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چكيده
مقدمه: كيفيت خدمات ارائه شده توسط پرستاران، متاثر از دانش و تجربياتی است كه در ارايه 
مراقبت پرســتاری از آن بهره مند هستند؛ دانش و تجربياتی كه توسعه و افزايش آن ها تا حد 

بسياری می تواند متکی بر اكتساب از طريق همکاران باشد. 
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررســی اثر حمايت های دانشی ادراک شده پرستاران بر 

رفتار تسهيم دانش آن ها است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع پيمايشــی – علی اســت كه در سال) 1393( در يکی از 
بيمارستان های شهر ياسوج انجام شده است. تمام پرستاران )104 نفر ( بطور سرشماری در اين 
مطالعه  شركت داشتند. جهت گردآوری داده های از دو پرسشنامه حمايت سازمانی ادراک شده 
از پرسشنامه گاداميالس و دونات )2011(  و برای رفتار تسهيم دانش  نيز از پرسشنامه  هانگ 
)2013( و همکاران )2013(   استفاده گرديد. آزمون روايی همگرا برای آنها بترتيب بين)0/6تا 
67 /0( ومحاسبه ضريب آلفای كرونباخ برای پايايی نيز به ترتيب )0/71 و 0/76( بوده است. 
داده های حاصل از )98( پرسشنامه )94% برگشت( با استفاده از آزمون های توصيفی )نرم افزار 
 Smart ( و همچنين مدل ســازی معادالت ســاختاری مبتنی بر واريانس )نرم افزارSPSS

PLS( مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در ميان مولفه های حمايت دانشی ادراک شده پرستاران، تنها جو سازمانی دانش آفرين 
بر انگيزه تسهيم دانش ميان آن ها تاثير معنی داری داشت )β =0/41 ; T =3/86). ولی ساير 
مولفه های ؛ اقدامات مديريت منابع انســانی و سرپرستی دانش گرا، فاقد چنين تاثيری بودند 
)T>1/96(. هم چنين انگيزه پرستاران به تسهيم دانش خود )β =0/52 ; T =4/06) و وجود 
فرصت های تسهيم دانش برای آن ها )β =0/30 ; T =2/64) نيز به صورت فزاينده ای بر رفتار 

تسهيم دانش آن ها تاثيرگزار بودند.
نتيجه گيري: مديران پرستاری  ميتوانند با فراهم نمودن فرصت های الزم برای تسهيم دانش 
ميان پرستاران و جو سازمانی حمايتی و مبتنی بر اعتماد كه در آن تسهيم دانش به عنوان يک 
هنجار ارزشــی پذيرفته شده باشد، تا حد مطلوبی انگيزه پرستاران را در جهت تسهيم دانش 

حرفه ای شان افزايش دهند.
كلمات كليدی: پرستار، تسهيم دانش، جو سازمانی ، حمايت دانشی ادراک شده، سرپرستی 

دانش گرا، مديريت منابع انسانی، مديران پرستاری.

اثر حمايت های دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر
تسهیم دانش حرفه ای انان: مطالعه موردی

آذر کفاشپور ، احمد الهیاری بوزنجانی ،  موسی ایزدی

سال چهارم، دوره چهارم، شماره دوم
تابستان 1394

 مؤلف مسؤول: آذر كفاشپور
دانشيار بخش مديريت، دانشگاه فردوسی، مشهد. 

ايران 

akafashpor@um.ac.ir :آدرس

احمد الهياری بوزنجانی
دانشجوی دكتری مديريت منابع انسانی، دانشکده 
علوم اداری و اقتصادی، دانشــگاه فردوسی، مشهد. 

ايران

موسی ايزدی
دانشــجوی كارشناسی ارشد مديريت منابع انسانی 

بين الملل، دانشکده مديريت، دانشگاه تهران. ايران



كفاشپور و همكاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال چهارم، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1394 50

 مقدمه
دانش، به عنوان مهم ترين منبع راهبردی سازمان های امروزی، نقشی 
حياتی در حفظ و بهبود عملکرد سازمان و اثربخشی آن در رسيدن به 
چشم انداز راهبردی مورد نظر ايفا می نمايد. طبيعتاً، فرايندهای مورد 
استفاده و اقداماتی كه سازمان جهت مديريت اين منبع راهبردی انجام 
می دهد، تاثيری شگرف در بهره برداری مطلوب از قابليت های سازمانی 
و اســتفاده از حداكثر توان فکری اعضای سازمان دارد. از جمله اين 
اقدامات را می توان اقداماتی دانست كه در افزايش تسهيم دانش ميان 
كاركنان موثر هستند. اين امر به ويژه در سازمان های خدماتی و به طور 
خاص بيمارستان ها از اهميتی خاص برخوردار است. نارضايتی هايی كه 
گاهاً در قالب شــکايات از جانب بيماران به مديران بيمارستان ارائه 
می گردد، عمدتا ريشــه در عدم مطلوبيت كيفيت خدمات مورد نظر 
دارد )3(. با توجه به ماهيت خاص خدماتی كه توسط بيمارستان ها به 
جامعه ارائه می گردد؛ قاعدتا، كيفيت خدمات ارائه شده توسط آن ها تا 
حد زيادی به دانش و تجربه ارائه دهندگان خدمات مورد نظر وابسته 
است. از آن جا كه در فرايند ارائه خدمات به بيماران، پرستاران به عنوان 
نيروهای صف، نقشی فعال را در ارائه خدمات مورد نظر ايفا می نمايند؛ 
ميزان دانش و تجربه ی شخصی آن ها از دانش پرستاری، اثری فزاينده 

