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مقدمه
کشف عناصر ناشناخته ،خلق آثار جديد ،ارائه راه

رياست اولين جلسه موسسه حل مسئله با روش خالق
را بر عهده گرفت ( مظفري.)1376 ،

حلهاي جديد ،مشخصه افرادي است كه تاثيري عميق

از طرفي فرهنگ يک عامل تعيين کننده و مهم در

بر زندگي بشري دارند .اختراع ماشين بخار ،فرمول

رفتار انسانها است و نميتوان رفتار را جداي از

مدل مارپيچي  ،DNAساختمان اولين هواپيما ،فقط

فرهنگ تحليل ،تفسير و درک نمود .هر چه پديده

چند مورد برجسته از بروز خالقيت ،با تاثيري عميق در

جديد با مشخصات فرهنگ افراد تطابق بيشتري داشته

زندگي و فرهنگ ماست (ويسبرگ .)1993 ،1

و همسوتر باشد ،مقاومت کمتري از سوي افراد براي

زندگي پيچيده امروز هر لحظه در حال نو شدن

حضور پديده ي جديد و پذيرش آن ايجاد ميگردد.

است و خالقيت ضرورت استمرار زندگي فعال بشمار

با توجه به اينکه خالقيت به عنوان يکي از پديدههاي

ميرود .انسان براي خلق نشاط و پويائي در زندگي،

جديد عصر حاضر ،تبديل به ضرورت زندگي بشري

نياز به خالقيت و ابتكار دارد تا انگيزه شوخ طبعي

امروز شده است ،الزم است چالش هايي که بر سر راه

خود را ارضا كند و زمينه شكوفائي استعدادها

پذيرش آن قرار دارد ،مطالعه شود و البته اين چالشها

وتوانائيهاي خويش را فراهم كند چرا كه جامعه انساني

در فرهنگهاي مختلف ،ميتواند متفاوت باشد.
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براي زنده ماندن و گريز از مرگ و ايستائي ،به تحول
نياز دارد.

بيان مسأله

مسلما" انسان ميتواند به طرق كامال" زيادي خالق

از ويژگيهاي بارز انسان و محور اساسي حيات او

باشد .درك اين واقعيت چالشي واقعي در اين عصر

قدرت انديشه اوست .انسان در طول زندگي خويش

فضا و فرا رسيدن جامعه فرا صنعتي بوجود ميآورد،

هرگز از تفكر و انديشه فارغ نبوده و با نيروي تفكر

در هر زمينه دانش بشري انفجارهاي اطالعات وجود

صحيح ،تصميم گرفته و توانسته است به حل مسائل و

دارد .زماني بود كه فكر ميكرديم مرزهاي فضا نه

مشكالت بپردازد .و به رشد و تعالي نائل آيد .بنابراين

ظرفيتهاي بشر و دانش را ميشناسيم .شخص

تمام مو فقيتها و پيشرفتهاي انسان در گرو انديشه بارور

ميتوانست چيزهاي خوبي در مدرسه دانشگاه و يا از

و پوياست .از پيچيده ترين و عاليترين جلوههاي

راه كار آموزي فرا گيرد و اين دانش ،بقيه عمرش

انديشه انسان تفكر خالق است كه درباره آن نظرات

برايش مفيد بود ،آن روزها گذشت.

مختلفي وجود دارد .رايجترين تعريف محققان از

نهضت پرورش استعداد خالقيت و ابداع در

خالقيت عبارت از« :ايجاد طرحي جديد و متناسب».

كشورهاي مختلف ،خاصه در كشورهاي صنعتي و

سازمانها براي بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده

پيشرفته ،به سرعت در حال پيشرفت بوده و مورد

خود نيازمند افکار ،انديشهها و نظرات نو و تازه هستند

پذيرش قرار گرفته است .و شايد بتوان سالهاي 1950

تا با دريافت ديدگاههاي نو بتوانند پويايي خود را

را سالهاي ترقي خالقيت دانست به اين دليل كه اين

تضمين کنند؛ وگرنه به زوال و نابودي محکوم خواهند

مفهوم بي هيچ شرح و بسطي به فرايندهاي ذهن اضافه

شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغييرات و

شده است (شل كراس ،2جواديان.)1369 ،

تحوالت مختلف محيطي موجب حذف آنها و يا کم

در اوايل دهه  1950اسبورن بنياد تفكر خالق را

رنگ شدن نقششان شده و حتي در ادامه قادر به حفظ

تاسيس كرد و در شهر بوفالو در ايالت نيويورك

وضع موجود نيز نخواهند بود .امروزه جريان نوجويي
و خالقيت و نوآوري در سازمان به عنوان يک راهبرد
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مناسب براي تطبيق سازمانها با شرايط پيچيده محيط

