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*پزشكي كشور هاي علوم وري كاركنان دانشگاه بهرهو سالمت سازماني،رانيخالقيت مد

2، فتاح ناظم1زهرا حقيقت جو

 چكيده
و:مقدمه از بهرهي توسعهسنجش  وري؛ بهره هاي سنجش از جمله روش. توجه قرار گيرد موردگوناگون همواره بايدهاي جنبه وري

و سالمت سازماني مي خالقيت مديران باي شناخت رابطه مقالهيناهدف. باشد داراي اهميت و سالمت سازماني  خالقيت مديران

. كشور بوده استهاي علوم پزشكي وري كاركنان دانشگاه بهره

ـ مقطعي است:روش بررسي و از دسته مطالعات تحليلي و كاركنان برخي جامعه. اين پژوهش كاربردي ي مورد پژوهش شامل مديران

و بهرههاي پرسشنامهاز وري، هاي علوم پزشكي كشور بوده كه براي سنجش وضعيت موجود بهره شگاهاز دان وري، سالمت سازماني

و پايايي جهت جمع استفاده خالقيت  نفر از 1281به اين منظور،.ها مورد استفاده قرار گرفت آوري داده شد كه پس از تأييد روايي

از گلستان، بوشهر، زابل، قزوينهاي علوم پزشكي اروميه، دانشگاه و نتايج به دست آمده با استفاده و مشهد در مطالعه وارد شدند

و تحليل قرار گرفتSPSSافزار هاي آماري استنباطي مناسب، با كمك نرم روش . مورد تجزيه

و بهره:ها يافته دا بين سالمت سازماني ساشتوري رابطه وجود مي؛ يعني باال رفتن ميزان سالمت افزايش ميزان منجر به تواند زماني

و خالقيت مديران رابطه.)=01/0P( وري گردد بهره داي بين ميزان سالمت سازماني ن، اما معنيشت معكوس وجود ؛ يعني با بوددار

ورين بهرهو ميزامديران بين ميزان خالقيت.)<05/0P(افزايش ميزان سالمت سازماني از ميزان خالقيت مديران كاسته شده است

داي رابطه ن، اما اين رابطه معنيشت مستقيمي وجود .وري نيز افزايش يافته است بهره با افزايش خالقيت،به عبارت ديگر،. بوددار

مي سالمت سازماني باعث افزايش بهره:گيري نتيجه .شود وري

و مديريت؛ي سازماني؛كارايخالقيت:هاي كليدي واژه و درمان(سازمان .ها دانشگاه؛ كاركنان اداري؛)بهداشت

يقيتحق:نوع مقاله

11/3/87:پذيرش مقاله22/7/86:اصالح نهايي14/5/86: مقالهدريافت

و بهره. جو زهرا، ناظم فتاح حقيقت:ارجاع مديريت اطالعـات. وري كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور خالقيت مديران، سالمت سازماني
.151-143):1(4؛1386سالمت 

 مقدمه
و كيفيت،وري پايدار، خالقيت دستيابي به بهره  نوآوري

و نيروي انساني كارا، مناسب زندگي در گرو مديريت

و متعهد است اثربخش،  سد راه يكي از عوامل).1( هوشمند

و پيشرفت خصوصاً در كشورهاي جهان سوم، كمبود توسعه

و تربيت صحيحونيروي انساني متخصص .است واجد تعليم

 تري برخوردار در اين ميان سازماني كه از مديريت شايسته

دري چكيده الزم به توضيح است* هشتميني مقاالت چكيده اين مقاله

شداللملي مديران كيفيت كنفرانس بين همچنين اين مقاله برگرفته. چاپ

. پايان نامه دانشجويي استاز

و ريزي آموزشي كارشناس ارشد برنامه.1 وزارت بهداشت، درمان

 آموزش پزشكي

 E-mail: education1966@yahoo.com)ولؤمسي نويسنده(

ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنأهي.2
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با توجه).2(ف خود را برآورده سازداهداتواند باشد، بهتر مي

