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   . ٢٠- ٣٤ صفحات ٩٥بهار و تابستان  اولشماره  ومس هدور پزشكيراهبردهاي توسعه در آموزش مجله 

  دهيچك

مي شناخته ايحرفه خدمات زمانسا تحت عنوان درمان و به خصوص كادر پرستاري و بهداشت بخش :و هدف مقدمه

 باشد. اين امر تنها با استفادهمي خدمات ارائه در كارا ييهاروشاز  استفاده نيازمند جامعه، سالمت با ارتباط دليل به شود و

 ،هدف از اين مطالعه است. پذيرامكان دانش مديريت به مناسب زمان تخصيص و اطالعات مديريت هاي نوينروش از

  .مديريت دانش و اهميت آن در عملكرد پرستاري استمفهوم و اجزاء مروري بر 

و در دسترس داخلي و خارجي مرتبط با مديريت  منتشرشدهبا مرور منابع و مقاالت  ١٣٩٤اين مطالعه در سال  :هاوشر

، Pubmed ،Scopus ،Proquest ،Elsevier ،Google Scholarهاي اطالعاتي دانش در پرستاري و جستجو در بانك

Iranmedex  وSID  هاآنبود. مقاالتي كه زبان اصلي  ٢٠١٥تا  ١٩٩٥ هايسالانجام گرديد. محدوده زماني انتخاب مقاالت 

  .از مطالعه خارج گرديد ،غير از زبان فارسي يا انگليسي بود

يند پرستاري از آت اجراي فركنند، جهاي از مديريت دانش استفاده ميپرستاران كه در عملكرد خود به طور ويژه :هايافته

مثل  هايييفناورتواند توسط گيرند. اين عمل ميها و تجربيات خود بهره ميتركيب دانش مراقبت بهداشتي با دانسته

  .سازي انجام گرددسازي و برونيمديريت دانش و با انتخاب راهبردهاي مناسب نظير دروني هايسيستم

ثير حياتي أيند پرستاري، تآاز دانش و اطالعات و كاربرد و مديريت موثر آن در فر نحوه استفاده پرستاران :گيريتيجهن

يندهاي آاطالعات، از فر يفناورمديريت دانش پرستاري بايد با استفاده از  هايسيستم در كيفيت مراقبت از بيمار دارد.

  گيرند.مربوطه بهره ب هاييتفعاليند پرستاري و آمديريت دانش در جهت ارائه موثر فر

   .يند پرستاريآسالمت الكترونيك، اطالعات، مديريت دانش، عملكرد پرستاري، فر :هاكليدواژه

   مروري: وع مقالهن

  ١٧/٦/٩٥پذيرش مقاله:     ١٧/٦/٩٥اصالح نهايي:    ٢٣/٣/٩٥ دريافت مقاله:

- ٣٤): ١(٣؛ ١٣٩٥. مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي يآن در عملكرد پرستار يتدانش و اهم يريتبر مد يمرور. منصوره يتفرشيالهام، زاغر يمانيفروزان، ا يدهزاده شورآتش ارجاع:

٢٠ .  

  
  مقدمه: 

است  يافته توسعه هايداشتن انسان به منوط جوامع توسعه

 و فردي خرد و دانش ها،انسان يافتگيتوسعه اصلي و شاخص

 هايسيستم توسعه حياتي و اساسي عنصر جمعي است كه

 توسعه ظرفيت كه است خرد جمعي اين نهايت در است. تماعياج

 رسيدن تحول و و تغيير فرآيند يك كند. درمي تعيين را سيستم

 و پويا، زنده و خالق حالدرعين و پيشرو و متحول سازماني به

 را دانشهاشمي و همكاران  كرد. دانش تكيه مديريت بر بايد

 تنها دانش ي امروزي،پويا هايمحيط در اما انست،دمي قدرت

 افزايش منظور به بتواند كه شودمحسوب مي قدرت زماني

 آموخته و گرفته قرار دسترس در فردي سازماني و عملكرد

كار  محيط هايپويايي كار، نيروي نوع و شدن ). جهاني١( شود

 هايگروه همه ديگر ). امروزه٢( است كرده متحول را امروزي

 دنياي در بتوانند هاسازمان اينكه براي معتقدند و علمي كاري

 حول بايد باشند، داشته پايدار و حضور مستمر رقابتي، و تجاري

   ).٣كنند ( فعاليت دانش و اطالعات محور
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  زاده شوريده و همكارانفروزان آتش                                  مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 ٢١ ١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

 هاسازمان بقا براي منبعي عنوان به دانش اينكه با وجود

 تجارت در هاسازمان موفقيت و شرط است حياتي و ضروري

 است، سطوح در تمامي عميقي فهم و دانش به دستيابي جهاني،

جدي  طور به دانش مديريت به هاسازمان از بسياري هم هنوز

 نيازمند كنوني جهان كه داشت توجه بايد اند.نكرده توجه

 به و دانايي دانش عنصر شدنمطرح با است. سريع پاسخگويي

 يافتن اهميت و اهسازمان سرمايه و منبع تريناصلي عنوان

 هاسازمان مديريت و امور اداره در نو ايدانشي، دريچه كنانكار

   ).١است ( شده گشوده

دانش، منبع اطالعاتي مهمي در هر سازمان است و باعث مي

تر تر، كاراتر و اثربخششود عملكرد افراد و سازمان، هوشيارانه

درك ، دانش با مرتبط مباحث اصلي مباني از ). يكي٤باشد (

 است هاآنبين  تعامل و دانش اطالعات و اده،د جزء سه مفهوم

 نيز خرد يا نام معرفت به چهارمي ضلع مثلث اين به گاهي كه

 به اطالعات خام، به عنوان مواد داده شود. معموالً مي افزوده

 عنوان به دانش و اهداده از اييافتهسامان مجموعه عنوان

 خود خودي به هاداده ).٥شود (شناخته مي مفهوم با اطالعات

 اعدادي يا حقايق مشاهدات، شامل و مفهوم هستند از عاري

منظور  به هاداده كه زماني نمايند.فراهم مي را كه اطالعات هستند

 گيرند بهمي قرار متن يك در و شده دهيسازمان خاصي

 ساختن براي آشكار اطالعات كه وقتي گرديده و تبديل اطالعات

 گيردمي قرار تحليل نهان مورد هايگرايش يا غيرمعمول الگوهاي

 در گيريتصميم براي زماني كه و شودمي تبديل دانش به

 خرد به تبديل شوندمي گرفته كار به زندگي واقعي هايموقعيت

 زيرا است، ناپذيرپايان دانش، مديريت ). البته چرخه٦گردند (مي

 پايان هب گاههيچ دانش به اطالعات از اطالعات و به داده از حركت

نيروي  و سرمايه از غير چيزي را دانش ميرغفوري ).٧رسد (نمي

 جامعه فكري در ايسرمايه و معنادار منبعي عنوان انساني و

 كاالي يك به تبديل آن براي هاسازمان كه داندمي امروز دانشي

 مديريت هايفعاليت ميان تعادل ايجاد جهت در بايد ايسرمايه

 ).٥(بكوشند  دانش

Nonaka  و  Takeuchi )دسته  دو به را ) دانش١٩٩٥

 عيني، دانشي آشكار، دانش ).٨كنند (مي تقسيم پنهان و آشكار

هاي پايگاه يا اسناد در رسمي زبان به كه است و منطقي مستدل

. هستديگران  بين توزيع قابل راحتي به و شدهذخيره اطالعاتي

 به و بيان اعداد و واژگان بقال در تواندمي آشكار (صريح) دانش

 بيان آن نظاير و هامشخصات، دستورالعمل فرمول، ها،داده شكل

 به و شود كدگذاري آساني به تواندمي دانش نوع اين شود.

