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مقدمه
هاي کسب هاي نو و ایجاد فرصتگیري ایدهش اساسی در شکلدانش ،نقبه اشتراك گذاري 

براي ايمانع عمدهبا این حال در عمل، تسهیم نامناسب).1996، 1(گرانتکندو کار ایفا می
شود. لذا، درك رفتار تسهیم دانش کارکنان داراي پیامدهاي مهمی مدیریت دانش محسوب می

براي سازمانهاست. اگرچه تاکنون مطالعاتی در زمینه تسهیم دانش صورت گرفته است ولی 
چنان کنند همهاي سازمانی تسهیم میدرمورد بررسی اینکه چگونه افراد دانش خود را در محیط

-شود. با توجه به اینکه این افراد هستند که دانشی را ایجاد، تسهیم و استفاده میکمبود احساس می

برداري کند مگر آنکه کارکنان سازمان تواند به طور موثر از دانش بهرهکنند اما یک سازمان نمی
، 2(آیپیند، دانش دیگران را جذب کنه وتمایل داشته باشند دانش خود را به اشتراك گذارد

گردد که شامل تسهیم دانش در درون سازمان، فرایندي پیچیده و چندوجهی تلقی می).2003
دهد که  یک نشان میرفتاراین طبیعی است . )1999، 3(هندریکسرفتارهاي پیچیده انسانی است 

کنند بدون اینکه گیرد که در تبادل دانش مشارکت میعمل داوطلبانه توسط افرادي صورت می
تحت فشاري اجباري قرار داشته باشند و اغلب شامل ارتباطات دانش ضمنی است که از طریق 

رو، بیشتر راهبردهاي مناسب براي ارتقاي تسهیم تواند گزارش شود از اینرسمی نمیارتباطات 
و 4(هولشگرهاي نرم هستند که بر نقش رهبر واحد سازمانی تکیه دارند دانش از نوع استراتژي

برخوردار ايیژهدرمانی از اهمیت و- هاي بهداشتی اشتراك دانش در محیط).2009ن، همکارا
ن تسهیل یادگیري، آموزش و پژوهش خواهد شد. ه تبع آرسانی بهتر و باست و موجب خدمات

خورد ها به وفور به چشم میها در این سازمانافراد و گروههاي فکري از طرفحفاظت از دارایی
هاي سازمانی مورد استفاده قرار صورت کامال مطلوب براي یادگیري و تصمیماند به آنکه بتوبی

محافظت از بیمار، کاهش خطاهاي کیفیت خدماتی نظیر،گیرد. از اهداف این سازمانها، ارتقاي 
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هاي پیشرفته در خدمات بهداشتی است که به کارگیري پزشکی و استفاده فزاینده از فناوري
صورت لزوم انجام کارها بهضمن آن که سازد. ده و متخصص را ضروري میکارکنان آموزش دی

گروهی و حول بیمار محوري، به اشتراك هر چه بیشتر دانش و سازماندهی و مدیریت آن در این 
بخشد. موارد بیان شده، تاکیدي بر اهمیت و ضرورت توجه به سزایی میها اهمیت بهسازمان

درمانی نظیر بیمارستانها - هاي بهداشتیبر آن جهت اجرا در سازمانمدیریت دانش و عوامل موثر 
است که در این مطالعه عوامل سه گانه اعتماد، روابط متقابل بین فردي و توانمندي مدیر به عنوان 
عوامل موثر بر نگرش و رفتار تسهیم دانش پرستاران بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج 

فرایندهاي مدیریت دانش موجب بهبود محیط آموزشی و نحوه یادگیري، سبک حاصل از اجراي 
تدریس، افزایش ارتباط بین اعضاي هیات علمی، دانشجویان و کارمندان و در نهایت، افزایش 

). 1385رسانی بهتر خواهد شد (پیري، خدمت
و توانمندي هدف مطالعه حاضر بررسی نقش عوامل سه گانه اعتماد، روابط متقابل بین فردي

درتحقیق حاضرباشد. در واقع، مدیر بیمارستان بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش پرستاران می
ست .اه تپرداخبر نگرش و رفتار تسهیم دانش پرستاران فوقعوامل سه گانهتاثیربه

نظري و پیشینه تحقیقمبانی
نگرش به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش

پر از رقابت کنونی که بارزترین مشخصه آن سرعت در تغییرات محیطی است، تنها در دنیاي 
تواند سازمانها را به هدف مورد نظر خود برساند. در واقع، هاي فیزیکی و مشهود نمیاتکا بر دارایی
ها و موسسات گوناگون دولتی و غیردولتی اگر خواستار حفظ موقعیت کنونی افراد، سازمان

رقابتی حاکم بر جامعه و یا بهبود و ترقی خود باشند نیازمند آن هستند تا به خویش در فضاي
1990هاي فکري خود و اطرافیانشان بیش از پیش بها دهند. بدین منظور از اواخر دهه سرمایه

هاي وابسته مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث اصلی متون مدیریت و دیگر حوزه
اقع، تکامل یافته دیگر روشهاي مدیریتی است. مفهوم مدیریت دانش و به ویژه شد. این روش در و

شود زیرا آنها به تاثیر تسهیم دانش توسط سازمانها و موسسات گوناگون پذیرفته و به کار گرفته می
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).1995، 1(کیم و لیاندمدیریت دانش به عنوان یک عامل اثرگذار براي موفقیت خود پی برده
بر این باور )1998(4دراکر) و 2006(3)، لین و لی2000(و همکاران2همچون چوان بسیاري محقق

بودند که تسهیم دانش موثر یکی از معتبرترین راه هاي بکارگیري شایستگی هاي کلیدي و کسب 
) نیز نشان داد که با تسهیم دانش مناسب سازمان ها می توانند 2001(5. سونگمزیت رقابتی است

هبود بخشیده، هزینه هاي آموزشی را کاهش داده و ریسک عدم اطمینان در سازمان را کارایی را ب
).2011و همکاران، 6کنند  (هونگکمینه 

توانند از هاي پیش روي موسسات و سازمانها این است که چگونه میامروزه یکی از چالش
فتن مهارت فردي و هاي فکري افراد در فرایندهاي حل مسئله، ارتقاي دانش، بهبود یاظرفیت

افزایش کیفیت در انجام وظایف استفاده کنند. به این دلیل که اغلب افراد دانش شخصی خود را به 
پندارند و عنوان منبعی قدرتمند، اهرمی با نفوذ و یا به عنوان ضمانتی جهت استمرار شغل خود می

نگرش مثبت نسبت به تسهیم داشتن). 2002، 7(گوتمایلی ندارند که آن را با دیگران تسهیم کنند
هاي جدید و خلق نوآوري در فضاي سازمان تواند باعث ایجاد فرصتدانش از جانب افراد می

