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.23-32صفحات 96پاییز و زمستاندوم شماره چهارمه دور،یکتوسعه در آموزش پزشيمجله راهبردها

چکیده
تر عمل کند و در عرصه رقابت موفقهاي موجود بهتر برخورد میسازمانی که از دانش برخوردار باشد، با چالش:و هدفمقدمه
.شوددر این تحقیق به بررسی رابطه مدیریت دانش و خالقیت پرداخته می. نماید

هاي جامعه آماري این پژوهش را پرستاران شاغل در بیمارستان. پژوهش حاضر پیمایشی از نوع کاربردي است:هاروش
آوري براي جمع. نفر به دست آمدCochran ،187دهند، حجم نمونه با استفاده از فرمول دانشگاه علوم پزشکی ایالم تشکیل می

و همکاران استفاده Dorabjeeو خالقیت Lavsonهندگان، مدیریت دانش دنامه اطالعات دموگرافیک پاسخاطالعات از سه پرسش
.یید شدأها با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ تنامهنامه توسط خبرگان و ثبات درونی پرسشروایی پرسش. شد

و میانگین نمرات 5از 17/3هاي دانشگاه علوم پزشکیمیانگین نمرات مدیریت دانش براي پرستاران شاغل در بیمارستان:هایافته
هاي علوم پزشکی داراي سطح خالقیت و مدیریت دهد پرستاران شاغل در بیمارستانبه دست آمد که نشان می5از 98/2خالقیت

هایش با خالقیت پرستاران رابطه مستقیم و لفهمؤنشان داد بین مدیریت دانش و Pearsonنتایج آزمون . دانش متوسطی هستند
.هاي مدیریت دانش، کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با خالقیت پرستاران داشتلفهؤچنین بین مو جود دارد همداریمعن

راهبرد کیدانش را به عنوان تیریتوانند مدیمالم،یایدانشگاه علوم پزشکيهامارستانیپرستاران شاغل در ب:گیرينتیجه
.رندیدر دانشگاه به کار گتیخالقشیو کاربرد آن به منظور افزايسازرهی، ذخیدهسازمان،یابیدانش، ارزییآگاهانه در شناسا

.دانشتیریمد، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، تیخالق،پرستار:هاکلیدواژه

ژوهشیپ: نوع مقاله
9/5/96: پذیرش مقاله8/5/96: اصالح نهایی17/3/96:دریافت مقاله

.23-32):2(4؛ 1396یتوسعه در آموزش پزشکيراهبردها. المیایدانشگاه علوم پزشکيهامارستانیپرستاران شاغل در بنیدر بتیدانش و خالقتیریمدنیرابطه ب. رضامحمديدی، امینبيدیام:ارجاع

مقدمه
با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژي و جریان 
گسترده اطالعات، امروزه جامعه نیازمند آموزش 

ست که با کمک آن بتواند همگام با هایی امهارت
هدف باید . توسعه علوم و فناوري پیش برود

هایی باشد که بتوانند با مغزي خالق پرورش انسان
. ها بپردازندبا مشکالت روبرو شده و به حل آن

هاي کاري و علمی معتقدامروزه دیگر همه گروه
ها بتوانند در دنیاي که سازمانند براي اینهست

رقابتی، حضور مستمر و پایدار داشته تجاري و
باشند، باید حول محور اطالعات و دانش فعالیت 

کارها و در دنیاي امروز بخش اعظمی از). 1(کنند 
هاي ما مبتنی بر اطالعات است و زمان فعالیت

کمتري براي کسب تجربه و به دست آوردن دانش 
ها بر اساس وجود دارد، در این شرایط، سازمان

پردازند و به رقابت میدانش خود با یکدیگرمیزان 
در این میان مدیریت داشت، با در اختیار داشتن 
ابزارهاي الزم، فرصت خوبی براي بهسازي 
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و همکارنبی امیديپرستاراننیدر بتیدانش و خالقتیریمدنیرابطه ب
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عملکرد منابع انسانی و نیز مزایاي رقابتی ایجاد 
يدانش، کسب دانش درست براتیریمد. کندمی

