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چکیده
زمینه و هدف :خالقیت و نوآوری از عوامل مهم بقای سازمان ها به شمار می رود ،لذا ضروری است تا وضعیت آن در

سازمان های بهداشتی درمانی همچون بیمارستان ها مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین
خالقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی تعداد  285نفر از کارکنان

بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1394انجام شد .جهت جمع آوری اطالعات از فرم اطالعات
دموگرافیک ،پرسشنامه خالقیت سازمانی محقق ساخته مصباحی جهرمی و ادیب زاده و پرسشنامه نوآوری سازمانی Patechen
استفاده گردید .داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه  21و با استفاده از آمار توصیفی ،و همچنین آزمون تی تست ،آنالیز واریانس و

همبستگی پیرسون در سطح معناداری کمتر از  0/05تجزیه و تحلیل شد.
*نویسنده مسئول :
دکتر حسین درگاهی؛
مرکـز تحقیقـات مدیریـت اطالعات سلامت
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران
Email :
hdarghi@sina.tums.ac.ir

یافته ها :میانگین خالقیت سازمانی کارکنان در بیمارستان های مورد مطالعه برابر  2/99±0/80بود که در سطح متوسط و متوسط
رو به پایین ارزیابی شد و میزان نوآوری سازمانی نیز دارای میانگین  19/37±3/71بود که در سطح متوسط و متوسط روبه باال قرار
گرفت .بین خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت(.)P=0/02 ،r=0/20

نتیجه گیری :نتایج نشان داد با افزایش خالقیت ،نوآوری نیز افزایش می یابد .بنابراین الزم است مدیران بیمارستان ها برای بقا و

پیشی گرفتن از رقبا در ارایه خدمات درمانی مطلوب تر و با کیفیت باال ،بیشترین انرژی و هزینه خود را در جهت رشد خالقیت

و افراد خالق به کار گیرند تا بدین وسیله نوآوری را در سازمان خود بهبود دهند.

واژه های کلیدی :خالقیت سازمانی ،نوآوری سازمانی ،کارکنان ،بیمارستان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده پیراپزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 3کارشناس ارشد پرستاری سالمندی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 4کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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مطالعه رابطه بین خالقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان

مطالعــه رابطه بین خالقیت و نوآوری ســازمانی در...

مقدمه
امروزه عوامل بسیاری بر بقای سازمانها تأثیر میگذارند ،اما
نیستند( .)1مدیران سازمان ها اخیرا ً به این نتیجه رسیده اند که منبع

