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Abstract
Aim: The research purpose is to examine the
individual and organizational factors affecting
the creativity of the National Iranian Gas
Company employees. Method: Therefore
through carrying out a descriptive-correlational
study, a sample of 157 was selected via
stratified sampling from a larger population of
789 employees. The research tools included
Robbins’s organizational structure, Cameron &
Quinn’s organizational culture, and Randsip’s
creativity questionnaires. Results: Results
indicated that culture and organizational
structure (organizational factors) are positively
correlated to the employees’ creativity. In
addition, education (personal factors) was
statistically correlated to the employees’
creativity. Furthermore, findings demonstrated
that the increase of organizational culture and
education can consequently increase the
individuals’ creativity, whereas, formalization
and centralization lead to a decrease in the level
of creativity.

- نفر از کارکنان ستادی بودن  هدافتسا اب هک د ا شور ز نومن ههههه هههههه987
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مقدمه

از میان منابع سازمان ،کارکنان خالق و نوآور ،مهمترین عامل تولید و ثروت واقعی سازمان محسوب میشوند و تنها با داشتن چنین

منبعی سازمان میتواند در جهت منافع خویش بهطور استوار گام بردارد .با این وصف ،هنوز بسیاری از سـازمانها در پی جلب حمایت
و اشتراک منابع با دیگر س ــ ازمانها هستند.

در دنیای امروز اطالعات به سرعت در حال افزایش و تکنولوژی درحال پیشرفت است ،و این در حالی است که س امزا ننن ه من ا یی ییی-

توانند این پدیدهها را کنترل کنند ،تنها راه این است که آنها باید یاد بگیرند مزایای آن را بهدست آورند .همانطور که سیرت به نقل
از انیشتین میگوید مشکالت نمیتوانند در همان سطح از آگاهی که آنها ایجاد شدهاند ،حل شوند .بنابراین سازمانها به افرادی نی زا
دارند که به طور گستردهای دارای قدرت خالقیت و نوآوری باشند و توانایی جستجوی اطالعات ،منابع و راهحلهای جدید را داش هت
باشند تا آن را در نقش سازمانی خود بهکار گیرند (سیرت.)9002 ،
در نهایت ،خالقیت است که سازمان و جامعه را از حالت ایستا به حالت پوی م رد ا یی یییآورد .بن ،نیاربا
نوآوری و خالقیت در سازمانهایی که با تغیی مظنمان تار

سن طیارش ای بت ًاًا وشآ  ب وربور ی

میییت ناو ییاناوت هک تفگ     

،دنتسه امزاس ای ننننننننننننننننننننن ه یا ی رد توافت هک 

محصوالت و تفاوت در محصوالت و خدمات آنها نسبت به رقبا بسیار ناچیز است میتواند بهعن ناو  کی ع جیا لما ا تیزم هدننکد

  
   

رقابتی عمل کند (کوک .) 1998 ،خالقیت در کارکنان و سازمان به حدی اهمیت دارد که میییتوان فلتخم لماوع یور د ی زا  :هلمج     
پیدایش ،بقاء ،و توسعه سازمان ،تولیدات جدید و شیوههای نوین ارائه خدمات و افزایش کیفیت آنها ،ک نیزه شها هه هههه ض ،ا ا و تاعی
اتالف منابع مادی و انسانی ،افزایش انگیزشکاری و رضایت شغلی کارکنان ،و کاهش پشت میزنشینی آنان تأثیر داشته باشد .خالقیت
ساختن قالب نوآوری است و این میتواند نقطهی تالقی رقابت در برنامهریزی ،جذب منابع ،بازاریابی ،بودجهبندی ،و حوزههای دیگر
را فراهم کند (اندرسون و کالج.) 1992 ،
افرادي كه خالق نيستند مدام در پي كپيكردن هستند و در بهترين حالت ايدهآل آنها اين است كه كپ ييي ندرك

نسحا وحن هب ار     

انجام دهند ،در حالیکه شرکتهایی در اقتصاد نوین موفق خواهند بود که بهطور مستمر بتوانند انتظارات مشتریان را برآورده و از آن
نیز فراتر روند که سهم بزرگی از این معادله نیازمند وجود عناصری از نوآوری و خالقی دزن ت تسا راک یورین  ...... .....اش ثرون و ردیان

کرایفت ) 1999 ( 1بیان میکنند که خالقیت سازمانی به صورت بدیهی حاصل جمع خالقی مزاس دارفا ت ا رد ن

مه هه هه هههههی سطططوح اس .ت

کارکنان بر حسب دانش ،مهارتها ،تواناییها و شخصیت ،همچنین برحسب ملیتها و قومیتها متنوعتر شدهاند (تتریکرنتِرِرک و لو
یانشیالنگ .)8002 ،در این صورت سازمانها مجبورند نه تنها مناسبترین افراد را برای ایفای وظایف خاص پیدا کنند ،بلکه بایستی
بهترین ترکیب از ویژگیهای ویژهی افراد را بیابند .در این رابطه پین یانگ برخی از ویژگیهای افراد خالق را چنین بیان میکن :د -1
تحمل ابهام -2 ،مسؤلیتپذیری -3 ،خودپنداره مثبت -4 ،تمرکز بر هدف بهجای پاداش -5 ،دیدن مش ور رد لک شششه ،دیدج یا    -6
فرار از مرزهای تفکر متعارف (پین یانگ.)9002 ،

چامبرز )3791( 2خالقیت را بهعنوان فعالیت چند بعدی تأثیر متقابل بین ارگانیسم و محیط تعریف کرده است که نتایج آن به ظهور

پدیدههای جدید و بینظیر میانجامد (سارسانی .)5002 ،در حالیکه نوآوری اجرای موفق ایدههای خالق در سازمان اس عقاو رد ،ت   
خال طرش تیق

ما مزال اّاّ ا یروآون یارب ،یفاک هن  سست (گویل و آکایالش.)7002 ،

1. Schneider & Northcraft
2. Chambers
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در بررسی که از  354شرکت تراز ا ّوّول ژاپنی در سال  1980بهعمل آمد ،آشکار شده که  23 /5میلیون پیشنهاد از کارکن نا تفایرد   
شده که حدود دو سوم آن قابل اجرا ،مفید و سازنده بوده است (نیلی آرام .)7 137 ،بنابراین ،رهاسازی خالقیت ن ت سناش اهنت ه و دیل     
نوآوریها را افزایش خواهد داد ،بلکه روی رفاه کارکنان شرکت برای بهبود کیفیت خدمات ،و رفاه مشتریان دریافت کننده خدمات
آنها اثر خواهد گذاشت ( لگ یسن و دیریک.) 1988 ،
امروزه یکی از اهداف بزرگ تمامی سازمانها بالندگی سازمانی به منظور ارتقاء سوددهی و رضایت شغلی میباشد ،ایجاد ش طیار
مناسبی که افراد بتوانند در آن بیاموزند و آموختههای خود را ارزیابی کنند ا لّوّو ین و مهمترین گام در این راس م ات یی یییباش ناریدم هک د   
خالق توان ساختن چنین محیطی را دارا میباشند (معنویپور و همکاران ،) 1389 ،همچنین تحقیقات ساالوو در زمینهی خالقیت نشان
داده است که بین خالقیت و نوآوری کارکنان و عوامل س ب و ینامزا هه هههدنب نآ لا

