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چکیده
ــه  ــازمانی ب ــردی و س ــل دانســته های ف ــی تبدی ــی اســت و چگونگ ــش موضــوع مهم ــت دان ــه: مدیری مقدم
ــت  ــن خاقی ــتگی بی ــن همبس ــر، تعیی ــش حاض ــدف از پژوه ــد. ه ــن می نمای ــازمان روش ــش را در س دان
ــت. ــوده اس ــال 1393-94 ب ــرد در س ــهر بروج ــتان های ش ــتاران بیمارس ــش پرس ــت دان ــازمانی و مدیری س

پرســتاران  پژوهشــی آن کلیــه  بــود کــه جامعــه  توصیفــی- همبســتگی  روش کار: مطالعــه حاضــر 
ــری در  ــه گی ــا روش نمون ــای ورود ب ــاس معیاره ــر براس ــند. 1۷5 نف ــرد می باش ــهر بروج ــتان های ش بیمارس
دســترس وارد مطالعــه شــدند. بــرای جمــع آوری داده هــا از ســه پرسشــنامه مشــخصات جمعیــت شــناختی، 
ــت  ــنامه مدیری ــیپ" )Rand-sip’s Creativity Questionnaire( و "پرسش ــت راندش ــنامه خاقی "پرسش
دانــش همتــی" )Hemmati Knowledge Management Questionnaire( اســتفاده گردیــد. پایایــی در 
ــزار اس  ــا نرم اف ــا ب ــد. داده ه ــرای دو پرسشــنامه محاســبه گردی ــاخ ب ــای کرونب ــه روش آلف ــه حاضــر ب مطالع

ــدند. ــل ش ــه و تحلی ــخه 19 تجزی ــی اس اس نس پ
ــش پرســتاران را  ــت دان ــن 13±50/92 و مدیری ــا میانگی ــت ســازمانی را ب ــزان خاقی ــا می ــا: یافته ه يافته ه
بــا میانگیــن 3/32±52/65 نشــان داد. ضریــب همبســتگی پیرســون نشــان داد کــه بیــن خاقیــت ســازمانی و 
مدیریــت دانــش پرســتاران همبســتگی مثبــت و معنــی داری وجــود دارد )r = 0/6۷2 ،P ≥ 0/001(. از میــان 
ــتگی  ــازمانی همبس ــت س ــا خاقی ــش ب ــری دان ــش و بکارگی ــهیم دان ــش، تس ــت دان ــای مدیری زیرمقیاس ه

.)r = 0/113 ،P = 0/025( معنــی دار داشــت
نتیجه گیــری: بیــن خاقیــت ســازمانی و مدیریــت دانــش پرســتاران همبســتگی مثبــت و مســتقیم وجــود 

داشــت. لــذا فراهــم کــردن زمینــه بــرای اســتفاده از خاقیــت پرســتاران پیشــنهاد می گــردد.
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مقدمه
ــناخته  ــات ش ــکل اطاع ــن ش ــن و واالتری ــوان برتری ــه عن ــش ب دان
ــا  ــت شــود ت ــه شــیوه ای مناســب مدیری ــذا می بایســت ب می شــود ل
ســازمان بتوانــد بــرای خــود مزیــت رقابتــی پایــدار ایجــاد کنــد ]1[. 
مدیریــت دانــش، موضــوع مهمــی اســت زیــرا بــه مهم تریــن ســرمایه 
ــود ]2[.  ــوط می ش ــری مرب ــرمایه فک ــی س ــازمانی یعن ــمند س ارزش
ــت.  ــده اس ــده ش ــور نامی ــش مح ــاد دان ــر اقتص ــر، عص ــر حاض عص
صاحــب نظــران معتقدنــد دهــه 80، دهــه جنبــش کیفیــت و دهــه 
90، دهــه مهندســی مجــدد )بهبــود فراینــد کســب و کار و کاهــش 
ــی، دهــه مدیریــت دانــش اســت ]3[. ــوده و دهــه کنون هزینه هــا( ب