و پرورش جامعه به رسالت دانشگاه ي ها در تربيت نسل جوان

و محقق به ويژه هاي علوم كه دانشگاه اهداف مهميمولد

: از جمله پزشكي بر عهده دارند؛

ت.1 و درمان كليهأفراهم آوردن امكانات ي مين بهداشت

و افراد كشور از طريق گسترش خدمات بهداشتي، درماني

. آموزشي

و كارآمد براي.2  تربيت نيروي انساني متخصص، متعهد

وأت و توسعهافزايشمين، حفظ . پايدار كشوري سالمت جامعه

بروري در آموزش پزشكي افزايش بهره.3  ساسا همين؛

مياكاركنان باؤن ازيسسات  باشندبااليي برخوردار وري بهرهد

ميوري سازماني در سطح مديريت بهبود بهره.)3( . گردد آغاز

و نحوهكيفيت و بسيار، اموري ادارهي مديريت نقش مضاعف

و فرهنگ بهرهافزايشمهمي را در   آن ايفا پيشبردوري

).4( كند مي

و،تم سازمانيامروزه شرط بقاي هر سيس  توجه عميق

و تالش در سازمان به نيروهاي انساني موجود نمودنكافي

ما« ارزشي تحت عنواني براي پديد آوردن زمينه كارمندان

).5( باشدميمد نظر» هاي ما هستندييارزشمندترين دارا

، انجام شده .Carlsen Ben Aكه توسطي پژوهشدر

ي افزايش مهارت تيمدهاي بر مدل شبكه و بريثأران ر آن

 كه توسطيدر پژوهش.)6(د شده استيكأتوري بهره

John D Politis شد گرفته است انجام كه نشان داده

نتخالقيتأي منشابعاد محيط كاربعضي از  ي جه مايهيو در

و بهرهشيافزا داده اين مطالعه نشاندر. استوري خالقيت

ومحآوردنفراهم با، رهبر نقشكه شد موقعيت مناسب يط

و بهرهتواند بر رشد مي به.)7(باشدمؤثر وري خالقيت نتايج

و همكاراني ژوهشپدست آمده از اكه توسط عامري نجامش

هاي با سبك، مديرانتيفعالبخشي اثري، بر رابطهشده

ن دستيبنابرا).8( آنها تأكيد شده استو خالقيت انتخابي

بايها روشيافتن به  موجب،وري كاركنان بهرهال بردني براي

مييو پوياشتاب .شودي امور

36بر روي .Carlsen Ben Aكه توسطي در پژوهش

 مديراني مدل شبكه«نفر از مديران با هدف ارزيابي

شدي دريافت كنندههاي در سازمان»وري بهره ، خدمات انجام

بنيا نجلسآ لوستييريمدتجارب بخش: دست آمده نتيجه

 وري مثبت بوده بهرهنيا افزايش بخش بين سازماني براي با

اي رويكرد شبكهاز كارآيي دريافت شده، اين مطالعهدر. است

هاي كه سازمانن امر زماني آشكار گشتيا. گرديدثابت

 استاندارد شده مقايسه هاي آزمونهاي بخش سنتي با نمونه

.)6(ندشد

 104ر رويب John D Politis كه توسطيدر پژوهش

و»مديريت فرد بر خويش« بيني رابطهانجام شد،كارمند

و وت كاركنان، به وسيلهيريمد رهبري ي رهبري سازمان

و بهرهي خالقأعوامل محيطي آن كه منش وري است موردت

و  ببررسي قرار گرفت :دست آمده نتايج زير

،و ابعاد محرك محيط كار»هدايت متفاوت« بيني رابطه

و مناسب استبراي . خالقيت مثبت

به استثناي(»هدايت متفاوت« بيني رابطهچگونگي

 محيط كار مانعي براي گستردگيو)هاي درونيت كنندهيتقو

ميخالقيت .شود محسوب

داده است كه ابعاد ها به طور واضح نشان اين يافته

و مناسبيأت،محرك محيط كار و،ثير مثبت  هم بر خالقيت

.وري دارد هم بر بهره

مينيهمچناين مطالعه  فراهم،نقش رهبر كه دهد نشان

و بهترو موقعيتي محيطي كننده  خالقيت بروزبراي مناسب

www.mui.ac.ir

http://www.mui.ac.ir


و همكارزهرا حقيقت جو

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت  86145بهار

نتو اين مقاله مشخص. باالتري باشدوري بهرهجهيدر

