شناسايی شاخصهای اندازهگیری مديريت دانش در بیمارستان
(يک مطالعه کیفی در بیمارستان  523ارتش)
*1

سيد مرتضی موسوی

چکیده

اطالعات مقاله
نوع مقاله

مقدمه :امروزه اهميت دانش بي شتر از منابع سنتی مانند نيروی کار ،زمين و سرمــايــه

مروری
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روش کار :مقاله حاضر بخ شی از ي ک مطالعه گراندد تئوری بود .تحليل مقاي سهای مـداوم
همزمان با جمعآوری دادهها و با استفاده از نرمفزار  MAXQDAنسخه  2316انجام و نمونـه-
گيری از نوع هدفمند از ميان کارکنان باتجربه و با حداکثر واريانس در زمينه مـورد مـطـالـعـه
انتخاب شدند.
يافتهها :م شارکتکنندگان تحقيق شامل  17نفر با سابقه کار بخشهای متنوع بيمـارسـتـانـی
بودند .ساختار مديريت دانش نيز در ابعاد :پديده مورد مطالعه و پيامد حاصل شده طبقـهبـنـدی
گرديد که اين طبقات بر اساس الگوی پارادايمی ،ساختار مديريت دانش را مشخص نمودند.
بحث و نتیجهگیری :نتاي ج حاصل از پژوهش ن شان داد مديريت دانش عبارت اســت از

 Email:اداره فرايند تراوش دانش ،آرايش دانش و تولد دانش ،که طی اين فرايند ،پيامد انتشار و کـاربـرد
 seyed4061@gmail.comدانش را در بر دارد .اين تعريف ساختاری از مديريت دانش برخاسته از زمينه و شرايط موجود در
سيستم بهداشتی و درمانی بيمارستان  523ارتش بود.
مقدمه
دکتر الوانی مديريت دانش را اين طور تعريـف نـمـوده اسـت:
مديريت دانش عبارت است از اداره فرايندهای خلـق ،کسـب،
جذب ،نگهداری ،بازيابی ،نشر و سرانجام کاربرد دانش .به عبارت
ديگر ،مديريت دانش مجموعه اقداماتی است که در فراينـدهـای
بکارگيری آن انجام می گيرد تا سازمان با بهره گيری از دانـش،
رسالت خود را تحقق بخشد ( .) 1امروزه اهميت دانش بيشتر از
منابع سنتی مانند نيروی کار ،زمين و سرمايه مالی اسـت .در
اختيار داشتن دانش منحصر به فرد و اهرم دانش موثر منجر بـه
مزيت های رقابتی خواهد شد .دانش به عـنـوان يـک مـنـبـع
استراتژيک کليدی برای انواع امور به حساب میآيد (.)3()2
يک سازمان که با توانايی های نوآورانه و با نهـايـت اتـکـا بـر
دارايی های فکری و توانايی خود در استفاده از دانش ،و در نظـر
گرفتن اين نقطه نظر که فرايند نوآوری نهايت فرآيند کسـب و
کار دانش محور است ،میتواند به اهداف استراتژيک خـود در
اقتصاد مقاومتی دست يابد و از طرفی وضـعـيـت آشـفـتـه و
نامطمئن سازمانها و شرکتها با چالشهای ثابت ،مانند کاهش
هزينه ها ،ت يير رفتار خريد ،افزايش خدمـات بـه مشـتـريـان،
بازارهای بال و جهانی ،وابستگی سازمانها به مديريت دانش را
ضروری ساخته است ( .)4استقرار مديريت دانش در سازمـانـهـا
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منتج به بهبود کيفيت کار ،در اختيار داشتن اطالعات بـه روز
شده ،افزايش کارايی ،بهبود اثربخشی ،بهبود تصميـم گـيـری،
افزايش توان پاسخگويی نسبت به نيازهای مشتريان و امـکـان
ت يير و تطبيق پذيری سريع می گردد .اين موضوع در حـوزه
بهداشت و درمان کشور ،که خروجی نهايی آن به سطح عمومی
سالمت جامعـه بازمی گردد از اهمـيت بيشتری برخوردار اسـت
(  .)5سازمانهای امروزی دارای فناوری پيشرفته بوده و نيازمند
تسخير ،مديريت و بهره برداری از دانش و اطالعات به مـنـظـور
بهبود وضعيت موجود می باشند (  .) 6بنابراين ،مديريت دانـش
برای سازمان ها موثر و حياتی بوده و عامل اصـلـی مـوفـقـيـت
سازمان محسوب میگردد (  .) 7پس دانـش ،عـامـل اسـاسـی
و سازمان مبتنی بر دانش ،سازمانی است که به طور مسـتـمـر
مخزن ايده های خود را توسعه می دهد تا بقا خـود را ادامـه
دهد (  .) 8و جهان از اواخر قرن بيستم شاهد ت ييـرات بسـيـار
گسترده در تمامی عرصه های کسب و کار بوده است؛ به طوری
که امروزه جهانی شدن ،افزايش رقابت ،توسعه فناوری اطالعات،
توجه به کيفيت کاالها و خدمات ،مشتری مداری ،و ناکارآمـدی
اداره سازمانها را در سراسر دنيا با چالش جدی روبه رو کـرده
است (  .) 3بيمارستان نيز ا لب به عنوان سازمانی با سـيـسـتـم
فصلنامه پرستار و پزشک در رزم  0شماره بيست و سوم 0سال هفتم 0تابستان38