ــام  ــات نظ ــه ای از اقدام ــر مجموع ــر ب ــش ناظ ــت دان ــرد مدیری کارک

ــر از  ــا و مؤث ــر، پای ــی حداکث ــه بازده ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــد اس من
ــن هــدف مســتلزم  ــه ای ــه رســیدن ب ــد. البت ــش را میســر می کن دان
ــش،  ــق دان ــای آن خل ــه برمبن ــت ک ــن اس ــردی معی ــتن راهب داش
ــش در ســازمان  ــری از دان ــره گی ــش و به ــال دان ــش، انتق ــای دان بق
ــک  ــر ی ــردی ه ــای عملک ــط حوزه ه ــف و رواب ــخص تعری ــور مش بط
نیــز تعییــن می شــود ]4[. در جهــان امــروز، دانــش بــه یــک منبــع 
کلیــدی تبدیــل شــده اســت کــه بقــای ســازمان ها مســتقیم یــا غیــر 
ــال،  ــه اجم ــش، ب ــت دان ــدان وابســته اســت ]5[. مدیری مســتقیم ب
ــوی  ــرمایه های معن ــا س ــی ی ــای نامرئ ــاد ارزش از دارایی ه ــر ایج هن
ــوده و درحقیقــت، مدیریــت آشــکار و نظــام منــد دانــش  ســازمان ب
ــتفاده  ــش و اس ــازماندهی، پخ ــع آوری، س ــق، جم ــای خل و فراینده
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مرتبــط بــا آن اســت کــه یــک رونــد آگاهانــه ایجــاد دانــش، 
اعتباربخشــی بــه دانــش، ارائــه دانــش، توزیــع دانــش و کاربــرد آن را 
ــا در نظــر گرفتــن یــک دیــدگاه گســترده تر،  شــامل می شــود ]6[. ب
ــری محســوب  ــد یادگی ــی فراین ــش نتیجــه نهای ــد دان ایجــاد و تولی
می شــود و بالعکــس یادگیــری هنگامــی روی می دهــد کــه در 

ــت شــود ]۷[. ــش صحب ــورد ایجــاد، اشــتراک و اســتفاده از دان م
منابــع انســانی ســازمان ها از مهمتریــن عواملــی اســت کــه می توانــد 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــث مه ــد و از مباح ــر باش ــش مؤث ــت دان ــر مدیری ب
خاقیــت کارکنــان اســت ]4[. خاقیــت بــه صــورت توانایــی دیــدن 
ــر و اثربخــش  ــه راه حل هــای مؤث ــه ای دیگــر و ارائ مشــکات از زاوی
ــه  ــری نتیج ــگ بش ــدن و فرهن ــه تم ــود ]8[. اگرچ ــف می ش تعری
تــاش انســان در تمــام دوران اســت، امــا غنــا و عظمــت آن را مدیون 
گــروه کوچکــی از انســان ها اســت کــه کاشــف، مختــرع، هنرمنــد یــا 
ــدون بهــره گیــری از خاقیــت کــه  ــز ب ــد. دوام آن نی متفکــر بوده ان
ــن  ــود، غیرممک ــوب می ش ــان محس ــن انس ــرد ذه ــن عملک عالی تری

