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چکیده 

، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند مدیران و پرسنل خـالق و  سایر سازمان هاند بیمارستان ها همان:زمینه و هدف
پرورش و تربیت کارکنان خالق و نوآور مستلزم تعیین و شناخت عوامل موثر بر خالقیت و نوآوري آنـان و  . نوآور هستند

دف شناسایی مهم تـرین  در همین رابطه  پژوهش حاضر، با ه. راهکارهایی جهت تقویت و بهبود وظایف شغلی می باشد
.عوامل موثر بر خالقیت و نوآوري کارکنان بیمارستان هاشمی نژاد از دیدگاه پرسنل شاغل در این مرکز اجرا گردید

کارکنـان بیمارسـتان   راجامعه پژوهش . انجام شد1391در سال مقطعی-توصیفیاین مطالعه:کارروش مواد و 
ن بخشـهاي  نفر از کارکنـا 200با روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي تعداد . تشکیل می دادشهید هاشمی نژاد تهران

اسـتاندارد توسـط پرسشـنامه  در این پـژوهش  داده هاگردآوري .و مورد مطالعه واقع شدندمختلف بیمارستان انتخاب
.تحلیل گردیدSPSS 16آمارينرم افزارتوسطو داده هاصورت گرفت

مترین عامل فردي مؤثر بر خالقیت از دیـدگاه پرسـنل، داشـتن درك کـافی نسـبت بـه       نشان داد مهنتایج:هایافته
میـانگین با(هـا برانگیزاننـده بـودن پـاداش   ،رین عامل سازمانی مؤثر بر خالقیتو مهمت) 60/1امتیازمیانگینبا(موضوع
بـا  (اجراي ایده هاي جدیـد صبر و شکیبایی در،چنین مهمترین عامل فردي مؤثر بر نوآوريهم. می باشد) 54/1امتیاز

هـاي  و مهمترین عامل سازمانی مؤثر بر نوآوري فـراهم بـودن بودجـه کـافی جهـت انجـام طـرح       ) 35/1امتیازمیانگین
.تشخیص داده شد) 49/1امتیازمیانگینبا(تحقیقاتی

زش در جهـت  جهت ارتقاء خالقیت، الزم است سیستم پرداخت پاداشها اصالح شود و به پرسنل آمو:نتیجه گیري
منابع الزم جهت اجراي ایده ها فراهم گـردد و از افـرادي   ، بایستیتفکر خالق ارائه گردد، همچنین جهت ارتقاء نوآوري

.که نظرات بدیع ارائه می دهند، حمایت شود
، بیمارستانخالقیت، نوآوري، عوامل فردي، عوامل سازمانی:ي کلیديواژه ها
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82احمد صادقی و همکاران... عوامل موثر بر خالقیت و نوآوري کارکنان از
مقدمه

هــاي عصــر حاضــر، تغییــرات و ویژگــییکــی از بــارزترین
ــر،      ــه در  طرزتفک ــت ک ــداومی اس ــگرف و م ــوالت ش تح
ــار و   ــدئولوژي، ارزشــهاي اجتمــاعی، روشــهاي انجــام ک ای

]. 1[خـورد  هاي دیگر زندگی به چشم میبسیاري از پدیده
تغییر و تحوالت دهه اخیر به قدري سریع و گسترده اتفـاق  

را در جوامـع بشـري   افتاد که تمامی ابعاد و شئون زنـدگی  
این تغییر و تحول فزاینده محـیط همـراه بـا    . متأثر ساخت

دسـتیابی سـازمانها بـه اهـدافش را در     پیشرفت تکنولوژي، 
].2[اي قرار داده استمسیر دشوار و پیچیده

سازمانهاي امروزي براي ادامه حیات، باید پویا بوده و 
باشند تا افرادي خالق و نوآور مدیران و کارکنان آنها، 

بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق ساخته و 
در سیستم اقتصاد زیرا. جوابگوي نیازهاي جامعه باشند

جهانی و رقابت روزافزون موجود، خالقیت و نوآوري در 
از ]. 3،2[باشد حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها می

. خالقیت و نوآوري تعاریف متعددي ارائه شده است
استجدیدفکرواندیشهیکتولیدوپیدایش1خالقیت

فکرواندیشهآنساختنعملی2نوآوريکهحالیدر
نوآوري به معنی به کارگیري تفکرات جدید . استجدید

ناشی از خالقیت است که در یک سازمان می تواند به 
صورت یک کاالي جدید خدمت و یا راه حل جدید انجام 

.]3[کارها باشد
و نوآوري در سـازمان هـاي   از متون خالقیت با بهره جویی

با توجه به آنکه ستاده هـاي آن بخشـی از نهـاده    (آموزشی 
و همچنـین بخـش   ) هاي اثر بخش دیگر سازمانها هستند 

اثـر بخـش   آمد وبه طریقی کارمی توانآموزش سازمان ها 
و سـازمان و جامعـه اي   دسـت یافـت   سـازمانی به اهداف 

