
 

 

© 2021 The Author(s). Published by Shahid Chamran University of Ahvaz. This is an open-
access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

 

 



 

 

 

 

 

 
  Corresponding Author: Ali Yazdkhasty 

  Email: yazdkhasty@kashanu.ac.ir 

 

Research Article 

https://orcid.org/0000-0002-6268-8379


50 Organizational factors affecting organizational …                                                                  

 



 

 
شناسی صنعتی و سازمانی مطالعات روان   

 24/01/1400تاریخ دریافت مقاله:   49-74(، 1)8، 1400بهار و تابستان 
09/06/1400تاریخ پذیرش مقاله: 

 
برخی  در    حلیل فرات   عه مطال یک  :  سازمانی   خالقیت   بر   مؤثر   سازمانی   عوامل 

های ایرانی سازمان 
 

 1فاطمه متولی جعفرآبادی
 2علی یزدخواستی

 3زهرا صادقی آرانی
 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران. 1
 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایراندانشیار گروه مدیریت آموزشی،  . 2
. استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران3

 
   چکیده 

باید  ها  . ساازمان کند می خالقیت و نوآوری به توجه به  را ملزم  ها  محیِط در حال تغییر و دگرگونی، ساازمان 
بررسای عوام  مثرر بر   باشاند تا بتوانند مزیت رقابتی داشاته باشاند. هدح تح یا حا ار به طور مداوم خالق  

های  ساازی ژووه  ایرانی اسات، تا از ای  طریا بتوان با یکاارهه   های خالقیت به روش فراتحلی  در ساازمان 
وام  و میزان  بر آن را شااناسااایی و اندازه ارر هری  از ع مثرر    شااده در زمینه خالقیت، عوام  مجزای انجام 

  افزار  شاده را مشا ن نمود. روش ژووه ، فراتحلی  اسات. بدی  من ور از نرم همگنی مطالعات انجام 
داده مورد    های اولیه با معیارهای ورود سال ژووه  و زبان ژووه  از ژایگاه   ی شده است. در جستجو   استفاده 
ژووه  گزین    170گنجی  آن، با معیارهای درون ساند مرتطط با مو اوی یافت گردید. ژا از    1687بررسای 

درصاد عوام     95که در ساط  اطمینان    داد ژووه  نشاان   های و در فرایند فراتحلی  وارد شاده اسات. یافته 
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درصاد از تغییرات خالقیت ساازمانی را    0/ 52بر خالقیت ساازمانی داشاته و توانساته  داری معنی ساازمانی تثریر  
که بی  مطالعات مورد بررسای ناهمگنی وجود    بود دهنده آن  آزمون ناهمگونی نشاان تطیی  کند. همچنی ، نتایج  

دارد که به همی  جهت از اندازه ارر تصااادفی اسااتفاده شااد. نمودار قیفی نیز حاکی از آن اساات که خطای  
درواقع بیانگر توزیع نرمال و تصااادفی اساات و خطای    که   اسااتاندارد ژایی  و سااوگیری نسااطتاس ک  اساات، 

که از میان    بود   آن دهنده  باشااد. نتایج ای  ژووه  نشااان حتمالی می شااده نیز ناشاای از انوای اری  ا مشاااهده 
، ژیچیدگی شاغ ، راهطرد رفتارمحور، تفوی   مراتطی سالساله کراسای، فرهن  بورو شاده فرهن  متغیرهای بررسای 

، بدون تثریر بر خالقیت سااازمانی گزارش شااده اساات. همچنی  متغیرهای داری اختیار با م دار معنی 
، بیشااتری  درصااد  0/ 63و    0/ 65با اندازه اررهای  ای  و فرهن  قطیله  محور دان    های و ساایاساات  اسااتراتوی 

کمتری  درصااد تغییرات    0/ 17ایرانی، و متغیر رهطری عملگرا با اندازه ارر    های تغییرات خالقیت در سااازمان 
دهد تالش برای بهطود فرهن  ساازمانی به  ایرانی را تطیی  کرده اسات. نتایج نشاان می   های خالقیت در ساازمان 

ریزی برای  های مدیریت دان  ساازمانی و برنامه تدوی  اساتراتوی هنی   ه  ای و  ساازی فرهن  قطیله ویوه غنی 
نی خواهد داشت.  های ایرا خالقیت سازمانی در سازمان   ها تثریر قاب  توجهی بر توسعه اجرای ای  استراتوی 

 

فراتحلی ، خالقیت سازمانی رفتار خالقانه، عوام  سازمانی  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
را بر آن  ها  تحوالت سریع جهانی در عل  و فناوری، صنعت و مدیریت بسیاری از سازمان

)  داشته که اهداح و عالیا خود را در جهت به کارگیری خالقیت هدایت کنند

ها در دنیایِ همواره در حال تغییر، به ظرفیت  از ای  رو، موف یت سازمان  (.