آموزي فرايندي غير ارادي است و شامل همه متغيرها

فعاليت خود ميباشد .در حقيقت امروزه شعار «فنا

و عناصر يادگيري ميباشد که در محيط فراگرفته

ميشويد اگر خالق نباشيد» براي سازمانها يک هشدار

ميشود و خود انسان در يادگيري آنها نقش بسزايي

جدي است (الواني.)1376 ،

ندارد (ابزري ،عباسي ،رنجبر و رزمجويي.)1390 ،

رابينز )1386( 3در مورد تفاوتهاي فرهنگي و

ايران کشوري با خرده فرهنگهاي مختلف است

نقش فرهنگ در بهبود عملکرد اظهار ميدارد همانطور

که بر اساس تحقيقات انجام شده از جمله تحقيقهاي

که مشاهده ميشود فرانسويها با انگليسي ها ،عربها

طاهري اردلي ( )1386و دهکردي ( )1391برخي از

با کانادايي ها ،آلمانيها با استراليايي ها ،ژاپنيها با

مفروضهها و ارزشهاي اين خرده فرهنگها با يکديگر

آمريکاييها و ايرانيها هم با ديگر کشورها تفاوت

متفاوت هستند ،بنابراين به نظر ميرسد شاخصهاي

دارند .اين تفاوت به علت تفاوتهاي فرهنگي است

فرهنگي هافستد در اين خرده فرهنگها متفاوت از

که مديران بايد تفاوتهاي فرهنگي را درک کنند و

يکديگر باشند .از طرفي با توجه به اينکه يکي از

آشناسازي با فرهنگهاي مختلف جهت بهبود عملکرد

متغيرهاي تحقيق خالقيت ميباشد ،جامعه آماري مورد

خودشان را در رأس کارهاي خود قرار دهند.

تحقيق بايد با خالقيت مأنوس بوده و جزو ماهيت کار

را اين گونه بيان کرده است که اين کلمه مجموعه

صنايع جانبي استان خوزستان يک سازمان بسيار وسيع

پيچيده اي از دانش ،عقايد ،هنر ،اصول اخالقي ،قوانين،

و گسترده است که در همه جغرافياي استان خوزستان

ارزشها و هر گونه توانايي ديگري که توسط انسان به

حضور دارد .بنابراين کارکنان آن از نظر فرهنگي متنوع

عنوان عضوي از جامعه بدست ميآيد ،ميباشد.

ميباشند .بر اين اساس تأثير فرهنگ بر خالقيت براي

فرهنگ ،روشي قدرتمند براي توضيح تفاوتهاي

شرکتهاي توسعه نيشکر استان خوزستان ميتواند يک

فردي و گروهي از لحاظ رفتاري در کشورهاي مختلف

مسأله مهم باشد .با توجه به تبيين انجام شده ،مسأله

است .رفتارهايي که در يک فرهنگ به صورت بديهي

اصلي پژوهش حاضر ،مطالعه تأثير فرهنگ بر خالقيت

و آشکار هستند ممکن است براي فرد ديگري از

در شرکتهاي توسعه نيشکر و صنايع جانبي استان

فرهنگ ديگر عجيب و بيگانه باشد .حتي اتفاقات

خوزستان ميباشد.

روزمره مثل احوالپرسي نيز براي افراد در فرهنگهاي

اين پژوهش در بين مديران شرکتهاي توسعه

متفاوت يکسان نباشند .براي رسيدن به درک عميق تر

نيشکر و صنايع جانبي استان خوزستان انجام شده

بر چگونگي تاثير بر رفتار سازمان ها ،شناخت و درک

است .از آنجا که اين شرکتها داراي کارکناني از

فرهنگ اهميت بسيار دارد .در ديدي وسيع تر فرهنگ

شهرهاي مختلف ايران و با خرده فرهنگهاي متفاوت

را ميتوان روش زندگي کردن گروهي از افراد تعريف

هستند ،به عنوان جامعه آماري انتخاب شده است.

کرد .محققان از گذشتههاي طوالني در زمينههاي
مختلف انسان شناسي ،روان شناسي ،جامعه شناسي،

مباني نظري تحقيق

علوم سياسي و مديريت ،فرهنگ را در رأس مطالعات

بررسي آثار علمي نشان ميدهد درباره نوع فرهنگ

خود قرار ميدادند .اما امروزه فقط دانش پژوهان

سازماني مورد نياز براي ارتقاي خالقيت و نوآوري،

سازماني از فرهنگ براي درک رفتارهاي متفاوت افراد

اتفاق نظر اندکي وجود دارد .ظاهراً تناقضي هم وجود

در سازمانها استفاده کرده اند .ميتوان گفت فرهنگ
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تايلور )1871( 4يکي از اولين تعريفهاي فرهنگ