پيچيده واقع در يک محيط پويا با طيف گستردهای از مراجعيـن
و ا لب با خدمات مختلف میباشد .پيشرفتهای سريع ،منـافـع
حرفهای ،ت ييرات در تقاضای اجتماعی و نظريههای جـديـد در
مورد مديريت مراقبتهای بهداشتی همـه را تـحـت تـ ثـيـر
بيمارستان های مدرن قرار داده است .اين ويژگی ايـجـاد يـک
محيط دانشی ،که تمايل پاسخ صحيح و مناسب بـه مـحـيـط
يرقابل پيشبينی را ضروری میداند (.)13
مسئله اين تحقيق از آنجايی آ از شد که تبيين چگونگی ايجـاد
نظريه های مديريت دانش از مبانی نظری مـديـريـت دانـش و
هدف ايی ،ايجاد زمينه برای طرح مسئله بـازسـازی ابـعـاد و
شاخص های مديريت دانش در علم مدرن و تـمـدن ـرب ،و
بازخوانی آن براساس مبانی رقيب در علوم بيمارستانی و فـراهـم
آوردن زمينه تدوين نظريه جديد درباره مديريت دانش است .لذا
از نظر پژوهشگر نتيجه اين تحقيق در پژوهش های آتی با عنوان
فرايند دستيابی به مديريت دانش در بيمارستان ارائه خـواهـد
شد .مرور ادبيات نشان می دهد پژوهش های انجـام شـده در
داخل کشور بر اساس چارچوب های نـظـری ارائـه شـده در
کشورهای خارجی و البته با رويکرد کمی و بـا ايـن ديـدگـاه
انتقادی که بدون استفاده از روايی سازه ارائه گرديده اند؛ که از
اين نـوع تحقـيقات میتوان به تحقيق ،نجف بيـگی و همـکاران
(  ،) 1333با عنوان طراحی الگوی زير ساختی به منظور پـيـاده
،
با عنوان بررسی رابطه زير ساختهای مـديـريـت دانـش در
سازمان يادگيرنده و بهرهوری منابع انسانـی ( )12؛ تـحـقـيـق
رجايیپور و همکاران ( ،)1331با عنوان بررسی رابطه کاربسـت
مولفههای مديريت دانش با عملکرد آموزشی ( ،)13که تحقيقی
کمی هستند ،اشاره کرد .لذا پژوهشگر به دنبال پاسخگويـی بـه
اين سوال اساسی است که :فرآيند دستيابی به مديريت دانش در
بيمارستان چگونه است؟ اما با اين ديدگاه که پژوهشگران سابـق
با بهره گيری از مدل تحليلی و شاخص های پژوهشگران خارجی
چنين تحقيقی را انجام داده اند ،در حالی که در اين تـحـقـيـق
ضمن تعيين شاخصها به صورت بومی شده و هـم راسـتـا بـا
فرهن جامعه ،به فرايند تحقق مديريت دانش در بيمـارسـتـان
خواهيم رسيد.
روش کار
مطالعه کيفی حاضر بخشی از يک مطالعه گراندد تئوری اسـت
که اين تئوری ،برای مطالعه فرآيندهای پيچيده و پنهان مناسب
میباشد ( .) 14مشارکتکنندگان شامل پزشکان ،کارکنان اداری
و پرستاران با تجربه در بيمارستان  523منطـقـهای ارتـش در
شهرستان اروميه ،در سال  1337بودند که تمايل به مشارکت و
ارايه تجارب خود را در چرخه مديريت دانش شامل :اسـتـفـاده
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کتب و مجالت در حوزه پزشکی ،شرکت در جلسـات عـلـمـی،
علمی ،شرکت در جلسات هم انديشی و  ...داشتند .مـالحـظـات
اخالقی شامل هماهنگی و کسب اجازه برای ورود بـه مـحـيـط
پژوهش ،توضيح هدف تحقيق و روش مصاحبه و حق مشارکت-
کنندگان برای شرکت در مطالعه يا امتناع آنها ،دادن اطمينان به
مشارکتکنندگان در خصوص محرمانه ماندن نام و اطـالعـات
آنان ،کسب رضايت آگاهانه جهت مصاحبه و ضبط گفـتـگـوهـا،
برخورداری از حق کنارهگيری مشارکتکنندهها از پژوهـش در
هر زمان در مطالعه رعايت گرديد .جمعآوری دادهها همزمان بـا
اطالعات با استفاده از مصاحبههای باز و نيمه ساختار
يافته (گروهی و فردی) و مشاهده با يادداشتهای در عـرصـه
انجام شد و تا رسيدن به نقطه اشباع از طريق تبادل دادههـا بـا
