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تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت دبيران
داوود حسين پور 1ـ بهرام اصغري اقدم 2ـ علي محجوب

3

چکيده
هدف اين پژوهش بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت دبيران دبيرستاانهتاي شهرستاان
ميانه است .در اين پژوهش فرهنگ سازماني بهعنوان ماغير مساقل و يادگيري سازماني و خالقيت به عنتوان ماغيرهتاي
وابساه در نظر گرفاه شدند .روش پژوهش توصيفي-همبساگي ميباشد .تعداد جامعه آماري تحقيق که شتامل دبيتران
دبيرساانهاي شهرساان ميانه بود  144نفر بودند که با اسافاده از فرمول کوکران حجم نمونه  022نفر و از طريق

نمونه-

گيري تصادفي ساده اناخاب شدند .در اين پتژوهش بتراي آزمتودن فرضتيههتا از رگرستيون خطتي ستاده و ضتري
همبساگي اسپيرمن و براي تعيين برازش ماغيرها از مدل معادالت ساخااري اسافاده شده است .در اين پژوهش جهتت
دسايابي به اعابار پرسشنامهها از دو روش روايي محاوايي و روايي سازه اسافاده شد .همچنين پايايي به دست آمده بتا
اسافاده از ضري

آلفاي کرونباخ  2/240ميباشد که مورد تأييد قرار گرفت .ناايج به دست آمده از پژوهش نشتان

دهد که فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت دبيران دبيرساانهاي شهرساان ميانه ،تأثير دارد.
واژگان كليدي :خالقيت ،فرهنگ سازماني ،يادگيري سازماني.

 1استاديار ،گروه مديريت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی تهران ،ايران
 2دانش آموخته کارشناس ارشد مديريت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران (مسئول مکاتبات)
 3دانشجوی دکتری مديريت دولتی ،دانشگاه عالمه طباطبايی ،تهران ،ايران

متي-
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بي شک بايد گفت که از اهداف اصلي و محور

مقدمه
گسارش و سرعت تغييرات در سراسر جهان باعث

اساسي بحثهاي مديرياي و تحقيقات آموزشي که

شده است که خالقيت بيش از پيش اهميت يابد،

ميبايست به طور جدي مورد توجه واقع شود خالقيت

کشورها فقط با اباکار و نوآوري ميتوانند خود را با

سازماني است .در دنياي کنوني که تغييرات با سرعت

شرايط جديد وفق داده و همگام با دگرگونيها پيش

بسيار زياد افزايش پيدا کرده و رقابت در سازمانها

روند .بديهي است در دنياي پيچيده کنوني ،سازمان-

گسارش يافاه است خالقيت راه کليد بقا و پايداري

هايي در رقابت با سايرين مؤفقتر هساند که باوانند از

سازمانها در اين عرصه پرتالطم محسوب ميشود

فرصتهاي پيش رو به بهارين نحو اسافاده کنند و اين

(نصيري و ديگران .)4810 ،همه سازمانها براي بقا

امر جز با افزايش خالقيت و نوآوري امکانپذير نيست

نيازمند انديشههاي نو و نظرات بديع و تازه هساند.

(باقري و چوپاني.)4821 ،

افکار و نظرات جديد همچون روحي در کالبد سازمان
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يادگيري به معناي انباشان ،انديشيدن و اسافاده از

دميده ميشوند و آن را از نيساي و فنا نجات ميدهد.

مهارتها و نگرشهاي پيچيده است ،به گونهاي که

در عصر ما براي بقا و پيشرفت و حاي حفظ وضع

فرد يا گروه باواند سازگاري فعالي با محيطهاي در

موجود ،بايد جريان نوجويي و نوآوري را در سازمان

حال تغيير خود داشاه باشد (ابراهيمي.)4812 ،

تداوم بخشيم تا از رکود و نابودي آن جلوگيري شود.

