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 يدهچک

امـا هنوز تعريف دقيق از اين ، باشند داشته ينوآور بايد بهتر خدمات ارائه براي پرستاران و ضروري است پرستاري آينده براي ينوآوراگرچه : هدف و زمينهپيش
  انجام شد.در پرستاري  ينوآورتحليـل مفهوم  باهدفمطالعه حاضر ، ن مفهومياد در مورد ايوجود ابهامات ز دليلبهو  مفهوم وجود ندارد

در  يدر پرستار ينوآوردر مرحله نظري مفهوم ) استفاده شد. ييل نهايدر عرصه و تحل کار، ي(نظر ايمرحلهد سه يبرياز مدل ه، ن مطالعهيدر ا: کار روش
با ، . در مرحله كار در عرصهقرار گرفت يمورد بررس  ProQustو  Google Scholar ،Cinahl ،Pub Mmed, Sid, Iran Medر شامل معتبـ ياطالعات يهاگاهيپا

  استفاده شد. هاداده زيآنالو از روش تحليل محتوا براي  ديگرد نفر از پرستاران مصاحبه ١٠
در  و يتيط حمايو مح ماريب يبرا يسودمند، تيفيبهبود ک، هاهزينهتعادل در ، تيخالق، ديده جديد ايات مفهوم شامل توليخصوص، يدر مرحله نظر: هايافته

 بهبود "، "يدر پرستار آوريفن" ، "علمي يهاافتهياستفاده از آخرين "، داشتن تفکر خالق ""شامل  يدر پرستار ينوآور يابر صلیا هيمادرون ٤ مرحله کار در عرصه
ق تفکر خال، يتيط حمايق وجود محياز طر يدر پرستار ينوآور" : آمد به دست يف جامعيتعر، از ادغام دو مرحله ييشدند. سپس در مرحله نها ييشناسا "ط يشرا

 بهبود را يط فعليشرا توانميق ين طريکه از ا، مار بودهينو از طرف پرستاران در ارتباط با مراقبت از ب هايايده ارائهجهت  يدر پرستار هايافتهن ياز آخر يو آگاه
 ."شد  هاهزينهو تعادل  يد و منجر به ارتقاء مراقبت پرستاريبخش

نشان  ف نمود ويتعر يشتريب را با وضوح آن نمود و فراهم پرستاري ايران بستر در را يپرستار در ينوآور مفهوم از جامعي درك مطالعه اين: گيرينتيجهبحث و 
  است. کنندهکمک، خالق مراقبت هايايدهجاد يمار و ايدر امر مراقبت از ب يدر پرستار ينوآورن يمضام پرستار از يداد که آگاه

 ديبريمدل ه، ل مفهوميتحل، يمراقبت پرستار، ينوآور: يديکل هايواژه

  
 ۷۱۹-۷۲۹ ص، ۱۳۹۷ ید، ۱۱۱درپي پي، همدشماره ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه

  
  ٠٤١-۳۴۷۹۶۷۷: تلفن، مامايي و پرستاري دانشکده، تبريز پزشکي علوم دانشگاه، تبريز: آدرس مکاتبه

Email: F.bagheriye85@yahoo.com 

  
 مقدمه
 اصلي عنصر تغييرات تيريو مد سازگاري توان، امروز دنياي در

توجه  هاتوانايي اين كسب الزمه است. سازمان هر بقاء و موفقيت
 عمل جامه ينوآور .باشدمي افراد و خالقيت ينوآور سازمان به

 كيفيت ارتقاء باهدف كارها انجام در جديد ايده يك به پوشاندن

ت توجه به ياهم )١است ( مشتري به شده ارائه خدمت يا محصول
 يديتول هايبخشتنها منحصر به  هاسازمانت يدر موفق ينوآور

، اران)مي(ب يبا توجه به نوع مشتر يخدمات هايبخشنبوده بلکه در 

                                                             
 رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريآموزش پرستار يدکتر يدانشجو ١
 سنده مسئول)ينو( رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما يدانشکده پرستار، يآموزش پرستار يدکتر يدانشجو ٢
 رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريروان پرستار ياستاد گروه آموزش ٣
  رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريآموزش پرستار يدکتر يدانشجو ٤
  رانيز، ايتبر ي، دانشگاه علوم پزشکييماما ي، دانشکده پرستاريآموزش پرستار يدکتر يدانشجو ٥

 يهاسازمانوزه مربرخوردار است. ا ياديت زين مفهوم از اهميا
به نوآورانه  يهاپاسخبايد ، يبخشثرا منظوربهمراقبت سالمت 

تا ند آورهم افررا ماني و درشتي ابهده پيچيدون و فزت روزامشكال
ن يا کرده و بر اساس ييماران را شناسايب يازهاين مؤثر طوربهبتوانند 

يير با تغ نيبنابراانتخاب کنند.  هاآنحل  ين روش را برايبهترازها ين
نيز ن آن كناركاو  هانمازساخالقيت ، رانبيما يهاخواستهو ها زنيا

  .)٢( ابدييمتغيير 
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ارائه شده به  هايمراقبتدرصد از  ٨٠نکه يبا توجه به ا
 تياهم، شودميتوسط پرستاران انجام  هابيمارستانان در يمددجو

 . در)٣( شودمي دوچندانن گروه يدر ا ينوآورتوجه به موضوع 

 زمره در را ينوآور، پرستاران الملليبين انجمن راستا همين

. )٤است (داده  قرار پرستاران يبرا يضرور ايحرفه هايمهارت
ري نش پرستاداتوسعه ري و پرستار صلي كااهسته  ينوآور درواقع

 يهاستميس يشرفت برايپ يمنبع اساس يدر پرستار ينوآورست. ا
ط ي. پرستاران در تمام شرا)٥(در سراسر جهان است  يمراقبت سالمت

گر پرسنل يجوامع و د، هاخانواده، ماريب، با افراد سالم هاموقعيتو 
يط اغلب با شرو ا کنندميمختلف کار  هايبخشمراقبت سالمت در 

ست وري اضر، ينابنابر؛ گردنديمجه امور محيط كاه در غيرمنتظر
تفكر  يهامهارتده و عمل نمو يف معمول پرستارياز وظاتر افر

 .)٦( نمايندمند كسب دسوت تصميماذ تخااي ابررا  ينوآورق و خال
براي  پرستاران و است ضروري پرستاري آينده براي ينوآور وجود

باشند  نوآور بايد كيفيت با مراقبت و بهتر خدمات ارائه در تسهيل
. پرستاران در باشدنمي يد در حرفه پرستاريمفهوم جد ينوآور. )٧(