انسانی به ایدهخالقیت منابع  انت ال  توانایی  آنان به محصوالت و خدمات جدید و من ور  های 

 (.بدیع وابسته است ) 

ی آن بی  از یا  قرن ژی  توساااط  یا  دهنادهتح یا در مورد خالقیات و عنااصااار تشاااک

آن برای خالقیت تعریف واحدی به  (.) دانشامندان علوم اجتماعی شاروی شاد

م تلف   هایمتفاوت آن را به گونه  هایدساات نیامده اساات، ولی صاااح  ن ران دارای دیدگاه

توانایی اندیشایدن درباره امور به صاورت  آفرینندگی رو به  (  تعریف کرده اند. )

منحصاار به فرد برای مساااع  تعریف کرده    هایح های تازه و غیرمعمول و رساایدن به راهراه

( مای  (  اساااات.  مساااا الااه  حاا   ناوعای  را   دانااد.  آفاریاناناادگای 
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 آفرینندگی را بر حسا  تفکر واگرا تعریف کرده اسات. تفکر واگرا از هند  (  )

ژذیری، تازگی، گساترش، ترکی ، تحلی ، ساازمان دادن یافته اسات. سایالی، انعطاحعام  تشاکی 

 (.و ژیچیدگی )

یندهای  اخالقیت و نوآوری مفاهی  نزدی  و ظریفی هساتند که هر کدام شاام  تعدادی از فر

متماایز اماا اغلا  مرتطط باا یکادیگر متماایز اماا مرتطط باا یا  دیگر هساااتناد کاه منجر باه نتاایج  

به روشی ها (. خالقیت یعنی توانایی ترکی  اندیشهشوند )می

که نوآوری فرایناد کسااا   منحصااار به فرد یا ایجااد ارتطااطی غیر معمول بی  ن ریات. در حالی

 ی سودمند است خالق و تطدی  آن به محصول و خدمت یا ی  روش عملیاتای اندیشه

آمیز محصاوالت  خالقیت بذر همه نوآوری هاسات. ایجاد موف یت (. )

که ایده خوبی را در تجاری جدید با شاا ن یا تیمی  هایخطری یا شاایوه هایجدید، ساارویا

تطدی  دهند ای  شاود و ای  ایده را فراتر از حالت اولیه خود توساعه میمی  گیرند شاروین ر می

خالقانه به محصاوالت و فرآیندهای واقعی جدید از دیرباز به عنوان ی  هال  اصالی   هایایده

در مدیریت نوآوری و در ایجاد مشاغ  جدید مطرح بوده است با ای  حال ، ارتطاط بی  فعالیت 

شااود و نیاز به ی  بررساای جامع و یکاارهه دارد. خالق و نوآوری اغل  در ادبیات فرض می

کناد در م اابا  ، نوآوری از جادیاد و مفیاد تعریف می هاایعنوان نسااا  ایادهیاات خالقیات را باهادب

شاود )خالقیت به واساطه ژیاده ساازی ، و نه صارفاس تولید ایده، آن متمایز می

.) 

نوآوری قطلی است. در حالی که   هایجدید، با استفاده از اندیشه هایخالقیت، تولید اندیشه

شاود. در ریشاه هر نوآوری ی  تفکر خالق ژنهان اسات  شاده اساتفاده میتولید هایاز اندیشاه

رابطه خالقیت و نوآوری با کارآفرینی بسایار قاب  توجه اسات و در اصا ،   (.)

