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Introduction: Considering the importance of creativity and in order to make 

the optimal use of medical universities to fulfill their missions, the present 

study was conducted to analyze the importance-performance drivers of staff 

creativity in medical universities. 

Methods: This study was a quantitative-qualitative study in which the 

importance-performance approach was used. In the present study, 10 experts 

in the field of resource management, human development and psychology, 

as well as 83 human resource managers of medical universities in the country 

were present. Data were collected using a questionnaire which was initially 

prepared using library resources and previous models. Then, according to the 

opinion of the participating experts, common factors were eliminated and 

finally, 10 factors were obtained as drivers of creativity. After that, 

quantitative indicators were determined for the identified factors, and the 

final questionnaire with 28 questions was provided for the human resources 

managers of the universities. Also, the content validity and construct validity 

of the questionnaire were calculated and confirmed. Internal consistency of 

the questionnaire was also obtained using Cronbach's alpha. Using 

confirmatory factor analysis, the importance of the factors was extracted, and 

in the end, the indicators were placed in the significance-performance matrix. 

Results: The mean age of managers participating in the study was 46.35 

years, and the average age of their management in the field of human 

resources was 5.43 years. Among the drivers of creativity, leadership style, 

organizational structure, individual factors, paving the way for creativity in 

the individual, and support of senior management with loads of 0.70, 0.68, 

0.68, 0.67 and 0.65 are the most important factors, respectively. The results 

of one-sample t-test also showed that apart from the two components of work 

complexity and organizational culture, the average of other drivers is 

significant compared to the hypothetical average, and for managers, the 

situation of these factors in the organization is somewhat favorable. 

Conclusion: Leadership style, organizational structure, individual factors, 

paving the way for creativity in the individual, and supporting senior 

management are effective and very important components in promoting and 

developing creativity in the health sector. In addition, for the optimal use of 

the creativity matrix, the type of organization and the importance-

performance of each creativity strategy must be identified. 
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بخش سالمت کشور در جهت تحقق  نهیمنظور استفاده بهو به تیخالق تیبا توجه به اهممقدمه: 

کارکنان در  تیخالق یهاشرانیعملکرد پ-تیاهم لیخود، مطالعه حاضر با هدف تحل یهارسالت

 انجام گرفت. یعلوم پزشک یهادانشگاه

 انجام شد که در آن از یفیاز نوع توص یفیو ک یبا روش کم یمطالعه از نوع کاربرد نیا: هاروش

منابع  تیرینفر از خبرگان حوزه مد 01عملکرد استفاده شد. در مطالعه حاضر -تیاهم لیتحل کردیرو

شور سطح ک یعلوم پزشک یهادانشگاه یمنابع انسان رانینفر از مد 38 زیو ن یو روانشناس یو توسعه انسان

و  یااطالعات با استفاده از پرسشنامه بود که با استفاده از منابع کتابخانه یآورحضور داشتند. جمع

 تیکننده عوامل مشترک حذف و درنهاشد. در ادامه با توجه به نظر خبرگان شرکت هیته یقبل یهامدل

 یکم یهاشاخص شدهصعوامل مشخ یبه دست آمد. در ادامه برا تیخالق شرانیعنوان پهعامل ب 01

 ن،یها قرار گرفت. همچندانشگاه یمنابع انسان رانیمد اریسؤال در اخت 83با  ییشد و پرسشنامه نها نییتع

با استفاده از  زیپرسشنامه ن یدرون یشد. همسان دییسازه پرسشنامه محاسبه و تأ ییو روا ییمحتوا ییروا

راج شد و ها استخعامل تیاهم زانیم یدییتأ یعامل لیکرونباخ به دست آمد. با استفاده از تحل یآلفا

 عملکرد قرار گرفت.-تیاهم سیها در ماترشاخص انیدر پا

ها در آن تیریسابقه مد نیانگیسال و م 83/64کننده در مطالعه شرکت رانیمد یسن نیانگیم ها:یافته

 ،یساختار سازمان ،یعوامل سبک رهبر تیخالق یهاشرانیپ نیسال بود. در ب 68/3 ینابع انسانحوزه م

 یعامل یرهابا با بیارشد به ترت تیریمد تیدر فرد و حما تیبروز خالق یبرا یسازنهیزم ،یعوامل فرد

 یاتک نمونه یآزمون ت جینتا ن،یرا داشتند. همچن تیاهم نیشتریب 43/1و  40/1، 43/1، 43/1، 01/1