بر عملکرد آن ها در ارائه خدمات با كيفيت به بيماران دارد.
مطابق با پژوهش های انجام شده پيرامون رفتارهای به اشتراک گذاری 
دانش در ميان پرستاران، می توان به اين نتيجه ی كلی رهنمون شد كه 
از جمله روش های افزايش دانش و تخصص حرفه ای پرستاران، كسب 
دانش از همکاران شان است و شناسايی و بررسی عواملی كه رفتارهای 
تسهيم دانش پرستاران را در ميان آن ها تقويت نمايد، گامی اساسی 
در جهت بهبود عملکرد بيمارستان در ارائه خدمات مورد نظر و امنيت 
بيشتر بيماران )4(، تمايل بيشتر پرستاران به ماندن و ادامه فعاليت در 
بيمارستان )5(، ترويج رفتارهای نوآورانه در ميان آن ها )6( و عملکرد 

شغلی بهتر آن ها خواهد بود )7(.
به همين منظور، تاكنون پژوهش های بسياری توجهات خود را معطوف 
به شناسايی عوامل و موقعيت هايی نموده اند كه فزاينده ی رفتارهای 
تسهيم دانش كاركنان هســتند. در اين ميان، در يک تقسيم بندی 
كلی می توان مجموعه اين عوامل را در قالب دودسته عوامل مرتبط 
با ويژگی های شــخصيتی )8-12( و عوامل سازمانی )13-18( مورد 
بررســی قرار داد كه از ميان آن ها، عوامل ســازمان به اين دليل كه 
تحت كنترل مديران بوده و از قابليت مديريت توسط آن ها برخوردارند، 
از اهميت بيشــتری برخوردارند. با اين حال، عمده اين بررسی ها بر 

يک امر اتفاق دارند و آن نيز اين است كه انگيزه، مهم ترين عامل در 
شکل گيری رفتارهای كاركنان )18-22( و به طور خاص، رفتارهای 
تسهيم دانش آن ها اســت )18, 23( و ميزان تمايل افراد به تسهيم 

دانش شان با ديگران را نشان می دهد )18, 19(.
البته بديهی است كه وجود انگيزه نيز به خودی خود، ارزشی ندارند؛ 
بلکــه نمود آن در قالب يک رفتار اســت كه ارزش آن را به تصوير 
می كشد. به عبارتی، بايد در پی بررسی عواملی بود كه تحت آن ها، 
انگيزه ها از وضعيتی بالقوه، به بالفعل تبديل می شــوند. پژوهش ها 
نشان داده اند كه عوامل محيطی می توانند در كنار انگيزه، رفتارهای 
تسهيم دانش)Knowledge Sharing Behavior(  كاركنان را 
تحت تاثير قرار دهند )18(. اين عوامل كه می توانند تسهيل كننده 
و پيش برنده ی رفتار تسهيم دانش كاركنان باشند، شامل فرصت هايی 
هستند كه در سازمان وجود دارند و دارای ماهيتی رسمی يا غيررسمی 
هستند. فرصت های رسمی عمدتاً شامل برنامه های آموزشی استاد- 
شاگردی و تيم های كاری سازمان يافته )24( و فرصت های غيررسمی 
نيز شامل ارتباطات ميان فردی مناسب و شبکه های اجتماعی هستند 
كه اغلب تسهيل تسهيم دانش ضمنی را ميان كاركنان در پی دارند 
)20, 25(؛ بنابراين، وجود يا عدم وجود فرصت های تســهيم دانش 
)Opportunities for knowledge sharing( در پيش بينــی 

رفتار تسهيم دانش كاركنان بسيار موثر خواهند بود )18, 26(. 
افــزون بر اين، بايد اين نکته را مدنظر داشــت كــه ايجاد انگيزه 
تســهيم دانش در ميان كاركنان نيز كاری دشوار و در عين حال 
با اهميت اســت. در اين خصوص، پژوهش گــران اعتقاد دارند كه 
حمايت های دانشــی فراهم شــده از سوی ســازمان، می تواند در 
افزايش انگيزه كاركنان به تســهيم دانش حرفه ای شان موثر باشد. 
چنين حمايت هايی را می توان شامل مواردی از قبيل ايجاد جوی 
دانش آفرين )Knowledge-centered Climate ( در محيط 
ســازمان، طراحی اقدامــات مديريت منابع انســانی با رويکردی 
دانش آفريــن )Knowledge-centered HR practices( و 
 Knowledge( اتخاذ رويکردی دانش گرا از ســوی سرپرستان
oriented Supervisory-( در سرپرســتی مجموعــه تحت 
مديريت شــان، دانســت )1(. در واقع، وجود يک جو ســازمانی 
دانش آفريــن؛ يعنی جوی حمايتــی و مبتنی بر اعتماد )13, 18, 
22, 27( كه كســب و تســهيم دانش در آن به عنوان يک هنجار 
پذيرفته شده است )18, 28(، باعث می شود كه انگيزه افراد برای 
به اشــتراک گذاری دانش شان افزايش يابد )29(. چنين جوی، بر 
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انگيــزه درونی افراد كه منبع اصلی لــذت و رضايت درونی آن ها 
است، تاثير گذاشــته و باعث می شود كه دانش خود را با ديگران به 
اشــتراک بگذارند )17(. اين امر به طور خاص در به اشتراک گذاری 
دانــش ضمنی و تجربيات افراد كه حاصل ســال ها فعاليت آن ها در 
سازمان و يک شغل خاص است، از تاثيری به مراتب بيشتر برخوردار 

است )30, 31(.
افزون بر اين، مديريت منابع انســانی سازمان نيز با در اختيار داشتن 
ابزارها و سياســت هايی در اين زمينه، می تواند بر انگيزش كاركنان 
در به اشــتراک گذاشتن دانش و تجربه شان با همکاران تاثير زيادی 
بگذارد )13-16(. اين اقدامات، عمدتاً شامل آموزش كاركنان تازه وارد 
و بازآموزی كاركنان قديمی به نحوی كه فزاينده دانش حرفه ای آن ها 
باشــد )30, 32(، ارزيابی عملکرد كاركنان بر اســاس سهمی كه در 
تسهيم دانش داشته اند )15, 30( و پرداخت پاداش و جبران خدمات 
با توجه به مشاركت و تالش آن ها در كارهای گروهی و تسهيم دانش 

