مروري بر مديريت دانش و اهميت آن در عملكرد پرستاري
فروزان آتشزاده شوريده ،١الهام ايماني ،٢منصوره زاغري تفرشي

٣
٢

 ١استاديار ،پرستاري ،گروه مديريت پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران استاديار ،پرستاري ،گروه پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان،

بندرعباس  ٣دانشيار ،پرستاري ،گروه مديريت پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ايران.
ﻣﺠﻠﻪ راهبردهاي توسعﻪ در آﻣوزش پزشكي دوره سوم شماره اول بهار و تابستان  ٩٥صفحات .٢٠-٣٤

چكيده
مﻘدمﻪ و

هدف :بﺨﺶ بهداشت و درمان و به خصوص كادر پرستاري تحت عنوان سازمان خدمات ﺣرﻓهاي شناخته مي

شود و به دليل ارتباط با سﻼمت ﺟامعه ،نيازمند استفاده از روشهايي كارا در ارائه خدمات ميباشد .اين امر تنها با استفاده
از روشهاي نوين مديريت اطﻼعات و تﺨصيص زمان مناسﺐ به مديريت دانﺶ امكانپذير است .هدف از اين مطالعه،
مروري بر مفهوم و اﺟزاء مديريت دانﺶ و اهميت آن در عملكرد پرستاري است.

روشها :اين مطالعه در سال  ١٣٩٤با مرور منابع و مقاﻻت منتشرشده و در دسترس داخلي و خارﺟي مرتبط با مديريت
دانﺶ در پرستاري و ﺟستجو در بانكهاي اطﻼعاتي ،Google Scholar ،Elsevier ،Proquest ،Scopus ،Pubmed
 Iranmedexو  SIDانجام گرديد .محدوده زماني انتﺨاب مقاﻻت سالهاي  ١٩٩٥تا  ٢٠١٥بود .مقاﻻتي كه زبان اصلي آنها
غير از زبان ﻓارسي يا انگليسي بود ،از مطالعه خارج گرديد.
نويسنده مسئول:
الهام ايماني
دانشكده پرستاري ،مامايي دانشگاه
علوم پزشكي هرمزگان
بندرعباس  -ايران
پست الكترونيكي:
eimani@hums.ac.ir

يافتﻪها :پرستاران كه در عملكرد خود به طور ويژهاي از مديريت دانﺶ استفاده ميكنند ،ﺟهت اﺟراي ﻓرآيند پرستاري از

تركيﺐ دانﺶ مراقبت بهداشتي با دانستهها و تجربيات خود بهره ميگيرند .اين عمل ميتواند توسط ﻓناوريهايي مﺜل
سيستمهاي مديريت دانﺶ و با انتﺨاب راهبردهاي مناسﺐ نظير درونيسازي و برونيسازي انجام گردد.
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مديريت دانﺶ در ﺟهت ارائه موثر ﻓرآيند پرستاري و ﻓعاليتهاي مربوطه بهره بگيرند.
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توسعه ﺟوامع منوط به داشتن انسانهاي توسعه ياﻓته است

و شاخص اصلي توسعهياﻓتگي انسانها ،دانﺶ و خرد ﻓردي و

ﺟمعي است كه عنصر اساسي و ﺣياتي توسعه سيستمهاي

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

سيستم را تعيين ميكند .در يك ﻓرآيند تغيير و تحول و رسيدن

به سازماني متحول و پيشرو و درعينﺣال خﻼق و زنده و پويا،
بايد بر مديريت دانﺶ تكيه كرد .هاشمي و همكاران دانﺶ را
٢٠

زماني قدرت محسوب ميشود كه بتواند به منظور اﻓزايﺶ
عملكرد سازماني و ﻓردي در دسترس قرار گرﻓته و آموخته

شود ) .(١ﺟهاني شدن و نوع نيروي كار ،پوياييهاي محيط كار
امروزي را متحول كرده است ) .(٢امروزه ديگر همه گروههاي
كاري و علمي معتقدند براي اينكه سازمانها بتوانند در دنياي

تجاري و رقابتي ،ﺣضور مستمر و پايدار داشته باشند ،بايد ﺣول
محور اطﻼعات و دانﺶ ﻓعاليت كنند ).(٣
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قدرت ميدانست ،اما در محيطهاي پوياي امروزي ،دانﺶ تنها

فروزان آتشزاده شوريده و همكاران

مديريت دانش و عملكرد پرستاري

با وﺟود اينكه دانش به عنوان منبعي براي بقا سازمانها

دانش آشكار )صريح( ميتواند در قالﺐ واژگان و اعداد بيان و به

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

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

ضروري و ﺣياتي است و شرط موفقيت سازمانها در تجارت

شكل دادهها ،فرمول ،مشﺨصات ،دستورالعملها و نظاير آن بيان

هنوز هم بسياري از سازمانها به مديريت دانش به طور ﺟدي

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

پاسﺨگويي سريع است .با مطرحشدن عنصر دانش و دانايي به

طريق آموزش ،تجربه و فرآيندهاي فردي داخلي كسﺐشده و در

توﺟه نكردهاند .بايد توﺟه داشت كه ﺟهان كنوني نيازمند

عنوان اصليترين منبع و سرمايه سازمانها و اهميت يافتن

كاركنان دانشي ،دريچهاي نو در اداره امور و مديريت سازمانها
گشوده شده است ).(١

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

شود عملكرد افراد و سازمان ،هوشيارانهتر ،كاراتر و اثربﺨشتر

باشد ) .(٤يكي از مباني اصلي مباﺣث مرتبط با دانش ،درك
مفهوم سه ﺟزء داده ،اطﻼعات و دانش و تعامل بين آنها است
كه گاهي به اين مﺜلث ضلع چهارمي به نام معرفت يا خرد نيز

پنهان يا ضمني ،دانشي ذهني و تجربي است كه در طول زمان از
وﺟود شﺨص ذخيره ميشود .لذا غير ملموس بوده و
مستندسازي و انتقال آن به ديگران دشوار است ).(٩

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

عميق در اقدامات ،تجارب ،ارزشها و تمايﻼت افراد هست .مدل
هاي ذهني ،شهود و تصورات در اين ﺣوزه از دانش قرار مي
گيرند ).(٨

اما نحوه مديريت دانش ،مسﺄله بسيار مهمي در طول چند

دهه اخير بوده است و مديريت دانش ،دامنه وسيعي از فناوريها

ﻻ داده به عنوان مواد خام ،اطﻼعات به
افزوده ميشود .معمو ً

و كاربردها را براي تحقيقات دانشگاهي و كاربردهاي عملي آنها

اطﻼعات با مفهوم شناخته ميشود ) .(٥دادهها به خودي خود

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

عنوان مجموعه سامانيافتهاي از دادهها و دانش به عنوان
عاري از مفهوم هستند و شامل مشاهدات ،ﺣقايق يا اعدادي
هستند كه اطﻼعات را فراهم مينمايند .زماني كه دادهها به منظور