يادگيري سازماني عبارت است از فرآيند يادگيري

براي آنکه باوانيم در دنياي ماالطم و ماغير امروز به

جمعي اعضاي سازمان (يوکل )11 :0221 ،4يا به

حيات خود ادامه دهيم بايد به نوآوري و خالقيت روي

عبارت ديگر فرآيند يادگيري سازماني عبارت است از

آوريم و ضمن شناخان تغييرات و تحوالت محيط

اکاساب ،تفسير و کاربرد دانش جديد توسط اعضاي

براي رويارويي با آنها پاسخهاي بديع و تازه تدارک

سازمان (ساکا-هلموت .)0221 ،0يادگيري سازماني در

ببينيم و همراه تأثيرپذيري از اين تحوالت بر آنها اثر

سالهاي اخير جزء تواناييهاي سازماني براي

بگذاريم (الواني .)001 :4822 ،خالقيت عبارت است

براي تغيير در محيط خارجي شده

از به کارگيري تواناييهاي ذهني ،براي ايجاد يک فکر

است .آراگون بيان ميدارد که تغييرات مخالف در

يا مفهوم جديد (رضاييان .)428 :4821 ،در سطح

محيط ،نياز به عکسالعمل واقعبينانه دارد که تعامل

سازماني ،ميتوان مفهوم خالقيت را توليد ايدههاي

سازمان را ماعادل کند (موناس و ديگران0221 ،8؛

نوين ارزشمند و مفيد براي محصوالت ،خدمات،

هونگ و ديگران .)0242 ،1يادگيري سازماني از يک

فرآيندها و روندها ،از سوي افراد يا گروهها تعريف

سو يکي از ابزارهاي سازمانهاي يادگيرنده براي مقابله

کرد (مارتينز و تربالنچ .)0228 ،1نوع فرهنگ بر ميزان

با چالشهاي روبهرو به منظور آمادگي براي تغيير و

خالقيت و نوآوري سازماني و فردي تأثير ميگذارد،

ايجاد توانايي پاسخگويي و تعريف مشکالت تجاري

براي مثال فرهنگ سازماني باز (دادن آزادي به

مزيت رقاباي است (کولوالنجا)0242 ،8

پيشرفت خالقيت سازماني ميشود

پاسخگويي مناس

آينده و کس

زيردساان) موج
2

و از سوي ديگر فرآيندي است که به رشد و توسعه

(برنر و گبرت  .)0228 ،ثابت شده است ،وقاي يک

دانش سازماني (محمودي )4812 ،و افزايش سرعت

الگوي نظري خالقيت براي مديريت مفيد خواهد بود

سازمانها در دنياي پيشبيني نشده امروزي منجر شده

که خالقيت را از ديدگاه چند سطحي (فردي و

(هي-چان )0242 ،6و زماني اتفاق ميافاد که به وسيله
مديريت ارشد سازمان ارزشمند تلقي شود.

1

سازماني) مطالعه کند (برگيني .)0228 ،
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در عصر حاضر كه جهان رو به ترقي و پيشرفت

مديريت مورد بحث قرار گرفاه و به يکي از رايج ترين

ناگهاني است و كشور ما هم دوران حساسي را مي-

مفاهيم مديرياي تبديل شده است ،اما هنوز هم فرهنگ

گذراند نقش سازمانهاي اداري ،صنعاي و مخصوصاً

سازماني يکي از تازهترين و شايد جدال آميزترين

آموزشي در چرخه اقاصاد و توسعه و پيشرفت اهداف

مباحث نظري سازمان باشد (رعنايي کردشولي و

عالي مملكت انكار ناپذير است ،اما آيا تمام آنها در

قرآني.)4826 ،

جاي تعمق و تأمل دارد .با نگاهي عميق به سازمانهاي

فرهنگ سازماني و اين نکاه که معلمان و دبيران كار

مؤفق ،ميتوان عوامل كليدي و مشارك بين آنها كه

تعليم و تربيت جوانان نسل آينده و زمينهساز پرورش

بسارساز و احاماالً عامل اساسي مؤفقيت آنها بوده

نيروي انساني ماهر را بر عهده دارند محققان بر آن

است را كشف كرد .يكي از اين عوامل اساسي و

شدند که يکي از محيطهايي که در آن نياز به نوآوري،

كليدي ،فرهنگ سازماني است .بايد در نظر داشت

خالقيت و يادگيري بيشار احساس ميشود را مورد

فرهنگ سازماني يک هنر است و بايد هنرمندانه به آن

بررسي قرار دهند .بنابراين در اين پژوهش براي اولين

پرداخاه شود .ويژگي و مباني فرهنگي بايد باور شوند

بار هر دو عنصر يادگيري و خالقيت را همزمان مطالعه

و به باور افراد برسند تا در زندگي فردي و در سطح

نموديم که چگونه از فرهنگ سازماني به عنوان

جامعه و سازمان نمود داشاه باشند (ويلنيوس،42

سيسامي از معاني و مفاهيم مشارک ،ماأثر ميشوند .از

 .)0226فرهنگ سازماني اداراکات مشارک اعضاي

ديگر نکات مهم قابل ذکر در خصوص اين پژوهش در

سازمان را نشان ميدهد .اين موضوع وقاي روشن مي-

راسااي پر نمودن خالء موجود ،بايد اشاره نمود که

شود که ما فرهنگ را به عنوان سيسامي از معاني و

نظر به اهميت فوقالعاده اين نوع يادگيري در راسااي

مفاهيم مشارک تعريف نماييم .بايساي اناظار داشت که

بروز خالقيت ،کشف و پرورش اساعداد در سيسامهاي

افراد با پيشينههاي مخالف يا داشان رتبههاي مخالف

آموزشي ،که نهايااً قادر است سنگ بناي تحول

در سازمان تمايل داشاه باشند که فرهنگ سازمان را در

پيشرفت علمي کشور را مهيا سازد و همچنين با توجه

اصطالحات مشابه توصيف کنند .پذيرش اين که

به اهميت فوقالعاده مقطع دبيرساان به دليل اناخاب

فرهنگ سازماني داراي ويژگي خاصي بوده ،بدين معنا

رشاه و محرز شدن جهتگيري علمي مادامالعمر

نيست که درون يک فرهنگ ،خرده فرهنگها نمي-

دانشآموزان ،جامعه آماري پژوهش جمعيت دبيران

توانند وجود داشاه باشند (رابينز .)828 :4822 ،فرهنگ

دبيرساان را شامل شده است .از اين رو هدف اصلي

مجموعه ارزشها ،باورها ،درک و اسانباط از شيوههاي

اين تحقيق بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري

تفکر و انديشيدن که اعضاي سازمان در آن وجوه

سازماني و خالقيت دبيران دبيرساانهاي شهرساان ميانه

مشارک دارند ،ميباشد )حاجيها و خراطزاده.(4818 ،

ميباشد و سؤال اصلي در اين پژوهش اين ميباشد که

به اعاقاد دنيسون فرهنگ سازماني ،به ارزشهاي

آيا فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت

اساسي ،باورها و اصولي مربوط ميشود که مانند

دبيران دبيرساانهاي شهرساان ميانه تأثير دارد؟

شالودهاي محکم ،به نظام مديرياي سازمان خدمت
ميکند (دنيسون و نيل .)82-81 :0222 ،44هر چند

