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  مقاله کوتاه

  تیهاي مدیریت دانش و خالق رابطه بین کاربست مؤلّفه
  منتخب شهر اصفهان يها مارستانیدر ب 

  3سید علی ناجی، 2شایسته صالحی، 1بخت اکرم نیک

  چکیده
 .گراست دانش بخشیدن به دانش و توجه به مشارکت نیروي انسانی خالق و امروزه عصري است که ساختار فکري آن آکنده از عمق

مطالعه حاضر با . گردد هاي حوزه سالمت، به بهبود مراقبت از بیماران منجر می مدیریت دانش و خالقیت در پرستاري و سایر حرفه
این مطالعه، . هاي شهر اصفهان انجام گرفت هاي مدیریت دانش با خالقیت در بیمارستان هدف بررسی میزان همبستگی بین شاخص

هاي منتخب شهر اصفهان بودند که به روش  جامعه آماري شامل سرپرستاران بیمارستان. گی بودیک پژوهش توصیفی از نوع همبست
ها  نفر به پرسشنامه80تعداد  .بودگیري در این پژوهش، دو پرسشنامه مدیریت دانش و خالقیت  ابزار اندازه. سرشماري انتخاب شدند

و آمار استنباطی با کمک ) فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد(ی ها در دو سطح آمار توصیف تجزیه و تحلیل داده ..پاسخ دادند
  .تحلیل رگرسیون چندمتغیره صورت گرفتضریب همبستگی و  هاي آماري آزمون

ضریب همبستگی بین مدیریت . داري وجود داشت رابطه معنی با خالقیت هاي مدیریت دانش بر طبق نتایج این مطالعه، بین شاخص
بر اساس  خالقیتهاي مدیریت دانش با  بین میانگین نمره. باشد دار می معنی >0/0p 1بود که در سطح  =535/0rخالقیت دانش با 

 . تفاوتی وجود نداشت و سن، جنسیت ،سابقه خدمت

ته شوند تا کارگرف تر به اي جدي گونه هاي مبتنی بر مدیریت دانش به ها، روش با توجه به نتایج این مطالعه، الزم است که در بیمارستان
  .هاي فکري، امکان توسعه خالقیت فراهم گردد گیري مؤثّرتر از دانش و سرمایه با بهره

    مارستانیب ؛تیخالق ؛مدیریت دانش :هاي کلیدي واژه
  .344-339): 4( 11 ؛1393. هاي نوین، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراقبت

  04/06/1394 :پذیرش                 25/04/1393: فتدریا

                                                        
  .، اصفهان، ایران)خوراسگان(می، واحد اصفهان نویسنده مسؤول؛ شایسته صالحی، دانشیار، گروه آموزشی پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی، دانشگاه آزاد اسال

  دانشکده پرستاري و مامایی -)واحد خوراسگان(دانشگاه آزاد اسالمی  -1ارغوان  -خوراسگان -اصفهان: آدرس
  salehi@nm.mui.ac.ir: پست الکترونیکی                    03135354065: نمابر              03135354065: تلفن
  .ایران اصفهان،، )خوراسگان(اد اسالمی، واحداصفهان دانشگاه آز ،وه آموزشی پرستاري، دانشکده پرستاري و ماماییگر ،مربی  ١
  .ایران اصفهان،، )خوراسگان(واحد اصفهان  دانشگاه آزاد اسالمی،، ستاري، دانشکده پرستاري و ماماییگروه آموزشی پر ،دانشیار  ٢
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  مقدمه
عصر حاضر، عصر تحوالت و تغییرات شگرف در 

عصري که ساختار فکري آن آکنده از . هاست فنّاوري
بخشیدن به دانش و توجه به مشارکت نیروي انسانی خالق و  عمق
رو،  از این. گرا به جاي نیروي انسانی عملکردي است دانش

اندیشمند بر آن است تا هر چه بیشتر و بهتر، از ابزاري  مدیریت
به نام دانش براي رویارویی و مقابله با عدم اطمینان، حفظ 
موقعیت و ایجاد خالقیت براي گسترش عرصه رقابتی خود 

نهادن به  این امر مستلزم آن است که سازمان با ارج. استفاده نماید
یک نیاز استراتژیک و  عنوان مدیریت دانش و خالقیت، آن را به