کلیدی مزیت رقابتی مستمر ،خالقیت است .شکلگیری چنین مزیتی
در سازمانهای امروزی که مواجه با تغییرات و تحوالت فزاینده
محیطی هستند بهوفور نیازمند خالقیت است .وقتی کارکنان در کار
خود خالق باشند ،قادر خواهند بود تا ایدههای تازه و مفیدی در
محصوالت ،عملکرد ،خدمات یا رویههای سازمان ارایه دهند و در
نتیجه تولید و بهرهگیری از ایدههای تازه به سازمان این امکان را
میدهد که سازمان بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شود و به
تهدیدات و فرصتها پاسخ بهموقع بدهد و بدین ترتیب رشد و
توسعه یابد(.)2
دانشمندان ،خالقیت را با تعابیر متعدد و متنوعی تعریف
کردهاند؛ بهطوریکه گاهی هر تعریف فقط بیانگر یک بعد از ابعاد
مهم فراگرد خالقیت است .فراگرد خالقیت عبارت است از هر "نوع
فراگرد تفکری که مسئلهای را بهطور مفید و بدیع حل کند" .همچنین
"توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوعات ،صرفنظر از اینکه در
چه حوزه یا زمینهای انجام گیرد ،از مبانی بهرهگیری خالق از ذهن
است" .اگرچه خالقیت" ،توانایی دیدن ،آگاه شدن و پاسخ دادن" نیز
به شمار می رود(.)3
مدلهای بسیاری در مورد فرایند خالقیت وجود دارد که
مراحل به کار رفته در تمامی مدلها بیانگر این است که فرایند
خالقیت دربرگیرنده ی ضمیر ناخودآگاه(تفکر شهودی) و ضمیر
خودآگاه(تفکر تحلیلی) میباشد .هرچه از مدلهای اولیه فرایند
خالقیت فاصله گرفته و به مدلهای جدید نزدیکتر شویم ،از نقش
ناخودآگاه در فرایند خالقیت کاسته شده و بر نقش خودآگاه افزوده
میشود .بدین معنی که فرایند خالقیت(خصوص ًا تولید ایدهها)
قابلکنترل و هدایت میباشد( .)4اگرچه در سطح سازمانی میتوان
مفهوم خالقیت را بهعنوان تولید ایدههای نوین ،ارزشمند و مفید
برای محصوالت ،فرایندها و روندها ،از سوی افراد یا گروهها در
یک محیط سازمانی خاص تعریف کرد( .)5خالقیت به معنای افکار
به شیوهای بینظیر یا ایجاد ارتباط غیرمعمول بین نظرات ،تعریف
شده است .سازمانها معموالً آمادگی ندارند که نیروی خالق کارکنان
خود را پرورش دهند .هرچند افراد بهطور بالقوه خالقاند ،مدیریت
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سرکوبی خالقیت در سازمانها نظاممند بوده و بهقدری رایج است
که کمتر مورد سؤال واقع میشود و زمانی که خالقیت سرکوب
شود ،سازمان یک سالح رقابتی قدرتمند ،یعنی تولید و بهرهگیری از
ایدههای تازه را از دست میدهد .ازاینرو ،توسعه و ارتقای خالقیت
در سازمانها مستلزم آن است که مدیران بدانند چگونه میتوانند
خالقیت را حمایت کنند( .)2لذا بهمنظور توسعه ی خالقیت در یک
سازمان ،همه ی اقدامات باید در راستای ارتقای نوآوری صورت
گیرد(.)6
امروزه ،موفقيت در توليد محصوالت و خدمات جديد،
وابسته به دو عنصر اساسي خالقيت و نوآوري است و سازمانها ،به
خالقيت و نوآوري ،بهعنوان يك ديدگاه راهبردي كه براي سازمان
مزيت راهبردي را به همراه میآورد ،مینگرند( .)7جهان از اواخر
قرن بیستم تاکنون شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمامی عرصههای
کسبوکار است ،بهطوریکه امروزه جهانیشدن ،افزایش رقابت،
توسعه ی فناوری اطالعات ،توجه به کیفیت کاالها و خدمات،
مشتری مداری ،و ناکارامدی ،اداره ی امور بخش عمومی را در
سراسر دنیا و در این عرصهها با چالش جدی روبهرو کرده است.
ازجمله راهکارهای اثربخش رویارویی با این چالشها ،توسل به
نوآوری سازمانی است( .)8نوآوری" ،خون زندگیبخش سازمان و
تنها راه خروج از بنبست توسعهنیافتگی در کشورهاست"(10و.)9
 Tushmanو  O’ Reillyنوآوری را بستر پیروزی در کسب
و کار می دانند تا مدیران در پی شناسایی ساز و کار چرخه ی
فناوری و نوآوری ،بتوانند به کمک انجام دگرگونیهای ناپیوسته
در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها دست یابند( .)11امروزه
سازمانهایی موفق هستند که بتوانند در دنیای پررقابت ،اندیشههای
جدید را کاربردی نمایند( .)12نوآوری سازمانی ،فرایند بهکارگیری و
استفاده از نظریه جدید برای ایجاد محصول و جامه ی عمل پوشاندن
به یک نظر جدید است( .)13نوآوری بهعنوان عامل مهم و حیاتی
برای سازمانها بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار به شمار
می رود( .)14اهمیت خالقیت و نوآوری در تأثیر شگرف آن بر حیات
سازمانهاست ،تداوم حیات سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد
و نیاز مشتریان با گذشت زمان تغییر میکند و در صورت نبود
هماهنگی با این نیازها ،سازمان ضمن تحمل هزینه ی هنگفت ممکن
است چنانکه باید به اهداف خود دست نیابد(.)15
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عوامل تأثیرگذار بهسرعت تغییر میکنند و این تغییرات قابل پیشبینی