كند كه كدام يك از رفتارهاي هدايتي متفاوت به بهترين مي

مينحو بر، ت استيخالقأمنشكه ابعاد محيط كاري تواند

وأت  هدف اين.)7(شودوري بيشتر موجب بهرهثير گذارد باشد

و سالمت سازمانيي مقاله شناسايي رابطه  خالقيت مديران

هاي علوم پزشكي كشور بوده وري كاركنان دانشگاه با بهره

.است

 بررسيروش

و از دسته مطالعات تحليلي مقطعي-اين پژوهش كاربردي

ي نفر بودند كه در فاصله4636هش شامل پژوي جامعه. است

درو كاركنانمديران از 1385زماني مرداد تا مهرماه  شاغل

، قزوين، زابل، بوشهر، هاي علوم پزشكي اروميه دانشگاه

و مشهد به طور تصادفي انتخاب شد ي حجم نمونه.ندگلستان

و نفر Morgan «360«آماري بر اساس جدول  به تعيين شد

 درصد25 تقريباً،يش ضريب اطمينان پژوهشمنظور افزا

به عنوان نمونه انتخاب) نفر1281(، آماريي حجم جامعه

شدپرسشنامهدو نوعها آوري داده جمعبراي. گرديد : تنظيم

ي پرسشنامه تحت عنوان مديراني ويژهي پرسشنامه.1
سه، كاركناني ويژهي پرسشنامه.2؛ خالقيت  روايي هر

و براي به پرسشنامه با  نظر متخصصان مربوط تأييد گرديد
دو دست آوردن پايايي پرسشنامه ها با آزمون مجزا بر روي

و كاركنان اقدام گرديد كه با  گروه چهل نفري از مديران
Cranach Alfa ي پرسشنامه( درصد83/0 به ترتيب

 سالمت سازمانيي پرسشنامه( درصد88/0،)خالقيت مديران
به) وري كاركنان بهرهي پرسشنامه( درصد89/0و) كاركنان

. تأييد رسيد
و كه الزم به توضيح است پرسشنامه به نسبت يك مدير

شد(اوچهار كارمند  ي در كليه) كه توسط كدگذاري مشخص

و تكميل گرديد معاونت از. هاي هر دانشگاه توزيع ي ارائههدف

در،پرسشنامه خالقيت  بود سازمان ارزيابي ميزان خالقيت مدير

آنكه و عدد به عنوان باالترين+76 عدد، در ميزان خالقيت

شدـ به عنوان پايين76 . ترين ميزان خالقيت مدير در نظر گرفته

دو ويژه كاركناني پرسشنامه.2 .الف( شامل پرسشنامه شامل

هدف ). وري بهرهي پرسشنامه.ب سالمت سازماني،ي پرسشنامه

و ارزيابي سالمت،المت سازمانيسي پرسشنامهياز اجرا  تحليل

به+220 سالمت سازماني عددي در پرسشنامه. بودسازمان

به عنوان+44و عددسالمت سازمانيعنوان باالترين ميزان

شدسالمت سازماني ترين ميزان پايين از.در نظر گرفته  هدف

و تحليل عملكرد كاركنان،وري بهرهي پرسشنامهياجرا ارزيابي

و عدد بهرهبه عنوان باالترين عدد+ 160و عددد نظر بودم وري

شدوري بهرهميزانترين به عنوان پايين+ 32 . در نظر گرفته

و تحليل در اين پژوهش از دو بخش توصيف داده ها

شد داده  آماري مورد استفاده هاي روش.ه استها استفاده

دركهو درصد نتايج توصيفي شامل توزيع فراواني: عبارتند از

نتايج دوم،يو در مرحلهده بوديم گرديتنظقالب جداول

كهتحليلي س ارائه گرديد در. پژوهش تناسب داشتاالتؤ با

و سطح بخش تحليل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون

. تعيين گرديدSPSSافزار به كمك نرمداري معني

ها يافته

از،در اين پژوهش ست از نتايجارت عبا»وري بهره«منظور

هاي كه بر روي كاركنان معاونتوري است بهرهآزمون 

و سپسهاي علوم پزشكي مورد مطالعه دانشگاه مختلف  انجام

وري براي مجموع ميانگين نمرات بهره( استخراج شده است

 دارايوالؤس32شامل آزمون ). شود مديران محسوب مي

ميهفت :باشد بخش به شرح زير
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و مهارت(توانايي.1 اصطالح توانايي : Ability)ها دانش