آنها باشد .به نظر محقق شرکتهاي توسعه نيشکر و
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دارد مبني بر اينکه فرهنگ سازماني ميتواند در ايجاد

زبان ،فکر ،انديشه و اهداف اعضاي سازمان مشاهده

خالقيت و نوآوري ،محرک يا مانع باشد

کرد و آن را در قوانين ،خط مشيها و سياستهاي

در بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر خالقيت و

سازمان احساس کرد (الواني .)1389 ،سازمانها مانند

نوآوري روشن شده است که ابعاد مدل مارتينز از

افراد شخصيت هايي دارند .اين شخصيتها همان

فرهنگ سازماني با تاثير فرهنگ سازماني بر خالقيت و

فرهنگهاي سازماني هستند .منبع اصلي فرهنگ

نوآوري رابطه مستقيم دارد .مارتينز اين تاثير را در

سازمان ،موسسين و بنيانگذاران سازمان هستند (رابينز،

مدلي تعاملي و منسجم در قالب پنج بعد استراتژي-

.)1387

ساختار-ساز و کارهاي حمايتي – رفتارهاي مشوق
نوآوري و ارتباطات بيان ميکند.
دنيس شش ويژگي عمده محيطي(سياست ،پتانسيل
بازار،

پايههاي

فرهنگ سازماني در يک سازمان دو نقش بازي
ميکند ،عملکرد فرهنگ سازماني و تاثير فرهنگ
سازماني بر روندهاي مختلف موجود در سازمان.

اقتصادي،فرهنگ،زيرساختهاي

کشور،فضاي حقوقي و قانوني)را مطرح ميکند که

ابعاد فرهنگ
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اساس توسعه خالقيت محسوب ميشود .و در سطح

يکي از اولين و مهمترين مطالعاتي که درباره

کالن ،براي ارزيابي يک محيط براي پرورش ،تداوم و

نگرشهاي فرهنگي انجام گرفته است ،نظريه

ابقاي خالقيت اعضا ،مفيد و موثرند.

هافستد،محقق هلندي در سال  1980است .وي در اين

از ديد کوک و زومال ،بطور کلي ،سه نوع فرهنگ

پژوهش چهار بعد از ابعاد فرهنگ را مشخص کرد

سازماني وجود دارد ،که عبارتند از سازنده ،منفعل-

-1فرد گرايي/گروه گرايي:تمرکز دارد بر اينکه افراد

دفاعي و تهاجمي-دفاعي .هرنوع با يکسري باورهاي

يک کشور ترجيح ميدهند به جاي عضويت در

مرجع متفاوت مرتبط است .باورهاي مرجع ،معرف

يک گروه ،به صورت فردي عمل نمايند يا دوست

افکار و باورهاي فرد است که در باره چگونگي

دارند در گروه باشند و سود به گروه برسد .اينکه

رويکردهاي مورد انتظار اعضاي يک گروه خاص يا

مصالح فردي داراي اهميت ميباشد و يا به

سازمان نسبت به کارشان و تعامل با ديگران است.

مصلحت کلي گروه بها ميدهند.

دانيل دنيسون و انيل ميشرا چهار ويژگي (صفت)

-2اجتناب از عدم اطمينان (ابهام گريزي):تاکيد ميکند

براي فرهنگ سازماني قائل شده اندکه عبارتند از

افراد جامعه موقعيتهاي ساختار يافته و روشن را

مشارکت،هماهنگي،انطباق وماموريت

بر شرايط ساختار نيافته و مبهم ترجيح ميدهند به
صورتي که اجتناب از عدم اطمينان باال ساختاري از

فرهنگ سازماني
فرهنگ عبارت است از مجموعه اي از ارزش ها،
باورها ،درک و استنباط و شيوههاي تفکر يا انديشيدن

جامعه ميباشد که قانونمند بوده و قوانين و
کنترلهاي زيادي را به منظور کاهش موارد مبهم و
نامعين دربردارد.

که اعضاي سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (دفت

-3فاصله قدرت :تاکيد ميکند بر روي درجه اي از

) و فرهنگ سازماني عبارت است از مجموعه اعتقادات

نابرابري قدرت و ثروت در ميان افراد که مردم آن

جمعي ناخودآگاه و مفروضاتي که ارزش ها« ،دست

کشور آن را پذيرفته اند و عادي ميدانند .فاصله

ساختههاي هنري» و فعاليتهاي سازمان با آنها هدايت

قدرت در طبقات اجتماعي قابل مشاهده ميباشد به

ميشود()scheinفرهنگ سازمان را ميتوانيم در رفتار،

صورتي که جوامع با فاصله قدرت پايين تفاوت
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طبقاتي کمتري داشته و بين روسا و زيردستان
ارتباط نزديکي وجود دارد.