است )33, 34(.
در كنــار عوامل حمايتی فــوق، حمايت های ادراک شــده از جانب 
سرپرستان و مافوقان سازمان نيز می تواند نقشی تعيين كننده در انگيزه 
كاركنان داشته باشد. اين عوامل كه از جمله زيرساخت های مديريت 
دانش در سازمان به شمار می آيند )30, 34(، در تسهيم و بکارگيری 
دانش سازمانی موجود، اهميتی قابل توجه دارند )35(. چنين اهميتی، 
از نقش آن ها در تحت تاثير قرار دادن و برانگيختن افراد برای افزايش 
تمايل به تسهيم دانش نشــات می گيرد )18, 36(. در واقع، از آن جا 
كه سرپرستان سازمان با كاركنان رابطه مستقيم و مستمری دارند، 
از نيازهای دانشی آن ها مطلع بوده و با برطرف كردن اين نيازها قادر 
خواهند بود تا موجبات انگيزش آن ها برای به اشتراک گذاشتن دانش 

و تجربه شان را فراهم نمايند. 
علی رغم اهميت اين موضوع در سازمان ها، بررسی پژوهش های انجام 
شــده در زمينه تسهيم دانش ميان پرستاران، حاكی از فقدان توجه 
كافی به اثر حمايت های دانشی ادراک شده پرستاران بر رفتار تسهيم 
دانش آن ها است. بر اين اساس، در پژوهش حاضر با توجه به شناخت 
موجود از بيمارســتان مورد مطالعه، به نظر آمــد كه فراهم نمودن 
حمايت های دانشی مناسب برای پرستاران، به عنوان يک راه كار جهت 
بهبود رفتارهای تسهيم دانش آن ها می تواند بسيار مفيد باشد. در اين 
راستا، جهت دستيابی به راه كارهای عملياتی و كاربردی، اين موضوع 
در ميان پرســتاران بيمارستان شهيد بهشتی)ره( شهرستان ياسوج 
مورد بررسی قرار گرفته و در نهايت، بر مبنای نتايج حاصل از پژوهش، 

پيشنهادات كاربردی جهت بهبود رفتارهای تسهيم دانش آن ها، ارائه 
گرديده است.

 مواد و روش ها
اين پژوهش را از حيث نحوه گردآوری داده های مورد نظر جهت انجام 
تحليل می توان يک پژوهش  پيمايشــی به حســاب آورد. به عالوه، 
ماهيت اين پژوهش، از نوع پژوهش های علی است كه در آن محقق با 
توجه به مبانی نظری، اقدام به بيان روابط علی مقتضی ميان متغيرها 
می نمايد.  جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی پرستاران شاغل 
در بيمارســتان شهيد بهشتی)ره( شهرستان ياسوج است. طبق آمار 
به دســت آمده از طريق مسئولين بيمارســتان، تعداد اعضاء جامعه 
آماری مورد نظر در سال 1393مجموعاً 140 نفر هستند كه از طريق 
سرشماری، پرسشــنامه پژوهش ميان تمامی پرستاران بيمارستان 
مذكور توزيع گرديد؛ اما به دليل مشغوليت كاری، تعدادی از پرستاران 
از همکاری با پژوهشگران خودداری نموده و از تکميل پرسشنامه ها 
امتناع كردند؛ بنابراين، نهايتا تعداد 98 پرسشنامه گردآوری گرديد. از 
اين رو، جهت اطمينان از كفايت داده ها برای تحليل، با مبنا قرار دادن 
حجم جامعه آماری )140 نفر(، تعداد نمونه آماری مورد نظر از طريق 
فرمول نمونه گيری 103 نفر به دست آمد كه با توجه به تفاوت اندک 
حجم نمونه واقعی و حداقل حجم نمونه مورد نياز بر اســاس فرمول 
نمونه گيری )5 نفر(، می توان با اندكی اغماض  اين تعداد نمونه را قابل 

قبول ارزيابی نمود.
ابزار گردآوری داده ها در اين پژوهش، يک پرسشــنامه 24 ســوالی 
است كه در آن برای سنجش متغيرها، از مجموعه ای از پرسشنامه ها 
استفاده گرديده است. به اين صورت كه برای سنجش متغيرهای جو 
سازمانی دانش گرا )5 سوال(، سرپرستی دانش گرا )4 سوال( و اقدامات 
دانش آفرين مديريت منابع انسانی )4 سوال( از پرسشنامه  گادميالس 
و دونات )2011(  )1( و برای ســنجش متغيرهای انگيزه )4سوال(، 
فرصت  )4 سوال( و رفتار تسهيم دانش )3 سوال( از پرسشنامه هانگ 
و همکاران)2013(  )2( استفاده گرديد. الزم به ذكر است، از پاسخگو 
خواســته شده بود موافقت يا مخالفت خود را با هرگويه بر روی يک 
طيف هفت گزينه ای به شــرح زير نشــان دهد: 1. كامال مخالف؛ 2. 
مخالف؛ 3. نسبتاً مخالف؛ 4. هم مخالف و هم موافق؛ 5. نسبتاً موافق؛ 
6. موافق؛ 7. كامال موافق.  بنابراين، حداقل امتياز عدد يک و حداكثر 
نيز عدد هفت اســت؛ حد ميانه يا متوسط نيز عدد چهار است. الزم 
به ذكر است، هيچ يک از گويه ها نيز به صورت معکوس نمره گذاری 
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نشده بودند. 
در اين پژوهش، جهت بررســی و تحليل داده ها از روش مدل سازی 
معادالت ساختاری استفاده گرديد. اين روش در واقع تركيبی است از 
دو آزمون رگرسيون و تحليل عاملی كه با رويکردهای مختلف مبتنی 
كوواريانس و مبتنی بر حداقل مربعات جزيی انجام می شــود. با اين 
حــال، در اين پژوهش به دليل تعداد انــدک داده ها از روش حداقل 
مربعات جزيی استفاده گرديد. در اين رويکرد كه با استفاده از نرم افزار 
اسمارت پی.ال.اس )Smart PLS( عملياتی می شود، جهت بررسی 
و تحليل داده ها بايد برازش دو مدل اندازه گيری و ساختاری را مورد 
بررسی قرار داد. جهت اطمينان از برازش مدل اندازه گيری بايد وضعيت 
سازگاری درونی )پايايی( و روايی ابزار گردآوری داده ها را مورد بررسی 
قرار داد. برای اين منظور، جهت بررسی سازگاری درونی ابزار گردآوری 
داده ها، از ضريب آلفای كرونباخ و ضريب پايايی مركب استفاده گرديد. 
سازگاری درونی گويه ها هنگامی مورد قبول است كه ضرايب آلفای 