و مهارت مي به دانش شود كه اجزاي هاي كاركنان گفته

دانش مربوط به تكليف، تجربه مربوط: كليدي آن عبارتند از

و قابليت .هاي مربوط به تكليف به تكليف

 به واضح بودن:Clarity) درك يا تصور نقش(وضوح.2

وي انجام كار،و پذيرش نحوه چگونگي انجام آن گفته محل

براي آن كه كاركنان درك درستي از مشكل داشته. شود مي

ي رسيدن به آن ضمني كار، نحوه باشند، بايد اهداف عمده

. واضح باشندكامالًها براي كاركنان تعيين اولويت

اين اصطالح به : Help)حمايت سازماني(كمك.3

كهشو كمك سازماني، يا حمايتي گفته مي كاركنان سازماند

و اثر از. بخشي كار خود به آن نياز دارندبراي تكميل برخي

و تسهيالتي: عوامل حمايت سازماني عبارتند از بودجه، وسايل

و حمايت همه جانبه از سوي تمام كه براي ايجاد انگيزه

و بخش هاي سازمان براي افزايش توان نيروي انساني

. وري الزم است بهره

به وظايف : Incentive)انگيزش يا تمايل(زه انگي.4

كاركنان يا انگيزش در آنان براي كامل كردن انجام كار 

مي اي موفقيت خاص مورد تحليل به گونه . شود آميز اطالق

و بازخورد عملكرد(ارزيابي.5 به : Evaluation)آموزش

و مرور گاه به گاه آن گفته ارزيابي بازخورد روزانه ي عملكرد

مي. شود مي تا روند بازخورد مناسب، به كاركنان اجازه دهد

. پيوسته از چگونگي انجام كار خود مطلع باشند

و حقوقي كاركنان(اعتبار.6 : Validity) اعمال معتبر

و عملكرد حقوقي اين اصطالح به مناسب بودن  خط مشي

ميتصميمات . شود مديران در خصوص منابع انساني اطالق

اطمينان كسب كنند كه تصميمات آنها در برخورد مديران بايد

و خط مشي با حقوق كار و مراجعين با قوانين حقوقي كنان

. هاي ديگر هماهنگي دارد شركت

به آن : Environment) تناسب محيطي(محيط.7

مي دسته از عوامل خارجي گفته مي بات شود كه وانند حتي

و انگيزه،وجود توانايي، وضوح م براي انجام كارالزي حمايت

تهمچنان عوامل محيطي. ار باشدگذأثيربر عملكرد آنان

هاي دولتي، تداركات نامه شرايط بازار، آيين،رقابت: عبارتند از

).12-9(و نظاير آن 

از،در اين پژوهش  عبارت»سالمت سازماني«منظور

كها  آزمونانجامازپسست از نتايج آزمون سالمت سازماني

هاي علوم دانشگاه هاي مختلف كنان معاونتبر روي كار

مجموع ميانگين( پزشكي مورد مطالعه استخراج شده است

محسوب آن كاركناننمرات سالمت سازماني براي مديران 

 سه سطحدركهبودهالؤس44ن آزمون شامليا). شود مي

شدنهاديو) مديريتي( اداري،)تكنيكي( فني .انجام

در بخش نهايي سيستم : Technical) تكنيكي( سطح فني

دريو نتيجه» محصول«قرار دارد، كه در آن به   واقعي كار

ها، هاي دانشمندان در آزمايشگاه فعاليت. شود سازمان پرداخته مي

و كارمندان در سازمان در معلمان در كالس درس، هاي خدماتي

 به عبارت ديگر. اين سطح قرار دارد

ميدر سطح فني محصول كار سازما ).13(شودن توليد

 سيستم مديريتي: Managerial)اداري(سطح مديريتي

و وظيفهقرار باالتر از سطح فني اش برقراري عمدهي گرفته

وارتباط  و محيط همجوار بوده راي همهبين سازمان  كساني

راياونمودهكه محصوالت سازماني را مصرف  مواد خام

را نيزوآورندميفراهم  كه امور درون سازمان را اداره جرياني

. گيردميبردر كند مي
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 در باالتربن سطح سازمان سيستم نهادي: سطح نهادي