نه روزا صورتبه نوآورانه هايفعاليتگسترده در  طوربهسراسر جهان 
در  هتوجقابلموجب بهبود  هافعاليتن ياز ا يارير هستند. بسيدرگ

 دشومي يمراقبت سالمت هايسيستمو  هاجمعيت، مارانيسالمت ب
 در كه است اهميت حائز جهتازآن ويژهبه موضوع . اين)٨(

، شودمي ارائه مدتيطوالن و مختلف يهامراقبتكه  هاييمحيط
 مشكالت، منابع محدوديت باوجود كيفيت با مراقبت به افزايش نياز

 ي. برا)٩( كندمي دلخواه ايجاد برآيند يك به رسيدن در را خاصي
باعث ه يژو يهابخشل در بدحاران بيمااز قبت اپيچيدگي مرمثال 

و  هالعملراستودتنها به  هابخشين ان در است كه هميشه نتوه اشد
يط اشرو  مينهزبا ران بيمااز باليني ران پرستاد. متكي بو هاتكلوپر

 ينوآور فقط شرايط اين . درندينمايمقبت امروت متفا يسالمت
 و كارآمداثربخش،  باليني كار و كيفيت با مراقبت بين پلي تواندمي

شه با يهم ينوآورالزم به ذکر است که . )١٠نمايد ( برقرار كفايت با
ل جاد مشکيمواقع به ا يست و ممکن است در بعضيت همراه نيموفق

و  تيل موقعيد پرستاران قدرت تحليط باين شرايمنجر شود. در ا
 شيباعث افزا ينوآورطه را داشته باشند. يشواهد در آن ح يبررس

ن باعث يو همچن ترعيسرو  مؤثرتر يميکار ت، مارانيب يمنيا
تان مارسيماران در بيب يبستر نديبرآو بهبود  ياثربخش، يکارآمد

 يسالمت هايمراقبت ينوآورسهم پرستاران در  وجودنيباا. شودمي
 كه يابيمميدر  متون به نگاهي . با)١١است (شناخته شده  ندرتبه

ده و يل گرديتبد يبه مفهوم مهم پرستاري در ينوآور مفهوم
 نياز نيبنابراآن مطرح شده است.  يف متعدد برايتعار حالدرعين

گر يد يياز سو .دارد آن مختلف ابعاد براي كشف ترشيب بررسي به

 هيچ نوع و نگرفته قرار تحليل مورد رانيا كشور در ن مفهوميا

  .است نيافته نه انجامين زميدر ا ايمطالعه
ر شفاف استفاده يغ طوربهن يکه در بال يميوضوح مفاه يبرا 

 ين مدل براي. اشودمين روش محسوب يد بهتريبريمدل ه، شوندمي
و  ودشمياستفاده  يک تئوريه توسعه يم در مراحل اوليل مفاهيتحل

استفاده  يو مشاهدات تجرب يل نظرين مدل از تحليدر ا ازآنجاکه
ه ک طورهماندارد و  يپرستار يبران کاربرد را يشتريلذا ب، شودمي

در ارتباط با زمان  هاآن يو معنا کنندمير ييمداوم تغ طوربهم يمفاه
ابسته و يدر پرستار ينوآور کهييازآنجاو  شودمير ييو بستر دچار تغ

در  د ويبريمدل ه ن مفهوم بايبهتر است ا نيبنابرانه است يبه زم
 .)١٢شود (ل يتحل، رانيا يمراقبت سالمت هايسيستمبستر 
 در ينوآور مفهوم تحليل باهدف حاضر مطالعه نيبنابرا 

 ينوآور مفهوم تا، است گرفته انجام يهيبريد مدل بر اساس پرستاري
 تجربيات بر اساس نيز و موجود متون بر اساس را يدر پرستار

 و داده قرار دقيق يموردبررس مراقبت واقعي محيط در پرستاران
ل مفهوم ين تحليگردد. ا ارائه مفهوم اين از تريجامعتعريف  تيدرنها

کمک در استفاده از آن در  منظوربهن مفهوم ياز ا يشتريدرک ب
 .کندميفراهم  يپرستار
  

  کار روشمواد و 
 هيبريد از مدل ينوآور مفهوم تحليل براي مطالعه اين در

(hybrid model)  از يكي هيبريد مدل .است شده استفاده 

 روش اين .رودمي به شمار مفهوم تكامل، پردازيمفهومي هاروش

را در  مفهوم و رودمي كار به مفاهيم در ابهام جهت رفع پرستاري در
 با مفهوم توسعه .)١٣( دهدميقرار  يموردبررس موجود زمينه

 در را قياسي و استقرايي تحليل هايروش، هيبريد مدل از استفاده

 زيادي كاربرد را كه مفاهيمي تا است قادر بيترتنيابه، آميزدميهم 

 theoretical( ينظر مرحله سه از ) اين مدل٤نمايد ( پااليش دارند

phase( ،) کار در عرصه(field work phase ييل نهايو تحل  
 (final analytical phase) به  مقاله اين ل شده است. دريتشک

 شده است. استفادهمراحل  نياز ا ينوآور مفهوم براي تحليل بيترت

 جهت مناسب ايزمينه تكامل و ايجاد، يرنظ مرحله هدف اصلي

 پايان در .باشدمي بعد مراحل مفهوم در مجدد تعريف و عميق تحليل

 در عرصه كار مرحله براي را عملياتي تعريف محقق مرحله اين

 مفهوم پااليش و تقويت در عرصه كار مرحله . هدفنمايدمي مشخص

اول  مرحله با زماني ازنظر و است اول در مرحله گرفتهشكل
 مرحله اين در تأكيد دارد. فرآيند تجربي جزء روي و دارد يپوشانهم

كيفي  يآورجمع روش از موردنظر مفهوم ترکامل تحليل منظوربه
 تحليل نتايج شامل ادغام سوم مرحله شده است. استفاده هاداده
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 هاافتهي گزارش و تجربي از مشاهدات شدهکسب نتايج با نظري
  .)١٣( باشديم

  نظري مرحله
 اطالعاتي هايپايگاه، بر متون مروري مرحله ابتدا جهت نيدر ا

، Google Scholar ،Cinahl ،Siencedirect ازجمله معتبر علمي
Pubmed, Sid ،Iran Med و ProQest گرفتن  نظر در بدون

مورد جستجو قرار  يدر پرستار ينوآور مورد در زماني محدوده
 با مدنظر و يدر پرستار ينوآورگرفتن  نظر در با جستجو گرفت.

