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  چکيده

 رقابت سالم و حفـظ بقـا بـدون    يها برا  که سازماني به طوراست، ل شدهير تبديک ضرورت انکار ناپذي به ييت دانايري امروزه مد  :نه و هدف  يزم
 ي درمـان ي آموزشـ يهـا  مارسـتان ي در بييت دانـا يري با مـد ي فرهنگ سازماني ن رابطهيين مطالعه تعيهدف از ا .باً منفعل هستندي تقرييت دانا يريدم

  .يي بودت دانايريمنظور استقرار مد ه زنجان بيدانشگاه علوم پزشک
 . استان زنجان به اجرا درآمدي وابسته به دانشگاه علوم پزشکيمان دري بود که در سه مرکز آموزشيفي از نوع مطالعات توص ،پژوهش :بررسي  روش
 يا عنوان حجم نمونه انتخاب و به پرسـشنامه  ه نفر ب۱۹۰انين مي به باال بودند که از ايالت کارشناسي کارکنان مراکز با تحص   ي  هي کل ،ي آمار ي  جامعه

  . پاسخ دادند، بوديمان و فرهنگ سازييت دانايريمد ک،ياطالعات دموگراف :که شامل سه بخش
 فرهنـگ بـه   يهـا  از مولفـه يـ ن امتيباالتر  آن لحاظ کردند،ي براي متوسطي  نمرهيها در برداشت خود از فرهنگ سازمان     مارستاني کارکنان ب  :ها افتهي

 مراکـز  ييت دانـا يريت مـد يوضع . بودتحمل تعارض تيت و در نهايريت مديحما ،يت فرديخالق ،يسبک رهبر ،يتعلق سازمان  ب مربوط به  يترت
 عبـارت از انتقـال   ، که کـسب نمودنـد  يازين امتيب باالتري به ترتييت دانايري مديها مولفه ف اعالم شد، يدهندگان ضع   پاسخ يمورد مطالعه از سو   

 .شت وجود داP=۰۰۰۶/۰ و r=۴۳/۰ با ييت دانايري و مدين فرهنگ سازماني بي  معناداري رابطه. يي بود داناي رهيدانش، خلق دانش، و حفظ و ذخ      
ت يري تحمـل تعـارض بـا مـد    باالخره و   يتعلق سازمان  ،يسبک رهبر  ،يت فرد يخالق ت،يريت مد ين حما يب ب ي به ترت  ي همبستگ ي  ن رابطه يشتريب

  .وجود داشت ييدانا
هـا محـسوب     در سـازمان يينـا ت دايريز مد يت آم ي موفق ي استقرار و اجرا   ين ابزارها يتر  از مهم  يکي) کيارگان(ا  ي پو ي فرهنگ سازمان  :يريگ جهينت
ـ له حماا باشد که مـس ينحو هد بي باييت دانايريمنظور استقرار مد   ه ب ير در فرهنگ سازمان   ييتغ .شود يم  ي ، توسـعه يي دانـا ي ت از مقولـه يريت مـد ي

  .رديها مورد توجه قرار گ ر مولفهيش از ساي بي و سبک رهبريت فرديخالق
  انايي، بيمارستانفرهنگ سازماني، مديريت د: كليدي واژگان

  
  مقدمه

 آن در   يهـا  يژگـ يت و يـ ل دانـش و اهم    ي و تحل  يبا بررس      
   ازيافت که برخـوردار   يتوان در  يها م   عملکرد سازمان  ي طهيح
  
  
  
  

  
  

ک يها به  ات سازماني حي  ادامهيدانش و اطالعات روزآمد برا   
  خصوص اگر رونـد     به .ل شده است  ير تبد يضرورت انکار ناپذ  

  
  
  
  

  ت و اقتصاديري مدي دانشکده، قاتيواحد علوم و تحقي، آزاد اسالماستاد دانشگاه ريزي و توسعه آموزش عالي،  دكتراي برنامه -۱
 ت و اقتصاديري مدي دانشکده، قاتيواحد علوم و تحق، يدانشگاه آزاد اسالمار ياستاددكتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني،  -۲

 ت و اقتصاديري مدي دانشکده، قاتيواحد علوم و تحقي، دانشگاه آزاد اسالم، ي و درمانيت خدمات بهداشتيريکارشناس ارشد مد -۳



   داناييي فرهنگ سازماني با مديريت  رابطه 
 

 ٨٨زمستان ، ٦٩ي  ، شماره١٧ي   پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني زنجان، دورهي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم مجله

٨٥

 معاصـر بـه دقـت مـورد     ي  و تحوالت دانـش در جامعـه      رييتغ
شود که جامعـه   ي مهم حاصل مي جهين نت يا  واقع شود،  يابيارز

ـ      ي اطالعات يا  امروز جامعه  يفراصنعت ج يتـدر  ه است که در آن ب
 دانـش افـزا     يهـا  ي خود را به فناور    يافزا جا  روي ن يها يفناور