مزاس درکلمع ا راد دوجو یگتسبمه ین ددد دد دددددد (س والا و،

 .)2002برای نمونه دادههای تجربی جمعآوری شده از مدیران  194شرکت خدماتی و تولیدی استرالیایی ب بیرقت هعماج ا ًاًا ارب  بر ب(  ههههه هههههه-
ترتیب  0/740و  )0/350نشان داده است که تفاوت معناداری بین عملکرد نوآوری فرآیند با ن  دیلوت یروآو د ود نیا ر نو تکرش ع      
وجود ندارد اما همبستگی قویتری بین خالقیت و نوآوری و عملکرد تجاری وجود دارد (پراجاگو.)6002 ،
با اینکه خالقیت ویژگی تکتک افراد و امری سازنده و مفید بهشمار میآید و احتما ًالًال ایدههای زیادی در هر سازمانی وجود دارد
که میتوانند بهکار گرفته شوند ،ا ّمّما بهنظر میرسد گاهی اوقات شرایطی فراهم میشود که عوامل زمینهای مانند عوامل فردی ،فرهنگ
سازمانی ،ج ّوّو سازمانی ،1شیوههای ساختاری سازمان ،سبک رهبری و بسیاری از عوامل دیگر ،خالقیت را تضعیف یا متوقف میسازند.

موانعی که میتوانند سد راه خالقیت شوند به سادگی قابل تشخیص و تعیین نیستند ،زیرا بیشتر الگوهایی که از نقطه نظر ساختار ،رهبر
و فرهنگ سازمان ممکن است پسندیده و بجا تلقی شوند در همان حال ممکن است م س رب یدج عنا ر هار  ،زورب ر  و دش ش ییافوک        
خالقیت باشند .مهمترین عوامل م ثؤ ر بر خالقیت کارکنان مربوط به عوامل فردی و عوامل دخیل در سازمان میباشد .اکثر پژوهشگران
(مارتینز و تربالنچ3002 ،؛ جسکایت و کزیالین6002 ،؛ و تتریکرنتِرِرکول و یانشیالنگ )8002 ،نقش این عوامل را نشان دادهان .د
بررسی ادبیات تحقیق نیز نشان داده است که از میان عوامل سازمانی ،فرهنگ و ساختار سازمانی ،نقش ویژه و برجستهتری در خالقیت
کارکنان ایفا میکنند .بر این اساس ما نیز به بررسی عوامل فردی و این دو عامل م ثؤ ر سازمانی بر خالقیت کارکنان پرداختهایم.
هیچ فردی اعمال خود را در خالء انجام نمیدهد .ما در هر لحظه تح یثأت ت ر ینوگانوگ لماوع 

نوچ

طیحم درف ی، ،یعامتجا         

خانوادگی ،احساسات ،افکار ،گذشته و آینده خود واکنش نشان میدهیم .به زعم مامفورد همانطور که مساحت مستطیل ت ود ره عبا   
لض ع آن است ،خالقیت نیز تابع عوامل «فردی» و عوامل «محیطی» است (مامفورد و همکاران .)2002 ،مهمترین متغیرهای سطح فردی
م ثؤ ر بر خالقیت عبارتند از :توانمندی ،ویژگیهای شخصیتی ،سبکشناختی ،هوش ،چالشپذیری (صادقی مال امیری 1386 ،؛ .) 124
به زعم رضائیان همهی انسانها از استعداد نوآوری و خالقیت برخوردارند؛ بنابراین نباید آن را فقط در انحصار مدیران فرض ک ؛در
در واقع ،جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور خالقیت ،مهمتر از وجود استعداد خالقیت اس سدازآ تروص رد اریز ،ت ا نهذ یز از      
پیشفرضها و الگوهای زنجیرهای ،در مدت کوتاهی میتوان قدرت خالقیت و بهکارگیری فکرهای نو را به نحو چش شیازفا یریگم   
داد .در راه ظهور خالقیت موانع متعددی وجود دارد .برخی از اصلیترین این موانع عبارتند از -1 :فقدان اعتماد به نف ؛س

 -2ت زا سر

انتقاد و شکست؛  -3تمایل به همرنگی با جماعت؛  -4فقدان تمرکز ذهنی (رضائیان 1388 ،؛  .)401شلکراس نیز موانع خالقیت را این
چنین عنوان میکند:
1. organizational climate
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 -1موانع تاریخی :نظیر اعتقاد به تقدیر ،جبرگرایی و نفی اختیار انسان.
 -2موانع بیولوژیک :اعتقاد به ارثی بودن خالقیت.
 -3موانع فیزیولوژیک :نقصها و ضایعات جسمانی ،عقب ماندگیهای ذهنی و جسمی.
 -4موانع اجتماعی :آداب و سنن فرهنگی و تبعیت از کلیشهها و قالبهای اجتماعی ،محافظهکاری ،عدم پذیرش تغییر و نوگرایی و
. ...
 -5موانع روانی :ترس از شکست ،عادت به کلیشهها ،عدم اعتماد به نفس ،عدم انگیزه درونی و . ...

به طور کلی شلکراس نقش عوامل روانی را در تضعیف و متوقف ساختن رشد خالقیت بیش از سایر عوامل گفته شده در باال می-

داند و خاطر نشان میسازد در حالی که عوامل قبلی از خارج بر تفکر خالق فرد تأثیر میگذارند ،عوامل روانی در درون فرد به وجود
لک ،سار
میآیند و خالقیت وی را دچ م دوکر را ییی یییینماین ش( د لل لل

 1372؛  .)66- 70گیلف  درو ((  ) 1998نیز  رد چچچه بوچرا

گژیو یی یییه یا

شخصیتی افراد خالق ،برخی از خصوصیاتی را که مانع بروز خالقیت میشوند ،برشمرده است که عبارتند از :سلطه فنم ،یرگ یی یییب ،یفا
مقاومت ،ترس ،عیبجویی ،انتقاد از دیگران ،سازشکاری ،تسلیم در برابر قدرت و کمرویی (سیف 1389 ،؛  .)504تنه یدرف لماوع ا    
نیستند که بر خالقیت اثر میگذارند ،آمابیل و همکارانش (  )3002 ، 1998 ، 1996 ، 1983با بیش از دو دهه تحقیق در زمینه ارتباط ب نی
محیط کار و خالقیت که در آن دهها سازمان و صدها فرد و گروه مورد پژوهش قرار گرفتند ،به این نتی ندیسر هج د هب تیقالخ هک 