يافت.  انجام "ابداع"و  "يپرستار"، "ينوآور" كليدي هايواژه دادن قرار
 آمد. سپس به دستده يمقاله کامل و چک ٣١٤ ه تعدادياول يدر بررس

که  يمطالعات شامل مطالعه به ورود معيارهاي ازنظر ادشدهيمقاالت 
به متن کامل ممکن بود  يدسترس، بودند يهدف پژوهش يدر راستا

 يسيو انگل ير زبان فارسيوارد مطالعه شدند و مطالعات بدون نام و غ
ن يعنوان و هدف متفاوت از ب ليبه دلمطالعه  ٢٠٨حذف شدند. 

خالصه مطالعات و  يمطالعه با بررس ٩١ مطالعات خارج شدند.
ز يمطالعه ن ٥نامناسب حذف شدند.  يمحتوا ليبه دلکامل  يبررس
 ١٠ كامل متن تيدرنها بودند. يسيو انگل يرفارسيغزبان  يدارا

ه يو بق فارسي به زبان مقاله کي فقط هاآنن يشد. از ب استفاده مقاله
 مقاالت متن، مرتبط مقاالت از انتخاب پس بودند. يسيبه زبان انگل

 سپس خوانده شد. مرتبه چندين مناسب كدهاي استخراج منظوربه

 اختصاري حروف و شماره با جداگانه هايبرگه درون مناسب كدهاي

 كدام از كه دادمينشان  اختصاري حروف و شماره اين نوشته شد.

، بازبيني كدها سپس است. شده آن استخراج صفحه كدام از و مقاله
 خالصه مايهدرونچندين  در تيدرنها د ويگرد بنديدسته ادغام و

  .)١٤شدند (

  طيو انتخاب مقاالت واجد شرا يابيتم بازيالگور: )١(ر يتصو
  عرصه در كار مرحله

 تعداد با معموالً تحقيقات كيفي در كنندگانمشاركت انتخاب

عميق  و كامل طوربه افراد اين اما، گيردميانجام  افراد از كمي
 كه افرادي انتخاب منظور براي همين به .گيرندمي قرار يموردبررس

 از، باشند موردنظر پديده زمينه در كافي و تجارب اطالعات داراي

 شودمي استفاده هدف مطالعه بر اساس هدفمند گيرينمونه روش
 ٦( نفر ١٠با  هدفمند گيرينمونه بر اساس مطالعه نيز اين . در)١٥(

 يآموزش هايبيمارستان در شاغل نفر مرد) از پرستاران ٤نفر زن و 
 ين زمانيانگيعميق با م و ساختار نيمه هايمصاحبه، زيتبر يو درمان

سال و  ٣٤ کنندگانمشارکت ين سنيانگيشد. م قه انجاميدق ٣٠
نفر  ٨ن مطالعه ير بود. در ايسال متغ ٢٧تا  ٢از  هاآن يسابقه کار

 ياهبخش(شاغل در  ينيدر سمت پرستار بال کنندگانمشارکتاز 
ز يک نفر نيسرپرستار و  عنوانبهک نفر ي) و ، يجراح، يداخل، ژهيو

ن به ديتا رس گيرينمونهزر مشغول به کار بودند. يسوپروا عنوانبه
مفهوم ادامه  هايويژگيات و يخصوص شدنمشخصو  هادادهاشباع 

 شد. لطفاً پرسيده اصلي دو سؤال كنندگانمشاركت همه از .افتي

 يدر پرستار شودميكنيد؟ و چطور  تعريف را يدر پرستار ينوآور
 در مثالي گر مانند لطفاًيد يفرع سؤاالتو  به وجود آورد؟ ينوآور

 است ممكن چيست؟ موضوع از اين منظورتان بزنيد؟ زمينه اين

تنوع  ت حداکثريرعا منظوربه شد. دهيپرس دهيد؟ توضيح تربيش
 كاريسابقه با، مختلف هايبخشاز  كنندگانمشارکت تا شد تالش

 شوند انتخاب دو جنس هر از و متفاوت
 يقبل از شروع کار در ارتباط با اهداف پژوهش برا

ن به يد. همچنيحات الزم ارائه گرديتوض کنندگانمشارکت
 هاآننان داده شد که اطالعات يدر مطالعه اطم کنندگانشرکت

خواهد ماند و تنها از اطالعات در جهت اهداف مطالعه  يمحرمانه باق
ت آگاهانه از يرضا بكس از استفاده خواهد شد. پس

 مصاحبه متن و سپس ضبط هامصاحبه تمام، كنندگانمشاركت

ادامه  زماني تا آوريجمع فرآيند نکهيد. ضمن ايز گرديو آنال نوشته
 کدهاينشد.  جديدي استخراج كد آخر مصاحبه دو در كه يافت

الزم انجام  هايبنديدسته کدهاد و از همان ياستخراج گرد يديکل
را روشن و مشخص  ينوآورکه مفهوم  ياصل هايمايهدرونگرفته و 

 MAXQDA افزارنرماز ، هادادهمديريت اي براستخراج شد.  کردمي

ا ـب زمانهم طوربهها دادهاليز ــنو آد ــيدگرده تفاــسا 10
ش دقت مطالعه از يجهت افزايافت. م نجاا هادادهآوري عـجم

، Credibility يارهايبا مع Gobaو  Lincoln يشنهاديپ هايروش
Confrimability ،Trnsferability ،Dependability  استفاده

با  آمدهدستبهم يبا استفاده از کنترل مفاه هادادهشد. صحت 
در مورد مفهوم استخراج شده  هاآن ازنظرنان يو اطم کنندگانشرکت

)Member Check( ، ط پژوهشيدر مح مدتيطوالنشرکت ،
ت يگرفت. قابل اطالعات صورت يآورجمعجهت  يص زمان کافيتخص
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نفر)  ٣( يد پرستاريو کمک گرفتن از اسات هادادهبا ثبت مداوم  دييتأ
 Peerر طبقات استخراج شده (يطبقات و ز، هياول يکدها دييتأجهت 

Checkا ب گيرينمونهق ياز طرت انتقال يد. قابلي) به انجام رس
  حداکثر تنوع صورت گرفت.

