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ABSTRACT
Introduction and purpose: Manpower is the most important element of 
organizational productivity. The improvement of the level of creativity as a 
component affecting the performance of individuals has always been an undeniable 
necessity in organizational productivity. This study investigated the correlation 
between creativity and productivity among the staff of Hamadan University of 
Medical Sciences, Hamadan, Iran. 
Methods: This descriptive-analytical study was conducted based on a correlational 
and cross-sectional research approach at Hamadan University of Medical Sciences, 
Hamadan, Iran, in 2022. The sample size was estimated at 327 people based 
on Cochran's formula. The data were collected using Employee Productivity 
Questionnaire  (ACHIEVE Model Hersey & Goldsmith) and Rendsip's Creativity 
Questionnaire. The data were analyzed in SPSS software  (version 22) through 
descriptive statistics  (frequency, percentage, and mean±SD) and inferential statistics  
(correlation coefficient). 
Results: There is a relationship between creativity and productivity of university staff. 
Moreover, creativity had a significant effect on productivity components. Regarding 
the productivity levels, ability and understanding, motivation and credibility, as well 
as organizational support, feedback, and adaptation, ranked the first, last, and average, 
respectively. The correlation coefficient of creativity and employee productivity was 
obtained at 0.148  (P=0.008). No significant difference was observed between the 
creativity and productivity scores of the staff regarding demographic characteristics. 
Conclusion: By focusing on staff creativity, the university can achieve a more 
desirable level of productivity. The results showed that it is possible to nurture the 
creative thinking of employees due to the high level of ability and understanding 
of employees; however, motivation and creditability in the employees need to be 
improved by the university.
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مقاله پژوهشی  

بررسی ارتباط میان خالقیت و بهره وری سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مقدمه و هدف: نیروی انسانی مهم ترین رکن بهره وری سازمان محسوب می شود و بهبود سطح خالقیت 
به عنوان مؤلفه مؤثر بر عملکرد افراد همواره ضرورتی انکارناپذیر در بهره وری سازمان بوده است. در این 

پژوهش همبستگی خالقیت با بهره وری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی همدان بررسی می شود.
دانشگاه  در  مقطعی  به صورت  که  بود  همبستگی  نوع  از  توصیفی-تحلیلی  پژوهش حاضر  کار:  روش 
علوم پزشکی همدان در سال 1400 انجام شد. نمونه ها بر اساس فرمول کوکران 327 نفر در نظر گرفته 
شد. پرسش نامه خالقیت Rendsip و بهره وری Hersi و Goldsmith مدل آچیو ابزار این تحقیق بود. آمار 
توصیفی با فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار گزارش شد. در سطح استنباطی از ضریب همبستگی 

استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شدند. 
یافته ها: بین خالقیت با بهره وری کارکنان دانشگاه رابطه وجود داشت و خالقیت بر مؤلفه های بهره وری 
اعتبار در رده آخر و حمایت  انگیزش و  برتر،  توانایی، درک و شناخت در رتبه  تأثیر معناداری داشت. 
امتیازات  در  معناداری  اختالف  داشت.  قرار  بهره وری  میانی  جایگاه  در  سازگاری  و  بازخورد  سازمانی، 
نشد. ضریب همبستگی  متغیرهای دموگرافیک مشاهده  اساس  بر  دانشگاه  بهره وری کارکنان  و  خالقیت 

خالقیت با بهره وری 0/148 و P=0/008 به دست آمد.
نتیجه گیري: دانشگاه با تمرکز بر خالقیت کارکنان می تواند به سطح مطلوب تری از بهره وری دست یابد. 
توانایی و درک کارکنان  باالی  به سبب سطح  امکان پرورش تفکر خالق کارکنان  نتایج مشخص کرد 

فراهم است و انگیزش و اعتباردهی به کارکنان از سوی دانشگاه به بهبود نیاز دارد. 

کلمات کلیدی: انگیزه، بهره وری، توسعه کارکنان، خالقیت، سازمان
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مقدمه

خدمات  کیفیت  مستمر  بهبود  و  سازمانی  اهداف  به  دارد. دستیابی  سازمان  کارکنان  عملکرد  با  تنگاتنگی  و  مستقیم  ارتباط 
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نیروی  بالندگی  و  رشد  به  توجه  استعدادها،  پرورش  و  شناسایی 
اهداف  به  راستای رسیدن  در  مشارکت  فرهنگ  تقویت  و  انسانی 
سازمانی از مهم ترین دغدغه های بسیاری از مدیران به شمار می آید 
و تالش برای بهبود و توسعه ظرفیت ها و توانمندی های کارکنانی 
است،  وابسته  آنان  عملکرد  به  سازمان ها  بهره وری  و  ارتقا  که  را 
به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است ]1[. نیروی انسانی از 
اساسی ترین و اصلی ترین منابع استراتژیک هر سازمانی است. بدون 
کارآمد  استفاده  به  کاری  محیط های  و  سازمان ها  موفقیت  شک 
بین  این  در   .]2[ است  وابسته  رفتاری  علوم  پایه  بر  انسانی  منابع  از 
سازمان هایی موفق خواهند بود که به میزان تحریک پذیری و نقش 
عوامل مختلف در انگیزش افراد، شناخت ابعاد و زوایای مختلف 
در  آن ها  بالقوه  استعدادهای  و  توانایی ها  و کشف  کارکنان  رفتار 
مسیر  در  را  آن ها  و  کنند  کافی  توجه  سازمان  تشکیالت  عرصه 