 منتقل گردد. دانش مندنظام و رسمي طور به افراد بين سادگي

 از زمان طول در كه است و تجربي ذهني دانشي پنهان يا ضمني،

 در و شدهكسب داخلي فردي و فرآيندهاي تجربه موزش،آ طريق

 و بوده ملموس غير لذا شود.مي شخص ذخيره وجود

  ).٩است ( دشوار ديگران به آن و انتقال مستندسازي

 طور به و است موجود افراد ذهن (ضمني) در پنهان دانش

مدل .هستافراد  تمايالت و هاارزش تجارب، اقدامات، در عميق

مي قرار دانش از حوزه اين در تصورات و شهود ذهني، هاي

   .)٨گيرند (

له بسيار مهمي در طول چند أاما نحوه مديريت دانش، مس

 هافناوريدهه اخير بوده است و مديريت دانش، دامنه وسيعي از 

 هاآنو كاربردهاي عملي  دانشگاهيو كاربردها را براي تحقيقات 

ماهيت مفاهيم،  ايجاد كرده است و تالش زيادي جهت كشف

). ١٠ها، ابزارها و اعمال در دنياي واقعي نموده است (چارچوب

 هايدارايين كرد آشكار براي تالشي در واقع دانش مديريت

 منظور به سازماني، دارايي به هاآن تبديل و اعضاء در ذهن پنهان

  ).٩( هست آن به كاركنان تمامي دسترسي

 مهم يك چالش كديگري با هاآن تركيب و دانش جذب عناصر

 نوآوري بهبود، محور حول اساساً  است. مديريت دانش مديريتي

 ايجاد دانش، مديريت زند. هدفدور مي اهداف به نيل و

 با جهت انطباق محيطي و دانش دروني بين مستمر يكپارچگي

 مشكالت حل منظور به و سازمان و بيروني دروني تغييرات

  ).١١است ( وكاركسب توسعه در همچنين نوآوري و موجود

دچار  آموزشي و سياسي اقتصادي، مختلف هايفعاليت

 هاي مديريتنظام اساس، اين بر و شودمي روزافزون پيچيدگي

 براي محققين). ١٢( شودمي متحمل را زيادي تغييرات وكاركسب

 جمله از را بسياري داليل مديريت دانش، ابداعات از استفاده

 و تغيير بازنشستگي، خدمت، (تركدانش  اتالف از جلوگيري

 سازمان، بازسازماندهي بيشتر، مزاياي رقابتي تبديل)، كسب

 ها،بازرسي و هامميزي طي در هاي منفييافته رسمي اصالح

 از جلوگيري دانش، محدود انتشار از مداوم، جلوگيري يادگيري

 ساير با شدن ماهنگه سازمان، انزواي دپارتمان، افراد و
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  زاده شوريده و همكاران زان آتشفرو                                 مديريت دانش و عملكرد پرستاري

