
  
بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر استفاده واقعي فناوري اطالعات 

 هاي رشتپرستاران شاغل بيمارستان

  
 مدرس، تهراندكتر پرويز احمدي؛ دانشيار گروه مديريت دانشگاه تربيت 

 ريزي ورزشي دانشگاه گيالندكتر مهرعلي همتي نژاد طولي؛ استاد گروه مديريت و برنامه

 ؛ كارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعات موسسه آموزشي راهبرد شمالزهرا صبوري ماسوله

  
  چكيده

ارائه خدمات برتر توسط پرستاران، متـأثر از دانـش و تجربيـاتي اسـت كـه در ارائـه مراقبـت         هدف:
وري اطالعات به طور گسترده براي تسهيل مـديريت ايـن دانـش در    افن مند هستند.پرستاري از آن بهره

ز اسـتفاده ا  رشيپـذ  ييبـا هـدف شناسـا   اين پژوهش  .گيرد هاي بهداشتي مورد استفاده قرار مي سازمان
و توسعه مدل موفقيت سامانة مديريت دانـش بـه    توسط كارمندان انجام شده است يكيخدمات الكترون

براي بررسي تأثير كيفيت محتواي دانـش و كيفيـت سـامانه     ۱وسيله مدل پذيرش فناوري اطالعات(تم)
  .مديريت دانش بر استفاده واقعي فناوري اطالعات در جهت تسهيم دانش در پرستاران بوده است

سازي معادالت ساختاري استفاده شده است. بـراي ايـن   مطالعه حاضر از تكنيك مدل شناسي:روش
پرستار بيمارستان خصوصي شهر رشت(بيمارسـتان آريـا،    ۷۵۰منظور از طريق ابزار پرسشنامه، از ميان 

هـاي  دادههـا شـد. و   آوري دادهپرسـتار، اقـدام بـه جمـع     ۲۵۴اي متشكل از گيل، فاميلي، پارس)، نمونه
  مورد پردازش قرار گرفتند.  SMART PLS2و  SPSSافزارهاي آوري شده با استفاده از نرمجمع

دانـش بـا اسـتفاده از     يمحتـوا  تيـ فينشان داد كـه ك نتايج تحليل و برازش مدل پژوهش  ها:يافته
اطالعـات رابطـه    ياز فنـاور  يكـاربر و قصـد اسـتفاده واقعـ     تيادراك شده و رضا يسودمند يرهايمتغ

    .داردو معكوس  ميكاربر اثر مستق تيرضا بردانش  تيريسامانه مد تيفيك يدارد ولو مثبت  ميمستق
اي مـديريت دانـش، عامـل    نتايج پژوهش حاكي از آن است كه از بين دو عامل سـامانه گيري: نتيجه

  دارد.كيفيت محتواي دانش بر قصد استفاده كاربران از فناوري اطالعات تأثير 
 

 محتواي دانش،تسهيم دانش، موفقيت، مدل پذيرش فناوري اطالعات، سامانه مديريت دانش. كيفيتهاي كليدي: واژه

                                                           
  نويسنده مسئول (نشاني الكترونيكZah.sabouri@gmail.com(  

1.TAM (Technology Acceptance Model) 
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۲

 مقدمه 
دهـد كـه از دانـش،    تر از خود دانش بوده و به مديران ايـن امكان را مـي اي مهممقولهش يريت دانامروزه مد

توان به مجموعه اندوختـه مـديران،   مديريت دانش را مي. استفاده كنندهاي همه افراد سازمان مهارت و توانمندي
 سازماني كه در تالش براي بهبود شرايط رفـاهي كاركنـان هسـتند، اضـافه كـرد      دهندگان توسعه سايرمشاوران و 

 كـه  انـد  شـده با توجه به تغييرات سريع و پويـا در محـيط سـازمان، مـديران متوجـه      ). ۲۰۱۸و همكاران،  ۱(كيانتو
 ارزش است كه بايستي مديريت شود چون كه در برآوردن اهـداف سـازماني بسـيار    و دانش يك منبع با اطالعات

هـاي بهداشـتي   اخيراً مسئله مـديريت دانـش در زمينـه مراقبـت     ).۱۳۹۸(نظرپوري و همكاران،  باشدتأثيرگذار مي
رشد قابل توجه دانش در اين حوزه مطـرح  اهميت زيادي يافته است. عالقه به مديريت دانش در زمينه پزشكي با 

هاي بهداشتي و تسـهيل انتقـال دانـش در ميـان     شد كه نياز به بهبود دسترسي به دانش تمام متخصصان مراقبت
). عالقـه بـه اسـتفاده از فنـاوري     ۲۰۱۱و همكـاران،   ۲شود (كوثريهاي بهداشتي احساس ميمتخصصان مراقبت

يز در حال افزايش است. تعـدادي از مطالعـات در زمينـه سـامانه مـديريت      اطالعات براي تسهيل مديريت دانش ن
  ).۲۰۰۱و همكاران،  ۳هاي بهداشتي انجام شده است (دويودي دانش در زمينه مراقبت

 كنـد نقش مهمي در دستيابي به اهداف سازمان ايفا مـي  شود كهمربوط مي ها آن، به افراد و روابط بين دانش
است. با توجـه بـه     شدهمنجر دانش  تيريها به مفهوم مد دانش در سازمان كردن تيريمد به ازين .)۱۳۹۸(رونقي، 

و همكـاران،   ۴(علياسـت   شـده  ارائـه  مديريت دانش ي برايمختلف فيدانش، تعار تيريمد يا همنظورچند  تيماه
و  هفريدارزش آ، خــــود رمحونشدا يييهااز دارا هانمازساآن  طريقاز  كه ستا ييندآفر نشدا ). مديريت۲۰۱۷

 ).۲۰۰۸وهمكاران،  ۵(ژا دميشو تسهيم تمااقدا بهترين ديجاا ايبر مانيزسا يحدهاو وا عضاا نميادر  ارزش ينا

ها و سازوكارهايي هستند كه براي پشتيباني از چهار فرآينـد مـديريت   تركيبي از فناوريدانش  تيريمد هايسامانه
دانش ممكن است بـه طـور هدفمنـد بـه عنـوان       تيريسامانه مد). ۱۳۹۳فر و همكاران، اند (تاجدانش ايجاد شده

با  عمل يرسم ريبه عنوان جوامع غ يممكن است در سطح مردم ايو  دانش اجرا شود، تيريمد اتاز ابتكار يبخش
   ).۲۰۰۴، ۶(ماير ظهور كند ها آن تياز فعال تيحما يموجود برا ياستفاده از تكنولوژ

 شونديم يرقابت يهاتيمز جاديباعث ا يوربهره دها و بهبونهيكاهش هز قيدانش از طر تيريمد يهاسامانه
دانش است. توانايي  ميو مهم در مديريت دانش، توانايي در انتقال و تسه يدياز عوامل كل ).۱۳۹۵ و درتاج، وري(خد

). ۲۰۱۴و همكـاران،   ۷(فـرزين  دارد يقابـل تـوجه   تيـ هاي امروزي اهمدانش، در رشد و بقاي سازمان ميدر تسه
 يتوسـعه ابزارهـا   ،يسـازمان  نترانـت يو ا نترنـت ي) ماننـد ا ICTاطالعات و ارتباطات ( يگسترده به فناور يدسترس
را امكان  ييدئويو يهاو كنفرانس نيآنال ۸گفتگو يهاتابلو اعالنات، انجمن ل،يميمانند ا يكل يو همكار يارتباط