سازمانها معموالً خالقیت آنها را سرکوب میکنند .در حقیقت

صدیقه اسدی و همكاران

است .روان شناسان به "خالقیت" که بیشتر یک مفهوم فردی است،

به حجم جامعه ی پژوهش برابر  1100نفر ،تعداد  285نفر به عنوان

اهمیت میدهند و آن را عام و شامل نوآوری نیز میدانند .برعکس،

حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان متناسب با جامعه ی پژوهش

جامعه شناسان و محققان صنعتی برای "نوآوری" که بیشتر یک

در هر بیمارستان تعیین شدند .در هر بیمارستان نیز از هریک از

مفهوم گروهی و اجتماعی است ،اهمیت قایل میشوند و آن را عام و

گروه های سه گانه ی ذکر شده برابر حجم نمونه تعیین شده نمونه

خالقیت را یکی از مراحل نوآوری تلقی میکنند ،به عبارتی خالقیت

مورد پژوهش به صورت تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمع آوری

بیشتر جنبه ی روانشناختی دارد ،درحالیکه ماهیت نوآوری ،بیشتر

اطالعات در این پژوهش شامل دو پژوهش خالقیت سازمانی و

عملیاتی و مدیریتی است(16و.)9

نوآوری سازمانی به همراه اطالعات دموگرافیک در مورد جنس ،سن،

در برخی پژوهش ها ،مفاهیم خالقیت و نوآوری را مترادف

مدرک تحصیلی و میزان سابقه خدمت کارکنان بود.

یکدیگر بهکاربردهاند؛ اما این دو مفهوم دارای تفاوت جزئی و

بهمنظور اندازهگیری خالقیت سازمانی از پرسشنامه ی

درعینحال مهم هستند .اگر معنی و مفهوم این دو واژه بهدرستی

محقق ساخته ی مصباحی جهرمی و ادیب زاده استفاده گردید(.)19

درک نشود ،بهکارگیری مؤثر آنها در سازمان دشوار خواهد بود(.)17

پرسشنامه ی مذکور شامل  16سؤال است که حیطههای اعتقادات

بنابراین ،خالقیت یک فعالیت ذهنی و عقالنی برای به وجود آوردن

و جوسازمانی( 4سوال) ،ابعاد ساختاری برای نوآوری( 2سوال)،

ایده ی جدید و بدیع است؛ در حالی که نوآوری ،تبدیل خالقیت

صالحیت منابع انسانی( 2سوال) ،استراتژی برای نوآوری( 2سوال)،

به عمل و یا نتیجه ی آن است .نوآوری عملیات و مراحل مورد نیاز

مکانیسم حمایتی برای نوآوری( 4سوال) و کشف ،جمعآوری و انتشار

برای نتیجهگیری یک فکر و واقعیت جدید است .لذا ،شخص خالق

دانش( 2سوال) را میسنجد .در این پرسشنامه از مقیاس لیکرت

ممکن است نوآور نباشد؛ یعنی میتواند دارای ایدههای جدید و نو
باشد ،اما توانایی عرضه و یا فروش آنها را نداشته باشد ،در نهایت

بهصورت پنج گزینهای کام ً
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و
کام ً
ال مخالفم استفاده شد و به ترتیب برای گزینهها ضرایب ،3 ،4 ،5

اینکه فرد نوآور غالب ًا خالق است ،اما لزوم ًا همه ی افراد خالق نوآور

 2و  1تعیین گردید .جهت تفسیر نمره اکتسابی در مقیاس لیکرت،

نیستند(.)13

مجموع نمره اکتسابی با میانهی مقیاس ،مقایسه شد؛ بدین ترتیب اگر

ضرغامی و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط
معنادار قوی و مثبتی بین میزان خالقیت و انگیزه ی به کارگیری
نوآوری در افراد وجود دارد و هر چه افراد توانمندی بیشتری در
خالقیت داشتهاند ،انگیزه ی آنها برای نوآوری در مشاغل مربوط نیز
بیشتر است .همچنین نتایج مزبور نشان داد که بین ویژگیهای فردی

نمره اکتسابی پایینتر از میانه باشد ،نشاندهنده ی خالقیت پایین
کارکنان ،و اگر نمره اکتسابی باالتر از میانه باشد ،نمایانگر خالقیت
باالی کارکنان ،و درنهایت اگر نمره اکتسابی نزدیک به میانه باشد،
نمایانگر این است که میزان خالقیت کارکنان در سازمان متوسط
میباشد.

تنها عاملی که با نوآوری در شغل ارتباط معنادار و قوی دارد جنسیت

در این پژوهش برای تعیین نوآوری سازمانی از پرسشنامه ی

است و نوآوری در بین زنان کمتر از مردان دیده می شود(.)18

ابتکار و نوآوری شغلی  Patchenاستفاده شد( .)20این پرسشنامه

بنابراین مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین خالقیت و

دارای  6سؤال است که حداقل امتیاز مکتسبه از این پرسشنامه  8و

نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

حداکثر امتیاز  30می باشد.