شده و موفقیت بیشتري براي افراد و سازمان فراهم کند. از طرفی، اگر دانش نهفته در ذهن افراد 
رنگ شده و کارایی خود را نتواند به طور موثري با دیگران تسهیم شود به تدریج در ذهن فرد کم

اي لذا، تسهیم دانش براي سازمانها مهم است و نشانه). 2004و همکاران، 8(مونتزدهداز دست می
دانند به اشتراك از تعامالت اجتماعی در سازمانهاست که نیازمند آن است افراد آنچه را که می

ي رفتار کنندهنیز به نوبه خود تعیینکننده نیت رفتاري است که آن بگذارند. در واقع، نگرش تعیین
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و 1(بوكاست. مطالعات تجربی بسیاري تاثیر قابل توجه نگرش را روي قصد و نیت تایید کردند
محققان نشان دادند که در نگرش مثبت افراد نسبت به تسهیم دانش، احتمال ).2005همکاران، 

) بیان 2007و همکاران (2کنند. سوبیشتري وجود دارد که آنها دانش خود را با دیگران تسهیم 
گذاري دانش، تمایل (نگرش) فرد است. یعنی نگرش داشتند که بزرگترین چالش در به اشتراك

توان منفی افراد تمایل به کاهش تسهیم دانش را به همراه دارد. لذا، با توجه به آنچه مطرح شد می
فرضیه زیر را در نظر گرفت:

م دانش تاثیر مثبت و معناداري بر رفتار تسهیم دانش دارد.نگرش نسبت به تسهی- 1فرضیه 

و تسهیم دانشاعتماد
توانند بر رفتارهاي فردي تاثیرگذار باشند، اعتماد در هاي متعدد اجتماعی میدر حالی که شبکه

پذیري براساس اطمینان داشتن از صالحیت، محیط کاري به عنوان تمایل به پذیرش آسیب
در واقع، اعتماد داشتن ). 2007و همکاران، 3(پاولوشودت همکار تعریف میخیرخواهی و صداق

اجتماعی است ايبه معناي شناخت و درك متقابل است. از طرفی، از آنجا که تسهیم دانش پدیده
لذا، عوامل ).2012و همکاران، 4(لینو به روابط بین فردي و تعامالت اجتماعی باز می گردد 

می در رفتارهاي تسهیم دانش دارند که یکی از این عوامل، اعتماد بین فردي فردي نقش بسیار مه
است. افراد در صورت داشتن اعتماد به یکدیگر، تمایل بیشتري به ارائه دانش مفید به یکدیگر 

توسط اياهمیت اعتماد در تسهیم دانش در مطالعه). 2010و همکاران، 5(چنخواهند داشت 
بررسی شده است. پاسخگویان در این مطالعه اذعان داشتند تنها در )2000(6کانلی و کلووي

آغاز و صورتی حاضر به تسهیم دانش خود هستند که به دریافت کننده دانش اعتماد داشته باشند (
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) نیز استدالل کردند که احتمال بیشتري وجود دارد 1998و همکاران (1). هومر1392نگین تاجی،
) نیز دریافت که 1972(2ن اعتماد باالتر، با یکدیگر همکاري کنند. زنداعضاي یک سازمان با میزا

گذارند زمانی که به شایستگی و قابلیت تر به اشتراك میاعضاي سازمان اطالعات را آزادانه
) بیان داشتند که براي داشتن 1993(3یکدیگر اعتماد داشته باشند. به طور مشابه، ویک و روبرتز

هاي یکدیگر اعتماد داشته باشند. سو و کارکنان، نیاز دارند که به تواناییدانشی هماهنگ میان 
) نیز در مطالعه خود دریافتند که روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد، تاثیر معناداري بر 2007همکاران (

نگرش فرد نسبت به تسهیم دانش دارد. از این رو، می توان چنین بیان نمود که براي تسهیم مؤثر 
بینی در روابط اعضاي سازمان وجود داشته در سازمان باید سطح باالیی از اعتماد و خوشدانش 

-هاي به اشتراكباشد. افزایش روابط مبتنی بر اعتماد، موجب تبادل بیشتر دانش و کاهش هزینه

یابد. حال گذاري دانش  خواهد شد. در واقع، اعتماد کانالی است که دانش از طریق آن جریان می
توان مطرح نمود:وجه به آنچه بیان شد، فرضیات زیر را میبا ت

اعتماد بین فردي تاثیر مثبت و معناداري بر نگرش تسهیم دانش دارد.- 2فرضیه 
اعتماد بین فردي تاثیر مثبت و معناداري بر رفتار تسهیم دانش دارد.- 3فرضیه 
معناداري بر رفتار تسهیم دانش اعتماد بین فردي از طریق نگرش به تسهیم دانش تاثیر - 4فرضیه

دارد.

و تسهیم دانشارتباطات
کندها و فرهنگ سازمان کمک میگذاري، هنجارها، ارزشارتباطات به مفهوم اشتراك

در فرهنگی که ارزش دانش به رسمیت شناخته شده است، در ).1998و همکاران، 4(ویزنفلد
هاي فناوري اطالعات، دسترس بودن اطالعات، تسهیم اطالعات، جریان اطالعات، زیرساخت
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هاي شخصی، تفکر سیستمی، رهبري، جو ارتباطات، حل مشکالت، آموزش و بسیاري شبکه
و همکاران، 1(وارنهفقیت آمیز باشندتوانند از عوامل حمایتی براي یادگیري موعوامل دیگر می

شود که بیان نمود که ارزش تسهیم دانش زمانی شناسایی می1999در سال 2مک درموت). 2003
تسهیم دانش به کیفیت مکالمات ). 2007، 3(گوموسگذاري آن با دیگران فزونی یابدبه اشتراك

خالق، اعتمادسازي و تسهیل تسهیم به طور رسمی یا غیررسمی بستگی دارد. براي دستیابی به تفکر
-به اشتراك). 2001و همکاران، 4(توماستجربه، ارتباطات رسایی در محیط غیررسمی الزم است

در سازمانها انتقال ). 2004، 5(ون دن هوف و دي ریدرگذاري دانش، یکی از انواع ارتباطات است
ارتباط میان افراد از نوع حمایتی ). 2000، 6(ویبايدانش بین افراد نیازمند ارتباطات میان افراد است

تواند شامل تسهیل تبادل اطالعات، در دسترس بودن همکاران و فرهنگ کلی از تسهیم دانش می
براي افزایش تسهیم دانش میان پرستاران باید محیط را به ). 2004(ون دن هوف و دي ریدر، باشد
د با یکدیگر ارتباطات موثري برقرار کنند. با اي آماده کرد که پرستاران به راحتی بتواننگونه

افزایش ارتباطات میان آنها از طریق برگزاري جلسات حضوري، اطمینان دادن به پرستاران که 
توان گشودگی ارتباطات را بین مدیران قرار ندارد و... میارتباطات آنها در این بیمارستان زیر ذره

تاران نیز حاضرند که دانش و منابع خود را در اختیار بیش از پیش تقویت کرد. در این صورت پرس
هاي زیر مطرح نمود:). لذا، می توان فرضیه1390یکدیگر قرار دهند (مانیان و همکاران، 

ارتباطات بین پرستاران تاثیر مثبت و معناداري بر نگرش تسهیم دانش دارد.- 4فرضیه 
ارتباطات بین پرستاران تاثیر مثبت و معناداري بر رفتار تسهیم دانش دارد.   - 5فرضیه 
از طریق نگرش به تسهیم دانش تاثیر معناداري بر رفتار پرستاران ارتباطات بین - 9فرضیه 

تسهیم دانش دارد.