يادگيري سازماني

امروزه مفهوم فرهنگ سازماني در گساره وسيعي از

در چند دهه گذشاه مطالعههاي بسياري در ارتباط

مقالهها و کاابهاي موجود در زمينه سازمان و

با يادگيري سازماني صورت گرفاه است .وجه مشارکي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

حصول ،به اهداف تعيين شده مؤفق بودهاند که حقيقااً

با توجه به نظريات و تحقيقات انجام شده در مورد
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که در بيشار اين تعاريف به چشم ميخورد مفهوم

فرهنگ سازماني

سازگاري است (حضرتي ويري و ديگران.)4810 ،

امروزه در مطالعات دانش فرهنگ نوين ،فرهنگ

يادگيري سازماني زماني اتفاق ميافاد که اعضاي

سازماني به عنوان يکي از موضوعات مهم حوزه رفاار

سازمان براي حل مسائل سازمان از يادگيري اسافاده

سازماني ،به منظور ايجاد يک مزيت رقاباي مورد توجه

ميکنند و هر سازمان بر اساس ويژگيهاي خود و

محققان قرار گرفاه است (ساچين و راوي.)0240 ،41

افرادش روشهايي براي يادگيري دارد (فانگ و

فرهنگ سازماني سيسامي از نفوذ ارزشها ،اعاقادات و

همکاران .)0222 ،40يادگيري مسامر ويژگي کليدي

هنجارها در هر سازمان است (اسمايل و همکاران،48

سازمانهاي پاسخگو به عنوان عنصري رقاباي،

 .)0248از سوي ديگر فرهنگ سازماني محافظهکار

اساراتژيک و پوياست .عالوه بر اين يادگيري سازماني

مانع پيادهسازي مدلهاي جديد سازماني ميشود،

مفهومي است که به فرآيند يادگيري در سازمانها اشاره

بنابراين الزم است تا به منظور اساقرار فرهنگ جديد

دارد .بارها به اشاباه ،محققان آن را با سازمان يادگيرنده

نسبت به شناسايي فرهنگ جاري سازمان اقدام شود

مارادف دانساهاند (جنسن .)0228 ،48يادگيري سازماني

(جانسون و همکاران.)0241 ،46
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( )OLو سازمان يادگيرنده ( )LOيکي نيساند .يادگيري

دنيسون ،اسااد رفاار سازماني دانشگاه ميشيگان و

سازماني يک فرآيند انعکاسي است که همه اعضاي

همکارانش ( )0222در مدل خود فرهنگ سازماني را

سازمان در همه سطوح آن ايفاي نقش ميکنند و شامل

شامل چهار ويژگي ميداند که هر يک از آنها،

مجموعه اطالعاتي است که از محيطهاي داخل و

دربرگيرنده سه شاخص فعاليت مديريت است .اين

ميشود .سازمان يادگيرنده

مدل به صورت افقي و عمودي به دو نيم تقسيم شده

گروهي از افراد ميباشد که براي افزايش تواناييهاي

است تا بيان کننده ابعاد تمرکز داخلي/خارجي و

خود به طور دساه جمعي با هم کار ميکنند تا به

ثابت/منعطف باشد (مارتانز و همکاران.)0240 ،41

نايجهاي که در ذهن دارند برسند (برومند:4821 ،

رويکرد اين مدل تأکيد بر جنبههايي از فرهنگ

.)412

سازماني است که بر اثربخشي سازمانها تأثير

خارج سازمان کس

خالقيت
خالقيت توانايي فرد براي ايجاد ايدهها ،نظريهها،
بينشها يا اشياي جديد و بديع و بازسازي مجدد در
علوم و ساير زمينههاست که از سوي ماخصصان،
اصيل و از نظر هر علمي ،زيباشناسانه ،فناورانه،
اجاماعي و با ارزش تلقي ميشود (نصرت پناه و
ديگران .)4818 ،شريعامداري و توانگر (،)4812
عوامل مؤثر بر خالقيت را به دو گروه تقسيم ميکنند.
يکي در سطح فردي ،که در آن خصوصيات فردي را
که منجر به افزايش يا کاهش خالقيت ميشود و
ديگري سطح سازماني ،که عوامل سازماني مؤثر بر
خالقيت را مورد مطالعه قرار ميدهد.