 آمابيلي )1997( 6خالقيت را توليد ايدههاي جديد
و مفيد در همه زمينهها ميداند.

-4مردگرايي/زن گرايي :بر اساس آن ارزشهاي مردانه

 ورنون خالقيت را توانايي شخص در ايجاد ايده

شامل ابراز وجود ،عملکرد ،قاطعيت ،موفقيت و

ها ،نظريه ها ،بينش ها ،اشياي جديد ،و بازسازي

رقابت مورد تاکيد هستند و در مقابل آن ارزشهاي

مجدد در علوم و ساير زمينهها ميداند که از نظر

زنانه شامل کيفيت زندگي ،حفظ روابط گرم و

محققان ،ابتکاري و از لحاظ علمي ،زيباشناسي،

شخصي ،خدمات ،مراقبت و همبتسگي ميباشد.

فناوري و اجتماعي ،با ارزش قلمداد گردد.
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 خالقيت :توانايي تلفيق انديشهها به شيوه اي

خالقيت
خالقيت در همه افراد وجود دارد در بعضي بيشتر

منحصر به فرد براي برقراري ارتباط غير معمول
بين انديشههاي مختلف.

و در بعضي افراد کمتر است .انسانها نه تنها به عنوان

 با توجه به تعاريف فوق ميتوان خالقيت را فرآيند

بخشي از ويژگي طبيعي ،وارث نعمت خالقيت هستند

ذهني پيدايي و توليد يک انديشه و فکر نو دانست

بلکه حق بهره جويي از ثمرات مشارکت خالق در

که منجر به يافتن راه حلها و ايدههاي جديد

جهاني خالق و پويا را دارند .اگر زمينهها و تحصيالت

ميشود.

ميتوان آن را ظاهر ساخت .در دنياي پر از رقابت
کنوني ،موفقيت و کاميابي در زمينههاي اقتصادي،
فرهنگي ،آموزشي ،سياسي ،اجتماعي و سازماني
مستلزم خالقيت و نوآوري است.
تعاريف مختلفي درباره خالقيت مطرح شده است
که چند نمونه از مهم ترين و کاربردي ترين آنها به
شرح زير است:
 خالقيت در لغت به معناي پديدار شدن و توليد
يک انديشه و فکر نو و به کارگيري تواناييهاي
ذهني براي ايجاد يک فکر جديد است.
 خالقيت از ريشه "خلق" به معني آفريدن است در
لغت نامه دهخدا خالقيت ،خلق کردن و بوجود
آوردن است و خالق شخصي است که داراي
عقايد نو باشد.
 گيلفورد :5خالقيت تفکر واگرا (دست يافتن به
رهيافتهاي جديد) براي حل مسائل است و در
مقابل تفکر همگرا (دست يافتن به پاسخ صحيح)
قرار دارد.

برخي اين تفکر نادرست را دارند که خالقيت در
انحصار دانشمندان يا هنرمندان است .امروزه دانشمندان
معتقدند خالقيت و نوآوري مختص افراد خاصي
نيست و تمام افراد ميتوانند در جهت آن کوشش کنند
و بيان ميدارند که انسانها در هر سطح سازماني و در
هر رده شغلي قدرت خالقيت ،تفکر و انديشه را دارند.
برخي از مکاتب فکري هم معتقدند که خالقيت قابل
آموزش و يادگيري است .روان شناسان سعي داشته اند
تا مشخصات افرادي که داراي سطح بااليي از خالقيت
هستند را مشخص کنند" ،استيز" عوامل زير را براي
افراد خالق بيان داشته است:
 -1سالمت رواني و ادراکي :توانايي ايجاد تعداد زيادي
ايده به طور سريع.
 -2انعطاف پذيري ادراک :توانايي دست کشيدن از يک
قاعده و چارچوب ذهني.
 -3ابتکار :توانايي در ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد.
 -4ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي :توجه
کردن و در نظر گرفتن چالشهاي جديد مسائل
پيچيده.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

الزم براي شکوفايي و رشد خالقيت فراهم شود،

ويژگيهاي افراد خالق
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 -5استقالل راي و داوري :متفاوت بودن از همکاران

پذيرفته و در برابر آن مقاومت نمي کنند .طبيعي

در ارائه نظرات و انديشههاي نو.

است در چنين سازماني ضرورت ندارد که مدير

برخي ويژگيهاي سازمان خالق عبارتند از:

بخش زيادي از وقت خود را براي چگونگي

 -1رقابت کامل و فشرده است :در يک سازمان در

برخورد با تغييرات اختصاص دهد زيرا همه به

صورتي خالقيت صورت ميپذيرد که رقابت

اين باور رسيده اند که تغيير يک ارزش مثبت

کامل در آن حاکم باشد.