و ي جامعهو سازمان بينارتباط ايجاداش وظيفهقرار دارد

،»كردن معنادار«اين سيستم منشأ اصلي. تر است گسترده

و رسيدن بودهيا پشتيباني در سطح باالتر» حجت بخشيدن«

مي هدفبه به عبارت ديگر،. سازد هاي سازمان را ممكن

و سيستم بزرگ كه سطح نهادي به اجتماع بستر اصلي تري

و از مشروعيت  است»هاي علوم پزشكي دانشگاه«حمايت

).14(گردد اطالق مي

بر خالقيت تعريفدر اين پژوهش  نتايج اجراي مبتني است

 هاي حوزهرانمديكه بر روي Rendsipe خالقيت آزمون

و هاي علوم پزشكي مورد مطالعه دانشگاه معاونت استخراج انجام

آنيو پرسشنامهال استؤس42شامل اين آزمون.شده است

و براي اولين بار در شمارهRendsipeتوسط از ابداع گرديده اي

به چاپ رسيده 1979 سال Personnel Journalي نشريه

.)16و15(است

ح داده و بوداكي از آن ها  كه بين ميزان سالمت سازماني

 مديران از ديد،وري ابراز شده از سوي كاركنان ميزان بهره

و معنيي رابطهيك و مستقيم با داري وجود دارد مثبت و

مي افزايش يكي، يعني در سطح. يابد ديگري نيز افزايش

01/0=αمي باال رفتن ميزان سالمت. باشد داراي اعتبار

تواند موجب افزايش ميزانمي درصد اطمينان99بانيسازما

.وري مديران گردد بهره

ب بر ين ميزان سالمت سازماني اساس اين فرضيه

و ميزان خالقيت مديران رابطه دانشگاه هاي علوم پزشكي

.وجود دارد

 بين ميزان سالمتي به دست آمده،ها دادهبا توجه به

و ميزان سازماني ابراز شده از سوي كاركنا ن براي مديران

دار اما معني؛ود داردوج معكوسي خالقيت مديران رابطه

با افزايش ميزان سالمت سازماني از ميزان كه چرا. نيست

.خالقيت مديران كاسته شده است

و ميزان بهره در بين ميزان خالقيت مديران وري

.هاي علوم پزشكي رابطه وجود دارد دانشگاه

آن داده و بود ها حاكي از  كه بين ميزان خالقيت مديران

در ميزان بهره  مستقيمي وجود دارد،ي رابطهمجموعوري آنها

يعني با افزايش ميزان خالقيت. دار نيست اما اين رابطه معني

اس ميزان بهره مديران، .توري آنها نيز افزايش يافته

 بحث

ت باأدر اين پژوهش و سالمت سازماني ثير خالقيت مديران

علوم پزشكي مورد بررسي هاي وري كاركنان دانشگاهرهبه

 نفر1281 آماري پژوهش شاملي كه نمونه،قرار گرفت

و 982( پژوهش صورت. بوده است) نفر مدير299 نفر كارمند

گرفته شامل سه فرضيه است كه پس از تحليل، نتايج زير 

:حاصل گرديد

ميي اولين يافته دهد كه بين پژوهش حاضر نشان

و بهره يعني؛ي مثبت وجود دارد وري رابطه سالمت سازماني

تواند موجب افزايش باال رفتن ميزان سالمت سازماني مي

با آنچه از اين بخش نتيجه. وري گردد ميزان بهره گيري شد

انجام 1990 در سال .Carlsen Ben Aپژوهشي كه توسط 

ميشده است  نيز Carlsen پژوهشزيرا.باشد هماهنگ

ووري بهرهبر مديراني كارايي شبكهكهدهد نشان مي

سالمت بنابراين.)6(است نمرات سالمت سازماني مؤثر

. استوري يكي از اركان اساسي در بهرهسازماني

 تحقيق حاضر حاكي است كه بين ميزاني دومين يافته

و خالقيت مديران رابطه ي معكوس وجود سالمت سازماني
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يعني با افزايش ميزان سالمت؛ر نيستدا اما معني،دارد