ميگذارد ،به همين دليل بر چهار ويژگي اصلي درگير
08

شدن در کار ،سازگاري ،04انعطافپذيري 00و رسالت

تأکيد شده است .هر يک از اين ابعاد دربرگيرنده سه
شاخص است که موجبات اندازهگيري اين چهار
ويژگي را فراهم ميکند (جانوويچ و همکاران،42
0226؛ پيرايه و همکاران.)0244 ،41
 درگير شدن در کار :اين ويژگي با سه شاخصتوانمندسازي ،تيمسازي و توسعه قابليتها اندازه-
گيري ميشود (دنيسون و همکاران.)0221 ،02
 سازگاري :اين ويژگي با سه شاخص ارزشهايبنيادي ،توافق و هماهنگي و انسجام اندازهگيري
ميشود (جانوويچ و همکاران.)0226 ،
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 انطباقپذيري :اين ويژگي با سه شاخص ايجاد تغيير،مشاريگرايي و يادگيري سازماني اندازهگيري
ميشود (جانوويچ و همکاران.)0226 ،

به برخي از تحقيقات انجام شده مرتبط اشاره شده
است:
منصوري و رحيمي ( )4814در پژوهش خود در

 -رسالت :اين ويژگي با سه شاخص گرايش و

بين کارکنان شرکت توزيع نيروي برق هرمزگان ،نايجه

جهتگيري راهبردي ،اهداف و مقاصد و چشمانداز

گرفاند که بين فرهنگ سازماني و خالقيت کارکنان

اندازهگيري ميشود .شايد باوان گفت مهمارين

رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .دسااوردهاي

ويژگي فرهنگ سازماني رسالت و مأموريت آن

تحقيقي ديگر بر روي کارکنان صداي جمهوري

است (جانوويچ و همکاران.)0226 ،

اسالمي ايران توسط دباغي و غالمنژاد ( ،)4814نشان
داد فرهنگ سازماني بر خالقيت کارکنان صداي
جمهوري اسالمي ايران تأثير به سزايي دارد .بر مبناي
يافاههاي پژوهشي ديگر بر روي کارکنان شرکت
سهامي برق منطقهاي گيالن ،اسدينژاد ( )4812بيان
ميکند که فرهنگ يادگيري سازماني بر خالقيت
کارکنان تأثير دارد .موغلي و مالکي ( )4822در تحقيق
وجود رابطه ميان فرهنگ سازماني و خالقيت سازماني

شکل  :4مدل فرهنگ سازماني دنيسون
همانطور که در مدل دنيسون هم مشخص است
اين مدل دو محور عمودي و افقي دارد که مدل را به
چهار قسمت تقسيم کرده است .محور عمودي
دربرگيرنده ميزان و تمرکز فرهنگ سازماني است .اين
محور دو اناهاي تمرکز داخلي و تمرکز خارجي دارد و
محور افقي به ميزان انعطافپذيري اشاره دارد که از
يک سمت به فرهنگ ايساا و از طرف ديگر به فرهنگ
منعطف خام ميشود (مارتانز و همکاران.)0240 ،
درباره فرهنگ سازماني و تأثير آن بر روي
ماغيرهايي مثل سبک رهبري ،ساخاار سازماني ،رضايت
شغلي ،بهرهوري ،تعهد سازماني و جو سازماني
تحقيقات زيادي صورت گرفاه است ولي بر اساس
بررسي محققان ،تاکنون در مورد فرهنگ سازماني و
تأثير آن بر روي يادگيري سازماني و خالقيت به طور
همزمان تحقيقات خاصي انجام نگرفاه است .در ادامه

صحه گذاشاند .جاوداني ( )4821در تحقيقي بر روي
اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
مرودشت ،به اين نايجه دست يافت که ميان فرهنگ
سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش رابطه
معناداري وجود دارد .در ادامه ،ژوزف و داي)0221( 01
در پژوهش خود بر روي کارکنان مديرياي و غير
مديرياي سازمانهاي اداري شهر آبييجان کشور ساحل
عاج ادعا نمودهاند که فرهنگ سازماني بر يادگيري
سازماني ،مشارکت کارکنان و بهرهوري کارکنان تأثير
معناداري دارد .نهايااً ،يافاههاي پژوهش شوهونگ

08

( )0241بر روي کارکنان شرکتهاي اداري بيمه عمر
تايوان ،بر اين نکاه تأکيد ميکند که ميان فرهنگ
سازماني ،يادگيري سازماني و اساراتژي ( )ITروي
مديريت دانش و عملکرد کارکنان رابطه معناداري
وجود دارد.
با توجه به ادبيات و پيشينه تحقيق ،به نظر ميرسد
که فرهنگ سازماني بر روي يادگيري و خالقيت
بصورت توأمان تأثيرگذار است .بنابراين؛ فرضيه اصلي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

خود در سازمانهاي اداري سيساان و بلوچساان بر
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اين تحقيق ،اين ميباشد که فرهنگ سازماني بر

براي ماغير فرهنگ سازماني از مدل دنيسون ،براي

يادگيري سازماني و خالقيت دبيران دبيرساانهاي

ماغير يادگيري سازماني از مدل پيار سنگه و براي ماغير

شهرساان ميانه تأثير دارد .فرضيههاي فرعي اين تحقيق

خالقيت از مدل تورنس اسافاده گرديده است.

نيز با توجه به شاخصهاي ماغيرها ،در قال
فرضيه و به ترتي

شش

زير مورد بحث قرار گرفاه است:

 .1درگير شدن در کار بر يادگيري سازماني دبيران
دبيرساانهاي شهرساان ميانه تأثير دارد.

روش پژوهش
از آنجا که در تحقيق حاضر سعي شده است که به
بررسي و توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص

 .2سازگاري بر يادگيري سازماني دبيران دبيرساانهاي
شهرساان ميانه تأثير دارد.

توجه و کمک شود ،ميتوان آن را از لحاظ تحقيق از
نوع تحقيقات کاربردي به شمار آورد همچنين روش

 .3انطباقپذيري بر يادگيري سازماني دبيران دبيرساان-
هاي شهرساان ميانه تأثير دارد.