خواهــد بــود ]9[.
ــوان یکــی از ســازمان های مهــم شــناخته شــده  ــه عن بیمارســتان ب
و نظــام بهداشــتی درمانــی بــرای ارائــه مراقبــت بــا کیفیــت و مؤثــر 
ــا  ــد ت ــتان ها دارن ــوآوری در بیمارس ــت ن ــعه و تقوی ــه توس ــاز ب نی
بتواننــد بــه صــورت مؤثــر نیازهــای بیمــاران را شناســایی کــرده و بــر 
اســاس ایــن نیازهــا، بهتریــن روش حــل مســئله را انتخــاب نمــوده 
ــازمان  ــات س ــانی و امکان ــع انس ــن از مناب ــن روش ممک ــه بهتری و ب
ــا  ــت ب ــردن مراقب ــم ک ــا در فراه ــد ]10[. چالش ه ــتفاده نماین اس
کیفیــت بــا افزایــش ســن افــراد در جامعــه بشــری، افزایــش شــیوع 
بیماری هــای مزمــن، گســترش فنــاوری اطاعــات، افزایــش آگاهــی 
بیمــاران نســبت بــه حقــوق خــود و مــوارد دیگــر نیــاز بــه نــوآوری 
ــژه از  ــه وی ــوع ب ــن موض ــد ]11[. ای ــتر می کن ــا را بیش در مراقبت ه
ــت  ــه مراقب ــی ک ــه در محیط های ــت اســت ک ــز اهمی آن جهــت حائ
متعــدد و طوالنــی مــدت ارائــه می شــود، افزایــش نیــاز بــه مراقبــت 
ــی را در  ــکات خاص ــع مش ــت مناب ــود محدودی ــا وج ــت ب ــا کیفی ب
ــن  ــد ]12[. در ای ــاد می کن ــواه ایج ــد دلخ ــک برآین ــه ی ــیدن ب رس
ــت  ــا کیفی ــت ب ــن مراقب ــی بی ــد پل ــوآوری می توان ــط ن ــرایط فق ش
ــد ]8[. ــرار نمای ــا کفایــت برق ــر بخــش، کارآمــد و ب و کار بالینــی اث
مفهــوم نــوآوری در پرســتاری بــه معنــای تبدیــل ایده هــا بــه 
ــد در مراقبــت از بیمــار اســت کــه در  ــا و راه حل هــای جدی روش ه
ــه ارتقــای کیفیــت مراقبــت می گــردد ]13[. پــس  نهایــت منجــر ب
بایســتی در انجــام مراقبت هــای بالینــی کــه بــه مــرور زمــان دچــار 
روز مرگــی می شــوند، مهــارت حــل مســاله و نــوآوری در بیــن ســایر 
ــه  ــا توجــه ب ــام شــود ]14[. ب ــه پرســتاری ادغ ــای حرف توانمندی ه
اینکــه حــدود 80 درصــد از مراقبت هــای ارائــه شــده بــه مددجویــان 
ــه  ــت ب ــا عنای ــده و ب ــام ش ــتاران انج ــط پرس ــتان ها توس در بیمارس

اینکــه حــدود ۷0 درصــد کارکنــان بیمارســتان را پرســتاران تشــکیل 
ــروه دو  ــن گ ــوآوری در ای ــوع ن ــه موض ــه ب ــت توج ــد، اهمی می دهن
چنــدان می شــود ]15, 16[. در همیــن راســتا انجمــن بیــن المللــی 
پرســتاران در ســال 2009 نــوآوری را در زمــره مهارت هــای حرفــه ای 
مــورد نیــاز پرســتاران قــرار داد ]1۷[. از طرفــی ســازمان های موفــق 
ــد را  ــش جدی ــه دان ــتند ک ــازمان هایی هس ــروزی، س ــاب ام و کامی
ــرای  ــردی ب ــیوه های کارب ــه ش ــرده و آن را ب ــب ک ــا کس ــق و ی خل
ــو و  ــیوه هایی ن ــا از ش ــد. آن ه ــدل کرده ان ــان ب ــود فعالیت هایش بهب
ــد و در  ــره برده ان ــان به ــاختار و عملکردش ــاح س ــرای اص ــاق ب خ
ــر  ــب و مؤث ــه ای مناس ــه گون ــود را ب ــش خ ــته اند دان ــه توانس نتیج
مدیریــت کننــد ]18[. پرســتاران شــاغل در ســازمان مهمــی چــون 
بیمارســتان ها بــرای افزایــش عملکــرد و کیفیــت خدمــات پرســتاری 
نیازمنــد تفکــرات خاقانــه، یادگیــری مــداوم و جلوگیــری از اتــاف 
دانــش هســتند. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف تعییــن همبســتگی بیــن 
ــتان های  ــتاران بیمارس ــش پرس ــت دان ــازمانی و مدیری ــت س خاقی

شــهر بروجــرد انجــام شــد.