1. Warne

2. McDermott

3. Gumus

4. Thomas

5. Van den Hooff & de Ridder

6. Sveiby
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مدیر و تسهیم دانشتوانمندي
مطالعات ). 1999، 1(آرگوتنمند استهاي تواهاي مهم سازمانتسهیم دانش یکی از جنبه

کننده قابل توجهی از عملکرد سازمانی است و مدیر سازمان قبلی نشان داد که تسهیم دانش، تعیین
). 2006، 2(اسریواستاوا و برتولکندگذاري دانش در سازمان ایفا مینقش محوري در به اشتراك

ایش خودکارآمدي کارکنان سازمان و کنترل در توانمندسازي ساختار سازمانی، مدیران قادر به افز
درمانی از جمله بیمارستان ها نیز هنگامی - بر محیط کاري خود هستند. در  سازمان هاي بهداشتی

شوند نیاز به اطالعات کافی که پرستاران بیمارستان با تصمیمات مربوط به شغل خود توانمند می
فته شده، معقول و موجه هستند. به این ترتیب براي اطمینان از این مطلب دارند که تصمیمات گر

-گیري دانش خود را با یکدیگر به اشتراك میآنها به احتمال زیاد قبل و در حین فرایند تصمیم

-گذارند. از این رو، توانمندي مدیران بیمارستان باعث تحریک و پرورش رخداد به اشتراك

مطرح کرد:هاي زیر راتوان فرضیهشود. لذا، میگذاري دانش می
توانمندي مدیر بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.- 6فرضیه 
توانمندي مدیر بر رفتار تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.- 7فرضیه 
توانمندي مدیر از طریق نگرش به تسهیم دانش تاثیر معناداري بر رفتار تسهیم - 10فرضیه 
دانش دارد.
باشد که ویژگی می5) نیز نشان دادند یک مدیر توانمند داراي 2000و همکاران (3آرنولد
باشد که در گیري مشارکتی، اطالع رسانی، توجه نشان دادن و انسجام میگري، تصمیمشامل مربی

این مطالعه ویژگی انسجام به دلیل کاربردش در سطح تیم مطرح نشده است. چهار ویژگی مدیر 
گردند:ذیل تفسیر میتوانمند به شرح

1. Argote

2. Srivastava & Bartol

3. Arnold
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گري مربی
دهد از رفتارهاي مدیر سازمان اشاره دارد که کارکنان را آموزش میايمربی گري به مجموعه

هاي در نظریه). 2011و همکاران، 1(اکسیوکند تا به خودشان متکی باشندو به آنها کمک می
گیرد و تري نسبت به گذشته میسازمان و مدیریت و نیز در عمل، انسان هر روز نقش محوري

گري تري به مبحث نیروي انسانی هستند. مربیسازمانها در رقابت ناگزیر از اتخاذ رویکردهاي نوین
هایی فراتر از هاي پیشرو به نقشاز جمله این رویکردهاست و در حال حاضر مدیران سازمان

از این راه باعث افزایش نگرش رهبري می اندیشند و در تالشند نقش یک مربی را ایفا کنند و 
گري نوعی شوند. مربیمثبت کارکنان نسبت به تسهیم دانش و بروز رفتار تسهیم دانش در آنان می

سریعتر –رابطه تعاملی است که به افراد در زمینه شناسایی، هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی
هاي ارتباطی، وه بر افزایش مهارتکند و عالکمک می- از آنچه که خود قادر به انجام آن هستند

انجامد. براي اولین هاي اصلی شغل میهاي فردي به توسعه شایستگیحل مسئله و ارتقاي توانمندي
گري و مدیر به عنوان مربی را به کار برد. او به این نتیجه رسید که در دنیاي بار بالنچارد واژه مربی

-حداکثر رساندن بازده انسانها بهترین راه مدیریت، مربیپر تالطم امروزي براي بقاي سازمانها و به 

(اکسیو هاي خود را بشناسندها و تواناییکند که ظرفیتگري به افراد کمک میگري است. مربی
گري توانند به ایفاي نقش مربیدرمانی نیز می–هاي بهداشتیمدیران سازمان).2011و همکاران، 

گري را که ام انجام و نظارت بر کار پرستاران، ابعاد نقش مربیبپردازند به این صورت که در هنگ
شامل حمایت کردن، بازخورد دادن، تسهیل نمودن و آموزش دادن است به کار گیرند. مدیر یک 

درمانی از جمله بیمارستانها با به کارگیري نقش مربی، پرستاران را از آنچه –سازمان بهداشتی 
کنند و آنان را در جریان کار خود بر یک ونگی انجام آن آگاه میباید انجام دهند، زمان و چگ

گري از سوي مدیران این رود که با اجراي نقش مربیدهد. بنابراین، انتظار میمبناي منظم قرار می
شود پرستاران سازمانها شاهد افزایش نگرش مثبت پرستاران به تسهیم دانش باشیم چون باعث می

هاي افراد براي گري نیز باور به تواناییبودن کنند و اولین اصل در مربیاحساس ارزشمند و مهم 
توان هاي زیر را می). از این رو فرضیه1385باشد (حبشی زاده و همکاران، انجام بهتر کارها می

1. Xue
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مطرح کرد:
مربی گري بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.- 1- 6فرضیه 
بر رفتار تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.مربی گري - 1- 7فرضیه 

گیري مشارکتیتصمیم
تصمیم گیري مشارکتی اشاره به استفاده مدیر از اطالعات و دانش کارکنان و دخیل کردن 

)، مشارکت 1988به عقیده هارپر ().2011(اکسیو و همکاران، آنان در تصمیمات سازمان دارد 
دهد در قدرت مدیریت جهت اخذ تصمیمات اجازه میعبارتست از فرایندي که به کارکنان