یو مکان مقتضحیافراد مناسب، در زمان صح
یابیدستيکه آنان بتوانند براياونهاست، به گ

استفاده را از دانش نیبه اهداف سازمان بهتر
دهد اولین موج تحقیقات نشان می). 2،3(ببرند
گذاري فناوري هاي مدیریت دانش بر پایهتالش

اطالعات به عنوان زیرساخت فنی متمرکز بوده 
نیاز و حمایت فناوري اطالعات پیش) 4(است 

فقدان ). 5(انشی در سازمان است توفیق طرح د
چنین زیرساختی باعث از بین رفتن بخش عظیمی 

تواند از این از اطالعات و دانشی خواهد شد که می
دانش به عنوان برترین و . طریق کدگذاري شود

شود، لذا واالترین شکل اطالعات شناخته می
اي مناسب مدیریت شود تا بایست به شیوهمی

ي خود مزیت رقابتی پایدار سازمان بتواند برا
در جهان امروز، دانش به یک منبع ). 6(ایجاد کند 

ها مستقیم کلیدي تبدیل شده است که بقاي سازمان
دانش ). 7(و یا غیر مستقیم بدان وابسته است 

هاي پویاي امروزي، ، اما در محیطقدرت است
شود که بتواند دانش تنها زمانی قدرت محسوب می

ش عملکرد سازمانی و فردي در به منظور افزای
خدمات ). 8(دسترس قرار گرفته و آموخته شود 

سازي بهداشتی و درمانی در هر جامعه زمینه
نیاز توسعه سالمت جسمی و روانی افراد و پیش

نیاز به دسترسی سریع اطالعات، ). 9(پایدار است 
گیري در شرایط بحرانی جهت حمایت از تصمیم

.ناپذیر استامري اجتنابهاي بهداشتی در سیستم
NonakanوTakeuchi دانش را به دو دسته

دانش آشکار، ). 10(کنند آشکار و پنهان تقسیم می

دانش عینی، مستدل و منطقی است که به زبان 
هاي اطالعاتی ذخیره رسمی در اسناد یا پایگاه

شده و به راحتی قابل توزیع بین دیگران هست 
افراد موجود است و به ، دانش پنهان در ذهن )11(

ها و تمایالت طور عمیق در اقدامات، تجارب، ارزش
دار و یدانش به عنوان منبعی معن. افراد هست

که استاي فکري در جامعه دانشی سرمایه
اي سازمان ها براي تبدیل آن به یک کاالي سرمایه

هاي مدیریت باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت
مدیریت دانش، موضوع مهمی ).12(دانش بکوشند 

ترین سرمایه ارزشمند سازمان است زیرا به مهم
، در )13(شود یعنی سرمایه فکري مربوط می

هکنندعصري که دانش به عنوان یک عامل تعیین
ها و براي دسترسی به قدرت و ثروت سازمان
ترین جوامع شناخته شده، مدیریت دانش به مهم

ه که به عنوان هایی تبدیل شدوظیفه سازمان
مدیریت دانش، ). 14(ند هستیادگیرنده معروف

فرایندي است که باعث افزایش میزان نفوذ و ایجاد 
شود و ها و تخصص در کارمندان میمهارت

). 15(کندفناوري اطالعات آن را حمایت می
Nonaka وKonnoپذیريمعتقد است چهار فرایند جامعه

)Socialization(سازي، بیرون)Accommodation( ،
و انتشار، کلید ایجاد دانش ) Assimilation(سازي درونی

هاي مدیریت دانش در سیستم).16(باشد می
هاي بهداشتی شامل گزارش سالمت الکترونیک، سازمان

هاي سیستمپایگاه دانش پزشکی، تجویز دارو و
باشند که هاي بالینی میگیريکننده از تصمیمحمایت

) 17(کند ندها را در بالین بیماران حمایت میاجراي فرای
ها هاي مهم دولتمدیریت دانش به عنوان یکی از چالش