ايجاد كرده است و تﻼش زيادي ﺟهت كشف ماهيت مفاهيم،
مديريت دانش در واقع تﻼشي براي آشكار كردن داراييهاي

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

خاصي سازماندهي شده و در يك متن قرار ميگيرند به

دسترسي تمامي كاركنان به آن هست ).(٩

الگوهاي غيرمعمول يا گرايشهاي نهان مورد تحليل قرار ميگيرد

مديريتي است .مديريت دانش اساس ًا ﺣول محور بهبود ،نوآوري

اطﻼعات تبديل گرديده و وقتي كه اطﻼعات براي آشكار ساختن

به دانش تبديل ميشود و زماني كه براي تصميمگيري در
موقعيتهاي واقعي زندگي به كار گرفته ميشوند تبديل به خرد

ﺟذب عناصر دانش و تركيﺐ آنها با يكديگر يك چالش مهم

و نيل به اهداف دور ميزند .هدف مديريت دانش ،ايجاد

يكپارچگي مستمر بين دانش دروني و محيطي ﺟهت انطباق با

ميگردند ) .(٦البته چرخه مديريت دانش ،پايانناپذير است ،زيرا

تغييرات دروني و بيروني سازمان و به منظور ﺣل مشكﻼت

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

فعاليتهاي مﺨتلف اقتصادي ،سياسي و آموزشي دچار

دانشي امروز ميداند كه سازمانها براي تبديل آن به يك كاﻻي

كسﺐوكار تغييرات زيادي را متحمل ميشود ) .(١٢محققين براي

دانش بكوشند ).(٥

ﺟلوگيري از اتﻼف دانش )ترك خدمت ،بازنشستگي ،تغيير و

ﺣركت از داده به اطﻼعات و از اطﻼعات به دانش هيچگاه به پايان

سرمايهاي بايد در ﺟهت ايجاد تعادل ميان فعاليتهاي مديريت
 Nonakaو  (١٩٩٥) Takeuchiدانش را به دو دسته

پيچيدگي روزافزون ميشود و بر اين اساس ،نظامهاي مديريت
استفاده از ابداعات مديريت دانش ،دﻻيل بسياري را از ﺟمله
تبديل( ،كسﺐ مزاياي رقابتي بيشتر ،بازسازماندهي سازمان،

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

اصﻼح رسمي يافتههاي منفي در طي مميزيها و بازرسيها،

اطﻼعاتي ذخيرهشده و به راﺣتي قابل توزيع بين ديگران هست.

انزواي دپارتمان ،افراد و سازمان ،هماهنﮓ شدن با ساير

مستدل و منطقي است كه به زبان رسمي در اسناد يا پايگاههاي

يادگيري مداوم ،ﺟلوگيري از انتشار محدود دانش ،ﺟلوگيري از
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موﺟود و همچنين نوآوري در توسعه كسﺐوكار است ).(١١
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سازمانها ،افزايش خدمات ﺣرفهاي و برآورده كردن نيازهاي

بهداشتي درماني ،امري اﺟتنابناپذير است .اين اطﻼعات به شكل

صلواتي ) (١٣٨٥در پژوهشي با هدف ارائه مدلي براي

وﺟود داشته و شامل اطﻼعات مربوط به بروز بيماريها،

نشان داد مديريت دانش در سازمانهاي دولتي موضوعي نوپا

قانوني و غيره هست .اما اطﻼعات محدودي با روشهاي

مصرفكنندگان را ارايه دادهاند ).(١٣

مديريت دانش در سازمانهاي دولتي ﺟمهوري اسﻼمي ايران

بوده و نياز به پژوهشهاي متعددي دارد .وي سه عامل

منابع چاپي و الكترونيكي و در سطح منطقهاي ،ملي و بينالمللي

دستورالعملها و واكسيناسيون ،قوانين و بهروزرساني مسائل
استاندارد در دسترس افراد تيم مراقبت بهداشتي از ﺟمله

سازماني ،محيطي و شهروندان را بر مديريت دانش در سازمان

پرستاران قرار دارد .داشتن درك روشني از نيازهاي اطﻼعاتي

هدف شناسايي عوامل كليدي در موفقيت برنامههاي مديريت

).(١٩

ها موثر دانست ) Khalifa .(١٤و  (٢٠٠٣) Liuدر مطالعه خود با

دانش به اين نتيجه رسيدند كه عوامل سازماني و فرآيندهاي
مديريت دانش بيشترين اثر را بر موفقيت اين برنامهها دارد ).(١٥

 (١٩٩٩) Hongدر پژوهشي با عنوان مديريت دانش در سازمان
يادگيرنده بيان نمود كه سازمانها مجبور هستند نوآوري

پايداري در مديريت داشته باشند و اصول نوآوري از طريق

يادگيري مستمر كسﺐشده و يادگيري از طريق تسهيم دانش در

پرستاران ،ﺟهت طراﺣي سيستمهاي مديريت دانش ،ﺣياتي است
بﺨش بهداشت و درمان و به خصوص كادر پرستاري به

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

عنوان سازمان خدمات ﺣرفهاي شناخته ميشود .اين بﺨش به
دليل ارتباط با سﻼمت ﺟامعه ،نيازمند استفاده از روشهايي كارا

در ارائه خدمات ﺟهت بهبود كيفيت ،هزينههاي بهداشتي پايين و
رفع به موقع نيازهاي مراﺟعين است كه تنها در سايه استفاده از

بين كاركنان و مشتريان به وﺟود ميآيد ) .(١٦در پژوهش ديگر

روشهاي نوين مديريت اطﻼعات و تﺨصيص زمان مناسﺐ به

يادگيرنده بوده و برخي نيز مديريت دانش را گامي فراسوي خلق

همهگيريها ،افراد تيم مراقبت بهداشتي نياز به گزارشها و

ورود به عصر اطﻼعات ،گسترش ابزارها و كاربردهاي

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

آمده است كه مديريت دانش ،پيشنياز خلق يك سازمان
سازمان يادگيرنده ميدانند ).(١٧

فناوري نوين ارتباطات و اطﻼعات ،سبﺐ شكلگيري رويكرد
ﺟديدي به مسايل مديريت سازمانها گرديده است .امروزه