  نهايي تحليل مرحله
 هم با قبلي مرحله دو حاصل از مفاهيم و تعاريف، مرحله اين در

تمام  شامل كامل و جامع تعريف يك تيدرنها و شدهادغام
  .گرديد ارائه، قبل مراحل در شده ارائه خصوصيات

 
 هاافتهي

  نظري مرحله از حاصل يهاافتهي
 مفهوم تعاريف

ده و يچيک مفهوم پي ينوآورمرور متون نشان داد که  
واضح  طوربهن مفهوم يا ف متعدد است.يتعار يبوده و دارا چندبعدي

ق کردن خل، اختراع، رييمثل تغ يکلمات يو افراد را با معن نشدهفيتعر
 ينوآور). در متون ٨( کندميره سردرگم يو غ کردن يطراحو 
ا يافتن و يد يجد يدر تجارت و کاربرد آوريفنو  يتازگ صورتبه
ف يتعر شودميد يجد آوريفنآمدن  به وجودکه باعث  ينديفرا

  ).٩است (ده يگرد
 ين گرفته شده است و به معنياز زبان الت ”innovation“شه ير

). ١٠است (د يز جديد چيا توليساختن  منظوربهر ييجاد تغيا
“innovation” ديدز جيا چيده يد ايتول يبه معن و بستر نامهلغتدر ،

ز به يآکسفورد ن نامهلغت. در )١٦( باشدميد يله جديا وسيکار و 
ک کار و يا يده يک ايا يو  يزيساختن چ ير دادن براييتغ يمعن

، عمل نوآور يز به معنين دهخدا نامهلغتو در  )١٧(د يروش جد
  .)١٨است (ف شده يتعر گذاريبدعت، ابداع، ابتکار

 هاروش به هاايدهتبديل  معناي به پرستاري در ينوآور مفهوم

 به منجر تيدرنها كه است از بيمار مراقبت در جديد هايحلراه و

 انجام در بايستي . پس)١٩( گرددميمراقبت  كيفيت ارتقاء

 روزمرگي پرستاران دچار مرورزمانبه باليني كه هايمراقبت

 هايتوانمندي ساير بين در ينوآور و مسئله مهارت حل، شوندمي

 ايمني باعث افزايش پرستاران در ينوآور شود. ادغام حرفه پرستاري

، اثربخشي ن منجر بهي. همچنشودميسريع  و مؤثر تيمي كار، بيماران
 و هامراقبت افزايش كيفيت، )٢٠(بيمار  به هامراقبت موقعبه ارائه

در  ينوآور. شودمي بيمارستان در بستري بهبود برآيند تيدرنها
 شودمي ارائه به مددجويان تريپيچيده هايمراقبت كه ييواحدها

  .)٢١است ( برخوردار بيشتري از ضرورت ويژه هايبخش نظير
  بر متون يمرور

 دهندگانتوسعه عنوانبهپرستاران ، يامروزه در حرفه پرستار
شه يانسان هم يازهاين تأمينشبرد سالمت و يپ ين براينو هايروش

 هايپيشرفتهستند که در حال حاضر با توجه به ، در حال تکامل
از ين شيازپشيبجاد شده در سالمت يا هايچالشروزافزون علم و 

شده  ياتيح، مراقبت سالمت هاينظامبه وجود پرستاران نوآور در 
 كه بوده يادهيچيپ مفهوم ينوآورداد  نشان متون مرور است. نتايج

نه يف مختلف و متعدد در زمي. تعار)٢٢است ( آن دشوار دقيق تعريف
ن مفهوم است. در اکثر يت ايعدم وضوح و شفاف دهندهنشان ينوآور

 ا روشيده يک ايف شده است " ين صورت تعريبه ا ينوآورمطالعات 
گران يد يو برا يافتهو بهتر انجام  ترعيسرکارها ، د که با انجام آنيجد

 ينوآور يگري. در مطالعه د)١٩("رسدميد به نظر يز کار تازه و جدين
 ف شده استيتعر آوريفند و يجد يکردهايجاد رويند ايفرا عنوانبه

 تواندمي يا ارائه خدمات در هر سازمانيو  فرايندها، داتيکه در تول
 يتيريمدم يدر سطوح مختلف سازمان از ت ينوآوربه کار گرفته شود. 

اتفاق  تواندمي يدر سطح فرد يمختلف حت هايبخشگرفته تا 
ه ب جيتدربهو  شدهشروعاس کوچک يدر مق مؤثر ينوآور )٢٣( افتديب
 شودميل يتبد، است يافتنيدستو  اجراقابلده خوب که يک اي
ه دن بيرس يبرا ييکارها ي"جستجوينوآورگر ي. در مطالعات د)٢٤(

ده ف شيت باال "تعريفيبا ک يخدمات سالمت ارائهو  هاهزينهتعادل 
تبديل  پرستاري را در ينوآور مفهوم albarran jw.)١٩است (

ف کرده يتعر از بيمار مراقبت در جديد هايحلراه و هاروش به هاايده
. )٢١( گرددميمراقبت  كيفيت ارتقاء به منجر تيدرنها كه است
مراقبت  يهانظامدر  ينوآور يامدهايپ، بر اساس متون نيبنابرا

 و هاهزينهدر  جوييصرفه، هامراقبت تيفيبهبود کسالمت شامل 
منجر به ارتقاء  ينوآورن يدر سازمان است. همچن وريبهرهش يافزا

 گرددميمار ياز ب مؤثرو مراقبت  هابيمارياز  يريشگيپ، سالمت
)٢٥(.  

ن يمواقع ا يمرتبط بوده که در بعض يبا کلمات معموالً ينوآور
 ،ن کلمات شامل اختراع کردني. اشوندميهم استفاده  يجابهکلمات 

 ياست. اختراع به معنا کردن يطراحو  ينيکارآفر، رييتغ، تيخالق
 ينوآور کهحالي، درد است که از قبل وجود ندارديجد يزيخلق چ

 د استيجد زيچکيشتر از خلق يمتفاوت از اختراع بوده و ب يزيچ
 ک قالبياست آنچه خلق شد را بتوان ارتقاء و در  يمعنن يکه بد

يكديگر  يجابهغلب آوري انوت و يد به کار بست. واژه خالقيجد
خالقيت توليد هستند. يكديگر وت از هرچند متفا دشوميده ستفاا
ن مازسادر  هاهيدااي آن جرآوري انو کهحالي، دراستجديد ي هاهيدا

جديد روش يند يا آفر، لمحصور پرستا مثالعنوانبه، باشدمي
ار دادن سپس با قرو (خالقيت)  دينمايماع بدايا د يجاري را اپرستا
منجر  )آوري(نوده ستفاض امعردر جديد روش يند يا آفر، لمحصو

 ينيکارآفرو  ينوآور هايواژه. شودمين مازسادر تغيير د يجاابه 
ستند. يمفهوم معادل هم نن دو ياما ا روندميهم به کار  يجابهاغلب 
باعث رقابت  ينوآوراست.  ينيکارآفر يه و اساس برايپا ينوآور
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 نهيز در زمين ي. واژه طراحشودمي ينيکارآفرجاد يدر ا روندهشيپ
 وسيلهبهآگاهانه  گيريتصميمند يفرا عنوانبهبوده و  ينوآور