 شااوند. از ای  رو، وقتی افرادناژذیر کارآفرینی محسااوم میجدایی  هایلفهث ای  دو از اجزا و م

کنند، بسایار به هه در کسا  و کار مسات   خود و هه در ساازمان به خالقیت و نوآوری اقدام می

اقدام کارآفرینانه نزدی  شاده اند، هرا که شا ن کارآفری  کسای اسات که ی  ایده و فرصات  

کند و صارح را برای خلا و اراعه ی  محصاول یا ی  خدمت به نحوی ساودآور شاناساایی می

(.رو، آن را به سرانجام برساند )شکالت ژی ن ر از موانع و م
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خالقیات در درجه اول فردی اسااات. برای توساااعاه خالقیات ساااازمانی، ترتیطاات م تلف  

برای کاارکناان برای نشاااان دادن خالقیات و ای  مادیریتی باایاد برای تن ی  آن فراه  شاااود زمیناه

از خالقیت فردی تعاریف م تلفی اراعه شاااده (. )کشاااف خالقیت  

خالقیت،   هایو خصاین فردی، بعضی به نتایج و فرآوردهها است. برخی تعاریف به توانمندی

اند. خالقیت  کرده  برخی به فرایند شاااک  گیری خالقیت و تعدادی به محیط خالق ژرور توجه

تالش اسات. به همی  دلی  فردی که خالقیت او در   ()  فردی شاک  خودارجاعی

و ها  سااط  باالیی قرار دارد، برتری را بر ژایه ژیشاارفت شاا صاای و ژایداری به رغ  دشااواری

 (.کند )ها، تعریف میناکامی

و به من ور ارت ا   مندخالقیت در مدیریت و ساازمان، به معنای توانایی ههنی ی  تغییر هدف

بااشاااد. باه دلیا  تغییرات فنی و رقاابات جهاانی،  ساااازماانی می  هاایبهطود کمی و کیفی فعاالیات 

تواند ن    باید توانایی توساعه و اراعه محصاولی جدید را داشاته باشاند که خالقیت میها  ساازمان

خالقیت در ساازمان تثریراتی همچون افزای  کیفیت راه ح  مسااع ،  هنی  ه مهمی را ایفا کند 

شاود)را منجر میمثرر     ای نوآوری، تعهد در ساازمان و افزای  انگیزه و عملکردارت

.) 

و اقدامات خالقانه تمام کارکنان سااازمان  ها ها، توانمندیخالقیت سااازمانی شااام  ویوگی

نوآوری خالقیت ساازمانی بنیانی برای فرایند   .( اعت اد )تعریف شاده اسات. به 

کند، ای  سایسات  همان ساازمان یا اسات که آن را تولید می  باشاد و نوآوری ب شای از سایساتمیمی

معت د اسات خالقیت ساازمانی با بهطود مساتمر معادل اسات،   ( ساازماندهی اسات. )

از ژیدا کردن و ح  مسااعلی اسات که تغییرات با ارزشای را   خالقیت ساازمانی فرایندی هرخشای

ساازد )آورد و آن را در جهت دسات یافت  به موف یت توانا میساازمان به وجود می در

.) 

تولیادی نیسااات، بلکاه در   هایف ط م تن ب  ها  اهمیات خالقیات در موف یات ساااازمان

می  هاایب   اهمیات  نیز  )خادمااتی  زماان یااباد  در طول   .)

ی ممک  اسات  های  شاوند و اگر هه هنی  ساازمانغیر خالق از صاحنه محو می  هایساازمان

یا تغییر سایسات   ها  طور م طعی به موف یت دسات یابند، اما سارانجام مجطور به تعطیلی ساازمانبه

(. افزای  خالقیت باعث ارت ای کمیت و کیفیت خدمات در شااوند )می
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ه  هزینه ها، جلوگیری از اتالح منابع، افزای  رقابت، کاه  بوروکراسااای،  ساااازمان ها، کا

)   شاودکارآیی و بهره وری، ایجاد انگیزش و ر اایت شاغلی در کارکنان می

.)

سزایی در نوآوری و ب ای سازمان دارد. عملکرد خوم سازمان در ه خالقیت کارکنان تثریر ب

شاااود حوزه خالقیت و نوآوری موج  حفظ مزیت رقابتی و رشاااد و توساااعه ساااازمان می

(. ای  نکته را باید در ن ر داشت که منابع انسانی سازمان که )

تری  منطع توسااعه خالقیت و نوآوری در سااازمان هسااتندم در همه  سااطوح به ای  باور  عمده

ی ساازمان در دنیای رقابتی امروز منوط به خالقیت و نوآوری همگانی بوده  برساند که اصاوالس ب ا

 و همه نیروها باید در جهت ایجاد خالقیت و نوآوری در سازمان فعالیت کنند  

به جای  ها  (. از ساوی دیگر، اغل  مدیران و ساازمان)

کنند. اگر خالقیت  نادانسااته خالقیت کارکنان را ساارکوم میایجاد زمینه خالقیت و ارت ای آن  