تحقيق توصيفي-همبساگي ميباشد.
جامعه آماري در اين تحقيق ،شامل دبيران

 .4رسالت بر يادگيري سازماني دبيران دبيرساانهاي
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شهرساان ميانه تأثير دارد.

دبيرساانهاي شهرساان ميانه مي باشد و براي نمونه-
گيري از جامعه آماري مورد نظر ،از روش نمونهگيري

 .5فرهنگ سازماني بر خالقيت دبيران دبيرساانهاي
شهرساان ميانه تأثير دارد.

تصادفي ساده اسافاده گرديده است .در اين پژوهش
تعداد دبيران دبيرساانهاي شهرساان ميانه  144نفر

 .6ميان يادگيري سازماني و خالقيت دبيران دبيرساان-

بودند که با اسافاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر

هاي شهرساان ميانه رابطه معناداري وجود دارد.

 412/2تعيين گرديد و به منظور اطمينان بيشار حجم

در اين تحقيق ،فرهنگ سازماني به عنوان ماغير

نمونه  022نفر در نظر گرفاه شد و پرسشنامه ميان آنان

مساقل و يادگيري سازماني و خالقيت به عنوان ماغير

توزيع گرديد .در جدول شماره يک مشخصات

وابساه در نظر گرفاه شدند.

جمعيتشناسي نمونه بيان شده است.

شکل  :0مدل مفهومي تحقيق
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جدول  :4مشخصات جمعيتشناسي نمونه
وضعيت اساخدامي
سطح تحصيالت
سابقه کار
جنسيت

رسمي

پيماني

ساير (حق الادريس)

%80

%84

%41

فوق ليسانس و باالتر

ليسانس

کارداني و ديپلم

%84

%11

%8

 4تا  1سال

 1تا  41سال

باالتر از  41سال

%11

%18

%2

مرد

زن

%61

%88

به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي تجزيه

بدين منظور يک نمونه اوليه شامل  82پرسشنامه پيش

و تحليل از روش پرسشنامهاي و از سه پرسشنامه

آزمون گرديد و سپس با اسافاده از دادههاي به دست

اسااندارد اسافاده شده است .براي سنجش فرهنگ

آمده از اين پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماري

سازماني از پرسشنامه دنيسون که شامل  62گويه است

 SPSSميزان پايايي محاسبه شد .ضري

اسافاده گرديده است و براي سنجش يادگيري سازماني

به دست آمده براي ماغيرهاي تحقيق و ابعاد آن به

از پرسشنامه پيار سنگه شامل  01گويه و براي خالقيت

شرح جدول شماره  0ميباشد.

شده است.

در ادامه جهت اطمينان بيشار سه پرسشنامه تلفيق
گرديد و دوباره آلفاي کرونباخ آن سنجيده شد که

در اين پژوهش جهت دسايابي به اعابار

پايايي آنها  2/240به دست آمد .با توجه به اين که

پرسشنامهها از دو روش روايي محاوايي و روايي سازه

ضري

پايايي به دست آمده باالتر از  2/12است ،پس

اسافاده گرديده است .همچنين براي برآورد پايايي

با اطمينان ميتوان گفت که ابزار مورد اسافاده در

پرسشنامه ،از روش آلفاي کرونباخ اسافاده شده است.

تحقيق حاضر از پايايي قابل قبولي برخوردار است.

جدول :2ميزان آلفاي کرونباخ ماغيرها و ابعاد تحقيق
متغير
فرهنگ سازماني

آلفاي کرونباخ

2/281

يادگيري سازماني

2/110

خالقيت

2/110

ابعاد

آلفاي کرونباخ

درگير شدن در کار

2/128

سازگاري

2/108

انطباقپذيري

2/220

رسالت

2/208

شايساگيهاي فردي

2/682

مدلهاي ذهني

2/180

چشمانداز مشارک

2/114

يادگيري گروهي

2/162

تفکر سيسامي

2/688

سيالي

2/118

بسط

2/144

اباکار

2/626

انعطافپذيري

2/264

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

از پرسشنامه تورنس که شامل  62گويه ميباشد اسافاده

آلفاي كرونباخ
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جدول  :8ناايج تحليلي آزمون آناليز واريانس و ضري

رگرسيون خطي براي ماغير فرهنگ سازماني و تأثير آن بر

يادگيري سازماني و خالقيت
ANOVAb

سطح معناداري

مجذور ميانگين

F

06/862 021/880

2/000

2/428

df

مدل

مجموع مربعات

4

41/620

رگرسيون

412

40/101

باقي مانده

411

82/421

کل

Coefficientsa

ضريب استاندارد
سطح معناداري

B

t

2/220

2/261

2/000

46/808

ضرايب غير استاندارد
خطاي استاندارد

2/161

مدل

B

ثابت

2/021

2/26

ضري

2/211

2/168

فرهنگ سازماني
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 2/106مورد پذيرش و درگير شدن در کار بر يادگيري

يافتههاي تحقيق
به منظور آزمودن فرضيهها و بررسي تأثير و رابطه

سازماني دبيران تأثير دارد .همچنين ،ناايج حاکي از اين

ماغيرها بر روي يکديگر ،از روش رگرسيون خطي و

هساند که در سطح معناداري  2/28فرضيه فرعي دوم

همبساگي اسپيرمن و همچنين براي تعيين

 2/601مورد پذيرش قرار گرفاه و بنابراين

ضري

با ضري

برازش دادهها از مدل معادالت ساخااري اسافاده شده

سازگاري بر يادگيري سازماني دبيران تأثير دارد .در

است.