هاي  پذیري، در زمره برنامه  ضروري براي پیشگامی در عرصه رقابت
  ). 1(دار خود قرار دهد  اولویت

هاي بخش  عنوان یکی از مهمترین سازمان ها به بیمارستان
وجود افراد خالق   خدماتی کشور، براي بقا و پیشرفت، به

طم امروزي، امري پرورش چنین افرادي در محیط پرتال. نیازمندند
ها، توسط  چنین بستري براي پرورش و رشد اندیشه. ضروري است

نگر  مدیریت دانش، نمایا. گردد مدار فراهم می مدیران دانش
فرآیندهاي سازمانی است که در جستجوي ترکیبی هماهنگ از 

ها و اطالعات در حال پردازش و ظرفیت فناوري اطالعات و  داده
مدیریت دانش، فرآیندي . باشند ار بشر میظرفیت خالقیت و ابتک

ها و تخصص در  است که باعث افزایش میزان نفوذ و ایجاد مهارت
). 2(کند  شود و فناوري اطالعات، آن را حمایت می کارمندان می

Nonaka سازي،  پذیري، بیرونی معتقد است چهار فرآیند جامعه
  .)3(باشد  سازي و انتشار، کلید ایجاد دانش می درونی

طور اساسی با هوش، دانش، اطالعات و داده  خالقیت باید به
هاي جدید، اطالعات جدید، دانش جدید و  خلق داده. مربوط شود

این سطوح، سلسله . باشد هاي جدید، از سطوح خالقیت می هوش
پدیدآمدن . دهد مراتب خالقیت در عمل و تفکر را نشان می

ت، تفکر و شدن، تحول، آموزش، خالقی هاي جهانی چالش
در . ها را ضروري ساخته است هاي چندگانه، اصالح سازمان هوش

این عصر، تفکر در یادگیري فعال همراه با گردآوري دانش، توسعه 
خالقیت و استفاده از هوش افراد در محیط با تغییرات سریع 

ها در  تفکر در یادگیري، به توسعه خالقیت افراد و سازمان. است
قیت، توانایی کاربرد دانش براي حل مسأله خال. عمل وابسته است

  . استدر محیط کاري  و نوآوري

هاي اخیر  هایی است که در سال پرستاري از جمله حرفه
شدت  منظور ارائه خدمات پرستاري باکیفیت باالتر، به به

هاي مدیریت دانش  محور شده است و این امر نیاز به فعالیت دانش
سی در اقدامات پرستاري است که هر خالقیت نیز مؤلّفه اسا. دارد

ها و سایر پرستاران و  روزه در ارتباط با مددجویان، خانواده
دنبال ایجاد  مدیریت دانش به. افتد همکاران دیگر اتفاق می

. )4(هاي فکري است  محیطی براي تبدیل دانش به دارایی
هاي حوزه سالمت، به  مدیریت دانش در پرستاري و سایر حرفه

ها و بهبود نتایج که مهمترین آن بهبود مراقبت از  نهکاهش هزی
در واقع رفتار خالق در پرستاري که . گردد بیماران است، منجر می

هاي جدید انجام کارها،  عبارت است از بهبود فعالیت و یافتن راه
ها، منجر به بهبود عملکرد در  هماهنگی دانش، نگرش و مهارت

حل مسئله کمک خواهد کرد  گردد که در نهایت به پرستاران می
)5 .(  

مدیریت . ها، هدف، انتشار دانش بین افراد است در بیمارستان
هاي  دنبال ایجاد محیطی براي تبدیل دانش به دارایی دانش به

و خالقیت در  انتقاديتفکر امروز باید قادر به  پرستارِ. فکري است
هاي کاري همچون  عملکرد شغلی خود باشد و در همه زمینه

بیمار، نیازهاي خانواده،  يها دستورات پزشک، درخواستتوجه به 
پذیرش جدید، تغییرات ناگهانی در وضعیت یک بیمار، مراقبت از 

هاي مختلف دیگر در  هاي تلفنی از بخش بیمار و تماس
طور علمی و بر اساس چارچوب دانش موجود و  به ،بیمارستان