از دسات یافت  به توساعه باز ها  شاود، و در نتیجه ساازمانبساته می نو   هایسارکوم شاود، راه ایده

دهد  (. شااواهدی وجود دارد که نشااان میخواهند ماند )

تر، محاف ه کارترند زیرا ژایی   هایساازمان نساطت به افراد با جایگاهباالتر در   هایافراد با جایگاه

جدید را  هایدهد که خیلی ماجراجو باشاند و ایدهاجازه نمیها  منابعی که در اختیار دارند به آن

بیشتری دیده باشند،  هایباذیرند. در برخی مطالعات مش ن شده که هر اندازه مدیران آموزش

(.شود )تر بیشتر مینوآورانه هایت احتمال انجام فعالی

دهد، عوام  بسایاری محر  خالقیت هساتند که با شاناساایی و مطالعات م تلف نشاان می

بسااتر مناسااطی برای ژرورش افراد خالق، و در نهایت ژرورش سااازمان را ایجاد ها  ت ویت آن

گوناگونی صاااورت   هایر آن ژووه در خصاااوال خالقیت و عوام  مثرر بهنی   ه کند می

و تفاوت آنها از ن ر جامعه آماری، حج  ها گرفته اساات که با توجه به حج  زیاد ای  ژووه 

هاای زیاادی  هاا کیفیات و کمیات متغیرهاای مورد بررسااای و ... تفااوتنموناه، روش تحلیا  داده

  در سازمان متطوی خود  سازی نتایج ای  ژووهوجود دارد که خواننده را در اساتفاده و کاربردی

کند. یکی از کاربردهای فراتحلی  تجمیع ای  نتایج به من وری اساتفاده کاربردی آن  ساردرگ  می

اسات. ای  ژووه  نیز هنی  هدفی را دنطال کرده اسات. از ای  رو ژووه  حا ار با اساتفاده از 

نه خالقیت  شاااده در زمیمجزای انجام  هایساااازی ژووه روش فراتحلی  ساااعی در یکاارهه
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باشد و تالش بر ای  است که عوام  سازمانی مثرر بر خالقیت سازمانی شناسایی و  ساازمانی می

هر ی  از عوام  معلوم گردد، به ای  صااورت که  ااری  همطسااتگی  (  )اندازه ارر 

م االت و ژایان دار دارند از یژیرسااون یا اسااایرم  متغیرهایی که بر خالقیت سااازمانی ارر معن

 مرتطط داخلی است راج شود و در آخر مورد تحلی  واقع شود.  هاینامه

 بنابرای ، ژووه  با هدح ژاسخ به ههار سثال ژووهشی زیر انجام شده است: 

 ایرانی با استفاده از فراتحلی  هیست؟  هایعوام  سازمانی مثرر بر خالقیت در سازمان -

ایرانی   هایشااده در حوزه خالقیت در سااازماناساات راجاندازه ارر هری  از متغیرهای  -

 ه در است؟ 

 آیا مطالعات مورد بررسی همگ  و متجانا هستند؟   - 

 هاپ و انتشار هستند؟   سوگیری آیا مطالعات مورد بررسی دارای    - 

 روش 

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه 
فراتحلی  به عنوان ی  ف  آماری، ی   است.  (  )نوی فراتحلی   ای  ژووه  از  

ها، انجام ی  جستجوی جامع و تهیه مال   از ژووه ای  روش برای بررسی ن امدار مجموعه

داده آماری  ترکی   نگهداری  و  رطت  م اله،  یا حذح  بهها  ورود  اررهای  اندازه  از  دست و  آمده 

میانجی برای تطیی  اررات مورد ن ر و  و متغیرهای  ها  کنندهم تلف، جستجوی تعدی   هایبررسی

نتایج می بنابرای ، هدح فراتحلی ، که در حوزه مطالعاتی  باشد ) گزارش   .)