نيازهاي  كردن برآوردهو  ايحرفه خدمات افزايش ها،سازمان

   ).١٣اند (داده ارايه را كنندگانمصرف

) در پژوهشي با هدف ارائه مدلي براي ١٣٨٥صلواتي (

هاي دولتي جمهوري اسالمي ايران مديريت دانش در سازمان

هاي دولتي موضوعي نوپا نشان داد مديريت دانش در سازمان

هاي متعددي دارد. وي سه عامل بوده و نياز به پژوهش

سازماني، محيطي و شهروندان را بر مديريت دانش در سازمان

) در مطالعه خود با ٢٠٠٣( Liuو  Khalifa). ١٤ها موثر دانست (

هاي مديريت هدف شناسايي عوامل كليدي در موفقيت برنامه

يندهاي آفر دانش به اين نتيجه رسيدند كه عوامل سازماني و

). ١٥ها دارد (اثر را بر موفقيت اين برنامه ترينبيشش مديريت دان

Hong )سازمان در مديريت دانش عنوان با پژوهشي ) در١٩٩٩ 

 نوآوري هستند ها مجبورسازمان يادگيرنده بيان نمود كه

 طريق از نوآوري اصول داشته باشند و مديريت در پايداري

 در دانش تسهيم طريق از يادگيري و شدهكسب مستمر يادگيري

 ديگر پژوهش ). در١٦آيد (مي وجود به مشتريان و كاركنان بين

 سازمان يك خلق نيازپيشدانش،  مديريت كه است آمده

 خلق فراسوي گامي را دانش نيز مديريت برخي و بوده يادگيرنده

  ). ١٧دانند (يادگيرنده مي سازمان

 كاربردهاي و ابزارها گسترش عصر اطالعات، به ورود

 رويكرد گيريشكلسبب  اطالعات، و ارتباطات نوين فناوري

امروزه  است. گرديده هاسازمان مديريت مسايل به جديدي

 بلكه انساني، نيروي انبوه و ثروت نه پيشگامي، و توسعه محور

 بررسي است. دانش اين اثربخش توان مديريت و بشري دانش

 آن بيانگر جهاني، هاي پيشگامسازمان دستاوردهاي و تجارب

 خلق، پردازش، سايه در جز نوآوري و پيشگامي اين كه است

 است نگرديده ميسر سازماني دانش انتشار و ثبت تبادل، توسعه،

 انواع اهداف، به توجه به نياز سازمان يك در ). مديريت دانش١(

در  موفقيت براي دارد. سازماني هاينقش و فناوريدانش، 

 عنوان انقالب به نه را نشدا مديريت بايد هاسازمان درازمدت،

بنگرند  سازماني تحول و رشد عنوان به بلكه اطالعاتي فناوري

 جامعه هر در درماني و بهداشتي خدمات ). از طرفي،١٨(

 توسعه نيازپيش و افراد رواني و جسمي سالمت ساززمينه

نياز به دسترسي سريع به اطالعات، جهت  ).٥است ( پايدار

 هايسيستم ر شرايط بحراني درگيري دحمايت از تصميم

است. اين اطالعات به شكل  ناپذيراجتناببهداشتي درماني، امري 

المللي اي، ملي و بينمنابع چاپي و الكترونيكي و در سطح منطقه

، هابيماريوجود داشته و شامل اطالعات مربوط به بروز 

مسائل  روزرسانيبهها و واكسيناسيون، قوانين و دستورالعمل

 هايروش. اما اطالعات محدودي با هستنوني و غيره قا

استاندارد در دسترس افراد تيم مراقبت بهداشتي از جمله 

پرستاران قرار دارد. داشتن درك روشني از نيازهاي اطالعاتي 

مديريت دانش، حياتي است  هايسيستم پرستاران، جهت طراحي

)١٩.(  

 به درمان و به خصوص كادر پرستاري و بهداشت بخش

تحت  است، دانش با و ماهر كاركنان نيازمند كه عنوان سازماني

 به شود. اين بخشمي شناخته ايحرفه خدمات سازمان عنوان

 كارا هاييروشاز  استفاده نيازمند جامعه، سالمت با ارتباط دليل

 و پايين بهداشتي هايكيفيت، هزينه بهبود جهت خدمات ارائه در

 از استفاده سايه در تنها كه است عيننيازهاي مراج موقع به رفع

 به مناسب زمان تخصيص و اطالعات مديريت هاي نوينروش

و  هابحران). در هنگام بروز ٥است ( پذيرامكان دانش مديريت امر

و  هاگزارش، افراد تيم مراقبت بهداشتي نياز به هاگيريهمه

ها گيريخير در تصميمأاطالعات آماري جديد دارند و نبايد ت

وجود داشته باشد. بنابراين، الزم است آگاهي افراد كامل و 

مناسب باشد كه بتوانند به سرعت و به طور صحيح عمل نمايند 

)١٩ .(  

از جمله سازمان هاسازمان نياز امروز، رقابتي محيط در

 شدت گذشته، به نسبت دانشي هايدارايي به هاي بهداشتي،

 بودن، كمياب بودن، دتقلي غيرقابل است. يافته گيريچشم

 دانشي، هايدارايي اين بودن غيرقابل جايگزين و بودن ارزشمند

 دانش، مديريت مفاهيمي چون و رويكردها ظهور با همراه

 و سازمان، به گرا دانش ديدگاه نامشهود، دارايي فكري، سرمايه

 همگي اجرايي، ندركارانادست و دانشگاهيان تحقيقات نيز كثرت

  ). ٢٠اشند (بمي هاسازمان در دانشي زاينده منابعف اهميت گوياي

) در پژوهشي توصيفي با هدف ١٣٨٨شيرواني و همكاران (

يندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم آتعيين ميزان حاكميت فر

ها جهت پزشكي اصفهان، گزارش نمود كه در اين دانشگاه، زمينه

طح متوسط يندهاي مديريت دانش كمتر از سآاستقرار تمام فر

ها در شرايط رقابتي حاضر الزمه موفقيت سازمان هاآن. هست

  
22 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٥
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  زاده شوريده و همكارانفروزان آتش                                  مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 ٢٣ ١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

را استفاده از دانش سازماني و كاربرد آن با ابزارهاي نوين 

  ). ٢١مديريتي نظير مديريت دانش دانستند (

، وكاركسب در ١٩٩٠دهه  دانش از مديريت بحث آنكه با

 مطرح اطالعات سيستم و مديريت كتابداري و اطالعات علوم

 نظر به دانش مديريت فراوان رغم مزايايعلي و )٢٢است ( شده

 علوم هايدانشگاه در خصوصاً  ها ودانشگاه در كه رسدمي

 و اطالعات هاداده با كه پزشكي و به خصوص در بين پرستاران

 ايمطالعه هستند، چندان مواجه مختلف هايموقعيت در كثيري

هاي سرمايه از منديهبهر و دانش مديريت موضوع مورد رد

اهميت مديريت است و مشخص نيست كه  نگرفته صورت فكري

دانش در عملكرد پرستاري چيست و اين موضوع چگونه به كار 

 مروري است صدد محقق در مطالعه اين در لذاشود؟ گرفته مي

 بررسي طريق از تا داشته باشد زمينه اين در مطالعات بر

مروري بر مفهوم و اجزاء  دنيا، قينمحق هايفعاليت از ايمجموعه

 مديريت وضعيت از روشن تصويريمديريت دانش داشته و 

فراهم  ندانمعالقه در عملكرد پرستاري برايو اهميت آن دانش 

  .نمايد

  

  :هاروش

با مرور منابع و مقاالت  ١٣٩٤اين مطالعه در سال 

مرحله  در چهار و در دسترس داخلي و خارجي منتشرشده

جمع جستجو، راهبُرد اجراي ديد كه اين مراحل شاملانجام گر

 گزينش نهايي و ، بررسيهاآنمقاالت و بررسي اوليه  آوري

 مطالعاتي شامل جستجو راهبُردبود.  مقاالت تحليل و مطالعات

 داده قرار بحث مورد پرستاري در را مديريت دانش كه بود

 هايهپايگادر  جستجو مطالعه، اين انجام منظور بودند. به

، Pubmed ،Scopusداخل و خارج كشور شامل  علمي اطالعات

Proquest ،Elsevier ،Google Scholar، Iranmedex وSID 

، electronic health ،informationهاي و با استفاده از كليدواژه

knowledge management ،nursing practice  وnursing 

process هاي سالمت الكترونيك، براي منابع انگليسي و كليدواژه

يند پرستاري آاطالعات، مديريت دانش، عملكرد پرستاري و فر

براي منابع فارسي، به صورت مجزا و تركيبي انجام گرديد و 

 شد. از گرفته مجالت و اطالعاتي هايپايگاه از مرتبط مقاالت

 دانشگاهي مباحث وارد تازگي به انشد موضوع مديريت كه آنجا

 در زمينه محدودي اً نسبت مطالعات عدادا تلذ ه،شد علوم پزشكي و

 هاآنداشت كه در برخي از  در پرستاري وجود دانش مديريت

هاي علوم نيز به مديريت دانش در پرستاري در كنار ساير رشته

مقاله به  ٦٥٠، پزشكي اشاره گرديده بود. در جستجوي اوليه

 ليهو بررسي او مقاالت آوريدست آمد. در مرحله دوم جمع

 مقاله ٤٠به دست آمده،  مقاالت مجموع از انجام گرديد. هاآن

   بودند. موضوع با عناوين مرتبط داراي

و  عناوين كليه مطالعات، گزينش و مرحله بررسي نهايي در

 بررسي قرار مورد الزم معيارهاي اساس بر مقاالت خالصه

 مقاالتدسترسي به اصل مقاله و  شامل معيارها اين گرفتند،

سايت در انگليسي زبان پرستاري و در دانش با مديريت تبطمر

هاي سايت براي فارسي زبان و كشور از خارج هايو پايگاه ها

 هايسالمحدوده زماني انتخاب مقاالت بودند.  كشور داخل

 و مرتبط انتخاب مقاالت اساس براين وبود  ٢٠١٥تا  ١٩٩٥

 از تن دو توسط شدند. تناسب مقاالت حذف غيرمرتبط مقاالت

 گرفت. مقاالت قرار مورد بررسي مستقل شكل به محققين

 مقاله ١٦ مقاالت، چكيده شدند. با بررسي كنار گذاشته تكراري

آمده  ١جدول  در شدهانتخاب مقاالت شد. مشخصات گزينش

   .است

 به دقت شدهانتخاب در مرحله تحليل مقاالت، محتواي

 بر كامل تسلط از پس شد. برداريو خالصه مطالعه بار چندين

  .قرار گرفتند بررسي مورد مقاالت مختلف هايموضوع، جنبه

  