است.

 -2فرهنگ :يکي از عوامل عمده اي که به بالندگي
مديريت ميکند فرهنگ مردم است .بر پايه يک
فرهنگ خوب ،اتالف وقت گناه محسوب
ميشود .بديهي است در چنين بستر مناسبي بحث
رقابت خالقيت يا سازمانهاي پويا بهتر ميتواند
شکل گيرد.
 -3دسترسي به مديران :در سازمانهاي خالق مديران
سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

بر اين اعتقاد هستند که دانش در سطح سازمان به
وفور پراکنده شده است و مديران به راحتي
ميتوانند افکار و نظرات ديگران را مستقيم و
بدون واسطه دريافت کنند.
 -4احترام به افراد :ويژگي ديگر سازمان خالق
احترام به افراد است و آنها باور دارند که
ميتوانند همگام با نيازهاي سازمان ،رشد کنند.
 -5ارائه خدمات مردمي :هدف نهائي در اين
سازمانها توجه به نيازمنديهاي اجتماع و جلب
رضايت آحاد مردم است.
 -6در سازمانهاي خالق افراد داراي يک تخصص
ويژه نيستند و اين امکان را دارند که براي قرار
گرفتن در جايگاه مناسب گردش شغلي داشته
باشند.
 -7کار گروهي
 -8روابط دائمي و بلند مدت کارکنان با اين نوع
سازمانها و در نتيجه برخورداري آنها از امنيت
شغلي از ديگر ويژگيهاي اين سازمانها است.
 -9استقبال مديران از عامل تغيير :در اين سازمانها
تمامي مديران ،مسئله تغيير را به عنوان تنها عامل
ثابت و گريز ناپذير ميدانند و با خشنودي آن را

روش تحقيق
روش تحقيق مجموعهاي از قواعد ،ابزار و راههاي
معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي
واقعيتها ،کشف مجهوالت و دستيابي به راه حل
مشکالت است(خاکي .)1390 ،پژوهش حاضر از نظر
نوع ،کاربرديتوسعهاي است ،زيرا براي حل مسئله اي
علمي به کار ميرود و از نظر روش توصيفي همبستگي
است زيرا هدف از آن توصيف شرايط يا پديدههاي
مورد بررسي و همچنين تاثير متغييرهاي پژوهش بر
همديگر است که بصورت ميداني انجام گرفته است.

جامعه آماري
جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد
يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند
(سرمد و همکاران .)1380 ،جامعه آماري به كل گروه
افراد ،وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق ميخواهد
به تحقيق درباره ي آنها بپردازد (سكاران.)1382 ،
تعريف جامعه بايد چنان بيان شود که از نقطه نظر
زماني و مکاني همه واحدهاي مورد مطالعه را در
برگيرد و در ضمن ،با توجه به آن ،از شمول واحدهايي
که نبايد به مطاله آنها پرداخته شود جلوگيري به عمل
آيد (سرمد و همکاران .)1385 ،جامعه آماري مورد نظر
در اين تحقيق مشتمل است بر كليه پرسنل شرکتهاي
توسعه نيشکر و صنايع جانبي استان خوزستان ميباشند
که تعداد آنها  400نفر هستند.
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فرضيات پژوهش
فرضيه اصلي پژوهش :فرهنگ بر خالقيت تأثير دارد.

فرضيههاي فرعي پژوهش:

ابزار گردآوري اطالعات

 )1مردگرايي  /زن گرايي بر خالقيت تأثير دارد.

ابزارهاي متعددي براي اندازهگيري متغيرها وجود

 )2فردگرايي  /گروه گرايي بر خالقيت تأثير دارد.

دارد .رايجترين ابزار تحقيق ،پرسشنامه است .پرسشنامه

 )3فاصله قدرت بر خالقيت تأثير دارد.

يکي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي

 )4اجتناب از عدم اطمينان بر خالقيت تأثير دارد.

کسب دادههاي تحقيق است (سرمد و همکاران،
 .)1385پرسشنامه مجموعهاي از سواالت از قبل تدوين

اهداف پژوهش

شده است که پاسخدهندگان ،پاسخهاي خود را درون

هدف اصلي پژوهش :تعيين تأثير فرهنگ سازماني بر

دامنهاي از گزينههاي معين انتخاب ميکنند (داناييفرد

خالقيت

و همکاران .)1388 ،تکميل پرسشنامه ميتواند از طريق

 )1تعيين تأثير مردگرايي  /زن گرايي بر خالقيت

پرسشنامه پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامههاي

 )2تعيين تأثير فردگرايي  /گروه گرايي بر خالقيت

استانداردي که براي ارزيابي متغييرهاي مورد بررسي

 )3تعيين تأثير فاصله قدرت بر خالقيت

تدوين شده ،تهيه گرديده است که براي فرهنگ از

 )4تعيين تأثير اجتناب از عدم اطمينان بر خالقيت

شاخصههاي فرهنگي هافستد و با استفاده از پرسشنامه
تلفيقي از پرسشنامه فرهنگ مقيمي (مقيمي )1388 ،و
محقق ساخته با اقتباس از هافستد )2011( 8و براي