از. سازماني از ميزان خالقيت مديران كاسته شده است آنچه

و اين بخش نتيجه گيري شد با پژوهشي كه توسط عامري

 زيرا. نداردهماهنگي انجام شده است 1381 در سال همكاران

ميپژوهش  هاي رهبري دهد كه بين سبك عامري نشان

و تفويضيمشار فروشي، دستوري،( داري معنيي رابطه) كتي

 پژوهش حاضري با توجه به مغاير بودن نتيجه.)8(وجود دارد

توان نتيجه گرفت كه بين به درستي نمي، شدهپژوهش يادبا

و خالقيت .داردداري وجود معنيي رابطه، سالمت سازماني

 پژوهش حاضر حاكي است كه بين ميزاني سومين يافته

و ميزان اما،ي مستقيمي وجود دارد وري رابطه بهرهخالقيت

ميزان،يعني با افزايش خالقيت. دار نيست اين رابطه معني

باي نتيجه. وري نيز افزايش يافته است بهره  اين بخش

 انجام 2005سال درJohn D Politisپژوهشي كه توسط

ميشده است ت. باشد هماهنگي نشان Politisحقيق زيرا

و) نقش مديريت( هدايت محيط كاري بينكهدهد مي

و بهره بنابراين.)7( مثبت وجود داردي رابطه،وري خالقيت

در» خالقيت«كه شود نتيجه گرفته مي يكي از اركان اساسي

.استوري بهره

 گيري نتيجه

هاي حاصل از اين مطالعه، هاي آماري دادهليبا استناد به تحل

كه مي به»تيخالق«و» مانيسالمت ساز«توان اظهار نمود

ت و قابل توجه در افزايثأعنوان دو عامل وري بهره«شيرگذار

مي» سازماني .شوند محسوب

سرانجام آن گونه كه خاكي در پژوهش خود در كارگاه

و مديريت بحران   1383خرداد(آموزشي مديريت زمان

كه:ديگومي) دانشگاه علوم پزشكي قزوين بهترين روشي

ميرو هنگ بهرهبراي گسترش فر پيشنهاد تواني در جامعه

كهكرد آن به صورت يك جنبش ملي را وري بهره بايد است

آنرا افراد جامعهي همهشركتو مطرح اعالم ضروري در

و انديشه با ارزشتاكرد به طوري. گردد آميختههاي مردم ها

و فكر همسو شودوري بهرهآنان با انديشه هاي فعاليتكه 

به بهتريي استفاده دارندكهچهآناز توانمي چگونه كنند

).17(عمل آورند

 پيشنهادات

و ارتباط آن با بهره  وري، در خصوص سالمت سازماني

وري از طريق شود كه براي نهادينه شدن بهره پيشنهاد مي

و انعطاف پذير براي سالمت سازماني، يك ساختار قانوني

و كار ي خدمات كنان به منظور بهبود ارائهتشويق مديران

.ايجاد گردد

و ارتباط آن با خالقيت،  در خصوص سالمت سازماني

فن شود كه كاركنان در جريان پيشرفت پيشنهاد مي آوري هاي

و به آنان فرصت ارائه و تغييرات پديد آمده، قرار گيرند ي روز

و ايده مس ها داده پيشنهادات و والن نيز از قدرتؤ شود

و ابتكار آنها استفاده كنندخال .قيت

و خالقيت در خصوص ارتباط بهره ،وري

Elena Huergo وJordi Jaumandreu در سال 

ت2004 در ثير شركت در دورهأ، در پژوهشي هاي آموزشي را

و رشد بهره م فرآيند ابداع و نشان دادندثرؤوري  كه يافتند

 شودميوري سازمان آموزش خالقيت باعث افزايش بهره

و بنابراين الزم است كه جهت فرهنگ).18( پديد سازي

هاي آوردن بستري مناسب براي خالقيت سازماني، دوره

هاي اعتقاد به خالقيت در سازمانزيرا. آموزشي برگزار گردد

مي نوين، يك نوع سرمايه و تواند گذاري محسوب شده
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و خالق تشويق انديشهي كاركنان را به ارائه از. كندهاي نو