 نیانگیبا م سهیقادر م هاشرانیپ ریسا نیانگیم یسازمانکار و فرهنگ یدگیچیدو مؤلفه پ رازیغنشان داد؛ به

 مطلوب است. یحد تاعوامل در سازمان  نیا تیوضع رانیمعنادار است و ازنظر مد یفرض

در فرد و  تیبروز خالق یبرا یسازنهیزم ،یعوامل فرد ،یساختار سازمان ،یسبک رهبر: گیرییجهنت

خش در ب تیو توسعه خالق جیمهم در ترو اریو بس رگذاریتأث یهاارشد جزو مؤلفه تیریمد تیحما

 -تیاهم انزینوع سازمان و م تیخالق سیاز ماتر نهیاستفاده به یبرا ن،ی. همچنشوندیسالمت محسوب م

 شود. ییشناسا دیبا تیخالق یهایاز استراتژ کیهر ردعملک
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تحوالت پرشتاب جهانی در عرصه علم و صنعت، جوامع 

های تا با نگرشی جدید به داراییاست بشری را بر آن داشته 

هایی خود برای همگامی ، درصدد افزایش تواناییرملموسیغ

 منابعتوان به می هادارایی[ ازجمله این 0. ]دنبا این تغییرات باش

خالقیت د. انسانی و خالقیت آنان در سازمان اشاره کر

ی نو و اثربخش تعریف اهیزاوتوانایی دیدن از  صورتبه

بسیاری از مشکالت سازمان را با  تواندیمکه  شودیم

 ، برای سازمان داشتنرونیازاراهکارهایی بدیع مرتفع نماید. 

. دیآیم حساببهمنابع انسانی خالق یک نردبان ترقی مهم 

[ زمانی که کارکنان در کارشان خالق باشند، قادر خواهند 8]

های تازه و مفید در خصوص ی ایدهریکارگبهبود با 

های سازمان به بقای آن محصوالت، عملکرد، خدمات یا رویه

ای گزارش شد که ضرورت [ در مطالعه8کمک نمایند. ]

ها به حدی رسیده که وجود خالقیت و نوآوری در سازمان

خی منابع نبود آن را با نابودی سازمان در درازمدت یکی بر

نتایج سایر مطالعات نشان داده است [ همچنین، 6اند. ]دانسته

تعهد  ابرسد که افراد که خالقیت فردی زمانی به اوج خود می

های درونی، چالش پذیری، رضایت شغلی و مکانیسم

ز ا دیدگاه خود راو  خود نظمی تحریک شوندخودکنترلی و 

ه عای توسسطح متغیرهای فردی به سطح متغیرهای زمینه

 هایی برای شکوفاییفرصتسازمان  محیطبنابراین،  دهند.

 به افرادپاداش  اعطای ها واز طریق رفع محدودیت خالقیت

کارگیری و جذب بهیی نظیر هامؤلفه[ 3. ]نمایدفراهم می

 ،بمناس، تسهیالت خالق و نوآور در سازمان یروهاین

توانند خالقیت و نوآوری را در می یمالتأمین پژوهش و 

عوامل  نیسازمان به اتکا ا سازمان ارتقا بخشند. هرگاه

طراحی شود خالقیت و نوآوری در سازمان توسعه چهارگانه 

[ در این راستا خالقیت و نوآوری برای 4شود. ]و تقویت می

؛ تبسیار حائز اهمیت اسحوزه مراقبت سالمت های سازمان

اند و نوآور باشد تا بتو زیرا این حوزه باید دارای نیرویی خالق

نیازهای جامعه در بعد آموزش،  بهترجوابگوی هر چه 

 گیری از نیروهای خالق بتواند بهداشت و درمان بوده و با بهره

وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را در این حوزه  شکاف

ین بخش در اخالقیت  بنابراین توسعه [0]کاهش دهد. 