سازمانی سهیم شوند. با توجه به توسعه دانش بشري و محدودیت منابع و توجه به عامل انسانی در 
-ها استفاده شود. تصمیمها از همه افکار و دیدگاهامر مدیریت الزمست که در اداره امور سازمان

از اهمیت وافري برخوردار است چرا که این تصمیمات با درمانی- هاي بهداشتی گیري در سازمان
هاي بهداشتی ارتباط دارد و از طرفی نیز این سازمانها با حیات بیماران سروکار دارند. سطح مراقبت

مدیران این سازمان ها در زمینه انتخاب سوپروایزرها و سرپرستاران و جابجایی سرپرستاران، تعیین 
ي سازمانی به آنان و تعیین پرستاران مورد نیاز در بخش ها از خود این هاپرستاران، اختصاص پست

گیرند. در واقع، این تصمیمات در سایه مشارکت نتایج بهتري را به همراه افراد هم مشورت می
).1383تر خواهند بود (وفایی، ها و انتخاب، موفقخواهد داشت و مدیران در انجام جابه جایی

بهمربوطگیريتصمیمدرمعتقدند،پرستارانازدرصد53/19کهدادنشانزادهملکهشپژو
هیۀتآنان،عملکردارزشیابیروزانه،کارتقسیمهانه،ماریزيبرنامهجملهازامورخودشان

. مشارکت دادن ندارندمشارکتکارشانمحلتغییروهاآننصبوعزلهیالت،تسوامکانات
هاي پرستاران جهت حل مشکالت شود تا از دانش و مهارتباعث میها گیريپرستاران در تصمیم

گیري ها تاثیرات ). مشارکت دادن پرستاران در تصمیم1386استفاده شود (نوري تاجر و همکاران، 
شود تا پرستاران نگرش مثبتی نسبت به تسهیم مثبتی هم بر آنان و هم بر بیمارستان دارد و باعث می

شود. لذا، با توجه به موارد مطرح اعث بروز رفتار تسهیم دانش نیز در آنان میدانش داشته باشند و ب
هاي بهداشتی و هاي سازمانها در محیطگیريشده بررسی ماهیت مشارکت پرستاران در تصمیم

توان بیان کرد: هاي زیر را میرسد و فرضیهدرمانی ضروري به نظر می
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نگرش نسبت به تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.تصمیم گیري مشارکتی بر - 2- 6فرضیه 
تصمیم گیري مشارکتی بر رفتار تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد. - 2- 7فرضیه 

نشان دادنتوجه
- از رفتارهاي مدیر دارد که به رفاه کارکنانش اهمیت میايتوجه نشان دادن اشاره به مجموعه

بایست براي داشتن عملکرد خوب در محیط میی درمان–سازمان هاي بهداشتی مدیران دهد. 
اگر این مهم صورت توجه نمایند.خود از جمله پرستاران مسائل و نیازهاي کارکنانکاري به

و شودنپذیرد عالوه بر دلسردي در آنها کانال ارتباطی مدیر با آنها قطع یا حداقل دچار خدشه می
در جهت منافع و اهداف پرستارانیت و راهنمایی را از داشتن ارتباط براي هدااین مسئله مدیر

و ارائه تذکراتی جهت پرستارانپس گاهی ضمن توجه به بیالن کاري سازد.محروم میبیمارستان
این کار باعث تقویت ارتباط و تاثیرگذاري بر ، گوش دادنیز بایدهاي آنهادلراهنمایی به درد

شود تا پرستاران با تمایل بیشتري به تسهیم دانش بپردازند و نیز باعث میگرددمجموعه کاري می
هاي زیر را بیان توان فرضیهحال با توجه به آنچه که مطرح شد می).2011(اکسیو و همکاران، 

نمود:
توجه نشان دادن بر نگرش نسبت به تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.- 3- 6فرضیه 
تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد. توجه نشان دادن بر رفتار- 3- 7فرضیه 

رسانیاطالع
رسانی اشاره به انتشار اطالعات سازمان به طور گسترده از سوي مدیر سازمان دارد اطالع

رسانی در اطالع).2011(اکسیو و همکاران، همچون رسالت و فلسفه سازمان و دیگر اطالعات
ها بین پزشکان و پرستاران و دیگر پرسنل درمانی درمانی از جمله بیمارستان- هاي بهداشتی سازمان

رسانی شود. این اطالعباعث افزایش کیفیت خدمات درمانی و مراقبت در تمام سطوح درمانی می
تواند در زمینه مطلع کردن همکاران و مدیر از خطاهاي درمانی صورت گرفته توسط خود و می

ن این خطاها را مرتکب نشوند در این حالت دیگران نیز باشد تا در این صورت دیگر همکارانشا
دادنها را از سوي مدیر سازمان و یا همکارانشان ها و آگاهیوقتی کارکنان این اطالع رسانی
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تواند یابند و این حتی میگذاري دانش خود نگرش مثبتی میکنند، نسبت به اشتراكمشاهده می
توان به بهبود رسانی میدیگر مزایاي این اطالعباعث بروز رفتار تسهیم دانش در آنان نیز شود. از 

ها، بهبود خدمات ارائه شده و رضایتمندي اشاره داشت وري و کاهش هزینهایمنی، کارایی، بهره
هاي زیر را مطرح نمود:توان فرضیهبنابراین، می). 1390(علی پور و همکاران، 

اثیر معناداري دارد.اطالع رسانی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش ت- 4- 6فرضیه 
اطالع رسانی بر رفتار تسهیم دانش تاثیر معناداري دارد.  - 4- 7فرضیه 

ویژگی می تواند به عنوان یک رهبر حامی، راهنمایی براي 4یک مدیر توانمند با توجه به این 
براي پیروانش باشد. در اینصورت اعضاي سازمان با دیدن رفتار عادالنه مدیر سازمان، انگیزه کافی 

تواند در افزایش که می)2006(اسریواستاوا و برتول، گذاري دانش خواهند داشت به اشتراك
تواند دانش خود را به نشانه رفتار تسهیم دانش آنان نیز موثر واقع گردد. یک مدیر توانمند می

د از جمله گرایانه یک مدیر توانمنحمایت از تسهیم دانش به اشتراك بگذارد. از طرفی، رفتار مربی
آموزش به کارکنان سازمان که چگونه به طور موثر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و تشویق کردن 

-گذاري دانش را براي آنها فراهم میآنها به حل مشکالت به صورت مشترك، فرصت به اشتراك

ی گیري مشارکتکه یک مدیر حامی تصمیمهمچنین، زمانی). 2000(آرنولد و همکاران، آورد
باشد کارکنان سازمان فرصت بیشتري براي ابراز نظرات و ارائه پیشنهادات خود خواهند یافت