اهداف کل سازمان، هدایت و رهبری کنند ]3[. 
مهم  سازمان ها  انسانی  نیروی  زمینه  در  که  مواردی  از  یکی 
بهره وری  دارند،  آن  بهبود  و  ارزیابی  در  سعی  مدیران  و  است 
انسان می تواند  شغلی است. بهره وری مبتنی بر این اصل است که 
عصر  در   .]4[ دهد  انجام  پیش  روز  از  بهتر  روز  هر  را  وظایفش 
کنونی داشتن بهره وری مزیتی رقابتی محسوب می شود و در نگاه 
کالن هم افزایی، کارایی و اثربخشی را شامل می شود ]5[. مهم ترین 
هدف هر سازمان، دستیابی به بیشترین سطح بهره وری یا بهره وری 
بهینه است. بی تردید نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم ترین 
ابزارها برای رسیدن به اهداف سازمانی است؛ زیرا نقش مهمی در 
افزایش و کاهش بهره وری سازمان دارد ]6[. بهره وری را می توان 
به دست آوردن بیشترین سود ممکن با استفاده بهینه از نیروی کار، 

توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی تعریف کرد ]7[. 
عوامل مختلفی کارایی افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می 
دهند. یکی از مهم ترین این عوامل خالقیت است. خالقیت یکی از 
مهم ترین فرایندهای شناختی انسان است که به توانایی خلق افکار 
و آفرینش چیزهای بدیع و مفید تعبیر می شود. ویژگی بدیع و مفید 

 .]8[ پذیرفته شده است  از ویژگی های اصلی خالقیت  بودن یکی 
خالقیت از دیدگاه سازمانی یعنی ارائه فکر و طرح نو برای بهبود 
و ارتقای کمیت یا کیفیت ]9[. خالقیت با بهره وری رابطه مستقیم 
دارد و موجب افزایش سطح عملکرد سازمان می شود ]10[. بررسی 
متون مشخص کرد در سال های اخیر مطالعات مرتبطی در داخل و 
خارج کشور با موضوع بررسی و تعیین ارتباط خالقیت و تأثیر آن 
بر بهره وری نیروی انسانی انجام شده و نتایج به دست آمده حاکی 
از آن است که توجه به خالقیت نیروی انسانی و تالش در راستای 
به  دستیابی  و  بهره وری  افزایش  به کارگیری آن موجب  و  تقویت 

اهداف سازمانی می شود. 
پرسش نامه  از  استفاده  با  و همکاران  مطالعه ای که حسینی  در 
 Hersi انسانی  نیروی  بهره وری  و   Rendsip سازمانی  خالقیت 
با  را  بین خالقیت  رابطه  داد،  انجام  در سال 1397   Goldsmith و 
کرد.  تعیین  گلستان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  در  بهره وری 
کارکنان  سازمانی  خالقیت  به  توجه  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
بر بهره وری آن ها در محیط کار تأثیرگذار است ]1[. پژوهشی که 
نداف و همکاران در سال 1397 با عنوان تأثیر خالقیت فردی در 
سازمان  آزاد  و  دولتی  مراکز  کارآموزان  و  مربیان  آماری  جامعه 
 Smith آموزش فنی و حرفه ای اهواز با پرسش نامه خالقیت فردی
تأثیر ویژه ای  انجام دادند، نشان داد خالقیت تیمی   Rego و تیمی 
بر فرهنگ همکاری و خالقیت فردی دارد و بهبود خالقیت تیمی 

موجب افزایش خالقیت فردی می شود ]11[. 
پرورش  و  آموزش  کارکنان  بین  در  که  دیگر  تحقیقی  در 
انجام شد، رابطه هوش هیجانی  بندرعباس در سال 1397  ناحیه 2 
شد.  بررسی  کارکنان  خالقیت  با  کاری  زندگی  کیفیت  و 
هیجانی  هوش  شامل  تحقیق  این  در  استفاده شده  پرسش نامه های 
کیفیت  بین  داد  نشان  نتایج  بود.   Torens خالقیت  و   Golman