بـا پیشـرفت روز افـزون    .ود آوردبوجتوسعه یافته و پیشرو
دانش و فناوري و جریان گسترده اطالعـت امـروزه جامعـه    
نیازمند پرورش انسانهایی است که بتوانند با مغـزي خـالق   
با مشکالت روبرو شـده و بـه حـل آنهـا بپردازنـد و از ایـن       
رویکرد نیاز بـه آمـوزش خالقیـت و خلـق افکـار نـو بـراي        

از اهمیت خاصی برخوردار رسیدن به جامعه اي سعادتمند 
].4،5[است

1- Creativity
2- Innovation

خــوش معقتــد اســت در جهــانی کــه دســت3پیتــر دراکــر
ــد   ــوده و امنیــت آن هــر روز در معــرض تهدی دگرگــونی ب

ضـرورت  ]. 6[تنها راه بقا، ابـداع و نـوآوري اسـت   باشد، می
و نوآوري در سازمانها به حدي رسیده است وجود خالقیت

وري را بــا نــابودي کـه برخــی منــابع نبــود خالقیـت و نــوآ  
سـازمانی کـه   ]. 7،2[انـد  سازمان در درازمدت یکی دانسته

توانـد بقـا یابـد و در    خالقیت و نوآوري نداشته باشد، نمـی 
از ایـن رو سـازمانها   . شـود طول زمان از صـحنه محـو مـی   

هایی هستند تا خالقیت و نوآوري پیوسته در جستجوي راه
تقویت نموده ) نیهم از نظر فردي و هم در سطح سازما(را 

ــد    ــرف نماین ــازمان برط ــع آن را در س ــرا ]. 8،2[و موان زی
تواند بـه ارتقـاي کمیـت و    افزایش خالقیت در سازمانها می

ها، جلوگیري از اتالف منابع، کیفیت خدمات، کاهش هزینه
ــزایش کــارایی و  کــاهش بوروکراســی، ــت، اف ــزایش رقاب اف

کنـان منجـر   وري، ایجاد انگیزش و رضایت شـغلی کار بهره
].9[گردد 

عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوري در دو دسته کلـی عوامـل   
: شـود بنـدي مـی  مؤثر فردي و عوامل مؤثر سازمانی طبقـه 

عوامل مؤثر فردي به ویژگیهاي شخصی فرد بسـتگی دارد،  
سن، جنس، تحصیالت، تجربیـات و اعتقـادات شخصـی، از    

ز به محیط عوامل مؤثر سازمانی نی] 10[این دسته هستند
]. 11-12[گـردد  مناسب و مطلوب درونی سازمان بـر مـی  

، فرهنـگ سـازمان  ]13-14[شیوه و سبک رهبري سازمان 
هاي پاداشسیستم]. 17-18[، ساختار سازمانی]16-15[
وجود امکانات و تسـهیالت  ،]21-22[و آموزش ] 20-19[

و ] 23[الزم در جهت تشویق و حمایت خالقیت و نـوآوري 
اي کـه  در مطالعـه ]. 24[حیط رقـابتی در سـازمان   وجود م

و همکاران در سازمانهاي دولتی آمریکا انجام 4توسط ژانگ
افـرادي کـه داراي قابلیـت ریسـک     شد مشـخص گردیـد،  

پذیري و تحمل ابهام باالیی هستند، از خالقیـت بیشـتري   
].25[در انجام کارها برخوردارند

کـه در سـازمان   همچنین در پژوهش نشاط و همکاران نیز 
اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام شد اشاره گردیـده اسـت   

میان عناصر مؤثر بر خالقیت در یک سـازمان، نبـود   که در

3 - Peter Drucker
4 -Zhuang
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83)1(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 
مشوق هاي مـدیریتی، آزادي و مشـوقهاي سـازمانی مـانع     

]. 26[خالقیت کارکنان است
لذا شـناخت ایـن عوامـل مـؤثر در بیمارسـتان هـا و ارائـه        

قویـت آنهـا، بسـتر مناسـبی را جهــت     پیشـنهاداتی بـراي ت  
شکوفایی استعدادهاي خالق و نوآور را در این مراکز فراهم 

. خواهد آورد و بقا و پیشرفت آنها را موجب خواهد شد
هرچند، توجه به خالقیت و نـوآوري در همـه سـازمان هـا     
ضرورت دارداما توجه به این امـر در واحـدهاي خـدماتی و    

، به سبب تغییرات سـریع آن  بویژه بخش بهداشت و درمان
. در کشوري چون کشـور ایـران، ضـروري بنظـر مـی رسـد      

بخش بهداشت و درمـان در کشـور ایـران مـی بایسـت بـه       
خالقیت و نوآري افراد اهمیت بیشتري دهد و زمینـه را بـر   