آموزش،  کیفیت خدمات، تواند به ارتقای کمیت ومی

 ،جلوگیری از اتالف منابع، هاکاهش هزینهبهداشت و درمان، 

ایجاد  وری،بهره کاهش بروکراسی، افزایش رقابت، کارایی و

 [3منجر شود. ]در کارکنان رضایت شغلی  انگیزش و

 بخش سالمت در ترین دغدغهامروزه مهماز طرفی 

 ازمان راساست که موفقیت و بقای  هاییاستراتژیسازی پیاده

 .دینمایدر شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین م

 محورند کاوشهای هزاره سوم اکثریت سازمان کهییازآنجا

شدت به آن نیازمندند توان های عصر حاضر بهآنچه سازمانو 

ر . دفرد استهمنحصرب تولید محصوالت و خدمات جدید و

ر دتا  شودیمی فراهم انهیها زمسازمانشرایطی برای  چنین

ند داشته باش یاژهیو پیچیده امروزی جایگاه بازارهای پویا و

این امر میسر . و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند

 هاآن تأثیر گردد مگر با نوآوری و خالقیت مدیران و نیزنمی

 با کمک یکدیگر در جهت تابر پرورش خالقیت کارکنان 

در  نمونه یبرا [9، 01. ]رشد و بالندگی سازمان خود بکوشند

و  ارانمیمراقبت از بپیشگیری و  ،شناساییسالمت  بخش

 ازمندینمراکز بهداشتی و درمانی  در حیصح ماتیتصم اتخاذ

از منظر ماتریس  [4].است تیکارگیری عنصر خالقبه

شود دو بخش تقسیم میخالقیت محیط پروژه یا سازمان به 

 .استکه این دو بخش شامل خالقیت در معماری و فرایند 

اد ایجخالقیت در ی ریکارگبهبا نحوه معماری در خالقیت 

 در خالقیت سازمانی و نتایج آن مرتبط است.ساختار پروژه 

مدیریت  هایشناسی مدیریت و شیوهفرایند نیز مرتبط با روش

ها با بررسی بین سازمان[ دراین00، 08است. ]و اجرای آن 

کوشند تا اهداف عملکرد و تعیین شکاف موجود می

 که ردعملک-تحلیل اهمیتدسترسی را ترسیم نمایند. قابل

در  کمک شایانی های تحلیل شکاف استاز روشه برگرفت

مطالعه نارانجو و  نتایج [08کند. ]این زمینه به مدیران می

تأثیر شایستگی فنی رهبران بر نوآوری ص در خصوهمکاران 

که  اددنشان اهمیت -و یادگیری کارکنان با رویکرد عملکرد

 ،شایستگی فنی رهبران رابطه مثبتی با رفتار کاری نوآورانه

 مقدمه
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[ مطالعه 06. ]دارد و بهبود عملکرد آنان زیردستان یریادگی

دهنده نوآوری عنوان پرورشبه فرهنگبر عامل دیگری 

قرار  ریتأثتحت پی آن عملکرد شرکت را  درکه  ردتمرکز دا

تواند مانعی در مقابل بروز نوآوری تلقی میاینکه و یا  دهدمی

 .دارد ی افراد سازمانها و باورهابه ارزشبستگی  کهشود 

های خالقیت کارکنان در سازمان نهیزم دراگرچه  [03]