تهران انجام شد.

روش بررسی
مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که به صورت
مقطعی در سال  1394در بیمارستان های عمومی(شریعتی ،امام

امتیازات اکتسابی این پرسشنامه با استفاده از میانه برابر 19
تفسیر گردید و بدین ترتیب نمره ی کمتر از  19نشاندهنده ی
نوآوری پایین کارکنان ،نمره ی باالتر از  19نشاندهنده ی نوآوری
باالی کارکنان و نمره ی نزدیک به  19نشاندهنده ی نوآوری متوسط
کارکنان در سازمان محاسبه گردید.

خمینی (ره) ،ولیعصر (عج) ،بهارلو و سینا) دانشگاه علوم پزشکی

برای تعیین روایی پرسشنامه های خالقیت سازمانی و نوآوری

تهران صورت گرفت .جامعه ی پژوهش بر اساس گروه شغلی به

سازمانی از نظر گروه متخصصان( )Expert panelاستفاده شد .بدین
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خالقیت و نوآوری دو واژه ی آشنا برای مدیران امروزی

سه گروه پشتیبانی ،پرستاری و پاراکلینیکی طبقه بندی شد .با توجه

مطالعــه رابطه بین خالقیت و نوآوری ســازمانی در...

ترتیب که جهت تعیین روایی محتوا ،پرسشنامهها در اختیار  10نفر
از اعضای هیئتعلمی مجرب و صاحب نظر در زمینه خالقیت
و نوآوری قرار داده شد و درنهایت با استفاده از نظرات ایشان،

استفاده از منابع علمی ،حقوق ادبی و امانت داری رعایت شد.

یافته ها

همچنین ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه خالقیت

در این مطالعه در محدوده سنی  30تا  39سال قرار داشتند و 78/3

سازمانی برابر با  0/90و پایایی پرسشنامه نوآوری شغلی نیز برابر

درصد از آن ها زن بودند .همچنین نیمی از کارکنان تحصیالت در

 0/79به دست آمد.

سطح کارشناسی داشتند 32/5 .درصد از نمونه مورد مطالعه دارای

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 21انجام شد .جهت توصیف نمونهها از آمار توصیفی شامل توزیع
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل
دادهها در سطح آمار استنباطی و سنجش رابطه ی بین متغیرها از

سابقه خدمت کمتراز  4سال و  13/3درصد دارای سابقه خدمت 20
سال و باالتر بودند.
عالوه بر این ،میانگین خالقیت سازمانی کارکنان برابر  2/99با
انحراف معیار  0/80بود که نشاندهنده ی وضعیت متوسط و متوسط

آزمون تی تست ،آنالیز واریانس ،و همبستگی پیرسون استفاده گردید.

رو به پایین خالقیت سازمانی است .همچنین وضعیت نوآوری

افراد جهت شرکت یا نداشتن تمایل به شرکت در پژوهش و

سازمانی کارکنان دارای میانگین  19/37با انحراف معیار  3/71بود

تکمیل پرسشنامه حق انتخاب داشتند و اطالعات فردی و شخصی

که نشاندهنده ی وضعیت متوسط و متوسط رو به باالی این متغیر

جمع آوری شده در این مطالعه ،محرمانه تلقی شد و همچنین در

میباشد.

جدول  :1ارتباط خالقیت سازمانی با نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه

متغیرهای مورد مطالعه

میانگین

سطح معناداری و میزان همبستگی

خالقیت سازمانی

2/99

p-value= 0/028

نوآوری سازمانی

19/37

r=0/201

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین خالقیت
سازمانی و نوآوری سازمانی از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود

نیز افزایش مییابد .همچنین  %4از نوآوری سازمانی متأثر از خالقیت
سازمانی است(جدول .)1

دارد .به طوری که با افزایش خالقیت سازمانی ،میزان نوآوری سازمانی
جدول  :2وضعیت خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی برحسب جنس در کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه

جنس

نوآوری سازمانی

خالقیت سازمانی
میانگین

انحراف معیار

آزمون تی

میانگین

انحراف معیار

آزمون تی

مرد

3/11

0/80

P=0/000

19/92

4/72

P=0/000

زن

2/96

0/80

df=25

df=25

t=19/76

t=21/50

نتایج آزمون تی نشان داد که بین خالقیت سازمانی و نوآوری
سازمانی با جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد .میانگین نمره خالقیت
سازمانی در مردان  3/11با انحراف معیار  0/80و در زنان  2/26با
انحراف معیار  0/80بود .همچنین میانگین نمره نوآوری سازمانی در
مردان  19/92با انحراف معیار  4/72و در زنان  19/22با انحراف معیار
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19/22

3/40

 3/40بود .نتایج ،نشاندهنده ی آن است که میزان خالقیت سازمانی و
نوآوری سازمانی در مردان باالتر از زنان است(جدول.)2
با استفاده از آزمون  Anovaمشخص شد که ارتباط معنی داری
بین خالقیت و نوآوری سازمانی با سن کارکنان( ،)P=0/508با سطح
تحصیالت( )P=0/22و سابقه خدمت آنها( )P=0/985وجود ندارد.
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اصالحات الزم صورت گرفت و پرسشنامه ی نهایی تنظیم گردید.

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اکثریت( )43%/3کارکنان

صدیقه اسدی و همكاران

بحث

امروز نوآوری یک کار گروهی است و تحت تاثیر عوامل مختلفی

نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم

اعضای گروه ،تشویق و حمایت از ایده های جدید ،ایجاد ساختار

پزشکی تهران بود .یافته های پژوهش نشان داد که میزان خالقیت

سازمانی منعطف و وجود قوانین و خط مشی های حمایتی دولت ،و

سازمانی کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه در حد متوسط است.

فرهنگ سازمانی مشوق نوآوری ،موجب ارتقای نوآوری در سازمان

مصباحی جهرمی و ادیب زاده در مطالعه ی خود بر روی کارکنان

می گردد(.)22

شرکت فرودگاههای کشور که در سال  1394صورت گرفت ،خالقیت
سازمانی را در حد متوسط گزارش کردند( ،)19که با نتایج مطالعه ی
حاضر همسو میباشد .در مطالعهای دیگر که در سال  1388توسط
نیازآذری و همکاران صورت گرفت ،نتایج نشان داد که خالقیت
کارکنان مورد مطالعه زیر متوسط قرار دارد( .)21همچنین در مطالعه ی
ضرغامی و همکاران که در سال  1392بر روی پژوهشگران پژوهشکده
پردازش هوشمند عالیم صورت گرفت ،نتایج نشان داد که میانگین
امتیاز خالقیت پژوهشگران در سطح مناسب قرار ندارد( .)18نتایج
مطالعه ی حاضر با نتایج مطالعه نیازآذری و همکاران و ضرغامی و
همکاران ناهمسو میباشد ،اگرچه با نتایج مطالعه ی مصباحی جهرمی و
ادیب زاده مطابقت دارد(21و19و .)18به نظر می رسد که ساختار ،نوع
فعالیت ،فرهنگ سازمانی و جامعه پژوهش متفاوت و متنوع در پژوهش
های مختلف می تواند در ناهم سو بودن نتایج مطالعات با یکدیگر موثر
باشد .بنابراین مدیران نمی توانند خالقیت را سفارش دهند ،بلکه تنها
می توانند محیطی برای رشد و بروز خالقیت فراهم سازند تا بدین
وسیله خالقیت را در سطح سازمان خویش بهبود دهند(.)22

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که بین خالقیت سازمانی
و نوآوری سازمانی از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد؛
به طوری که با افزایش خالقیت سازمانی ،میزان نوآوری سازمانی نیز
افزایش مییابد .همچنین  4%از نوآوری سازمانی متأثر از خالقیت
سازمانی میباشد .مطالعه ی ضرغامی و همکاران بر روی پژوهشگران
پژوهشکده ی پردازش نشان داد که همبستگی قوی ،معنادار و مثبت
بین میزان خالقیت پژوهشگران با انگیزه ی آنها برای نوآوری وجود
دارد( .)P=0/001بنابراین هرچقدر کارکنان توانمندی بیشتری در
خالقیت داشته باشند ،نوآوری در مشاغل مربوط نیز بیشتر است()18
که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد .در مطالعه ی دیگری که در
سال  92توسط مظلومی و همکاران با عنوان "رابطه ی رهبری تحول
آفرین و خالقیت و نوآوری سازمانی در شرکت های خصوصی بیمه
در ایران" صورت گرفت ،نتایج نشان داد که بین خالقیت و نوآوری
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .)24بنابراین ،خالقیت
امری اکتسابی است و قابلیت ارتقای توانمندی خالقیت افراد از طریق
آموزش و آشنایی با ابزارها و روش های خالقیت وجود دارد .در