  ها:يافته

مي پزشكي علوم كه در شدهمشخصدر مطالعات مختلف 

 كاربرد و ذخيره به منظور توليد، انتشار، دانش توان از مديريت

 ابعاد در دانش كاربرد مديريت پزشكي استفاده نمود. دانش

كه  مطرح شده به طوري پزشكي علوم در لينيبا يادگيري مختلف

 در را دانش انتقال و يادگيري طبق مطالعات، مديريت دانش

 و پرستاريد ينآفر در زمينه اجراي علوم پزشكي، دانشجويان

 نمايد. اما جهتمي تسهيل سالمت بخش در هافعاليت اجراي

هايي زيرساختو  رهبري فرهنگ، نياز به دانش مديريت اجراي

  ).١٣باشد (مي

اطالعاتي متنوعي وجود دارند كه  هايفناوريدر پرستاري، 

شوند. از جمله اين گيري مييند تصميمآسبب تسهيل فر
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  زاده شوريده و همكاران زان آتشفرو                                 مديريت دانش و عملكرد پرستاري

١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها  ٤٢  
 

توان به عملكرد مبتني بر شواهد، بررسي بهترين مي هافناوري

هاي اطالعاتي، آموزش از راه دور، عملكرد موجود در بانك

هاي الكترونيك ويسي و پروندهناطالعات باليني، نسخه هايپايگاه

 هايمهارتتوانند با افزايش اشاره كرد. بنابراين پرستاران هم مي

گيري در بهبود عملكرد مراقبتي مشاركت نموده و كيفيت تصميم

توانند به دهند. پرستاران ميثير قرار ميأارائه مراقبت را تحت ت

توزيع و  سرعت دانش پنهان و آشكار را بين اعضاي تيم مراقبتي

 شامل پرستاري دانش مديريت هايسيستم ).٤منتشر نمايند (

ز تجوي پزشكي، دانش هايپايگاه الكترونيك، هاي سالمتگزارش

مي باليني هايگيريتصميم از كنندهحمايت هايو سيستم دارو

   ).٢٣كند (مي حمايت بيماران بالين در را يندهاآفر باشند كه اجراي

 دانش براي كسب آگاهانه راهبردي توانمي را دانش مديريت

به  در افراد به و كمك مناسب زمان در مناسب، افراد از مناسب،

 عملكرد مسير بهبود در اطالعات كارگيريبه و اشتراك گذاشتن

  كرد.  تعريف سازماني

  

 را تخصصي و دانش تجربيات، به امكان دستيابي يندآفر اين

 عملكرد، بهبود جديد، هايناييتوا ايجاد به كه منجر كندمي فراهم

  ). ٥گردد ( مشتريان براي آفرينيارزش و نوآوري به تشويق

  

  

  

  خالصه مشخصات مقاالت مورد جستجو در موضوع مديريت دانش در عملكرد پرستاري - ١جدول 

  موضوع مطالعه  نوع مطالعه  سال انجام مطالعه  نويسنده اول  رديف

  پزشكي علوم در دانش مديريت وضعيت بررسي  نقليمرور   ١٣٩٣  )١٣حسين كريمي مونقي (  ١

٢  Elyrose Sousa Brito Rocha (4)  مديريت دانش در بهداشت: مرور سيستماتيك مقاالت  مروري سيستماتيك  ٢٠١٢  

  توصيفي تحليلي و مقطعي  ١٣٩٠  )٢٦مهدي جعفري (  ٣
 دانش مديريت راهبُرد با سازمان فرهنگي و ساختاري عوامل رابطه

  تهران پزشكي علوم دانشگاه عمومي و درماني آموزشي مراكز در

  كاربردي و پيمايشي  ١٣٨٩  )٢اميري ( محمدرضا  ٤
 همدان پزشكي علوم دانشگاه عملكرد ارزيابي

  دانش مديريت فرآيندهاي اعمال در

  توصيفي پيمايشي  ١٣٨٩  )٣١امين نيك پور (  ٥
 ديدگاه از سازماني فرهنگ و دانش مديريت بين رابطه بررسي

  كرمان پزشكي علوم دانشگاه علمي اعضاي هيات

  توصيفي تحليلي  ١٣٨٩  )٥ميرغفوري ( اله سيدحبيب  ٦
 يزد در شهرستان درمان و بهداشت بخش عملكرد ارزيابي

  دانش مديريت فرآيند يريكارگبه

  هاسازماننش در بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دا  ايكتابخانهمطالعه   ١٣٨٨  )٣٥علي رضاييان (  ٧

  مروري  ١٣٨٨  )٢٠رستمي ( انواري اصغر علي  ٨
 نقش مستندسازي بر تحليلي :يادگيرنده سازمان و دانش مديريت

  تجربه و دانش

  توصيفي پيمايشي  ١٣٨٦ )٢٨( كيومرث نيازآذري  ٩
آزاد اسالمي  يهادانشگاهعوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در 

  استان مازندران

١٠  Tzyh-Lih Hsia (23)  چارچوبي براي طراحي سيستم هاي مديريت دانش پرستاري  مروري  ٢٠٠٦  

١١  Judy H. Gray (36) گامي به سوي تلفيق مدل فرهنگ سازماني و مديريت دانش  مروري  ٢٠٠٥  

١٢  Ranjit Bose (38) مديريت دانش يريگاندازه  يمرور  ٢٠٠٤  

١٣  Ranjit Bose (25) 

 
  مروري  ٢٠٠٣

توانايي مديريت دانش در سيستم هاي مراقبت بهداشتي: ساختارها و 

  هاگيرييمتصم

١٤  Maryam Alavi (24) مروري  ٢٠٠١  
پنداشتي و  هاييهپادانش و سيستم هاي مديريت دانش: مديريت 

  تحقيقي

١٥  Karl Kalseth (30) توسعه يا اشتغال راهبُردمديريت دانش:   مروري  ٢٠٠١  

١٦  Alejandro R. Jadad (34) وريمر  ٢٠٠٠  
مبتني بر شواهد: نياز به مديريت موثر دانش  گيرييمتصماينترنت و 

  در مراقبت بهداشتي
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  زاده شوريده و همكارانفروزان آتش                                  مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 ٢٥ ١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

  

 لحاظ نياز به آن مديريت و دانش بهداشتي هايدر سازمان

اي هويژ اهميت از ارائه خدمات، جهت بهبود بودن به روزآمد

 ٢١قرن  در و پرستاري بهداشتي هاياست. سازمان برخوردار

ارتباط با  و مردم عموم تعامل با وسيع، ستردگيگ لحاظ به

 هاينظام در آمدهپيش همچنين به علت تغييرات و سالمت مسئله

 ها،هزينه افزايش قبيل از زيادي هايچالش با بهداشتي جهاني،

 ارائه هايشيوه بهترين از پاسخگويي، استفاده امر به توجه

مواجه  بخش، اين از انتظارات عمومي افزايش و سالمت خدمات

ارائه  كيفيت خدمات ارتقاء و هاچالش اين بر غلبه هستند. براي

 ماهر كاركنان از استفاده و مؤثر، كارآمد مديريت مراقبت، نياز به

 و مديريت اطالعات نوين هايروش از استفاده دانش، داراي و

). ٢( دارند دانش مديريت امر به مناسب زمان تخصيص

جود در بسياري از موسسات بهداشتي اطالعاتي مو هايسيستم

مثل يادگيري الكترونيك، اين امكان را براي افراد تيم مراقبت 

هاي ذخيره دانش پنهان را نمايند كه توانمنديبهداشتي فراهم مي

به دانش آشكار تبديل خواهد  توسعه بخشند كه اين دانش بعداً

  ). ٤شد (

  