كرونباخ و پايايی مركب، به ترتيب، بيشتر از 0/7 و 0/8 باشند )37(. 
افزون بر اين، جهت بررسی وضعيت روايی ابزار گردآوری داده ها نيز از 
آزمون روايی همگرا استفاده گرديد كه مهم ترين شاخص آن، ميانگين 
واريانس استخراج شــده است. طبق نظر هير و همکارانش )37(، حد 
مطلوب برای اطمينــان از وجود روايی همگــرا، حداقل ميزان 0/5 
است. به منظور بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش نيز از شاخص 
واريانس تبيين شده استفاده گرديد. طبق نظر هير و همکارانش )37( 
ميزان شاخص واريانس تبيين شــده در صورتی كه ميزانی بيش از 
0/25، 0/50 و 0/75 داشــته باشــد، به ترتيب نشان دهنده توانايی 
اندک، متوســط و قابل توجه متغيرهای مستقل در تبيين تغييرات 
متغير وابسته است.  نتايج حاصل از محاسبه روايی و پايايی ايزارهای 
اين مطالعه يا وضعيت شــاخص های برازش مدل های اندازه گيری و 

ساختاری درجدول )1( به تفکيک نشان داده شده است.

جدول1. شاخص های برازش مدل های اندازه گيری و ساختاری

متغيرها

برازش مدل های اندازه گيری
)پايايی و روايی(

برازش مدل 
ساختاری

پايايی مركبآلفای كرونباخ
ميانگين 
واريانس 
مستخرج

واريانس تبيين 
شده

-718260جو دانش آفرين
-738361سرپرستی دانش آفرين

-808662اقدامات دانش آفرين منابع انسانی
77855919انگيزه تسهيم دانش
-788660فرصت تسهيم دانش

74856650رفتار تسهيم دانش
* اعداد به درصد هستند.

همانگونه كه در جدول باال مشخص است، شاخص های برازش مدل، 
همگی وضعيت مطلوبی را نشان می دهند؛ بنابراين، می توان با اطمينان 

نسبت به تحليل داده ها اقدام نمود.

 يافته ها
بررســی وضعيت فعلی متغيرهای مورد مطالعه در بيمارستان مورد 
نظر، حاكی از اين است كه وضعيت فعلی دانش آفرينی جو سازمانی 

بيمارســتان، اندكی باالتر از حد متوســط بوده است )ميزان 4/20(. 
همچنين، اين وضعيــت در خصوص دانش آفرينی اقدامات مديريت 
منابع انسانی و سرپرستان كمتر از حد متوسط بوده است )به ترتيب 
3/29 و 3/95(. اين در حالی اســت كه در خصوص انگيزه تســهيم 
دانش، وضعيت فعلی در حد نســبتاً خوب بوده )ميزان 5/01( و در 
خصوص فرصت و رفتار تسهيم دانش نيز وضعيت به ترتيب متوسط 
و نزديک به نسبتاً خوب بوده است )به ترتيب، 4/20 و 4/85(. با اين 
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جدول2. شاخص های توصيفی متغيرهای پژوهش

ميانگين و انحراف بيشينهكمينهمتغيرها
معيار

ت دانشی
حماي

ک شده
ادرا

        

4/20±171/16جو دانش آفرين ادراک شده

3/29±161/34اقدامات مديريت منابع انسانی

3/95±171/50سرپرستی دانش آفرين

5/01±271/31انگيزه تسهيم دانش
4/20±171/53فرصت تسهيم دانش

4/85±171/27رفتار تسهيم دانش

حال، همان گونه كه در جدول )2( نيز مشخص است، وضعيت فعلی 
رفتار تسهيم دانش در سازمان، تا حد مطلوب آن )عدد هفت( فاصله 
مهمی دارد. جدول زير، وضعيت فعلی متغيرهای مورد مطالعه را به 

صورت خالصه توصيف می نمايد.
افزون بــر اين، به منظور دســتيابی به دركــی عميق تر پيرامون 
عوامــل موثر بر به اشــتراک گذاری دانش در ميان پرســتاران، در 
جدول به بررســی تفاوت ميان ايــن رفتارها در گروه های مختلف 

جمعيت شناختی پرداخته شده است.