رسی رابطه بین بر این مطالعه، از هدف. خالقانه عمل نماید
هاي  بیمارستان هاي مدیریت دانش و خالقیت در فهلّؤکاربست م

  .بود منتخب شهر اصفهان
  

  تحقیقروش 
پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است 

هاي منتخب شهر  که جامعه آماري آن را سرپرستاران بیمارستان
تار سرپرس120در این مطالعه، تعداد . اصفهان تشکیل دادند

نفر به 80روش سرشماري انتخاب شدند که در نهایت   به
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه . پاسخ دادند ها پرسشنامه

پرسشنامه مدیریت . مدیریت دانش و پرسشنامه خالقیت بود
بود که در آن چهار ) سؤال26(ساخته  محقق اي دانش، پرسشنامه

و انتشار مورد سازي  سازي، برونی پذیري، درونی مؤلّفه جامعه
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 اي درجه این پرسشنامه براساس طیف پنج. گرفت بررسی قرار 
و بسیارکم ) 2(، کم )3(، متوسط )4(، زیاد )5(بسیار زیاد (لیکرت 

و حداکثر نمره  26گذاري شد و در آن، حداقل نمره  نمره)) 1(
براي سنجش روایی پرسشنامه مدیریت دانش، از روش . بود 130

ي استفاده گردید که توسط متخصصان مورد روایی محتوا و صور
پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب . بازنگري قرار گرفت

  . دست آمد به α=92/0آلفاي کرونباخ 
منظور بررسی خالقیت، از پرسشنامه خالقیت  به

اي  درجه که بر اساس طیف پنج Rendcipلی سؤا48استانداردشده 
ضریب پایایی این . اده گردیدبندي شده است، استف لیکرت درجه

برآورد گردید که نشانگر پایایی باالي ابزار مورد  95/0پرسشنامه 
ها از  براي تجزیه و تحلیل یافته. باشد استفاده در این مطالعه می

هاي آماري ضریب همبستگی  و آزمون) 11نسخه ( SPSSافزار  نرم
  .استفاده شد تحلیل رگرسیون چندمتغیرهو 

  
  ها یافته
 سابقه داراي سرپرستاران، از درصد3/21ر این مطالعه، د 

 سابقه داراي آنها از درصد5/52 سال و 10از یک تا  کمتر خدمت
 از درصد3/56همچنین  بودند؛ سال 30تا  21 باالي خدمت

بین  نها سندرصد آ7/4 و سال 50تا  41 بین سن سرپرستاران
  . داشتند سال 60تا  51

دهنده مدیریت دانش،  هاي تشکیل از مجموع شاخص 
 از باالترین جایگاه برخوردار بود؛ 81/3سازي با میانگین  درونی

پذیري با  ، جامعه76/3سازي با میانگین  برونی: ترتیب سپس به
هاي بعدي قرار  در جایگاه 68/3و انتشار با میانگین  69/3میانگین 
 ).1جدول (گرفتند 

  مدیریت دانشمیانگین  - 1جدول 

 سازي بیشترین ضریب همبستگی بین خالقیت و درونی 
)362/0r=(  01/0وجود داشت که در سطحp< دار بود معنی .

کمترین ضریب همبستگی بین انتشار دانش با خالقیت 
)300/0r=(  01/0قرار داشت که در سطحp< دار بود  معنی
  . )2جدول (

  تیمدیریت دانش با خالق يها شاخص نیهمبستگی ب بیضر - 2جدول 

 

 انحراف استاندارد گینمیان ها شاخص

 08/1 69/3  پذیري جامعه
 22/1 76/3 سازي برونی
 51/1 81/3 سازي درونی

 92/0 68/3 انتشار

  هاي شاخص
 مدیریت دانش

  خالقیت  انتشار  سازي درونی  سازي برونی  پذیري جامعه

R p  R P R p  R P  R p  

  005/0  312/0  007/0 297/0  000/0  426/0 009/0 288/0  1  جامعه پذیري

  001/0  362/0  040/0 231/0  000/0  415/0  1 009/0 288/0 سازي درونی

  001/0  358/0  001/0  375/0  1 000/0  415/0  000/0  426/0  سازي برونی

  007/0  300/0  1  001/0  375/0  040/0 231/0 007/0 297/0 انتشار

  1  007/0  300/0  001/0  358/0  001/0  362/0  005/0  312/0  خالقیت
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  تهاي مدیریت دانش با خالقی مؤلفهقدار ضرایب همبستگی چندگانه بین م -3ول جد