رسد در اما به نظر می شدهانجاممختلف مطالعات مشابهی 

در بخش سالمت پژوهش مشابهی گزارش نشده  ژهیوبهایران 

های خالقیت و حاضر از لحاظ شناسایی مؤلفه است. مطالعه

عملکرد از بعد حوزه و روش انجام پژوهش با -تحلیل اهمیت

سایر مطالعات متفاوت بوده است. لذا، مطالعه حاضر با هدف 

 کارکنان در تیهای خالقعملکرد پیشران-تیاهم لیتحل

ن رود نتایج ایانجام گرفت. انتظار می بخش سالمت کشور

قق منابع انسانی جهت تح استفاده بهینه ازمطالعه بتواند به 

خالقیت  توسعه وایجاد  سبب یاری رساند و سازمان اهداف

 شود.کارکنان 

 
ه بود ک یکاربرداز نوع  قیحاضر ازلحاظ هدف تحق مطالعه

 توصیفی و -به روش ترکیبی )کمی اجرااز حیث ماهیت 

 تصوربهاکتشافی( و ازنظر روش گردآوری داده -کیفی

نفر از خبرگان و  01پیمایشی انجام شد. در این مطالعه 

متخصصان در حوزه توسعه و مدیریت منابع انسانی و 

نفر از مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی  38روانشناسی و 

عنوان پیشران عامل به 03له اول کشور شرکت داشتند. در مرح

و  ببا مطالعه کتو  یااستفاده از روش کتابخانهخالقیت با 

در منابع معتبر استخراج شد. سپس، با نظر  منتشرشده مقاالت

کننده عوامل تکراری حذف شد و عواملی خبرگان شرکت

همپوشانی داشته باهم ترکیب شدند. درنهایت  گریکدیبا که 

 یسازنهیزمهای خالقیت شامل: عنوان پیشرانعامل به 01

 ،سازمانیفرهنگ ، عوامل فردی،فرد در تیجهت بروز خالق

 تیریمد تیحما ،محورهای دانشها و سیاستاستراتژی

 تیتقو ،جوسازمانی ی،ساختار سازمان ی،سبک رهبر ،ارشد

پیچیدگی کار پذیرفته شدند. در این  و نهای سازماارزش

هایی در نظر گرفته شد و عامل نهایی شاخص 01راستا برای 

ای لیکرت طراحی گزینه پنجسؤال و طیف  84پرسشنامه با 

شد. در بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از خبرگان خواسته 

ی انهیچهارگزشد تا هریک از سؤاالت را بر اساس طیف 

ندی کنند. بطبقه «تناسب ندارد»تا  «سب باال داردتنا»لیکرت از 

با احتساب نسبت روایی محتوایی و با در نظر گرفتن تعداد 

را کسب  69/1که روایی باالی  خبرگان عواملی تائید شدند

کردند. روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی 

ی ابار عاملی مناسب بر دهندهنشانبررسی شد که نتایج 

سؤاالت داشت. برای همسانی درونی نیز از روش آلفای 

برای کل پرسشنامه به  08/1کرونباخ استفاده شد و مقدار 

با همکاری مدیران میانی  شدهیطراحدست آمد. پرسشنامه 

ایر صورت الکترونیکی در اختیار سدانشگاه علوم پزشکی و به

وه، های علوم پزشکی اراک، سامدیران میانی در دانشگاه

خمین، البرز، قم و قزوین قرار گرفت. در ابتدای پرسشنامه به 

اهداف موردنظر مطالعه اشاره شد و نیز شماره تماس برای 

کنندگان با نویسندگان و همکاران طرح قرار ارتباط شرکت

داده شد تا در صورت ابهام و سؤال پاسخگویی مناسب 

کی به یحاصل گردد. زمان پاسخگویی در پرسشنامه الکترون

دقیقه در نظر گرفته شد. در زمینه  03لحاظ تعداد کم سؤاالت 

رد ها، بازخورعایت نکات اخالقی نیز اصل محرمانگی پاسخ

نام بودن کنندگان در صورت درخواست و بینتایج به شرکت

از  با استفاده هادادهها مدنظر قرار گرفت. سپس، پرسشنامه

تحلیل شد. در مرحله و اکسل  83نسخه  SPSSافزارهای نرم

ک میک م افزارنرمعملکرد از -تحلیل اهمیت منظوربهبعد، 

(MICMAC) استفاده شد که در نهایت ماتریس اهمیت-

ه عملکرد ب-تیدوبعدی اهم سیماترعملکرد استخراج شد. 

 مشابهت دارد سروکوال مدل با لحاظ روش گردآوری داده

 سازمان، یرقابت تیموقع یابیارز یبرا یابزار مؤثرکه 

 یهایاستراتژ یطراح زیو ن شرفتیپ یهافرصت ییشناسا

 [04،08نماید. ]فراهم می را ارائه خدمت هدفمند و یابیبازار

 یمؤثر یشنهادهایپ توانیدوبعدی م سیماتر لیتشک قیطر از

که شکل یک نشان  طورهمان .ارائه کرد رانیمد یرا برا

 عملکرد یمحور افقو  هامؤلفه اهمیت یمحور عمود دهدیم

 هاروش
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از  این ماتریس [00] .دهدیمسازمان را در آن مؤلفه نشان 

قبول بلحیطه قاو  ضعف ،اتالف، تفاوتییا ربع بی حیطهچهار 

در هر ربع استراتژی خاصی قرار دارد. از این و  شدهلیتشک

 و ها برای بهبودماتریس برای شناخت درجه اولویت شاخص

 [03. ]شودگیری استفاده میتصمیمفرایند 

 تیاهم-عملکرد لیتحل ی: مدل ربع0 شکل

 
ی هانفر از مدیران منابع انسانی دانشگاه 38در مطالعه حاضر 

علوم پزشکی سراسر کشور حضور داشتند. میانگین سنی 

 81تا  03ها بین بیشترین سابقه کار آن سال و 83/64مدیران 

های جمعیت شناختی سال بود. جدول یک سایر ویژگی

 دهد.مدیران را نشان می

 با روایی محتوایی هیاول هایپرسشنامه آوریاز جمع بعد

 Content) الوشه ییمحتوا ییروا نسبت شاخص از استفاده

Validity Ratio(CVR))  هایگزینهمحاسبه شد و 

 تناسب نیباالتر و تیاهمدرجه  بیترت به پرسشنامه قبولقابل

 است. شدهارائه در جدول دو

، یرهبر سبکهای جدول سه، پیشران هایمطابق با یافته

ی سازمان ساختارو  ارشد تیریمد تیحمای، فرد عوامل

که  ورطهمانبیشترین اهمیت را نسبت به سایر عوامل دارند. 