روش کار
 مطالعــه حاضــر از نــوع توصیفــی- همبســتگی بــوده و جامعــه 
پژوهــش آن را کلیــه پرســتاران بیمارســتان های امــام خمینــی 
و شــهید چمــران شــهر بروجــرد در ســال 1394 تشــکیل 
دادنــد. بــرای تعییــن تعــداد نمونــه از جــدول مــورگان اســتفاده 
ــود  ــه اینکــه جامعــه حــدود 320 نفــر ب ــا توجــه ب ــد و ب گردی
ــب  ــت تناس ــا رعای ــر ب ــه 1۷5 نف ــداد نمون ــن تع ــرای تعیی ب
بیــن بیمارســتان ها بــه روش در دســترس انتخــاب شــد. 
ــا اســتفاده از "پرسشــنامه خاقیــت  روش گــردآوری داده هــا ب
 )Rand-sip’s Creativity Questionnaire( "راندشــیپ
 Hemmati( "ــی ــش همت ــت دان ــنامه مدیری ]19[ و "پرسش
 ,20[  )Knowledge Management Questionnaire

ــد. ــتفاده گردی 21[ اس
"پرسشــنامه خاقیــت راندشــیپ" دارای 50 ســؤال بــا لیکــرت 
5 درجــه ای می باشــد. نمــره دهــی بــه ایــن شــکل اســت کــه: 
کامــًا مخالفــم =2 و مخالفــم=1 و نظــری نــدارم=0 وموافقم=1+ 
ــن  ــره بی ــج نم ــد. در تفســیر نتای ــم=2+ می باش ــًا موافق و کام
ــت  ــا ۷9 خاقی ــاق، 60 ت ــی خ ــه خیل ــه منزل ــا 100 ب 80 ت
ــا 39  ــط، 20 ت ــت متوس ــا 59 خاقی ــط، 40 ت ــاالی متوس ب
ــر خــاق می باشــد.  ــا 100- غی ــر متوســط، 19 ت خاقیــت زی
ایــن پرسشــنامه توســط نیــر و جــوکار روایــی محتــوا و پایایــی 
ــده  ــام ش ــاخ 0/81 اع ــای کرونب ــب آلف ــد و ضری ــی ش بررس
ــران پژوهشــگران، جهــت ســنجش خاقیــت  اســت ]4[. در ای
ــد ]22, 23[. در  ــن پرسشــنامه اســتفاده کرده ان ســازمانی از ای
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ــرای روایــی صــوری و محتوایــی پرسشــنامه  مطالعــه حاضــر ب
ــرای  ــن ب ــت. لیک ــده اس ــتناد ش ــران اس ــای دیگ ــه یافته ه ب
تعییــن پایایــی ایــن پرسشــنامه بــا انجــام مطالعــه آزمایشــی بر 
روی 20 نفــر از افــراد جامعــه پژوهــش و محاســبه همبســتگی 
ــتفاده و )0/83(  ــاخ اس ــای کرونب ــؤاالت از روش آلف ــی س درون

پایایــی تأییــد گردیــد.
ــوده  ــش همتــی" دارای 25 ســؤال ب ــت دان "پرسشــنامه مدیری
ــق  ــد خل ــش در 4 بع ــت دان ــاد مدیری ــدف آن بررســی ابع و ه
دانــش )ســؤاالت 1 تــا ۷(، تســهیم دانــش )ســؤاالت 8 تــا 13(، 
بکارگیــری دانــش )ســؤاالت 14 تــا 18(، ذخیــره ســازی دانــش 
)ســؤاالت 19 تــا 25( می باشــد و بــر اســاس مقیــاس لیکــرت 
)خیلــی کــم،1؛ مخالفــم،2؛ نظــری نــدارم،3؛ موافقــم،4؛ کامــًا 
موافقــم، 5( نمــره داده می شــود ]21, 24[. خامــدا بــرای پایایی 
ایــن پرسشــنامه ضریــب آلفــای کرونبــاخ 0/91 را اعــام کــرد 
]20[. در مطالعــه حاضــر همبســتگی درونــی ســؤاالت، بــا 20 
تــن از افــراد جامعــه پژوهــش انجــام شــد کــه آلفــای کرونبــاخ 
ــت  ــت رعای ــد. جه ــد ش ــنامه تأیی ــن پرسش ــرای ای )0/8۷( ب
اخــاق در پژوهــش، پژوهشــگر ضمــن اخــذ مجــوز از کمیتــه 
تحقیقــات و مدیریــت بیمارســتان های مذکــور و معرفــی خــود 
و تشــریح اهــداف پژوهــش بــرای پرســتاران یــادآور نمــود کــه 
ذکــر نــام و نــام خانوادگــی الزم نبــوده و شــرکت در پژوهــش 
ــا  ــیابی آن ه ــد ارزش ــر رون ــری ب ــوده و تاثی ــاری ب ــًا اختی کام
نــدارد. داده هــا بــا آمــار توصیفــی )میانگیــن و انحــراف معیــار( 