                                                           
1. Kianto 
2. Kothari 
3. Dwivedi 
4. Ali  
5. Jha 
6. Maier  
7. Farzin 
8. discussion forums 
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 ۳  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

شناخت عوامل تعيين كننده موفقيت سامانه مديريت دانـش بـراي اسـتفاده موفـق از      ).۲۰۰۱، ۱د (ارلساز يم ريپذ
). اگـر چـه   ۲۰۰۵، ۲فناوري اطالعات در زمينه تسهيل مديريت دانش سازماني بسيار مهم است (جنيكس و الفمـن 

هاي اطالعات  لقوه فناورياند، اما برخي ديگر در درك منافع با يافته آميز دستها به نتايج موفقيتبرخي از سازمان
هـا ايـن فـرض اسـت كـه وقتـي فنـاوري        بالقوه اين شكست اند. يكي از داليلبراي مديريت دانش ناموفق بوده

كـرد. بـا ايـن     ها براي مديريت دانش استفاده خواهنـد  ها موجود است، كاركنان از آن اطالعات مربوطه در سازمان
هاي اطالعات به صراحت براي مـديريت دانـش مـورد    ودن و از فناوريها دقيقاً مخالف بحال، بسياري از سازمان

  ). ۳،۲۰۰۳استفاده قرار نگرفتند (برزلتون و گري
دليـل   )، بـه ۱۹۸۹( ۴هاي به كار رفته در حوزه پذيرش فناوري، مـدل پـذيرش فنـاوري ديـويس    از ميان مدل

رود (كينـگ و  هاي اطالعـاتي بـه شـمار مـي    ها در حوزة سامانهترين مدلسهولت و قابليت درك آن، يكي از رايج
وري، پذيرش صحيح هايي در جهت ارتقاي بهره توان گفت شرط اصلي تأثيرگذاري چنين فناوري ). مي۲۰۰۶، ۵هي

هاي دولتي به دنبـال اسـتقرار سـامانه    اكثر سازمان). ۲۰۰۳و همكاران،  ۶و واقعي ذينفعان سازماني است (ونكاتش
گذاري سود ببرنـد و بـه ايجـاد و     در سياست هستند تا هرچه بيشتر از دانش موجود خوددانش درون خود  مديريت

هاي مديريت دانـش مسـئله    مديريت دانش و سامانهدر محيط داخلي و بين المللي نايل شوند.  حفظ مزيت رقابتي
هايي با صنايع ديگر نسبت به سازماندرماني -بهداشتيهاي  مهم در اين حوزه  هستند. حتي با وجود اينكه سازمان

  ها متفاوت هستند. از لحاظ نيازهاي دانشي خود و با توجه به زمينه مديريت دانش آن
شـود.   اي كه نظام سالمت با آن مواجه است دو چندان مي اهميت مديريت دانش به خاطر چالش هاي فزاينده

ترده همگي بـر اهميـت موضـوع    ها، مشكالت شديد محيطي و بالياي طبيعي با مقياس گس افزايش شيوع بيماري
كنند كه بايد از داشتن و تجارب به دست آمده در سامانه سالمت به نحو مفيد استفاده به عمـل آورد. بـه    تاكيد مي

ها  گيري شود، سرعت درمان و تصميم ها مي كاري طور كلي مديريت دانش كارآمد، منجر به كاهش خطاها و دوباره
ي موفقيـت بـر اسـتفاده سـامانه مـديريت دانـش در       زمينه تـأثير عوامـل سـامانه   دهد. مطالعات در را افزايش مي

ـ  قاتيدر تحق يمدل نياز آنجا كه چن، محدود است. درماني-هاي بهداشتي سازمان نظـر گرفتـه    رشـت در  در يقبل
ـ ا قيتحق يو پرسش اصل موضوع را دارد. بر اين اساس مسئله نيقصد پرداختن به ا پژوهش حاضرنشده است،   ني

بر استفاده واقعي از فنـاوري  اي (كيفيت محتواي دانش و كيفيت سامانه مديريت دانش) عوامل سامانه آيااست كه 
سودمندي ادراك شده از سـامانه مـديريت دانـش، رضـايت     اطالعات براي اشتراك دانش با استفاده از متغيرهاي 

  خير. مؤثر است يا كاربر، تمايل به استفاده واقعي از فناوري اطالعات
  
  

                                                           
1. Earl 
2. Jennex & Olfman 
3. Brazelton & Gorry 
4. Davis 
5. King & He  
6. Venkatesh 
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۴

 ادبيات پژوهش 
ين ه و افريدد، ارزش آخور نش محوي داييهااز داراها نمازساآن طريق از ست كه ي ايندآنش فردامديريت 

ــاران،  ۱د (ژاتسهيم ميشوت مااقدابهترين د يجااي اماني برزسا يحدهاو واعضا ن امياارزش در  ). در ۲۰۰۸و همك
سازي دانش، تسهيم  مرحله خلق دانش، ذخيره ۴يك تقسيم بندي مديريت دانش با نام مدل عمومي دانش شامل 

هاي مديريت دانش با هدف پشتيباني سـازمان در  ). سامانه۲۰۰۰، ۲باشد (نيومن و كرنارد دانش و كاربرد دانش مي
كـارگيري دانـش گذشـتة    هـاي بـه  هاي مديريت دانـش اقـدام  د. سامانهانخلق، انتشار و مديريت دانش پديدار شده

و  ۳گـذارد (آلـه  شود كه بر اثربخشـي فعلـي و آتـي سـازمان تـأثير مـي      گيري تعريف ميسازمان در فرايند تصميم
 دانـش (ماننـد   مـديريت  بـراي  اطالعـات  فنـاوري  از خاصـي  نوع از استفاده بر در اين پژوهش ).۲۰۱۴همكاران، 

 پژوهشـگر  ايـن،  بـر  عـالوه . نشـده اسـت   بـاليني) تمركـز   گيري تصميم پشتيباني هاي سامانه يا خبره هاي سامانه
هرگونـه اسـتفاده از فنـاوري     عـوض،  در. كنـد  نمي محدود "دانش مديريت هاي سامانه" گسسته را به هاي سامانه

اينترانت به عنوان سامانه مـديريت دانـش   اطالعات براي مديريت دانش در سازمان، مانند ايميل، ويدئو كنفرانس، 
) از يـك سـامانه   ۱۹۸۹( ۴هاي مديريت دانش با تعريف ديـويس سازي سامانهدر نظر گرفته شده است. اين مفهوم

كنـد، سـازگار اسـت و در مطالعـات     اطالعاتي به عنوان يك سامانه اجتماعي كه از فناوري اطالعات استفاده مـي 
شـود.  ) استفاده مي۲۰۱۰و همكاران ( ۶) و چوي۲۰۱۵و همكاران ( ۵؛ موسوي زاده)۲۰۱۷تجربي علي و همكاران (

 ياهـ محققـان سـامانه   لهيگوناگون توسط كاربران، به وس يعاتاطال يهايفناور رشيپذ ينيب شيدر پمدل تم كه 
در . بنـابراين  الگو توافق نظـر دارنـد   نيا ينيبشيدر مورد قدرت پ گريكديشده است و محققان با  دييتأ ياطالعات