امر مديريت دانش امكانپذير است ) .(٥در هنگام بروز بحرانها و
اطﻼعات آماري ﺟديد دارند و نبايد تﺄخير در تصميمگيريها
مناسﺐ باشد كه بتوانند به سرعت و به طور صحيح عمل نمايند

).(١٩

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

در محيط رقابتي امروز ،نياز سازمانها از ﺟمله سازمان

تجارب و دستاوردهاي سازمانهاي پيشگام ﺟهاني ،بيانگر آن

چشمگيري يافته است .غيرقابل تقليد بودن ،كمياب بودن،

دانش بشري و توان مديريت اثربﺨش اين دانش است .بررسي

است كه اين پيشگامي و نوآوري ﺟز در سايه خلق ،پردازش،
توسعه ،تبادل ،ثبت و انتشار دانش سازماني ميسر نگرديده است

دانش ،فناوري و نقشهاي سازماني دارد .براي موفقيت در

ارزشمند بودن و غيرقابل ﺟايگزين بودن اين داراييهاي دانشي،
همراه با ظهور رويكردها و مفاهيمي چون مديريت دانش،

سرمايه فكري ،دارايي نامشهود ،ديدگاه دانش گرا به سازمان ،و
نيز كﺜرت تحقيقات دانشگاهيان و دستاندركاران اﺟرايي ،همگي

درازمدت ،سازمانها بايد مديريت دانش را نه به عنوان انقﻼب

گوياي اهميت فزاينده منابع دانشي در سازمانها ميباشند ).(٢٠

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

تعيين ميزان ﺣاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم

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

استقرار تمام فرآيندهاي مديريت دانش كمتر از سطح متوسط

فناوري اطﻼعاتي بلكه به عنوان رشد و تحول سازماني بنگرند

زمينهساز سﻼمت ﺟسمي و رواني افراد و پيشنياز توسعه
ﺣمايت از تصميمگيري در شرايط بحراني در سيستمهاي

22

شيرواني و همكاران ) (١٣٨٨در پژوهشي توصيفي با هدف

پزشكي اصفهان ،گزارش نمود كه در اين دانشگاه ،زمينهها ﺟهت
هست .آنها ﻻزمه موفقيت سازمانها در شرايط رقابتي ﺣاضر
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) .(١مديريت دانش در يك سازمان نياز به توﺟه به اهداف ،انواع

هاي بهداشتي ،به داراييهاي دانشي نسبت به گذشته ،شدت

فروزان آتشزاده شوريده و همكاران

مديريت دانش و عملكرد پرستاري

را استفاده از دانش سازماني و كاربرد آن با ابزارهاي نوين

و علوم پزشكي شده ،لذا تعداد مطالعات نسبت ًا محدودي در زمينه

با آنكه بحث مديريت دانش از دهه  ١٩٩٠در كسﺐوكار،

نيز به مديريت دانش در پرستاري در كنار ساير رشتههاي علوم

مديريتي نظير مديريت دانش دانستند ).(٢١

مديريت دانش در پرستاري وﺟود داشت كه در برخي از آنها

علوم اطﻼعات و كتابداري و مديريت سيستم اطﻼعات مطرح

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

ميرسد كه در دانشگاهها و خصوص ًا در دانشگاههاي علوم

آنها انجام گرديد .از مجموع مقاﻻت به دست آمده ٤٠ ،مقاله

شده است ) (٢٢و عليرغم مزاياي فراوان مديريت دانش به نظر
پزشكي و به خصوص در بين پرستاران كه با دادهها و اطﻼعات
كﺜيري در موقعيتهاي مﺨتلف مواﺟه هستند ،چندان مطالعهاي

دست آمد .در مرﺣله دوم ﺟمعآوري مقاﻻت و بررسي اوليه

داراي عناوين مرتبط با موضوع بودند.

در مرﺣله بررسي نهايي و گزينش مطالعات ،كليه عناوين و

در مورد موضوع مديريت دانش و بهرهمندي از سرمايههاي

خﻼصه مقاﻻت بر اساس معيارهاي ﻻزم مورد بررسي قرار

دانش در عملكرد پرستاري چيست و اين موضوع چگونه به كار

مرتبط با مديريت دانش در پرستاري و زبان انگليسي در سايت

فكري صورت نگرفته است و مشﺨص نيست كه اهميت مديريت
گرفته ميشود؟ لذا در اين مطالعه محقق در صدد است مروري

گرفتند ،اين معيارها شامل دسترسي به اصل مقاله و مقاﻻت
ها و پايگاههاي خارج از كشور و زبان فارسي براي سايتهاي

بر مطالعات در اين زمينه داشته باشد تا از طريق بررسي

داخل كشور بودند .محدوده زماني انتﺨاب مقاﻻت سالهاي

مديريت دانش داشته و تصويري روشن از وضعيت مديريت

مقاﻻت غيرمرتبط ﺣذف شدند .تناسﺐ مقاﻻت توسط دو تن از

نمايد.

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

مجموعهاي از فعاليتهاي محققين دنيا ،مروري بر مفهوم و اﺟزاء
دانش و اهميت آن در عملكرد پرستاري براي عﻼقهمندان فراهم

روشها:
اين مطالعه در سال  ١٣٩٤با مرور منابع و مقاﻻت

منتشرشده و در دسترس داخلي و خارﺟي در چهار مرﺣله

انجام گرديد كه اين مراﺣل شامل اﺟراي راهبُرد ﺟستجو ،ﺟمع
آوري مقاﻻت و بررسي اوليه آنها ،بررسي نهايي و گزينش
مطالعات و تحليل مقاﻻت بود .راهبُرد ﺟستجو شامل مطالعاتي

بود كه مديريت دانش را در پرستاري مورد بحث قرار داده

 ١٩٩٥تا  ٢٠١٥بود و براين اساس مقاﻻت مرتبط انتﺨاب و

محققين به شكل مستقل مورد بررسي قرار گرفت .مقاﻻت

گزينش شد .مشﺨصات مقاﻻت انتﺨابشده در ﺟدول  ١آمده
است.

در مرﺣله تحليل مقاﻻت ،محتواي انتﺨابشده به دقت

چندين بار مطالعه و خﻼصهبرداري شد .پﺲ از تسلط كامل بر

موضوع ،ﺟنبههاي مﺨتلف مقاﻻت مورد بررسي قرار گرفتند.