تحت چنین مدیریتی، کارکنان به احتمال زیاد خود را به عنوان بخش ).1997و همکاران، 1(لوك
بینند و انگیزه بیشتري براي تسهیم دانش خود خواهند داشت. گیري میمهمی از فرایند تصمیم

رکنان هنگام تسهیم دانش با همکارانشان ممکن است نگران موقعیت اجتماعی خود در سازمان کا
هایی را شناسایی و کاهش دهد در نتیجه، موانع باشند. یک مدیر توانمند قادر است چنین نگرانی

رود. تسهیم دانش از بین می

مدل مفهومی تحقیق
هاي تحقیق و فرضیات مطرح شده، مدل تلفیقی ارائه با توجه به مطالعه و بررسی روابط سازه

1. Locke
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(همراه با H7تا H1هاي تحقیق نیز با نمادهاي توان ترسیم نمود. فرضیهشده را به شکل زیر می
اند. فرضیه هاي نقش واسط مشخص شده1) در شکل H7-4تا H6-1هاي فرعی شامل فرضیه

که در بخش مبانی نظري آورده شده اند. می باشندH10تا H8نگرش به تسهیم دانش نیز شامل 
در این مدل، رفتار تسهیم دانش به عنوان متغیر وابسته، نگرش به تسهیم دانش به عنوان متغیر واسط 

گري، تصمیم گیري مشارکتی، اطالع و اعتماد، ارتباطات بین پرستاران و توانمندي مدیر (مربی
دهنده ستقل در نظر گرفته شدند. این مدل نشانرسانی و توجه نشان دادن) به عنوان متغیرهاي م

شود و در نهایت، منجر گیري نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش میعواملی است که باعث شکل
گردد. به بروز رفتار تسهیم دانش در آنان می

مدل مفهومی تحقیق.1شکل 
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تحقیق شناسی روش
باشد. تحلیلی و نیز در زمره تحقیقات کاربردي می- روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی

دهند که طبق شهریور در شهر مشهد تشکیل می17جامعه آماري این تحقیق را پرستاران بیمارستان 
باشد. پرستار با سطح تحصیالت لیسانس می100آمار بدست آمده از بیمارستان تا هم اکنون داراي 

نفر پرستار با استفاده از 66ه گیري تصادفی ساده به تعداد نمونه آماري مورد نیاز توسط روش نمون
= بسیار 1با طیف پنج امتیازي لیکرت (ايگویه35فرمول کوکران تعیین شد و از پرسشنامه 

پرسشنامه 66ها استفاده گردید که در نهایت، = بسیار موافقم) براي جمع آوري داده5مخالفم تا 
براي برازش مدل و پی ال اسرار گرفت. از نرم افزار آماريتکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل ق

آزمون فرضیات استفاده شد. مزیت اصلی این نوع مدلیابی معادالت ساختاري با استفاده از نرم افزار 
. لذا، در این )2010، 1(ون وواینست که نسبت به لیزرل به تعداد کمتري نمونه نیاز داردپی ال اس

) براي 1999(3هاالندو رویه.اس.ال.پیتوسط نرم افزار 2مربعات جزئیپژوهش از روش حداقل 
گیري، ساختاري و آزمون فرضیات استفاده شده است.  هاي اندازهبررسی مدل

براي سنجش روایی پرسشنامه، نظر تعدادي از اساتید مدیریت و چند سرپرستار بیمارستان مورد 
محتوایی پرسشنامه - گردید و بدین ترتیب روایی صوري بررسی قرار گرفت و در پرسشنامه اعمال 

تائید شد. عالوه بر آن، از روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی تائیدي براي سنجش روایی 
آورده شده است. براي سنجش پایایی پرسشنامه نیز 1پرسشنامه استفاده شد که نتایج آن در جدول 

، 749/0مقدار محاسبه شده آن براي اعتماد بین فردي از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که 
گیري مشارکتی، تصمیم812/0گري، مربی879/0، توانمندي مدیر740/0ارتباطات بین پرستاران 

تسهیمو رفتار840/0دانشتسهیمبه، نگرش761/0دادننشان، توجه810/0رسانی ، اطالع889/0
دهنده نشان7/0به دست آمده است. با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ باالي 832/0دانش 

توان پایایی پرسشنامه مذکور را مناسب ارزیابی نمود.   باشد لذا، میپایایی مناسب می

1. Wen Wu

2. PLS (Partial Least Square)

3. Hulland
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تایج تحقیقن
توصیف داده ها 

ان مورد مطالعه در نفر مرد بودند. اکثر پرستار21نفر زن و 45نفر پرستار مورد مطالعه، 66از 
ها را درصد از نمونه2/71سال قرار داشتند که این نشان دهنده اینست که 40تا 31بازه سنی 

سال در این بیمارستان 15تا 11اند. اکثر افراد نمونه از سابقه خدمت جمعیت میانسال تشکیل داده
درصد). 2/68رسمی بود (درصد) و وضعیت استخدامی آنها اکثرا از نوع9/37برخوردار بودند (

برآورد مدل تحقیق
مرحله،اولینمی شود.انجاممرحلهدودرپی ال اسمدلیابی )،1999(هاالندطبق پیشنهاد

وشودمیبررسیتائیديعاملیتحلیلوپایاییورواییهايتحلیلطریقازگیرياندازهمدل
برازشهايشاخصتعیینومتغیرهامسیر بینبرآوردوسیلهبهساختاريمدلمرحله،دومیندر

). 1999شود (هاالند، میبررسیمدل
1گیرياندازهمدلبررسی

و میانگین2مرکبپایاییهايآزمونهمبستگی،میزانوهمگرااعتباربهدستیابیبه منظور
واریانس حداقل همراه با میانگین 8/0ازباالترمرکبپایایی. شدارزیابی3شدهاقتباسواریانس

همانطور). 2009، 4(چنگباشندمیسازهیکهمبستگیوهمگرااعتباربرايالزمدو شرط5/0
قرارقبولموردبازهدرواریانسو میانگینمرکبپایاییاست،شدهدادهنشان1جدولدرکه

گویه هاآیااینکهشدنمشخصبرايحال. دهندنشان میراباالییهمگراییاعتبارکهداشتند
به معیار با توجه .استشدهاستفادهتأییديعاملیتحلیلازنظر هستندموردهايسازهکنندهبیان

1. Measurement Model

2. Composite Reliability

3. Average Variance Extracted (AVE)

4. Cheng
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بزرگتر باشند از اعتبار مناسبی 5/0ها از )، اگر بارهاي عاملی گویه1981(1فورنل و الرکر
ها در بازه مورد مالحظه می شود، تمامی سازه1که از جدول برخوردار خواهند بود و همانطور