  
 >01/0p در سطح )=557/0r(بین مدیریت دانش با خالقیت نیز 

بر طبق نتایج، مقدار ضرایب . داري وجود داشت رابطه معنی
بین و متغیر مالك، برابر  همبستگی چندگانه بین چهار عامل پیش

یعنی  223/0 بود که مقدار ضریب تبیین برابر با 473/0با 
غیر مالك، توسط این چهار عامل درصد از تغییرات مت223/0

هاي مدیریت دانش،  گردد که از بین شاخص تبیین می
ا در تبیین متغیر ، بیشترین سهم رβ=223/0سازي با  درونی

  .)3جدول (خالقیت داشت 
  

  بحث
از نظر آماري رابطه  دانش مدیریت هاي این مطالعه، مؤلّفهدر 

 بین بستگیهم ضریب کمترین و داشتند داري با خالقیت معنی
در رسد با توجه به اینکه  نظر می به .وجود داشت خالقیت با انتشار

دانش را در پاسخ و تا شوند  کارکنان قادر میسازي،  درونی یندآفر
اي ادغام کنند که در مواجهه با موقعیت یا  گونه رفتار خود به

و کار ببرند  بتوانند آن را به ،مشکلی که کاربرد دانش الزم است
رسد در بین  نظر می موضوع بیشتر جنبه فردي دارد، به این

سرپرستاران مورد مطالعه، این بخش از مدیریت دانش که به 
شود، بیشتر در ارتباط با خالقیت  هاي فردي افراد مربوط می جنبه

تري دارد، چندان با  است و بخش انتشار که جنبه سازمانی قوي
مان در زمینه توان گفت که ساز می. خالقیت مرتبط نیست

خالقیت کارکنان پرستاري از طریق مدیریت دانش چندان موفق 

 اساس بر بین مدیریت دانش و خالقیت نیز همچنین. نبوده است
تفاوت ) خدمت، جنس و سن سابقه( دموگرافیک هاي ویژگی
هاي اندك  رسد با وجود تفاوت نظر می به .نداشت وجود داري معنی

مچنین خالقیت در افراد مورد در میانگین مدیریت دانش و ه
سابقه خدمت، جنسیت و سن نتوانسته است : مطالعه، عواملی مثل

  . داري از لحاظ آماري داشته باشد با این دو متغیر رابطه معنی
 14/4 تا 52/3 از دانش، مدیریت هاي مؤلّفه به پاسخ میانگین

رسد که از دیدگاه سرپرستاران،  نظر می به. بود نوسان در
نیز  Ghosh. اند ها در مدیریت دانش خوب عمل کرده ستانبیمار

هاي مرتبط با  در مطالعه خود، مدیریت دانش را در اداره سازمان
و همکاران،  فرهبددر مطالعه ). 6(سالمت، مهم ذکر کرده است 

همبستگی میان خالقیت و تعهد با مدیریت دانش، در سطح 
که افراد خالق، به  نشان داد آنهامطالعه . دار بود معنی 001/0

انجام خدمات غیرمادي و تسهیم دانش خود بین کارکنان و تعهد 
باشند؛ همچنین آنها داراي انگیزه  آنان به مدیریت دانش راغب می

پیشرفت جمعی و تمایل بیشتري به ارتقاي سطح دانش خود و 
پورسلطانی  ).7(باشند  با افراد غیر خالق میدیگران در مقایسه 

بین مدیریت دانش و  ،نیز در مطالعه خودان کارزرندي و هم
، =001/0P( ندیافتداري  یمثبت و معن طهراب ،خالقیت کارکنان

733/0r=()8 .(پرسشنامه به پاسخ در مطالعه حاضر، میانگین 
براساس این یافته . بود نوسان در 93/3 تا 78/2از  خالقیت

ه نسبت توان گفت که درجه خالقیت در افراد مورد مطالعه ب می
و همکاران، هر چه درجه  شهسواري گفته   به. خوب بوده است

