 دانش
خلق 
 تایید 0.000 0.063 0.250 دانش

ذخیره 
 تایید 0.000 0.102 0.319 دانش

توزیع 
 تایید 0.006 0.024 0.154 دانش

به 
کارگیری 

 دانش
 تایید 0.029 0.015 0.123

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ضریــب همبســتگی بیــن 
 دانش، یرهذخ دانش، خلق کسب دانش،دانش )مولفه های مدیریت 

عـددی مثبـت اسـت و در  (دانش و به کار گیری دانش یعتوز
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

میباشـد؛ بنابرایـن بیـن متغیرهـای مسـتقل و  معنادار %95سـطح 
پذیرفتـه  مسـتقیم وجـود دارد و فرضیه، ارتبـاط سالمت سازمانی

مولفه بـا تأییـد ایـن فرضیه می ِ تـوان گفـت کـه بین  .میشـود
سطح سالمت سازمانی در بیمارستان های و  های مدیریت دانش

 بنابرایـن دارد؛ وجـود معنـاداری و مسـتقیم ه، رابطشهر تهران
 یریت دانشمدهای مؤلفه  تقویـت بـا کـه گرفـت نتیجـه میتـوان

آنـان افزایـش مییابـد.  سالمت سازمانیدر میـان کارکنـان، 
مقـدار همبسـتگی بیـن متغیرهـا نیـز نشـان میدهـد کـه شـدت 

به نسـبت  ذخیره دانش و سالمت سازمانی متغیـر دو بیـن ٔەرابطـ
 .دیگر متغیرها بیشـتر اسـت

 
 . نتایج رگرسیون5جدول 

 متغیر
ضرایب استاندارد 

 t نشده
Sig. 

سطح معنی 
 B SE داری

C 3.178 .166 19.134 .000 
 011. 2.548 038. 098. کسب دانش
 864. 171. 047. 008. خلق دانش

 000. 5.192 073. 380. ذخیره دانش
 001. 3.308 050. 167. توزیع دانش

به کارگیری 
 دانش

.182 .046 3.987 .000 
 درصد 5سطح خطای *
 

 مدل کل معناداری و تبیین قابلیت .6 جدول
R DW 

 دوربین
 واتسون

ANOVA 
ضریب 

 تعیین
ضریب تعیین 

 .F Sig تعدیل شده

0.179 0.166 1.534 13.553 0.000** 
 درصد 5سطح خطای *
 

 2.5 تا 1.5 فاصلة در واتسون دوربین آزمون آمارۀ مقدار چون
 و شود نمی رد ها خطا بین همبستگی وجود عدم فرض دارد قرار
با توجه به معنی داری مقدار  .کرد استفاده رگرسیون از توان می

می توان  0.05در سطح خطای کوچک تر از  F (13.553)آزمون 
نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهای 
مستقل و وابسته، مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است 

را تبیین کنند. مقدار ضریب تعیین تعدیل  تغییرات سالمت سازمانی
 17.9می باشد، نشان می دهد که  0.179که برابر با  (𝑅2)شده 

وابسته به متغیرهای  درصد از کل تغییرات سالمت سازمانی،
خـط رگرسـیون مستقل ذکر شده در این معادله می باشد. 

 بـاسالمت سازمانی بیمارستان های شهر تهران چندمتغیـره بـرای 
اسـتفاده از فرمـول زیـر بـه دسـت آمـد کـه نشـان میدهـد 

بـه ازای یـک واحـد تغییـر المت سازمانی  نمرهضریب تغییـر در 
 دانش و به کار گیری دانشیع وزت خیره دانش،ذ ،کسب دانشدر 

خواهـد بـود. بـا  0.553،263،243 ، 0.155 نیـز بـه ترتیـب
به کار گیری ـه گرفـت کـه میتـوان نتیج β توجـه بـه ضرایـب