يافتﻪها:
در مطالعات مﺨتلف مشﺨصشده كه در علوم پزشكي مي

Iranmedex ،Google Scholar ،Elsevier ،Proquestو SID

مﺨتلف يادگيري باليني در علوم پزشكي مطرح شده به طوري كه

 nursing practice ،knowledge managementو nursing

دانشجويان علوم پزشكي ،در زمينه اﺟراي فرآيند پرستاري و

اطﻼعات ،مديريت دانش ،عملكرد پرستاري و فرآيند پرستاري

اﺟراي مديريت دانش نياز به فرهنﮓ ،رهبري و زيرساختهايي

اطﻼعات علمي داخل و خارج كشور شامل ،Scopus ،Pubmed
و با استفاده از كليدواژههاي ،information ،electronic health

 processبراي منابع انگليسي و كليدواژههاي سﻼمت الكترونيك،

براي منابع فارسي ،به صورت مجزا و تركيبي انجام گرديد و
مقاﻻت مرتبط از پايگاههاي اطﻼعاتي و مجﻼت گرفته شد .از

آنجا كه موضوع مديريت دانش به تازگي وارد مباﺣث دانشگاهي

دانش پزشكي استفاده نمود .كاربرد مديريت دانش در ابعاد

طبق مطالعات ،مديريت دانش يادگيري و انتقال دانش را در

اﺟراي فعاليتها در بﺨش سﻼمت تسهيل مينمايد .اما ﺟهت
ميباشد ).(١٣

در پرستاري ،فناوريهاي اطﻼعاتي متنوعي وﺟود دارند كه

سبﺐ تسهيل فرآيند تصميمگيري ميشوند .از ﺟمله اين
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بودند .به منظور انجام اين مطالعه ،ﺟستجو در پايگاههاي

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

فروزان آتشزاده شوريده و همكاران

مديريت دانش و عملكرد پرستاري

فناوريها ميتوان به عملكرد مبتني بر شواهد ،بررسي بهترين

دارو و سيستمهاي ﺣمايتكننده از تصميمگيريهاي باليني مي

پايگاههاي اطﻼعات باليني ،نسﺨهنويسي و پروندههاي الكترونيك

مديريت دانش را ميتوان راهبردي آگاهانه براي كسﺐ دانش

عملكرد موﺟود در بانكهاي اطﻼعاتي ،آموزش از راه دور،

باشند كه اﺟراي فرآيندها را در بالين بيماران ﺣمايت ميكند ).(٢٣

اشاره كرد .بنابراين پرستاران هم ميتوانند با افزايش مهارتهاي

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

ارائه مراقبت را تحت تﺄثير قرار ميدهند .پرستاران ميتوانند به

سازماني تعريف كرد.

تصميمگيري در بهبود عملكرد مراقبتي مشاركت نموده و كيفيت
سرعت دانش پنهان و آشكار را بين اعضاي تيم مراقبتي توزيع و

منتشر نمايند ) .(٤سيستمهاي مديريت دانش پرستاري شامل
گزارشهاي سﻼمت الكترونيك ،پايگاههاي دانش پزشكي ،تجويز

اشتراك گذاشتن و بهكارگيري اطﻼعات در مسير بهبود عملكرد

اين فرآيند امكان دستيابي به تجربيات ،دانش و تﺨصصي را

فراهم ميكند كه منجر به ايجاد تواناييهاي ﺟديد ،بهبود عملكرد،
تشويق به نوآوري و ارزشآفريني براي مشتريان گردد ).(٥

جدول  -١خﻼصﻪ مشخصات مﻘاﻻت مورد جستجو در موضوع مديريت دانش در عملكرد پرستاري
رديف

نويسنده اول

سال انجام مطالعﻪ

نوع مطالعﻪ

موضوع مطالعﻪ

١
٢

حسين كريمي مونﻘي )(١٣

١٣٩٣

مرور نقلي

بررسي وضعيت مديريت دانش در علوم پزشكي

)Elyrose Sousa Brito Rocha (4

٢٠١٢

مروري سيستماتيك

مديريت دانش در بهداشت :مرور سيستماتيك مقاﻻت

٣

مهدي جعفري )(٢٦

١٣٩٠

توصيفي تحليلي و مقطعي

٤

محمدرضا اميري )(٢

١٣٨٩

كاربردي و پيمايشي

٥

امين نيك پور )(٣١

١٣٨٩

توصيفي پيمايشي

٦

سيدحبيب الﻪ ميرغفوري )(٥

١٣٨٩

توصيفي تحليلي

٧

علي رضاييان )(٣٥

١٣٨٨

مطالعه كتابﺨانهاي

٨

علي اصغر انواري رستمي )(٢٠

١٣٨٨

مروري

٩

كيومرث نيازآذري )(٢٨

١٣٨٦

توصيفي پيمايشي

١٠

)Tzyh-Lih Hsia (23

٢٠٠٦

مروري

چارچوبي براي طراﺣي سيستم هاي مديريت دانش پرستاري

١١

)Judy H. Gray (36

٢٠٠٥

مروري

گامي به سوي تلفيق مدل فرهنﮓ سازماني و مديريت دانش

١٢

(38)Ranjit Bose

٢٠٠٤

مروري

اندازهگيري مديريت دانش

١٣

(25)Ranjit Bose

٢٠٠٣

مروري

١٤

)Maryam Alavi (24

٢٠٠١

مروري

١٥

(30)Karl Kalseth

٢٠٠١

مروري

١٦

)Alejandro R. Jadad (34

٢٠٠٠

مروري

در مراكز آموزشي درماني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
ارزيابي عملكرد دانشگاه علوم پزشكي همدان
در اعمال فرآيندهاي مديريت دانش

بررسي رابطه بين مديريت دانش و فرهنﮓ سازماني از ديدگاه
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

ارزيابي عملكرد بﺨش بهداشت و درمان شهرستان يزد در
بهكارگيري فرآيند مديريت دانش

بررسي الگوهاي راهبرد مديريت دانش و راهبرد دانش در سازمانها
مديريت دانش و سازمان يادگيرنده :تحليلي بر نقش مستندسازي
دانش و تجربه

عوامل مؤثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسﻼمي
استان مازندران

توانايي مديريت دانش در سيستم هاي مراقبت بهداشتي :ساختارها و
تصميمگيريها

مديريت دانش و سيستم هاي مديريت دانش :پايههاي پنداشتي و
تحقيقي

مديريت دانش :راهبُرد توسعه يا اشتغال
اينترنت و تصميمگيري مبتني بر شواهد :نياز به مديريت موثر دانش
در مراقبت بهداشتي
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٢٤

رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با راهبُرد مديريت دانش

مديريت دانش و عملكرد پرستاري

در سازمانهاي بهداشتي دانش و مديريت آن به لحاظ نياز

به روزآمد بودن ﺟهت بهبود ارائه خدمات ،از اهميت ويژهاي

فروزان آتشزاده شوريده و همكاران

پاﻻيش دانش :دانش ﺟديد بايد در زمينهاي قرار گيرد كه

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

برخوردار است .سازمانهاي بهداشتي و پرستاري در قرن ٢١

با دانش صريح اصﻼح گردد ).(٢٥،٢٦

مسئله سﻼمت و همچنين به علت تغييرات پيشآمده در نظامهاي

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

توﺟه به امر پاسﺨگويي ،استفاده از بهترين شيوههاي ارائه

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

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

انتشار دانش :دانش بايد در دسترس همه افراد در سازمان

بهداشتي ﺟهاني ،با چالشهاي زيادي از قبيل افزايش هزينهها،

مورد استفاده قرار دهد .فناوريهاي ﺟديد مانند كارهاي گروهي،

خدمات سﻼمت و افزايش انتظارات عمومي از اين بﺨش ،مواﺟه

انتشار دانش ،افزايش توانايي سازمانها در انجام كارها و در

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

نهايت باﻻ بردن ارزش آنهاست .صرف دردسترس بودن دانش

و داراي دانش ،استفاده از روشهاي نوين مديريت اطﻼعات و

گوياي انتقال مؤثر دانش باشد ).(٢٠

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

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

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

كاربرد دانش :به طور كلي دانش سازماني بايد در ﺟهت

سيستمهاي اطﻼعاتي موﺟود در بسياري از موسسات بهداشتي

توليد و ارتقاء كيفيت محصوﻻت ،خدمات و فرآيند سازمان به كار

بهداشتي فراهم مينمايند كه توانمنديهاي ذخيره دانش پنهان را

در ﺟاي مناسﺐ آن مورد استفاده قرار دهد در عرصههاي

شد ).(٤

منابع دانش خود راههاي مﺨتلفي پيش رو دارند.

مﺜل يادگيري الكترونيك ،اين امكان را براي افراد تيم مراقبت

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

توسعه بﺨشند كه اين دانش بعداً به دانش آشكار تبديل خواهد

رقابتي با مشكل مواﺟه خواهد شد .سازمانها در بهرهگيري از

مديريت دانش فرايند ايجاد ،ثبت ،پاﻻيش ،انتشار و كاربرد

بهكارگيري دانش شامل فعاليتهايي است كه از دانش در

فرآيندهاي كسﺐوكار استفاده ميكنند ) .(٢٧،٢٨مديريت دانش

دانش است ) .(٢٤اين پنﺞ عامل توسط  (٢٠٠٣) Boseبه شرح

براي آنكه قابل استفاده باشد ،نيازمند هماهنگي بافرهنﮓ و

ايجاد دانش :دانش از تجربيات و مهارتهاي كاركنان ناشي

ساختار سازماني منحصربهفرد آن سازمان وﺟود دارد ).(٢٩

انجام كارها يا توسعه علم ،خلق ميگردد .گاهي اوقات چنانچه

براي نگاهداشت پايگاه قدرت شﺨصي و كارايي خويش ،دانسته

سازمان ميشود .همه سازمانها در قالﺐ عملكردها و فعاليت

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

دانش به توانايي سازمانها در بسط ايدهها و راهﺣلهاي نوين و

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

قبلي و فعلي از طريق روشهاي مﺨتلف به خلق واقعيت و

به تصميمگيري ميشود ،تعيين ميكند و همچنين در ساختار

ﺛبت دانش :دانشي كه ايجادشده بايد به شكل اوليهاش در

درماني نيز همانند ساير سازمانها ﺟهت نيل به اهداف خود

زير بيان شده است:

ساختار سازماني موﺟود هست .زيرا در هر سازماني فرهنﮓ و

دانش در سازماني وﺟود نداشته باشد ،دانش بيروني وارد

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

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

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

مفيد اشاره دارد .هر سازماني با توسعه و تجديد ساختار دانش

بهره گرفت ) .(٢٦ساختار سازماني ،ﺟريان اطﻼعات را كه منجر

معناهاي ﺟديد ميپردازد.

سازمان فعاليتهاي سازماني به اﺟرا در ميآيد ) .(٣٢مراكز

پايگاههاي اطﻼعاتي ذخيره شود .بسياري از سازمانها از انواع
مﺨتلف منابع ،ﺟهت ضبط و نگهداري دانش استفاده ميكنند.

داراي فرهنﮓ و ساختار سازماني منطبق بر نيازهاي خويش
هستند ).(٣٣
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ميشود .دانش توسط افراد با مشﺨص كردن شيوههاي ﺟديد

فرهنﮓ سازماني ضعيف مانع از آن ميشود كه افراد در تﻼش
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پرستاري كه به عنوان تشﺨيص و درمان پاسخهاي انسان

ﺟهت به كارگيري موثر مديريت دانش در سازمانها بايد از

عملكرد خود به طور ويژهاي از مديريت دانش استفاده ميكند.

ﺣركت در ﺟهت اهداف سازمان را مشﺨص مينمايد كه هدف

به مشكﻼت واقعي يا بالقوه سﻼمتي تعريف شده است ،در

راهبردهاي مناسبي استفاده گردد .راهبرد مديريت دانش مسير

بﺨش اصلي عملكرد پرستاري ،فرآيند پرستاري است .اعمال

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

برنامهريزي ،اﺟرا و ارزشيابي هستند .اين اعمال در يك فرآيند

مديريت دانش موﺟﺐ ميگردد تا نظام مديريت دانش به صورت

اصلي فرايند پرستاري شامل بررسي و شناخت ،تشﺨيص،
قرار گرفته و با همديگر ارتباط و همپوشاني دارند .مرﺣله

مجموعه عمليات و فعاليتهاي سازمان در پرتو راهبرد

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

بررسي و شناخت شامل ﺟمعآوري ،سازماندهي و تحليل

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

دانش معادل كاربرد دانش است .تشﺨيص پرستاري عبارتي

 (١٩٩٥) Takeuchiاست.