 كاربرد تشار وان پااليش، ثبت، ايجاد، فرايند دانش مديريت

 به شرح )٢٠٠٣( Boseتوسط  عامل پنج اين ).٢٤است ( دانش

  است:  شده زير بيان

 كاركنان ناشي هايمهارت و تجربيات از دانشدانش:  ايجاد

 جديد هايكردن شيوه مشخص با افراد توسط دانش شود.مي

 چنانچه اوقات گردد. گاهيخلق مي علم، توسعه يا كارها انجام

 وارد بيروني دانش، باشد وجود نداشته زمانيسا در دانش

فعاليت و عملكردها قالب در هاسازمان همهد. وشمي سازمان

 ايجاد كنند.مي استفاده آن از و خلق را سازماني، دانش هاي

 نوين و هايحلراه و هاايده بسط در هاسازمان به توانايي دانش

 دانش د ساختارتجدي و توسعه با سازماني هر دارد. اشاره مفيد

 و واقعيت خلق مختلف به هايروش طريق از فعلي و قبلي

 .پردازدمي جديد معناهاي

 در اششكل اوليه به بايد ايجادشده كه دانشي دانش: ثبت

 انواع از هاسازمان شود. بسياري از ذخيره اطالعاتي هايپايگاه

 .كنندمي استفاده دانش و نگهداري ضبط جهت منابع، مختلف

 كه قرار گيرد يازمينه در بايد جديد دانش دانش: يشپاال

 همراه و شود بايد ضبط دانش ضمني بشر و بينش شود. عملي

 ).٢٥،٢٦(اصالح گردد  صريح دانش با

 در سازمان همه افراد دسترس در بايد دانش دانش: انتشار

 را آن، دارد نياز كه مكاني و زمان هر هر فرد در تا گيرد قرار

 گروهي، مانند كارهاي جديد هايدهد. فناوري قرار ادهاستف مورد

 منظور از كنند.مي كمك دانش انتشار غيره به و اينترانت اينترنت،

 درها و انجام كار در هاسازمان توانايي افزايش دانش، انتشار

 دانش بودن دردسترس صرف .هاستآن ارزش بردن باال نهايت

 تواندمي رفتار در تغيير ايجاد فقط .آن نيست معناي انتشار به

  ).٢٠(باشد  دانش مؤثر انتقال گوياي

 در جهت بايد سازماني دانش كلي طور به دانش: كاربرد

كار به  سازمان يندآفر و خدمات توليد و ارتقاء كيفيت محصوالت،

 را دانش شكل صحيح راحتي به نتواند سازماني اگر شود. گرفته

 هايعرصه ر دهد درمورد استفاده قرا آن مناسب جاي در

از  گيريبهره در هاسازمان شد. خواهد مواجه مشكل با رقابتي

  دارند. رو پيش مختلفي هايراه خود دانش منابع

 دانش در از كه است هاييفعاليت شامل دانش كارگيريبه

 دانش . مديريت)٢٧،٢٨(كنند مي استفاده وكاركسب يندهايآفر

 و بافرهنگ هماهنگي يازمندباشد، ن استفاده قابل آنكه براي

نگ و فره سازماني هر در زيرا .هستموجود  سازماني ساختار

). ٢٩دارد ( وجود سازمان آن فردمنحصربه سازمانيساختار 

 در تالش افراد كه شودمي آن از مانع ضعيف سازماني فرهنگ

دانسته كارايي خويش، و شخصي قدرت پايگاه نگاهداشت براي

 تنها . بنابراين)٣٠،٣١( منتشر سازند و ردهك تسهيم را خود هاي

انعطاف و مناسب سازماني يك فرهنگ ايجاد و تغيير بررسي، با

 در را افراد بين تعامل الگوي تدريج به توانمي كه است پذير

 مزيت رقابتي يك عنوان به دانش مديريت از و داد سازمان تغيير

 منجر كه ت رااطالعا جريان ). ساختار سازماني،٢٦گرفت ( بهره

ساختار  در و همچنين كندمي تعيين، شودمي گيريتصميم به

 ). مراكز٣٢آيد (ميدر  اجرا به سازماني هايفعاليت سازمان

 خود به اهداف نيل جهت هاسازمان ساير همانند نيز درماني

 خويش نيازهاي منطبق بر سازماني ساختار و فرهنگ داراي

  ). ٣٣( هستند
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  زاده شوريده و همكاران زان آتشفرو                                 مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 