براي ماندن در . هاي امروزي مطرح استو سازمان
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یادگیري در - رقابت و پایداري باید فرایند یاددهی
).18(سازمان ایجاد شود 

خالقیت به صورت توانایی دیدن مشکالت از 
و اثربخش مؤثر هاي حلراهارایه ر و اي دیگزاویه

هاي امروز براي سازمان). 19(شودتعریف می
هاي نردبان ترقی است که باید خالقیت به مثابه پله

امروزه ). 20(با آگاهی کامل و موفقیت طی شود 
هاي بهداشتی به منظور اثربخش بودن، سازمان

هاي خالقانه به مشکالت روزافزون و باید پاسخ
ه بهداشتی و درمانی را فراهم آورند و با پیچید

هاي بیماران، خالقیت تغییر نیازها و خواسته
). 21(یابد ها و کارکنان آن نیز تغییر میسازمان

خالقیت مفهومی است که درك آن آسان اما 
واژه خالقیت و ). 22(تعریف آن مشکل است 

شود اغلب به جاي یکدیگر استفاده می،نوآوري
خالقیت تولید . باشندت از یکدیگر میهرچند متفاو

ها هاي جدید و مفید و نوآوري اجراي آن ایدهایده
). 23(باشد در سازمان می

خالقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی در 
جا که عمده کار شناسی است، و از آنقلمرو روان

شود، ها انجام میو فعالیت انسان در سازمان
قیت در محدوده علم و ش خالرعامل ایجاد و پرو

توانند مدیران می. گیردهنر مدیریت قرار می
ها با ایجاد زمینه و پیدایش خالقیت را در سازمان

بستر مناسب، تسریع، و یا با ایجاد فضاي 
خالقیت مهارتی ). 24(نامناسب آن را خنثی کنند 

هاي جدید مهم براي حل مشکالت و تولید ایده
رقابت، خالقیت در عصر جهانی شدن و . است

عامل کلیدي براي بقا، موفقیت، رشد و تعالی 
خالقیت عامل مهمی . شودها محسوب میسازمان

رقابت کنونی ها در محیط پردر بقاي سازمان
). 25(است 

هاي سالمت، ارزیابی براي مثال در سیستم
هاي جدید نگهداري و بیماران، مراقبت و راه

ان و اتخاذ دیدگمحافظت از بیماران و صدمه
هاي بیمارستانی تصمیمات صحیح در محیط

). 27(کارگیري عنصر خالقیت است ه نیازمند ب
در پژوهشی نشان داده شده که خالقیت 

کننده عمده و اصلی رضایت شغلی است بینیپیش
چنین بین خالقیت، جو سازمانی و هم). 27(

). 28(وجود دارد دار معنیرضایت شغلی رابطه 
در عصر حاضر که همه چیز به سوي تردید بی

کند و تشکیل هر شناخت و همگرایی میل می
ترین نوع آن، ترین تا پیچیدهسازمان، از ساده

ناگزیر از تنظیم رفتار حاکم بر اداره آن است، 
مبحث مدیریت دانش و رابطه آن با خالقیت 

تواند از این همگرایی و تالش در جهت رسیدن نمی
بدیهی است که . به دور باشدبه اثر بخشی بهینه

شگرفی در حیات تأثیر مدیریت دانش و خالقیت، 
ها گذارد و تداوم حیات سازمانسازمان به جا می

در مقابل تغییرات و تحوالت به توان فکري و 
موضوع خالقیت در انتزاعی کارکنان بستگی دارد، 

بسیار مهمی است و خالقیت مسأله ها سازمان
ها دور از دانش در سازمانبدون وجود مدیریت 

. رسدذهن به نظر می
مدیریت تأثیر هاي مختلفی به بررسی پژوهش

دانش بر خالقیت پرداخته است، ولی بیشتر این 
ها خارج از محیط بیمارستان بوده است، پژوهش

با توجه به اهمیت متغیرهاي مدیریت دانش و 
خالقیت در بین پرستاران، پژوهش حاضر به 
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ی رابطه مدیریت دانش و خالقیت دنبال بررس
هاي سازمانی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان

.باشددانشگاه علوم پزشکی ایالم می

هاروش
. پژوهش حاضر پیمایشی از نوع کاربردي است

جامعه آماري این پژوهش را پرستاران شاغل در 
هاي دانشگاه علوم پزشکی ایالم تشکیل بیمارستان

نمونه با استفاده از فرمول کوکران می دهند، حجم 
ها را نامهنفر پرسش160نفر به دست آمد که 187

آوري اطالعات از براي جمع. تکمیل و بازگشت دادند
ساخته محققنامه نامه شامل پرسشسه پرسش

نامه مدیریت دهندگان، پرسشاطالعات دموگرافی پاسخ
و Dorabjeeنامه خالقیت و پرسشLavsonدانش 

نامه مدیریت دانش، که پرسش.مکاران استفاده شده
اي هاي آن بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینهپرسش
، )نمره2(، مخالفم )نمره1(هاي کامال مخالفم با گزینه

5(و کامال موافقم ) نمره4(، موافقم )نمره3(نظرم بی
پرسش مربوط به 19تنظیم شده است و داراي ) نمره

کسب، دانش که شامل تولید،فرایندهاي مدیریت
نامه پرسش. سازماندهی، ذخیره و کاربرد دانش است

48و همکاران داراي Dorabjeeخالقیت سازمان 
، )گویه7(که شامل چالش، باشدمیمؤلفه 8گویه و 

5(خلقی، خوش)گویه6(، زمان ایده)گویه6(آزادي
6(ها و مذاکراتبحث* گویه11(، تضادها)گویه
نامه این پرسش. باشدمی)گویه4(، خطرپذیري)هگوی

. باشداي لیکرت میگزینههم بر اساس مقیاس پنج
علمی ينفر از اعضانامه در اختیار چندین پرسش

نامه قرار گرفت و روایی پرسشمدیریت و پزشکی
ها از نامهثبات درونی پرسشسنجششد، برايتأیید 

که مقدار آن ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید
و براي 89/0نامه مدیریت دانش براي پرسش

به دست آمد، این 83/0نامه خالقیت سازمانیپرسش
که ابزار مورد استفاده براي دهند میضرایب نشان 

از ثبات درونی مناسبی برخوردار ها مؤلفهسنجش 
تحقیق،فرضیاتآزمونبراي،پژوهشایندر.است

مون کولموگروفآزشاملاستنباطیآماراز
پراکندگیتوزیعبودننرمالتعییناسمیرنف براي

همبستگی پیرسون براي رابطهآزموننمرات و
.سازمانی استفاده شده استخالقیتمدیریت دانش و

هایافته
کننده درشرکتنفر 160دهد از یها نشان میافته

از آنان را ) نفر96(درصد 60پژوهش حاضر 
از آنان را مردان ) نفر64(درصد40زنان و 

کنندهشرکتپرستاران یدامنه سن. دادندیل میتشک
سال و 34یانگینسال با م52تا 24درمطالعه

102(درصد 63. سال بود14/8یارانحراف مع
مجرد ) نفر58(درصد 36آنان متأهل و از) نفر

میانگین نمرات مدیریت دانش براي .بودند
هاي دانشگاه علوم ستانپرستاران شاغل در بیمار

98/2و میانگین نمرات خالقیت 5از 17/3پزشکی
دهد پرستاران به دست آمد که نشان می5از 

داراي سطح خالقیت و مدیریت دانش متوسطی 
بررسی تفاوت میانگین نمرات مدیریت . هستند

دانش و خالقیت در بین پرستاران مرد و زن نشان 
نسیت پاسخگویان بین جداري معنیداد که تفاوت 

میانگین نمرات خالقیت و مدیریت . وجود ندارد
نشان داده شده 2و 1دانش پرستاران در جدول 