اطﻼعات مربوط به بيمار است .اين مرﺣله در چرخه مديريت
است كه پاسخ خاص فرد به مشكل واقعي يا بالقوه در سﻼمتي
را مطرح ميكند و نياز به مداخله پرستاري دارد .تشﺨيص
پرستاري معادل مراﺣل ايجاد دانش و كاربرد دانش در چرخه
مديريت دانش است .در برنامهريزي يك مراقبت مداوم از بيمار

بر ﺣسﺐ نيازهاي منحصربهفرد او طراﺣي ميشود .برنامهريزي
معادل مراﺣل ثبت و پاﻻيش دانش در چرخه مديريت دانش
هست .اﺟرا شامل بهكارگيري مهارتهاي مورد نياز و انجام

مداخﻼت پرستاري است و معادل مرﺣله انتشار دانش است .در

از راهبردهاي پر كاربرد مديريت دانش راهبرد & Nonaka
 Nonakaو  (١٩٩٥) Takeuchiچهار نوع راهبرد خلق و

تبديل دانشهاي صريح و ضمني در سازمانها را ارائه نمودهاند

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

دروني سازي ) .(٨همان طور كه در تصوير  ١مشاهده ميشود،
Garyو  Denstenدر مطالعات خود اين چهار نوع راهبرد را بر

اساس نظريه Nonaka & Takeuchiبه صورت شماتيك
نشان دادهاند:

ارزشيابي وضعيت كنوني بيمار با اهداف از پيش مطرحشده
مقايسه ميشود .ارزشيابي نيز معادل مراﺣل ثبت ،پاﻻيش و
انتشار دانش در چرخه مديريت دانش هست ).(٢٣

پرستاران ﺟهت اﺟراي فرآيند پرستاري از تركيﺐ دانش

مراقبت بهداشتي با دانستهها و تجربيات خود استفاده ميكنند.

امروزه اين عمل ميتواند توسط فناوريهايي مﺜل سيستمهاي
مديريت دانش انجام گردد .در واقع سيستمهاي سﻼمت

الكترونيك ،كل تجربيات ﺣرفهاي پرستاران را تحت تﺄثير قرار مي
دهد .مﺜﻼً پرستار ميتواند از طريق الكترونيكي با ساير

اطﻼعات پزشكي و سيستمهاي ﺣمايتي تصميمگيري باليني

 Gary) .Takeuchiو (٢٠٠٥ ، Densten

راهبرد اجتماعي سازي )پنهان بﻪ پنهان( :در اين راهبرد

ارتباط داشته باشد .بنابراين استفاده از فناوريهاي اطﻼعات مي

دانش پنهان انتقال مييابد و مجدداً به دانش پنهان تبديل ميگردد.

مراقبت را بهبود ببﺨشند ) .(٣٤به عﻼوه مسائل سنتي ﺣاصل از

را ﺟهت بهبود دانش ،با ديگران به اشتراك ميگذارند .اين فرآيند

پزشكان ،مراكز بازتواني ،خانه سالمندان و مراكز مراقبت از

چهره به چهره ،به اشتراك گذاشتن ديدگاهها ،همانديشي و غيره

توانند سبﺐ تسهيل عملكرد مراقبت بهداشتي شده و كيفيت

در راهبرد اﺟتماعي سازي ،افراد تجارب و مدلهاي ذهني خود

زمان و مكان را برطرف ميكنند مانند دسترسي به مطﺐ

شامل دستيابي افراد به درك متقابل از طريق تعامﻼت اﺟتماعي

بيماريهاي مزمن در هر زمان ).(٢٣

است .براي مﺜال ميتوان به روابط پيشرفته همكاران ،آموزش

26
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ضمن خدمت ،روش آزمون و خطا ،تقليد از ديگران ،ﺟلسات

دروني سازي زماني رخ ميدهد كه كاربران ﺟديد دانش ،يك

راهبرد بروني سازي )پنهان بﻪ آشكار( :در اين نوع راهبرد،

سازي را زماني ميتوان مشاهده كرد كه مديران يا خبرگان

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

دانش پنهان از طريق فرآيند بروني سازي به دانش آشكار تبديل

ميگردد .اين فرآيند به افراد اﺟازه ميدهد كه به صورت انفرادي
مفاهيم دانش ضمني را تدوين نموده و با ديگران به اشتراك

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

شﺨصي يا ضمني ،به صورت استعارهها ،تشبيهات ،فرضيات و
مدلها به دانش صريح تبديل ميشود.

زماني كه شﺨص از تبادﻻت و توﺟهات ﺟمعي ،ﺟهت اين

فرآيند استفاده ميكند ،اغلﺐ به بروني كردن اقدام ميكند .در

اين راهبرد اصول مديريت محتوا به منظور آرشيو كردن ،به
روزآوري و بازيابي دانش آشكارشده مورد نياز خواهند بود
).(٣٦

 (١٩٩٥) Nonaka & Takeuchiاز بروني كردن به عنوان

فرآيندي كليدي در تبديل دانش ياد ميكنند ).(٨

راهبرد تركيب سازي )آشكار بﻪ آشكار( :در راهبرد تركيﺐ

سازي دانش تجزيهشده موﺟود ،به اشتراك گذاشتهشده و

تركيﺐ و تفسير ميگردد .در اين ﺣالت دانش صريح به دانش
صريح پيچيدهتري تبديل ميشود .به عبارت ديگر ،عقايد در اين

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

افراد به تبادل دانش ميپردازند و اين دانش از طريق مستندات،
ﺟلسات ،مكالمات تلفني و تبادل اطﻼعات از طريق فناوريها و

ابزارهايي مانند شبكههاي رايانهاي تركيﺐ ميشود.

دانش ﺟديد نيز ميتواند از طريق ساختاردهي مجدد

اطﻼعات كنوني به وسيله ذخيرهسازي ،افزودن ،تركيﺐ و طبقه
بندي دانش صريح ايجاد شود .تركيﺐ ،نوعي از ايجاد دانش است

نمونههايي از راهبرد تركيﺐ سازي ،سيستمهاي دانش و

اطﻼعات ،تهيه گزارشها مروري و تحليل روند ميباشند.

راهبرد دروني سازي )آشكار بﻪ پنهان( :راهبرد دروني

سازي شيوهاي است كه دانش آشكار از طريق تفسير دانش،
دروني ميشود و به دانش ضمني تبديل ميگردد .اين امر مي

تواند از طريق يادگيري ﺣين عمل صورت بگيرد و دانش
مستندسازي شده ،نقش ﺣياتي را در اين فرآيند بازي ميكند.

باتجربه ،سﺨنراني كنند و يا نويسندگان تصميم به نوشتن
بيوگرافي از يك كارآفرين يا موسسه داشته باشند .به محﺾ

دروني شدن ،دانشهاي ﺟديد مورد استفاده كاركناني قرار مي

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

سازماندهي مجدد كردهاند ) .(٣٦در خصوص عملكرد

پرستاران ،دو دسته از راهبردها بيشتر مورد استفاده قرار مي
گيرد :برخي از فعاليتهاي پرستاري در فرآيند انتقال دانش پنهان

به آشكار قرار ميگيرد مﺜل سازماندهي اسناد ،مدارك و پروتكل
ها و فعاليتهاي مرتبط با عملكرد واقعي و روزانه پرستاران .در

نتيجه اين قبيل فعاليتها ،دانش ﺣاصله ميتواند سبﺐ شود افراد،

فعاليتها را سادهتر ،موثرتر و ايمنتر انجام دهند .برخي فعاليتها

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

فعاليتها ،پرستاران بر مبناي دستورالعملها و كتابها ،آموزش
رسمي را براي تازهكاران تدوين و توسعه بﺨشيده و اطﻼعات

پنهان آنها را مجدداً سازماندهي مينمايند ).(٤

با تدوين راهبرد مناسﺐ مديريت دانش در سازمان مشﺨص

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

توسط چه كسي و از چه طريقي براي پشتيباني از برنامه
راهبردي خود بايستي كسﺐ نمايد.