 ۸و ديـويس  ونكـاتش  ۷)۲(تماطالعات يفناور رشيپذثانويه مدل "هاي ي مدلرهايمتغبرخي از پژوهش حاضر از 
  استفاده شده است.  ")۲۰۱۷و همكاران ( ۹موفقيت سامانه مديريت دانش علي"و ") ۲۰۰۰(

  
   ۱۰دانشمحتواي  تيفيك

 نيازهـاي توانـد  شده به وسيلة سازمان ميش كسب و دقت دانكيفيت محتواي دانش ميزاني است كه درستي 
 است ياتيحبه اين دليل دانش  يمحتوا يباال تيفيك). ۲۰۱۸و همكاران،  ۱۱(ژانگ سازمان را برآورده كند دانشي

كيفيـت اطالعـات/    ).۲۰۰۲، ۱۲(داونپورت و گالسر دارد در پي يجد يامدهايگذارد كه پيتأثير م يماتيبر تصم كه

                                                           
1. Jha 
2. Newman & Conrad 
3. Ale 
4. Davis 
5. Mousavizadeh 
6. Choi 
7. Technology Acceptance Model(TAM) 
8. Venkatesh & Davis 
9. Ali 
10. Knowledge Content Quality 
11. Zhang 
12. Davenport & Glaser 
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 ۵  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

گيرد و در دسترس كـاربران  كند كه دانش مناسب در شرايط مناسب در حافظه سازماني قرار ميتضمين ميدانش 
تـوان بـه   هاي مربوط به كيفيت اطالعات مـي ). از جمله آيتم۲۰۰۹، ۱گيرد (آندونمناسب در زمان مناسب قرار مي

، به هنگام اطالعات، به روز بودن اطالعات، صحت اطالعات، دقيق بودن اطالعاتمرتبط بودن ، اطالعاتپايايي 
، اطالعـات ، شـكل  اطالعـات سازي ، سفارشياطالعاتپذيري ، دسترساطالعات، قابل فهم بودن اطالعاتبودن 

  ).۱۳۹۶اطالعات اشاره كرد (كالنكش و همكاران، ، حجم و تنوع اطالعاتكامل بودن 
  

   دانش تيريسامانه مد تيفيك
ـ  أمنشـ  ياطالعات يهاسامانه در حوزه سامانه تيفياست كه از ك شرفتهيساختار پ كي ، ۲(وو و وانـگ  رديـ گيم
ي دانش ريكارگ بهكند كه تا چه اندازه كاركردهاي خلق، ذخيره، بازيابي، انتقال و ). كيفيت سيستم تعريف مي۲۰۰۶

شود. بعد كيفيت سيستم مسائل زيرساختي ماننـد اسـتفاده از پايگـاه داده    در سامانه مديريت دانش خوب انجام مي
هاي مديريت دانش افزارهاي سازمان، اضافه كردن مهارتو نرم افزارها سختمنسجم، نوع شبكه، استاندارد كردن 

ـ  ). از جملـه آيـتم  ۲۰۰۴شود (جنيكس و الفمن، براي تنظيم مهارت پشتيباني فني و ... شامل مي وط بـه  هـاي مرب
گيـري از سيسـتم، قابليـت    پذيري سيستم، قابليت گزارشپايايي سيستم، قابليت انعطافتوان به كيفيت سامانه مي

يكپارچگي سيستم، قابليت ارتقاي سيستم، سرعت ذخيره و بازيابي سيسـتم، راحتـي سيسـتم، قابليـت پيشـگيري،      
اشـاره كـرد    افـزار مستندات راهنماي نرمتشخيص و اصالح خطا، كامل بودن مشخصات سيستم، وضوح سيستم و 

  ).۱۳۹۶(كالنكش و همكاران، 
  

  ادراك شده يسودمند
هـا  منظور از سودمندي درك شده احتمال ذهني شكل گرفته در شخص نسبت به مفيد بـودن انـواع فنـاوري   

اده از سيستمي هر فرد اعتقاد دارد استف). معياري است كه ۲۰۱۱، ۳باشد (جان و كنترراساطالعاتي در دسترس مي
). سودمندي ادراك شده يك سامانه فنـاوري در ميـزان پـذيرش    ۱۹۸۹(ديويس، دهد خاص، عملكردش را ارتقا مي

  ).۲۰۲۰؛۴كاربر نقش قابل توجهي دارد و هنگام معرفي فناوري جديد بايد بر آن بسيار تأكيد شود (ژيگو و ون
  

  كاربر  ۵رضايت
كند تداعي مي را مثبت كه اين تجربه احساسات است معتقد فرد كه ايدرجه عنوان به توان يم رضايتمندي را

 اطالعـات بـه عوامـل    يو فنّـاور  هـا كاربر سامانه يهااز احساسات و نگرش يامجموعه). ۱۹۹۳، ۶(راست و اليور

                                                           
1. Andone 
2. Wu & Wang 
3. Jan & Contreras 
4. JGoh & Wen 
5. Satisfaction 
6. Rust & Oliver 
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۶

  ).۱۹۸۳، ۱(بايلي و پرسن گذارندياو اثر م تياست كه بر موقع يگوناگون
  

  قصد استفاده كاربران 
شود. اين سازه به احتمـال بـه كـارگيري فنـاوري     يا تصميم به استفاده نيز ياد مي ۲تمايل به استفاده به عنوان

اي، از ادراك كـاربر، يعنـي   از نگرش نسبت بـه اسـتفاده از سـامانه    تمايل به استفادهشود. توسط كاربر اطالق مي
   ).۲۰۰۴، ۳گيرد (چانگمي نشئتسودمندي و سهولت ادراك شده استفاده 

  
 ۴واقعياستفاده 

مقـدار   ،ياسـتفاده واقعـ  ). ۲۰۰۹گيري هنگام استفاده از يك سامانه اسـت (آنـدون،    ترين معيار اندازهكاربردي 
(ديـويس و   است استفاده نيتكرار ا زيكنند، و ن مي استفاده در تعامل هستند و از آن ياست كه افراد با فناور يزمان

تـابع   ياسـتفاده واقعـ   ،يفنـاور  رشياست. بر اساس مدل پـذ  يهاي قبل همه سازه يينها جهينت). ۱۹۸۹همكاران، 
. ايـن سـازه كـه بـر     اسـت ادراك شده  يسودمند تابع استفاده قصد و) ۲۰۰۴، ۵ه است (چانگقصد استفاد ميمستق

بين سـازه   "۲تم"و  ۷"تم"هاي به دست آمده است؛ در مدل ۶"ترا"مبناي سازه تمايالت رفتاري استفاده در مدل 
  ).۱۳۸۳سودمندي و استفاده از سامانه قرار دارد (محقر و شيرمحمدي، 

  
  پيشينه پژوهش

شود. اگرچه پژوهشي كـه در  هاي انجام شده درباره موضوع در دو قسمت داخلي و خارجي تقسيم ميپژوهش
 بررسي تأثير هر مورد مشابهي درهاي برگيرنده همه متغيرهاي پژوهش باشند يافت نشد، اما پژوهشگران، پژوهش