بـا توجـه بـه    ]. 27[خالقیت و نوآري کارکنان فـراهم آورد 
رش جامعـه  رسالت دانشگاهها در تربیت نسل جـوان و پـرو  

مولد و محقق به ویژه اهداف مهمی که دانشـگاههاي علـوم   
:پزشکی بر عهده دارند؛ از جمله

فراهم آوردن امکانات تـامین بهداشـت و درمـان    .1
کلیه افـراد کشـور از طریـق گسـترش خـدمات بهداشـتی       

.درمانی و آموزشی
تربیت نیروي انسانی متخصص، متعهد و کارآمـد  .2

سالمت جامعه و توسعه پایـدار  براي تامین، حفظ و افزایش
.کشور

افزایش بهره وري در آموزش پزشکی.3
بر همین اساس کارکنان این مؤسسـات بایـد از بهـره وري    

]28[باالیی برخوردار باشند 
امروزه شرط بقاي هـر سیسـتم سـازمانی، توجـه عمیـق و      
کافی نمودن به نیروهاي انسانی موجود در سازمان و تالش 

کارمندان مـا  « مینه ارزشی تحت عنوانبراي پدید آوردن ز
مـدنظر مـی باشـد   » ارزشمندترین دارایی هاي ما هسـتند 

]29.[
توجـه بـه مطالــب فـوق نشــان مـی دهــد، مـدیریت هــاي      
بهداشــت امــروزه بایــد بــا دقــت و پشــتکار خــود را آمــاده 
رویارویی با تغییرها، تضادهاي روبه افزایش در امر سـالمت  

ت هـاي مـدیریت تضـاد و بهـره     کرده و با استفاده از مهـار 
گیري از نیروي خالقیت اقدام به خلق شیوه هـایی نـوین و   

از این رو به نظر می رسد . مطابق با وضعیت موجود نمایند
بررسی ویژگیهاي فردي کارمندان سازمانها و تـاثیر آنهـا از   

تعـاریف  . پیچیدگیهاي روزافزون جامعـه و سـازمانها باشـد   
در برخی از تعاریف به خلـق  .ردزیادي از خالقیت وجود دا

در ایجاددر برخی دیگر به ارتباط تضادهااندیشه هاي نو و
بطور مثال خالقیت بـه معنـاي   .خالقیت  تاکید شده است 

توانایی تولید اندیشه ها و ایده هاي جدید و ترکیب انها بـا  
یکدیگر و بیشتر در جنبه هاي فکري نظري و بـه اصـطالح   

طراحی قبل از عمل به کار رفته استفعالیت هاي ذهنی و 
دکتــر ســیلندا نیــز در کتــاب از تضــاد بــه ســوي  و].30[

خالقیت، به ارتباطی قوي میان تضاد و خالقیت اشاره مـی  
]31[کند و تضاد را اکسیژن خالقیت می داند

با توجه به اینکه بیمارستان ها، یکی از نهادهاي مهم ارائـه 
ار می آیند و براي حفظ، خدمات بهداشتی و درمانی به شم

بازگشت و ارتقاي سالمت جسمانی و روانی بیمـاران نقـش   
بسیار مهمی ایفـا مـی کننـد؛ انجـام چنـین تحقیقـاتی در       

از دید اعضاي آن به عنوان مهم تـرین  سطح بیمارستان ها
.منابع سازمان، الزامی به نظر می آید

پژوهش هایی که در محیط بهداشت و تعداد از آنجا که 
در زمینه شناسایی عوامل و خصوصاً بیمارستان هارماند

انجام گرفته است، محدود می نوآوري موثر برخالقیت و
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر باشد لذا 

خالقیت و نوآري کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد
بنا بر .طراحی و اجرا گردید1391تهران در سال 

و مرکز تحقیقات مدیریت سالمت درخواست مدیریت
بهتوجهباان هاشمی نژاد جهت انجان پژوهش وبیمارست

وتحولپویا،سازمانیعنوانبهاین بیمارستانکهاین
دستوردرسازمانیومختلف مدیریتیابعاددرراتغییر

عوامل موثر برخالقیت و شناختاست،دادهقرارکار
وناپذیرورتی اجتنابضرسازمانکارکنان ایننوآوري
.گرددمیقلمدادضروريوشایستهاقدامی

روش کار
نحوهحسببروکاربردينوع،نظرازتحقیقاین

می پیمایشیگروهازوتوصیفینوعازهادادهگردآوري
هاشمیشهیدبیمارستاندر1391تابستاندرکهباشد؛

رسنلپتمامیشاملپژوهشجامعه.شدانجامتهراننژاد
گروهاساسبرکه) نفر430(بودمذکوربیمارستان

اساسبرواداري، درمانی و خدماتیگروهسهبهشغلی
-طرحیوپیمانیرسمی،گروهسهبهاستخدامینوع
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84احمد صادقی و همکاران... عوامل موثر بر خالقیت و نوآوري کارکنان از
طبقهصورتبهگیرينمونه. شدندبنديطبقهداديقرار
حجم.شدانجامالزمنمونهتعدادمحاسبهازپسواي