در مجموع به نظر ميرسد بهترين ﺣالت براي انتﺨاب راهبرد

مديريت دانش در پرستاري بر اساس نظريه & Nonaka
 ،،(١٩٩٥) Takeuchسرمايهگذاري بر روي يك يا دو راهبرد

مديريت دانش به عنوان راهبردهاي اصلي و بهكارگيري بقيه

راهبردها به عنوان راهبردهاي پشتيبان هست ).(٨

 Hsiaو همكاران ) (٢٠٠٦تﺄكيد ميكنند كه ﺟهت توسعه يك

سيستم مديريت دانش در پرستاري ،نياز به يك چارچوب

پنداشتي مبتني بر فناوري اطﻼعات است و اين سيستم بايد به
منظور افزايش ايجاد ،ثبت ،پاﻻيش ،انتشار و كاربرد دانش در

راستاي ﺣمايت از فرآيند پرستاري توسعه يابد ).(٢٣

اين سيستم هم شامل فرآيند پرستاري است كه مربوط به

دانش پنهان و آشكار پرستاري ميباشد و هم دربرگيرنده
فناوري مديريت دانش است و با سﻼمت الكترونيك در اطراف
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كه در مقوله آموزش و تحصيﻼت گنجانده ميشود.

پروژه را با مطالعه بايگانيهاي آن ،اﺣياء كنند .همچنين دروني
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خود در ارتباط هست ) .(٢٣تصوير  ٢نمايي از اين مدل تركيبي

سيستمهاي بهداشتي را نيز تحت تﺄثير قرار داده است .كاربران

ارتباط بين فرآيند پرستاري و فناوري مديريت دانش را در محيط

فزايندهاي از ﺣقوق خودآگاه بوده و خواستار افزايش كيفيت ارائه

سيستم مديريت دانش پرستاري را نشان ميدهد .اين مدل،

سﻼمت الكترونيك نمايش ميدهد.

اينترنتي سيستمهاي بهداشتي و از ﺟمله پرستاران به طور
اطﻼعات هستند كه اين امر به نوبه خود بهبود كيفيت خدمات و
مراقبتها را به همراه خواهد داشت .ﺟهت باﻻ بردن كيفيت
خدمات و دستيابي به نتايﺞ مطلوب ﺣاصل از اطﻼعات دريافت

شده ،ﻻزم است افراد بدانند كه چگونه اين دانش را مديريت كرده
و از آن استفاده نمايند و چطور با استفاده از منابع اطﻼعاتي
موﺟود ،اطﻼعات مورد نياز را با روشهاي صحيح به دست

آورند كه تصميمات موثر و مناسبي اخذ نمايند ) .(٤بايد توﺟه
تصوير  -٢مدل تركيبي سيستم مديريت دانش در پرستاري
) Hsiaو همكاران(٢٠٠٦ ،

داشت كه در سيستمهاي ارائه خدمات بهداشتي ،متﺨصصين
دانش از ﺟمله پزشكان ،پرستاران ،پيراپزشكان و غيره ،به عنوان

يك تيم در كنار يكديگر كار ميكنند تا به يك هدف مشترك كه

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

بحث و نتيجﻪگيري:
مديريت دانش شامل آشكار نمودن و استفاده از داراييهاي

پنهاني موﺟود در ذهن افراد و تبديل آنها به داراييهاي

مسئوليت اطﻼعات خود را بر عهده بگيرند ).(٣٩

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

سازماني ،ﺟهت دسترسي و استفاده تمامي كاركنان سازمان مي

تعداد كﺜير اساتيد ،كاركنان و ذينفعان در ردهها و سطوح مﺨتلف

مديريت دانش در پرستاري ،بسيار مهم است ،زيرا به

بهكارگيري مديريت دانش هستند ) .(١٣مﺨصوصاً پرستاران مي

ميشود ) .(١٨مديريت دانش با تبديل سرمايههاي انساني به

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

) .(٣٧بيمارستانها عﻼوه بر هدف اصلي خود كه ارتقاي سﻼمت

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

هستند ،سازماني كه پيوسته در تعامل با محيط اطراف خود

مديريت دانش در پرستاري سبﺐ ميشود كه اين امكان براي

باشد.

و دانشجويان گروههاي مﺨتلف داراي ظرفيت باﻻيي ﺟهت

مهمترين سرمايه ارزشمند سازماني يعني سرمايه فكري مربوط

توانند ضمن اينكه فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و مراقبت و

داراييهاي فكري سازمانيافته براي سازمان ايجاد ارزش ميكند

انتشار و كاربرد دانش نيز به شكل نظاماند فعاليت نمايند .واضح

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

طريق اﺟراي برنامههاي آموزش نظري و باليني انجام ميگيرد.

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

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

ﺣيات بر آموزش مستمر است و فقط از همين راه ميتوان

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

ارزشها استفاده نمايند .در واقع در سازماني مانند بيمارستان،
سازمان را به عنوان سيستم باز و هدف ﺟو ،ارتقاء و بهبود
بﺨشيد ).(٣٨

امروزه افراد كامﻼً آگاه و در ﺣال رقابت در سازمانها،

بسيار ديده ميشوند و اين به دليل دسترسي ساده و سريع افراد

به اطﻼعات است .فناوري مدرن دسترسي به اينترنت و فرآيند

ﺟستجوي سريع اطﻼعات را ارائه نموده است و اين فرآيند
٢٨

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

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

گيرند.
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نحوه استفاده پرستاران از دانش و اطﻼعات و كاربرد و

صداقت در استفاده از منابع ،ذكر رفرنﺲها و نام نويسندگان در

مراقبت از بيمار دارد .فرآيند پرستاري شامل اعمال پيچيده و

امروزه ﺟهت موفقيت در محيطهاي رقابتي سﻼمت

مديريت موثر آن در فرآيند پرستاري ،تﺄثير ﺣياتي در كيفيت

عالمانهاي است كه ارتباط بسيار زيادي با تجربيات و دانستههاي

پرستاران دارد .امروزه فناوريهاي موﺟود ،امكان توسعه
سيستمهاي سﻼمت الكترونيك را مهيا كردهاند و اين امر ميتواند

كل تجربيات ﺣرفهاي پرستاران را تحت تﺄثير قرار دهد .از ﺟمله

نظر گرفته شود.