دهد میانگین و انحراف معیار عوامل جدول سه نشان می

پیشران خالقیت در مقایسه با میانگین فرضی برخی از عوامل 

است. درواقع وضعیت موجود این  تفاوت معناداری داشته

 شدهیبررسعوامل در سازمان در مقایسه با میانگین فرضی 

از نظرات مدیران  آمدهدستبهاست. در اغلب موارد میانگین 

منابع انسانی از میانگین فرضی باالتر بوده است و این نشان 

 ها در سطحدهد که ازنظر آنان وضعیت وجود این پیشرانمی

 لوب قرار دارند.متوسط تا مط

 کننده درهای جمعیت شناختی مدیران شرکت: ویژگی0جدول 

 مطالعه

 درصد فراوانی  متغیر

 3/6 6 سال 01کمتر از  سابقه کار

 

 4/08 01 سال 03تا  01

 0/81 84 سال 81تا  03

 8/09 04 سال 83تا  81

 سال 81تا  83

 سال 83تا  81

03 

08 

0/03 

3/06 

 011 38  جمع

 08 01 کارشناسی مدرک تحصیلی

 
 0/48 38 کارشناس ارشد

 8/83 80 دکترا

 011 38  جمع

 8/80 80 سال 01کمتر از  سابقه مدیریت

 0/03 03 سال 03تا  01 

 
 0/81 83 سال 81تا  03

 3/06 08 سال 83تا  81

 011 38  جمع

 

 : بررسی روایی محتوایی پرسشنامه8جدول 

 خالقیتهای پیشران ردیف
تعداد 

 سؤاالت
CVR 

0 
سازی جهت بروز خالقیت زمینه

 فرد در
8 088/1  

4/1 6 عوامل فردی 8  

4/1 8 سازمانیفرهنگ 8  

6 
های ها و سیاستاستراتژی

 محوردانش
8 4/1  

088/1 8 حمایت مدیریت ارشد 3  

4/1 8 سبک رهبری 4  

4/1 8 ساختار سازمانی 0  

4/1 8 جوسازمانی 3  

4/1 8 های سازمانارزشتقویت  9  

4/1 8 کار یدگیچیپ 01  

 هایافته

 اولویت پایین

 عملکرد باال

 اهمیت

انجام دهیدکار خوب را  اینجا تمرکز کنید  

 اتالف منابع

 باال

پایین   

met 

 پایین

nmet 

 ربع اول

 ربع سوم

 ربع دوم

 

 ربع چهارم
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 های خالقیتمقادیر تی برای هرکدام از پیشران: بار عاملی، میانگین و 8 جدول

 گویه ها تعداد سؤاالت بار عاملی میانگین انحراف معیار Tمقادیر  سطح معناداری

 فرد سازی جهت بروز خالقیت درزمینه 8 43/1 80/01 86/0 893/6 420/4

عوامل فردی )تعهد درونی، چالش پذیری، رضایت  6 43/1 31/08 96/1 984/3 420/4

 های خودکنترلی و خود نظمی(مکانیسم شغلی و

 سازمانیفرهنگ 8 41/1 04/0 64/0 484/0 450/4

 محورهای دانشها و سیاستاستراتژی 8 40/1 08/3 03/8 830/8 405/4

 حمایت مدیریت ارشد 8 40/1 96/0 18/0 009/01 440/4

 سبک رهبری 8 01/1 88/0 91/0 343/01 440/4

 ساختار سازمانی 8 43/1 03/3 36/0 343/4 420/4

 جوسازمانی 8 33/1 11/4 11/0 946/00 440/4

 های سازمانتقویت ارزش 8 39/1 64/3 38/1 984/4 420/4

 کار یدگیچیپ 8 38/1 84/08 00/8 009/0 450/4

 