و ضریب اطمینان ] 32[وجه به پژوهش مشابهبا تنمونه
پژوهشایندرd=0.2رصد و د5درصد و خطاي 95

.شدگرفتهنظردر200
ابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه اي 

بخش اول مربوط به مشخصات : مشتمل بر سه بخش بود
سوال براي 16فردي پاسخ دهنده، بخش دوم شامل 

سوال به عوامل فردي 6بر خالقیت که تعیین عوامل موثر 
سوال نیز به عوامل سازمانی مؤثر بر 10مؤثر بر خالقیت و 

سوال 17خالقیت اختصاص داشت و بخش سوم نیز شامل 
جهت شناسایی و تعیین مهم ترین عوامل موثر بر توآوري 

14سوال آن به عوامل فردي مؤثر بر نوآوري و 3بوده که 
.ی مؤثر بر نوآوري مربوط بودسوال به عوامل سازمان

ک جدول، به صورت سؤاالت بسته و در سه یاین عوامل در 
تأثیر کمی «، »تأثیر نسبتاً زیادي دارد«طیف انتخاب 

جهت تعیین . تنظیم گردید» تأثیر چندانی ندارد«و » دارد
مهمترین عوامل مؤثر بر خالقیت یا نوآوري از دیدگاه 

تاثیر «، »اثیر چندانی نداردت«کارکنان، ابتدا به پاسخهاي 
، به ترتیب امتیازات »تاثیر نسبتاً زیادي دارد«، »کمی دارد

تعلق گرفت سپس میانگین امتیازات کسب شده 2و 1، 0
براي هر عامل تعیین شد و باتوجه به میانگین نمره بدست 
آمده هر عاملی که میانگین باالتري داشت به عنوان عامل 

. مهمتر شناخته شد
نی و صادقی در مطالعه خود اعتبار پرسشنامه را با حسی

استفاده از متون تخصصی و نظر اساتید و کارشناسان 
متخصص و همچنین پایایی آن را به روش باز آزمایی 

)test- retest ( تایید نمودند 92/0با ضریب همبستگی
هاي هاي این طرح عدم تفکیک شیفتاز محدودیت].32[

باشد؛ پرسشنامه ها فقط نامه میکاري جهت توزیع پرسش
در شیفت کاري صبح توزیع شد که موجب عدم دسترسی 
. به نظرات شیف شب در بیمارستان مذکور گردید

همچنین به دلیل اینکه مقایسه بین نظرات کارکنان 
هاي مختلف شغلی جزء اهداف پژوهش نبوده است و رسته

سوالی در پرسشنامه مبنی بر رشته تحصیلی و محل 
شتغال در بیمارستان مطرح نگردیده بود، امکان تفکیک ا

.هاي گوناگون نیز نبودنوع شغل هر فرد در رسته

جمع آوري هايهدداتوصیفیتحلیلوتجزیهمنظوربه
شده و نیز محاسبه میانگین و انحراف معیار هر یک از 

بهره SPSS16نرم افزار آماري ازحیط هاي مورد نظر 
. گیري شد
ایافته ه

درصـد افـراد مـورد مطالعـه را زن و     5/58در این مطالعـه  
بیشـترین  . درصد آن ها را مرد را تشکیل مـی دادنـد  5/41

افراد شرکت کننده در پـژوهش داراي مـدرك کارشناسـی   
و کمترین تعداد مربـوط بـه دارنـدگان مـدرك     ) نفر103(

درصد جامعه آماري را کارکنـان  49.بود) نفر10(پزشکی
و رصـد نیـروي طرحـی   و یا پاره وقـت و شـش د  قراردادي 

. مابقی را نیروهـاي رسـمی و پیمـانی تشـکیل مـی دادنـد      
و ) نفر134(بیشترین افراد شرکت کننده در رسته درمانی 

.بودند) نفر29(کمترین تعداد در رسته خدمات
30-39بیشترین افراد جامعه مورد پژوهش در گروه سـنی  

سال50-59در گروه سنی و کمترین تعداد ) نفر90(سال
ورد حـداکثر و حـداقل سـن افـراد مـ     . مـی باشـند  ) نفر9(

و 89/34بـا میـانگین   سـال  23و 56پژوهش بـه ترتیـب   
بیشـترین تعـداد جامعـه آمـاري     .بـود 37/7انحراف معیار 

و کمترین بـین  ) نفر66(سال5-9داراي سابقه کاري بین 
ه کـاري  ، همچنین حداکثر و حداقل سابق)نفر18(19-15

و انحـراف معیـار   80/8سال با میـانگین  1و 30به ترتیب 
هاي بررسی نشان داد کـه از میـان عوامـل    یافته.بود71/6

فردي تاثیرگذار بر خالقیت، از دیدگاه کارکنان بیمارستان، 
، 60/1داشتن درك کافی نسـبت بـه موضـوع بـا میـانگین      