هاي انسان نوان تشخيص و درمان پاسخپرستاري كه به ع

در  ،به مشكالت واقعي يا بالقوه سالمتي تعريف شده است

كند. اي از مديريت دانش استفاده ميعملكرد خود به طور ويژه

يند پرستاري است. اعمال آبخش اصلي عملكرد پرستاري، فر

اصلي فرايند پرستاري شامل بررسي و شناخت، تشخيص، 

يند آا و ارزشيابي هستند. اين اعمال در يك فر، اجرريزيبرنامه

پوشاني دارند. مرحله قرار گرفته و با همديگر ارتباط و هم

و تحليل  دهيسازمانآوري، بررسي و شناخت شامل جمع

اطالعات مربوط به بيمار است. اين مرحله در چرخه مديريت 

دانش معادل كاربرد دانش است. تشخيص پرستاري عبارتي 

اسخ خاص فرد به مشكل واقعي يا بالقوه در سالمتي است كه پ

كند و نياز به مداخله پرستاري دارد. تشخيص را مطرح مي

پرستاري معادل مراحل ايجاد دانش و كاربرد دانش در چرخه 

ريزي يك مراقبت مداوم از بيمار مديريت دانش است. در برنامه

ريزي مهشود. برنااو طراحي مي فردمنحصربهبر حسب نيازهاي 

معادل مراحل ثبت و پااليش دانش در چرخه مديريت دانش 

مورد نياز و انجام  هايمهارت كارگيريبه. اجرا شامل هست

مداخالت پرستاري است و معادل مرحله انتشار دانش است. در 

 شدهمطرحارزشيابي وضعيت كنوني بيمار با اهداف از پيش 

ل ثبت، پااليش و شود. ارزشيابي نيز معادل مراحمقايسه مي

  ). ٢٣( هستانتشار دانش در چرخه مديريت دانش 

يند پرستاري از تركيب دانش آپرستاران جهت اجراي فر

كنند. ها و تجربيات خود استفاده ميمراقبت بهداشتي با دانسته

 هايسيستم مثل هاييفناوريتواند توسط امروزه اين عمل مي

سالمت  هايتمسيس مديريت دانش انجام گردد. در واقع

ثير قرار ميأاي پرستاران را تحت تالكترونيك، كل تجربيات حرفه

 تواند از طريق الكترونيكي با سايرپرستار مي دهد. مثالً

 هايبانكاطالعاتي مثل پرونده الكترونيك سالمت،  هايسيستم

گيري باليني حمايتي تصميم هايسيستم اطالعات پزشكي و

اطالعات مي هايفناوريبراين استفاده از ارتباط داشته باشد. بنا

توانند سبب تسهيل عملكرد مراقبت بهداشتي شده و كيفيت 

عالوه مسائل سنتي حاصل از ه ). ب٣٤مراقبت را بهبود ببخشند (

كنند مانند دسترسي به مطب زمان و مكان را برطرف مي

پزشكان، مراكز بازتواني، خانه سالمندان و مراكز مراقبت از 

  ).٢٣مزمن در هر زمان ( هايريبيما

ها بايد از جهت به كارگيري موثر مديريت دانش در سازمان

 مسير دانش مديريت راهبردهاي مناسبي استفاده گردد. راهبرد

 كه هدف نمايدمي مشخص را سازمان اهداف جهت در حركت

  ). ٣٥است ( سازمان در دانش مديريت ساختن بالفعل آن اصلي

 راهبرد پرتو در سازمان هايفعاليت و عمليات مجموعه

 صورت به دانش مديريت نظام تا گرددمي موجب دانش مديريت

 در و گردد ملحق سازمان فرهنگ به نمايد، عمل كارآمد و موثر

يكي  دهد. ادامه خود موثر كاركرد به سازمان، از حمايت راستاي

 & Nonakaاز راهبردهاي پر كاربرد مديريت دانش راهبرد 

Takeuchi )است١٩٩٥ (.  

Nonaka   و Takeuchi )و خلق راهبرد نوع ) چهار١٩٩٥ 

 اندهنمود ارائه ها راسازمان در ضمني و صريح هايدانش تبديل

سازي و  سازي، تركيب سازي، بروني از: اجتماعي اندعبارت كه

 شود،مي مشاهده ١ تصوير در كه طور ). همان٨سازي ( دروني

Gary و Densten  بر را راهبرد نوع چهار خود اين مطالعات در 

 شماتيك صورت به Nonaka & Takeuchi نظريه اساس

  اند:داده نشان

  

  
 & Nonakaهبردهاي مديريت دانشرا - ١تصوير 

Takeuchi) .Gary  وDensten  ،٢٠٠٥(  
  

 راهبرد اين درپنهان):  به سازي (پنهان اجتماعي راهبرد

گردد. مي تبديل پنهان دانش به مجدداً  و ديابمي انتقال پنهان انشد

 خود ذهني هايمدل و تجارب افراد سازي، اجتماعي در راهبرد

 يندآفر اين گذارند.مي اشتراك ديگران به با دانش، بهبود جهت را

 تعامالت اجتماعي طريق از متقابل درك به افراد دستيابي شامل

غيره  انديشي ومه ها،ديدگاه به اشتراك گذاشتن چهره، به چهره

 آموزش همكاران، پيشرفته روابط به توانمي مثال است. براي

 26 مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان ١٣٩٥
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  زاده شوريده و همكارانفروزان آتش                                  مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 ٢٧   ١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