کدها ،طبقهها و درون مايههای شکل گرفته در فرايند پـژوهـش
ادامه يافت .جمعآوری دادهها منجر به تحليل و تحليل منجر بـه
ظهور مفاهيم شده و مفاهيم س ال آفريدند و س االت منجر بـه
جمعآوری دادههای بيشتر و شناخت بيشتر مفاهيم شدند .ايـن
فرايند ادامه يافت تا جايی که محقق به اشباع رسيد (.)11
تحليل با اولين مصاحبه و مشاهده شروع شد و نتيجـه آن بـه
مشاهده و مصاحبه بعدی منجر گرديد .محقق در مرحله تحليـل
دادهها برای مفاهيم ،تحليل کدگذاری باز را بـرای مشـخـص
کردن معانی و کدگذاری محوری را برای مرتبط کردن مفاهيم و
طبقات به يکديگر انجام داد و سپس در مرحله تحليل دادهها بـا
لـ ،
استفاده از يادآورها بر اساس الگوی پارادايمی شـرايـط عـلـ
شرايط زمينه ای پديده و در مرحله مرتبط ساختن فـرايـنـد بـا
تحليل دادهها ،فرآيندهای اصلی و فرعی با شرايط سـاخـتـاری
پديده شرايط عل زمينهای و مداخله-گر و پيامدها ارتباط داده
شدند ( .)15تجزيه و تحليل دادهها از شروع تحقيق تا پايان بـه
کمک نرمافزار  MAXQDAنسخه  2316صورت گـرفـت .در
اين مطالعه به منظور ت ييد نتايج و استحکام و دقت تـحـقـيـق،
اعتبار يا مقبوليت دادهها ،همخوانی و عينيتپذيری دادهها مورد
بررسی قرار گرفت .برای ت ييد اعتبار محتوای دسته نوشتـههـای
پياده شده از نوار و عبارات استخـراج شـده ،کـدهـا تـوسـط
مشارکتکنندگان و همچنين دو نفر از همکاران پژوهشگر مـورد
بازخوانی قرار گرفته و در يک جلسه مشترک نظرات مختلف در
طی تحليل محتوا جمعبندی گرديد.
يافتهها
مشارکتکنندگان تحقيق 17نفر شامل  7زن و 13مرد بودند .از
نظر توزيع سنی بيشتر افراد ( 14نفر) در محدوده سنی  32تـا
 38سال قرار داشتند .از نظر سابقه کاری از  5تا 15سال سابقـه
کار داشتند 7 .نفر پزشک 7 ،نفر پرستار و  3نفر از کارکنان امور
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اداری بودند که در بخشهای متنوع بيمارستانی کار کرده بودند.
مفهوم و بسترهای مديريت دانش (زمینه بروز پديده)
خروجی مصاحبه مشارکتکنندگان در جلسه مشترک نـظـرات
مختلف به اين نتيجه رسيد که مديريت دانش در بسترهای بـه
ترتيب -1 :تراوش دانش -2 ،آرايش دانش -3 ،تولد دانش شکل
میگيرد .در ارتباط با اين موضوع مشارکتکـنـنـدگـان بـيـان
داشتند :بايستی در بيمارستان کتب ،روزنامه و مـجـالت در
حوزه پزشکی در اختيار کارکنان گذاشته شود (پرستار  1و .)4
تشکيل جلسات با زمينههای علمی و البته صميمی در تـراوش
دانش مهم است و شما اين گونه جلسات را در کشورهای توسعه
يافته میتوانيد به شکل صحيح ببينيد پزشـک  .)1اخـبـار و
اطالعات را بيمارستان به صورت روزانه منتشر میکنـد و مـن
عقيده دارم اين نوعی مديريت دانش اسـت (کـارمـنـد  .)2در
ايجاد دانش جديد سازمان بايد دست از مـقـاومـت در بـرابـر
شکست بردارد و از ايده و بينشهای جديد استقبال نـمـايـد
(پزشک  2و ( )6پرستار  1و  4و  .)7من عقيده دارم ارزيـابـی
عملکرد و بحث در مورد کاستیها طی جلساتی در بيمارسـتـان
میتواند عامل پيشرفت ما باشد (پرستار  6و ( )7پزشـک  1و
 .)3کارکنان بايستی در انجمنها و شبکههای عـلـمـی عضـو
باشند و خروجی اين انجمنها را در جلسات هم انديشـی نشـر
دهند (اداری ( )1پزشک  2و  .)3به نظـرم تـا زمـانـی کـه
کارکنان بر اساس تخصصشان در کارها شناسايـی و گـمـارده
نشوند ،مشکل دانشی سازمان برطرف نمیشود .اين مربـط بـه
بيمارستان نيست و کلی میگويم (کارمند  .)3جذب پزشـکـان