هاي مناسبي نيز اين رو ضرورت دارد كه در هر سازمان مشوق

. در نظر گرفته شود

با توجه به تجربيات كسب شده در اين زمينه موارد زير به

:گردد ساير پژوهشگران ارائه مي

و،وري شناسي سيستم بهره آسيب.1 سالمت سازماني

و آموزش پزشكي .خالقيت در وزارت بهداشت، درمان

سالمت،وري بررسي تطبيقي عملكرد سيستم بهره.2

و خالقيت در كليه وزارت علوم،(هايي دانشگاه سازماني

و وزارت بهداشت و فناوري و،تحقيقات آموزش درمان

.كشور) پزشكي

به از آنجا كه سياست.3 و واگذاري اختيارات  عدم تمركز

آ دانشگاه و توسعه است بنابراين گاه ساختن ها در حال گسترش

به متوليان سياست و گذاري كشور نظير مجلس شوراي اسالمي

و تحقيقات، ويژه كميسيون و درمان، آموزش هاي بهداشت

و وزارتخانهاجتماع و فرهنگي و فناوري،هاي علومي ، تحقيقات

و آموزش پزشكي،شتوزارت بهدا شوراي انقالب،درمان

در فرهنگي از نتايج تحقيقات به عمل آمده مي تواند

ميها مؤثر واقع شود گيري تصميم شود اين، از اين رو پيشنهاد

و موضوع در دانشگاه و ملي مورد پژوهش ها به طور گسترده

و سه مقياس بهره و،وري بررسي قرار گيرد سالمت سازماني

و قضاوت دقيق تر خالقيت هنجاريابي شود تا امكان مقايسه

و و،هاييسرانجام نارسادر مورد نتايج آن ايجاد شود كمبودها

و باالخره براي رفع احياناً نواقص برنامه ها نمايان گردد

هم ها برنامه محدوديت و با ريزي كرده اهداف ارزشمند سو

. كشور اقدام نموديه سال20انداز آموزش عالي در چشم

هم شود كه معاونت پيشنهاد مي ها عرض دانشگاه هاي

آ و با معرفي . هاي رقابت سالم فراهم شود نان، زمينهشناسايي

در اين رقابت منجر به افزايش بهره و و سالمت سازماني  وري

و بازدهي آموزش عالي نهايت منجر به افزايش بهره وري

.شود كشور مي

ها با پر كردن گردد هرساله دانشگاه پيشنهاد مي

به وري، هاي بهره پرسشنامه و خالقيت سالمت سازماني

و ضعيت سالمتي سازمان خود برآيند تا چنانچه دچار بررسي

و ضعفي باشند به سرعت در . صدد درمان آن برآيند بيماري

و اصالح اثربخشي براي آن دسته از مديراني كه به تغيير

مي سازمان خود عالقه و هاي بهره باشند، پرسشنامه مند وري

بهبود. سالمت سازماني يك ابزار تشخيصي مناسب است

م كه احتماالً فقط در سازمان،ها وجود در سازمانوضع هايي

مي داراي جو سالم مي با. گيرد باشند صورت مديران نه تنها

اين وسيله قادر به تعيين وضعيت سالمت سازمان خود 

مي مي و مفاهيم توانند دريافت باشند بلكه هاي خود را از فضا

در. هاي كاركنان خود مقايسه نمايند كاري با دريافت اختالف

وي اين دريافت مفاهيم، اغلب سرچشمه  بسياري از مسايل

يه جويي در كار به ما توص صرفه. مشكالت سازماني است

مي مي و سالمت سازمان بهرهبايست به وضعيت كند كه وري

و تالش  و خالقيت در آن به معناي واقعي كلمه بنگريم

.نماييم تا آنرا اصالح نماييم

ك پيشنهاد مي هاي آموزشي مستمره مديران در دورهشود

هاي ارتباطي شركت نمايند تا در اين زمينه،و اجباري مهارت

.ي سالمت سازماني خود را افزايش دهند رتبه

شود، با توجه به تجارب حاصل از اجراي اين پيشنهاد مي

و محدوديت هاي آن تحقيقات مشابهي به طور مجزا پژوهش

و پژوهش قرار  .بگيردمورد بررسي
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و قدرداني  تشكر

پ مـد نعيـسي،ان از جناب آقايان دكتر صمد كريم زادهـايـدر

و ها دكتر فروزان كريميو سركار خانم، عابدكريمي،رفعتي

ازي مشاورهي مليحه خاني براي ارائه و و تخصصي  فني

و خانم آقايان دكتر حيدر عزيز نژاد، فضل ها اهللا يوسفي روشن

و دكتر زينب هاشم ي، محدثي، شمسي قنبرپور، فرشته نارويي،

هاي مورد مطالعه به خاطر همكاران محترم در دانشگاه

آن همكاري صميمانه شان در گردآوري پرسشنامه و نيز از ها،

و كاركنان محترمشان كه با تكميل پرسشنامه  دسته از مديران

پژوهشگران را مشمول لطف خود قرار دادند صميمانه 

ميواريسپاسگز .گردد قدرداني

 منابع

و سيد محمد اعرابي.مباني مديريت منابع انساني. دِسِلر گري.1 .7: 1381؛ دفتر پژوهشهاي فرهنگيانتشارات: تهران. ترجمه علي پارسائيان