ز بـودن از  داراي بیشترین تاثیر و داشتن انگیزه براي متمای
، داراي کمترین 83/0دیگران در تفکر و اندیشه با میانگین 

همچنـین از دیـدگاه آنهـا داشـتن     . تاثیر بر خالقیت اسـت 
داراي اولویـت اول بـوده   29/2قدرت تخیل باال با میانگین 

هاي بررسی نشان داد، از میان عوامل سـازمانی  یافته.است
شـــها بـــا مـــؤثر بـــر خالقیـــت برانگیزاننـــده بـــودن پادا

داراي بیشترین تاثیر و داشتن وظایف متعـدد  54/1میانگین
. ، داراي کمترین تاثیر بـر خالقیـت اسـت   40/0با میانگین 

همچنین توجه و تشویق کارکنان خـالق از سـوي مقامـات    
، از دیدگاه کارکنـان، نسـبت   75/2مافوق با میانگین امتیاز 

ــت    ــوده اسـ ــت اول بـ ــل داراي اولویـ ــایر عوامـ ــه سـ .بـ

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
7.

1.
81

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.7.1.81
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-489-fa.html


85)1(7؛ دوره94سالمجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                 

میانگین امتیاز عوامل فردي و سازمانی مؤثر بر خالقیت و نوآوري از دیدگاه کارکنان بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران: 1جدول 
عوامل فردي مؤثر

میانگین±انحراف معیار شــاخـــص ها
خالقیت

60/1±43/0داشتن درك کافی نسبت به موضوع
46/1±27/0در مواجهه با مسائل) شک و دودلی(تحمل ابهام 

16/1±32/0پرهیز از انجام کارهاي روزمره و تکراري
12/1±38/0انتقادپذیر بودن

91/0±29/0کنجکاو بودن
83/0±33/0داشتن انگیزه برا ي متمایز بودن از دیگران در تفکر و اندیشه

نوآوري

35/1±67/0هاي جدید خوداجراي ایدهصبر و شکیبایی در 
24/1±40/0هاي جدید انجام کارداشتن انگیزه براي اجراي شیوه

97/0±19/0داشتن اطالعات و دانش کافی در حوزه کاري خویش
18/1±87/0میانگین عوامل فردي موثر بر خالقیت و نوآوري

عوامل سازمانی مؤثر
خالقیت

54/1±08/1اشهابرانگیزاننده بودن پاد
40/1±83/0هاي آموزشی مربوط به مباحث خالقیتبرگزاري کارگاهها و دوره

14/1±48/0هاي سطوح باالترگیريمشارکت دادن افراد خالق در تصمیم
13/1±43/0امکان ابراز نظرات افراد خالق ولو مخالف با نظرات مافوق

11/1±76/0ارتقا افراد براساس خالقیت آنان
04/1±51/0نمارستایبهمکاران و مسئوالن هاي غیر معمول توسط پذیرش ایده

81/0±31/0پذیري بیمارستان در مقابل نظرات افراد خالقانعطاف
80/0±19/0غیر متمرکز بودن ساختار بیمارستان

75/0±33/0فراهم بودن امکانات الزم براي تفکر و اندیشیدن
40/0±25/0یف متعددداشتن وظا

نوآوري

49/1±17/1فراهم بودن بودجه کافی جهت انجام طرحهاي تحقیقاتی
48/1±75/0پذیرش افراد نوآور در محیط  بیمارستان

44/1±94/0وجود واحد تحقیقات و توسعه در  بیمارستان
37/1±51/0تحمل خطر شکست از سوي مافوق

36/1±66/0هاي جدیدهحمایت مافوق از اجراي اید
34/1±48/0پذیرش تغییر و تحول در بیمارستان

30/1±77/0هاهاي آموزشی مناسب براي کاربردي کردن ایدهشیوه
22/1±67/0پذیري سیستم حقوق و دستمزدانعطاف

09/1±29/0استبدادي نبودن سبک رهبري مافوق
03/1±53/0ها و نظرات جدیدتحمل و پذیرش ایده
98/0±41/0سازمانی گستردهوجود ارتباطات برون

83/0±28/0سازمانی آزادداشتن ارتباطات درون
71/0±40/0وجود احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی در محیط کار

67/0±19/0توجه به نیازهاي بیماران و سایرین
10/1±71/0میانگین عوامل سازمانی موثر بر خالقیت و نوآوري

.می باشد2و 0حداقل و حداکثر امتیازات مربوط به هر شاخص به ترتیب *
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86احمد صادقی و همکاران... عوامل موثر بر خالقیت و نوآوري کارکنان از
، از میـان  1راساس میانگین امتیـاز پاسـخ هـا در جـدول     ب

بایی در اجـراي  عوامل فردي مؤثر بر نوآوري، صـبر و شـکی  
ارکنـان  ، از دیـدگاه ک 35/1با میانگین هاي جدید خودایده