نرمال بودن متغیرهاي تحقیق توسط آزمون .است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 10

https://dsme.hums.ac.ir/article-1-161-en.html


نبی امیدي و همکارپرستاراننیدر بتیدانش و خالقتیریمدنیرابطه ب

139627و زمستان زییدوره چهارم شماره دوم پا،یتوسعه در آموزش پزشکيمجله راهبردها

Kolmogorov-Smirnov بررسی شد و فرض
یید أتنرمال بودن براي متغیرهاي مورد بررسی 

براي آزمون رابطه بین مدیریت دانش و . شد
استفاده شد، Pearsonخالقیت سازمانی از آزمون 

نتایج آزمون نشان داد بین مدیریت دانش و 

با خالقیت پرستاران رابطه مستقیم و هایش مؤلفه
مدیریت هاي مؤلفهچنین بین هم. وجود دارددار معنی

دانش، کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با خالقیت 
در ها مؤلفهگی نتایج آزمون همبست. پرستاران داشت

.نشان داده شده است3جدول 
میانگین نمرات مدیریت دانش پرستاران.1جدول 

يداریسطح معنمیانگین نمرهیفراوانحجم نمونه
16017/3کل

/.9612/306مردان
6426/3زنان

میانگین نمرات خالقیت سازمانی پرستاران.2جدول 
داريسطح معنیرهمیانگین نمیفراوانحجم نمونه

16098/2کل 
/.9697/207مردان

6401/3زنان

هاي علوم پزشکی ایالمبررسی آزمون همبستگی مدیریت دانش و خالقیت پرستاران شاغل در بیمارستان. 3جدول 
خالقیت بینهاي پیشمؤلفه

وضعیت رابطه داريسطح معنی ضریب همبستگی
تایید رابطه <001/0 64/0 مدیریت دانش
تایید رابطه <001/0 57/0 تولید دانش
تایید رابطه <001/0 47./ کسب دانش
تایید رابطه <001/0 49./ سازماندهی دانش
تایید رابطه <001/0 32./ ذخیره دانش
تایید رابطه <001/0 51./ انتشار دانش
تایید رابطه <001/0 63./ کاربرد دانش

گیري و نتیجهبحث
مدیریت دانش، کسب دانش درست براي افراد 
مناسب، در زمان صحیح و مکان مقتضی است، به 

یابی به اهداف اي که آنان بتوانند براي دستگونه
). 3(سازمان بهترین استفاده را از دانش ببرند

مدیریت دانش را براي ،هابسیاري از سازمان
گیرند، نکته هاي سازمان به کار میتصرف سرمایه

اساسی بحث مدیریت دانش این است که دانش 

درباره ارباب رجوعان، فرایندها، محصوالت و 
خدمات در همه سطوح سازمان موجود است و 
اگر اسناد دانش بتواند یک جا تصرف شده و 

کند که ها کمک میانتقال داده شود به سازمان
منابع انسانی ). 29(باشند تر مؤثرتر و موفق

تواند بر ترین عواملی است که میمها از مهسازمان
باشد و از مباحث مهم مربوط مؤثر مدیریت دانش 

هاي سازمانفقتامو). 30(به خالقیت پرستاران است 
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ها به نسبت زیادي متکی امروزي از جمله دانشگاه
با ). 31(بر خالقیت نوآوري، کشف و اختراع است 

ها، گسترشتوجه به این که کارکرد اصلی دانشگاه
و شالوده منشأ مرزهاي دانش و تولید علم است و 

دهد، خالقیت براي این علم را خالقیت تشکیل می
ها ضرورت نسبت به سایر سازمانمؤسسات 

با توجه به اهمیت مدیریت ). 32،33(بیشتري دارد 
دانش و خالقیت در این تحقیق به بررسی رابطه 
مدیریت دانش و خالقیت در بین پرستاران شاغل 

هاي دانشگاه علوم پزشکی ایالم بیمارستاندر
نتایج این مطالعه نشان داد بین . پرداخته شد

» خالقیت سازمانی«و » مدیریت دانش«هاي مؤلفه
این ممکن وجود دارد، بنابريدارمعنیرابطه مثبت و 