همچنین نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که وضعیت نوآوری

نتیجه برای بهبود نوآوری در محصوالت و خدمات سازمان ،نیاز به

سازمانی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای

بهبود توانمندی نگرش خالق در افراد وجود دارد( .)25از سوی دیگر،

میانگین  19/37با انحراف معیار  3/71است که نشاندهنده ی

نوآوری ،فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول ،خدمات و

وضعیت متوسط و متوسط رو به باالی نوآوری سازمانی است .همسو

روش های جدید عملیات است .بنابراین ،خالقیت منشا و پیش شرط

با مطالعه ی حاضر ،ضرغامی و همکاران نوآوری در پژوهشگران

نوآوری است ،پس با توجه به اکتسابی بودن خالقیت و امکان رشد

پژوهشکده پردازش هوشمند را در حد مطلوب گزارش کردند ،اما

و شکوفا کردن آن در کارکنان سازمان ،می توان با ایجاد فضای خالق

علیرغم تولیدات نوآورانه و منحصربهفرد پژوهشکده مورد مطالعه در

در سازمان از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی ،راه های نوآورانه ی حل

سطح ملی و بینالمللی ،میانگین میزان خالقیت پژوهشگران در حد

مشکالت را تقویت کرد.

مناسب قرار نداشت .بنابراین به نظر میرسد که عامل اصلی تولیدات
نوآورانه ی پژوهشکده در سطح ملی و بینالمللی انگیزه ی باالی
کارکنان برای نوآوری و ابتکار در شغل آنان است( .)18اگرچه نتایج
مطالعه ی کاظمی و همکاران در سال  1391نشان داد که نوآوری
کارکنان در وضعیت مطلوبی قرار دارد( .)23هر چند که به نظر می رسد
اختراع ،حاصل کار یک فرد است ،اما واقعیت این است که در دنیای
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نتایج مطالعه ی  Somechو  Zahavyدر سال  2013بر روی
تیم های مراقبت اولیه نشان داد که وجود افراد خالق در هر گروه ،و
وجود خالقیت گروهی ،جو مناسب سازمانی را برای ایجاد نوآوری
در گروه ایجاد می کند( Bain .)26و همکاران در مطالعه ی خود که
ارتباط بین جو سازمانی ،نوآوری تیمی و عملکرد اعضای یک تیم را
در مراکز تحقیقاتی نشان دادند ،اعالم کردند که در کلیه تیم های مورد
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هدف از انجام این مطالعه ،تعیین رابطه بین خالقیت و

قرار دارد .مدیریت موفق گروه های نوآوری و انتخاب ترکیب صحیح

مطالعــه رابطه بین خالقیت و نوآوری ســازمانی در...

که ارتباط بین جوسازمانی گروه با نوآوری بیشتر از ارتباط نوآوری با

انجام شد ،نشان داد که بین مدرک تحصیلی و خالقیت رابطه آماری

خالقیت های فردی است( West .)27و  Andersonدر سال 1996

معنیداری وجود دارد( )33که همسو با نتایج این مطالعه نمیباشد.

نیز در مطالعه خود بر روی تیم های مدیریت ارشد تعداد  27بیمارستان

نیر و جوکار اعالم کردند بین خالقیت با میزان تحصیالت تفاوت

و ارتباط آن با عوامل تاثیرگذار بر نوآوری گروهی مشخص کردند

معنیداری در بین کتابداران وجود ندارد( .)31همسو با مطالعه ی

که نوآوری تیمی بیشتر تحت تاثیر عوامل سازمانی ،عوامل گروهی و

حاضر ،موغلی و ملکی طبسی در مطالعه ی خود دریافتند که بین سطح

فرایندهای اجتماعی قرار دارد و خالقیت های فردی در این میان نقش

تحصیالت و خالقیت سازمانی ارتباط معنیداری وجود ندارد(.)29

به سزایی ندارد(.)28

 Torranceنیز با تحقیقاتی که بر روی افراد دانشگاهی و غیردانشگاهی

نتایج مطالعه ی حاضر مشخص کرد که بین خالقیت سازمانی
و نوآوری سازمانی با جنسیت ارتباط معناداری از نظر آماری وجود
دارد و میزان خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی در مردان باالتر از
زنان است .همسو با مطالعه ی حاضر ،موغلی و ملکی طبسی نیز در
مطالعه ی خود با عنوان "رابطه ی فرهنگسازمانی و خالقیت سازمانی