   

شدت متأثر از محیط کسب و کار است .این یافتهها بیانگر این نکته مهم است که محیط ،نقش برجستهتری نسبت به سایر عوامل نظیر
س )1002( 1نش نا
ویژگیها و استعدادهای فردی در خالقیت دارد (انصاری .) 1389 ،همچنین ،مطالعات آمابی  ل ((  ،) 1998آن ولوپویرد س س

میدهد که خالقیت متأثر از متغیرهای سطح سازمان "سبک رهبری ،ساختار سازمانی ،سیستم پاداش ،ج ّوّو س بانم و ینامزا عع ععع" میییباشددد
(کاردینال و هاتفیلد.)0002 ،
به زعم والف (  ) 1995متغيرهاي شخصي و سازماني مانند فن يروا  ، ،س راتخا  ،،راهب در  ، ،فرهنگ

ن متغيرها ييي پ ييي در پ ييي
ووو همچنين ن

ن نق ر ش اا دارند ،،در نهايتتت
محيطي بر نوآوري و خالقيت سازمان تأثیر ميگذارند که از اين سه دسته ،متغيرهاي س نامزا ييي بيش يرت ن ن
ساختار سازمانی را به عنوان اصلیترين عامل تأثیرگذار بر خالقيت و نوآوري سازمانها برشمردند (والف.) 1995 ،
ساختار سازمانی یکی از ابعاد سازمان است .بعضی از اندیشمندان س نامزا ریدم و ی تخاس ،ت ا ار ینامزاس ر

   نح و اهراک میسقت هو

گ ) 1989 ( 3س ب رثؤم ار ینامزاس راتخا ر    
فعالیتها و هماهنگی و ترکیب این کارها و فعالیتها میدانند .اس کات ررر ) 1962 ( 2و مینتزبرگ گ
خالقیت دانسته و معتقدند که ساختارهای ارگانیکی (ساختارهای ادهوکراسی ،ساده ،پیوندی و ماتریسی) تسهیلکننده خالقیت بوده و
ساختارهای مکانیکی مانع ظهور و بروز خالقیت میباشند .به اعتقاد مینتزبرگ (  ) 1989ساختارهای مکانیکی با ویژگیهایی نظی راک ر   
تخصصی و یکنواخت ،دستورالعملهای رسمی ،نظارت نزدیک براساس ق لس ،تاررقم و نیناو س ارایتخا قیقد بتارم هل ت همانرب و         
ریزی رسمی ،ذهن کارکنان را از کار انداخته و با اولویت دادن به ماشین در برابر انسان ،سازمانهای انسانی را دچ یزیرنوخ کی را
آرام و تدریجی ساخته و توان انسانها را برای انجام کار متعهدانه و توأم با خالقیت تحلیل برده اس دا گربزتنیم .ت ا م هم یییی یییییده هک د   
عقالنیت ابزار زیربنای جاذبه ما به سوی ساختارهای مکانیکی است ،حال آنکه خالقی رب ینتبم یناسنا ت ب دوهش و شنی

تینالقع(        

جوهری) بوده و بینش در ماورای قلمرو ساختارهای مکانیکی قرار داشته و متروک افتاده است (مامفورد و همکاران.)2002 ،
1. Andriopolos
2. Staker
3. Mintzberg
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بهزعم دفت ،ابعاد سازمانی به دو گروه ساختاری 1و محتوایی 2طبقهبندی میشوند .ابعاد ساختاری (رسمیت ،پیچی ،زکرمت ،یگد و
 )...بیانکننده ویژگیهای درونی یک سازمان هستند .آنها مبنایی بهدست میدهند که میتوان بدان وسیله سازمانها را اندازهگیری و با
هم مقایسه کرد .در حالیکه ابعاد محتوایی مع ّرّرف کل سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثر میگذارند (دفت 1389 ،؛ .) 28

در رابطه با انواع ساختارهای سازمانی ،مینتزبرگ معتقد است که در هر سازمان پنج بخش اصلی؛ بدنه اصلی عملیات ،3بخش ع یلا

سازمان ،بخش میانی ،4متخصصین فنی (فن ساالران) ،و بخش ستاد پشتیبانی وجود دارد .هر یک از این بخشها ،میتوانن مزاس د اا ااان را
تحت سلطه خود درآورند .بنابراین ،مطابق با گفتههای مینتزبرگ ،پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارد .اگر کنترل سازمان در
دست هسته عملیاتی قرار گیرد ،تصمیمات به صورت عدم تمرکز اتخاذ میشود .این امر بوروکراسی حرفهای را بوجود میآورد .ا رگ
مدیریت عالی حاکم بر سازمان شود .کنترل متمرکز بوده و ساختار ساده بوجود میآید .اگر مدیران میانی کنت ب ار لر هه هههدس ،دنریگ ت   
ل نارگ صختم و ص لاغ ینف نی ب     
سازمان دارای تعداد زیادی بخشهای خودگردان میشود و ساختار بخشی بوجود میآید .اگر تحلیل ل
شوند ،کنترل از طریق استانداردسازی اعمال میشود و ساختار حاصله بوروکراسی ماشینی خواهد بود .نهایت ًاًا در مواردی ک یاهورین ه   
ستادی و پشتیبانی حاکم بر سازمان گردند ،کنترل از طریق نوعی تبادل و ت نزاو

م لامعا هیوس ود یییی ییییی درگ د هجیتن رد و     ادهوکراسی

(سازمان ویژه کار -موقت) ظهور پیدا میکند (رابینز 1389 ،؛ .)632-732
ساختار یک سازمان ،بسته به میزان تمرکزی که در آن اعمال میشود میتواند با ایجاد قواعد و مقررات به شکلهای مختلف م عنا

از بروز خالقیت و نوآوری کارکنان شود .بدین صورت در ساختارهایی که متمرکز هستند کارکنان ناچار خواهند بود مطابق با رویههه-
های موجود عمل نمایند .در حالی که نتایج تحقیقات رابطه مثبت بین خالقیت کارکنان و خودمختاری (استقالل) باال ،تن ،تراهم عو

  

بازخورد ،آزادی ،و فرصتهای کار را نشان داده است (اولدهام و کامینگز .) 1996 ،پژوهش نارگ مزاس دندقتعم ا ننننننن ه یا ی هک     س اتخا ررر

غیرمتمرکز دارند بهتر میتوانند خالقیت کارکنان را شکوفا کنند .همانطور ک و زنیترام ه زا ،چنالبرت ا ار ددد دددد 5و همک نارا ((  )7 199نقل
میکنند که «ساختار مسطح ،استقالل و تیمهای کاری نوآوری را ارتقاء خواهند داد ،در حالی که تخصص ،رسمیت ،استانداردس یزا
و تمرکز مانع خالقیت و نوآوری خواهد شدب (مارتینز و تربالنچ.)3002 ،