اهداف جنبي پژوهش
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 .1تعيين وضعيت عوامل موثر بر خالقيت در

خالقيت پرسشنامه محقق ساخته از خالقيت رندسيپ

شرکتهاي تابعه شرکت توسعه نيشکر و صنايع

( )2001اقتباس گرديد (کرد نقابي ،)2001 ،10استفاده

جانبي استان خوزستان

شد .چارچوب کلي پرسشنامه و سؤاالت مربوط به هر

 .2تعيين مدلهاي معادالت ساختاري پژوهش

متغير و همچنين محققين مربوط در جدول  2-3ارائه
شده است:

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

اهداف فرعي پژوهش:

مراجعه شخصي ،پستي و يا تلفني صورت پذيرد.
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جدول  :1-3مأخذ سؤاالت پرسشنامه مشتريان
متغيرها

فرهنگ سازماني

خالقيت

با توجه به نتيجه مدلسازي معادالت ساختاري،

ابعاد

تعداد گويه ها

چون عدد معناداري ( )t-valueبين دو متغير ابهام

مرد گرايي  /زن گرايي

9

فرد گرايي  /گروه گرايي

5

گريزي و خالقيت برابر  10/70و بزرگتر از  1/96شده

ابهام گريزي

5

فاصله قدرت

6

---------

50

است پس ابهام گريزي بر خالقيت تاثير گذار بوده و
ميزان اين تاثير گذاري  %70ميباشد.
با توجه به نتيجه مدلسازي معادالت ساختاري،
چون عدد معناداري ( )t-valueبين دو متغير فاصله

روش تجزيه و تحليل دادهها
دادههايي که توسط پرسشنامه جمعآوري و
طبقهبندي شدهاند به عنوان منبع اصلي براي کسب

قدرت و خالقيت برابر  11/05و بزرگتر از  1/96شده
است پس فاصله قدرت بر خالقيت تاثير گذار بوده و
ميزان اين تاثير گذاري  %74ميباشد.

معلومات جديد دربارهي پديده مورد مطالعه بکار

سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

ميروند .در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل دادهها،

تطبيق نتايج فرضيه اصلي و فرضيههاي فرعي با

ابتدا براي توصيف دادهها از جداول و نمودارهاي

تحقيقات ديگران

توزيع فراواني و سپس از آزمون کلموگروف-

 سيدي و همکاران (  )1393که در تحقيقي تحت

اسميرنوف و تحليل مدل معادالت ساختاري انجام شده

عنوان رابطه فرهنگ سازماني با خالقيت و تغيير

است.

سازماني در بين مديران مدارس ابتدايي ناحيه يک
شيراز ،نشان دادند که بين ابعاد فرهنگ سازماني و

تجزيه و تحليل توصيفي دادهها
با توجه به نتيجه مدلسازي معادالت ساختاري،
چون عدد معناداري ( )t-valueبين دو متغير فرهنگ
سازماني و خالقيت برابر  8/29و بزرگتر از  1/96شده
است پس فرهنگ سازماني بر خالقيت تاثير گذار بوده
و ميزان اين تاثير گذاري  %88ميباشد.

خالقيت رابطه معنيداري وجود دارد و از بين
ابعاد فرهنگ سازماني ،ابعاد ريسکپذيري،
فردگرايي و مردساالري قدرت پيشبيني خالقيت
مديران را دارا ميباشد.
 قجري و همکاران ( ) 1392در تحقيقي تحت
عنوان بررسي و شناسايي عوامل سازماني موثر در

با توجه به نتيجه مدلسازي معادالت ساختاري،

ايجاد خالقيت در مديران و كاركنان آموزشگاه

چون عدد معناداري ( )t-valueبين دو متغير مرد گرايي

علمي تخصصي شهيد بهشتي ناجا ،نشان دادند که

 /زن گرايي و خالقيت برابر  8/27و بزرگتر از 1/96

ه ر چهار عامل سبك مديريت مشاركتي ،ساختار

شده است پس مرد گرايي  /زن گرايي بر خالقيت تاثير

ارگانيكي ،فرهنگ سازماني و نظام پاداش بر

گذار بوده و ميزان اين تاثير گذاري  %73ميباشد.