، دلمس داشته باش رقابليغا يو  لمسقابلجه يک نتيکه  ياطالعات
  .)١١( شودميف يتعر

  
  مطالعات گذشته بر اساسم تحليل مفهو: )١(ول جد

  يدر پرستار ينوآورق يف و مصاديتعار  هدف  نوع مطالعه  سندهينو

omachonu vk  
 )٢٦( ٢٠١٠، و همکاران

  يمرور
رخ دادن  يدرک چگونگ

 هايسيستمدر  ينوآور
  يو درمان يبهداشت

و  هاهزينهدن به تعادل يرس يبرا ييکارها يجستجو يعني ينوآور
  .باشدميت باال يفيبا ک يخدمات سالمت ارائه

nurten kaya  
  )١١( ٢٠١٦و همکاران 

  ل مفهوميتحل
  

 ينوآورشتر از مفهوم يدرک ب
  يدر حرفه پرستار

 ازلحاظ يت نسبيداشتن مز -١: است يژگيو ٥ يدارا ينوآورمفهوم 
، موجود هايارزشو  ينوآورن يب يسازگار -٢ت يرضا، ياقتصاد

عدم  -٣ا سازمان ي کنندهمشارکت يازهايتجارب گذشته و ن
 -٥ ينوآور يت اجرايقابل -٤ هاايدهو کاربرد آسان  يدگيچيپ

  ينوآورج يبودن نتا تيرؤقابل

dilek kara ،٢٧(٢٠١٥(  
  

 يمرور

حات و اطالعات در يارائه توض
در عمل  ينوآورارتباط با 

  يپرستار

 يکردهاي"رو يدر پرستار ويژهبهدر حوزه سالمت و  ينوآورمفهوم 
از  يامرحله عنوانبهد در عملکرد يجد هايروشو  هايآورفن، ديجد

  ف شده است.يشرفت" تعريتوسعه و پ

  ١٣٩٢، و همکاران يرينص
)٢٨(  

 

-يفيتوص
 يليتحل

در  ينوآورتعيين ميزان 
ويژه و  هايبخشپرستاران 

عوامل فردي و سازماني مرتبط 
  با آن

 سن و، التيزان تحصيبا م ينوآور ين عوامل فردين مطالعه از بيدر ا
 داشتن، تيريهمچون سابقه مد ييرهايبا متغ ين عوامل سازمانياز ب

ژه يو نوع بخش و ينوآورت و ينه خالقيسابقه دوره آموزش در زم
  داشت. يدارمعنيارتباط 

andrea r. fleiszer  
  )٢٩( ٢٠١٥، و همکاران

  ل مفهوميتحل
ش وضوح يدرک بهتر و افزا

در  ينوآور يداريمفهوم پا
  يپرستار

و  سازينهادينه، يا و سودمنديداشتن مزا، يداشتن تداوم طوالن
  يمختلف کار هايزمينهت و يدر موقع ينوآور ياجرا

wetom mj ٣٠( ٢٠٠٩(  
  

  يمرور
 کنندهتسهيلکشف عوامل 

  يدر پرستار ينوآور

 يط سازمانيک محيجاد يا يدر پرستار ينوآور کنندهتسهيلاز عوامل 
 هايايده يو اجرا گذارياشتراکبه ، جادينه ايدر زم کنندهتشويق

و  هارساختيزجاد يجذب افراد خالق هنگام استخدام و ا، ديجد
ز يو ن هاايده نيبهترت يشناخت و تثبت يبه رسم يبرا ييندهايفرا

  در سازمان است. انياجراتعهد در 

dan weberg و همکاران ،
٣١( ٢٠٠٩(  

  ل مفهوميتحل
در مراقبت  ينوآور يکشف معن

  يسالمت

را تجربه  ينوآورکه  يا توسط افراديبوده و  يديز جديچ ينوآور
ر را ييجاد تغيا ييبالقوه توانا طوربهن افراد ي. اگرددميدرک  اندکرده

 توانندميسالمت را مجدد  يو اقتصاد ياجتماع هايپتانسيلدارند و 
  ا کنند.ياح

Hughes  ٢٠٠٦و همکاران 
)٣(  

  يمرور
ت و ارزش يش درک اهميافزا

  يدر پرستار ينوآور

 هايرشته هايسياستر از راهبردها و يبخش جداناپذ ينوآور
 هايفرصت يفنّاورو استفاده از  يتيط حماياست. مح يپرستار

 يابين دستي. همچنکندميفراهم  يکارکنان پرستار يرا برا ينوآور
در  ينوآورد مهم يسازمان از فوا ينه اثربخشيت و هزيبه موفق

  باشد.-يم يپرستار
Melek و همکاران 

٣٢( ٢٠١٠(  
  يفيتوص

 يريپذسکير، ينوآور مقايسه
  هافرصت از استفاده و

 پرستاري مديران در هافرصت استفاده از و پذيريريسك، ينوآور

 قدرت . داشتنباشديم بيشتر ينيبال از پرستاران دارمعني طوربه
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  : ياز مرحله نظر ييف نهايتعر

 يهاحلراه و هاروش به هاايدهتبديل  يدر پرستار ينوآور
 كيفيت ارتقاء به منجر تيدرنها كه است از بيمار مراقبت در جديد

 د باعثيجد هايآوريفنگر استفاده از يد يي. از سوشودميمراقبت 
 طيجاد محي. اگرددميمار يب يبرا يت اقتصاديو مز هانهيهزتعادل 

 باعث به وجود آمدن ياز افراد خالق در پرستار يبانيو پشت يتيحما
 يم استخراج شده از مرحله نظري. مفاهشودمي يدر پرستار ينوآور

"بهبود ، "هانهيهز"تعادل در ، ت"ي"خالق، د"يده جديد ايشامل "تول
  .باشديم" يتيط حماي" مح " ويپرستار يهامراقبتت يفيک

 : عرصه در كار مرحله از حاصل يهاافتهي
 ٤نفر ( ١٠با  يدر پرستار ينوآورمورد مفهوم  در مطالعه در اين
 کنندگانمشارکتنفر از  ٨نفر زن) مصاحبه انجام گرفت.  ٦نفر مرد و 

ز يفر نک نيسرپرستار و  عنوانبهک نفر يو  ينيدر سمت پرستار بال
 يارکدگذ، يافتهانجام هايمصاحبهزر بود. بر اساس يسوپروا عنوانبه

 هاييافتهد. ياستخراج گرد ياصل يهاهيمادرونو سپس  هاداده

 اندعبارتقرار گرفته است که  مايهدرون ۴ر د مرحله اين از حاصل
هم "فرا، علمي" هاييافته"استفاده از آخرين ، "داشتن تفکر خالق": از