همانگونه كه در جدول مشخص است، از نظر ويژگی های جمعيت 
شناختی، پرســتاران شــركت كننده در اين پژوهش، 0/51 زن و 
0/49 مرد هستند. همچنين از نظر ســنی، 0/20 از آن ها در رده 
سنی 20 تا 25 سال، 0/61 در رده سنی 25 تا 30 سال و مابقی در 
رده های سنی باالتر قرار دارند. افزون بر اين، از نظر سابقه خدمت، 
68/4 از پرستاران دارای سابقه خدمت بين يک تا پنج سال، 20/4 
دارای ســابقه خدمت بين پنج تا 10 ســال و مابقی دارای سابقه 
خدمتی بيش از ده سال هستند. در حقيقت، همانگونه كه مشخص 

جدول3. مقايسه به اشتراك گذاری دانش در ميان گروه های مختلف جمعيت شناختی

جمعيت نام متغير 
عدد معنی داریميانگيندرصدشناختی

جنسيت
514/81زن

0/45
495/02مرد

سن

25-20205/03

2/33
30-25614/83
35-30155/39

3544/46 به باال

سابقه خدمت

5-168/44/97

1/82
10-520/44/86
15-105/15/93

154/13/50 به باال
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است، پرســتاران شــركت كننده در پژوهش حاضر، همگی دارای 
ســابقه خدمت بيش تر از يک سال هستند و می توان اين اطمينان 
را داشت كه دانش و تجربه الزم را برای تسهيم با همکاران شان در 

اختيار دارند.
به عالوه، طبق جدول باال، به اشــتراک گذاری دانش در ميان زن ها 
كمتر از مردها اســت؛ با اين حال، بررسی عدد معنی داری مرتبط با 
آن ها حاكی از عدم وجود تفاوت معنادار ميان آن ها است. به عبارتی 
می تــوان گفت كه تفاوت خاصی ميان آن ها وجود ندارد. همچنين، 
بررسی اين موضوع در ميان افراد موجود در رده های سنی مختلف، 
حاكی از اين اســت كه بيشترين ميزان به اشــتراک گذاری دانش، 
به ترتيب، در ميان افراد موجود در رده سنی 30 تا 35 سال، 20 تا 25 
سال، 25 تا 30 و 35 سال به باال اتفاق می افتد. مضاف بر اين، با توجه 
به اينکه عدد معنی داری اين تفاوت ها بيشتر از 1/96 است، می توان 
نتيجه گرفت كه با اطمينان 0/95 در ميان گروه های مختلف سنی، 
از نظر به  اشتراک گذاری دانش، تفاوت معنی داری وجود دارد. افزون 

بر اين، بررسی مجدد اين موضوع در ميان افراد دارای سابقه خدمت 
گوناگون نيز بيانگر اين اســت كه بيشترين ميزان به اشتراک گذاری 
دانش متعلق به افراد دارای سابقه خدمت 10 تا 15 سال و كمترين 
آن ها نيز متعلق به افراد دارای ســابقه خدمت 15 سال به باال است. 
همچنين، بررســی عدد معنی داری اين تفاوت ها به دليل بيشــتر 
بودن از ميزان 1/67حاكی از اين اســت كه در ســطح اطمينان 90 
درصد می توان وجود تفاوت معنی داری را در ميان آن ها متصور بود. 
بنابراين، می توان گفت كه سابقه خدمت نيز عامل تعيين كننده ای در 

به اشتراک گذاری دانش در ميان پرستاران است.
افزون بر اين، همانگونه كه در جدول) 4(  نيز مشــخص اســت، جو 
ســازمانی دانش گرا اثری برابر با 0/41 بر انگيزه پرستاران به تسهيم 
دانش خود دارد و با توجه به اينکه عدد معنی داری اين تاثير باالتر از 
عدد 1/96 قرار دارد، می توان اين ميزان تاثير را معنی دار تلقی نمود. 
بــا اين حــال، بر خالف مطالب بــاال، يافته ها نشــان می دهد كه 
سرپرســتی و اقدامات دانش آفرين منابع انسانی، تاثير معنی داری 

جدول4. شاخص های توصيفی متغيرهای مورد مطالعه 

ضريب متغيرها
رگرسيون

عدد معنی داری
)t(نتيجه

وابستهمستقل

تاييد0/413/86انگيزه تسهيم دانشجو دانش آفرين

رد0/020/14انگيزه تسهيم دانشسرپرستی دانش گرا

رد0/030/24انگيزه تسهيم دانشاقدامات منابع انسانی

تاييد0/524/06رفتار تسهيم دانشانگيزه تسهيم دانش

تاييد0/302/64رفتار تسهيم دانشفرصت تسهيم دانش

بر انگيزه پرســتاران به تسهيم دانش خود نداشته اند )به دليل عدد 
معنی داری كوچک تر از 1/96(. 

مضاف بر اين، طبق يافته ها مشخص است كه انگيزه تسهيم دانش، 
بر رفتار تسهيم دانش پرستاران، اثری برابر با 0/52 دارد. با توجه به 
اين كه اين ميزان تاثير دارای عدد معنی داری باالتر از 1/96 است، 
می توان پذيرفت كه انگيزه پرســتاران به تسهيم دانش شان، اثری 
معنی دار بر رفتار تسهيم دانش آن ها دارد. مشابه همين وضعيت را 
می توان در خصوص تاثير وجود فرصت های تسهيم دانش بر رفتار 

تســهيم دانش پرستاران مشــاهده نمود. به اين صورت كه وجود 
فرصت های تســهيم دانش، بر رفتار تســهيم دانش كاركنان اثری 
برابر با 0/30 دارد. عالوه بر اين، از آن جا كه اين ميزان تاثير دارای 
عدد معنی داری باالتر از 2/64 اســت، می توان آن را از نظر آماری 

معنی دار در نظر گرفت.
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  بحث
همانگونه كه در يافته های حاصل از مقايسه ميزان به اشتراک گذاری 
دانش و متغيرهای جمعيت شــناختی در ميان پرستاران مشخص 
گرديد، به استثناء متغير جنسيت، ساير متغيرهای جمعيت شناختی 
كه شامل سن و سابقه خدمت هستند، به ترتيب در سطح اطمينان 
0/95 و 0/90 بر به اشــتراک گذاری دانش در ميان پرستاران موثر 
هستند. از نظر سن، مشخص است كه علی رغم وجود تفاوت معنی دار 
در ميان رده های سنی مختلف، نمی توان ارتباط منطقی ای را ميان 
سن و تسهيم دانش قائل بود. چرا كه در پايين ترين رده سنی اين 
ميزان باالی پنج بوده و در رده سنی بعدی اين ميزان كاهش يافته، 
مجدداً در رده سنی ديگر افزايش يافته و در آخرين رده نيز دارای 
كاهش بوده است. بنابراين، علی رغم وجود تفاوت معنی دار در ميان 
رده های ســنی مختلف، به نظر می آيد كــه اين تفاوت ها تصادفی 