ــ ــد يم ــط پوي در محــ.)۱( دهن ــچيا و پي ــري امــروزي دهي  يا ب
ـ    يها ضرور  سازمان د را  يـ طـور مـداوم دانـش جد       ه است که ب

در محــصوالت و   و کــاربرد،ياعتبــار بخــش جــاد،يشــکل ا هبــ
 اسـت  ي تنها منبع،ييدر واقع دانا ).۲(رند يخدمات خود بکارگ 

 بلکه بـر ارزش آن  ،از ارزش آن کاسته نشده که در اثر استفاده، 
سازمان  و در امر شري پ يهاپرداز  ير تئور يو سا  است  هافزوده شد 

 يک سازمان بـر رو ي يگذار هيسرماكه  ز معتقدند   يت ن يريو مد 
ن، يبنـابرا  ).۳( نسبت به مواد و مصالح سودآورتر است         ،ييدانا
 اتخـاذ   ييتوانـا   برتر، ييه بر دانا  يد با تک  يها با  ت سازمان يريمد

 ي مهم و بهبود عملکردهـا    يها تر در موضوع   مات معقول يتصم
  . دا کننديا پ ريي بر دانايمبتن

 و ي بهداشـت يهـا   بـاالخص سـازمان  ،هـا   از سازمانياريدر بس 
 ينش و سازمانده  يگز افتن،ي در رابطه با     يند مدون ي فرآ يدرمان

آمـوزش    حل مشکالت،منظور  به از آن    يبردار اطالعات و بهره  
جـه موجـب کـاهش    ي وجـود نـدارد کـه در نت       يريـ گ ميو تصم 

 يي پاسـخگو  ييانـا کـاهش تو   کاهش سرعت عملکرد،   ،ييکارا
ت و از  يـ  خالق ،يط، کاهش نرخ نوآور   يرات مح ييسازمان به تغ  

مدار  گردد که کارکنان دانش    ي م يا  نهفته يها ييدست دادن دارا  
و ها  ل عدم پرورش مهارتيا به دليبا خروج خود از سازمان و 

ت يرين رو مـد  ياز ا  .کنند يل م ي به سازمان تحم   شان،يها ييتوانا
اين امر . شود ي محسوب مييتر از خود دانا  مهم يا  مقوله ييدانا

ل اطالعـات  ي تبدي چگونگي  نحوهبه دنبال آن است تا سازمان  
 ي فرديها  را به دانش و مهارت  ي و سازمان  ي فرد يها و دانسته 
ـ هـا با   سازمان). ۴( دين و روشن نما   يي تب يو گروه   يطـ يد مح ي

ـ  انتقال و تقابل دانـش در م       ، اشتراک يبرا ـ   ي جـود  و هان اعـضا ب
 ).۵( آموزش دهند   تعامالتشان، منظور تفهيم    به آورند و افراد را   

هـايي بـا حـداقل       هـاي اخيـر، سـازمان      موفقيت چشمگير دهه  

هـايي بـا بهتـرين     امكانات مادي از يك سو و شكست سازمان       
 بيانگر نقش قابل توجه عوامل ،هاي مادي از سوي ديگر توانايي

يـك   ).۶(باشـد    ها مـي   غير مادي و معنوي در بالندگي سازمان      
سازمان همانند يك فرد داراي شخصيت است، شخـصيتي كـه         

پـذيري، محافظـه كـاري و         چـون انعطـاف    يهاي داراي ويژگي 
در سازمان كاركنان نسبت به يك الگوي خاص        . نوآوري است 

كننـد و ايـن همـان فرهنـگ سـازماني        رفتاري با هم توافق مي    
رهنگ منحصر بـه فـرد   لذا، از آنجا كه در هر سازماني، ف  . است

آن سازمان وجود دارد كه به افراد شيوه فهم و معني بخـشيدن             
تـوان بـه     از فرهنگ سازماني مـي     دهد، به رويدادها را نشان مي    

عنوان يك اهرم قدرتمند براي هدايت و تقويت رفتار سازماني        
يند آبه هر حال بالندگي سازمان به عنـوان يك فر. استفاده نمود

باشد  ده، با دگـرگوني فرهنگ سـازماني برابر مي     ريزي ش  برنامه
و هرگونه تغييرات و دگرگـوني در سـازمان بـدون توجـه بـه               

در نهايت بايد گفت كـه  . شود فرهنگ سازماني، موثر واقع نمي    
 بستگي بـه عـواملي از جملـه فرهنـگ     ،تحقق اهداف سازماني  

لـذا در جهـت تحقـق    . سازماني حاكم بر نيـروي انـساني دارد      
 سازمان و امكان خشنودي اعضاء آن، بر مديران اسـت           اهداف