هبود "ب، "يمراقبت پرستار يشرفته برايل پيوسازات و يکردن تجه
ه ح داديتوض اختصاربه هاهيمادرونک از ين قسمت هر يط". در ايشرا

  شده است.
  : ديده جديا يتفکر خالق برا 

در  ينوآورنکه يا ياظهار کردند برا کنندگانمشارکتاکثر 
 يرابت به خرج داده و بتواند يد خالقياتفاق افتد پرستار با يپرستار

را  يديجد هايايدهع کند و يسر گيريتصميم آمدهپيشمشکالت 
 مثالًد. يمختلف حل نما يهاراهآورده و بتواند مشکل را از  به وجود

 يدر پرستار ينوآور" گويدمي بارهنيدرا کنندگانمشارکتاز  يکي
ده تازه ارائه دهد که روش يا که بتواند ايداشتن فکر باز و پو يعني

گر اظهار يد کنندهمشارکتا يد". و يآ به وجود يپرستارد در يجد
 يشه به دنبال کارهايد همينبا يدر پرستار ينوآورکرد که "جهت 

د بتوان يجد يهاراهد انجام داد تا از يجد يد فکرين بود و بايروت
" : شامل هيمادرونن ير طبقات در ايمشکالت را حل کرد." و ز

  .باشديم" ي"تفکر انتقاد، د"يده جدي"داشتن ا، "يت فکريخالق

  : يعلم يهاافتهين يآخر
د که يانجام شده مشخص گرد هايمصاحبهدر 

 يلمع هاييافتهن يداشتن پرستاران از آخر يآگاه کنندگانمشارکت
از  يکي بارهنيدراکه  دانندمي يدر پرستار ينوآوررا عامل 

شته د دايده جديم اينکه بتوانيا ي"برا گويدمي کنندگانمشارکت
م يشاطالع داشته با يدر پرستار يعلم يهاافتهين يد از آخريم بايباش

ه ن بيدر بال آن را رسديمد که به فکرمان يده جديق اين طريتا از ا
د از يکه" با دارديمدوم اعالم  کنندهمشارکتنکه يا ايم" و يکار بند

م تا يد از علم روز اطالع داشته باشيجد هايمقالهق خواندن يطر
 :شامل هيمادرونن ير طبقات ايم." زيرا به کار بند يديجد هايروش

، د"يجد ي"شواهد علم، د"ي"مطالعه مطالب جد، "اطالعات به روز شده"
  .باشديم" يعلم يهاکارگاه ي"برگزار

  : ديالت جديزات و تسهيفراهم آوردن تجه
، کنندگانمشارکتاز  ياعدههم  يدر پرستار ينوآوردر مورد 

در  ينوآورد را عامل يالت جديزات و تسهيفراهم آوردن تجه
ت اظهار داش کنندگانمشارکتاز  يکي بارهنيدرا داننديم يپرستار

 يهامراقبت شوديمباعث  يزات پزشکيد و تجهيل جديکه "ابداع وسا
 کنندگانمشارکتگر از يد يکيا يرد" يماران انجام گياز ب يبهتر
د در مورد ساختن يجد هايايدهد به فکر ي"پرستاران با گويدمي
 يپرستار هايمراقبتت يفيق آن کيد باشد تا از طريزات جديتجه
، تهشرفيزات پيتجه: شامل هيمادرونن ير طبقات ايابد." زيش يافزا
 يکيالت الکترونينترنت و تسهياستفاده از ا، ديجد يهاافزارنرم
  .باشدمي

  : طيبهبود شرا
شتر يب، هامصاحبهاز  آمدهدستبه هاييافتهبر اساس  

نکه يا يعني يدر پرستار ينوآوراظهار داشتند که " دگانننکمشارکت
 يکار طيم که باعث بهبود شرايابداع کن يا روشيم و يانجام ده يکار

از پرستاران  يکين مورد ين در ايمار شود". همچنيو مراقبت از ب
هدف آن  شودميکه داده  هاييحلراهمشکالت  بر اساس" گويدمي

م يمار را ارتقاء دهيت بيم وضعيد بتوانيجد ينوآور بر اساساست که 
 يگريد کنندهمشارکترد." يشده بهتر انجام گ ارائهت خدمات يفيتا ک
که  شودميمحسوب  ينوآور يا عملي"کار  گويدمين مورد يدر ا

 و پرستاري مديران ميان در
 پرستاران

 شوديم باعث پرستاري در مديران منابع داشتن اختيار در و سازماني

 در باشديم خالقيت و جديد افكار يريگشکلشامل  كه ينوآور كه

 .باشد بيشتر هاآن

Petra Brysiewicz  و
 )٦( ٢٠١٦همکاران 

  يفيتوص
ن يبالدر  ينوآورارتقاء 

  يپرستار

 .شوديم ينوآورباعث رشد  يدر پرستار يتيحما طيمح کيجاد يا
 خود ليپتانس دا کردنيپ يرا برا هاييروشق ين طرياز اپرستاران 

  ..کننديممراقبت کشف  تيفيک يارتقاجهت  ينوآور يبرا
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ستم يمار و سيبخشد و به نفع ب بهبود يط را از حالت فعليبتواند شرا
اء ارتق، يط کاريبهبود شرا: شامل هيمادرونن ير طبقات ايباشد". ز

 .باشدميمار يب يآسان شدن کارها و راحت، ت مراقبتيفيک
 
  بحث

ف جامع و واضح از مفهوم يجاد تعريا منظوربهمطالعه حاضر 
ج مهم يران انجام گرفت. نتايا يدر بستر پرستار يدر پرستار ينوآور

ط يجاد محيشامل ا يدر مرحله نظر، ن مطالعهيدر ا آمدهدستبه
 يهاحلراه به هادهيال يت در افراد و تبديداشتن خالق، يتيحما
و  هاهزينهجاد تعادل يا يتازه برا يهايآورفناستفاده از ، ديجد

ج مرحله کار در عرصه با ياز نتا يبود. برخ هامراقبت تيفيکارتقاء 
ج ين مطالعه با نتايا يهاافتهيداشت.  يپوشانهم ينظرج مرحله ينتا

که به فکر  يديده جديک ايرا  ينوآوراکثر مطالعات همسو بود و 
 يگران تازگيد يد برايده جدين اي. ااندکردهف يتعر کندميخطور 

ها و کار آيدمي به وجودد يالت جديو تسه هاروشه آن يداشته و بر پا
  ).١٠، ١١، ٢٣( گيردميبهتر از قبل انجام 