های خالقیت پیشران عملکرد-دو ماتریس اهمیت در شکل

ی، رهبر سبکهای پیشراندر آن است که  شدهدادهنشان 

سازی برای بروز ی، زمینهفرد عواملی، سازمان ساختار

دارای بیشترین  ارشد تیریمد تیحماخالقیت در فرد و 

 های خالقیت با توجه بههمچنین، پیشران .درجه اهمیت بودند

 اسبر اسشدند.  بندیگروهدسته  چهاربه  مدلقرارگیری در 

 یهاشاخص یتعملکرد وضع یانگرب یافق محوردو شکل 

 کی یانگینم یسهمقا مونآز ازکه  است یرمتغ هر به مربوط

شده استفاده هاآن یتوضع مورد در قضاوت یبرا جامعه،

ه ک است ییهاشاخص یتاهم یانگرب یزن یعمود محور .اسـت

 یراب ییدیتأی عـامل یلتحل درو شده محاسبه یعامل بار از

 .استکاررفته به هاآن از یک هر یتاهم مورد در قضاوت

 
یدر نمودار دوبعد ریرپذیتأث و رگذاریتأث یرهایمتغ گاهیجا: 8شکل   
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 انگریب مطابق با شـــکل ســه  رهایمتغ پراکنش نحوه تیدرنها