ترتیب، به  کسب دانشو  ذخیره دانش، توزیع دانش، دانش
 .دارنـد سالمت سازمانیبیشـترین تأثیـر را بر 

 
 نتیجه گیری

مولفه های مدیریت بین  که یافتیم ما اول، فرضیه آزمون نتایج طبق
 همین در .رابطه ی معنی داری وجود دارد سالمت سازمانیو  دانش
 که داد که نشان (15)غالمی و عباسی سروک  تحقیق نتایج راستا،

 سازمانی سالمت متغیرهای روی بر آن هایمؤلفه و دانش مدیریت
و  است داشته معناداری و مثبت تأثیر شناختی،روان توانمندسازی و

 دانش مدیریت ابعاد نشان داد بین ( که16) یمحبسوادی و 

 سازی ذخیره دانش، انتقال دانش، اکتساب و خلق دانش، شناسایی)
 و ورزش کل اداره در سازمانی سالمت و (دانش کاربرد و دانش

 و مستقیم ارتباط هرمزگان استان ورزشی های هیئت و جوانان
 تحقیق نتایج و بوده حاضر تحقیق دارد، مشابه وجود معناداری

 .است بوده حاضر فرضیه با ناسازگار (3) یگراندساالرزهی و 
مدیریت مؤلفه های  که یافتیم ما دوم، فرضیه آزمون نتایج طبق

 راستا، همین در .سازمانی را دارند سالمتقابلیت پیش بینی  دانش
 (16) یمحبو سوادی و  (15)غالمی و عباسی سروک  تحقیق نتایج

 (3) یگراندساالرزهی و  تحقیق نتایج و بوده حاضر تحقیق مشابه
 .است بوده حاضر فرضیه با ناسازگار

 مولفه هایجرای صحیح هر یک از بنابراین می توان گفت ا
محیط در  سالمت سازمانیبهبود به مـدیریت دانـش مـی توانـد 

افزایش منجر شود. از طرفی ی و بیمارستان ها و درمان یبهداشت های
مراجعین بـه  و مدیران، کارکنان آگاهی سطحمدیریت دانش 

ارائـه خـدمات بهداشـتی و را ارتقا میدهـد و  بیمارستان ها
رابطه مستقیم درمانی را بهبود می بخشد. همچنین به علت 

این نـوع سـازمان  بیمارستان ها با سالمت جامعه و جان انسان ها
جایگاه حساس و ویژه ای دارند و  سالمت سازمانیهـا بـه لحـاظ 

بهبود سالمت مدیران در نظام سالمت باید حرکت به سوی 
آغـاز نماینـد. از آنجـا کـه ضعیف بودن ابعاد را  سازمانی

مـدیریت دانـش می تواند بر کیفیـت خـدمات ارائـه شـده 
توسـط کارکنان تاثیر بگذارد، رسیدگی به این مهـم بایـد در 

سـالمت قـرار  در سازمان های وابسته به اولویـت کاری مدیران
سازمانی فرهنـگ زیر ساخت های مناسب و گیـرد و بـا ایجـاد 

 مهم ترین ستون هایمدیریت دانش بـه عنـوان یـک  صحیح
بنیـادی درسازمان در نظر گرفته شود. بـا توجـه بـه خـالء 

و مولفه  مدیریت دانش و سالمت سازمانی مطالعـاتی در خصوص
پیشنهاد می شود سازمان های بهداشتی و درمانی در سـطح  های آن

ارستان های کشور و مراکز بیممطالعه در این خصـوص در سایر 
هـا بتـوان  نیـز صورت پذیرد تا با مقایسه یافته خدمات درمانی

بیمارستان  تعمـیم پـذیری نتـایج حاصله از این تحقیق را به سایر
 .سـطح کشور مورد بررسی قرار دادهای 

 
سالمت سازمانی = 0.144 + 0.155 (کسب دانش)

+ 0.243 (ذخیره دانش)

+ 0.263 (توزیع دانش)

+ 0.553  (بکارگیری دانش)
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