را بر نوآوري، داشـته اسـت و از   بیمارستان، بیشترین تاثیر
دیدگاه کارکنان داشتن تسلط کافی بـر وظـایف اصـلی در    

، نسبت به سـایر عوامـل داراي   75/1ارستان با میانگین بیم
.اولویت اول بوده است

مشــاهده مــی شــود، براســاس 1همچنــان کــه در جــدول 
هاي جامعه پـژوهش، از میـان عوامـل    میانگین امتیاز پاسخ

سازمانی مؤثر بـر نـوآوري، مـؤثرترین عامـل فـراهم بـودن       
انگین هاي تحقیقاتی، بـا میـ  بودجه کافی جهت انجام طرح

ــا  22/1 ــه نیازهــاي بیمــاران و ســایرین ب ــوده و توجــه ب ب
. کــم تــاثیرترین عامــل، ذکــر شــده اســت،67/0میــانگین 

همچنین حمایت و پشتیبانی از افراد نوآور از سوي مقامات 
، از دیـدگاه کارکنـان، نسـبت بـه     245/3مافوق با میانگین 

.سایر عوامل از اولویت باالتري برخوردار بوده است
بحث 

مطابق یافته ها، داشتن درك کافی نسبت به موضوع، 
و پس از آن تحمل ابهام در مواجهه با بیشترین تاثیر

مسائل، پرهیز از انجام کارهاي روزمره و تکراري، انتقاد 
پذیر بودن، کنجکاو بودن و در آخر داشتن انگیزه براي 

به . متمایز بودن از دیگران در تفکر و اندیشه قرار داشتند
ان دیگر کم تاثیرترین عامل از دیدگاه افراد داشتن بی

انگیزه براي متمایز بودن از دیگران در تفکر و اندیشه بوده 
و همکاران که در چند 1نتایجی پژوهش ژانگ. است

سازمان دولتی انجام شده بود نتایج پژوهش حاضر را تایید 
نتایج پژوهش ژانگ و همکاران نشان داد، افرادي . می کند

داراي قابلیت ریسک پذیري و تحمل ابهام باالیی که 
هستند، از خالقیت بیشتري در انجام کارها برخوردارند

چند در پژوهش حاضر تحمل ابهام در رتبه دوم هر]. 25[
قرار داشت اما از سوي کارکنان بیمارستان به عنوان عامل 

در پژوهشی که وانگ و . مهم در خالقیت معرفی شده بود
صنعت هتلداري جهت شناسایی عوامل مؤثر همکاران در

بر خالقیت و نوآوري انجام دادند نیز نتایج تحقیق حاضر 
مورد تایید قرار گرفت و عامل آموزش جهت درك و تسلط 

1 -Zhuang

]. 33[کافی بر مسائل کاري، رتبه نخست را بدست آورد
قابل ذکر است که تحقیقاتی نیز در خصوص عدم تایید 

قیت انجام شده است، بطور مثال عوامل فردي مؤثر بر خال
رضاپور و همکاران در پژوهشی که بر روي اعضاي هیئت 
علمی انجام داده بودند، عامل انگیزه را در ایجاد خالقیت 

که این نشان دهنده ] 34[در اولویت دوم قرار داده بودند
دیدگاه متفاوت اعضاي هیئت علمی دانشگاه قزوین و 

می نژاد، در توجه به عوامل کارکنان بیمارستان شهید هاش
.فردي مؤثر در خالقیت می باشد

در حالی که در پژوهش حاضر تاثیر عامل انگیزه بر 
خالقیت در رتبه آخر قرار داشته است در مطالعه دیگري 

و همکاران انجام شد عامل انگیزه 2که توسط ترنی
مهمترین عامل شناخته شده بود که نتایج این تحقیق نیز 

این تفاوت می هش حاضر را تایید نمی کند، نتایج پژو
تواند نه تنها ناشی از اختالف دیدگاه کارکنان بخش صنایع 
با کارکنان بخش بهداشت و درمان باشد بلکه موضوعات 

موزشی و ابهامات در بخش بهداشت و درمان ،آمهم 
اهمیت و تاثیر بیشتري بر روي نتایج کاري نسبت به 

در مورد عوامل فردي مؤثر بر کل در]. 20[صنایع دارند 
خالقیت و نوآوري تحقیقات زیادي صورت نپذیرفته است و 
بیشتر تحقیقات بر روي جنبه هاي سازمانی تاکید دارند 
که دلیل اصلی آن شاید، شکل گیري شخصیت در دوران 
کودکی و تغییر پذیري اندك شخصیت فرد در سنین 

]. 35[اشتغال است
برانگیزاننده بودن ن پژوهشهمچنین براساس نتایج ای

پاداشها، بیشترین تاثیر را بر خالقیت داشته و پس از آن 
ها و دوره هاي آموزشی و سپس مشارکت برگزاري کارگاه