الكترونيك ،مديريت دانش در ﺣرفههاي پزشكي از ﺟمله

پرستاري امري ﺣياتي است .عملكرد پرستاري نسبت به دانش
بسيار ﺣساس هست .نحوه استفاده پرستاران از دانش و كاربرد

و مديريت موثر آن در فرآيند پرستاري ،تﺄثير ﺣياتي در ارائه

اين سيستمها ميتوان به پروندههاي سﻼمت الكترونيك و نسﺨه

خدمات و كيفيت مراقبت از بيمار دارد .بنابراين ﻻزم است

سبﺐ توسعه سيستمهاي مديريت دانش شده و طيف وسيعي از

گرفته و در ﺟهت ارائه موثر فرآيند پرستاري از فرآيندهاي

نويسي الكترونيك اشاره كرد كه دسترسي به آنها ميتواند

دانش مورد نياز ﺟهت اﺟراي فرآيند پرستاري را فراهم نمايد

سيستمهاي مديريت دانش پرستاري از فناوري اطﻼعات بهره

مديريت دانش استفاده نمايند .پرستاران ميتوانند با استفاده از

) .(٢٣در ﺣقيقت ميتوان اذعان داشت كه استفاده از فناوري

سيستمهاي مديريت دانش و با تركيﺐ دانش مراقبت بهداشتي با

پرستاران و در نتيجه بهبود كيفيت ارائه خدمات ميگردد.

آنها اﺣتياج دارند كه دانش پرستاري ﺟديد و بهروز ،و تجربياتي

اطﻼعات مبتني بر دانش ،سبﺐ تسهيل عملكرد مراقبت بهداشتي

دانستهها و تجربيات خود مراقبتهاي پرستاري را ارائه نمايند.

سيستمهاي مديريت دانش پرستاري بايد با استفاده از

كه ميتواند از طريق شبكههاي مﺨتلف اينترنتي ﺣاصل شود را

موثر فرآيند پرستاري و فعاليتهاي مربوطه بهره بگيرند .ارائه

بسترسازي فرهنﮓ سازماني مطلوب وﺟود دارد .به منظور

فناوري اطﻼعات ،از فرآيندهاي مديريت دانش در ﺟهت ارائه
منابع اطﻼعاتي وسيع كه در محيط سﻼمت الكترونيك در

دسترس پرستاران قرار ميگيرد ،ميتواند تلفيق تجربه و دانش را

براي پرستاران تسهيل نمايد .در يك سيستم مديريت دانش بايد

در اختيار داشته باشند .ﺟهت پيادهسازي مديريت دانش نياز به
اﺟراي كارآمد و اثربﺨش فرآيند مديريت دانش در پرستاري
بايستي ابتدا با توﺟه به دانشهاي آشكار و پنهان موﺟود در

سازمان ،راهبرد مديريت دانش انتﺨاب شود تا ﺟهتگيري اصلي

اطﻼعات موثر به نحوي براي پرستاران فراهم گردد كه آنها

سازمان براي سرمايهگذاري در زمينه مديريت دانش تعيين

بنابراين ،اين سيستم ميتواند تا ﺣدي سبﺐ كاهش نسبي ﺟدايي

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

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

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

با ﺣرفه پرستاري ،نحوه بهرهبرداري مطلوب از سرمايههاي
دانشي آشكار و پنهان در بلندمدت مشﺨص گردد.

ﺟهت انجام اين مطالعه ،تﻼش گرديد از تمام پژوهشهاي

سازمانهاي بهداشتي بايد به لحاظ راهبردي منابع و قابليت

اما در ﺟستجوهاي انجامشده در بانكهاي اطﻼعاتي مﺨتلف،

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

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

سازمان بايد بداند ،مشﺨص كنند .در نتيجه راهبرد دانش

نظر ميرسد عليرغم اهميت موضوع مديريت دانش در سازمان

سازمانها بايستي از طريق فرآيندهاي خلق ،به اشتراكگذاري و

در اين زمينه به ﺣد كافي مشاهده نميشود و اين مسﺄله را مي

سرمايهگذاري بيشتر در بانكهاي اطﻼعاتي مناسﺐ،

هاي مﺨتلف و از ﺟمله ﺣرفه پرستاري ،هنوز مطالعات چاپشده

توان از محدوديتهاي اين مطالعه به شمار آورد .به منظور
رعايت مﻼﺣظات اخﻼقي ،تﻼش گرديد نهايت امانتداري و

كاربرد دانش براي پر كردن آن شكاف بهره گيرد.

برگزاري همايشهاي بينالمللي ،مشاركت فعال پرستاران در

تصميمگيريهايي از اين دست ،دادن اهميت بيشتر به ايدههاي
خﻼقانه از طرف پرستاران و سرمايهگذاري براي اين قبيل ايدهها
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و نوآوريها نمونههايي از فعاليتهاي مناسﺐ ﺟهت كمك به

پرستاري ،پيشنهاد ميگردد در اين زمينه به طور موثري

مهمترين مؤلفههاي موثر بر افزايش عملكرد هر سازماني است و

استفاده از دانش پرستاران مجرب ،تجربههاي موفق برنامههاي

چرا كه در ﺣقيقت در چنين محيطي است كه خﻼقيت ،نوآوري،

ﺟهت ذخيره و ثبت دانش كاركنان پرستاري ،ترغيﺐ افراد ﺟهت

مديريت دانش است .نشر دانش و ايجاد محيطي دانشمحور از

مديران بايستي ﺣركت به سمت يادگيرنده بودن را آغاز نمايند.

فرهنﮓسازي انجام شده و ضمن ايجاد بسترهاي ﻻزم ﺟهت
گذشته مورد استفاده قرار بگيرد .استفاده از روشهاي مﺨتلف

خودباوري و باروري ايدهها و تبديل آنها به دانش صورت مي

ذخيرهسازي و توزيع دانش مفيد سازماني ،تجهيز و بهروز

بدين منظور با توﺟه به اهميت ﺣاكميت فرآيندهاي مديريت

و ترويﺞ فرهنﮓ استفاده از اين فناوري نيز ﺟهت كاربرد موثر

گيرد.

دانش و ﺟهت كاربرد مطلوبتر مديريت دانش در عملكرد

مديريت دانش در عملكرد پرستاري مفيد خواهد بود.
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