 تاثير آن بر سـازمان  ي تا فرهنگ سازماني را شناخته و بر نحوه    
  .آگاهي داشته باشند

در مـورد   در داخـل و خـارج از کـشور        ييهـا  تاکنون پژوهش 
 صورت گرفته   ييت دانا يري و مد  ين فرهنگ سازمان  ي ب ي  رابطه

 و  يکه فرهنگ سازمان  داد   نشان   يپژوهشدر   يني حس ،از جمله 
 يت متوسطيت مدرس از وضعي در دانشگاه تربييت دانا يريمد

 شـته،  معنادار وجود دا   ي  ر رابطه يغن دو مت  ين ا يو ب برخوردارند  
 ، بودهيهنگ سازمانر در فريي مستلزم تغييت دانايرياستقرار مد

ـ عنوان   ه ب يفرهنگ سازمان   ي اجـرا  يک اهـرم قدرتمنـد بـرا      ي
 کـار  وزارتدر  ي عسگر).۷(است    طرح بوده م ييت دانا يريمد

ـ  ي  رابطـه ي    به مطالعـه   يو امور اجتماع    ين عوامـل سـازمان  ي ب
 ت دانـش پرداخـت،    يريبا مـد  ) يفرهنگ و تکنولوژ   ساختار،(

ـ ي معناداري که رابطه نشان داد  يج پژوهش و  ينتا ن عناصـر  ي ب



الدين طبيبي و همكاران دكتر سيد جمال   
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کـاهش   . با خلق و انتقال دانـش وجـود دارد         يساختار سازمان 
ان يـ ل جريش و تـسه ي افزا،ت و تمرکز در سازمان  يزان رسم يم

ش خلـق و انتقـال دانـش در سـازمان           ي موجب افـزا   ارتباطات
 نشان  در مرکز بهمن خودرو    يکرمج پژوهش   ينتا .)۸ (شود يم

 مـوثر و  ي  رابطهيينات دايري و مدين فرهنگ سازمان  ي که ب  داد
 دادن استقالل عمـل بـه   ،ي فرد يخود مختار  . وجود دارد  يقو

ستم پاداش و عـدم     يس ،يتعلق سازمان  ت،يريت مد يحما د،افرا
 ييت دانايري در استقرار مد   ي نقش مهم  يريگ ميتمرکز در تصم  

 موانـع و    ي بـه بررسـ    يدر پژوهـش   ن و ماسون  يپاول .)۹ (دارد
 ت دانـش پرداختنـد    يري مـد  يها رش برنامه يعوامل موثر در پذ   

نـع  د کـه موا   ان پـژوهش نـشان د     ي حاصل از ا   يها افتهي .)۱۰(
 ،ي، رهبــرياز فرهنــگ ســازمان  ت دانــش عبــارت يريمــد

ت يري از مدينش عمومي و ب يت، عدم آگاه  يري مد يعملکردها
 يهـا  گر عوامل مـوثر در جـذب برنامـه    ي د ياز سو .  بود دانش

ن تـصـور کـه   ياز رقابت، فشـار رقبا و ا   ت دانش عبارت  يريمد
ز و مـانع ا  يور تواند موجب باال رفتن بهره    يـت دانش م  يريمد

اکثر مطالعات صورت گرفتـه     . ، بود دست رفتن اطالعات شود   
 در ييت دانـا يري و مـد  ين فرهنگ سـازمان   ي ب ي  در مورد رابطه  

 ي نـه ي در زمپژوهـشگر  ، بـوده يا آموزشي و  ي صنعت يها طيمح
 ي و ارتباط آن با فرهنـگ سـازمان        ها مارستاني ب ييت دانا يريمد

ن يلذا ا. فتاي دست ني در داخل کشور به پژوهش مشابه    الاقل
ـ  ي   رابطـه  يپژوهش با هدف بررسـ      و  ين فرهنـگ سـازمان    ي ب

 دانـشگاه علـوم     ي درمـان  ي در مراکـز آموزشـ     ييت دانـا  يريمد
  . استان زنجان انجام گرفتيپزشک

  
  يروش بررس

  شامليآمارجامعه  . بوديفيپژوهش از نوع مطالعات توص     
گاه  وابسته بـه دانـش     ي درمان يکارکنان سه مرکز آموزش    ي  هيکل

 بـه  يالت کارشناسـ يتحـص   بود که  استان زنجان  يعلوم پزشک 
مارسـتان حـضرت    يب : از عبارت بودنـد  ن مراکز   ي ا ،داشتندباال  

د يمارسـتان شـه   ي و ب  ي موسو ...ا  تيمارستان آ يب ،)عج(عصريول

بـا اسـتفاده از روش کـارل      حجم نمونـه   ، )=N ۷۹۰( يبهشت
% ۱۰از  کمتر يب خطايو ضر% ۹۵نان يب اطميرسون با ضريپ