شود.  قبول قرار دارند و بدین ترتیب روایی سازه پرسشنامه نیز تائید می

عاملیبارهايمیانگینوواریانسمیانگینمرکب،پایایی. 1جدول 
میانگین واریانس اقتباس شدهپایایی مرکبمیانگین بار عاملیمتغیرها

648/0831/0531/0اعتماد بین فردي
621/0850/0515/0ارتباطات میان پرستاران
905/0932/0820/0تصمیم گیري مشارکتی

799/0868/0652/0توجه نشان دادن
847/0890/0721/0گريمربی

844/0887/0713/0اطالع رسانی
821/0895/0678/0نگرش به تسهیم دانش

865/0900/0749/0رفتار تسهیم دانش

مدل ساختاريبررسی 
در این مرحله به روش حداقل مربعات جزئی، شاخص هاي برازندگی مدل تعیین گردیده 

3، نسبی2ترین شاخص ها براي تعیین اعتبار مدل، محاسبه مقادیر شاخص هاي مطلقاست. از عمده

5/0و برازش مدل درونی و بیرونی است. هریک از این شاخص ها هرچه به یک نزدیکتر و از 
باشند نشانه برازش خوب و کاملتر مدل می باشد. نتایج حاصل از برازش مدل به صورت کلی بیشتر

نشان داده شده است. 2و جزئی در جدول 

1. Fornell & Lurker

2. Absolute Index

3. Relative Index
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شاخص هاي برازندگی مدل ساختاري. 2جدول 
مقدار شاخص (مدل جزئی)مقدار شاخص (مدل کلی)نوع شاخص

514/0577/0شاخص مطلق
700/0726/0شاخص نسبی

990/0992/0شاخص مدل بیرونی
707/0732/0شاخص مدل درونی

مالحظه می شود، مقادیر تمامی شاخص ها در دامنه مورد قبول قرار 2همانطور که در جدول 
شامل ضرایب مسیر 3و 2هاي جزئی و کلی معادالت ساختاري تحقیق در قالب اشکال دارد. مدل

)Reg) و معناداري ضرایب (P تصویر کشیده شده است که در مدل کلی تحقیق، توانمندي ) به
مدیر به صورت یک متغیر کل و یکپارچه در نظر گرفته شده است و همانطور که در مبانی نظري 

گیري مشارکتی و رسانی، تصمیمگري، اطالعهایی همچون مربیتحقیق آمده است شامل مهارت
تحقیق حاضر این متغیرها به صورت کامال باشد که در مدل جزئیتوجه نشان دادن مدیر می

اند.تفکیک شده از هم نشان داده شده
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مدل معادالت ساختاري تحقیق با توجه به توانمندي مدیر به صورت یک متغیر واحد. 2شکل 
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مدل معادالت ساختاري تحقیق با توجه به اجزاي متغیر توانمندي مدیر.3شکل 

هاي حاصل از آزمون فرضیات تحقیق یافته
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاضر در قالب ضرایب مسیر همراه با 3در جدول 

95سطح معناداري و آماره آزمون نشان داده شده است. از آنجا که در این تحقیق سطح اطمینان 
درصد باشد 5درصد در نظر گرفته شده است لذا، براي آزمون فرضیات اگر معناداري کمتر از 

سیر مورد نظر معنادار بوده و فرضیه مربوطه تائید می گردد در غیر اینصورت مسیر و ضریب م
فرضیه رد می شود. 
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نتایج آزمون فرضیات. 3جدول 

مسیرفرضیه
ضریب 

مسیر
نتیجه)Pمعناداري ()tآماره آزمون (

Hتائید190/0285/2009/0نگرش به تسهیم دانش       رفتار تسهیم دانش١
Hتائید193/0232/2016/0اعتماد بین فردي        نگرش به تسهیم دانش٢
Hتائید227/0962/1049/0اعتماد بین فردي         رفتار تسهیم دانش٣
Hتائید193/0107/2003/0ارتباطات        نگرش به تسهیم دانش٤
Hتائید546/0055/3003/0ارتباطات         رفتار تسهیم دانش٥
Hتائید400/0532/3001/0توانمندي مدیر       نگرش به تسهیم دانش٦
Hتائید209/0497/2034/0توانمندي مدیر       رفتار تسهیم دانش٧

Hتائید365/0192/2032/0مربی گري       نگرش به تسهیم دانش١-٦
Hتائید139/0181/2037/0گري       رفتار تسهیم دانشمربی١-٧
Hتائید241/0187/2029/0تصمیم گیري مشارکتی       نگرش به تسهیم دانش٢-٦
Hتائید304/0260/2028/0گیري مشارکتی       رفتار تسهیم دانشتصمیم٢-٧
Hتائید195/0661/2009/0توجه نشان دادن        نگرش به تسهیم دانش٣-٦
Hتائید104/0853/2004/0رفتار تسهیم دانشتوجه نشان دادن  ٣-٧
Hتائید266/0594/2011/0اطالع رسانی         نگرش به تسهیم دانش٤-٦
Hتائید503/0036/3002/0اطالع رسانی      رفتار تسهیم دانش٤-٧

H٨
اعتماد       نگرش به تسهیم دانش         رفتار 

تسهیم دانش 
تائید190/0×193/0=037/0

H٩
ارتباطات       نگرش به تسهیم دانش         رفتار 

تسهیم دانش
تائید190/0×193/0=037/0

H١٠
نگرش به تسهیم دانش         توانمندي مدیر    

رفتار تسهیم دانش
تائید190/0×400/0=076/0

هاي تحقیق حاضر از سطح معناداري تمامی فرضیهگردد، مالحظه می3همانطور که در جدول 
درصد برخوردارند و لذا، مورد تائید قرار گرفتند. از طرفی، با توجه به اینکه هر دو مسیر 5کمتر از 

مستقیم اعتماد بین فردي بر نگرش به تسهیم دانش و نگرش بر رفتار تسهیم دانش معنادار شده اند 
بر رفتار تسهیم دانش از طریق نگرش به تسهیم دانش نیز معنادار بنابراین، مسیر غیرمستقیم اعتماد

است که از حاصلضرب دو مسیر مستقیم مذکور حاصل 037/0شده است و ضریب مسیر آن برابر 
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گردیده است. لذا، فرضیه نقش واسط نگرش به تسهیم دانش در رابطه بین اعتماد و رفتار تسهیم 
وجه به اینکه دو مسیر مستقیم ارتباطات بین پرستاران بر نگرش ) تائید شد. همچنین، با تH٨دانش (

به تسهیم دانش و نگرش به رفتار تسهیم دانش هر دو معنادار شده اند بنابراین، مسیر غیرمستقیم 
ارتباطات بر رفتار تسهیم دانش از طریق نگرش به تسهیم دانش نیز معنادار شده است که ضریب 