است و نه متاثر از يک رابطه منطقی و معقول.
همچنين، بررســی اين موضوع در ميــان گروه های مختلف دارای 
ســابقه خدمت مختلف نيز همين نتيجــه را در پی دارد. همانگونه 
كه مشخص است، از اين منظر نيز در ميان گروه های دارای سابقه 
خدمت مختلف، ميزان به اشــتراک گذاری دانش از روندی نامنظم 
پيــروی می كند؛ به گونه ای كه در ابتــدا اين ميزان در ميان گروه 
دارای كمترين ســابقه خدمت، برابر با 4/97 بوده و سپس در گروه 
بعد از آن كاهش يافته و مجدداً افزايش و سپس كاهش يافته است. 
بنابراين، از نظر مديريتی نمی توان يک رابطه منطقی و قابل توجيه 
را مابين آن ها متصور بود؛ هرچند كه از نظر آماری اين تفاوت ها در 

سطح اطمينان 0/90 معنی دار هستند.
به عالوه، در بررســی اثرات حمايت دانشی ادراک شده پرستاران بر 
رفتار تسهيم دانش آن ها نيز همانگونه كه مشخص شد، اين امر به 
خوبی روشــن گرديد كه با فراهم نمودن جوی حمايتی كه در آن 
اعتماد، شــفافيت اطالعاتی و تســهيم دانش به عنوان يک هنجار 
مورد قبول قرار گرفته باشــد، می توان انگيزه افراد را جهت تسهيم 
دانش و تجارب حرفه ای شان افزايش داد. بنابراين، در اين پژوهش 
نيز همانند مطالعات صادقی و همــکاران )29(، اثر فزاينده ی جو 
سازمانی بر انگيزه افراد به تسهيم دانش حرفه ای شان با همکاران، 
مــورد تاييد قرار گرفــت. با اين حال، بر خالف ايــن يافته، اثرات 
اقدامات مديريت منابع انســانی و سرپرستی بر انگيزه كاركنان به 
تســهيم دانش مورد تاييد قرار نگرفته است. دليل اين امر می تواند 
ناشی از وجود متغيرهای ميانجی و يا تعديل كننده ای باشد كه در 

اين پژوهش اثر آن ها مورد بررســی قرار نگرفته است. برای نمونه، 
رضايت يا عدم رضايت پرستاران از اقدامات مديريت منابع انسانی 
و سرپرستان، می تواند عاملی باشد كه به عنوان يک متغير ميانجی 
يــا مداخله گر عمل نمايد. افزون بر ايــن، از آن جا كه انگيزه، يک 
ويژگی درونی در هر فرد اســت، ممکن است عوامل فردی از قبيل 
سن، جنسيت و شخصيت افراد نيز بر روابط ميان متغيرهای مورد 
مطالعه اثری تعديلی داشته باشند. عالوه بر اين، چنان كه در جدول 
4 مشخص است، در اين پژوهش اثرات فزاينده فرصت های تسهيم 
دانش و انگيزه به اشــتراک گذاری دانش پرستاران بر رفتار تسهيم 
دانش آن ها مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين، همچون مطالعات 
پيشــين )برای نمونه: )2, 18, 26, 38((. می توان ادعا نمود كه با 
بهبود انگيزه كاركنان و فراهم نمودن فرصت های تسهيم دانش در 
سازمان، تا حد مطلوبی می توان آن ها را به سوی تسهيم دانش شان 

با همکاران سوق داد.

 نتيجه گيري
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر حمايت دانشی ادراک شده 
پرســتاران بر رفتار تســهيم دانش آن ها بــود. همان گونه كه در 
يافته های پژوهش بحث شد، در ميان ابعاد حمايت دانشی سازمان، 
تنها، بُعد جو ســازمانی دانش گرا بر انگيزه پرســتاران به تســهيم 
دانش شان موثر است. افزون بر اين، وجود فرصت های تسهيم دانش 
و انگيزه پرستاران به تسهيم دانش شان نيز اثری مستقيم و فزاينده 
بر رفتار تسهيم دانش آن ها دارد. بنابراين، به عنوان يک نتيجه كلی 
می توان بيان داشــت كه با فراهم نمودن جوی دانش گرا در محيط 
سازمان و در كنار آن، ايجاد فرصت های مناسب برای تسهيم دانش 
ميان پرســتاران، می توان تا حد مطلوبی رفتارهای تسهيم دانش 

آن ها را بهبود داد.
در اين راســتا، ايجاد يک جو ســازمانی دانش گرا، مستلزم فراهم 
نمــودن فضايی اســت كــه در آن، اعتماد، اطمينان و شــفافيت 
اطالعاتی به وضوح قابل درک باشد. چنين امری در گرو اين است 
كه كاركنان به يکديگر اعتماد داشــته و اطمينان داشــته باشند 
كه به اشتراک گذاری دانش شــان با ديگر همکاران، موجبات سوء 
اســتفاده آن ها از تجربياتشــان را فراهم نمی نمايد. به عبارتی، در 
جهت ايجاد چنين جوی، فضای سازمان بايد فضايی برد-برد باشد؛ 
به گونه ای كه احساس رقابت با همکاران، در حداقل ممکن بوده و 
كاركنان چشــم اندازی واحد را برای سازمان متصور باشند كه تنها 
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راه رسيدن به آن را همکاری با يکديگر  بدانند. در چنين شرايطی 
است كه فضای ناســالم رقابتی به فضايی سازنده و هم افزا تبديل 
گشته و كاركنان به منظور تسهيل دستيابی به چشم انداز مورد نظر، 