 جلسات ديگران، از تقليد خطا، آزمون و روش خدمت، ضمن

 . نمود عقايد اشاره تبادل آموزش و و تمرين فكري، طوفان

 راهبرد، نوع اين درآشكار):  به (پنهان سازي بروني راهبرد

تبديل  آشكار دانش به سازي رونيب يندآفر طريق از پنهان دانش

 انفرادي صورته به ك دهدمي اجازه افراد به يندآفر گردد. اينمي

 اشتراك به ديگران با و نموده را تدوين ضمني دانش مفاهيم

 دانش عبارت ديگر، به آورند. وجود به را جديد دانش و بگذارند

 و فرضيات تشبيهات، ها،استعاره صورت به ضمني، يا شخصي

   .دشومي تبديل صريح دانش به هادلم

 اين جهت جمعي، توجهات و تبادالت شخص از كه زماني

ر د كند.مي اقدام كردن بروني به اغلب كند،مي استفاده يندآفر

 به كردن، آرشيو منظور به مديريت محتوا اصول راهبرداين 

خواهند بود  نياز مورد آشكارشده دانش بازيابي و روزآوري

)٣٦.(  

Nonaka & Takeuchi )عنوان به كردن بروني ) از١٩٩٥ 

 ).٨( كنندمي ياد دانش تبديل در كليدي ينديآفر

 تركيبد راهبر درآشكار):  به سازي (آشكار تركيب راهبرد

 و شدهگذاشته اشتراك به موجود، شدهتجزيه دانش سازي

 دانش به صريح دانش حالت اين گردد. درمي و تفسير تركيب

 اين در عقايد ديگر، به عبارت شود.مي تبديل تريپيچيده صريح

. شوندمي تركيب داده) پايگاه دانش (مانند سيستم يك با مرحله

 مستندات، طريق از دانش اين و پردازندمي دانش تبادل به افراد

 و هافناوري طريق از اطالعات تبادل و تلفني مكالمات جلسات،

  .شودمي ركيبت ايرايانه هايشبكه مانند ابزارهايي

 مجدد ساختاردهي طريق از تواندمي نيز جديد دانش

هطبق و تركيب ، افزودن،سازيذخيره وسيله به كنوني اطالعات

 است دانش ايجاد از نوعي تركيب، شود. ايجاد صريح دانش بندي

  .شودمي گنجانده تحصيالت و آموزش مقوله كه در

 و دانش يهاسيستم سازي، تركيب راهبرد از هايينمونه

 . باشندمي روند تحليل مروري و هاگزارش تهيه اطالعات،

 دروني راهبردپنهان):  به (آشكار سازي دروني راهبرد

 دانش، تفسير طريق از آشكار دانش كه است ايشيوه سازي

مي امر گردد. اينمي تبديل ضمني دانش به شود ومي دروني

 دانش و صورت بگيرد عمل حين يادگيري طريق از تواند

  .كندمي بازي يندآفر اين در را حياتي نقش شده، مستندسازي

 يك دانش، جديد كاربران كه دهدمي رخ سازي زماني دروني

 دروني همچنين احياء كنند. آن، هايبايگاني مطالعه با را پروژه

 خبرگان يا مديران كه كرد مشاهده توانمي زماني را سازي

 نوشتن به تصميم ويسندگانن يا و كنند ، سخنرانيباتجربه

 محض به  داشته باشند. موسسه يا كارآفرين يك از بيوگرافي

مي قرار كاركناني استفاده مورد جديد هايدانش شدن، دروني

 و داده توسعه خود موجود پنهان دانش پايگاه در آن را كه گيرد

در خصوص عملكرد  ).٣٦( اندكرده مجدد دهيسازمان

از راهبردها بيشتر مورد استفاده قرار ميپرستاران، دو دسته 

يند انتقال دانش پنهان آپرستاري در فر هايفعاليتگيرد: برخي از 

اسناد، مدارك و پروتكل دهيسازمانگيرد مثل به آشكار قرار مي

مرتبط با عملكرد واقعي و روزانه پرستاران. در  هايفعاليتها و 

تواند سبب شود افراد، ميها، دانش حاصله نتيجه اين قبيل فعاليت

 هافعاليتتر انجام دهند. برخي تر، موثرتر و ايمنرا ساده هافعاليت

نيز مربوط به تبديل دانش آشكار به پنهان است. در اين قبيل 

ها، آموزش ها و كتابها، پرستاران بر مبناي دستورالعملفعاليت

عات كاران تدوين و توسعه بخشيده و اطالرسمي را براي تازه

 ).٤نمايند (مي دهيسازمان را مجدداً هاآنپنهان 

 مشخص سازمان در مناسب مديريت دانش راهبرد تدوين با

 منبعي، چه از عمقي، چه با را، دانشي چه سازمان كه گرددمي

 برنامه از پشتيباني براي طريقي چه از و كسي توسط چه

   .نمايد كسب بايستي خود راهبردي

راهبرد  انتخاب براي حالت بهترين رسديم نظر به مجموع در

 & Nonakaنظريه  اساس بر دانش در پرستاري مديريت

Takeuch )راهبرد  دو يا يك روي بر گذاريسرمايه ،)،١٩٩٥

 بقيه كارگيريبه و اصلي راهبردهاي عنوان به دانش مديريت

   ).٨( هست راهبردهاي پشتيبان عنوان به راهبردها

Hsia ) كنند كه جهت توسعه يك كيد ميأ) ت٢٠٠٦و همكاران

سيستم مديريت دانش در پرستاري، نياز به يك چارچوب 

اطالعات است و اين سيستم بايد به  فناوريپنداشتي مبتني بر 

منظور افزايش ايجاد، ثبت، پااليش، انتشار و كاربرد دانش در 

  . )٢٣( يند پرستاري توسعه يابدآراستاي حمايت از فر

يند پرستاري است كه مربوط به آامل فراين سيستم هم ش

باشد و هم دربرگيرنده دانش پنهان و آشكار پرستاري مي

مديريت دانش است و با سالمت الكترونيك در اطراف  فناوري

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             8 / 15

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-103-fa.html


  زاده شوريده و همكاران زان آتشفرو                                 مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 

نمايي از اين مدل تركيبي  ٢). تصوير ٢٣( هستخود در ارتباط 

دهد. اين مدل، سيستم مديريت دانش پرستاري را نشان مي

مديريت دانش را در محيط  فناوريند پرستاري و آيفر ارتباط بين

  دهد.سالمت الكترونيك نمايش مي

  

  
مدل تركيبي سيستم مديريت دانش در پرستاري  - ٢تصوير 

)Hsia  ،٢٠٠٦و همكاران(  

  

  گيري:بحث و نتيجه

هاي مديريت دانش شامل آشكار نمودن و استفاده از دارايي

هاي به دارايي هاآنيل پنهاني موجود در ذهن افراد و تبد

سازماني، جهت دسترسي و استفاده تمامي كاركنان سازمان مي

  باشد. 

به  زيرا است، بسيار مهم دانش در پرستاري، مديريت

ط فكري مربو سرمايه يعني سازماني ارزشمند سرمايه ترينمهم

به  هاي انسانيسرمايه تبديل با دانش ). مديريت١٨شود (مي

كند مي ارزش ايجاد سازمان براي يافتهسازمان فكري هايدارايي

 ارتقاي سالمت كه خود اصلي هدف بر عالوه ها). بيمارستان٣٧(

 نيز سازمان يادگيرنده يك نوعي به است آن تأمين و تضمين و

 خود اطراف با محيط تعامل در پيوسته كه سازماني هستند،

 در يكپارچه ياگونه به را و آن پرداخته جديد دانش خلق به بوده،

 اين از آساني به نيز ديگران داده است تا قرار ارتباطي هايشبكه

 بيمارستان، مانند سازماني در در واقع .نمايند استفاده هاارزش

 توانمي راه همين از فقط و است آموزش مستمر بر حيات

 بهبود و ارتقاء جو، هدف و باز سيستم به عنوان را سازمان

   ).٣٨( بخشيد

، هاسازمانآگاه و در حال رقابت در  ه افراد كامالًامروز

شوند و اين به دليل دسترسي ساده و سريع افراد بسيار ديده مي

يند آمدرن دسترسي به اينترنت و فر فناوريبه اطالعات است. 

 يندآجستجوي سريع اطالعات را ارائه نموده است و اين فر

ده است. كاربران ثير قرار داأبهداشتي را نيز تحت ت هايسيستم

بهداشتي و از جمله پرستاران به طور  هايسيستم اينترنتي

اي از حقوق خودآگاه بوده و خواستار افزايش كيفيت ارائه فزاينده

اطالعات هستند كه اين امر به نوبه خود بهبود كيفيت خدمات و 

ها را به همراه خواهد داشت. جهت باال بردن كيفيت مراقبت

به نتايج مطلوب حاصل از اطالعات دريافت  خدمات و دستيابي

شده، الزم است افراد بدانند كه چگونه اين دانش را مديريت كرده 

و از آن استفاده نمايند و چطور با استفاده از منابع اطالعاتي 

صحيح به دست  هايروشموجود، اطالعات مورد نياز را با 

بايد توجه ). ٤آورند كه تصميمات موثر و مناسبي اخذ نمايند (

ارائه خدمات بهداشتي، متخصصين  هايسيستمداشت كه در 

دانش از جمله پزشكان، پرستاران، پيراپزشكان و غيره، به عنوان 

كنند تا به يك هدف مشترك كه يك تيم در كنار يكديگر كار مي

دست يابند و الزم است  ،ارائه خدمت مناسب به مددجو است

ً ١٣هستند ( مديريت دانش كارگيريبه

  . گيرند

به نظر ميرسد كه كاربرد مديريت دانش در پرستاري سبب 

ميشود كه ضمن ايجاد دانش (تبديل دانش ضمني به دانش 

صريح) در موقعيتهاي مختلف، دانش در اختيار ساير پرستاران 

قرار گيرد تا ضمن انتشار آن بتوانند دانش موجود را به كار 
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). مخصوصا پرستاران مي

توانند ضمن اينكه فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و مراقبت و 

درمان بيماران انجام ميدهند، در جهت ايجاد، ثبت، پااليش، 

انتشار و كاربرد دانش نيز به شكل نظاماند فعاليت نمايند. واض ح

است كه ايجاد دانش از طريق انجام تحقيقات و انتقال دانش از 

طريق اجراي برنامههاي آموزش نظري و باليني انجام ميگيرد. 

مديريت دانش در پرستاري سبب ميشود كه اين امكان براي 

اساتيد، دانشجويان و ذينفعان فراهم باشد كه دانش را از محيط 

كسب نمايند و ضمن افزودن دانش به ابعاد مختلف فعاليتهاي 

حرفهاي خود، دانش خود را بهروز نگهدارند و در ادامه فرآيند، به 

انتشار دانش پرداخته و دانش را در محيط به اشتراك بگذارند.   

مسئوليت اطالعات خود را بر عهده بگيرند (٣٩).  