و آمــار اســتنباطی )آزمون هــای آمــاری t مســتقل، t زوجــی و 
ــزار اس  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــون( و ب ــتگی پیرس ــب همبس ضری

پــی اس اس نســخه 19 تحلیــل شــد.

یافته ها
از آنجــا کــه بیــن پرســتاران دو بیمارســتان از نظــر متغیرهــای 
زمینــه ای تفــاوت معنــی داری نبــود و ســن بــا اســتفاده 
ــون  ــا آزم ــیت ب ــتقل )P = 0/092(، جنس ــی مس ــون ت از آزم
دقیــق فیشــر )0/308(، تأهــل، تحصیــات، ســمت و وضعیــت 
قــراردادی بــا آزمــون کای اســکوئر )P < 0/05( بررســی شــد، 
ــب  ــر حس ــود. ب ــان می ش ــی بی ــورت کل ــه ص ــج ب ــذا نتای ل
جامعــه آمــاری و تعــداد پرســتاران دو بیمارســتان، 8۷ پرســتار 
از بیمارســتان امــام خمینــی )ره( و 84 پرســتار از بیمارســتان 
ــا ۷5/44  ــاس یافته ه ــر اس ــدند. ب ــاب ش ــران انتخ ــهید چم ش
ــل،  ــد متأه ــم، 62/5۷ درص ــا خان ــرکت کننده ه ــد از ش درص
ــد  ــال، ۷8/36 درص ــنی 30-20 س ــازه س ــد در ب 45/02 درص
دارای تحصیــات کارشناســی، 85/38 درصــد پرســتار عــادی، 
ــد  ــمی، ۷5/43 درص ــراردادی رس ــت ق ــد وضعی 49/12 درص
میــزان درآمــد ماهیانــه بیــن 1/5-1 میلیــون تومــان داشــته و 
49/12 درصــد ســابقه کاری 20-10 ســال داشــتند. میانگیــن 
ــی )ره(  ــام خمین ــتان ام ــازمانی در بیمارس ــت س ــره خاقی نم
14/12±50/45، بیمارســتان شــهید چمــران 12/12±51/42 و 

ــدول 1(. ــد )ج ــت آم در کل 13±50/92 بدس

جدول 1: شاخص های آماری خاقیت سازمانی در پرستاران
کلشهید چمرانامام خمینی )ره(

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعدادنمره متغیر
80-10033/4422/3852/92
60-7989/191113/091911/11
40-5964۷3/5662۷3/8126۷3/68
20-391213/۷9910/۷12112/28

-100-19000000

جدول 2: شاخص های آماری مدیریت دانش و زیر مقیاس های آن در پرستاران
کلشهید چمرانامام خمینی )ره(

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
1۷/411/2۷1۷/391/21۷/41/23خلق دانش

9/291/99/۷31/569/511/۷5تسهیم دانش
9/540/649/440/669/490/65بکارگیری دانش

16/031/2416/460/9216/241/11ذخیره سازی دانش
52/283/5653/033/0252/653/32مديريت دانش کل
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جدول 3: تعیین وضعیت توزیع نرمال بودن داده های خاقیت سازمانی و مدیریت دانش و زیرمقیاس آن