 پذیري جامعه: بین پیش متغیر
  

  سازي درونی
  سازي برونی

  انتشار
 خالقیت: متغیر مالك

R R2  میانگین 
  F  Beta  SD T p  مجذورات

473/0 223/0  165/672 39/5 

138/0  
225/0  
149/0  
151/0  

42/1  
27/1  
31/1  
90/1 

20/1  
99/1  
20/1  
35/1 

223/0  
050/0  
231/0  
179/0 

 پذیري جامعه: بین پیش متغیر
  

  سازي درونی
 سازي برونی

  انتشار
  خالقیت: مالك متغیر

R  R2  میانگین  
  F  Beta  SD T p  مجذورات

473/0 223/0  165/672 39/5 

138/0  
225/0  
149/0  
151/0  

42/1  
27/1  
31/1  
90/1 

20/1  
99/1  
20/1  
35/1 

223/0  
050/0  
231/0  
179/0 
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خالقیت پرستاران باالتر باشد، توانایی حل مسئله در آنها بیشتر 
 .  )9(گردد  می

  گیري نتیجه
خالقیت و مدیریت دانش در  بین وجود رابطهبا توجه به 
 انجام چگونگی حیتشر و اتیتجرب ثبتدر سایه مطالعه حاضر و 

از توان  می ،است دانش تیریمد کارکردهاي ازکه  ییاجرا رامو
 از آموختن و رندهیادگی سازمان کی جادای درمدیریت دانش 

 از اريیبس از تواند می اقدامات نیا .بهره گرفت گرانید
 تجربی دانش و نموده ريیشگیپ کاري خطاهاي و ها يکار دوباره

 در راحتی هب ار خبره افراد خدمت ضمن هاي آموخته و درازمدت
ها به ایجاد  که در بیمارستان دهد قرار کار تازه پرستاران اریاخت

در ) یادگیري از راه عمل(تفاهم و توسعه یک فرهنگ یادگیري 
توجه . سازد  و امکان انتقال دانش را فراهم میانجامد   کارکنان می

 پرستاري هاي فعالیت در توسعه به تواند می خالقیت به تقویت
 باالي کیفیت کننده تواند تضمین می خالقیت .یانی نمایدکمک شا

تواند بستري را  ویژه می به. باشد پرستاران هاي فعالیت و ها مراقبت
همچنین . وارد، فراهم نماید براي عملکرد بهتر کادر پرستاري تازه

 با منظم هاي ییگردهما و داخلی نارهايیسم یتوان با برپای می
 براي را مناسبی فرصتکشور،   لفمخت هاي بیمارستان حضور

 فرهنگ و آورد فراهم آن اشاعه و دانش اندوختن در ها بیمارستان
 .دیبخش تعالی ها در بیمارستان را دانش اشتراك
  

  تقدیر و تشکر
در پایان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و تمامی 

ند، سرپرستاران عزیزي که ما را در انجام این مطالعه یاري نمود
  .گردد تشکر و قدردانی می
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Abstract                  Short Communication 

A study of the relationship between knowledge management and 

creativity in some selected hospitals in Isfahan 

Akram Nikbakht1, Shayesteh Salehi2, Seyyed Ali Naji3 

Nowadays is an era whose mental structure is overwhelmingly oriented towards deepening knowledge and 
attention to the creative and knowledge-based human resources. knowledge management and creativity in 
nursing and other health-related professions will result in improvement in patient care. This study aimed to 
investigate the relationship between knowledge management indices and creativity in Isfahan-based 
hospitals. This study is descriptive and corelational. The population included head nurses of some selected 
hospitals in Isfahan who were selected by census. Research instruments in this study consisted of two 
knowledge management and creativity questionnaires. There were 80 respondents in the study. The data 
were statistically analyzed by descriptive statistics (frequency, mean and standard deviation) as well as 
inferential statistics (corelational index and multiple regression). 

The results of the study indicated that there was a statistically significant relationship between knowledge 
management indices and creativity (r=0.532) which was significant (p<0.01). However, there was no 
significant relationship between mean scores of knowledge management and creativity in terms of tenure, 
gender and age. 

It is necessary for hospitals to apply more seriously approaches which are based on knowledge management 
so that creativity can be obtained by more effective application of knowledge and mental resources. 

Key Words: Knowledge management; Creativity; Hospital 
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