فرهنگ سازمانی نیز یکی دیگر از مهمترین عوامل سازمانی است که میتواند بهههط درتسگ رو هه هههای بر روی خالقی رثا نانکراک ت    
بگذارد .فرهنگ سازمانی ازجمله؛ ارزشها ،هنجارها و اعتقادات میتوانند با تأثیر ب ورگ و دارفا راتفر ر هههه هههههه و تیقالخ ،ا

 یروآون را   

حمایت کنند و یا مانع آن گردند .برای داشتن یک فرایند مثبت خالقیت ،فرهنگ سازمانی بای رب ینتبم فافش طابترا شور کی د       
اعتماد بین افراد ،تیمها و بخشها ایجاد کند ،و این خطمشی «ارتباط در باز» خوانده میشود (مارتینز و ت ،چنالبر

 .)3002ب زا شی 461

تعریف از فرهنگ سازمانی وجود دارد .در واقع مرور تعاریف زیاد فرهنگ سازمانی ،اگر چه از طرفی عدم توافق را ب نارظنبحاص نی
نشان میدهد ا ّمّما در بین همه تعاریف یک توافق عمومی را میتوان پیرامون موضوعات خ رک هدهاشم یکدنا و صا دددد ددددد (ل ،نی

.)8002

فرهنگ سازمانی مفهوم جامعی است که اعتقادات ،ایدئولوژی ،هنجار ،رسوم ،دانش و تکنولوژی را در بر میگیرد .فرهنگ سازمانی
یک عامل اصلی است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت تأثیر قرار میدهد (پارک و ک ،می  .)9002فرهنگ

تاهج زا ینامزاس    

بسیاری حائز اهمیت است .فرهنگ قوی ًاًا بر چگونگی اعمال کارکنان به صورت یکسان تأثیر میگذارد .همچنین فرهنگ بر چگ یگنو
1. Structural
2. Contextual
3. Operating Core
4. Middle Line
5. Arad
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درک آنها از اعمال خود و دیگران تأثیر دارد .بنابراین درک این عناصر است که بر س انکراک تاکاردا یراگزا ن از ا رف هکنی ه گن     
سازمانی دارای اهمیت اساسی در موفقیت و توسعهی سازمانی است ،تأثیر دارد (اپلباوم و همکاران .) 2010 ،مک ف  نیلرا ( ( )2002بی نا
میکند که فرهنگ سازمانی قوی میتواند ارزشها ،هنجارها ،و اعتقادات را به طور گستردهای میان کارکنان ب و ،دراذگب کارتشا ه
عملکرد مثبت را ممکن سازد .بنابراین ،کارکنان شدید ًاًا با دید موجود از فرهنگ سازمانی پذیرفته خواهند ش م .د م اب اهنآ تسا نک    
فرهنگ سازگار نباشندکه در این صورت خالق نخواهند شد و برای تعمیم ایدههای نو به سازمان الهام نمیگیرند (تتریکرنتِرِرک و لو
یانشیالنگ.)8002 ،

کاننگو ) 1990 ( 1طی تحقیقی عوامل فرهنگی را عوامل زمینهساز خالقیت و نوآوری سازمانی دانسته و معتقد است که فقدان آنها

باعث از خود بیگانگی افراد و سرکوبی توان خالقیت و ن یروآو

در آنه دش دهاوخ ا     (فص ،حی

 .)7 138جیگنییی ،از چه فلؤم را هه هههی

فرهنگ ازجمله؛ آزادی ،تشویق ،شناخت ،و تمایل به موفقیت ،نام میبرد که میییتوانن دننک تیوقت ار تیقالخ د      (جیگن ،ی

.)4002

همچنین ،مارتینز و تربالنچ  ،استراتژی ،ساختار ،مکانیسمهای پشتیبانی ،رفتارهایی که انگیزه را تقویت میکنند ،و ارتباطات باز را بههه-

عنوان برخی از تعیینکنندگان فرهنگ سازمانی که بر روی خالقیت و نوآوری م ثؤ رند ،شناسایی نمودند (مارتینز و تربالنچ.)3002 ،
صادقی مال امیری (  ) 1384طی تحقيقی با هدف «طراحي و تب يي ن مدلي جهت زمينهسازي براي خالق د تي ررر مؤسساتتت پژوهش ييي

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري» به این نتیجه رسید که؛ عوامل فردي ،گروهي و سازماني در شكل يگ ري خالقيت افراد م ثؤ ر مییی-
باشند و از میان آنها عوامل فردي بهطور مستقيم به م زي ان  0/ 78تأثیر معنیدار مثبت بر روي خالقيت داش سا هت تت تتت .همچن ماوع نی لل لل
ل
سازماني بهطور يغ رمستقيم (از طريق تأثیر بر عوامل گروهی) به م زي ان  0/ 20روي خالقيت تأثیر مثبت و معنيدار داشته است .همچنین
سعیدی (  ) 1389در تحقیقی بهمنظور «بررسی دیدگاه مدیران دربارهی عوامل فردی ،گروهی و سازمانی م ثؤ ر بر خالقیت» نشان داد که
مؤثرترین متغیر بر روی خالقیت مدیران عوامل سازمانی است ،و عوامل فردی و گروهی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
جسکایت و کزیالین ( )6002در تحقیقی تحت عنوان «عوامل تعیینکننده خالقیت کارکنان :نظرسنجی از س یعافتناریغ یاهنامزا   
لیتوان» دریافتند که خالقیت کارکنان بهطور مثبتی با سبکشناختی و انگیزه درونی افراد رابطه دارد .در سطح مدیران ارشد ،خالقیت با
سبکشناختی ،انگیزه درونی ،دامنه تغییرات آزادی رفت و ،یربهر را .دراد هطبار یربهر راتفر تاظحالم د ناریدم حطس ر م ،ینای

       

خالقیت برعکس با انگیزه بیرونی و هنجارهای فرهنگی رابطه دارد و بهطور مثبتی با طرح شغل ،دامنه تغییرات و آزادی رفتار رهب یر
رابطه دارد.
لیندرز و همکاران ( )3002طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین سطوح باالی تمرکز و خالقیت مدیران س نامزا طابترا
معنیداری وجود دارد بهطوری که سطوح باالی تمرکز موجب بروز دیدگاههای معترضانه و اخاللگ و هدش ر تخاس و هعسوت عنام      

ایدههای جدید میشود .درحالی که در سازمانهای با سطوح پایین تمرکز اشخاص نظرات و اطالعات بیشتری را ارائ م هلدابم و ه ییی یییی-