زندگی کاری با خالقیت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ]2[. 
نتایج پژوهش محمدزاده و همکاران در سال 1394 در خصوص 
کل  اداره  کارکنان  عملکرد  بهبود  و  خالقیت  بین  رابطه  بررسی 
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 Dorabji پرسش نامه خالقیت  اساس  بر  تهران  پرورش  و  آموزش 
Patterson حاکی از آن بود که بین  و پرسش نامه عملکرد شغلی 
خالقیت و بهبود عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد ]8[. در تحقیق 
میزان  تعیین  در خصوص   1394 سال  در  که  همکاران  و  حکاک 
تأثیرات هوش هیجانی کارکنان بانک ملت استان تهران بر عوامل 
اجتماعی و روانی بهره وری نیروی انسانی با استفاده از پرسش نامه 
انجام  Avril و پرسش نامه عوامل بهره وری  خالقیت هیجانی مدل 
شد، مشخص شد که عوامل اجتماعی و روانی بر بهره وری نیروی 

انسانی از طریق خالقیت تأثیر دارد ]12[. 
دوره  مدارس  در  همکاران  و  قربانی  که  دیگر  مطالعه ای  در 
با  خالقیت  رابطه  دادند  انجام   1393 سال  در  سنندج  متوسطه 
این  در  داده ها  گردآوری  ابزار  شد.  بررسی  سازمانی  اثربخشی 
سازمانی  اثربخشی  و   Guilford خالقیت  پرسش نامه های  تحقیق 
با  مؤلفه های خالقیت  تمامی  بین  معنادار  رابطه  بیانگر  نتایج  و  بود 
اثربخشی سازمانی مدارس بود  ]13[. در تحقیقی دیگر که قربانی 
آموزشی  بیمارستان های  کارکنان  بین   1393 سال  در  همکاران  و 
هوش  رابطه  داد،  انجام  شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
هوش  پرسش نامه های  اساس  بر  کارکنان  خالقیت  و  سازمانی 
سازمانی آبدخت و خالقیت Rendsip بررسی شد. نتایج نشان داد 
مدیران سازمانی باید به نقش مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی 

در ایجاد محیط خالق سازمان توجه کنند ]14[. 
با توجه به تأثیر خالقیت در کارایی فردی و بهره وری کارکنان 
در  تفکر خالق  اصول  بر  مبتنی  اقدامات خالقانه  بی بدیل  نقش  و 
از  که  حاضر  پژوهش  در  سازمانی،  بهره وری  مؤلفه های  ارتقای 
برای  بود،  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  تحقیقاتی  اولویت های 
کارکنان  بهره وری  با  رابطه خالقیت  دانشگاه،  در سطح  بار  اولین 
شد.  ارزیابی  آچیو  بهره وری  مدل  اساس  بر  دانشگاه  ستادی 
ضرورت تدوین راهکارهای اجرایی به منظور دستیابی به بهره وری 
اهمیت  بر  بود که  مسائلی  دیگر  از  نیز  بر خالقیت  مبتنی  سازمانی 
بر محقق  پژوهش عالوه  این  با  افزود. محققان  این تحقیق  اجرای 

هستند که ضمن مشخص  آن  دنبال  به  مذکور،  کردن ضروریات 
کردن رابطه بین دو متغیر پیش گفت، به سؤاالت اصلی این تحقیق 
که میزان میانگین سطح خالقیت و بهره وری کارکنان ستاد دانشگاه 
رابطه  کردن  شفاف  با  و  دهند  پاسخ  است،  همدان  پزشکی  علوم 
خالقیت و بهره وری کارکنان ستادی دانشگاه، نتایج این تحقیق را 
به مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور خصوصاً دانشگاه 

علوم پزشکی همدان ارائه دهند. 

روشکار

که  بود  همبستگی  نوع  از  توصیفی-تحلیلی  حاضر  پژوهش 
معاونت های  اول سال 1400 در سطح  نیمه  در  مقطعی  به صورت 
ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه آماری این 
پژوهش شامل 550 نفر از کارکنان معاونت های توسعه مدیریت و 
منابع، درمان، بهداشت، آموزشی، غذا و دارو، تحقیقات و فناوری 
و دانشجویی و فرهنگی بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی 
از نوع سهمیه ای بود. افراد جامعه شانس برابری برای انتخاب شدن 
قانون  مطابق  و  شدند  انتخاب  تصادفی  صورت  به  افراد  داشتند. 
از  که  داشتند  را  جامعه ای  ویژگی های  انتخاب شده  افراد  احتمال، 
آن انتخاب شده بودند. حجم نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران 
با در نظر گرفتن خطای برآورد 0/035 و سطح اطمینان 95 درصد 