ـ  هر مرکز    يها سپس نمونه  ،)=n ۱۹۰(  آمد بدست صـورت   هب
 يکيني و پـاراکل يادار پرسـتار،  در چهار گروه پزشک،  متناسب  

  سـاده  ي تـصادف  يريگ  روش نمونه  ي  لهيوس هو در آخر ب   م  يتقس
 پژوهـشگر   ي ها پرسـشنامه    داده يابزار گردآور  .انتخاب شدند 

ـ اطالعـات دموگراف  مشتمل بر سه بخش ساخته   ت يريمـد  ،کي
ــا ــازمان ييدان ــگ س ــودي و فرهن ــسمت اطالعــات   . ب در ق

 ي  رسـته   کـار،  ي  سـابقه  الت،يتحـص  سن، جنس، کيدموگراف
 مـورد  يهـا  مارسـتان ي کارکنـان ب يت استخداميوضع و  تيفعال

در بخـش دوم پرسـشنامه کـه مربـوط بـه         .مطالعه قرار داشت  
انتقـال دانـش و     خلق دانـش، ي  بود، سه مولفه ييت دانا يريمد

 ي هـا در چرخـه   ن مولفـه يتـر   که مهـم يي دانا ي  رهيحفظ و ذخ  
 و )۶(ي مـدل نوناکـا و تاکـه اوچـ        بـر اسـاس    ييت دانا يريمد

 انتخـاب و    ،دباشـ  ي م )۵( ن مدل داونپورت و پروساک    يهمچن
م يه و تنظي سوال ته۲۴ هر مولفه و در مجموع ي سوال برا  ۸با  

 فرهنــگ ي نــهيدر بخــش سـوم پرســشنامه کـه در زم   .ديـ گرد
تحمـل   : شـامل  ي فرهنـگ سـازمان    ي   بود، پنج مولفـه    ينسازما

 و  يسـبک رهبـر    ،يت فـرد  يخالق ت،يريت مد يحما تعارض،
ـ  سوال برپا  ۱۵ با    مجموعاً ،يتعلق سازمان   ي  گانـه   مـدل ده   ي  هي

 يهـا  نـه ي بـه گز   يدهـ  جهـت نمـره    . گنجانده شـد   )۱۱( نزيراب
 =۵ار کم تا    يبس=۱( کرتي ل يا درجهاس پنج   ياز مق  پرسشنامه،

  .استفاده شد) اديار زيبس
 پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان ي علم سنجش اعتباريبرا

 نفر از ۷ن شده به يب که پرسشنامه تدوين ترتياستفاده شد،به ا
 پژوهش و مطالعـه     ي  ها که سابقه    دانشگاه يئت علم ي ه ياعضا
ـ ارا  موضـوع پـژوهش را دارا بودنـد،   ي نـه يدر زم ه و از آنـان  ي

ساختار  ات خود را در مورد محتوا،     يه نظر د ک يدرخواست گرد 
پــس از اعمــال  .نــديان نمايــ نگــارش پرســشنامه بي و نحــوه

 ياعتبار محتو ر اعضا،ين توسط سا آد  ييک و تا  يشنهادات هر يپ
ز بـه روش    يثبات آزمون ن   .دين گرد ي پرسشنامه تضم  ي  و سازه 
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ن صورت که   يا  هب.  قرار گرفت  يمورد بررس  بازآزمون، -آزمون
 ي زمان ي   با فاصله   دو مرحله  ي ط  نفر از افراد   ۲۰مه به   نا پرسش

 نمـرات دو  يب همبـستگ يسـپس ضـر   د،يع گرد ي توز  روز ۱۵
 فرهنـگ   ي   پرسـشنامه  يب بـرا  ين ضـر  يا. مرحله محاسبه شد  

ــرا۷۸/۰ يســازمان ــايري مــدي و ب ــمع . بــود۸۰/۰ ييت دان ار ي
ـ ها بر اساس م  دادهيابيقضاوت در ارز   ن نمـرات بدسـت   يانگي

 تـا   ۲۴از  ي امت ،ييت دانا يري مد ي برا ب که ين ترت يه ا ب . بود آمده
 هـر  يو بـرا  ي قو۱۲۰ تا ۸۹ متوسط و  ۸۸ تا   ۵۷ ،في ضع ۵۶

ـ  آن ن  يها ک از مولفه  ي   ف،ي ضـع ۱۹ تـا  ۸ز در سـه سـطح از    ي
ــا ۲۹ متوســط و ۲۹ تــا ۱۹  .در نظــر گرفتــه شــد ي قــو۴۰ ت

 ۷ تـا  ۳ ،ازشـان در سـه سـطح      يامت ي فرهنگ سازمان  يها مولفه
 و مورد يم بندي تقسي قو۱۵ تا ۱۱ متوسط و ۱۱ تا ۷ ف،يضع