کنند و در نتیجه موجب ایجاد دیدگاههای خالق میشوند .کاندو (  ) 1996طي تحقيقي اظهار داشت هر چه استانداردسازي امور بيشتر
باشد ،به همان نسبت از توان خالقيت افراد کاسته ميشود .بهطوري کههه ب ار ييي ا اجي ددد تع دا للل و تناسببب بيننن استانداردس زا ييي و ت او ننن
خالقيت مديران سازمانها بايد از انعطاف بيشتري در اجراي اموررر مربو ططط بههه دوا الخ ري قق ققق س نامزا ييي برخ ادرو ررر باشنددد .دونالدس نو
(  ) 20 05نتیجه میگیرد که رسمیت و تمرکز در ساختارهای سازمانی مکانیکی در سطح باالیی قرار دارد و این ساختار مناس طیارش ب   
ثابتی است که مدیریت پی میبرد که وظایف با کارآیی انجام میییش  نینچمه یو .دنو ن د زکرمت و تیمسر تفرگ هجیت ر راتخاس         
1. Kanungo
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ارگانیک در سطح پایینی قرار دارد و ساختار ارگانیک مناسب شرایطی است که نیازمند حل مشکل بوده و به میزان زیادی نوآوری را
موجب میشود (دونالدسون .)5002 ،بهطور کلی ،محیط تجاری و میزان نوآوری که برای عملیات هنجاری سازمان م تسا زاین درو    
روی ساختار سازمانی تأثیر خواهد گذاشت ،و راهبرد و ساختارسازمانی نیز روی توانایی خالق سازمان اثر خواه .تشاذگ د

ل،
   در کل ل

مؤلفههای ساختار سازمانی بر روی میزان خالقیت و نوآوری تأثیر دارد (دی َکَکنیو و همکاران.)0002 ،
یافتههای تحقیق سعیدا اردکانی و همکاران (  )7 138بهمنظور «سنجش خالقیت کارکنان شرکت برق منطقهای استان یزد» نشا ان داد
که تفاوت معناداری بین میزان خالقیت کارکنان با توجه به جنسیت و سابقه خدمت وجود ندارد .ا ّمّما رابطه ب انکراک تیقالخ نی ن و 
سطح تحصیالت مثبت و معنادار بوده است .تحقیق فیضی و اس  یم ((  ،)7 138تح ناونع ت

«بررس لحت ی یلی تخاس هطبار  ا سر ا و ینامز   

خالقیتسازمانی مدارس متوسطه شهر شیراز» نشان داد که بین جنسیت و مدرکتحصیلی با خالقیتسازمانی تفاوت معن دوجو یرادا   
ندارد .همچنین عزیزینژاد و همکاران (  )7 138طی تحقیقی به منظور بررسی «فرهنگ سازمانی بهعنوان زمینهای برای توس تیقالخ هع   
مدیران» نشان دادند که بین سن و سوابق خدمت مدیران و خالقیت آنها رابطه معنیداری وجود ندارد.
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل فردی و سازمانی م ثؤ ر بر خالقیت کارکنان انجام گرفت ،تا با شناسایی دقیق تأثیرات مثب و ت
منفی این عوامل ،زمینه بروز خالقیت کارکنان در سازمان را فراهم نمود .بر این اساس در راستای اهداف تحقیق ،فرضیههای پیشنهادی
زیر مطرح ،و جهت پاسخگویی به آنها دادهها جمعآوری گردید.

فرضیههای تحقیق

 .1میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران پایینتر از متوسط میباشد.
 .2بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.
 .3بین ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.
 .4بین جنسیت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.
 .5بین سن و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.
 .6بین سابقه خدمت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.
 .7بین سطح تحصیالت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.

رو ش

روش تحقیق :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالع فیصوت ،تا ی و 

م یگتسبمه عون زا یی ییی ییییییباش .د

جامعه آماری برابر با  987نفر از کارکنان ستادی شرکت م ّلّلی گاز ایران بودند که با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای  751نف ب ر هه ههه-
عنوان نمونه انتخاب شدند.

ابزار :براي سنجش متغيرهاي از پرسشنامههای فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین ) 1999 ( 1با چهار مؤلفه و  24آی مانشسرپ ؛مت هه هههی

ساختار سازمانی رابینز (  )7 198با سه مؤلفه و  24آیتم؛ و پرسشنامهی  50آیتمی رندسیپ )9791( 2در زمینهی خالقیت کارکنان استفاده
شد .براي پاسخگو يي به سؤاالت از طيف ل كي رت استفاده گردید .جهت دستیابی به روایی مناسب ابزار تحقیق از روش روایی ص یرو
و محتوایی استفاده گردیده است .جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید و ضریب اعتب را پرسش همان
فرهنگ سازمانی  ،0/ 93پرسشنامه ساختار سازمانی  ،0/ 86و برای پرسشنامه خالقیت رندسیپ  0/ 85بهدست آمد که نش یگنهامه رگنا   
1. Cameron & Quinn
2. Randsip
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درونی مناسب میان زگ ارههای این ابزارها است .در این تحقی  حطس ق

مم مممعن یرادا

(  )α= 0/ 05در ن تسا هدش هتفرگ رظ     

و از آزم نو

همبستگی پیرسون برای بررسی رابطهها ،از رگرسیون گام به گام برای تعیین میزان تأثیر هر ی هریغتم داعبا زا ک ااا اااا ،و از آزم نو

و یت

تحلیل واریانس جهت مقایسه گروهها استفاده شد.

یافتههای پژوهش

در این تحقیق بهمنظور دستیابی به اهداف تحقیق ،هفت فرضیه مطرح و دیدگاههای نمونه مورد مطالعه نس هدیجنس اهریغتم هب تب     

شد .یافتههای حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که  41 /4درصد از نمونه مورد مطالع  ه رررا م نادر و  58 /6را زن نا لیکشت   
میدادند .بیشترین درصد فراوانی مربوط به رده سنی  25 - 35سال با  47 /1درصد ،و کمترین به رده سنی  36 - 45سال با  22 /9درصد از
مجموع بوده است .از لحاظ سنوات خدمت  49 /7درصد از نمونه مورد بررسی کمتر از  10سال سابقه خدمت و  28درصد بیشتر از 20
سال سابقه خدمت داشتهاند .در رابطه با س ،تالیصحت حط

   ب  دصرد نیرتالا (( ((( ) 48 /4از نمون یلیصحت کردم یاراد یسررب دروم ه

     

لیسانس و کمترین درصد ( )8/3دارای مدرک دیپلم و پایینتر از آن بودهاند .آمارههای توصیفی ،میانگین نمرات س ینامزاس راتخا    را
(  ،) 95 / 27از حداکثر نمره  110نشان داد که سهم هر کدام یک از ابعاد آن؛ رسمیت ( ،)92/13تمرکز (  ،) 37 / 85و پیچی  یگد (() 28 /92
بود .آمارههای توصیفی فرهنگ سازمانی میانگین نمرات ای یغتم ن رر ررر را (  ) 84 / 16از ح هرمن رثکاد     120نش نا اد ددد ،و از ب نی ابع نآ دا

،

فرهنگ ادهوکراسی دارای بیشترین نمره میانگین (  ) 28بوده است.