  شود.ها اشاره مي اند كه به طور اختصار تحت دو عنوان داخلي و خارجي، به آنانجام داده ها واژه كليد از كدام
  

  الف) پژوهش خارجي
كيفيت سامانه، كيفيت اطالعـات  استفاده از متغيرهاي از مدل موفقيت سامانه اطالعاتي با  )۲۰۲۰( ۸كو و كان

 مـدل را  هـا از ايـن   آن ت.اس پرداختهبراي ارزيابي رضايت دانشجويان  ،كيفيت خدمات سامانه مديريت يادگيريو 
درك كيفيت دانش آموزان با در نظر گرفتن ابعاد آموزشي از كيفيت آموزش، كيفيت يادگيري و كيفيت تعامل براي 

و كيفيت اطالعات بر رضايت كـاربر تاييـد شـد امـا     ها تأثير رابطه كيفيت سامانه  ... بهره گرفتند. در پژوهش آنو 
تأثير كيفيت سامانه در مقايسه با كيفيت اطالعات بيشتر بود همچنين رضايت كاربر بـر اسـتفاده از سـامانه تـأثير     

                                                           
1. Bailey & Pearson 
2. Intention to Use 
3. Chang 
4. Actual System Use 
5. Chang 
6. Theory of Reasoned Action(TRA) 
7. TAM 
8. Koh& Kan 
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 ۷  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

 تيـ فيكبـر تـأثير    يمنـابع انسـان  در مطالعه خود به بررسي تـأثير   )۲۰۱۹( ۱مستقيم و دوسويه داشت.  مودا و ارلينا
پرداختند. نتايج حاصل از پـژوهش نشـان داد كـه     يحسابدار سامانه كاربر از تايرض براطالعات  تيفيك وسامانه 

كيفيت سامانه، كيفيت اطالعات و منابع انساني تأثير مثبت معناداري بر رضايت كاربر از برنامه سامانه حسـابداري  
 يا) در مقالـه ۲۰۱۸( ۲رابطه را تعديل كند. ويجايدارد. كيفيت منابع انساني به عنوان متغير تعديل كننده توانست 

انـد كـه بـا    پرداختـه  كـاربر  تيرضـا  بـر  دانـش  تيـ فيك و سامانه تيفيك نيرابطه ب تيقدرت و اهم يهدف بررس
ـ  يو مال يخدمات بانك نهيكاركنان سازمان كه در زمنظرسنجي  ، انجـام شـد. نتـايج حاصـل از ايـن      كننـد يكار م

 يعلكيفيت سامانه بر رضايت كاربر و كيفيت دانش بر رضايت كاربر تاييد شد. همچنين  پژوهش رابطه مثبت بين
تأثير  نيشتريدانش ب تيريسامانه مد يبر استفاده واقع دانش يمحتوا تيفيك ها ادعا كردند ) آن۲۰۱۷( و همكاران

ـ فيتأثير ك ياشتراك دانش را رد كردند. ول يكاربر بر استفاده از سامانه برا تيتأثير رابطه رضا نيرا دارد. همچن  تي
ـ ادراك شـده از سـامانه را تا   يكاربر و سودمند تيدانش بر رضا يمحتوا تيفيسامانه و ك و  ۳. مارديانـا كردنـد  ديي
: ۴سامانه اطالعـاتي دلـون و مـك لـين    آميز گسترش مدل موفقيت�اي تحت عنوان) نيز در مقاله۲۰۱۵همكاران (

هاي اطالعـاتي ارائـه دادنـد    مدلي را براي سامانه"هاي پذيرش فناورياستفاده و ادغام مدلتفكيك قصد استفاده، 
كه روابط كيفيت سامانه و كيفيت اطالعات/دانش و سودمندي ادراك شده بر قصد استفاده، همچنين قصد استفاده 

  بر استفاده و رضايت كاربر بر قصد استفاده را تأييد كردند.
  

  پژوهش داخلي ب)
كاربران با  توسط تصاوير انتقال و پـذيرش سيستم ذخيره) در مطالعه خود به بررسي ۱۳۹۹ا و همكاران (همت 

ها ضمن تاييد رابطـه مسـتقيم و    ي تم در مراكز آموزشي قم پرداختند. آنمدل پذيرش فناوره نامپرسش استفاده از
قصـد  نسـبت بــه   و همچنـين  فاده تاس سهولت سودمندي استفاده و نگرش نسبت به مثبت بين نگرش نسبت به

 سـهولت نگـرش نسـبت بـه     نگرش نسبت بـه سـودمندي و   متغير دودريافتند كه از بين  استفاده و استفاده واقعي
 وهـا   ارزيـابي  دربايـد   پزشـكي هسـتند و   انتقـال تصـاوير   و پذيرش سيستم ذخيـره  بر استفاده از عوامل تأثيرگذار

بين  مطالعه و بررسي تأثير) نيز در پژوهش خود به ۱۳۹۸نژاد و ديلمي (خليل .توجه قرار گيرند ها موردريزي برنامه
كليـه  در ميـان   هـاي خـدمات الكترونيكـي   شده بر تمايل به استفاده از سيسـتم كيفيت خدمات الكترونيكي ادراك

 ،كنندميهاي فعال در حوزه گردشگري در سطح شهر تهران استفاده سايتمشترياني كه از خدمات الكترونيك وب
شده بـر تمايـل بـه اسـتفاده از سيسـتم      نتايج پژوهش، بيانگر تأثير مثبت بين خدمات الكترونيكي ادراك پرداختند.

خدمات الكترونيكي، تصوير ذهني برند، رضايت الكترونيكي و ريسك ادراكـي اسـت. در واقـع، توجـه بـه كيفيـت       
راك شـده موجـب تقويـت تمايـل بـه اسـتفاده از       خدمات الكترونيكي، رضايت، تصوير برند سـازمان و ريسـك اد  

رائه چارچوبي جامع اي به ا) در مطالعه۱۳۹۷. فرزين يزدي و همكارانش (گرددهاي خدمات الكترونيكي مي سيستم

                                                           
1. Muda & Erlina 
2. Vijai 
3. Mardiana 
4. DeLone�McLean 
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۸

 پرداختنـد. هاي دانشگاهي ايـران  اتي و ارتباطي در كتابخانهالعهاي اطدر خصوص عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري
هـاي  تـرين مولفـه   مهـم را دارد و از  دهاي پذيرش فناوري، مدل تم بيشترين كـاربر از ميان مدلها دريافتند كه  آن

 كيفيـت سيسـتم   ،هاي دانشگاهي ايـران، سـودمندي اسـتفاده درك شـده    بر پذيرش فناوري در كتابخانه تأثيرگذار
 ) در مطالعـه خـود بـا   ۱۳۹۶راننده كالنكـش و همكـارانش (   .آمدند دست به و رضايت كاربر )هاي فناوريويژگي(

 عات بيمارستاني بـه صـورت مـدل سـاختاري    الهاي اطمندي كاربران سيستمهدف تعيين عوامل مرتبط با رضايت
اي چند بعدي بود كـه  عات بيمارستاني، سازهطالهاي امندي كاربران از سيستمرضايتها دريافتند كه  پرداختند. آن