ادامه ،فرضيه فرعي سوم در سطح معناداري  2/28با
ضري

بررسي فرضيه اصلي تحقيق
با توجه به ناايج به دست آمده از جدول شماره سه

 2/140مورد تأييد واقع شده و بنابراين؛

انطباقپذيري بر يادگيري سازماني دبيران تأثير دارد.

در سطح معناداري  2/28فرضيه اصلي با ضري

ناايج تحليل آماري از همين جدول حاکي از آن است

 2/161مورد پذيرش و فرهنگ سازماني بر يادگيري

که در سطح معناداري  2/28فرضيه فرعي چهارم با

سازماني و خالقيت دبيران شهرساان ميانه تأثير به

ضري

 2/281تأييد گشاه و بنابراين؛ رسالت بر

سزايي دارد.

يادگيري سازماني دبيران تأثير دارد .فرضيه فرعي پنجم
نيز در سطح معناداري  2/28با ضري

بررسي فرضيههاي فرعي تحقيق
با توجه به ناايج به دست آمده از جدول ،1در

 2/188تأييد

گرديد و فرهنگ سازماني بر خالقيت دبيران تأثير دارد.

سطح معناداري  2/28فرضيه فرعي اول با ضري
جدول  :1ضري

رگرسيون خطي ،مقدار آماره  tو سطح معناداري براي فرضيههاي فرعي تحقيق
a

Coefficients

سطح معناداري

t

B

بررسي فرضيههاي فرعي تحقيق

2/222

2/214

2/106

تأثير درگير شدن در کار بر يادگيري سازماني

2/228

2/268

2/601

تأثير سازگاري بر يادگيري سازماني

2/222

2/264

2/140

تأثير انطباقپذيري يادگيري سازماني

2/224

2/281

2/281

تأثير رسالت بر يادگيري سازماني

2/222

2/261

2/188

تأثير فرهنگ سازماني بر خالقيت
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جدول  :8ضري

همبساگي اسپيرمن براي ماغيرهاي يادگيري سازماني و خالقيت دبيران
s

Correlation

يادگيري سازماني
يادگيري سازماني
ضري

همبساگي اسپيرمن

ضري

4/222

2/684

سطح معني داري

-

2/222

تعداد

022

022

همبساگي

2/684

4/222

سطح معني داري

2/222

-

تعداد

022

022

ضري
خالقيت

همبساگي

خالقيت

سطح  11درصد ( )P<0/01فرضيه فرعي ششم با

معنيدار ميباشد .مقدار تي به دست آمده بين فرهنگ

 2/684مورد تأييد قرار گرفاه و نشان ميدهد

سازماني و يادگيري سازماني برابر است با  ،88/12بين

رابطه مساقيمي بين يادگيري سازماني و خالقيت

فرهنگ سازماني و خالقيت برابر با  02/11و بين

دبيران وجود دارد .يعني با افزايش يادگيري سازماني،

يادگيري سازماني و خالقيت برابر  01/68ميباشد که

خالقيت دبيران هم افزايش مييابد.

مقدار تي به دست آمده از  0/2بيشار ميباشد بنابرين

ضري

بر اساس ناايج به دست آمده از تجزيه و تحليل

مدل بر اساس شکل سه مورد تأييد قرار ميگيرد ولي

نهايي مدل ساخااري ،مدل زير مد نظر قرار ميگيرد

اگر مقدار تي به دست آمده کمار از  0/2باشد مدل

(شکل شماره )8

مورد تأييد قرار نميگيرد و سازه مورد نظر در سطح

به منظور تأييد مدل ،از آزمون تي اسافاده ميگردد.
به طور کلي ،چنانچه مقدار تي بيش از | |2يا

||2/576

باشد ،تأثير سازه مورد نظر بر ديگري به ترتي

خطاي  %8و سطح خطاي  %4از نظر آماري معنيدار
نميباشد.

در

شکل  :8نمودار  T-Valueبه دست آمده براي مدل ساخاار کلي

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به ناايج به دست آمده از جدول  8در

سطح خطاي  %8و سطح خطاي  %4از نظر آماري
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جدول  :6شاخصهاي برازش اندازهگيري مدل مربوط به تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت دبيران
شاخص برازش

معيار مقبوليت

آمارههاي ارائه شده

)χ2 (Chi Square

χ2≤ 3df

χ2=131/19 , df=62

χ2∕df

χ2∕df≤ 3

2/11

RMSEA

RMSEA≤ 0 /08

GFI

0/ 90≤ GFI

AGFI

0/85≤ AGFI

2/266
2/18
0/92
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شکل  :1نمودار مقادير اسااندارد به دست آمده براي مدل ساخاار کلي
جدول ناايج برازش (جدول  ،)6مدل ساخااري

مقادير اسااندارد مدل ،در مدل ساخااري روابط بين

مربوط به تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و

ماغيرهاي اصلي تحقيق را بر اساس ضراي

اسااندارد

خالقيت دبيران را نشان ميدهد .بر طبق جدول مذکور

نشان ميدهد که در نمودار مد نظر قرار ميگيرد.