از حاصلضرب دو مسیر مستقیم ذکر شده فوق به دست آمده است. از است و 037/0مسیر آن برابر 
) نیز مورد تائید قرار گرفت. H٩این رو، فرضیه نقش واسط نگرش به تسهیم دانش در این رابطه (

در نهایت، با توجه به اینکه دو مسیر مستقیم توانمندي مدیر بر نگرش به تسهیم دانش و نگرش بر 
شدند لذا مسیر غیرمستقیم توانمندي مدیر بر رفتار تسهیم دانش از طریق رفتار تسهیم دانش معنادار

است که از حاصلضرب ضرایب مسیر دو 076/0نگرش نیز معنادار شده و ضریب مسیر آن برابر 
نشان داده شده است. بدین ترتیب 3مسیر مستقیم مذکور حاصل شده است و نتایج آن در جدول 

واسط نگرش به تسهیم دانش در رابطه بین توانمندي مدیر و نیز که بررسی نقش H١٠فرضیه 
رفتار تسهیم دانش بوده است مورد تائید قرار گرفت. 

گیري و نتیجهبحث
این مطالعه به بررسی نقش عوامل سه گانه اعتماد، روابط متقابل بین فردي و توانمندي مدیر 

پرستاران پرداخت که از نظر تئوریکی و عملی بیمارستان بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش 
براي تحقیقات در این حوزه حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این تحقیق اهمیت جو سازمان و 
توانمندي مدیر بیمارستان را بر نگرش و رفتار تسهیم دانش پرستاران برجسته نمود. با پوشش دادن 

اي برخوردار گردید. این مطالعه از اهمیت فزایندهها در کنار یکدیگر، مطالعه حاضرهمه این سازه
نشان داد که اعتماد بین فردي و ارتباطات پرستاران با یکدیگر و نیز توانمندي مدیر بیمارستان، 

نماید و منجر به بروز رفتار تسهیم دانش بیشتري در نگرش به تسهیم دانش پرستاران را تقویت می
حاصل نشان داد که مدل معادالت ساختاري بکار گرفته شده از شود. همچنین، نتایج پرستاران می

برازش مناسبی برخوردار است. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان دادند که تمامی فرضیات مورد تائید 
اند. قرار گرفتند که در ادامه هر یک شرح داده شده

یم دانش بر رفتار هدف اول این تحقیق، بررسی تاثیر معنادار نگرش پرستاران نسبت به تسه
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تسهیم دانش آنها بود که در قالب فرضیه اول مطرح شد و مورد تائید قرار گرفت. در واقع، 
مشخص گردید که نگرش پرستاران نسبت به تسهیم دانش بر رفتار آنها در تسهیم دانش تاثیرگذار 

-همسو می)2007، 2011و همکاران (اکسیو هاي مطالعات صورت گرفته توسط است که با یافته

باشد. آنها در مطالعه خود نشان دادند که نگرش منفی افراد به تسهیم دانش باعث بروز کمتر رفتار 
) نیز در مطالعه خود به تاثیر قابل توجه 2005و همکاران (بوكتسهیم دانش در آنان می شود.

دانش، احتمال نگرش بر رفتار تسهیم دانش اشاره داشتند. در نگرش مثبت افراد نسبت به تسهیم 
بیشتري وجود دارد که آنها دانش خود را با دیگران تسهیم کنند. فرضیه دیگر تحقیق، بررسی تاثیر 
معنادار توانمندي مدیر بیمارستان بر رفتار و نگرش تسهیم دانش پرستاران بود که مورد تائید قرار 

نش پرستاران خود تواند بر رفتار تسهیم داگرفت و مشخص شد مدیري که توانمند باشد می
هاي مطالعاتتاثیرگذار باشد و منجر به بروز این رفتار در پرستارانش شود. این یافته همراستا با یافته

باشد که نشان دادند رابطه مستقیمی بین توانمندي مدیر و رفتار ) می2006(اسریواستاوا و برتول
ي قابل توجهی از کنندهم دانش، تعیینتسهیم دانش کارکنان وجود دارد. آنها نشان دادند که تسهی

گذاري دانش در سازمان ایفا عملکرد سازمانی است و مدیر سازمان نقش محوري در به اشتراك
گذاري دانش کند. از این رو، توانمندي مدیران باعث تحریک و پرورش رخداد به اشتراكمی
- بررسی تاثیر معنادار اطالعشود. فرضیه دیگري که در این تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت،می

رسانی بر نگرش و رفتار تسهیم دانش پرستاران بود که مورد تائید قرار گرفتند. این یافته همسو با
رسانی سریع و صحیح مدیر بیمارستان بر باشد که نشان دادند اطالع) می2011و همکاران (اکسیو

سازمانهراصلی. در واقع، هدفنگرش و بروز رفتار تسهیم دانش پرستاران تاثیرگذار است
است. از این رو، مراقبتکیفیتبهبودموسسات بیمارستانی،خصوصبهبهداشتی،مراقبت

تواند رسانی صحیح و به موقع به پرستاران که وظیفه مراقبت از بیماران را بر عهده دارند میاطالع
مثبت آنها نسبت به تسهیم در جهت تحقق این هدف بسیار راهگشا باشد و باعث ایجاد نگرش 

اي که با کمال میل حاضر باشند دانش خود را در دانش و بروز این رفتار در آنان شود به گونه
اختیار دیگر همکارانشان نیز قرار دهند و یا اگر دچار خطایی شدند آن را به اطالع بقیه برسانند تا 

از عملکرد باالیی برخوردار خواهد دیگران آن خطا را تکرار نکنند، بدین شکل بیمارستان نیز 
گردید و بیمار نیز از کیفیت خدمات ارائه شده از سوي پرستاران و بیمارستان رضایت خواهد 
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درمانی دارد، - هاي بهداشتیرسانی در سازمانداشت. از این رو، با توجه به اهمیتی که اطالع
تواند در این اران سروکار دارند میآموزش دادن پرستاران به عنوان قشري که با جان و سالمت بیم

زمینه بسیار مفید واقع گردد. 
فرضیه مورد تحلیل دیگر در تحقیق حاضر، بررسی تاثیر معنادار ارتباطات بین پرستاران بر 
نگرش و بروز رفتار تسهیم دانش آنها بود که تائید شد. یافته حاصل همسو با نتایج مطالعات

ان داد که رابطه قوي بین ارتباطات و تسهیم دانش کارکنان وجود باشد. او نش) می2007(گوموس
اي آماده کرد که پرستاران به دارد. براي افزایش تسهیم دانش میان پرستاران باید محیط را به گونه

راحتی بتوانند با یکدیگر ارتباط موثري برقرار کنند. با افزایش ارتباطات میان پرستاران از طریق 
بین حضوري، اطمینان دادن به پرستاران که ارتباطات آنها در بیمارستان زیر ذرهبرگزاري جلسات 