بنام و معتبر با شاخص علمی باال يک ريسک نيست ،يک منـبـع
توليد و مرکز انتشار علم است .برای دانشی شدن سازمان حضور
اين گونه افراد را الزامی میدانم (پزشک  5و  .)7برای ايـجـاد
دانش در کارکنان استفاده از نشريههای التيـن و خـارجـی را
توصيه میکنم (پرستار .)3به نظرم در بحـثهـای عـلـمـی و
بيماری نظر بيماران خيلی مهم است (پرستار  2و ( )5پزشک.)5
پیامد مديريت دانش (دستیابی نسبی به مديريت دانش)
مصاحبه مشارکتکنندگان در جلسه مشترک نظرات مختلف بـه
اين نتيجه رسيد که پيامد مديريت دانش کاربرد دانش و انتشـار
دانش میباشد .در ارتباط با اين موضوع مشارکتکنندگان بيـان
داشتند :با توليد دانش سازمان بر اساس ماهيت خود میتـوانـد
آن را به عرضه نمايد ( پرستار  1و ( )3پزشک  .)2بـا ايـجـاد
دانش جديد سازمان میتواند توانايی کارکنان را در آن زمـيـنـه
استفاده نمايد (پزشک  3و  .)4توليد دانش منجر به لبـه بـر
بازدارندهها و ير خالقانهها و همچنين انطـبـاق سـازمـان بـا
ت ييرات محيط میگردد (پرستار  4و  .)6توليد دانش به معنی
سودآوری در محيط علمی است و بيمارستـان از ايـن گـونـه
محيطها مستثنی نيست (پرستار ( )5پزشک  .)5به نظر مـن
نتيجه خروجی علمی پس از ايجاد بايستی در مراجع ملی و بين
المللی ثبت گردد (پزشک .)1
يافته های نهايی تحقيق شامل دو طبقه اصلی مفهوم و بسترهای
مديريت دانش به عنوان زمينه و دستيابی نسبی به مـديـريـت
دانش به عنوان پيامد حاصل شده بود که اين طبقات بر اسـاس
الگوی پارادايمی به شکل زير مشخص شدند (نمودار .)1