آزمون فرضیه  :1میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران پایینتر از متوسط میباشد.

H0: μ = 50
H1: μ ≠ 50

نتایج حاصل از آمارههای توصیفی متغیر خالقیتتت (ب نیگنایم ا   

 ، 32 / 18انح رایعم فار     ، 13 /818و خط رایعم یا     ،)1/301و نت جیا

آزمون  Tیک نمونهای (با مقدار آزمون  ، 50درجه آزادی  ،651مقدار تی  ،- 16 / 16و اختالف میانگین  ،)-71/ 82نشان داد که مق راد

 p-valueمعادل صفر میباشد و از مقدار (  )α= 0/ 05کوچکتر گردیده است لذا فرض صفر مبنی بر اینننک تارمن ينزو نيگنايم ه     
خالقیت کارکنان مساوی  50میباشد ،تأیید نگردیده است .در واقع یافتهها بی رگنا

آن است

که میا انگین نم انکراک تیقالخ تار ن   

شرکت م ّلّلی گاز ایران از حداکثر نمره ( )001برابر با (  ) 32 / 18میباشد.

آزمون فرضیه  :2بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.

 :H0بين فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود ندارد.
 :H1بين فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.

ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی رابطه بین متغیرها تعیین و سپس با استفاده از رگرسیون گام به گام میزان تأثیر ه داعبا زا کی ر    
فرهنگ سازمانی بر خالقیت کارکنان ،مقایسه گردید .نتایج حاصل از جدول ( )1حاکی از آن اس هک ت   

یگتسبمه بیرض    محاس هب

شده برابر ( )0/536است .با توجه به ( )p≤0.05مشاهده میشـود که بین این دو متغیر با ا احتماللل  95درص نعم هطبار د ییی ییییدار مس میقت

وجود دارد .همچنین نتایج نهایی حاصل از رگرسیون گام به گام ،نشان داد که از بین سه متغیری که شرایط ورود به مدل را داشتهاند،،
فرهنگ ادهوکراسی با ضریب بتای استاندارد شده (  )0/ 470دارای باالترین تأثیر مثبت ،سپس فرهنگ قبیلهای با ضریب بتای استاندارد
شده (  ،)0/ 325بعد از فرهنگ ادهوکراسی دارای باالترین تأثیر مثبت بر خالقیت کارکنان بوده است .همچنین فرهنگ بازار با بیرض
بتای استاندارد شده ( )-0/152در رتبه بعدی اولویت قرار دارد و با خالقیت کارکنان رابطه عکس دارد .نتایج حاصل از بررس ريغتم ی   

فرهنگ سلسلهمراتبی با توجه به  ،Sig = 0.097 > α = 0.05حاکی از آن بود که آزمون معنادار نيست و اين متغير با حض هس رو   
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متغیر عنوان شده (ادهوکراسی ،قبیلهای ،و بازار) در مدل ،تأثیر قابل مالحظه و معناداری بر خالقی زا هجیتن رد ،درادن ت فذح لدم
شده است.

    

جدول .1ضریب همبستگی خالقیت با فرهنگ سازمانی و

معنادار بودن ضرایب رگرسیونی ابعاد فرهنگ سازمانی به ترتیب ورود در مدل رگرسیونی
خالقیت کارکنان
N
751
Sig.

t

0/000

-3/ 892

0/000

15 / 22 9

0/ 013

2/505

)Sig. (2-tailed
0/000

Pearson Correlation
0/536

ضرايب استاندارد شده

ضرايب يغ ر استاندارد

Beta

0/887

Std. Error
2/787

B
- 10 /548

0/ 124

1/ 975

4/ 095

10 /752

فرهنگ سازمانی
مدل
مقدار ثابت
فرهنگ ادهوکراسی

1

مقدار ثابت
فرهنگ ادهوکراسی

0/000

15 / 513

0/907

0/ 115

1/ 776

0/000

-6/ 475

-0/ 296

0/431

-0/868

فرهنگ بازار

0/357

-0/ 316

4/ 491

-1/ 418

مقدار ثابت

0/000

7/103

0/ 470

0/161

1/ 179

فرهنگ ادهوکراسی

0/000

-5/167

-0/152

0/ 128

-0/637

فرهنگ بازار

0/000

4/239

0/ 325

0/ 212

1/740

فرهنگ قبیلهای

2

3

متغير مالک :خالقیت کارکنان

آزمون فرضیه  :3بین ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.
 :H0بين ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود ندارد.
 :H1بين ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران رابطه وجود دارد.

ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی رابطه بین متغیرها تعیین و سپس با استفاده از رگرسیون گام به گام میزان تأثیر ه زا کی ر    ابع دا
ساختار سازمانی بر خالقیت کارکنان ،مقایسه گردید .نتایج حاصل از جدول ( )2حاکی از آن است که ضریب همبستگی محاسبه شده
برابر (  )-0/ 726است .با توجه به ( )p≤0.05مشاهده میشـود که بین این دو متغیر با احتمال  95درصد رابطه معنیدار معکوس وج دو

دارد .همچنین نتایج نهایی حاصل از رگرسیون گام به گام ،نشان داد که از بین س جوم ریغتم ه و ددد دددد ،دو متغی رو طیارش ر و دد ددد ب ار لدم ه   
داشتهاند ،رسمیت با ضریب بتای استاندارد شده (  )-0/4 91دارای باالترین تأثیر معکوس ،سپس تمرکز با ضریب بتای اس هدش درادنات   
( )-0/832بعد از رسمیت دارای باالترین تأثیر معکوس بر خالقیت کارکنان بوده است .نتایج حاصل از بررسی متغير پیچیدگی با توجه
به ) ،(Sig= 0.215 > α=0.05حاکی از آن بود که آزمون معنادار نيست و اين متغير با دو متغیر عنوان شده (رسمیت و تمرکز) در

مدل ،تأثیر قابل مالحظه و معناداری بر خالقیت ندارد ،در نتیجه از مدل حذف شده است.
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جدول .2ضریب همبستگی خالقیت با ساختار سازمانی و

معنادار بودن ضرایب رگرسیونی ابعاد ساختار سازمانی به ترتیب ورود در مدل رگرسیونی
خالقیت کارکنان
)Sig. (2-tailed
0/000

Pearson Correlation
-0/ 726

N
751
Sig.

t

ضرايب استاندارد شده

ضرايب يغ راستاندارد

0/000

18 / 011

0/000

-9/505

-0/706

Beta

ساختار سازمانی
مدل

Std. Error
3/466

B
65 /589

مقدار ثابت

0/741

-1/104

رسمیت

0/000

16 / 617

4/454

75 /525

مقدار ثابت

0/000

-6/849

-0/ 491

0/361

-1/431

رسمیت

0/100

-3/853

-0/832

0/ 171

-0/ 573

تمرکز

1

2

متغير مالک :خالقیت کارکنان

آزمون فرضیه  :4بین جنسیت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.