خالقيت در سازمان تاثيرگذار است.

با توجه به نتيجه مدلسازي معادالت ساختاري،

 دباغي و غالم نژاد ( )1391در تحقيقي تحت عنوان

چون عدد معناداري ( )t-valueبين دو متغير فرد گرايي

تبيين رابطه ميان فرهنگ سازماني با خالقيت

 /گروه گرايي و خالقيت برابر  9/06و بزرگتر از 1/96

کارکنان صداي جمهوري اسالمي ايران ،نشان دادند

شده است پس فرد گرايي  /گروه گرايي بر خالقيت

که ابعاد فرهنگ سازماني  0/45درصد از تغييرات

تاثير گذار بوده و ميزان اين تاثير گذاري  %84ميباشد.

متغير وابسته را تبيين ميکند که در بين اين
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شاخصها يکپارچگي و انسجام ،حمايت مديريت

ابعاد فرهنگ سازماني و خالقيت سازماني رابطه

و پاداش بيشترين تاثير را بر ميزان خالقيت داشتند.

معني داري وجود دارد .بين فرهنگ عقاليي و

 زنديان و همکاران ( ) 1391در تحقيقي تحت

خالقيت سازماني يک رابطه همبستگي مثبت وجود

عنوان بررسي عوامل فردي و سازماني موثر بر

دارد .بين فرهنگ سلسله مراتبي و خالقيت

خالقيت کارکنان شرکت ملي گاز ايران ،نشان دادند

سازماني يک رابطه همبستگي منفي وجود دارد .بين

که عوامل سازماني فرهنگ و ساختار سازماني با

فرهنگ مشارکتي و خالقيت سازماني يک رابطه

خالقيت کارکنان رابطه معناداري دارد.
 مارتينز و بلنچ
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( )2003و وي هوا

همبستگي مثبت وجود دارد.
12

()2003

به منظور هدايت و کمک به تحقيقات آتي که

فرهنگ سازماني را داراي رابطه معني داري با

توسط محققين ديگر در اين حوزه صورت خواهد

خالقيت دانسته اند.

گرفت ،پيشنهادات زير ارائه ميگردد:

تفاوتي که بين نتايج تحقيقات مشابه با نتايج حاضر

 بررسي راهکارهاي تعديل فرهنگ سازماني جهت

است را ميتوان در جامعه آماري تحقيق دانست .

بالنده ساختن خالقيت افراد در سازمان.

و غالم نژاد و زنديان و همکاران از فرهنگ سازماني

نوآوري و کارآفريني کارکنان سازمان هايي نظير

هافتسد استفاده نشده ولي در تحقيق حاضر و تحقيق

شرکتهاي توسعه نيشکر و صنايع جانبي استان

سيدي و همکاران از شاخصهاي فرهنگ هافتسد

خوزستان.

استفاده شده است.

 از آنجايي که تحقيق حاضر در شرکتهاي توسعه

 سيدي و همکاران (  )1393در تحقيقي تحت

نيشکر و صنايع جانبي استان خوزستان انجام شده

عنوان رابطه فرهنگ سازماني با خالقيت و تغيير

است ،از انجام چنين تحقيقي در يک سازمان دولتي

سازماني در بين مديران مدارس ابتدايي ناحيه يک

و يا خصوصي ميتوان نتايج متفاوتي حاصل نمود

شيراز ،نشان دادند که بين ابعاد فرهنگ سازماني و

که با مطالعه تطبيقي بين نتايج حاصل از سازمان

خالقيت رابطه معني داري وجود دارد و از بين

هاي دولتي و شرکتهاي خصوصي به تفاوتهاي

ابعاد فرهنگ سازماني ،ابعاد ريسک پذيري،

موجود پيبرد.

فردگرايي و مردساالري قدرت پيش بيني خالقيت
مديران را دارا ميباشد.
 احمدي و همکاران ( )1390در تحقيقي تحت
عنوان تجزيه و تحليل ارتباط بين شاخصهاي

 ميتوان اين تحقيق را درجوامع آماري ديگر نيز
انجام داد و باتوجه به ويژگيهاي جمعيت شناختي،
اجتماعي ،فرهنگ وخواستههاي افراد آن بخش از
جامعه به نتايج متفاوتي دست يافت.

فرهنگ سازماني و خالقيت کارکنان وزارتخانه

در اجراي اين تحقيق ،محقق با محدوديتهايي مواجه

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،نشان دادند که

شد که برخي از اين محدوديتها به علت ماهيت

بين شاخصهاي فرهنگ سازماني و خالقيت

اين نوع از پژوهشهاي علمي که در حوزه انساني

کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود داشت.

قرار دارند اجتنابناپذير است.