تجربيات خود را با ساير همکاران به اشتراک می گذارند.
افــزون بر اين، فراهــم نمودن فرصت به اشــتراک گذاری دانش و 
تجربيات ميان پرستاران نيز از جمله عواملی بود كه در اين پژوهش، 
تاثير آن بر رفتار تســهيم دانش آن ها مورد تاييد قرار گرفت. ايجاد 
چنين فرصت هايی تا حد بسياری مستلزم روابط بين فردی مناسب 
ميان پرستاران است. چنين امری می تواند از طريق در نظر گرفتن 
برنامه های تفريحی گروهی خارج از سازمان و ايجاد فضای فيزيکی 
مناســب درون سازمان به منظور استراحت و گفت وگوی صميمی 
پرستاران با يکديگر صورت گيرد. همچنين، ايجاد يک پايگاه دانشی 
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات كه بستر مناسبی برای تبادل 
تجربيات در فضای مجازی ميان پرســتاران است، می تواند بسيار 

سودمند باشد.

در نهايت، بديهی اســت كه پژوهش حاضر، صرفاً اثر حمايت های 
دانشــی سازمان را بر رفتار تســهيم دانش پرستاران مورد بررسی 
قرار داده بود؛ بنابراين، به منظور اشــراف بيشــتر بر عواملی كه بر 
رفتارهای تســهيم دانش پرستاران موثر هستند، ضروری است كه 
پژوهش های آتی نقش عوامل فردی و شخصيتی را نيز در پيش  برد 
انگيزه و رفتارهای تسهيم دانش پرستاران در جوامع آماری بزرگتر 

مورد بررسی قرار دهند.

 تشكر و قدرانی
بدينوسيله از كليه مديران و سرپرستاران محترم بيمارستان شهيد 
بهشتی)ره( كه مسير انجام اين پژوهش را برای پژوهشگران هموار 
نمودند و همچنين، پرستاران گرانقدری كه با وجود مشغله كاری 
فراوان، با صرف وقت خود در تکميل پرسشــنامه پژوهش، ما را در 
انجام اين پژوهش ياری نمودند، مراتب تشــکر و قدردانی خود را 

اعالم می نماييم.

 References

1. Donate MJ, Guadamillas F. Organizational factors to support knowledge management and innovation. Journal of Knowledge 
Management. 2011;5(6):890-914.

2. Huang M-C, Chiu Y-P, Lu T-C. Knowledge governance mechanisms and repatriate’s knowledge sharing: the mediating 
roles of motivation and opportunity. Journal of Knowledge Management. 2013;17(5):677-94.

3. Zaboli R, Seyedjavadi M, Salari J, Aliaffje A. A survey on the extent and causes of patients complaints in hospitals and 
medical centers affiliated of Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Forensic Medicine. 2014;20(4):193-200.
[persian].

4. Kim YM, Newby Bennett D, Song HJ. Knowledge sharing and institutionalism in the healthcare industry. Journal of 
Knowledge Management. 2012;16(3):480-94.

5. Jacobs E, Roodt G. The development of a knowledge sharing construct to predict turnover intentions. Aslib Proceedings. 
2007;59(3):229-48.

6. Mura M, Lettieri E, Radaelli G, Spiller N. Promoting professionals' innovative behaviour through knowledge sharing: the 
moderating role of social capital. Journal of Knowledge Management. 2013;17(4):527-44.

7. Lee EJ, Kim HS, Kim HY. Relationships between core factors of knowledge management in hospital nursing organisations 
and outcomes of nursing performance. Journal of Clinical Nursing. 2014;23(23-24):3513-24.

8. Moshref MH., Javadi ND, Zandi M., Yavarian J. Effect of motivation and trust on knowledge sharing and effect of knowledge 
sharing on employee’s performance. International Journal of Human Resource Studies. 2012;2(1):210-21. [persian]. 

9. Lin H-F, Lee H-S, Wang D-W. Evaluation of factors influencing knowledge sharing based on a fuzzy AHP approach. 
Information Science. 2009;35(1):25-44.

10. Tamjidyamcholo A., Baba MSB, Tamjid H, Gholipour R. Information security–professional perceptions of knowledge-
sharing intention under self-efficacy, trust, reciprocity, and shared-language. Computers & Education. 2013;68:223-32.

11. Chen C-J, Huang J-W. Strategic Human resource practices and innovation performance –The mediating role of knowledge 



 حمایت دانشی ادراک شده و تسهیم دانش حرفه ای پرستاران

57فصلنامه مديريت پرستاري  سال چهارم، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1394

management capacity. Journal of Business Research. 2009;62(1):104-14.

12. Cabrera EF, Cabrera A. Fostering knowledge sharing through people management practices. International Journal of 
Human Resource Management. 2005;16(5):720-35.

13. Currie G, Kerrin M. Human resource management and knowledge management: enhancing knowledge sharing in a 
pharmaceutical company. The International Journal of Human Resource Management. 2003;14(6):1027-45.

14. pastor LMP, Santana MPP, Sierra CM. Managing knowledge through human resource practices: empirical examination on 
the Spanish automotive industry. Managing knowledge through human resources. International Journal of Human Resource 
Management. 2010;21:2452-67.

15. Collins CJ, Clark KD. Strategic human resource practices, top management team  social  networks,  and  firm  performance:  
the  role  of  human  resource  practices  in creating  organizational  competitive  advantage. Academy of Management journal. 
2003;46:740-52.

16. Kase R, Paauwe J, Zupan N. Human resources  practices,  interpersonal  relations,  and intrafirm  knowledge  transfer  in  
knowledge-intensive firms: a social network perspective. Human Resource Management. 2009;48:615-39.