 :H0میانگین نمرات خالقیت کارکنان زن و مرد با هم برابر است.

 :H1میانگین نمرات خالقیت کارکنان زن و مرد باهم برابر نیست.

از آزمون  Tدو نمونهاي جهت مقایسه خالقیت کارکنان بر حسب جنسیت استفاده گردید .نتایج حاصل از جدول ( )3حاکی از آن

است که ) (t= 0.079, p-value= 0.937میباشد .بنابراین چون ) (p-value= 0.937>α= 0.05میباش  د ووو مق فالتخا راد   

میانگین دو گروه برابر با ( )0/861است ،نتیجه میگیریم که بین میانگین نمرات خالقیت زنان و مردان تفاوت معناداری وجود ندارد و
میتوان گفت که خالقیت زنان و مردان در یک سطح است.

جدول  .3آزمون  Tدو نمونهاي جهت مقایسه خالقیت کارکنان بر حسب جنسیت

تعداد

عنوان

گروه

مقایسه خالقیت بین زنان

زن

65

و مردان

مرد

29

میانگین

انحراف معیار

32 / 28

14 / 13

32 / 12

12 / 43

تفاوت ميانگينها

فاصله اطمينان

0/ 16 8

( )4/ 38 ، -4/ 04

درجه آزادی

t

P-value

551

0/ 079

0/739

آزمون فرضیه  :5بین سن و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.

 :H0میانگین نمرات خالقیت برحسب سن با هم برابر است.

 :H1میانگین نمرات خالقیت برحسب سن باهم برابر نیست.

نتایج حاصل از آنالیز واریانس جهت مقایسه خالقیت کارکنان ب نس بسح ر     (ج لود

 ،)4ح نآ زا یکا

ک تسا

ههه هههه مق اد ررر =(F

) 1.234, p-value= 0.294میباشد و چون ) (p-value= 0.294>α= 0.05است ،بنابراین فرض صفر رد نمیییش  دو ووو نتی هج
میگیریم که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات خالقیت کارکنان بر حسب سن آنها وجود ندارد.

جدول  .4آنالیز واریانس مقایسه خالقیت کارکنان برحسب متغیرهای فردی سن ،سابقه خدمت ،و سطح تحصیالت
عنوان

مقایسه خالقیت کارکنان برحسب سن

مقایسه خالقیت کارکنان برحسب سابقه خدمت

مقایسه خالقیت کارکنان برحسب تحصیالت

تغ يي رات

مجمع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

بين گروهي

423 / 26

2

211 / 63

درونگروهي

17 4 26 / 74

451

171 / 54

كل

41 8 26 / 01

651

بينگروهي

404/ 614

3

431/ 871

درونگروهي

36 4 26 /393

351

كل

41 8 26 / 01

651

بينگروهي

1791/ 315

2

589/856

درونگروهي

26211 / 691

451

170 /602

كل

38182/600

651

آماره F

P-value

1/432

0/ 294

0/187

0/705

172 /787
5/97

0/400
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آزمون فرضیه  :6بین سابقه خدمت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گاز ایران اختالف معناداری وجود دارد.
 :H0میانگین نمرات خالقیت برحسب سابقه خدمت با هم برابر است.

 :H1میانگین نمرات خالقیت برحسب سابقه خدمت باهم برابر نیست.
همانطور که نتایج حاصل از آنالیز واریانس جهت مقایسه خالقیت کارکنان برحسب سابقه خ لودج( تمد     ،)4نش نا اد ددد مق راد

) (F= 0.781, p-value= 0.507میباشد و چون ) (p-value= 0.507>α= 0.05است ،بنابراین فرض ص من در رف یی یییش و دو
نتیجه میگیریم که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات خالقیت کارکنان برحسب سابقه خدمت آنها وجود ندارد.

آزمون فرضیه  :7بین سطح تحصیالت و میزان خالقیت کارکنان شرکت م ّلّلی گازایران اختالف معناداری وجود دارد.

 :H0میانگین نمرات خالقیت کارکنان بر حسب سطح تحصیالت با هم برابر است.

 :H1میانگین نمرات خالقیت کارکنان بر حسب سطح تحصیالت باهم برابر نیست.

نتایج حاصل از آنالیز واریانس جهت مقایسه خالقیت کارکنان بر حسب سابقه خدمت (جدول  ،)4نشان داد که مقدار (F= 5.79,

) p-value= 0.004میباشد و چون ) (p-value= 0.004<α= 0.05است ،بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض مقابل مبنی
بر وجود تفاوت معنادار بین نمرات خالقیت کارکنان بر حسب سطح تحصیالت پذیرفته میشود .بررسیها نشان داد که افراد ب حطس ا   
تحصیالت فوقلیسانس و باالتر دارای باالترین میانگین نمره خالقیت (  ،) 34 / 68و افراد با سطح تحصیالت دی راد نآ زا رتمک و ملپ ای   
کمترین میانگین نمره خالقیت (  ) 21 / 31بودهاند ،در نتیجه میتوان گفت که با افزایش سطح تحصیالت اف ار ددد ،خالقی  اهنآ ت ا شیازف    
یافته است.

بحث و نتیجهگیری

نتایج بهدست آمده از بررسی عوامل سازمانی ،نشان داد که ساختار سازمانی شرکت م ّلّلی گاز ایران رسمی ،و نسبت ًاًا متمرکز استتت و

ن ت تیقالخ رب سوکعم ریثأ     
با خالقیت کارکنان رابطه معنادار معکوس دارد ،همچنین از میان ابعاد آن ،رسمیت دارای ب یرتالا ن ن