توان گشودگی ارتباطات را بیش از پیش تقویت کرد. در این ، میغیرهمدیران قرار ندارد و
). فرضیه 10صورت پرستاران حاضرند که دانش و منابع خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند (

د بین فردي در پرستاران بر نگرش و رفتار تسهیم دانش نیز مورد تائید قرار بررسی تاثیر اعتما
گرفت. نتایج نشان داد که وجود اعتماد بین پرستاران بر ایجاد نگرش مثبت آنها به تسهیم دانش و 

و اکسیوباشد. این یافته همسو با نتایج مطالعاتنیز بروز رفتار به اشتراك گذاري دانش موثر می
) نیز 1972(3زندباشد.) می2010و همکاران(2هو) و 2008(1استاپلس و وبستر)،2011(همکاران

گذارند زمانی که به شایستگی و تر به اشتراك میدریافت که اعضاي سازمان اطالعات را آزادانه
) استدالل کردند که 1993(4ویک و روبرتزقابلیت یکدیگر اعتماد داشته باشند. به طور مشابه، 

هاي یکدیگر اعتماد داشته ي داشتن دانشی هماهنگ میان کارکنان، آنها نیاز دارند که به تواناییبرا
بینی در باشند. از طرفی، براي تسهیم مؤثر دانش در سازمان باید سطح باالیی از اعتماد و خوش
تر دانش روابط اعضاي سازمان وجود داشته باشد. افزایش روابط مبتنی بر اعتماد، موجب تبادل بیش

1. Staples & Webster

2. Ho

3. Zand

4. Weick & Roberts
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گذاري دانش خواهد شد. در واقع، اعتماد کانالی است که دانش از هاي به اشتراكو کاهش هزینه
گري بر نگرش و رفتار تسهیم دانش یابد. فرضیه بررسی تاثیر معنادار مربیطریق آن جریان می

باشد. می)2011(و همکاراناکسیو هاي پرستاران نیز مورد تائید قرار گرفت که همسو با یافته
و رهبرينظارتیروشیکعنوانبهتوانرا میمدیر بیمارستانتوسطگريمربینقشایفاي
در نظر گرفت. ایفاي این نقش شامل حمایت کردن از پرستاران، بازخورد دادن به و اصولینوین

استفاده از باشد. در واقع، به جاي انتقال اطالعات، آنها و تسهیل نمودن و آموزش به آنها می
ها درمانی از جمله بیمارستان–نماید. مدیر یک سازمان بهداشتیهاي پرستاران را تشویق میمهارت

با بکارگیري نقش مربی، پرستاران را از آنچه باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن آگاه 
براین، با اجراي نقش دهد. بناکنند و آنان را در جریان کار خود بر یک مبناي منظم قرار میمی

توان شاهد افزایش نگرش مثبت پرستاران نسبت به ها میگري از سوي مدیران این سازمانمربی
شود پرستاران احساس ارزشمند و مهم بودن کنند و اولین اصل در تسهیم دانش بود چون باعث می

د.باشهاي افراد براي انجام بهتر کارها میگري نیز باور به تواناییمربی
گیري مشارکتی در پرستاران بر نگرش و رفتار تسهیم دانش نیز فرضیه بررسی تاثیر تصمیم

) 1386) و نوري تاجر و همکاران (2011و همکاران (اکسیو مورد تائید قرار گرفت که همسو با
گیري باشد لذا، بهرهگیري به موقع و مناسب میباشد. وظیفه عمده یک مدیر خوب، تصمیممی

) در مطالعه 1989(1گیلیسکننده باشد. تواند کمکگیري میز سبک مشارکتی در تصمیممدیر ا
درمانی، پیچیده است چرا که - هاي بهداشتیگیري در سازمانخود بیان داشت که تصمیم

هاي بهداشتی و کاهش منابع مالی در ارتباط است. از ها با سطح مراقبتتصمیمات در این سازمان
پرستار با حیات بیمار در ارتباط است و در بودجه نقش مهمی دارد لذا، تصمیمات غیر طرفی، چون 

معقول در افزایش مصرف منابع مالی و هرز رفتن نیروي انسانی موثر خواهد بود. از این رو، 
هاي پرستاران شود تا از دانش و مهارتها باعث میگیريمشارکت دادن پرستاران در تصمیم

استفاده شود. فرضیه بررسی تاثیر توجه نشان دادن مدیر بیمارستان به پرستاران جهت حل مشکالت 
و همکاران اکسیوبر نگرش و رفتار تسهیم دانش آنان نیز مورد تائید قرار گرفت که همسو با

1. Gilise
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باعث تقویت ارتباط و باشد. توجه نشان دادن مدیر بیمارستان به پرستارانش) می2011(
شود تا پرستاران با تمایل بیشتري به تسهیم و نیز باعث میگرددکاري میتاثیرگذاري بر مجموعه

شود. دانش بپردازند و باعث بروز رفتار تسهیم دانش آنان نیز می

یشنهادهاپ
این مطالعه نشان داد که براي ترویج تسهیم دانش پرستاران عالوه بر در نظر گرفتن عوامل 

دهنده تعامالت اجتماعی اعضاي پرورشزمینه سازمانی و فردي، مدیران بیمارستان نیازمند ایجاد 
ت سازمان با یکدیگر هستند. آنها نیاز به کارکنانی دارند که به یکدیگر اعتماد داشته و ارتباطا

صمیمی با هم داشته باشند در اینصورت حاکم شدن چنین جوي در بیمارستان به بهبود نگرش 
هاي کند. به عالوه، این مطالعه نشان داد که مهارتپرستاران نسبت به تسهیم دانش کمک می

ي هاتوانمندي مدیر بیمارستان باید در هنگام انتخاب یا ارزیابی مدیران مورد نظر قرار گیرد. مهارت
و همکاران آرنولدهاي پیشنهاديتواند توسط بهبود هر کدام از مولفهتوانمندي مدیر بیمارستان می

گیري مشارکتی است، رسانی، توجه نشان دادن و تصمیمگري، اطالع) که شامل مربی2000(
تواند به مدیران بیمارستان در جهت شناسایی نقاط هاي آموزشی مناسب میتقویت شود. برنامه

هاي خاصی که آنها فاقدش هستند، کمک کند. این مطالعه عالوه بر اینکه ضعف و بهبود مهارت
درك تاثیر جو بیمارستان و توانمندي مدیر بیمارستان را بر نگرش و رفتار تسهیم دانش پرستاران 

نی بهتر تقویت نمود، به بهبود راهبردهایی براي تسهیم بیشتر دانش به منظور دستیابی به نتایج سازما
کننده باشد.    تواند کمکنیز می
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