عـاتي، كيفيـت   العـات، عملكـرد سيسـتم اط   السازماني، كيفيـت اط هاي كاربر، سبك مديريت و ساختار با ويژگي
 .باشدهاي كاربر و اضطراب كار مرتبط ميخدمات سيستم، مفيد بودن سيستم، به كارگيري سيستم، ويژگي

  
  مدل مفهومي پژوهش

هـاي  موفقيـت سـامانه  هاي متعددي به منظـور  بررسي ادبيات و پيشينه پژوهش نشان داد كه هرچند پژوهش
در خصوص تلفيق اين دو موضوع تحقيقات بسـيار  انجام شده است اما  مديريت دانش و پذيرش فناوري اطالعات

اي كه نظـام سـالمت بـا آن مواجـه     هاي فزايندهاهميت مديريت دانش به خاطر چالش كمي صورت گرفته است.
طبيعـي بـا مقيـاس گسـترده      ها، مشكالت شديد محيطي و بالياي شود. افزايش شيوع بيمارياست دو چندان مي

كنند كه بايد از داشتن و تجارب به دست آمده در سامانه سالمت به نحو مفيـد  همگي بر اهميت موضوع تاكيد مي
شود، سرعت  ها مي كاري استفاده به عمل آورد. به طور كلي مديريت دانش كارآمد، منجر به كاهش خطاها و دوباره

هـاي  دهد. با توجه به مباحث مطرح شده و بعد از مرور و مطالعـه پـژوهش  يها را افزايش م گيري درمان و تصميم
كارگيري فناوري اطالعات  پيشين، براي بررسي تأثير كيفيت دانش و كيفيت سامانه مديريت دانش بر استفاده و به

ز سـودمندي  ادراك ا"براي اشتراك دانش جهت استفاده در راستاي مديريت دانش با استفاده از عواملي از قبيـل:  
) اسـتفاده شـده اسـت. فلـذا     ۱از مـدل مطالعـاتي شـكل (    "قصـد رفتـاري  "و  "رضايت كاربر"و  "مديريت دانش

 شود:هاي پژوهش بدين صورت مطرح مي فرضيه
  كيفيت محتواي دانش بر سودمندي ادراك شده از سامانه تأثير دارد.-۱
  از سامانه تأثير دارد.هاي مديريت دانش بر سودمندي ادراك شده  كيفيت سامانه -۲
  كيفيت محتواي دانش بر رضايت كاربر تأثير دارد. -۳
  هاي مديريت دانش بر رضايت كاربر تأثير دارد. كيفيت سامانه -۴
  سودمندي ادراك شده از سامانه بر رضايت كاربر تأثير دارد. -۵
بـراي اشـتراك دانـش تـأثير      سودمندي ادراك شده از سامانه براي اشتراك دانش بر قصد استفاده سامانه -۶
  دارد.

  رضايت كاربر بر قصد استفاده سامانه براي اشتراك دانش تأثير دارد. -۷
  قصد استفاده سامانه براي اشتراك دانش بر استفاده واقعي فناوري اطالعات براي اشتراك دانش تأثير دارد.-۸
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 ۹  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  
  )۲۰۱۵و همكاران، ؛ مارديانا ۲۰۱۷مدل مطالعاتي پژوهش (علي و همكاران، . ۱ شكل

  
  شناسي پژوهش  روش

پيمايشـي و در سـال   -ها از نـوع توصـيفي  اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و برحسب روش گردآوري داده
هـا، پرسشـنامه اسـت. پـژوهش توصـيفي شـامل مجموعـه        آوري دادهانجام شده است. همچنين ابزار جمع ۱۳۹۷
). ۱۳۹۱هاي مورد بررسي است (سرمد و همكاران، يا پديده ها توصيف كردن شرايط هايي است كه هدف آن روش

توان آن را از نوع همبسـتگي بـه   شود، ميهاي الگوي مفهومي مطالعه ميدر اين پژوهش روابط بين ابعاد و مولفه
  حساب آورد.

از  انـد  عبـارت خصوصـي شـهر رشـت     بيمارسـتان  ۴جامعه آماري پژوهش حاضر، كليه پرسـتاران و بهيـاران   
باشـد. مجمـوع   كنند، ميهاي مديريت دانش استفاده ميهاي: گلسار، آريا، فاميلي و پارس، كه از سامانهارستانبيم

 يبـرا  ،يبا توجه به محدود بـودن جامعـه آمـار    نفر است. ۷۵۰هاي فوق پرستاران و بهياران شاغل در بيمارستان
تعداد نمونه برابر خواهد بـود بـا    ،يجامعه آمار نيا يتعداد نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه برا نييتع

پرسشـنامه توزيـع شـده،     ۳۰۰از مجمـوع   (در دسترس) است.ي تصادف رياز نوع غ يريروش نمونه گ پرستار. ۲۵۴
هـا مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت.        تـرين آن پرسشنامه از كامل ۲۵۴سپس ، آوري شدپرسشنامه جمع ۲۶۳

كيفيـت  سـوال مربـوط بـه    ۹سـوال مربـوط بـه كيفيـت محتـواي دانـش،        ۹به شرح:  سوال ۳۹پرسشنامه شامل 
سوال مربـوط   ۵سودمندي ادراك شده از سامانه براي اشتراك دانش،  سوال مربوط به۷هاي مديريت دانش، سامانه

اسـتفاده واقعـي    سوال مربوط بـه  ۶قصد استفاده سامانه براي اشتراك دانش،  سوال مربوط به ۳رضايت كاربر، به 
اي گزينـه  ۵تشكيل شده است. ضمن آنكه اين پرسشنامه بر اسـاس طيـف    فناوري اطالعات براي اشتراك دانش

  =كامالً موافقم) طراحي شده است.۵=كامالً مخالفم، ۱ليكرت (
 ۱ دهندگان در جدولهاي پاسخشده در اين پژوهش بعضي از وِيژگي آوري جمعهاي براي تبيين و تشريح داده

  شود.خالصه بيان مي
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۱۰

  هاي نمونه آماري. ويژگي۱ جدول
  درصد  فراواني  متغير  

  ۲۲%  ۵۹  مرد  جنسيت
  ۷۸%  ۲۰۴  زن

  سن

۱۸-۳۰  ۶۵  %۲۵  
۳۱-۴۰  ۷۹  %۳۰  
۴۱-۵۰  ۶۹  %۲۶  

۵۰>  ۵۰  %۱۹  

  تحصيالت

  ۳%  ۷  پلميو فوق د پلميد
  ۶۲%  ۱۶۳  سانسيل

  ۳۵%  ۹۳  سانسيل فوق
  ۰%  ۰  دكترا

  خدمتسابقه 

۳<  ۷۲  %۲۷  
۳-۵  ۴۷  %۱۸  
۵-۱۰  ۱۲۱  %۴۶  

۱۰>  ۲۳  %۹  
  
  هاي پژوهش  يافته

در مرحله تجزيه و تحليل، اطالعات اوليه شامل آمارهاي توصيفي مربـوط بـه پاسـخگويان، از طريـق     ها داده
 Smart ،سـاختاري ها، از نرم افـزار معـادالت   حاصل شد و به منظور تحليل نهايي داده SPSS22 آماري افزارنرم

PLS2 .استفاده شده است  
نامه استفاده  تري نسبت به آلفا براي ارزيابي پايايي دروني پرسشبه عنوان معيار مدرن )CRپايايي تركيبي (از 