ذخیره سازی دانشبکارگیری دانشتسهیم دانشخلق دانشمديريت دانشخالقیت سازمانیمؤلفه

1۷11۷11۷11۷11۷11۷1تعداد

0/56۷1/321/351/30/9261/2۷مالک آزمون

0/320/0690/0510/0680/2840/0۷3مقدار احتمال

جدول 4: همبستگی بین خاقیت و مدیریت دانش و زیرمقیاس آن بر اساس ضریب همبستگی پیرسون
خالقیت سازمانی

احتمالضريب
P ≥ 0/001 *0/638مديريت دانش

0/0050/91۷خلق دانش
0/022 *0/131تسهیم دانش

0/025 *0/18بکارگیری دانش
0/0440/45۷ذخیره دانش

* سطح معنی داری کمتر از 0/05

ــای  ــاس ه ــش 3/32±52/65 و زیرمقی ــت دان ــن مدیری میانگی
ــش 9/51±1/۷5،  ــهیم دان ــش 1/23±1۷/4، تس ــق دان آن خل
دانــش  ســازی  ذخیــره   ،9/49±0/65 دانــش  بکارگیــری 

1/11±16/24 بــود )جــدول 2(.
در ابتــدا، نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــای پژوهــش از طریــق 
ــی قــرار گرفــت.  آزمــون کلوموگــرف- اســمیرنوف مــورد ارزیاب
ــع  ــه توزی ــد ک ــخص ش ــون مش ــی آزم ــه خروج ــه ب ــا توج ب

ــدول 3(. ــد )ج ــال بودن ــا نرم داده ه
ــب همبســتگی پیرســون  ــا از ضری ــع داده ه ــه توزی ــه ب ــا توج ــذا ب ل
بــرای بیــان رابطــه بیــن متغیرهــا اســتفاده گردیــد و نتایــج آزمــون 
نشــان داد همبســتگی مثبــت و معنــی داری بیــن خاقیــت ســازمانی 

و مدیریــت دانــش پرســتاران وجــود دارد )جــدول 4(.

بحث
ــازمانی  ــت س ــن خاقی ــتگی بی ــن همبس ــه تعیی ــر ب ــش حاض پژوه
بروجــرد  شــهر  بیمارســتان های  پرســتاران  دانــش  مدیریــت  و 
ــره  ــن نم ــده میانگی ــت آم ــج بدس ــاس نتای ــت. براس ــه اس پرداخت
ــا  خاقیــت ســازمانی از نظــر پرســتاران 50/92 )از حداقــل 100- ت
ــازمانی در  ــت س ــد خاقی ــان می ده ــه نش ــود ک ــر 100( ب حداکث
ــای  ــد. پژوهش ه ــطی می باش ــطح متوس ــتان ها در س ــن بیمارس ای
پژوهشــگران دیگــری چــون دهقانــی و همــکاران ]25[ و فــاح 
ــد.  ــر بوده ان ــش حاض ــا پژوه ــو ب ــم س ــکاران ]26[ ه ــمس و هم ش
ــت  ــکاران ]22[ خاقی ــاز آذری و هم ــوکار ]4[ و نی ــر و ج ــا نی ام
ســازمانی کتابــداران کتابخانه هــای دانشــگاهی شــیراز را پاییــن 
ــاال  ــتاران را ب ــازمانی پرس ــت س ــکاران ]16[ خاقی ــری و هم و نصی

گــزارش کرده انــد. تفــاوت در نــوع شــغل یــا جوامــع مــورد مطالعــه 
ــا و  ــداد نمونه ه ــن تع ــران همچنی ــان و دبی ــتاران، کارکن ــل پرس مث
ــاوت  ــن تف ــه ای ــل توجی ــد از دالی ــده می توان ــتفاده ش ــای اس ابزاره