انجام داد ،به این نتیجه رسید که تحصیالت عامل اساسی برای رشد
خالقیت نیست( .)35همچنین  Nawaserو همکاران اعتقاد دارند که
افراد بسیار خالق از چنان نبوغی برخوردار هستند که کارایی آن ها
بدون داشتن سطح باالی تحصیلی خودبهخود شکوفا میشود که نتایج
هر دو مطالعه با نتیجه ی مطالعه ی حاضر همسو میباشد(.)36

در سازمانهای دولتی" دریافتند که بین جنسیت و خالقیت سازمانی

نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که بین خالقیت سازمانی و

ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد و خالقیت در مردان بیشتر از

نوآوری سازمانی با سابقه خدمت ارتباط معناداری از نظر آماری وجود

زنان است( Pohlman .)29اعالم کرد که جنسیت به طرق ناشناخته

ندارد .مطالعه ی نیر و جوکار نیز نتایج نشان داد که خالقیت کتابداران

بر خالقیت اثر میگذارد؛ زیرا جنسیت حس خویشتن درونی فرد را

با سابقه خدمت آنان تفاوت معنیداری وجود ندارد که با نتایج مطالعه

به همانگونهای که فرصتهای خارجی مطرح هستند ،شکل میدهد و

حاضر همسو میباشد( .)31علت نبود تأثیر سابقه خدمت بر خالقیت و

همچنین خالقیت مردان بیشتر از زنان است که با نتیجه ی مطالعه ی

نوآوری وجود ساختار متمرکز نظام آموزشی است ،زیرا در سازمانهای

حاضر همسو میباشد( .)30اگرچه مطالعه نیر و جوکار نشان داد که بین

متمرکز همه تصمیمات ،خطمشیها و برنامههای سازمان به صورت

خالقیت با جنسیت در بین کتابداران دانشگاه شیراز تفاوت معناداری

یکپارچه اتخاذ شده و سپس جهت اجرا ابالغ میشود .همینطور تأکید

وجود ندارد که با نتایج مطالعه حاضر انطباق ندارد( .)31انگیزه ی

بیشازحد بر کسب دانش موجود بهجای استفاده ی مبتکرانه از آن،

کمتر زنان برای نوآوری در محیط کاری میتواند مربوط به روحیات

برنامههای منظم و از پیش تعیینشده بهجای تشویق به اکتشاف دانش

و عوامل انگیزشی متفاوت آنها با مردان و تصدی مشاغل مدیریتی

و انعطافپذیری در برنامه و اطاعت مطلق از نظام آموزشی باعث شده

توسط مردان باشد(.)32

است که همه مدیران با سوابق خدمت و تحصیالت مختلف یکسان

نتایج مطالعه ی حاضر بین خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی
با سن ارتباط معناداری را از نظر آماری نشان نداد .نتایج مطالعه
حاجی آقاجانی و همکاران در سال  1384که بر روی تعداد  210نفر

عمل کنند که با نتایج مطالعه ی حاضر همخوانی دارد(.)37-39
تمرکز بر روی خالقیت و نوآوری در هر سازمان نیازمند

تغییر و تحول فرهنگی است .طبع ًا در مقابل هر نوع تغییر نیز مقاومت

از واحدهای آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد،

وجود دارد .با ساختار جدید فرهنگی متناسب خالقیت و نوآوری در

نشان داد که بین سن و خالقیت رابطه آماری معنیداری وجود ندارد

بیمارستان ها می توان به اجرای این فرایند امیدوار بود:

که همسو با نتایج این مطالعه میباشد( .)33همچنین در نتایج مطالعه

 -مدیران اجرایی بیمارستان ها در خط اول مراقبت بیمارستان

نکویی مقدم و همکاران که در بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان

همراه با کارکنان قرار داشته باشند .این امر باید خارج از اتاق جلسات

صورت گرفت ،رابطه معناداری بین سن و خالقیت گزارش نشد(.)34

و داخلی اتاق بیمارستان انجام شود

نتایج مطالعه ی حاضر مشخص کرد که بین خالقیت سازمانی
و نوآوری سازمانی با سطح تحصیالت ارتباط معناداری از نظر آماری
وجود ندارد؛ اگرچه میانگین نوآوری کارکنان دارای سطح تحصیالت
دکتری باالتر است .نتایج مطالعه حاجی آقاجانی و همکاران در سال
مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سالمت) دوره  11آذر و دی 1396
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مطالعه میزان نوآوری با یکدیگر تشابه دارد و هم چنین مشخص کردند

 1384که بر روی  210نفر از کارکنان بیمارستان شهدای تجریش

صدیقه اسدی و همكاران

قابل اجرا نخواهد بود و نیازمند فرهنگی جدید است(.)38
از محدودیت های مطالعه ی حاضر می توان به این موارد اشاره

ممکن است نتایج آن در زمان و مکان دیگر در ایران و یا خارج از ایران
تکرار نشود .ثانی ًا جمع آوری اطالعات مربوط به سنجش خالقیت و
نوآوری سازمانی از کارکنان مورد مطالعه به صورت پرسشنامه ی خود
ارزیابی انجام شده است که احتمال دارد تکمیل کنندگان پرسشنامه ها

در پاسخ به سواالت با تورش عمل کرده باشند .ثالث ًا مطالعه ی حاضر

صرف ًا ارتباط بین خالقیت و نوآوری سازمانی را مد نظر قرار داده است،
در حالی که عوامل مختلف سازمانی ،اجتماعی و فردی و بین فردی
می تواند در ارتقای نوآوری سازمانی و گروهی تاثیر داشته باشد.

نتیجه گیری
به طور کلی نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که در
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بین خالقیت و نوآوری
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش
خالقیت ،نوآوری نیز در آن سازمان افزایش می یابد .لذا در سازمان های

فرهنگی مناسب و مطلوب و از طریق دادن استقالل عمل به کارکنان
و تفویض اختیار ،انعطاف پذیری در قوانین و مقررات ،استفاده از
تصمیم گیری مشارکتی ،تقویت همکاری های متقابل ،انتخاب کارکنان
بر اساس شایستگی ،زمینه های بروز و تقویت خالقیت را در کارکنان
فراهم کرد و به ارتقا و پیشرفت و رقابت بیمارستان ها با یکدیگر کمک
نمود .اگرچه به نظر می رسد ارتقای نوآوری در سازمان ها همیشه به
خالقیت فردی کارکنان بستگی ندارد و عوامل دیگری از جمله عوامل
سازمانی و اجتماعی و اقتصادی به ویژه تخصیص بودجه ی مناسب نیز
در توسعه و پیشرفت نوآوری در این سازمان ها نقش دارد.

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی به شماره 25857
می باشد که با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
پزشکی تهران انجام شده است .نویسندگان این مقاله نهایت تشکر و
قدردانی خود را از کارکنان بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی
تهران که در این پژوهش مساعدت و همراهی نمودند ،اعالم می دارند.
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Background and Aim: Creativity and innovation are considered among the most
important factors that help an organization survive. Therefore, it seems necessary
to examine the status of this important issue in healthcare organizations such as
hospitals. The present study was conducted to determine the relationship between
organizational innovation and creativity among the staff of teaching hospitals of
Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
Materials and Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was
conducted on 285 staff members of TUMS selected teaching hospitals in 2015.
To collect the required data, demographic data form, organizational creativity
questionnaire and Martin Patchen’s innovation questionnaire were used. Data were
analyzed in SPSS software version 21, using descriptive statistics, t-test, ANOVA
and Pearson correlation analysis at a less-than-0.05 significance level.
Results: The organizational creativity rate for the studied staff showed an average
of 2.99±0.80, assessed at middle and lower middle levels and the organizational
innovation rate showed an average of 19.37±3.71, assessed as middle and upper
middle. A statistically significant relationship was observed between organizational
creativity and organizational innovation (p=0.02, r=0.20).
Conclusion: The results suggest that an increase in creativity leads to an increase in
innovation. Therefore, to survive and maintain a competitive advantage to provide
more desirable treatment services at a high quality, hospital managers are required
to use their best effort and expenditure so that they can enhance innovation within
their organizations.
Keywords: Organizational Creativity, Organizational Innovation, Staffs, Hospital,
Tehran University of Medical Sciences
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