  .ندقضاوت قرار گرفت
   ،رهـا ي متغ ي همبـستگ  ي  ن رابطـه  يـي  تع يبـرا  بعـد    ي  در مرحله 

ــا رنرمــال بــودنينهــا از لحــاظ نرمــال و غآت ي وضــعابتــدا   ب
  شــد و  يکولمــوگروف بررســ-رنفياســتفاده از آزمــون اســم

ـ  که از توز   ييها متغير يسپس برا    بودنـد ردار  ع نرمـال برخـو    ي
  ي دارايهــامتغير يرســون و بــرا ي پيستگبــاز آزمــون هم

ــتوز ــستگ يع غي ــون همب ــال از آزم ــپيرنرم ــتفادهي اس   رمن اس
  .شد

  

  ها افتهي
 درصد  ۳۲ش زن و    پژوهکنندگان در    درصد از شرکت   ۶۸     

  سال،۳۰ تا ۲۰ن ي افراد ب درصد از۳۳ميانگين سني  .مرد بودند
 سال به باال سن ۴۰ درصد ۱۸ سال و ۴۰ تا ۳۰ن ي درصد ب ۴۹

ن ي درصد ب۳۹  سال، ۷ درصد کمتر از     ۳۵ ي كار    سابقه .داشتند
از نظــر .  بــود ســال۱۵ش از ي درصــد بــ۲۶ ســال و ۱۵ تــا ۷

  ،يمـان ي درصـد پ  ۱۴ ،ي درصـد رسـم    ۵۶ ي اسـتخدام  تيوضع
از لحـاظ    . بودنـد  ي درصـد طرحـ    ۱۰ و   ي درصد قـرارداد   ۲۰

 درصـد  ۹، يالت کارشناسـ  ي درصد تحـص   ۷۶ يليمدرک تحص 
ــ ــديکارشناسـ ــر۱۴ و  ارشـ ــد دکتـ ــد از ۶۰ ا، درصـ  درصـ

 درصـد  ۱۲ ،ي درصـد کـادر ادار  ۱۶ دهنـدگان پرسـتار،   پاسـخ 
ــک ــدها  ۱۲ و پزش ــان واح ــد از کارکن   کيــني پاراکلي درص

  يهــا مارسـتان ي بيت فرهنـگ سـازمان  ي وضـع يبررسـ  .بودنـد 
ـ  آن يهـا  مولفـه  کـه  دادمورد مطالعـه نـشان        نيانگيـ طـور م  هب

ن ي که بـاالتر   ييها مولفه کسب نمودند،  د متوسط  در ح  يازيامت
ـ  بـه ترت   ،نـد موداز راکسب ن  يامت  يتعلـق سـازمان    از ب عبـارت  ي
ـ ، خالق )۱۶/۱۰ (ي، سبک رهبـر   )۹/۱۰( ، )۱۲/۱۰ (يت فـرد  ي

 ۱جدول   . بود )۸/۸( تحمل تعارض  و )۲/۹( تيريت مد يحما
 فرهنـگ  يهـا   مربوط بـه مولفـه  ي آماريها  شاخص ي  خالصه
  .دهد ي م را نشانيسازمان

  ها مارستاني بي فرهنگ سازمانيها  مربوط به مولفهي آماريها شاخص: ۱جدول 
  

ي آمار             شاخص
  مولفه

  حد باال  نييحد پا  راتيي تغي دامنه  انهيم  نيانگيم   مولفهي رتبه

  ١٥  ٣  ١٢  ١١  ١٦/١٠  ١  يسبک رهبر
  ١٥  ٣  ١٢  ١١  ١٢/١٠  ٢  يت فرديخالق

  ١٥  ٣  ١٢  ١١  ٩/١٠  ٣  يتعلق سازمان
  ١٥  ٣  ١٢  ١٠  ٢/٩  ٤  تيريت مديحما

  ١٤  ٣  ١١  ١١  ٨/٨  ٥  تحمل تعارض
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ــع ــدتيوض ــايري م ــه ييت دان ــورد مطالع ــز م ــا  مراک   ۷/۵۴ ب
ــامت ــو ازي ــدگان   پاســخياز س ــف ارزيضــعدهن ــ گرديابي  د،ي

  ن يبـــاالتراز ب يـــ بـــه ترتييت دانـــايري مـــديهـــا مولفـــه
   دانــش، خلــق) امتيــاز۷/۱۸( انتقــال دانــش: از عبــارتاز يــامت

ــاز۱۸( ــو در نها ) امتيـ ــظ و ذخيـ ــت حفـ ــاي رهيـ    يي دانـ
ــاز۸/۱۷( ــود)  امتي ــدول  .ب ــه۲ج ــاخصي  خالص ــا  ش    يه

ــار ــوطيآم ــه  مرب ــه مولف ــا ب ــديه ــايري م ــشان ييت دان    را ن
  .دهد يم