دادن افراد خالق در تصمیم گیري در رتبه هاي بعدي قرار 
کم اثرترین عامل نیز داشتن وظایف متعدد ذکر . گرفته بود
نشان وسط فرهنگ انجام شد،در پژوهشی که ت. شده بود

داد که تفویض اختیار بیشتر و مکانیزم حقوق و دستمزد و 
پاداشهاي اختصاص یافته به افراد، بر خالقیت افراد تاثیر 
دارد، که تایید کننده نتایج تحقیق حاضر نیز می باشد

در پژوهش ناصري که موانع خالقیت را بررسی ]. 27[
کرده است، عدم وجود تشویق هاي مالی مناسب، به عنوان 

ترین مانع در بروز و رشد خالقیت ذکر گردیده که مهم

2  -Tierney
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]. 24[کامالً تایید کننده نتایج پژوهش حاضر نیز می باشد

جنت پور نیز در پژوهش خود، برنامه هاي آموزشی را بر 
و نوآوري مؤثر دانسته است که در پژوهش روي خالقیت

حاضر نیز برگزاري کارگاههاي آموزشی در رتبه دوم قرار 
گرفت و دومین عامل مهم موثر بر خالقیت از سوي 

1البته پژوهش مک آدام]. 12[کارکنان ذکر شده است

وجود واحد تحقیق و توسعه را تاثیرگذارترین عامل بر 
].17[استخالقیت و نوآوري عنوان کرده 

در خصوص عوامل فردي مؤثر بر نوآوري نتایج پژوهش 
نشان دادکه صبر و شکیبایی در اجراي ایده هاي جدید 
بیشترین امتیاز را داراست و پس از آن داشتن انگیزه و 

نتایج پژوهش . داشتن اطالعات در حوزه کاري قرار دارند
حاضر در تحقیق رضاپور، مورد تایید قرار گرفته است و 
عوامل مربوط به خلق و خو مانند؛ صبر و شکیبایی در 

به ]. 34[اجراي ایده ها مؤثرترین عامل عنوان شده است
رسد قبول ریسک و تحمل شکست از سوي افراد نظر می

جهت انجام کارها به شیوه جدید، یک عنصر مهم باشد
]25.[

همچنین در خصوص عوامل سازمانی مؤثر بر خالقیت از 
فراهم بودن بودجه کافی جهت انجام نان، دیدگاه کارک

پذیرش افراد نوآور در محیط ،طرحهاي تحقیقاتی
،وجود واحد تحقیقات و توسعه در  بیمارستان،بیمارستان

حمایت مافوق از ،تحمل خطر شکست از سوي مافوق
هاي آموزشی مناسب براي شیوه،هاي جدیداجراي ایده

ین عامل نیز توجه به ، کم اهمیت ترهاکاربردي کردن ایده
ترنی و .هاي بیماران و سایرین، عنوان شده بودنیازه

کارمند واحد 191همکارانش در مطالعه اي که بر روي 
تحقیق و توسعه شرکتهاي بزرگ تولید کننده مواد 

، بین خالق کهشیمیایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند
ن از کارکنان بودن ناظران آنها و پشتیبانی و حمایت ناظرا

خالق با نوآوریهاي سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد
داوود آبادي در پژوهش خود، وجود امکانات و ]. 20[

تسهیالت تحقیقاتی و کارگاهی را از عوامل مؤثر در تشویق 
و بروز نوآوري عنوان کرده است که تایید کننده یافته هاي 

پژوهش جهت الهی نیز در ]. 36[پژوهش حاضر می باشد
شناسایی عوامل مؤثر بر خالقیت و نوآوري عنوان کرده 

1- McAdam

است که فراهم نمودن امکانات و تسهیالت تحقیقاتی و 
همچنین مدیریت مشارکتی از مهمترین عوامل مؤثر بر 
نوآوري می باشند که این نتایج در پژوهش حاضر نیز 

].13[بدست آمده است
ش افراد نوآور را نیز در تحقیق خود حمایت و پذیر2وانگ

که در تحقیق حاضر نیز امتیاز باالیی کسب کرده بود، مهم 
قلمداد کرده است، اما وجود فرهنگ سازمانی باز که 
موجب ارتباطات برون سازمانی و درون سازمانی گسترده 
می شود را در اولویت دوم قرار داده است که این مورد در 

نتایج ].33[اردپژوهش حاضر در رتبه هاي انتهایی قرار د
پژوهش رضاپور نیز با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد، 
وي عنوان کرده است که عوامل مربوط به ساختار سازمانی 

].34[و رهبري، مهمترین عوامل مؤثر بر نوآوري هستند
نتیجه گیري

کــه در شـکل دهــی شخصـیت افــراد دو عامــل   از آنجـایی 
شـکل  و مـی کننـد  محیط و وراثت مهم ترین نقش را ایفا