باشــد.
)از   52/65±3/32 پرســتاران  دانــش  مدیریــت  نمــره  میانگیــن 
ــد  ــم نشــان می ده ــاز ه ــه ب ــود ک ــر 125( ب ــا حداکث ــل 25 ت حداق
کــه مدیریــت دانــش ایــن پرســتاران در ســطح متوســط اســت. ایــن 
یافتــه بــا نتایــج پژوهش هایــی هــم همچــون نیــاز آذری و همــکاران 
]22[، نیــر و جــوکار ]4[ هــم ســو می باشــد. بیــن خاقیــت 
ــخصات  ــک از مش ــچ ی ــب هی ــر حس ــش ب ــت دان ــازمانی و مدیری س
جمعیــت شــناختی ارتبــاط آمــاری معنــی داری وجــود نداشــت کــه 
نیکبخــت و همــکاران ]2۷[ هــم بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد. از 
آنجــا کــه شــرایط و جــو بیمارســتان ها بــه گونــه ای اســت کــه بســتر 
ــورت  ــه ص ــتاری ب ــای پرس ــه رده ه ــرای هم ــت ب ــتفاده از خاقی اس
ــه آن توجــه  ــات ب ــی بیشــتر اوق ــم شــده اســت و حت یکســان فراه
ــی  ــد توجیه ــل می توان ــن دلی ــس از نظــر پژوهشــگر ای نمی شــود. پ

ــرای ایــن یافتــه باشــد. ب
مطابــق نتایــج، همبســتگی مثبــت و معنــاداری بیــن خاقیــت 
ســازمانی و مدیریــت دانــش پرســتاران وجــود دارد. بــه ایــن معنــی 
ــتاران  ــش پرس ــت دان ــازمانی، مدیری ــت س ــش خاقی ــا افزای ــه ب ک
باالتــر بــوده اســت. نتایــج پژوهــش بــا یافته هــای حاصــل از 
 ،]29[  Deljav Ananvari،]28[ ــکاران ــه Rezaei   و هم مطالع
 ،]31[ همــکاران  و   Rahimi  ،]30[ همــکاران  و   Farahbod
ــی  ــی اعراب ــی و میرزای ــکاران ]2۷[، احمــدی باالده نیکبخــت و هم
ــو  ــم س ــوکار ]4[ ه ــر و ج ــکاران ]22[، نی ــاز آذری و هم ]32[ نی
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می باشــد. براســاس ایــن مطالعــات کــه در جوامعــی چــون دبیــران، 
کتابــداران،  کارمنــدان،  مدرســه،  مدیــران  دانشــگاه،  مدرســان 
ــش  ــا افزای ــت. ب ــه اس ــام گرفت ــی انج ــروی انتظام ــان نی فرمانده

ــد. ــش می بای ــم افزای ــش ه ــت دان ــازمانی، مدیری ــت س خاقی
ــای  ــت ســازمانی و خــرده مقیاس ه ــن خاقی ــه حاضــر، بی در مطالع
مدیریــت دانــش در مــورد تســهیم دانــش و بکارگیــری دانــش 
پژوهشــگر هیــچ  بررســی های  بــود. در  دار  همبســتگی معنــی 
مطالعــه ای یافــت نشــد کــه نشــان دهنــده همبســتگی منفــی و یــا 
ــوان گفــت  ــذا می ت ــر باشــد. ل ــن دو متغی ــن ای عــدم همبســتگی بی
کــه در پرســتاران هــم ماننــد ســایر جوامــع ایــن همبســتگی معنــی 

ــت. دار اس

نتیجه گیری
یافته هــای بــه دســت آمــده از پژوهــش حاضــر، همبســتگی مثبــت و 
معنــی داری بیــن خاقیــت ســازمانی و مدیریــت دانش در پرســتاران 
ــا  ــه ب ــی ک ــدان معن ــرد را نشــان داد. ب ــهر بروج ــتان های ش بیمارس
ــورد  ــتاران م ــش در پرس ــت دان ــازمانی مدیری ــت س ــش خاقی افزای
ــا  ــی همایش ه ــا برپای ــوان ب ــت. می ت ــه اس ــش یافت ــه افزای مطالع
و گردهمایی هــای منظــم بــا حضــور پرســتاران بیمارســتان های 
مختلــف کشــور، دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا خاقیــت ســازمانی 
و راه کارهــای افزایــش آن در ســازمان بــرای پرســتاران اجــرا شــده 
ــر  ــن ام ــود. ای ــم ش ــت فراه ــروز خاقی ــرای ب ــب ب ــتری مناس و بس