در بين علوم مختلف، علوم پزشكي و پرستاري با توجه به 

تعداد كثير اساتيد، كاركنان و ذينفعان در ردهها و سطوح مختل ف

و دانشجويان گروههاي مختلف داراي ظرفيت بااليي جهت 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             9 / 15

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-103-fa.html


  زاده شوريده و همكارانفروزان آتش                                  مديريت دانش و عملكرد پرستاري

 ٢٩   ١٣٩٥بهار و تابستان ، اول، شماره سومدوره  ي،توسعه در آموزش پزشك يمجله راهبردها
 

حوه استفاده پرستاران از دانش و اطالعات و كاربرد و ن

ثير حياتي در كيفيت أيند پرستاري، تآمديريت موثر آن در فر

يند پرستاري شامل اعمال پيچيده و آمراقبت از بيمار دارد. فر

هاي اي است كه ارتباط بسيار زيادي با تجربيات و دانستهعالمانه

موجود، امكان توسعه  هايفناوريپرستاران دارد. امروزه 

تواند اند و اين امر ميسالمت الكترونيك را مهيا كرده هايسيستم

ثير قرار دهد. از جمله أاي پرستاران را تحت تكل تجربيات حرفه

هاي سالمت الكترونيك و نسخهتوان به پروندهها مياين سيستم

تواند مي هاآننويسي الكترونيك اشاره كرد كه دسترسي به 

مديريت دانش شده و طيف وسيعي از  هايسيستم توسعهسبب 

يند پرستاري را فراهم نمايد آدانش مورد نياز جهت اجراي فر

 فناوريتوان اذعان داشت كه استفاده از ). در حقيقت مي٢٣(

اطالعات مبتني بر دانش، سبب تسهيل عملكرد مراقبت بهداشتي 

  گردد. ميپرستاران و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه خدمات 

مديريت دانش پرستاري بايد با استفاده از  هايسيستم

يندهاي مديريت دانش در جهت ارائه آاطالعات، از فر فناوري

هاي مربوطه بهره بگيرند. ارائه يند پرستاري و فعاليتآموثر فر

منابع اطالعاتي وسيع كه در محيط سالمت الكترونيك در 

اند تلفيق تجربه و دانش را توگيرد، ميدسترس پرستاران قرار مي

براي پرستاران تسهيل نمايد. در يك سيستم مديريت دانش بايد 

 هاآناطالعات موثر به نحوي براي پرستاران فراهم گردد كه 

بدانند كجا، كي و چگونه اين دانش را مورد استفاده قرار دهند. 

تواند تا حدي سبب كاهش نسبي جدايي ، اين سيستم ميبنابراين

  و مكان شود. زمان

  

هاي جهت انجام اين مطالعه، تالش گرديد از تمام پژوهش

مرتبط با مديريت دانش در پرستاري تا حد امكان استفاده گردد. 

هاي اطالعاتي مختلف، در بانك شدهانجاماما در جستجوهاي 

منابع مرتبط با اين موضوع به حد كافي در دسترس نبودند. به 

موضوع مديريت دانش در سازمان رغم اهميترسد علينظر مي

 شدهچاپهاي مختلف و از جمله حرفه پرستاري، هنوز مطالعات 

له را ميأشود و اين مسدر اين زمينه به حد كافي مشاهده نمي

به منظور هاي اين مطالعه به شمار آورد. توان از محدوديت

داري و رعايت مالحظات اخالقي، تالش گرديد نهايت امانت

ها و نام نويسندگان در استفاده از منابع، ذكر رفرنس صداقت در

  نظر گرفته شود.

هاي رقابتي سالمت امروزه جهت موفقيت در محيط

هاي پزشكي از جمله الكترونيك، مديريت دانش در حرفه

پرستاري امري حياتي است. عملكرد پرستاري نسبت به دانش 

و كاربرد . نحوه استفاده پرستاران از دانش هستبسيار حساس 

ثير حياتي در ارائه أيند پرستاري، تآو مديريت موثر آن در فر

 خدمات و كيفيت مراقبت از بيمار دارد. بنابراين الزم است

اطالعات بهره  يفناورمديريت دانش پرستاري از  هايسيستم

يندهاي آيند پرستاري از فرآگرفته و در جهت ارائه موثر فر

 توانند با استفاده ازرستاران ميمديريت دانش استفاده نمايند. پ

مديريت دانش و با تركيب دانش مراقبت بهداشتي با  هايسيستم

هاي پرستاري را ارائه نمايند. ها و تجربيات خود مراقبتدانسته

، و تجربياتي روزبهاحتياج دارند كه دانش پرستاري جديد و  هاآن

ل شود را هاي مختلف اينترنتي حاصتواند از طريق شبكهكه مي

 نياز به دانش مديريت سازيپياده در اختيار داشته باشند. جهت

 وجود دارد. به منظور مطلوب سازماني فرهنگ بسترسازي

 مديريت دانش در پرستاري يندآفر اثربخش و كارآمد اجراي

 در موجود پنهان و آشكار هايدانش به توجه با ابتدا بايستي

 اصلي گيريجهت تا شود بانتخا مديريت دانش راهبرد سازمان،

تعيين  دانش زمينه مديريت در گذاريسرمايه براي سازمان

 از دانش، الزم است پيش استقرار مديريت جهت بنابراين گردد.

 مرتبط و موجود يهادانش و كاري ماهيت به توجه با اقدامي هر

 هايسرمايه از مطلوب برداريبهره حرفه پرستاري، نحوه با

  گردد.  مشخص بلندمدت در پنهان و آشكار دانشي

قابليت و منابع راهبردي به لحاظ بايد هاي بهداشتيسازمان

 منظور را به خود دانش راهبرد و ارزيابي را خود دانشي هاي

 كه آنچه و داندمي سازمان كه چه آن ميان شكاف بر تمركز

 دانش راهبرد نتيجه در كنند. بداند، مشخص بايد سازمان

گذاري و خلق، به اشتراك يندهايآفر طريق از ستيباي هاسازمان

  گيرد. بهره شكاف آن كردن پر براي دانش كاربرد

 مناسب، هاي اطالعاتيبانك در بيشتر گذاريسرمايه 

 در پرستاران مشاركت فعال المللي،بين هايهمايش برگزاري

 هايايده به دادن اهميت بيشتر دست، اين از هاييگيريتصميم

 هاايده قبيل اين براي گذاريو سرمايه پرستاران طرف زا خالقانه
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هاي مناسب جهت كمك به فعاليت از هاييها نمونهنوآوري و

 از محوردانش ايجاد محيطي و دانش مديريت دانش است. نشر

است و  سازماني هر افزايش عملكرد بر موثر هايمؤلفه ترينمهم

آغاز نمايند.  را نبود يادگيرنده سمت به حركت بايستي مديران

 نوآوري،چنين محيطي است كه خالقيت،  دردر حقيقت  چرا كه

مي دانش صورت به هاآن تبديل و هاايده باروري و خودباوري

   .گيرد

يندهاي مديريت آبدين منظور با توجه به اهميت حاكميت فر

تر مديريت دانش در عملكرد دانش و جهت كاربرد مطلوب

دد در اين زمينه به طور موثري گرپيشنهاد مي ،پرستاري

انجام شده و ضمن ايجاد بسترهاي الزم جهت  يسازفرهنگ

هاي هاي موفق برنامهاستفاده از دانش پرستاران مجرب، تجربه

هاي مختلف گذشته مورد استفاده قرار بگيرد. استفاده از روش

پرستاري، ترغيب افراد جهت  كاركنانجهت ذخيره و ثبت دانش 

 روزبهو توزيع دانش مفيد سازماني، تجهيز و  يسازرهيذخ

پرستاري به ابزارهاي نوين فناوري اطالعات  هايسيستم نمودن

و ترويج فرهنگ استفاده از اين فناوري نيز جهت كاربرد موثر 

  .مديريت دانش در عملكرد پرستاري مفيد خواهد بود
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