  
  ها مارستاني بييت دانايري مديها  مربوط به مولفهي آماريها شاخص: ۲جدول 

  

    ي           شاخص آمار
  مولفه

  حد باال  نييحد پا  راتيي تغي دامنه  انهيم  نيانگيم   مولفهي رتبه

  ٣١  ٨  ٢٣  ١٩  ٨/١٨  ١  انتقال دانش
  ١٩  ٥  ١٤  ٥/١١  ١٨  ٢  خلق دانش

  ١٨  ٥  ١٣  ١٠  ٨/١٧  ٣  يي داناي رهيحفظ و ذخ
  

 آن بـا  يهـا   و مولفـه ين فرهنگ سـازمان  ي ب ي   رابطه يدر بررس 
 مراکـز   ي سازمان  فرهنگ يها نجا که مولفه  آاز   ،ييت دانا يريمد

ـ  غييت دانـا يريع نرمال بوده و مـد     ي توز ي دارا مورد مطالعه  ر ي
ـ     يزمون اسپ آج  ي نتا ،نرمال ن دو مولفـه    يـ ن ا يرمن نشان داد که ب
 .وجـود دارد   )P=۰۰۰۶/۰ و   r=۴۳/۰( معنـادار مثبـت      ي  رابطه
ـ    ي   رابطه يبررس  فرهنـگ   يهـا  ن تـک تـک مولفـه      ي معنـادار ب

ـ  کـه ب   ادد نشان   ييت دانا يري و مد  يسازمان ن ين و کمتـر   يشتري
 ييت دانـا  يريمد ت و يريت مد يحما نيبشدت  ب  يترت ه ب رابطه

)۴۸/۰r=   ۰۰۰۵/۰ و=P(، ييت دانـا  يري و مـد   يت فرد ي خالق 
)۴۱/۰r= ۰۰۰۶/۰ و=P(، ييت دانــايريو مــد يســبک رهبــر  
)۳۸/۰ r= ۰۰۰۶/۰و=P(،  ييت دانـا يري و مـد يتعلق سـازمان  
)۲۴/۰ r= ۰۰۱/۰و=P(،    ييت دانـا يريتحمـل تعـارض و مـد  
)۱۸/۰ r= ۰۱/۰ و=P (شتوجود دا.  
  

  بحث
ــان در حــد ي از ســويت فرهنــگ ســازمانيوضــع       کارکن

 پـژوهش بـا   يهـا  افتـه ين نظر يد که از اي برآورد گرد  يمتوسط
 يدر رابطـه بـا فرهنـگ سـازمان        )۱۲( يتي هـدا  ي  ج مطالعه ينتا

در   دارد، يخوان ران هم ي ا ي علوم پزشک   دانشگاه يها مارستانيب
 "تحمـل تعـارض  "ن و يبـاالتر " يهر دو مطالعه تعلـق سـازمان      

ز در يــ ن)۱۳( يمهــر الحــسن .از را کــسب نمــوديــن امتيکمتــر
 يهـا  مارسـتان ي بيپژوهش خود در رابطه بـا فرهنـگ سـازمان        

 از نظر کارکنـان در   ياستان کرمان نشان داد که فرهنگ سازمان      
ـ  قـرار نـدارد و در ا       يت مطلـوب  يوضع  تعلـق "ز  يـ ن مطالعـه ن   ي

از را کـسب    ين امت ي کمتر "تحمل تعارض "ن و   ي باالتر "يسازمان
د کـه   دا  ها نشان    مارستاني در ب  ي تعلق سازمان  ياز باال يامت .نمود

 است که کارکنان به کـار خـود       يا  به گونه  مراکزجو حاکم در    
ن يـ ن است و ا ييل به ترک خدمت در آنها پا      ي تما ،عالقه داشته 

 ي هـر سـازمان    يهـا  هيسـرما ن  يتر ن و با ارزش   يتر  از مهم  يکي
ـ است چرا که احساس تعهـد تـأثير زيـادي در توليـد، ارا           ي هي

خدمت و رضايت شغلي پرسنل دارد و افراد متعهد تمام وقت، 
سرمايه، ابتكار و تالش خود را وقف اعتال و پيشرفت سازمان          

دهـد کـه    ينـشان مـ  " يسبک رهبـر "از مربوط به يامت .كنند مي
، شـفاف بـودن   يانتظـارات شـغل    ،روشن بودن اهداف سازمان   

 يي سـازمان و پاسـخگو     ين جار يها، قوان  ها، دستورالعمل  هيرو
 قـرار دارد    ي در سطح متوسط   ي شغل يازهايبرابر ن  مسئوالن در 
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ت يوضـع  .تو انتظارات کارکنان را کامالً محقـق ننمـوده اسـ          
 در کارکنان  است کهيا ها به گونه  مارستاني در ب  يت فرد يخالق
ت يد به شرط حماي جديها دهيفکار نو و خلق ا    ت بروز ا  يظرف