و شاخصهاي برازش کلي مدل ،برازش مدل مورد
تأييد قرار ميگيرد.
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جدول  :1ميزان مقادير به دست آمده مدل کلي و مؤلفهها
متغيرهاي مورد بررسي

درگير شدن در کار

1/62

2/61

سازگاري

42/21

2/21

انطباقپذيري

42/18

2/28

رسالت

1/24

2/20

شايساگيهاي فردي

8/22

2/11

مدلهاي ذهني

42/20

2/21

چشمانداز مشارک

1/11

2/18

يادگيري گروهي

0/21

2/02

تفکر سيسامي

1/82

2/62

سيالي

6/11

2/68

بسط

42/88

2/21

اباکار

2/22

2/18

انعطافپذيري

8/01

2/80

فرهنگ سازماني و يادگيري سازماني

88/12

4/28

فرهنگ سازماني و خالقيت

02/11

2/21

يادگيري سازماني و خالقيت

01/68

2/11

فرهنگ سازماني

يادگيري سازماني

خالقيت

بحث و نتيجهگيري

فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني و خالقيت دبيران

در عصر حاضر كه جهان رو به ترقي و پيشرفت

دبيرساانهاي شهرساان ميانه تأثير مثباي دارد .در

ناگهاني است و كشور ما هم دوران حساسي را مي-

سازمانهايي که در آنها به خالقيت و يادگيري

گذراند ،نقش سازمانهاي اداري ،صنعاي و مخصوصاً

کارکنان توجه ميشود موج

افزايش عملکرد و بهره-

آموزشي در چرخه اقاصاد و توسعه و پيشرفت اهداف

وري افراد سازمان خواهد شد .يافاههاي پژوهش با

عالي مملكت انكار ناپذير است ،اما اين سوال که "آيا

ناايج منصوري و رحيمي ( ،)4814دباغي و غالمنژاد

تمام آنها در حصول ،به اهداف تعيين شده مؤفق

( ،)4814اسدينژاد ( ،)4812موغلي و مالکي (،)4822

بودهاند يا خير" ،جاي تعمق و تأمل بسيار دارد .با

ژوزف و داي ( ،)0221شوهونگ ( )0241و جاوداني

نگاهي عميق به سازمانهاي مؤفق ،ميتوان عوامل

( )4821مطابقت دارد .براي بررسي فرضيههاي فرعي
رگرسيون خطي ساده و ضري

كليدي و مشارك بين آنها كه بسارساز و احاماالً عامل

تحقيق از ضري

اساسي مؤفقيت آنها بوده است را كشف نمود .يكي از

همبساگي اسپيرمن اسافاده شده است .ناايج به دست

اين عوامل اساسي و كليدي ،فرهنگ سازماني است.

آمده از جدول شماره چهار و پنج حاکي از آن است که

بايد در نظر داشت فرهنگ سازماني يک هنر است و

همه فرضيههاي فرعي پژوهش مورد تأييد واقع شده و

بايد هنرمندانه به آن پرداخاه شود .ويژگي و مباني

درگير شدن در کار ،سازگاري ،انطباقپذيري و رسالت

فرهنگي بايد باور شوند و به باور افراد برسند تا در

بر يادگيري سازماني و فرهنگ سازماني بر خالقيت

زندگي فردي و در سطح جامعه و سازمان نمود داشاه

دبيران تأثير دارد و نهايااً رابطه ميان يادگيري سازماني

باشند .با تأييد فرضيه اصلي پژوهش مشخص شد که

و خالقيت دبيران تأييد گشت .نظر به ناايج حاصل

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مؤلفهها

مقدار تي

مقدار استاندارد مدل
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شده از پژوهش ،پيشنهاد ميگردد مديران دبيرساانها

منابع و مآخذ

در راسااي افزايش و بهبود يادگيري و خالقيت دبيران،

ابراهيمي ،احمد ( .)4812بررسي رابطه بين سرمايه

توجه ويژهاي به توانمندسازي و توسعه قابليتهاي

فکري و توانمندسازي شناخاي با يادگيري سازماني

آنان نموده و در خصوص اقدام با اهميت تيمسازي در

در ميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه .پايان-

اين راساا ،غفلت نورزند .همچنين ،پيشنهاد ميگردد

نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي ،دانشکده

مديران براي بهبود خالقيت و رشد يادگيري ،به تدوين

ادبيات و علوم انساني ،دانشگاه اروميه.

و شفافسازي ارزشهاي بنيادين هماهنگ با فرهنگ

اسدينژاد ،مريم ( .)4812بررسي تأثير فرهنگ

توافق کارکنان

يادگيري سازماني بر خالقيت کارکنان شرکت

و ايجاد هماهنگي و انسجام ميان آنان و ارزشها،

سهامي برق منطقهاي گيالن .پاياننامه کارشناسي

همت گمارند .در اناها در راسااي بروز خالقيت و

ارشد مديريت دولاي ،دانشگاه پيام نور ،دانشگاه

بهبود يادگيري ،ضروري است که مديران دبيرساانها

پيام نور اساان تهران واحد تهران غرب.

سازمان يادگيرنده اقدام نموده و به جل

جهتگيري و رويکردي راهبردي را در گرايشهاي
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خود لحاظ نمايند و اهداف ،مقاصد و چشم انداز
ماناس  ،شفاف ،منعطف ،قابل دسايابي و قابل سنجشي
را در آن راساا تدوين نمايند.