شــده اســتخراج هایمؤلفه به توجه با ســتمیســ یداریپا زانیم

 کینزد L شکل به رایز دارد ینسب یداریپا از نشان که است

ــت بوده ــورتبه نمودار در رهایمتغ چنانچه. اس ــکل ص  L ش

 ستمیس زا حالت نیا و است داریپا ستمیسـ  باشـند، قرارگرفته 

 بر هاآن تأثیر تداوم و تأثیرگذار هایمؤلفه در ثبات نشــانگر

 .است هامؤلفه ریسا

 نسبت به هم گی مؤلفه هاکنش و واکنش و پراکند: 8شکل 
 

 
اهمیت در مطالعه حاضر نشان داد که -نتایج ماتریس عملکرد

 درسبک رهبری، ساختار سازمانی و عوامل فردی  سه عامل

 ازمانس دارند. این بدان معنی است که قرار ماتریس دوم ناحیه

باالیی  ارزش که کرده یگذارهیسرما ییهاشاخص یرو

 هاشاخصیری این کارگبه نهیزم در سازمان عملکرد و دارند

و  هایاستراتژسه عامل . است مطلوب بوده تیاهمبا

 یهاارزش تیتقوی و جوسازمان، محوردانش یهااستیس

ن ند و این نشاگرفت قرارماتریس  چهارم ربع درنیز سازمان 

 تیاهم که ییهاشاخص نهیزم درسالمت  دهد که بخشمی

 دعملکر ها وجود داشته،و اتالف منابع در آن دارند پایینی

عالوه براین، نتایج این پژوهش نشان داد که  .باالیی دارد

سازی برای بروز خالقیت و حمایت مدیریت ارشد در زمینه

 است. این یافته حاکی از آن است قرارگرفتهربع اول ماتریس 

سازی برای بروز خالقیت و حمایت مدیریت ارشد که زمینه

اهمیت باالیی برخوردارند و سازمان باید بر روی این  از

این  که عملکردعوامل تمرکز بیشتری داشته باشد، درحالی

های مورد مطالعه در سطح پائین بوده است. عوامل در سازمان

سازمانی و پیچیدگی کار در ربع های فرهنگدر نهایت مؤلفه

 ها پایینسوم قرار گرفتند و عملکرد این عوامل در سازمان

ه ها توجه شدها نیز کمتر از سایر مؤلفهبوده و به اهمیت آن

است. درواقع باید سعی شود تا عوامل ناحیه اول و سوم 

 ؛ماتریس نیز به ربع دوم یعنی وضعیت عالی انتقال یابند

 سوم عرب و اول ربع این ماتریس در در یاصل شکافبنابراین 

 جینتا، نیچ در شرفتهیپ یفناور با شرکت 48 یبررسدر .است

 هایسازمان در کارکنان ینوآور با یرهبرسبک  داد نشان

 شتراکا با غیرمستقیم رابطه وارتباط دارد  مستقیماً ینیچ

 کارکنان هدف گیریجهت بعالوه،. دارد کارکنان در دانش

 ار کارکنان دانش اشتراک و یرهبر نیب رابطهتواند می

 از جتنابا گیریجهت نکهیا گرفتن نظر در بانماید.  تیتقو

 و رؤیایی یرهبر نیب رابطهشود سبب می کارکنان هدف

ای که نتیجه [03. ]کند ترضعیف را کارکنان دانش اشتراک

در مطالعه حاضر نیز مشهود بود و سبک رهبری یکی از 

های مهم در توسعه خالقیت کارکنان گزارش شد. در پیشران

 در را یاتیح نقش رهبران تیحمامطالعه مینهی و همکاران 

قع دروا .کردمی فایا کارکنان ینوآور و یریادگی شیافزا

 و نوآورانه یرکا رفتار با یمثبت رابطه رهبران یفن یستگیشا

 بعد چهاردر مطالعه دیگری  [09داشت. ] ردستانیز یریادگی

 و پذیریریسک به لیتما ،سازمانی جو ارتباط،شامل 

 تیخالق بر توجهیقابل طوربه اننکارک فعال تیشخص

 بحث
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داشت.  رتأثی یسازمان ینوآور تیظرف برنهایت  در و کارکنان

 تیموفقبرای  یدیکل عوامل از یکی عنوانبه ینوآور [81]

ه شدشناخته یامروز یرقابت یبازارها در سازمان بلندمدت

 تمرکز امروزه دهند کهیممذکور نشان  هایپژوهش. است

 عنوانهببوده که  سازمانیفرهنگو  رفتار افراد، یرو بر یاصل

ر د زمانهمهستند که  سازمان عملکردیرگذار در تأث لاموع

توانند آن را یم هم و نقش دارند ینوآورپیدایش و تقویت 

این متغیرها  یدکان مطالعاتدر  هرحال،به. محدود کنند

 فرهنگعامل  هداد نشان جینتاشده است که یبررس

ان سازم عملکردبر  آن در پیکه  بوده ینوآور دهندهپرورش

 قابلم در یمانع تواندمی حالگذارد. فرهنگ درعینیر میتأث

 ی افراد سازمانباورها و هاارزش به و شود یتلق ینوآور بروز

 فرهنگ که داد نشان وضوحبه مورد نیا. دارد یبستگ

 کننده نیبیپیش ریمتغ و عامل نیبهتر عنوانبه کیادهوکرات

پژوهش  جینتا با مطابق [00. ]باشدمی عملکرد و ینوآور

 و سازمانیفرهنگ از یخاص نوع نیب رابطه ینوآور ،حاضر

وجود در مطالعه حاضر بااین. کندمی لیتعد را عملکرد

سازمانی جزء عواملی بود که از منظر مدیران منابع فرهنگ

اهمیت با عملکرد پایین قرار داشتند انسانی در زمره عوامل کم

و در این مورد نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه همخوانی 

 در یدیجد مدلحاضر  مطالعه درهمچنین،  [03،00]ندارد. 

ی و ازمانس یبانیپشت ی حمایت ورگذاریتأث وهنح با ارتباط

هی بدی معرفی شد. یسازمان کار طیمح و جومدیریت ارشد، 

 رد تیخالق رشد کنندهتسهیل کار طیمح و جواست که 

 کار طیحم با یمثبت رابطه یسازمان یبانیپشتو  است سازمان

 و ایرویه عدالت زه،یانگ دانش، گذاریاشتراک ازلحاظ

در این مورد نیز نتایج پژوهش حاضر . دارد کارمندان یارتقا

 و ایتسهمکاران همخوانی دارد. در مطالعه  و ایتسبا مطالعه 

 و یازمانس یبانیپشت نیب ایواسطه نقش کار طیمحهمکاران 

 [ در پژوهش حاضر80. ]کردمی فایا کارمند تیخالق

ط در محی ایرویه عدالت یبراشده گرفته نظر در هایشاخص

 انشد گذاریاشتراک و کارمندان زهیانگ بامرتبط  سازمان

-پدیده ندید یتوانائشامل  که تیخالق مفهوم به توجه با بود.

 امکان سایر کارکنان کهاست  یمشکالت دنید و نوهای 

 د،یدج یهاافتیره ارائه بر و نداشته باشند را هاآن صیتشخ

 فیتعر نیا به توجه با. ید داردتأک اثربخش و رمعمولیغ

 حلاهر افتنی و  دنیشن و دنید خوببر  تیخالق زمینهیشپ

 القخ تواندیم یفرد ،رونیازا تمرکز دارد. هادهیپد نیا یبرا

 نظرات قیفتل با و پرداخته خود رامونیپ در جستجو به که باشد

 به زاین مهم نیا و دینما جادیا نو یافتیره و شهیاند گرانید

. این مفهوم از خالقیت دارد سازمان در اظهارنظر و صحبت

شده در مطالعه مشترک است. ییشناسادر بسیاری از عوامل 

سازی برای که عواملی چون سبک رهبری، زمینهیطوربه

سازمانی و حمایت بروز خالقیت، جوسازمانی، فرهنگ

نوعی نیاز به مشارکت و اظهارنظر کارکنان مدیران ارشد به

به عامل خالقیت، مشارکت کارکنان ی توجهکم درواقع دارد.