) دومين معيـاري اسـت كـه بـراي     AVEاست. روايي همگرا ( ۷/۰تر از  شده است و مقدار مناسب براي آن بزرگ
) اسـتفاده از متوسـط   ۱۹۸۱(۱شـود. فورنـل و الركـر   به كـار بـرده مـي   PLS گيري در روش اندازههاي برازش مدل

دهد كـه هرچـه ايـن    هاي خود را نشان مي) ميزان همبستگي يك سازه با شاخصAVEواريانس استخراج شده (
معني كه مقدار  باشد؛ بدين مي ۵/۰همبستگي بيشتر باشد، برازش نيز بيشتر است. مقدار بحراني براي اين شاخص 

AVE   دهد. روايي همگراي قابل قبولي را نشان مي ۵/۰باالي   
باشد، بايد يكي از  سـؤاالت مربـوط بـه آن متغيـر را      ۵/۰براي متغيري كمتر از  AVEدر صورتي كه ضريب 

نبـاخ و  تمـامي متغيرهـا داراي مقـدار آلفـاي كرو     ).۱۳۹۳(داوري و رضازاده،  حذف نموده و مدل دوباره اجرا گردد
باشند كه نشان دهنده اين است كه مدل داراي پايايي مناسبي است. همچنين مقـدار  مي۷/۰ي الپايايي تركيبي با

                                                           
1. Fornell & larcker 
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 ۱۱  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

ـ   ۵/۰تر از البراي متغيرهاي با )AVE( متوسط واريانس استخراج شده هـاي  مـدل  ياست. بنابراين روايـي همگراي
  .باشندگيري نيز مطلوب مياندازه

  
 يبيترك ييايكرونباخ و پا يآلفا يارهايگزارش مع .۲ جدول

  AVE≥0/5 CR≥0/7  آلفاي كرونباخ  نام در نرم افزار متغير
  Content Quality  ۸۸/۰ ۵۳/۰  ۹۱/۰  كيفيت محتواي دانش

ــراي   ــامانه ب ــتفاده از س ــد اس قص
  اشتراك دانش

Intention  ۸۹/۰ ۸۲/۰  ۹۳/۰  

استفاده واقعي از فناوري اطالعات 
  براي اشتراك دانش

Real Use ۷۵/۰ ۵۴/۰  ۸۲/۰  

  System Quality ۸۵/۰ ۵۲/۰  ۸۸/۰  كيفيت سامانه مديريت دانش
سودمندي ادراك شـده از سـامانه   

  مديريت دانش
Perceived 
Usefulness  

(Usefulness) 

۸۱/۰ ۵۲/۰  ۸۶/۰ 

  User Satisfaction  ۹۰/۰ ۷۲/۰  ۹۳/۰  رضايت كاربر

 سازه با آن سازه، محاسبه و مقدار مناسب كي يهاشاخص يمحاسبه مقدار همبستگ قياز طر يعامل يبارها
  . آورده شده است يعامل يبارها جينتا ۳در جدول ). ۱۹۹۹ ،۱(هالند باشديم ۴/۰از  شتريب ايبرابر و  آن
  

  پژوهش هايسنجه يعامل يبارها .۳جدول 

  كد  سازه
  سنجه

  بار عاملي
  كد  سازه  )≤۴/۰(

  سنجه
  بار عاملي

  كد  سازه  )≤۴/۰(
  سنجه

  بار عاملي
)۴/۰≥(  

كيفيت 
محتواي 

  دانش

Q1  ۷۴/۰  
 تيفيك

سامانه 
 تيريمد

  دانش

Q11  ۷۳/۰    Q24  ۷۰/۰  
Q2  ۸۸/۰  Q12  ۶۷/۰  Q25  ۶۶/۰  
Q3  ۸۶/۰  Q13  ۶۸/۰  

 تيرضا
  كاربر

Q26  ۸۳/۰  
Q4  ۸۰/۰  Q14  ۶۶/۰  Q27  ۸۹/۰  
Q5  ۸۵/۰  Q17  ۷۴/۰  Q28  ۸۸/۰  
Q6  ۵۷/۰  Q18  ۷۸/۰  Q29  ۷۹/۰  
Q7  ۵۳/۰  

 يسودمند
ادراك شده 

  از سامانه

Q19  ۷۵/۰  Q30  ۸۵/۰  
Q8  ۵۲/۰  Q20  ۷۶/۰   قصد

استفاده 
  سامانه

Q31  ۹۲/۰  
Q9  ۶۰/۰  Q22  ۷۴/۰  

Q32  ۸۹/۰  
  Q10 ۷۵/۰  Q23 ۶۹/۰  

                                                           
1. Hulland 
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۱۲

هـايش در مقايسـه   گردد، ميزان رابطه يك سازه با شـاخص معيار مهم ديگري كه با روايي واگرا مشخص مي
هاي  پذيرد كه خانه ، بررسي اين امر به وسيله يك ماتريس صورت ميPLSهاست، در آن سازه با ساير سازهرابطه 

مربوط به هـر سـازه اسـت (داوري و     AVEاين ماتريس حاوي مقادير ضرايب همبستگي بين سازه و جذر مقادير 
هاي اين ماتريس كه خانه) ۴جدول (شود وسيله ماتريسي حاصل مي بررسي اين امر به PLS در ).۱۳۹۳، رضازاده

  .مربوط به هر سازه است AVE ها و جذر مقاديرحاوي مقادير ضرايب همبستگي بين سازه

  AVEريو مقاد رهايمتغ انيم هاييهمبستگ .۴جدول 
 ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  متغير

            ۷۳/۰ .كيفيت محتواي دانش۱
          ۹۱/۰  ۷۲/۰  .قصد استفاده از سامانه براي اشتراك دانش۲
        ۷۳/۰  ۶۵/۰ ۶۸/۰  .استفاده واقعي فناوري اطالعات براي اشتراك دانش۳
      ۷۲/۰  ۷۰/۰  ۶۷/۰ ۷۲/۰  .كيفيت سامانه مديريت دانش۴
    ۷۲/۰  ۶۴/۰  ۶۰/۰  ۵۴/۰  ۷۱/۰  .سودمندي ادراك شده از سامانه مديريت دانش۵
  ۸۵/۰  ۶۴/۰  ۶۲/۰  ۵۵/۰  ۵۵/۰  ۶۸/۰  .رضايت كاربر۶

توان شده مي قرار داده) ۴( كه بر روي قطر جدول AVE و جذر ها يآمده از همبستگ دست بر اساس نتايج به
  .ركر نتيجه گرفتال-روايي واگراي مدل در سطح سازه را از نظر معيار فورنل

  
  برازش كلي مدل

منظـور كنتـرل بـرازش كلـي مـدل، از       گيري و ساختاري مدل پژوهش حاضر، بـه پس از برازش بخش اندازه
عـدد  استفاده گرديده است. با توجه به آنكه معيار نام بـرده برابـر   GoF (Fit of Goodness) عنوانمعياري تحت 

توان گفت كـه مـدل ايـن پـژوهش، از برازشـي قـوي برخـوردار        به دست آمده است كه با توجه به آن، مي ۵۸/۰
  باشد.  مي