سـالگی تقریبـا شـکل گرفتـه و     6گیري شخصیت افراد تا 
لـذا  ] 35[سپس در دوران بلوغ و تحصیل تکامل می یابـد 

اصوالً سازمانها قادر نیستند در محیط کار تاثیر چندانی یـر  
ایجـاد تغییـر در سـنین بـاال     . روي شخصیت افراد بگذارند

این با توجه بـه  بنابر. لزم صرف هزینه و زمان زیاد استمست
اینکه در مورد عوامل فردي مـؤثر بـر خالقیـت و نـوآوري،     
مدیریت بیمارستان کنترل کافی ندارند، راهکارهاي زیـادي  

اما می توان در هنگام . در این خصوص قابل ارائه نمی باشد
استخدام پرسنل با انجام آزمونهاي اسـتاندارد شخصـیتی و   

بـاالتري جهـت   جذب افراد مستعد کـه از ظرفیـت نسـبتاً   
برخوردارند، تـا  غیرهآموزش، انجام کارها بصورت گروهی و

با توجـه بـه اینکـه بخـش     . حدودي این مسئله را حل کرد
زیادي از عوامل سازمانی در کنترل مـدیریت سـازمان مـی    
باشد، راهکارهاي زیـر جهـت ارتقـاء خالقیـت و نـوآوري و      

پیشنهاد ایجاد محیطی خالق با توجه به نتایج بدست آمده 
:می گردد

       اصـالح سیسـتم هـاي پرداخـت و طراحـی یـک
سیستم پرداخت مناسـب، بـراي تقویـت روحیـه خالقیـت      

درکارکنان 

2  -Wong
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  برگــزاري کــالس هــا و دوره هــاي آموزشــی در

زمینه راهکارهاي ارتقاي خالقیت و نوآوري 
       ترویج روحیـه کـار تیمـی بـا برقـراري سیسـتم

کنـان در تصـمیم   ارتباطات باز در سـازمان و مشـارکت کار  
گیري ها

    حمایت و پشتیبانی از افراد خالق کـه بـا نشـان
دادن عالقه مندي براي پذیرش ایـده هـاي جدیـد، زمینـه     

.تغییرات مثبت را در بیمارستان بوجود می آورند
     حمایت از افرادي که سعی در اجـراي ایـده هـاي بـدیع

هـاي  دارند، به ویژه در مورد افـرادي کـه ، در اجـراي ایـده    
. اندخود متحمل شکست شده

    تغییر فرهنگ حـاکم در بیمارسـتان در راسـتاي
تقویت نوآوري افراد تأثیرگذار، و تقویت نوآوري بـه صـورت   
یک هنجار و ارزش مثبت از طریق فـراهم سـاختن فضـاي    

باز جهت ارائه نقطه نظرات موافق و مخالف
  ــتان و ــق و توســعه بیمارس ــت واحــد تحقی تقوی

لیه واحدها جهـت ارائـه نظـرات بـدیع     مشارکت کارکنان ک
خود

     اختصاص دادن بخشی از سـود حاصـل از اجـراي ایـده
جدید به عنوان پاداش براي تشویق نوآوري در افراد یـا بـه   
عبارتی تشویق افراد خالق از طریـق پاداشـهاي ملمـوس و    
عینی، مانند پرداخت نقدي، سفرهاي سـیاحتی و زیـارتی،   

.اعطاي تسهیالت رفاهی و غیره
تشکر و قدردانی

این طرح با حمایت مدیریت بیمارستان شهیدهاشمی نژاد 
تهران و حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا 

لذا از همه کسانی که ما را در انجام این مطالعه . شده است
.یاري نمودند تقدیر و تشکر می گردد
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Abstract

Background & Objectives: Hospital is one of the most important public
organizations which similar to other community organizations, for its survival and
development requires creative and innovative managers and employees. So, this study
aimed to identify the most important affecting factors on employee's creativity and
innovation from the perspective of Hashemi nejad Hospital's personals.
Material & Methods: This cross-sectional study was conducted in 2011. The study
population was composed of Hashemi nejad hospital staff in Tehran city. By using of
stratification and randomized sampling method, 200 employees of hospital were selected.
Data also was collected by a standard questionnaire (including of affecting factors on
creativity and innovation and demographic factors). The data was analyzed using
statistical tests by software SPSS16 .
Result: Results Showed that the most important influencing individual and
organizational factors on creativity were having an adequate perception to the subject
(Mean=1.60) and stimulating the rewards (Mean=1.54) respectively. On the other hand,
the most important individual and  organizational affecting factors on innovation were
patience in implementing new ideas (Mean=1.35) and providing sufficient budget for
doing research projects (Mean=1.49), correspondingly.
Conclusion: To enhance creativity, payment systems need to be modified and personnel
should be trained in a creative thinking way. Furthermore, to promote innovation, the
necessary resources for implementing ideas should be provided and people with
innovative ideas be supported.
Keywords: Creativity, Innovation, Personal factors, Organizational factors, Hospital
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