د و نماییمها را نسبت به مسائل تضعیف و حق اظهارنظر آن

ها حاکم در مقابل سکوت سازمانی در این نوع سازمان

شود. بنابراین، نتیجه پژوهش حاضر از حیث اهمیت یم

 راستا با نتایجخالقیت در بقا و بهبود عملکرد سازمان هم

[، 88قلعه ][، شکری قزل88اران ]های عسگری و همکپژوهش

توان درنهایت می [ بود.83[، شین و همکاران ]86رزازیان ]

ان برای بروز و توسعه خالقیت در بین کارکننتیجه گرفت که 

بری، سبک رههایی چون مراقبت سالمت در کشور باید مؤلفه

ار برخورد عملکرد باالیی ساختار سازمانی و عوامل فردی از

 ین، با توجه به اهمیت باالی عواملی چونباشند. همچن

سازی برای بروز خالقیت و حمایت مدیریت ارشد الزم زمینه

است که از لحاظ عملکرد نیز در سطح باالیی قرار گیرند. 

کارگیری خالقیت در معماری و ها از حیث بهسازماناگرچه 

نان جهت استفاده بهینه از خالقیت کارک فرایند متفاوت بوده و

و طراحی ماتریس خالقیت باید نوع سازمان و میزان اهمیت 

های خالقیت شناسایی شود تا و عملکرد هر یک از استراتژی

بتوان به اهداف و رسالت سازمان نائل شد. لذا، بر اساس 

لوم های عشود دانشگاههای پژوهش حاضر پیشنهاد مییافته

کارگیری سطح مطلوب و مؤثر خالقیت، بهپزشکی جهت 

های خالقیت در این سازمان را شناسایی ابتدا موانع و پیشران

اده های برتر استفرا حذف و از پیشران رفعقابلکرده و موانع 

های خالقیت را در حداکثری کنند تا درنهایت استراتژی
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 معماری و فرایندهای مدیریتی لحاظ نمایند. همچنین، پیشنهاد

شود با ایجاد فرهنگ پذیرش خالقیت در میان کارکنان و می

ها و راهکارهای مدیران سازمان زمینه را برای بیان ایده

خالقانه در ارائه خدمات و آموزش فراهم نمایند تا بتوان از 

علوم  هایافکار نو و جدید در راستای بهبود عملکرد دانشگاه

. عالوه براین، ها استفاده نمایندپزشکی در تمامی حوزه

شود که مسئوالن با ابزارهای تشویقی مناسب پیشنهاد می

ق شدن کارکنان به افراد خالیلتبددرصدد افزایش انگیزه و 

 های الزم صورت گیرد.از آنان حمایت واقدام نمایند 

 
 مقاله حاصل نیا: ی اخالقیهادستورالعملرعایت 

بر  یمبتن تیخالق سیماتر یبا عنوان طراح رسالهاز  یبخش

دولت، در  ییاجرا یعملکرد در دستگاه ها-تیمدل اهم

 دانشگاه ، مصوب034800به شماره  یتخصص یمقطع دکترا

 پژوهش نیاست. در ا 99در سال  آزاد اسالمی واحد زنجان

  ازجمله شرط امانت و صداقت، اخالقی مالحظات یتمام

 آگاهانه از شرکت کنندگان و حفظ تیرضا جلب

 و تیشرکت کنندگان را رعا یتیهو اطالعات یمحرمانگ

 از مراحل انجام پژوهش بدون کیمجاز بودند در هر  افراد

 .مطالعه را ترک کنند انیو ز بیآس

این پژوهش بدون حمایت هیچ سازمانی  حمایت مالی:

 انجام شده است.

نافعی م نویسندگان اظهار داشتند که تضاد تضاد منافع:

 وجود نداشت.

نویسندگان از تمامی مدیران و تشکر و قدردانی: 

، اراک، ساوه یعلوم پزشک یهادانشگاهکارشناسان محترم 

کمال تشکر و قدردانی را دارند که  نیالبرز، قم و قزو ن،یخم

 امکان انجام این مطالعه را فراهم نمودند.
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