) نشان داد که ١٣٩١و همکاران ( يرين مطالعه نصيهمچن
مديران و  و برخوردار هستند يخوب ينوآورپرستاران از 

 ،و درمان بايد با ايجاد فضاي مناسب سالمتبخش  گذارانسياست
، بديع و خالق پرستاران هايايدهتسهيل در ارائه و اجراي  جهت

م را فراه يمراقبت سالمت هايسيستمزمينه حل برخي از مشكالت 
 روزمرگيبه  مرورزمانبهباليني  هايمراقبتانجام  چراکه نمايند

کر با تف شودمين است که باعث يدر بال ينوآورن يو ا شدهليتبد
شود.  دتريمفو انجام کارها راحت و  شدهابداعد يجد هايروشخالق 
 ،افزايش ايمني بيمارانمار است و باعث يسود بن به يدر بال ينوآور

ارائه  ،اثربخشي، و همچنين باعث كارآمدي ترعيسرو  مؤثرتركارتيمي 
 باعث افزايش كيفيت تيدرنهاو  گردديم به بيمار هامراقبت موقعبه

ن يا هاييافته) که با ٣٣( شودميو ارتقاء فرايند پرستاري  هامراقبت
نجام ن اين در پرستاران در حيخالق در بال مطالعه مثل داشتن تفکر

 يهاروشمار را با يق مشکالت بين طريدارد و از ا خوانيهممراقبت 
  .بخشدمار را بهبود يط بيحل کرد و شرا توانيمد يجد

نشان داد که  ۲۰۱۸در سال و همکاران  ١ن مطالعه نونيهمچن
کر تف هايشيوهدانش خود را درباره  ديبا ينيبال يپرستار انيمرب

رشته  يکولوم آموزشيکوردر  ديبا يژگيو نيتوسعه دهند و ا يانتقاد
 انيودانشجتفکر  نيبر بال يمبتن يوهايسناراعمال شود.  يپرستار
 ييوها تواناين سناري. استفاده از ابخشديموسعت را  يپرستار
 يانتقاد رتفک تيرا توسعه داده و منجر به تقو انيدانشجو يگرپرسش

                                                             
1 Noone 
2 Davis 

د کننرا خلق  يديتا بتوانند موارد جد کنديمکمک  هاآنشده و به 
ن يا يهاافتهيدارد. بر اساس  خوانيهمن مطالعه يج ايکه با نتا )٣٣(

ا ر يت فکريخالق، يپرستار ين اطالعات علمياز آخر يآگاه مطالعه
د شده و يجد هايايدهآمدن  به وجوددر پرستاران باال برده و باعث 

  .کنديم ترراحتمار را يب مراقبت از
نشان داد که  ۲۰۱۵و همکاران در سال  ٢سيداو يمطالعه مرور

ت اليبا تسه توانميدارد و  يد سود ماليمراقبت نوآورانه فوا هايمدل
 هابستريزان يماران مراقبت کرد و ميشرفته از بيپ هايروشد و يجد

دارد. بر  خوانيهمن مطالعه يا هاييافتهکه با  )۳۴داد (را کاهش 
مراقبت  تيفيارتقاء ک منظوربهن مطالعه پرستاران يا يهاافتهياساس 

رائه ا يشنهادادتيزات پيل و تجهيوسا در کاربرد توانندميمار ياز ب
سالمت مراقبت سودمند بوده و باعث  ستميمار و سيب يدهند که برا

 يسودده، دهيفا –نه يهز بر اساس تيدرنهاشود و  هاهزينهتعادل 
  ستم سالمت برساند.يمار و سيرا به ب يشتريب

در  ينوآور يو همکاران که به کشف معن ٣مطالعه دان وبر
ف کردند ين تعريرا چن ينوآورپرداخته بودند  يمراقبت سالمت

را تجربه  ينوآورکه  يبوده و توسط افراد يديز جديچ ينوآور"
ر را ييجاد تغيا ييبالقوه توانا طوربهن افراد ي. اگردديمدرک  اندکرده

 ندتوانميسالمت را مجدد  يو اقتصاد ياجتماع يهاليپتانسدارند و 
دارد. بر اساس  خوانيهم ن مطالعهيا هاييافتهکه با  )٣١( اء کنندياح
باعث به وجود  ين مطالعه وجود افراد خالق در پرستاريا يهاافتهي

ل يپتانس ينوآورگر يد يياز سو شوديم يدر پرستار ينوآورآمدن 
المت ستم سيمار و سيبه ب يسودرسانباعث  تواندميدارد و  ياقتصاد

  شود.
و  يريکه نص يليو تحل يفيک مطالعه توصين در يهمچن

ويژه و  يهابخشدر پرستاران  ينوآورتعيين ميزان همکاران به 
د يپرداخته بودند مشخص گرد عوامل فردي و سازماني مرتبط با آن

 نيسن و از ب، التيزان تحصيبا م ينوآور ين عوامل فرديب که از
ه داشتن سابق، تيريهمچون سابقه مد ييرهايبا متغ يعوامل سازمان

ژه ارتباط يو نوع بخش و ينوآورت و ينه خالقيدوره آموزش در زم
 است ياز موارد يکي يت فرديخالق نيبنابرا )٢٨داشت ( يدارمعني

 ؤثرم تواندمي ينوآورجاد يشده است و در ا ديتأکشتر يکه به آن ب
زان يبا م ينوآورو  يت فردينکه خالقيو با توجه به ا )٣٥باشد (

ن يا هاييافتهارتباط دارد و با  يالت و سوابق دوره آموزشيتحص
از  يعلم يهاافتهين ياز آخر يمطالعه به جهت داشتن دانش و آگاه

  دارد. خوانيهم ذکرشده ينوآورات يخصوص

3 Dan Weber 
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که هدف  يل مفهوميدر تحل ٢٠١٦و همکاران در سال  ٤ايکا
 بود اظهار داشتند که مفهوم يدر پرستار ينوآورشتر مفهوم يکشف ب

 ازلحاظ يت نسبيداشتن مز -١: باشدمي يژگيو ٥ يدارا ينوآور
، موجود يهاارزشو  ينوآورن يب يسازگار -٢ت يرضا، ياقتصاد

عدم  -٣، ا سازماني کنندهمشارکت يازهايتجارب گذشته و ن
 -٥ ينوآور يت اجرايقابل -٤، هاايدهو کاربرد آسان  يدگيچيپ

د در سازمان يده جدي. هنگام طرح اينوآورج يبودن نتا تيرؤقابل
گر يبا توجه به مطالعات د. )١١گرفت (را در نظر  يژگين پنج ويد ايبا