خالقیت در بین پرستاران را با است بتوان ضعف 
نش تقویت هرچه بیشتر اعضا و عناصر مدیریت دا

شامل تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و 
کاربرد بهبود بخشید و کادر پرستاري را به 
کادري خالق در زمینه مراقبت و بهداشت تبدیل 

در مطالعه فرهبد و همکاران، همبستگی میان . نمود
دار معنی001/0خالقیت با مدیریت دانش در سطح 

ق، به بود، مطالعه آنان نشان داد که افراد خال
انجام خدمات غیر مادي و تسهیم دانش خود بین 
کارکنان و تعهد آنان به مدیریت دانش راغب 

پورسلطانی و همکاران نیز در ). 34(باشند می
داري بین مدیریت یمطالعه خود رابطه مثبت و معن
).35(دانش و خالقیت گزارش کردند 

هاي مؤلفهچنین، در مطالعه حاضر، از بین هم
بیشترین همبستگی » کاربرد دانش«دانش، مدیریت

کمترین همبستگی » ذخیره دانش«را با خالقیت، و 
هاي را با خالقیت پرستاران شاغل در بیمارستان

توان دریافت که با توجه به نتایج می. داشت
مدیریت دانش امواج محرك خالقیت را در بین 

کند و خالقیت نیز کاربرد دانش پرستاران فعال می
ثیر قرار أو خالقیت را تحت تمسأله حل براي

دهد و از تعامل این متغیرها، عالوه بر تقویت می
دو سویه این دو مقوله، یادگیري سازمانی تسهیل، 

تر، کارایی و ها سریعشناسایی تهدیدها و فرصت
تر، ها قويگیريها و تصمیمگذاريعملکرد بهتر، سیاست

مارستان بیشتر هزینه سازمان کمتر و نوآوري در بی
بخت و همکاران در تحقیقی به بررسی نیک. شودمی

سطح مهارت خالقیت در دانشجویان پرستاري و 
هاي ویژه ها مراقبتپرستاران شاغل در بخش

هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیمارستان
نتایج تحقیق آنان نشان داد، در بین . )36(تهران پرداختند

بیشترین » سازيدرونی«ش، مدیریت دانهاي مؤلفه
را با دار معنیکمترین ارتباط » انتشار دانش«ارتباط و 

ها، میانگین نمرات به دست عالوه بر این.خالقیت دارد
آمده براي مدیریت دانش در این مطالعه نشان داد که 

هاي مدیریت دانش پرستاران شاغل در بیمارستان
قرار دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سطح متوسطی

هاي دارد، نظر به اهمیت مدیریت دانش در سازمان
گذاري به سمت مدیریت دانش بهداشتی، باید سیاست

ها شاهد بهبود آل هدایت شود تا در بیمارستانایده
وري، تولید خدمات ها، افزایش بهرهعملکرد، کاهش هزینه

. سازي دانش سازمانی باشیمجدید و بهینه
رضایی و همکاران، احمدي باالدهی و میرزایی اعرابی، 

دل جوان انواري و نیاز آذري و همکاران، نیر و جوکار، 
در مطالعات خود میزان مدیریت دانش در بین همکاران

هاي مورد بررسی خود را در حد متوسط بیان جامعه
چنین میانیگن نمره خالقیت از سطح متوسط اند، همکرده
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هاي دانشگاه ران شاغل در بیمارستانخالقیت پرستا
دهنده علوم پزشکی ایالم حکایت داشت، که نشان

وجود بستر مناسب فکري جهت توسعه خالقیت و 
نوآوري در بین پرسنل پرستاري دانشگاه علوم 

. )41- 37(پزشکی ایالم است
مقدار خالقیت را براي جامعه و همکاران فالح شمس 

، ولی )42(ست آورد اش متوسط به دمورد مطالعه
نصیري و همکاران این مقدار را در بین جامعه 

).43(آماري مورد مطالعه کم نشان دادند 
جنسیت در هاي داري تأثیر مؤلفهمعنیآزمون 

مدیریت دانش و خالقیت نیز بیانگر این بود که 
دهندگان براي در جنسیت پاسخداري معنیاختالف 