انتخاب شد که شامل 327 نفر بود. 
سهمیه مشارکت هر معاونت بر اساس تعداد کارمندان آن حوزه 
توسعه  معاونت  و  محاسبه  دانشگاه  ستادی  کارمندان  تعداد کل  به 
درمان،  معاونت های  پرسش نامه،   100 با  دانشگاه  منابع  و  مدیریت 
معاونت های  پرسش نامه،   48 با  هریک  دارو  و  غذا  و  بهداشتی 
با 30 پرسش نامه و معاونت فرهنگی  آموزشی و تحقیقات هریک 
و دانشجویی با 23 پرسش نامه و در مجموع 327 پرسش نامه در این 
تحقیق شرکت داده شدند. ابزار این مطالعه پرسش نامه های استاندارد 
خالقیت Rendsip و بهره وری سازمانی Hersi و Goldsmith مدل 
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یداله حمیدی و همکاران /43

آچیو )Achieve( بود. 
درجه ای  پنج  مقیاس  با  پرسش   50 با   Rendsip پرسش نامه 
لیکرت درجه بندی شده است. حداکثر امتیاز این پرسش نامه 100 
پایایی آلفای  بیشتر است. ضریب  نمایانگر خالقیت  بیشتر  امتیاز  و 
کرونباخ این پرسش نامه 0/84 به دست آمد که نشان دهنده پایایی 
در  همکاران  و  قربانی  است.  پژوهش  این  در  اندازه گیری  ابزار 
سال 1393 ضریب پایایی این پرسش نامه را در تحقیق خود 0/88 
گزارش کردند ]14[. پرسش نامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی 
Hersi و Goldsmith مدل آچیو با 26 سؤال و مقیاس پنج درجه ای 

توانایي  شامل  انسانی  نیروی  بهره وری  بعد   7 بررسی  به  لیکرت 
 ( سازمانی  حمایت  گویه(،   4( شغل  شناخت  و  درک  گویه(،   3(
4گویه(، انگیزش )4 گویه(، بازخورد )4 گویه(، اعتبار )4 گویه( 
کرونباخ  آلفای  پایایی  ضریب  می پردازد.  گویه(   3( سازگاری  و 
این پرسش نامه 0/91 به دست آمد که نشان دهنده پایایی ابزار اندازه 
آلفای  ضریب  مشابه  مطالعات  در  است.  پژوهش  این  در  گیری 

کرونباخ این پرسش نامه 0/89 گزارش شده بود ]15[. 
ازجمله  و سابقه کار  استخدام  نوع  سن، جنسیت، تحصیالت، 
سؤاالتی است که در ابتدای پرسش نامه از شرکت کنندگان پرسیده 
اشتغال  و  آگاهانه  رضایت  پژوهش  به  کارکنان  ورود  معیار  شد. 
بیش از یک سال در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در 
نظر گرفته شد و کارکنان در صورت عدم احراز شرایط پیش گفت 
این  در  داوطلبانه  کاماًل  صورت  به  افراد  شدند.  خارج  مطالعه  از 
تحقیق شرکت کردند. اطالعات کارکنان ستادی دانشگاه با تلفیق 
سازمانی  بهره وری  و   Rendsip خالقیت  استاندارد  پرسش نامه  دو 
پرسش نامه  یک  قالب  در  که  آچیو  مدل   Goldsmith و   Hersi

شد.  جمع آوری  حضوری  صورت  به  بود،  شده  طراحی  جامع 
مجدد  مراجعات  با  کارکنان  بین  پخش شده  پرسش نامه های  تمام 
جمع آوری شد. در این تحقیق به منظور گزارش آمار توصیفی در 
متغیرهای کیفی از فراوانی، درصد و برای گزارش آمار توصیفی 
متغیرهای کّمی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. از ضرایب 

ارتباط  بررسی  برای  از 0/05  معنی داری کمتر  با سطح  همبستگی 
خالقیت و بهره وری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی همدان 
استفاده شد. تمام آزمون ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 
تحلیل شد. به دلیل لزوم رعایت موازین اخالقی و حفظ محرمانگی 
اطالعات سازمانی، افراد شرکت کننده در این پژوهش در بدو ورود 
به مطالعه و پاسخگویی به سؤاالت، از موضوع و روش مطالعه آگاه 
شدند و با رضایت آگانه در این تحقیق شرکت کردند. مشخصات 
پژوهش  این  اطالعات  گردآوری  مرحله  در  مشارکت کنندگان 
محفوظ بود و در گزارش نهایی و مقاله منتج شده از آن درج نشد. 

یافتهها

در این پژوهش که در سطح معاونت های ستادی دانشگاه علوم 
کارکنان  از  نفر   327 شد،  انجام   1400 سال  در  همدان  پزشکی 
زن  درصد   43/7 و  مرد  آنان  درصد   56/3 که  داشتند  مشارکت 
بودند. وضعیت استخدامی رسمی )74/6 درصد(، مدرک تحصیلی 
 22/4( سال   20 از  بیش  کار  سابقه  درصد(،   44/2( کارشناسی 
درصد( و رده سنی 36 تا 40 سال )36/8 درصد( بیشترین درصد 
متغیرهای  فراوانی  این تحقیق را شامل شدند. توزیع  مشارکت در 
دموگرافیک افراد شرکت کننده در این تحقیق در جدول 1 نشان 