  
  هاي پژوهشآزمون فرضيه

هـا، بـه بررسـي و    و داشتن برازش مناسب مـدل  ساختاري گيري و مدلهاي اندازهپس از بررسي برازش مدل
هـا،  شود. لذا نتايج حاصـل از ضـرايب معنـاداري بـراي هريـك از فرضـيه      هاي پژوهش پرداخته ميآزمون فرضيه

شـده   مطـرح  )۵(ر جدول د ها و نتايج بررسي فرضيه،ضرايب استانداردشده مسيرهاي مربوط به هر يك از فرضيه
  .است
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 ۱۳  ۱۳۹۸تابستان ، چهارم، شماره اولمديريت عمليات خدمات، سال 

  مدل پژوهش هايهيآزمون فرض .۵ جدول

 tآماره  ها يهفرض
ضريب مسير 
  β استانداردشده

 تاييد يا

  رد فرضيه
 تاييد  ۳۵۴/۰ ۲۰۲/۱۱ سودمندي ادراك شده از سامانه  ←كيفيت محتواي دانش 

 تاييد  ۴۹۱/۰ ۰۸۷/۶ شده از سامانه سودمندي ادراك ←هاي مديريت دانش  كيفيت سامانه

  تاييد  ۸۹۸/۰  ۵۱۴/۳۷ رضايت كاربر  ←كيفيت محتواي دانش 
  تاييد  - ۰۶۷/۰  ۵۸۴/۲  رضايت كاربر  ←هاي مديريت دانش  كيفيت سامانه

 تاييد  ۰۵۵/۰ ۹۹۰/۱  رضايت كاربر  ←سودمندي ادراك شده از سامانه 

بـر قصـد    ←سودمندي ادراك شده از سامانه براي اشـتراك دانـش   
 استفاده فناوري اطالعات براي اشتراك دانش

  تاييد  ۳۱۵/۰ ۶۸۷/۶

  تاييد  ۳۴۵/۰ ۳۶۹/۷ قصد استفاده فناوري اطالعات براي اشتراك دانش ← رضايت كاربر
اسـتفاده    ←قصد استفاده فناوري اطالعات بـراي اشـتراك دانـش    

 واقعي فناوري اطالعات براي اشتراك دانش
 تاييد ۶۵۰/۰  ۶۸۱/۳۴

نشان دهنده تأييد الگوي مفهومي و مطالعاتي  )۵(ها و ضرايب معناداري با توجه به جدول نتايج آزمون فرضيه
به تاييد  PLS افزاردرصد توسط نرم ۹۵هاي پژوهش در سطح اطمينان باشد. فلذا تمامي فرضيهپژوهش حاضر مي

  .اند شده هاي پژوهش به شكل مصور در مدل عملياتي نمايش دادهفرضيه )۲(رسيد. همچنين در شكل 

  
  يدر حالت معنادار عملياتي پژوهشمدل . ۲ شكل

  
  گيري و پيشنهاد نتيجه

محتواي دانش و كيفيـت سـامانه مـديريت دانـش بـا اسـتفاده از بررسـي تـأثير          كيفيتدر اين پژوهش تأثير 
متغيرهايي چون سودمندي ادراك شده از سامانه مديريت دانش، رضايت كاربر و قصد استفاده بـر اسـتفاده واقعـي    

 دانـش خـود را بكـار    يهاهيبتواند سرما يكه سازمان نيا يبرا فناوري اطالعات براي اشتراك دانش را تأييد كرد.
 يامر هـم تنهـا زمـان    نيكند، ا دايپ انيدر سراسر سازمان جر كپارچهيو  كنواختي يبه صورت ديدانش با نيا رد،يگ
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 بررسي تأثير عوامل موفقيت سامانه مديريت دانش بر ...  ۱۴

تـا   رنـد يقـرار گ  قيآن مورد تشو اشتراك گذاريبه  نيشود كه كاركنان به منظور كسب دانش و همچنيحاصل م
 قيكه فقط به تشـو  نيا يبه جا ديها باسازمان ني. بنابراندينما ليآورند به دانش تبديرا كه به دست م ياتاطالع

 پـژوهش  جينتـا . تا دانش خود را با همكاران خود به اشتراك بگذارند ندينما كيها را تحر كاركنان خود بپردازند آن
  شود:به صورت خالصه بيان مي

دانش، نقش داشتن در  تيرياز مدهدف تأثير دارد.  سيستمادراك شده از  يبر سودمند دانش يمحتوا تيفيك
و  كپارچـه ي يآن بتوان نظـام  لهيدانش است تا به وس سازي يرهو ذخ مياستفاده، تسه ،يآور مانند جمع هايي يتفعال

 حاصـل از پـژوهش   جيهمسو بـا نتـا   ه،يفرض نيا جينتا نمود. جادياثربخش دانش ا يريبه كارگ يساختارمند را برا
 ) است.۱۳۹۶) و راننده كالنكش و همكاران(۱۳۹۷فرزين يزدي و همكاران (

گونـه از   ينايري كارگ بههدف  ادراك شده از سامانه تأثير دارد. يدانش بر سودمند تيريهاي مد سامانه تيفيك
سـودمندي  هاي ايجاد حس  است تا بدان وسيله بتوان زمينه سازماني نمودن دانش هاي اطالعاتي، مديريتسامانه

فرزين يزدي و همكـاران   حاصل از پژوهش جيهمسو با نتا ه،يفرض نيا جينتا .را براي استفاده كنندگان ايجاد نمود
 ) است.۱۳۹۷(

از اهـداف اصـلي و مهـم در اجـراي مـديريت دانـش در         كـاربر تـأثير دارد.   تيبر رضا دانش يمحتوا تيفيك
سازمان، تبديل دانش ضمني كاركنان به دانش صريح است تا به وسيله آن بتوان به اهداف سازماني دست يافـت.  
كيفيت محتواي دانش نيز به درستي دانش كسب شده توسط سازمان، با هدف بـرآورده نمـودن نيازهـاي دانشـي     

) ۱۳۹۶راننـده كالنكـش و همكـاران (    حاصـل از پـژوهش   جيهمسو با نتا ه،يفرض نيا جيتانگردد.  يمسازماني بر 
 است.

 يازهـا يمتناسـب بـا ن   يسـاختار سـازمان   جـاد يا .كاربر تأثير دارد تيبر رضا دانش تيريمد يهاسامانه تيفيك
كـاربران را   تيرضا يهانهيزم توانديدانش، م تيريو منافع حاصل از مد ازهاين نيا نيتعادل ب جاديا زيكاركنان و ن

هايي كه احساس منفي شود كاربران از موقعيتژوهشگران بر اين باور هستند كه اضطراب باعث ميپ .دينما جاديا
منـدي  رو، اضطراب را به عنوان يكي از ابعاد مهم عدم رضـايت  كند، دوري كنند. از اينها ايجاد مي و ترس در آن

)، ۲۰۲۰كـو و كـان (   حاصل از پژوهش جيهمسو با نتا ه،يفرض نيا جينتا. اندكامپيوتر شناختهكاربران در استفاده از 
 باشد.) مي۲۰۱۸) و ويجاي (۲۰۱۹مودا و ارلينا (
 سنجشتواند مقياسي بـراي   رضايت كاربر نيز مي كاربر تأثير دارد. تيادراك شده از سامانه بر رضا يسودمند