و پرورش جامعه. عسكريان مصطفي.2 .56: 1368؛ انتشارات توس:تهران. شناسي آموزش

ب.3 و آموزش پزشكي هداشتآئين نامه مصوب وزارت .1382؛،دبيرخانه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي معاونت آموزشي وامور دانشگاهي: تهران. ،درمان

و سبك هاي گوناگون مديريتي. سلطان محمدي حفظ اله.4 از.،شيوه هاي عملي ارتقاي بهره وري نيروي انساني مورد مديريت مشاركتي: بهره وري  گروهي

و برنامه ريزيانتشارات: تهران. مديريت به كوشش دكتر داود محب علياساتيد و پژوهش مديريت .434: 1381؛موسسه عالي آموزش

.چكيده: 1374؛دانشگاه عالمه طباطبائي: تهران].هپايان نام[بررسي اثرات عوامل كيفيت زندگي كاري بر بهره وري كاركنان بانكهاي كشور. تعالي حسين.5

6. Carlsen Ben A. An Assessment of the Productivity Managers Network Model in Los Angeles County. Ed.D. 
Sanfrancisco: University of San Francisco; 1990. Availlable at:  
http://proquest.umi.com/pqdweb?sid=1&firstIndex=0&RQT=511&TS=1191351590&clientId=48996 
7. Politis John D . Dispersed leadership Predictor of The Work Environment for Creativity and Productivity. 
European Journal of Innovation Management. 2005;  8 (2): 182, 23. Availlable at: 
http://proquest.umi.com/pqdweb?sid=2&firstIndex=0&RQT=511&TS=1191351831&clientId=48996 

و خالقيت با ميزان اثربخشي مديران ترب. احساني محمد،آذر عادل،كوزه چيان هاشم،عامري سيد حسن.8 و علوم ورزشي رابطه سبك هاي رهبري يت بدني

و فناوري دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم .13:123؛ 1381 مجله حركت.،تحقيقات

و نظام ارزش هاي اجتماعي. فخرايي سيروس،پور سنبلي حسين.9 و فرهنگ اسالمي مجموعه مقاالت سمينار دانشگاه.رابطه بين دانشگاه  ،وزارت علوم ،جامعه

و فن آوري .178: 1378، ،تحقيقات

و غير انتفاعي در مدارس متوسطه شهر تهران. شريعتي مهناز. 10  واحد-دانشگاه آزاد اسالمي: تهران]. پايان نامه[مقايسه سالمت سازماني مدارس دخترانه دولتي
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Relationship between Managers` Creativity and Organizational Health 
with Employees Efficiency in Medical Sciences Universities of Iran 

Zahra Haghighatjoo1, Fatah Naazem PhD2

Abstract 
Introduction: Evaluation of efficiency is considered to be highly important. Assessment of 
managers` creativity and organizational health is a reliable measure for efficiency. The aim of 
this study was to determine the relationship between employers` creativity and organizational 
health with employees of Medical Sciences Universities throughout the country. 
Methods: This was a descriptive–analytic study. Questionnaires including questions pertaining to 
efficiency, creativity and organizational health were used to assess efficiency. For this reason 
1281 people in Medical Sciences Universities of Urmia, Bushehr, Zabol, Ghazvin, Gholestan and 
Mashhad were included in this study. Findings were analyzed with proper statistical methods. 
Results: 1. statistically, there was a significant relationship between organizational health and 
efficiency; i.e. increase in organizational health would proportionately result in increase in 
efficiency (P=0.01). 2. There was a negative relationship between employers` creativity and 
organizational health, but this relation was not significant. The scale of employers` creativity 
declined with increase in organizational health (P>0.05). 3. There was a direct proportion 
between employers` creativity and efficiency, though it was not significant. The scale of 
efficiency increased when creativity was high. 
Conclusion: Improvement of organizational health results in an increase in efficiency. 
Keywords:Creativeness; Efficiaenccy, Organizational; Organization and Administration; 
Administrative personnel; Universities. 
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