داده شده است. 
تفکیک  به  پرسش نامه  سؤاالت  امتیازات  مجموع  ادامه،  در 
انجام  ارقام  نرمال سازی  بهره وری محاسبه و  حوزه های خالقیت و 

شد. توزیع میانگین متغیرهای مذکور در جدول 2 آمده است. 
و  خالقیت  معیار(  )انحراف  میانگین  داد  نشان   2 جدول 
همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ستادی  کارکنان  در  بهره وری 
با  بنابراین،  است؛   )14/95(  43/53 و   )9/06(  61/69 ترتیب  به 
مشخص  حوزه  دو  هر  در  کسب شده  امتیازات  مقایسه  به  توجه 
به  را  بیشتری  امتیاز  بهره وری  به  نسبت  کارکنان  خالقیت  شد 
مؤلفه های  میانگین  توزیع  ادامه،  در  است.  داده  اختصاص  خود 
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بهره وری نیز طبق جدول 3 محاسبه شد. 
جدول 3 نشان داد در مجموع امتیازات کسب شده در حوزه 
درک  و  توانایی  مؤلفه های  دانشگاه،  ستادی  کارکنان  بهره وری 
با میانگین )انحراف معیار( 57/72 )19/93(  و شناخت به ترتیب 
و  انگیزش  مؤلفه های  و  سطوح  باالترین  در   )18/35(  47/96 و 
و   )21/30(  33/26 معیار(  )انحراف  میانگین  با  ترتیب  به  اعتبار 
اختالف  گرفته اند.  قرار  سطوح  پایین ترین  در   )22/06(  36/40
اساس  بر  کارکنان  بهره وری  و  خالقیت  حوزه های  میانگین 
به  حاصل  نتایج  و  شد  بررسی  کارکنان  دموگرافیک  متغیرهای 
تفکیک جنسیت، سن و تحصیالت بر اساس سطح معنی داری در 
حسب  بر  پرسش نامه ها  میانگین  اختالف  شد.  گزارش   4 جدول 

جنسیت با دو گروه مرد و زن در هر حوزه با استفاده از آزمون 
تی مستقل و برای متغیرهای سن و میزان تحصیالت که بیش از 
آزمون  از  استفاده  با  می شدند،  شامل  متغیر  هر  در  را  گروه  دو 

آنووا محاسبه شد. 
طبق نتایج مندرج در جدول 4 مشاهده می شود که در میانگین 
مردان  و  زنان  بین  بهره وری  و  خالقیت  پرسش نامه های  امتیازات 
اما  ندارد،  وجود  معنی داری  اختالف  مختلف  سنی  رده های  و 
تحصیلی  مدرک  اساس  بر  خالقیت  حوزه  امتیازات  میانگین  در 
اختالف معنی داری وجود داشت. همان طور که مالحظه می شود، 
میانگین خالقیت با کاهش سطح تحصیالت بیشتر می شود. در ادامه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  بهره وری  و  خالقیت  همبستگی 
همدان بر حسب ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که 0/148 
به دست آمد و ازآنجاکه عددی بین 0 و 1 است، ارتباط مثبت بین 
متغیرهای مذکور تأیید شد. سطح معنی داری به دست آمده 0/008 
گزارش شد که بر اساس سطح در نظر گرفته شده، معنی دار بودن 

جدول1:توزیعفراوانیمتغیرهایدموگرافیکدرافرادمطالعهشده

درصد/ درصد معتبر فراوانی متغیر دموگرافیک

56/3 184 مرد
جنسیت

43/7 143 زن

74/6 244 رسمی
نوع استخدام

25/4 83 غیررسمی

16/3 53 فوق دیپلم و پایین تر

44/2تحصیالت 144 کارشناسی

39/6 129 کارشناسی ارشد و باالتر

14/4 47 1 تا 5 سال

سابقه کار

21/5 70 6 تا 10 سال

21/8 71 11 تا 15 سال

19/9 65 16 تا 20 سال

22/4 73 بیش از 20 سال

34/9 114 25 تا 30 سال

36/8سن 120 36 تا 40 سال

28/3 92 بیش از 40 سال

جدول2:توزیعمیانگینحوزههایخالقیتوبهرهوری

انحراف معیار میانگین امتیاز حداکثر امتیاز حداقل حوزه

9/06 61/69 90 33 خالقیت

14/95 43/53 95/19 7/69 بهره وری

جدول3:توزیعمیانگینمؤلفههایبهرهوریکارکنانبهتفکیک
مؤلفههایآن

انحراف معیار میانگین امتیاز 
حداکثر

امتیاز 
حداقل مؤلفه اصلی

19/93 57/72 100 0 توانایی

18/35 47/96 100 0 درک و شناخت

20/85 45/83 100 0 حمایت سازمانی

21/30 33/26 100 0 انگیزش

19/96 46/59 100 0 بازخورد

22/06 36/40 100 0 اعتبار

27/87 37/53 100 0 سازگاری
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یداله حمیدی و همکاران /45