ــرای پرســتاران در  ــوان فرصــت مناســبی را ب ــا بت ســبب می شــود ت
زمینــه آشــنایی بــا تفکــرات خــاق و اهمیــت خاقیــت در پرســتاری 
و کمــک بــه ارتقــای کیفیــت خدمــات فراهــم آورد. همچنیــن 
ــت  ــش و مدیری ــتراک دان ــگ اش ــاعه و فرهن ــش و اش ــن دان اندوخت

ــی بخشــید. ــه پرســتاری تعال ــح آن را در حرف صحی
یکــی از محدودیت هایــی کــه بــرای پژوهــش حاضــر می تــوان 
پیــش بینــی کــرد ایــن اســت کــه حــاالت روانــی پرســتاران هنــگام 
ــا  ــخدهی آن ه ــوه پاس ــر نح ــت ب ــن اس ــنامه ها ممک ــل پرسش تکمی

ــود. ــرل پژوهشــگرخارج ب ــه از کنت ــوده اســت ک ــذار ب ــر گ تأثی
پیشــنهاد می شــود بــه منظــور ایجــاد مدیریــت اثربخــش و در 
ــش خاقیــت پرســتاران، دوره هــای آموزشــی آشــنایی  نتیجــه افزای
ــردد و  ــزار گ ــتاران برگ ــرای پرس ــاد آن ب ــش و ابع ــت دان ــا مدیری ب

ــردد. ــم گ ــان فراه ــاق کارکن ــرات خ ــتقاده از تفک ــه اس زمین

سپاسگزاری
شــماره  بــه  تحقیقاتــی  طــرح  یــک  از  بخشــی  مطالعــه  ایــن 
15354/=/94/801 مصــوب 94/4/15 در دانشــگاه علــوم بهزیســتی و 
ــی  ــام خمین ــتان های ام ــه در بیمارس ــد ک ــران می باش توانبخشــی ته
ــات  ــه تحقیق ــذا از کمیت ــد. ل و شــهید چمــران بروجــرد انجــام گردی
دانشــگاه و همــکاری صمیمانــه مدیریــت بیمارســتان ها و مدیــر 
محتــرم پرســتاری و کارکنــان محتــرم پرســتاری کــه بــدون همــکاری 
ــود. ــگزاری می ش ــت سپاس ــود، نهای ــن نب ــش ممک ــن پژوه ــا ای آن ه
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Abstract
Introduction: Knowledge management is an important concept and it clarifies how 
individual and organizational understandings convert to knowledge. The aim of this 
study was to determine the correlation between organizational creativity and knowledge 
management of nurses at hospitals in Borujerd city in Iran.
Methods: This study was a descriptive-correlational study consists of all nurses working 
at Borujerd hospitals. 175 nurses based on inclusion criteria and convenience sampling 
method was participated. To collect data three questionnaires include demographic, "Rand-
sip’s Creativity Questionnaire" and "Hemmati Knowledge Management Questionnaires" 
were used. In this study, reliability was calculated for two questionnaires by Cronbach's 
alpha method. Data was analyzed using SPSS/19.
Results: Average score of organizational creativity and knowledge management among 
nurses were 13±50.92 and 3.32±52.65 respectively. Results show, a significant positive 
correlation between organizational creativity and knowledge management of nurses (P 
< 0.001, r = 0.672). Among the sub-scales of knowledge management, the knowledge 
sharing and application of knowledge had a significant relation to organizational creativity. 
(P = 0.025, r = 0.113).
Conclusions: There was a direct correlation between organizational creativity and 
knowledge management in nurses. Therefore, preparing the situation to use nurses 
creativity is recommended.
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