 .جاد فرصت تفکر و تامل وجود دارديا  ونيق مسئوليو تشو

 کـه  عنـوان داشـتند   " تيريت مـد  يـ حما"کارکنان در رابطه بـا      
از  ياريـ ت و   يـ حما ،ي انسان يروينسبت به ن   نيدگاه مسئول يد

 يازهاي ن  است که  يا گونه ه ب ي ارتباط يها ن کانال ي و همچن  آنان
  .کند ي و انتظارات افراد را برآورده نميغلش
  مـورد مطالعـه،    يهـا  مارسـتان يدر ب " تحمل تعارض "از کم   يامت

ـ حي صـر  انتقادامکاندهد که  ينشان م   وجـود  ن کارکنـان ي در ب
ــر ي و ســعه صــدر کــافي و مــسئوالن بردبــارنداشــته  در براب

ـ دلرسـد    يبـه نظـر مـ       خود ندارند،  ردستانيزاشتباهات   ل آن  ي
 و  يالتيسـطوح مختلـف تحـص      ،ي عملکرد يها وتوجود تفا 

ـ مارستان و   ين کارکنان ب  ي در ب  ي متنوع شغل  يها نقش ا سـبک   ي
ت يريت مد يها وضع  مارستانيکارکنان ب  .باشد ي م  آمرانه يرهبر
در ) ۷( ينيج پژوهش حس  ي نتا .دف برآورد کردن  ي را ضع  ييدانا

در مرکز بهمن خودرو در     ) ۹( يت مدرس و کرم   يدانشگاه ترب 
 نشان داد که در هر دو مطالعه ييت دانايريت مديطه با وضعراب

ــمقا.  کــسب نمــودهياز متوســطيــ امتييت دانــايريمــد  ي سهي
 مـورد مطالعـه بـا       يهـا  مارستاني در ب  ييت دانا يريت مد يوضع
ــ ر ســازمانيســا ــايريدهــد کــه مــد يهــا نــشان م  در ييت دان

 يت مطلـوب  ير موسـسات از وضـع     يها نسبت به سـا     مارستانيب
در  باشـد کـه   ي از تفاوتيتواند ناش يباشد، که م   يار نم برخورد

  .ها وجود دارد ت سازمانين و نوع فعاليدگاه مسئوليد
ـ   ي پژوهش نشان م   يها افتهي  و ين فرهنـگ سـازمان  يدهد کـه ب

ــد ــايريم ــستگي  رابطــهييت دان ــگ ي همب  وجــود دارد، فرهن
 ي سازمان نقـش مـوثر     ي  ت و شالوده  يعنوان شخص  ه ب يسازمان

نکـه بتوانـد   ي اي دارد و سازمان برا  ييت دانا يري مد ياردر برقر 
ه ع در کل سـازمان اشـا  ،دهي را انتظام بخشيي دانا يطور موثر  هب

 توجـه کنـد و هـر انـدازه        يد به فرهنگ سـازمان    ي ابتدا با  ،دهد
ـ  ن ييت دانـا  يري استقرار مـد   ، باشد ي قو يفرهنگ سازمان  ز بـا   ي

ـ ي همبـستگ ي وجـود رابطـه  . ت انجام خواهـد شـد   يموفق ن ي ب
 يهـا  افتهيبا  اين مطالعه     در ييت دانا يري و مد  يفرهنگ سازمان 

و ) ۱۴(ن و ماسون ي پاول،)۸( يعسگر ،)۹( يکرم ،)۷( ينيحس
 .شت دايخوان هم) ۱۵( يراستوگ

 و ي مطالعات صورت گرفته در رابطه با فرهنگ سازمان    اکثردر  
ر يش از سايت بيريت مدي و حماي، سبک رهبرييت دانايريمد

ر ي سـا ، مـورد توجـه قـرار گرفتـه    ي فرهنگ سـازمان  يها همولف
تعلــق  ستم پــاداش،يـ س ،يت فــرديــهــا از جملـه خالق  مولفـه 
 يهـا   و تحمـل تعـارض در رتبـه        يارتباطات سازمان  ،يسازمان

  . دارندي جايبعد
  
  يريگ جهينت

 مناسب يک فرهنگ سازمانيجاد ير و ا  ييتغ ،يتنها با بررس       
ـ    يج الگـو  يتدر هوان ب ت ير است که م   يپذ و انعطاف  ن ي تعامـل ب

ک ي به عنوان ييت دانايرير داد و از مد ييافراد را در سازمان تغ    
ف و فاقـد  يک فرهنگ ضـع يوجود   بهره گرفت،يت رقابت يمز

شود کـه کارکنـان سـازمان بـه          يانعطاف در سازمان موجب م    
 بـه   يليگونه تمـا   چي عادت کنند و ه    ي موجود سازمان  يها هيرو