رابطه بین دو متغیر نیز اثبات شد. لذا نتیجه گرفته شد بین خالقیت با 
بهره وری کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی همدان رابطه مثبت 

و معنی داری وجود دارد. 
سطح  میانگین  بیشترین  کرد  مشخص  تحقیق  این  یافته های 
مردان  را  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ستاد  کارکنان  خالقیت 
درصد(،   61/85( رسمی  استخدامی  وضعیت  درصد(،   62/53(
سن بین 36 تا 45 سال )62/31 درصد(، سابقه کار 16 تا 20 سال 
 64/31( و کمتر  دیپلم  فوق  تحصیالت  میزان  و  )62/53 درصد( 
کارکنان  در  خالقیت  سطح  میانگین  کمترین  داشته اند.  درصد( 
درصد(،   60/60( زنان  را  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ستاد 
وضعیت استخدامی غیررسمی )59/45 درصد(، سن بین 25 تا 35 
سال )61/31 درصد(، سابقه کار بیشتر از 20 سال )60/60 درصد( 

درصد(   60/52( بیشتر  و  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  میزان  و 
سطح  میانگین  بیشترین  داد  نشان  تحقیق  این  همچنین  داشته اند. 
زنان  را  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ستاد  کارکنان  بهره وری 
درصد(،   43/81( رسمی  استخدامی  وضعیت  درصد(،   44/68(
سن بین 36 تا 45 سال )44/26 درصد(، سابقه کار 11 تا 15 سال 
بیشتر  و  ارشد  کارشناسی  تحصیالت  میزان  و  درصد(   44/57(
در  بهره وری  سطح  میانگین  کمترین  داشته اند.  درصد(   43/69(
 42/65( مردان  را  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  ستاد  کارکنان 
درصد(، وضعیت استخدامی غیررسمی )39/51 درصد(، سن بین 
25 تا 35 سال )42/46 درصد(، سابقه کار 11تا 15 سال )44/57 
درصد(   43/35( کمتر  و  دیپلم  فوق  تحصیالت  میزان  و  درصد( 

داشته اند. 

جدول4:اختالفمیانگینامتیازپرسشنامههابهتفکیکجنسیت،سنوتحصیالت

سطح معنی داریانحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغیرحوزه

خالقیت

جنسیت
18462/539/07مرد

0/056
14260/608/97زن

سن

2511361/319/10 تا 35 سال

0/651 3611662/319/31 تا 45 سال

9261/378/80بیشتر از 46 سال

تحصیالت

5364/319/02فوق دیپلم و پایین تر

0/037 14461/779/47کارشناسی

12960/528/43کارشناسی ارشد و باالتر

بهره وری

جنسیت
18242/6515/35مرد

0/228
14044/6814/37زن

سن

2511342/4616/34 تا 35 سال
0/629 3611644/2614/70 تا 45 سال

9243/9913/56بیشتر از 46 سال

تحصیالت

5343/3518/47فوق دیپلم و پایین تر

0/986 14143/4215/60کارشناسی

12743/6912/56کارشناسی ارشد و باالتر
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بحثونتیجهگیری

این پژوهش با محدودیت خاصی مواجهه نشد که مانع انجام 
تحقیق شود و تمامی مراحل طبق برنامه ریزی محققان و بر اساس 
متغیر های  بین  ارتباط  تحقیق  این  در  شد.  انجام  مربوطه  ضوابط 
دانشگاه  ستاد  کارکنان  بهره وری  و  خالقیت  با  دموگرافیکی 
آن  از  حاکی   4 جدول  نتایج  شد.  بررسی  همدان  پزشکی  علوم 
امتیازات پرسش نامه های  بود که اختالف معنی داری در میانگین 
وجود  جنسیت  و  سن  متغیرهای  اساس  بر  بهره وری  و  خالقیت 
به کارگیری  و  آموزش  هدایت،  ضرورت  بر  نتیجه  این  ندارد. 
بدان  مطالعات ذکرشده  در  می کند که  تأکید  خالقیت کارکنان 
آن  دنبال  به  و  خالقیت  می کند  خاطرنشان  و  است  شده  اشاره 
قابل  با مدیریت صحیح  از جنسیت و سن،  فارغ  بهره وری شغلی 

است.  دستیابی 
توسعه  و  بهبود   1397 سال  در  همکاران  و  حسینی  مطالعه 
خدمت  در  که  را  کارکنانی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  مستمر 
ارتقای مستمر و بهره وری سازمان ها هستند، با هر جنسیت و سنی 
و  نورانی پور  مطالعه  طبق   .]1[ بودند  کرده  عنوان  اجتناب ناپذیر 
عوامل  نقش  به  که  بود  خواهند  موفق  سازمان هایی  همکاران، 