ب هدو

است .این نتیجه مبنی بر رابطه منفی بین ساختار سازمانی و خالقی رگید ناققحم تاعلاطم رد ،ت ی زین  هلمج زا امی ید ناراکمه و        
(  ،) 1386و فیضی و اسمی (  ،) 1388بهدست آمده است .همچنین یافتهها حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی شرکت م ّلّلی گاز ایران
در سطح متوسط و به ادهوکراسی تمایل دارد و با خالقیت کارکنان رابطه معنادار مستقیم دارد .و نیز از می نا ،ینامزاس گنهرف داعبا     
ادهوکراسی دارای باالترین تأثیر مثبت بر خالقیت بوده است .این نتیجه با نتیجه تحقیق کنعانی (  ) 1388که بهمنظور «بررسی رابطه ب نی
فرهنگ سازمانی و خالقیت و نوآوری در سازمان جهاد کشاورزی استان قممم» ان  دوب هتفرگ ماج و هب  نیا گنهرف هک دیسر هجیتن         
کارآفرینانه باالترین همبستگی با خالقیت دارد همخوانی دارد .نتایج کلی حاصل از بررسی عوامل فردی نشان داد که از ب لماوع نی   
(جنسیت ،سن ،سابقه خدمت و سطح تحصیالت) ،تنها بین سطح تحصیالت و میزان خالقیت کارکنان تفاوت معناداری وج شاد دو تت تتته
است بهطوری که افراد با سطح تحصیالت فوقلیسانس و باالتر دارای باالترین میانگین نم دوب تیقالخ هر ههه ههههانددد .تحقیقا ات زی رد یدا
زمینه عوامل سازمانی از جمله فرهنگ و ساختار ،و عوامل فردی مرتبط با خالقیت انجام گرفته است که نتایج این تحقیق با یافتهههه یا
آنها مطابقت دارد .بهطور کلی نتایج بدست آمده با نت جیا تتحقیق و هلسيلراک تا  ناراکمه ((( ((((  ،) ۲۰۰۵قهرم نا یزیربت
علی هداز    ه  سیر

(( (  ،) 1385ش قیف ی و 

یسح

نننن نزاده (  ،)7 138س  ادیع ا  ناراکمه و یناکدر (((((( (  ،)7 138و عزیز یی ین و داژ  ناراکمه (((( ( ،) 1389

همخوانی دارد .در نهایت نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که میزان خالقیت کارکنان پ یا ینننت و طسوتم زا ر
قرار ندارد.

(( (((  ،) 1384ش خی
یبوطم حطس رد     
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از دالیل پایین بودن سطح خالقیت کارکنان ،با وجود فرهنگ ادهوکراس امزاس رد ی ننننن  ،میییت ناو جو هب ود     ح ّدّدّدّد ب یالا

تمرکز و

رسمیت ساختار سازمانی اشاره کرد .ساختار سازمانی با تدوین قوانین و رویههای رسمی ،سلسله مراتب دقیق اختی مانرب و تارا هه هههری یز
رسمی ،سطوح سازمانی بلند و ایجاد مانع در مسیر ارتباطات سطوح مافوق با سطوح عملیاتی ،و تصمیمگیری در سطوح ب هلسلس یالا   
مراتب سازمانی ،از مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و به تبع آن از بروز ایدههای خالقانهی کارکنان جلوگیری بهعمل میییآورد.
بنابراین یک از روشهای متبلور ساختن خالقیت کارکنان ایجاد ساختار باز و ارگانیک میباشد بهصورتی که آییننامهههه تاررقم و ا   
رسمی بر سازمان حاکم نباشد و شرایط برای تفویض اختیار و مشارکت کارکنان ردههای پایین سازمانی برای ابراز ایدهه .دوش ایهم ا    
  

بدین صورت میتوان تأثیر منفی ساختار را به عامل تسهیلگر خالقیت تغییر داد .نتایج بهدست آم هد نش نا م یی یییده رد تیقالخ هک د
خالء بروز نمیکند ،بلکه بایستی با ایجاد شرایط و بستر مناسب به بروز آن کمک نمود .هر چه فرهنگ سازمانی از نظر ایجاد زمین و ه
فراهم نمودن محیط آزادانه جهت بروز نظرات خالقانه افراد موفقتر باشد و برای آزادی عمل آنان ارزش قایل شود ،این پویایی من رج

به ریسکپذیری و کارآفرینی در افراد میشود بهصورتی که افراد جرأت انجام کارهای مخ رطا هههآمیز تالکشم ربارب رد     موجوددد در
سازمان را پیدا میکنند و این امر خالقیت را بهدنبال خواه شاد د تت تتت .ه زادنا ر هه ههه فرهنگ

جیا اب ینامزاس ا هیاس رد لرتنک و تابث د

     

یکنواختی به سودآوری مقطعی بیندیشد ،به همان اندازه نابودکنندۀ خالقیت خواهد بود و افراد به علت ترس از مورد بازخواست ق رار
گرفتن ایدههای خود را ارائه نمیدهند.
نکتهی الزم توجه این است که در تحقیق حاضر خالقیت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است در حالیک قحت رتشیب رد ه یی یییق تا
خالقیت سازمانی مورد توجه و بررسی بوده است .تحقیق حاضر نیز مانند اکثر تحقیقات با محدودیتهایی روبرو بوده اس زا یکی .ت   
این محدودیتها که به نوعی پیشنهادی برای تحقیقات آینده نیز محسوب میش هک تسا نیا دو

رایسب یدرف و ینامزاس لماوع ی        

ازجمله سبک رهبری ،ج ّوّو سازمانی ،نگرش ،شخصیت و  ...بر خالقیت تأثیرگذارند ،در واقع ممک غ یلماوع تسا ن ی اهریغتم زا ر ی      
مورد بررسی نیز در این تحقیق بر خالقیت کارکنان تأثیر گذاشته باشند.
بهطور کلی با توجه به نتایج تحقیق در رابطه با افزایش خالقیت کارکنان پیشنهاد میش راک یارب هک دو ک رود نان هههه هههههه شزومآ یا   
خالقیت بر زگ ار شود؛ بهجای هدفهای کوتاهمدت در سازمان بر اندیشههای نو برای کسب دستاوردها در بلندم وش دیکأت تد ددد دددد؛ با
ایجاد تعادل میان توجه و تأکید بر موقعیتهای درونی و بیرونی سازمان و توسعه فرهنگ انعطافپذیر و سازش اک ررر در قب تالوحت لا   
خارج از سازمان فرهنگ سازمانی موجود تقویت شود؛ کارکنان به مشارکت و انجام کارهای تیم نوش قیوشت ی ددد دددد .س ینامزاس راتخا   
طراحی مجدد گردد ،دستورالعملهاي اجرا يي و مقررات موجود اصالح و قوانين و مقررات اضافي و زايد حذف گردد؛ شرح مشاغل

و وظایف کارکنان توسعه یابد و از انعطافپذیری الزم برخوردار گردد؛ بهجای رهبران هماهنگی امور به کارکنان مح وش لو دد ددد؛ بههه-

جای برنامه زمانبندی شدهی یکنواخت ،ناهمانندیها و ریسکپذیری توسط کارکنان مورد پذیرش ق ریگ رار دد ددد؛ از ا داجي تمرکز رد
مديريت جلو يگ ري بهعمل آید و تفویض اختیار متناسب با مسئولیتها به سطوح پایینتر هرم سازمانی افزایش یابد؛ از تغییرات از پایین
به باال ،حمایت شود؛ در نهایت ،جذب و استخدام کارکنان از میان افراد دارای سطح تحصیالت باال و خالق انجام گیرد.
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