17. Jaberi A, Salimi M., Pool JK. The Study of the effect of intrinsic and extrinsic motivations on knowledge sharing in 
sport organizations (Case Study: Isfahan Physical Education Organization Employees). Journal of Sport Management. 
2013;5(16):55-75. [persian].

18. Enno S, Aleda VR, Sridhar B. How motivation, opportunity, and ability drive knowledge sharing: The constraining-factor 
model. Journal of Operations Management. 2008;26(3):426-45.

19. Shin-yuan h, Alexandera DN, Hui-min laia C, Wan-mei l. The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals’ 
knowledge sharing behavior. International Journal of Human-Computer Studies. 2011;69(6):415-27.

20. Fen lin h. Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of Manpower. 
2007;28:315-32.

21. Osterloh m, Frey b. Motivation, knowledge, transfer and organizational forms. Organization Science,. 2000;11:538-50.

22. Vajjhala NR., Vucetic J. Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of 
Manpower. 2013;4:809-17.

23. Casimir G, Lee K, Loon M. Knowledge sharing influences of trust, commitment and cost. Journal of Knowledge 
Management. 2012;16:740-53.

24. Yang JT, Wan CS. Advancing organizational effectiveness and knowledge management implementation. Tourism 
Management. 2004;25:593-601.

25. Ipe M. Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework. Human Resource Development Review. 
2003;2:337-59.

26. Salopek J, Dixon N. Common knowledge: How companies thrive by sharing what they know: Training & Development; 
2002.

27. Ndlela LT, Toit ASAd. Establishing a knowledge management programme for competitive advantage in an enterprise. 
International Journal of Information Management. 2001;21(2):151–65.

28. Shokrzadeh S, Sabbaghian Z, Pardakhtchi MH, Abolghasemi M. The impact of HRD strategies and knowledge builder 
culture on knowledge sharing Process. Iranian journal of management sciences. 2012;7(25):113-32. [persian].

29. Ahmad S, Hasan J, Rahim K, Mohsen P, Ramin M, Bahman An. A case study: the association between organizational 
culture with management knowledge in Hasheminezhad hospital - Tehran. Journal of Hospital. 2011;10(2):1-8. [persian].

30. Shah abdullah H., Abo HA., Chik R. Knowledge sharing in a knowledge intensive organisation: identifying the enablers. 
International Journal of Business and Management. 2009;4:115-23.

31. Khakpour A, Ghahramani M, Pardakhtchi MH, Abolghasemi M. The relationship of organizational culture and knowledge 
management between faculty staffs. Strategy for Culture. 2009;2(5):91-106.

32. Bih-shiaw J, Weining l. Promoting organizational learning and self-renewal, in Taiwanese companies:  the role of HRM. 



كفاشپور و همكاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال چهارم، دوره چهارم، شماره دوم، تابستان 1394 58

Human Resource Management Journal. 2003;42:223-41.

33. Scarbrough H. Knowledge management, HRM and the innovation process. International Journal of Manpower. 
2003;24:501-16.

34. Saadi M, Rostami S. An analysis of the factors relating to the knowledge sharing of the faculty members of engineering 
and humanities faculties of university of Tehran. New York Science Journal. 2013;6:1-8.

35. Rabiei A, Maali M. The Effect of protection of intellectual property rights on brain drain from selected developing 
investigating infrastructural barriers in knowledge management implementation and proposing an improvement model in 
higher education. Journal of Science and Technology Policy. 2012;5(1):1-16.

36. DeTienne KB, Dyer G, Hoopes C, Harris S. Toward a model of effective knowledge management and directions for future 
research: culture, leadership, and CKOs. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2004;10(4):26-43.

37. Hair  JF, Ringle CM, Marko S. PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice. 2011;19(2):139–
51.

38. Gooderham P, Minbaeva DB, Pedersen T. Governance mechanisms for the promotion of social capital for knowledge 
transfer in multinational corporations. Journal of Management Studies. 2011;48(1):123–50.



59 59

Effect of perceived knowledge organizational support on 
professional knowledge sharing among nurses: a case study 

Abstract
Introduction: The quality of nursing care is affected by nurses' 
knowledge and experiences that they attained in nursing practice; 
these knowledge and experiences improvement could be relied on 
acquisition knowledge from colleagues.
Aim: This study was done for assessing effect of perceived 
knowledge support from the organization by nurses on their
professional knowledge sharing.
Methods and Materials: This causal study was done in one of 
hospitals in Yasouj city in (2014) as a case study.  All of nurses 
who worked were selected (104). For data gathering were used 
two questioners; Perceived Knowledge Organizational Support 
(Donate & Guadamilla 2011) and Knowledge Sharing Behaviors
(Huang & et., al, 2013).  Divergent content validity test were 
(0.61 – 0.67) and α- Chronbach for reliability were (0.71 and 
0.76) respectively. Data gathered by (98) questioners ( 94% 
returned) were analyzed  using structural equation modeling  
based on variance by Smart PLS and descriptive tests by SPSS.  
Results: Findings showed that organizational knowledge-oriented 
atmosphere, had significantly positive effect on nurses’ motivation 
to share their knowledge (β=0.41; T=3.86). But this effect was not 
significantly in the knowledge-oriented supervisory and human
resource management practice (T<1.96). Furthermore, nurses’ 
motivation to share their knowledge (β=0.52;T=4.06) and availability
of opportunities to share the knowledge (β=0.30; T=2.64), have 
significantly positive effect on their knowledge sharing behaviors. 
Conclusion: Nurse managers would be increased nurses' motivation 
for sharing professional knowledge; by providing sufficient
opportunity for knowledge sharing for them and also organizational
supportive atmosphere creation. It must be based on confidence
between managers and staff that knowledge sharing adopted as a 
value in organization.   
Key words: human resource management, knowledge-oriented
supervisory, knowledge sharing, nurse, nurse managers, organizational 
atmosphere, perceived knowledge organizational support.
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