نیکبخت و . مورد مطالعه یافت نشدهاي مؤلفه
همکاران در تحقیقی نشان دادند بر حسب هیچ یک از 

داري شناختی ارتباط آماري معنیمشخصات جمعیت
). 36(با مدیریت دانش و خالقیت وجود ندارد

آرا و همکاران نشان دادند بین میانگین کیوان
حسب مدیریت دانش در دانشگاه، برهاي مؤلفه

وجود داري معنیهاي دموگرافیک تفاوت ویژگی
در تحقیق جویباري و همکاران بین ). 44(ندارد

سازي مدیریت دانش جنسیت و موفقیت در پیاده
). 45(حاصل شديدارارتباط معنی

با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر 
گیري نمود، که پرستاران شاغل توان چنین نتیجهمی

م، هاي دانشگاه علوم پزشکی ایالدر بیمارستان
توانند مدیریت دانش را به عنوان یک راهبرد می

آگاهانه در شناسایی دانش، ارزیابی، سازماندهی و 
سازي آن به منظور افزایش خالقیت در ذخیره

.دانشگاه به کار گیرند

پیشنهادات
شود با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می

هاي بزرگتر و مشابه این مطالعه بر روي نمونه
هاي دانشگاهی، اي در بیمارستانرت مقایسهصوبه

.غیر دانشگاهی، دولتی و خصوصی تکرار شود

توان با مقایسه میزان مدیریت دانش و چنین میهم
ها را بندي دانشگاههاي مختلف، رتبهخالقیت دانشگاه

. انجام دادها مؤلفهاز نظر میزان وجود 

هامحدودیت
ي این تحقیق نیز با همانند بسیاري از تحقیقات، اجرا

ترین هایی همراه بود، یکی از مهمموانع و محدودیت
نامه به هاي این پژوهش استفاده از پرسشمحدودیت

عنوان ابزار گردآوري داده است که به دلیل 
محدودیت ذاتی آن، این ابزار به تنهایی ابزاري ناقص 

ها به آوري اطالعات است، تبدیل کیفیتجهت جمع
معموالً در تعمیم ) نامههاي پرسشزینهگ(ها کمیت

کند که نتایج کارهاي میدانی محدودیت ایجاد می
. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست

نامه به قضاوت افراد پرسشسؤاالت پاسخگویی به 
مورد مطالعه بستگی دارد، لذا تمایالت، تعصبات و 

ها ممکن است در نتایج تحقیق اثر تجربیات آن
.اشته باشدگذ

اريزسپاسگ
از کلیه کسانی که در انجام این تحقیق ما را یاري 
نمودند، به خصوص پرستاران شاغل در 

هاي علوم پزشکی ایالم، تقدیر و تشکر بیمارستان
.نماییممی
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Abstract
Introduction: A knowledge-based organization will deal with the existing challenges and will be more
successful in the area of competition. In this research, the relationship between knowledge management and
creativity is investigated.

Methods: The present study is an applied survey. The statistical population of this study is nurses working
in hospitals affiliated with Ilam University of Medical Sciences. The sample size was 187 by Cochran
formula. Data were collected from three questionnaires: respondents' demographic information, Lavson
knowledge management, and creativity of Dorabjee et al. The validity of the questionnaire was confirmed
by the experts and the internal consistency of the questionnaires was confirmed using Cronbach's alpha
coefficient.

Results: The average scores were 3.17 and 2.98 for knowledge management and creativity respectively,
showing that nurses had a moderate level of creativity and knowledge management. Pearson test results
showed a direct and significant relationship between knowledge management and its components with
creativity. Among knowledge management components, knowledge application had the greatest correlation
with nurses' creativity.

Conclusion: Nurses working in hospitals affiliated to Ilam University of Medical Sciences may use
knowledge management as a conscious strategy for identification, assessment, organization, storage and use
of knowledge. They can also use knowledge management to boost creativity in their hospitals.
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