افراد  انگیزش  در  و شناخت ابعاد و زوایای مختلف رفتار مختلف 
کارکنان وکشف توانایی ها و استعدادهای بالقوه آن ها در عرصه 
بتوانند آن ها را در مسیر اهداف  تشکیالت سازمان توجه کنند و 
پژوهش  نتایج  اساس  بر   .]3[ کل سازمان هدایت و رهبری کنند 
به  دستیابی  سازمان،  هر  هدف  مهم ترین  همکاران،  و  سموعی 
بی گمان  است.  بهینه  بهره وری  یا  بهره وری ممکن  بیشترین سطح 
هر جنسیتی،  با  و  رده سنی  هر  در  و کارآمد  ماهر  انسانی  نیروی 
است؛  سازمان  اهداف  به  رسیدن  برای  ابزارها  مهم ترین  از  یکی 
بهره وری  کاهش  و  افزایش  در  مهمی  نقش  انسانی  نیروی  زیرا 

سازمان دارد ]6[. 
میانگین  در  معنی داری  اختالف   ،4 جدول  نتایج  طبق 

امتیازات حوزه خالقیت بر اساس مدرک تحصیلی وجود داشت 
و مشاهده شد میانگین امتیاز خالقیت با کاهش سطح تحصیالت 
امتیازات  میانگین  در  معنی داری  اختالف  گرچه  می شود،  بیشتر 
کاهش  نشد.  مشاهده  کارکنان  بهره وری  با  تحصیالت  سطح 
دلیل  به  می توان  را  تحصیالت  میزان  افزایش  با  خالقیت  سطح 
در  خود  ساختن  محدود  و  آکادمیک  دانش  به  کارکنان  اتکای 
چارچوب ناشی از کاربست علوم اکتسابی دانست. این رویکرد 
مانعی برای بروز خالقیت محسوب می شود و ضرورت آموزش 
می شازد.  نمایان  پیش  از  بیش  افراد  در  را  خالق  تفکر  اصول 
تفکرات  بانی  آکادمیک  دانش  موارد  از  بسیاری  در  اگرچه 
خالق  تفکر  اصول  با  افراد  ناآشنایی  است،  نوآورانه  و  خالقانه 
تفکرات  و  اعمال  ارتکاب  از  را  آن ها  تحصیلی  دانش  به  اتکا  و 

خالقانه دور می سازد. 
نتایج نشان داد خالقیت و بهره وری فارغ از رده سنی، جنسی 
و شغلی قابل پرورش، تقویت و به کارگیری است و توجه مدیریت 
داد  نشان  همکاران  و   Li تحقیق  نتایج  می طلبد.  را  دانشگاه  ارشد 
ابراز خالقیت از سوی کارکنان به الزامات شغلی سازمان و میزان 
دیگر،  تحقیقی  در   .]16[ است  وابسته  آنان  خالق  تفکر  پرورش 
خالقیت محور  پرورش شخصیت  کردند  اعالم  همکاران  و   Choi

کارکنان، عملکرد خالقانه آن ها را افزایش می دهد. ازاین رو، برای 
ایجاد  بر  به شدت  باید  مدیریت سازمان  پایداری خدمات،  و  رشد 
 .]17[ کند  تمرکز  کارکنان  خالقیت  توسعه  با  نوآورانه  ایده های 
عنوان کردند که عوامل  پژوهش خود  محمدزاده و همکاران در 
متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تأثیر قرار می دهند. یکی 
از این عوامل که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار 
منبع  به عنوان یک  کارکنان  ]8[. خالقیت  است  می دهد، خالقیت 
کلیدی برای رشد پایدار خدمات و دستیابی سازمان به مزیت های 
رقابتی بلندمدت در دنیای کنونی ضروری است ]17[. فیشانی نیز 
در مطالعه ای نتیجه گرفت خالقیت با بهره وری رابطه مستقیم دارد و 

موجب افزایش سطح عملکرد در سازمان خواهد شد ]10[. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

14
01

.8
.1

.4
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1401.8.1.4.7
https://jhc.mazums.ac.ir/article-1-672-fa.html


مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بهار 1401، دوره 8، شماره 1، 39-49

یداله حمیدی و همکاران /47

مثبت  ارتباط  شد  مشخص  پژوهش،  این  نتایج  تحلیل  با 
علوم  دانشگاه  ستاد  کارکنان  بهره وری  و  بین خالقیت  معنی داری 
میانگین  توزیع   ،2 نتایج جدول  طبق  دارد.  وجود  همدان  پزشکی 
بهره وری  میانگین  توزیع  و  اول  با 61/69 درصد جایگاه  خالقیت 
با 43/53 درصد جایگاه دوم را در دو حوزه خالقیت و بهره وری 
کارکنان به خود اختصاص داده است. نتایج جدول 3 نیز نشان داد 
بیشترین میانگین در مؤلفه های بهره وری کارکنان، شاخص توانایی 
 33/26 با  انگیزش  شاخص  میانگین،  کمترین  و  درصد   57/72 با 
درصد بوده است. این بدان معناست که به کارگیری و جهت دهی 
و  دارد  مستقیمی  تأثیر  بهره وری  در  کارکنان  خالقیت  صحیح 
تقویت و رشد خالقیت  معنی دار آن ها،  و  مثبت  رابطه  به  توجه  با 
اهداف  به  دستیابی  تسهیل  و  بهره وری  بهبود  موجب  کارکنان 