گر يد نداشته باشند و از طرف د      ي جد يها دهي و خلق ا   ينوآور
هـا بـه     ل آن دانسته  يگران و تبد  ي خود با د   يها م دانسته ياز تسه 
 ، که بتواند در حل مشکالت سازمان مـوثر باشـند          ييها مهارت

 يا و منعطف که اعضا    يک فرهنگ پو  يکه   يحال در ترس دارند 
ات رييـ سازمان نسبت به آن شناخت و اعتقاد دارند در برابر تغ          

دهد و سـازمان را در       ي از خود واکنش نشان م     يع به خوب  يسر
ـ در آخـر پ    .دهـد  ي قرار م  يشرفت و ترق  ير پ يمس  در  يشنهاداتي

ز يآم تيمنظور استقرار موفق   ه ب يت فرهنگ سازمان  يرابطه با تقو  
  .گردد يل اعالم ميشرح ذ ه بييت دانايريمد

ـ تغ : و خلـق دانـش     يفرهنگ سـازمان   ـ ر نگـرش و د    يي دگاه ي
ي  جاد فرصت ارتقاي ا،ييگاه داناين نسبت به نقش و جا يولمسئ

 يمنظور اغتنـا   ه ب ي شغل ي استقالل و آزاد   ي اعطا ،يدانش شغل 
 کـه   ي کارکنـان  ي برا يقي تشو ي ابزارها يريکارگ ه ب ، افراد يشغل
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ــوب،  ــرد خ ــوآور عملک ــذين ــديري و خطرپ ــرا ، دارن  ياج
ف يــتعر  وييت دانــايري مــديک بــراي اســتراتژيزيــر برنامــه

  . کارکنانيبرا) Knowledge Package( يي دانايها ستهب
جاد جو اعتماد در سازمان    يا : و انتقال دانش   يفرهنگ سازمان 

 ي را از جانب انتقال دانـش شـغل   ي کارکنان خطر   كه يا گونه هب
مـدار   ق افـراد دانـش    ي تـشو  ،گر افراد احساس نکنند   يخود به د  

   کـه بـر     ينـد يآف فر يتعر  و رافراديمنظور انتقال دانش به سا     هب
  .ردي قرار گ  ي مورد بهره بردار   يرونيان ب ياساس آن دانش مشتر   

ــازمان  ــگ س ــظ و ذخيفرهن ــ و حف ــاي ــشک :ييره دان   ل يت
ـ  ينـد يآن فر يتـدو منظور   هکارگروه ب   ي حفـظ و نگهـدار    يارب

افـراد   اسـت    ي، به عالوه ضرور   ها و اطالعات در سازمان     داده
ـ  کل ،دانش مدار  ـ  و   يدي ر سـازمان   ديا در شـرف بازنشـستگ   ي

ـ  اتخاذ نما  يبيت ارشد ترت  يري و مد  ييشناسا  و ي وفـادار تـا د  ي
 درحـد   وش دهـد    ين گونـه افـراد افـزا      ي را در ا   يتعلق سازمان 

ـ امکان از خارج شدن ا    يرين گونـه افـراد از سـازمان جلـوگ    ي
  .عمل آورد هب
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Background and Objectives: Nowadays, The knowledge management is an undeniable necessity so that without 

the knowledge management, organizations are nearly repulsive of competition and survival. The main purpose of 

the present study was to determine the relation between organizational culture and the knowledge management in 

teaching hospitals of Zanjan university of medical sciences. 

Materials and Methods: This was a descriptive study which carried out in 3 teaching hospitals of Zanjan 

university of medical sciences (Vali-Asr, Ayatollah Mousavi and Shahid Beheshti). Statistical population of this 

study included the whole staff of hospitals with the level of B.A and upper education. 190 individuals were 

selected and replied the questionnaire which consisted of 3 parts: Demographic information, knowledge 

management and organization culture. SPSS 13 was used for analyzing the data. 

Results: The staff of hospitals offered an average grade to organization culture. Five features or organization 

culture was examined which the highest grade or concession was given to: "The organization belonging ", 

"management style", "individual creativity", "management support" and aggression tolerance". The knowledge 

management was measured weak by the staff. The acquired concession by 3 features of knowledge management 

respectively was: "knowledge transfer”,"knowledge creation" and "knowledge protection and saving". There was 

a positive meaningful relationship between the organization culture and the knowledge management (P=0.0006, 

r=0.43). The most correlation relation was between the management supports, the individual creatively, the 

management style, the organization belonging and the aggression tolerance with knowledge management. 

Conclusion: Strong and dynamic organization culture is one of the main tools for successful manipulation of the 

knowledge management in organizations. Changes in organization culture in order to establish knowledge 

management must be paid more attention and support the knowledge, personal creativity development and 

management style.  
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