 يهادهيا ييت اجرايو قابل يکاربرد، ياقتصاد يت سودمنديهم مز
و  ٥زرين در مطالعه فليه شده است. همچنيتوص يد در پرستاريجد

 ينوآورکه  اندکردهف ين تعريرا چن يدر پرستار ينوآورهمکاران 
 يدا و سودمنيبوده و مزا يتداوم طوالن يباشد که دارا ايگونهبهد يبا

لذا سودمند  )٢٩(ستم مراقبت سالمت داشته باشند يمار و سيب يبرا
شتر ياست که در ب ياز موارد يکي هانوآوريد و يده جديبودن ا

مطالعه در مرحله  يهاافتهيمطالعات به آن اشاره شده است. در 
ط يارا بهبود شر ينوآور کنندگانمشارکتشتر يب، ن پژوهشيعرصه ا

ده مار باشد قلمداد کريستم مراقبت سالمت و بيس يکه سودمند برا
  .بودند

که هدفشان ارائه  ٢٠١٥سال و همکاران در  ٦کارا در مطالعه
بود  يدر عمل پرستار ينوآورحات و اطالعات در ارتباط با يتوض

 ويژهبهدر حوزه سالمت و  ينوآور" ف کردنديتعر طورنيارا  ينوآور
د در يجد يهاروشو  هايآورفن، ديجد يکردهايرو يدر پرستار

بر  ديتأک. )٢٧است (شرفت ياز توسعه و پ ايمرحله عنوانبهعملکرد 
 يهامصاحبهبود که در  يزات از موارديو تجه آوريفندر  ينوآور

ر د ين با بررسيبه آن اشاره شده است و همچن کنندگانمشارکت
 ياز موارد يکيرا  يآورفندر  ينوآور توانميمرور بر متون هم 

شتر مداخالت يچون ب باشدمي موردتوجه يدانست که در پرستار
رفته شيزات پيق تجهيده از طريچيپ هامراقبتماران بدحال و يب يبرا

ارتقاء مراقبت از  منظوربهد توجه داشت که يرد لذا بايگ-يانجام م
 يآورفند در يده جديا يدر پرستار ينوآور هايمؤلفهاز  يکيمار يب

  باشدميزات يو تجه

 تحليل از حاصل يهاافتهيصورت گرفته و  هايبحثبا توجه به 

در  از کار آمدهدستبهج يو نتا بر متون ياز مرور يقيکه تلف ينهاي
د در يجه گرفت که پرستاران باين نتيچن توانيم عرصه است

ن ياز آخر ار باشند ويط اطراف هوشيمار و محيب يابيو ارز ييشناسا
ق د تفکر خالين بايهمچن، مطلع شوند يدر پرستار يعلم هاييافته

ن آ بر اساسرا ابداع کنند و  يديده جديداشته باشند که بتوانند ا
گر ياز طرف د، ن بهبود بخشنديت روتيرا از وضع يط فعليشرا

مار و يب يالزم برا يباشد که سودمند ايگونهبهد يبا هانوآوري
ف يتعر، هادادهن يستم سالمت و مراقبت را داشته باشد. از ادغام ايس

ط يمح ق وجودياز طر يدر پرستار ينوآور" : آمد به دست يجامع
 جهت، يدر پرستار هاافتهين ياز آخر يتفکر خالق و آگاه، يتيحما
، ودهمار بينو از طرف پرستاران در ارتباط با مراقبت از ب يهادهيا ارائه

ه منجر ب د ويبخش بهبودرا  يط فعليشرا توانميق ين طريکه از ا
  ."شد  هاهزينهو تعادل  يارتقاء مراقبت پرستار

از  يوجود نداشت ول ايعمدهدر طول انجام پژوهش مشکالت 
ن مطالعه در يگفت که در ا توانيمن پژوهش يا يهاتيمحدود

پرستاران استفاده شد و  تجاربو  هادگاهيدمرحله عرصه فقط از 
د. يلحاظ نگرد هاآنماران و خانواده يو ب ير کادر درمانيتجارب سا

د يموانع و فوا، هاچالشنه يدر زم يامطالعه گرددميشنهاد يلذا پ
 ير کادر درمانيبا مشارکت پرستاران و سا يدر پرستار ينوآور

ن يرد تا ابعاد ايانجام گ هاآنماران و همراهان يب، پزشکان ازجمله
ود در جهت بهب مؤثر يق گامين طريان شود و بديشتر نمايموضوع ب

 ود.برداشته شماران يت مراقبت بيفيستم سالمت و کيت سيوضع
  

  گيرينتيجه
 در را يپرستار در ينوآور مفهوم از جامعي درك مطالعه اين

را با  يرپرستا در ينوآور ممفهو نمود و فراهم بستر پرستاري ايران
ر د ينوآورل مفهوم ين تحليف نمود و همچنيتعر يشتريب وضوح
 يدر پرستار ينوآورن يمضام پرستار از ينشان داد که آگاه يپرستار

 کنندهکمک، خالق مراقبت هايايدهجاد يمار و ايدر امر مراقبت از ب
  است.
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Abstract 
Background & Aims: Despite the importance of innovation for the future of nursing and this fact that 
nurses need innovation to provide better services, there is still no precise definition of this concept. The 
present study was designed to analyze the concept of innovation in nursing since there is ambiguity 
surrounding the concept of innovation. 
Materials & Methods: This study used a three-phase hybrid model which includes theoretical, 
fieldwork, and the final analysis phases. First, the concept of innovation in nursing examined in validated 
databases such as Google Scholar ،Cinahl ،Pub Mmed, Sid, Iran Med and ProQuest in the theoretical 
phase. Moreover, the fieldwork phase used the theoretical framework to interview with 10 nurses, and 
the content analysis was used for data analysis in the last phase of the study. 
In theoretical phase, characteristics of concept include generation of new idea, creativity, costs-balance, 
quality improvement, Benefit patients, and in fieldwork phase identified four main themes for 
innovation in nursing as follows: "thinking creatively", "using the latest scientific findings", "technology 
in nursing", and " improvement of conditions". 
Results: Finally, the analysis phase integrated the previous two phases to reach a comprehensive 
definition: "Innovation in nursing is obtained through supportive environment, creative thinking and 
considering the latest findings in nursing by nurses to provide new ideas for patient care. This will lead 
to improving the current situation, nursing care and obtaining the cost balance". 
Conclusion: The present study provided a comprehensive understanding of the concept of innovation 
in the context of nursing in Iran and clarified it more clearly. It also demonstrated that a nurse's 
knowledge about innovation is a helpful tool in patient care and providing creative ideas. 
Key words: innovation, nursing care, concept analysis, hybrid model. 
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