 موغلي و مالکي طبس ( )1388در تحقيقي تحت

 به علت اينکه اين تحقيق در بخش کوچکي از يک

عنوان رابطه ابعاد فرهنگ سازماني و خالقيت

جامعه بزرگ آماري اجرا شده است ،تعميم نتايج

سازماني در سازمانهاي دولتي ،نشان دادند که بين

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همچنين در تحقيقات مشابه قجري و همکاران ،دباغي

 بررسي تاثير تعهد سازماني بر عرصههاي خالقيت،

 / 88محمدباقر جعفري ـ قنبر اميرنژاد

آن به بخشها و دستگاههاي مشابه به آساني مقدور
نيست و بايد با احتياط همراه باشد.

دانايي فرد ،حسن ،الواني ،سيدمهدي و آذر ،عادل
( ،)1388روش تحقيق کيفي در مديريت ،تهران،

 اطالعات کسب شده توسط پرسشنامه است ،که به

انتشارات صفار.

خاطر محدوديتهايي که اين روش جمعآوري

دباغي ،حميده و خديجه غالم نژاد ( ،)1391تبيين

داده با آن مواجه است ،صحت و سقم اطالعات

رابطه ميان فرهنگ سازماني با خالقيت کارکنان

بستگي به صحت پاسخهاي پاسخگويان نمونه

صداي جمهوري اسالمي ايران ،مجله جهاني رسانه،

آماري دارد .لذا پاسخگويان در پاسخگويي به

دوره  ،7شماره  ،2شماره پياپي  14منتشر شده در

سؤالهاي

پرسشنامه

ممکن

است

دچار

پاييز و زمستان .1391

خودسانسوري شده و يا جوابي را بدهند که فکر

دهکردي ،ش ( ،)1391مطالعه تطبيقي فرهنگ کار در

ميکنند مدنظر پرسشگر باشد ،به همين خاطر

سازمانهاي دولتي مراکز استان اصفهان و خوزستان

احتمال دارد پاسخها همراه با سوگيري باشد.

بر اساس مدل ابعاد فرهنگي هافستد ،پايان نامه

 عدم همکاري برخي از کارکنان در تخصيص
بخشي از اوقات کاري خود به منظور تکميل
سال هشتم /شماره بيست و ششم /تابستان 1396

پرسشنامه تحقيق را با مشکل مواجه ميسازد
منابع و مآخذ
ابزري م ،عباسي ع ،رنجبر م ،رزمجويي ق (،)1390
مديريت رفتار سازماني بين الملل ،چاپ اول،
سازمان مديريت صنعتي تهران.
احمدي سيدعلي اكبر ،حسين مبارکي ،محمد رضا
دارايي ،ياشار سالم زاده ( ،)1390تجزيه و تحليل

کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم تربيتي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان.
-9رابينز ،استيفن ( ،)1386مباني رفتار سازماني،
ترجمه :علي پارسائيان و محمد اعرابي ،چاپ
پانزدهم ،تهران ،انتشارات دفتر پژوهشهاي
فرهنگي ،ص .460
رابينز ،استيفن ( ،)1387تئوري سازمان (ساختار و
طرح سازماني) ،ترجمه :مهدي الواني و حسن
دانايي فر ،تهران ،انتشارات صفار ،چاپ اول ،ص
.480

ارتباط بين فرهنگ سازماني و خالقيت کارکنان

زنديان،هادي ،عباس عباس پور و حميد رحيميان

وزارتخانه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،

( ،)1391بررسي عوامل فردي و سازماني موثر بر

مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد :مهر و آبان

خالقيت کارکنان شرکت ملي گاز ايران ،مجله:

 ،1390دوره  ،13شماره 4؛ از صفحه  28تا صفحه

تازههاي روان شناسي صنعتي/سازماني» تابستان

.34

 - 1391شماره  14( 11صفحه  -از  21تا .)34

الواني ،سيد مهدي ( ،)1376مديريت عمومي ،تهران،
انتشارات نشر ني.
الواني ،سيد مهدي ( ،)1389مديريت عمومي ،تهران،
انتشارات نشر ني ،چاپ سي و هشت ،ص .479
خاکي ،غالمرضا ( ،)1390روش تحقيق در مديريت
با رويکرد پايان نامه نويسي ،تهران ،انتشارات
بازتاب ،ص .155

سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه
( ،)1380روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران،
انتشارات نشرآگه ،ص .177
سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازي ،الهه
( ،)1385روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران،
انتشارات نشرآگه.

سکاران ،اوما ( ،)1382روشهاي تحقيق در مديريت،
ترجمة محمد صائبي و محمود شيرازي ،تهران،

بررسي تاثير فرهنگ سازماني(براساس مدل هافستد) بر خالقيت 89 /
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