ـ ا جينتاباشد. طالعاتي ا يهاوريفناو  سيستم ثربخشيو ا موفقيتميزان  حاصـل از   جيهمسـو بـا نتـا    ه،يفرضـ  ني
 ) است.۱۳۹۷فرزين يزدي و همكاران ( پژوهش

بـه منظـور    اشتراك دانش تـأثير دارد.  ياطالعات برا يادراك شده از سامانه بر قصد استفاده فناور يسودمند
بسيار بااليي برخوردار باشند تا بتواننـد آن را بـا    اجرايي شدن اين هدف، كاركنان بايد از توانايي و همچنين تمايل

مارديانـا و   حاصـل از پـژوهش   جينتاهمكاران خود به اشتراك گذاشته و تسهيم نمايند. نتايج اين فرضيه همسو با 
  ) است.۲۰۱۵همكاران (

توانـد   دانـش، مـي  . از آن جايي كه داشتن اشتراك دانش تأثير دارد يكاربر بر قصد استفاده سامانه برا تيرضا
 منبعي براي كسب قدرت براي افراد باشد ممكن است افراد به راحتي حاضر به تسهيم و به اشتراك دانش نباشند.
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  ) است.۲۰۱۵مارديانا و همكاران ( حاصل از پژوهش جينتانتايج اين فرضيه همسو با 
 اشتراك دانـش تـأثير دارد.   يبرا اطالعات يفناور ياشتراك دانش بر استفاده واقع يقصد استفاده سامانه برا

كامل دانش وارده را بـه دسـت آورده باشـد، در     تيگردد كه مالك به آن متعهد مي يكننده دانش، تنها زمان افتيدر
ـ  نديشده به منظور توسعه فرآ افتيمورد است كه او از دانش در نيا ـ  ديـ محصـول جد  اي اسـتفاده   مياخـذ تصـم   اي

  ) است.۲۰۱۵( و همكاران انايحاصل از پژوهش مارد جيهمسو با نتا هيفرض نيا جينمايد. نتا مي
 تيريمـد  يها سامانه تيدر موفق يدانش عنصر مهم يمحتوا تيفيكبا توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، 

 نييپا تيفيمهم است كه دانش با ك اريبس ليدل نيبه ا يبهداشت يها دانش در مراقبت يمحتوا تيفيدانش بود. ك
به منظـور  پرستاران،  انسان شود. كيمنجر به مرگ  يو حت فيضع ينيهاي بال گيري ممكن است منجر به تصميم

. وابسـته هسـتند   تيفيبا كبه دانش به روز و ها و بهبود ارائه خدمات  گيري تصميم ها،كاريكاهش خطاها و دوباره
گيرد. توجه به دانش با كيفيت استفاده قرار ميفناوري اطالعات به طور گسترده براي تسهيل مديريت دانش مورد 

هـاي مـديريت دانـش اسـت. بـه      و به روز براي كيفيت محتواي دانش يك عامل بسيار مهم از موفقيـت سـامانه  
شـود كـه ايـن موضـوع خـود،      هاي مديريت دانش در سازمان موجب به اشتراك گذاري دانش مـي  كارگيري نظام

ها هر چه بيشتر گردد مديران بيمارستانآورد. بنابراين پيشنهاد ميه وجود ميفرهنگ تسهيم دانش را در سازمان ب
كاركنان خود را به تسهيم دانش تشويق نمايند. با وجود تاييد رابطـه مثبـت بـين قصـد اسـتفاده از سـامانه بـراي        

ي ضـروري  هـا شـود زيرسـاخت  اشتراك دانش و استفاده واقعي فناوري اطالعات براي اشتراك دانش، توصيه مي
دانش كسب شده به وسيلة  درستيميزان ها فراهم گردند. كيفيت محتواي دانش براي انجام اين كار در بيمارستان

دهد و اين كيفيت با سودمندي ادراك شده از سامانه مديريت دانش در ارتباط اسـت، مـديران   را نشان مي سازمان
توانند باعث ارتقا و بهبود سودمندي ادراك شـده در  اران، ميها با ارائه اطالعات دقيق و درست به پرستبيمارستان

افراد شوند. با توجه به تاييد رابطه بين رضايت كاربر و قصد استفاده از سامانه براي اشتراك دانش به اثبات رسـيد  
ق آنـان  توانند با ايجاد محيط حامي كاربران و تشـوي هاي مختلف ميها و نيز سرپرستاران بخش مديران بيمارستان

توانند موجب به كـارگيري اثـربخش دانـش در سـازمان خـود گردنـد.       براي تسهيم دانش خود با همكارانشان، مي
همچنين با توجه به رابطه مثبت بين سودمندي ادراك شده و قصد استفاده از سامانه براي اشتراك دانش، مديران 

 نش را تسهيل نمايند. ها با ايجاد تسهيالت و تشويق كاركنان، تسهيم دابيمارستان
اجراي موفقيت آميز مديريت دانش نيازمند نگرشي فراگير و همـه جانبـه بـه عوامـل مختلـف سـازماني دارد،       

ها بايد به شناسايي موانع و رفع مشكالت كاركنان در زمينه اجراي مديريت دانش اهتمام ورزند. مديران بيمارستان
شـود در  اي بررسـي شـده اسـت پيشـنهاد مـي     تـأثير عوامـل سـامانه   كه در اين پـژوهش  با توجه به اينهمچنين 
 كارگيري مديريت دانش پرداخته شود.هاي آتي به بررسي نقش منابع انساني در موفقيت به پژوهش

  
   منابع

 يمركـز  مـه يدانـش در ب  تيريسـامانه مـد   تيـ موفق ياتيـ عوامل ح"نامه اني). پا۱۳۹۰سجاد( ،يارمك يباقر
 .يو حسابدار تيريدانشكده مد ،ييتهران؛ دانشگاه عالمه طباطبا، "ياسالم يجمهور
ـ يـي رزايم ه؛يـ هوشـمند، هان  رهوشنگ؛امي فر،تاج   و هـا دانـش در عمل(سـامانه   تيري). مـد ۱۳۹۳(هيسـم  ،يون
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Abstract 
Objective: The provision of superior services by nurses is influenced by the 

knowledge and experiences they obtain from providing nursing care. Information 
technology is widely used to facilitate the management of this knowledge in health 
organizations. The primary aim of this study was to identify the acceptance of the 
use of electronic services by employees; it also aimed at developing a success 
model of knowledge management system by the information technology 
acceptance model (TAM) to investigate the effect of knowledge content quality 
and knowledge management system quality on the actual use of information 
technology to share knowledge in nurses. 

Methodology: Structural equation modeling (SEM) technique was employed in 
the present study. For this purpose, a questionnaire was used to collect the data 
from 254 nurses out of the population of 750 nurses in private hospitals in Rasht 
(Aria, Gil, Family, and Pars hospitals). The collected data were analyzed using 
SPSS and SMART PLS2 softwares. 

Results: The results of the analysis and the research model fit showed that the 
quality of knowledge content using the variables of perceived usefulness and user 
satisfaction and the intention to use information technology had a direct and 
positive relationship, but the quality of knowledge management system had a direct 
and inverse effect on user satisfaction. 

Conclusion: The results of this study indicate that out of the two factors of 
knowledge management system, knowledge content quality factor has an impact on 
users' intention to use information technology. 
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