الواني ،مهدي ( .)4822مديريت عمومي ،تهران ،ني،
چاپ سي و چهار.
باقري ،زهرا و چوپاني ،حيدر ( .)4821موانع و
چالشهاي خالقيت و نوآوري در سازمانها و

نظر به محدوديت در روششناسي اين پژوهش و

ارائه راهکارهايي جهت بهبود آن .سومين کنفرانس

اسافاده صرف از دادههاي کمي ،پيشنهاد ميگردد در

ملي خالقيت شناسي ،تريز ( )TRIZو مهندسي و

آينده پژوهشي مشابه با اسافاده از دادههاي کيفي نظير

مديريت نوآوري ايران  ،8-6صص .4-02

مصاحبه صورت پذيرد و به عنوان مکمل ناايج حاصل
از اين تحقيق ،به بهبود اعابار يافاهها کمک نمايد.

برومند ،زهرا ( .)4821بهبود و بازسازي سازمان،
تهران ،جنگل ،چاپ چهارم.

همچنين ،با توجه به اينکه تحقيق حاضر در شهرساان

جاوداني ،مريم ( .)4821بررسي رابطه بين فرهنگ

ميانه صورت پذيرفاه است ،پيشنهاد ميگردد براي غلبه

سازماني و يادگيري سازماني با مديريت دانش

بر محدوديت تعميمپذيري آن ،تحقيقاتي مشابه در

( )KMميان اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد

ساير جوامع آماري صورت پذيرد ،بلکه باوان تا حد

اسالمي واحد مرودشت در سال تحصيلي -21

امکان بر محدوديت مذکور در تصميمگيريها و تعميم

 .4822پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي،

قضاوتها غلبه نمود .نهايااً نظر به وجود مدلهاي

دانشگاه آزاد اسالمي ،دانشکده علوم تربياي و

گوناگون براي بررسي ماغيرهاي وابساه و ماغير مساقل

روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.

پژوهش ،پيشنهاد ميگردد از ساير مدلهاي موجود نيز

حاجيها ،زهره و خراطزاده ،محدثه ( .)4818بررسي

در پژوهشهايي مشابه اسافاده گردد تا باوان اعابار

رابطه فرهنگ سازماني و معيارهاي خلق ارزش در

يافاههاي حاصل از اين پژوهش را به کمک آنان بهار

شرکتهاي پذيرفاه شده در بورس اوراق بهادار

تعيين نمود.

تهران .نشريه مديريت فرهنگ سازماني ،دوره ،40
شماره  ،8صص .104-182
حضرتيويري ،اصغر؛ عباسپور ،عباس و اکبري
محلهکالئي ،محمد ( .)4810تعهد سازماني،
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يادگيري سازماني و ميزان تحصيالت .چشم انداز
مديريت دولاي ،شماره  ،48صص .481-418

نصرتپناه ،سياوش؛ کشوري ،عبدالرحمن و
پورالشريعه ،عليرضا ( .)4818چالشهاي خالقيت

دباغي ،حميده و غالمنژاد ،خديجه ( .)4814تبيين

و نوآوري کارکنان مطالعه موردي :يک دانشگاه

رابطه ميان فرهنگ سازماني با خالقيت کارکنان

نظامي .فصلنامه راهبرد دفاعي ،سال دوازدهم،

صداي جمهوري اسالمي ايران .مجله جهاني رسانه،

شماره  ،11صص .11-401

دوره  ،1شماره  ،0صص .4-04

نصيري ،فخرالسادات؛ احمدي ،غالمعلي و سلطان-

رابينز ،اسايفن ( .)4822تئوري سازمان (ساخاار و

آبادي ،پروانه ( .)4810بررسي وضعيت هوش

طرح سازماني) .ترجمه سيد مهدي الواني و حسن

اجاماعي و رابطه آن با رفاار شهروندي و خالقيت

دانايي فرد ،تهران ،صفار ،چاپ بيست و ششم.

سازماني در دانشگاه بوعلي سينا همدان .فصلنامه

رضاييان ،علي ( .)4821مباني سازمان و مديريت،
تهران ،سمت ،چاپ دوازدهم.
رعنايي کردشولي ،حبي

ا ..و قرآني ،سيد فرامرز

( .)4826کاربرد چارچوب ارزشهاي رقاباي در
پژوهشهاي فرهنگ سازماني .نشريه مديريت
.21
شريعامداري ،مهدي و توانگر ،علي ( .)4812بررسي
رابطه بين ابعاد سازمان يادگيرنده و خالقيت
مديران ماوسطه سمنان .فصلنامه رهبري و مديريت
آموزشي دانشگاه آزاد واحد گرمسار ،سال پنجم،
شماره  ،4صص .11-18
محمودي ،مهرداد ( .)4812يادگيري سازماني انسان-
محور .پيام دريا ،شماره  ،028صص .11-11
منصوري ،حسين و رحيمي ،فريبا ( .)4814بررسي
تأثير فرهنگ سازماني بر ارتقاي خالقيت کارکنان
شرکت توزيع نيروي برق اساان هرمزگان.
هفدهمين کنفرانس سراسري شبکههاي توزيع
نيروي برق ،انجمن مهندسين برق و الکارونيک
ايران.
موغلي ،عليرضا و مالکي طبس ،فاطمه ( .)4822رابطه
فرهنگ سازماني و خالقيت سازماني در سازمان-
هاي دولاي.

پژوهشهاي مديريت ،سال دوم،

شماره  ،6صص .11-408

واحد گرمسار ،سال هفام ،شماره  ،1صص -442
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