سازمانی خواهد شد. 
داد  نشان  نیز   1397 سال  در  همکاران  و  حسینی  مطالعه 
کار  محیط  در  آن ها  بهره وری  بر  کارکنان  سازمانی  خالقیت 
تأثیرگذار است ]1[. نتایج پژوهش محمدزاده و همکاران در سال 
1394 در خصوص بهبود عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و 
بهبود  و  خالقیت  بین  که  بود  آن  از  حاکی  تهران  شهر  پرورش 
و  قنبری  مطالعه  در   .]8[ دارد  وجود  رابطه  کارکنان  عملکرد 
سنندج،  شهرستان  متوسطه  دوره  مدارس  در   )1393( همکاران 
حاصل  نتایج  و  شد  بررسی  سازمانی  اثربخشی  با  خالقیت  رابطه 
تمام  بین  معنادار  رابطه  وجود  مبین  داده ها  تجزیه وتحلیل  از 
نتایج   .]13[ بود  اثربخشی سازمانی مدارس  با  مؤلفه های خالقیت 
پژوهش نداف و همکاران در سال 1397 نشان داد خالقیت تیمی 
تأثیر ویژه ای بر فرهنگ همکاری فردی و خالقیت فردی دارد و 
بهبود خالقیت تیمی موجب افزایش خالقیت فردی می شود ]11[. 
ایمانی در تحقیقی نشان داد بین کیفیت زندگی کاری با خالقیت 
Li و همکاران  رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ]2[. مطالعه 
راهبری  از  سازمانی  بهره وری  در  مؤثر  فردی  خالقیت  داد  نشان 
آموزش  درنتیجه   .]16[ می شود  ناشی  کارکنان  خالقیت  صحیح 

بهره وری  بر  امور محوله  به کارگیری خالقیت کارکنان در  نحوه 
تأثیر دارد و رابطه معناداری را رقم می زند. 

مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین نشان داد نتایج این 
تحقیق با مطالعات مشابه همخوانی دارد. نتایج حاصل از این تحقیق 
ضمن تصدیق رابطه معنادار بین خالقیت و بهره وری کارکنان نشان 
داد میانگین امتیازات بهره وری کارکنان در مقایسه با خالقیت در 
کارکنان  خالقیت  هدایت  ضرورت  و  دارد  قرار  پایین تری  سطح 
ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در راستای ارتقای بهره وری 
دانشگاه  بهره وری کارکنان  اجتناب ناپذیر است. تحلیل مؤلفه های 
سایر  با  مقایسه  در  کارکنان  شناخت  و  درک  توانایی،  داد  نشان 
کارکنان  اعتبار  و  انگیزش  و  برتر  رتبه  در  بهره وری  محورهای 
بدان  این  قرار دارد.  بهره وری کارکنان  در رده آخر شاخص های 
به کارگیری تصمیمات  امکان پرورش تفکر خالق و  معناست که 
و تفکرات خالقانه در امور روزمره کارکنان به خاطر سطح باالی 
انگیزش و  تقویت  بین  این  فراهم است. در  آنان  توانایی و درک 
اعتباردهی سازمانی به کارکنان با مشارکت دهی آنان در تصمیمات 
نیاز دارد. سایر مؤلفه های  کالن از سوی دانشگاه به بهبود اساسی 
و  بازخورد  سازمانی،  حمایت  ازجمله  کارکنان  فردی  بهره وری 
سازگاری در وضعیت متوسطی قرار داشت که قطعاً توجه به بهبود 

آن از سوی دانشگاه افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. 
نتایج نشان داد کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
شرایط و آمادگی پذیرش آموزش را در ابعاد خالقیت دارند و با 
پرورش انگیزش و تقویت روحیه مشارکت پذیری و کار گروهی 
در کارکنان، میانگین خالقیت افزایش خواهد یافت. به دلیل نقش 
و  سازمانی  اهداف  به  دستیابی  قطعاً  بهره وری،  در  مهم  محور  این 
پی  در  را  همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  خدمات  کیفیت  بهبود 
خواهد داشت. در ضمن در راستای کاربست عملی نتایج این تحقیق 
خالق،  تفکر  مقوله  در  کارکنان  توانمندسازی  می شود  پیشنهاد 
تقویت انگیزش، تشویق رفتار ابتکاری، اعتباردهی به پیشنهادهای 
خالقانه و حمایت سازمانی از ایده های نوآورانه به عنوان برنامه هایی 
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