نمودار  -1نقشه مفهومی دستیابی نسبی به مديريت دانش
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ساختار بر اساس

طبقات

زيرطبقات

کدهای اولیه

زمينه بروز پديده

مفهوم و بسترهای
مديريت دانش

 -1تراوش دانش
 -2آرايش دانش
 -3تولد دانش

کتب ،روزنامه و مجالت در حوزه پزشکی
تشکيل جلسات با زمينه های علمی
تراوش دانش
اخبار و اطالعات
ايجاد دانش جديد
عدم مقاومت در برابر شکست
ايده و بينشهای جديد
ارزيابی عملکرد
بحث در مورد کاستیها
انجمن ها و شبکههای علمی
جلسات هم انديشی
نظر بيماران خيلی مهم است
جذب پزشکان بنام و معتبر
شاخص علمی باال کارکنان
منبع توليد و مرکز انتشار علم
کارکنان با تخصصشان گمارده شوند

پيامد

دستيابی نسبی به
مديريت دانش

 -1کاربرد دانش
 -2انتشار دانش

عرضه دانش
ثبت در مراجع ملی و بين المللی
لبه بر بازدارنده ها و ير خالقانه ها
انطباق سازمان با ت ييرات محيط
سودآوری در محيط علمی
استفاده از توانايی کارکنان در آن زمينه

الگوی پارادايمی

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه اخير در خصوص الگوی مديـريـت دانـش تـوسـط
شمسزاده و خانی ( ،)1332که در پايگاه وزارت بهداشت منتشر
شده است ،به مديريت دانش تنها از بعد بهرهگيری از فـنـاوری
اطالعات نگريسته و برای استفاده از فـنـاوری اطـالعـات در
دستيابی به مديريت دانش محاسنی چون دسـتـرسـی آسـان،
سرعت باال ،کاهش هزينه دستيابی به اطالعات و متمرکز نمودن
اطالعات را عنوان نمودهاند و به اين نتايج طی يک تـحـقـيـق
توصيفی رسيدهاند (  .) 16در حالی که در اين تحقيق بسترهـای
مديريت دانش طی تحليل محتوا مبتنی بر وجود کتب ،روزنامـه
و مجالت در حوزه پزشکی ،تشکيل جلسات با زمينههای علمی،
تراوش دانش ،اخبار و اطالعات ،ايجاد دانـش جـديـد ،عـدم
مقاومت در برابر شکست ،ايده و بينشهای جـديـد ،ارزيـابـی
عملکرد ،بحث در مورد کاستیها ،انجمن ها و شبکههای علمی،
جلسات هم انديشی ،نظر بيماران ،جذب پزشکان بنام و معتـبـر،
شاخص علمی کارکنان ،منبع توليد و مرکز انتشار علم ،گماردن
کارکنان بر اساس تخصصشان شناسايی و با نشست تخـصـصـی
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پژوهشگران اين حوزه در سه بعد  -1تراوش دانش -2 ،آرايـش
دانش و  -3تولد دانش؛ طبقه بندی گرديدند .همچنين پـيـامـد
مديريت دانش نيز در دو بعد  -1انتشار دانـش و  -2کـاربـرد
دانش ،طبقهبندی گرديدند.
در اين مطالعه پيوستار مديريت دانش ،بر اساس جـمـعآوری و
تفسير دادههای جمع آوری شده و استنباط بوده و نتايج حاصـل
از مطالعه نشان داد که کارکنان بيمارستان به صورت روزمره در
تجربيات خود با پيشزمينهها ،اجزا ،ابعاد و پيامدهای مديـريـت
دانش سر و کار دارند و ساختار برخاسته و ظهوريافته مديـريـت
دانش ناشی از تجربيات کارکنان به اين صورت بود :مـديـريـت
دانش عبارت است از اداره فرايند تراوش دانش ،آرايش دانش و
تولد دانش ،که طی اين فرايند پيامد انتشار و کاربرد دانش را در
بر دارد .اين تعريف ساختاری از مديريت دانش بـرخـاسـتـه از
زمينه و شرايط موجود در سيسـتـم بـهـداشـتـی و درمـانـی
بيمارستان  523منطقه ای ارتش در شهرستان اروميه بود .نتايـج
حاصل از اين مطالعه مبتنی بر نظريه بوده و اين مطالعـه بـرای
ارتقای مديريت دانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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Identification of indicators for measuring knowledge management in the hospital
(A qualitative study at the 523 Army Hospital)
Seyed Mortaza Mousavi (PhD)*

Abstract
Background: The impor tance of knowledge is gr eater than tr aditional sour ces such as labor ,
land, and financial capital. The availability of unique knowledge and leverage of effective knowledge
will lead to competitive advantages. As a result, this study aims to achieving a strategic knowledge
management model at the 523 Army hospital.
Methods: The pr esent study was a par t of a gr ounded theor y study. Continuous compar ative
sampling was selected from experienced and maximal variables in the field.
Results: The r esear ch par ticipants included 17 people with a history of work in various hospital

of knowledge management.
Conclusion:

of

of the 523 Army hospital.
Keywords: Knowledge Management, knowledge leakage, knowledge ar r angement, knowledge
birth, knowledge application, knowledge dissemination
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