عصر نوی  روشی معتطر شناخته شده است، دستیابی به اندازه ارر است. شاخن اندازه ارر، نسطت  

یابد که  ندازه ارر، ژووهشگر در می و از طریا محاسطه ا  به حج  نمونه است   داریمعنی آزمون  

گذاشته است. در واقع، اندازه ارر همان محاسطه    هه اندازه بر متغیر وابسته اررمتغیرهای مست   تا  

دهد. برای اندازه ارر  نمره استاندارد است که و عیت متغیر اررگذار بر متغیر وابسته را نشان می

کوه ،    مشابه یعنی    سه عنصر مه  و نسطتاس  ه  وجود دارد در خانواد  و    دو خانواده عمده  

استفاده    هدگز و دلتای گالس وجود دارد. در ای  ژووه  برای تحلی  اطالعات از شاخن    

اندازه اررهای بی     0/ 5متوسط، بی  از    0/ 5تا    0/ 3کوه ،    0/ 3تا    0/ 1شده است که در آن 

. مرور ن ام مند ادبیات  2. تن ی  سثال 1شود. روش فراتحلی  ژنج مرحله دارد: بزرگ تفسیر می
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 ،  . ترکی5و سنج  کیفیت و اعتطار آن  ها  . است راج داده4واجد شرایط  . انت ام تح ی ات  3

(.  تعطیر و تفسیر گزارش ) 

  های مند همه ژووه  از از مرور ن ام   برای ای  ژووه  ژا از تن ی  سااثال ژووه  با اسااتفاده 

مجالت ت صااصاای    های مرتطط با »خالقیت سااازمانی ، که در ژایگاه  1399 - 1381های  معتطر سااال 

، مرکز اسااناد و مدار  علمی  ( )  اطالعات نشااریات کشااور ، بان   ( )   نورمگز 

، ژاایگااه اطالعااتی علمی جهااد دانشاااگااهی  ( )   و ژرتاال جاامع علوم انساااانی   ( )   ایران 

مند با جساتجوی سااختارمند و ارزشایابی کیفیتی  م اسات راج شاده اسات. مرور ن ا   ، رطت شاده (  ) 

اران و مدیران قرار  ذ نتایج آن، اطالعات کام  و دقی ی را در اختیار سایاساتگ مطالعات ژیشای  و تحلی  

لی و  ط و ارزشااایابی کیفیت مطالعات ق   دهد. روش سااااختارمند جساااتجو به افزای  ژایایی نتایج می 

اسااتفاده از نتایج مطالعات با کیفیت به افزای  دقت نتایج مرور ن ام مند نسااطت به دیگر مطالعات  

شاااود. در ای  مرحلاه، تعطیرهاای »خالقیات ، »رفتاارهاای خالقااناه ، »رفتاارخالق ،  مروری منجر می 

سااند مرتطط با مو ااوی یافت گردید. از ای   1687»خالقیت سااازمانی  جسااتجو شااد که در نتیجه 

متغیر مورد بررسای در ژووه ، متغیر مسات   در ن ر گرفته شاده بود ساند به دلی  اینکه  237اساناد،  

 سند به دلی  روش تح یا )رویکرد صرفاس کیفی یا به صورت   223ت حذح شد.  از مجموی مطالعا 

به   ای  اساات که نرم افزار   مساات   بودند حذح شاادند. دلی  حذح مطالعات به روش  

اسات که اگر ای  گونه مطالعات وارد شاود به ی  ساری آمار و ارقام نیاز دارد که اصاوالس در  ای  گونه 

ت تکمیلی ورود به نرم افزار را ندارد. به همی  دلیا  از ابتادای کار م ااالتی م ااالت نیسااات و اطالعا 

ساند به دلی  جامعه    587که به روش همطساتگی ژیرساون و اساایرم  بودند مورد بررسای قرار گرفتد(.  

ساند   191هساتند(.  ها  تح یا کنار گذاشاته شاد ) جامعه ای  ژووه  ف ط افرادی اسات که در ساازمان 

 ها ه  به صورت ژایان نامه و ه  به صورت م اله تکرار و به دلی  مشابه بودن نتایج )ژووه  به دلی   

ساند به دلی  بی ربط به مو اوی تح یا از مجموی اساناد کنار گذاشاته شاد.   225گزارش شاده بود.(،  

  ساند ژایان  117ساند م اله و    53ساند ژووهشای انت ام شاد که    170مورد باقیمانده سارانجام    224از  

متغیره بودن با فراوانی ی  در فراتحلی  وارد نشادند. در ای  مرحله  ساند به دلی  ت    54نامه اسات 

ی مورد بررسی قرار گرفته است که از لحاظ روش شناختی شرایط الزم را احراز های  نتایج ژووه  

اند اساتفاده   را داشاته   ( )   کرده باشاند، یعنی از م االتی که معیارهای درون گنجی 

 شده است. معیارهای درون گنجی ای  ژووه  عطارت اند از: 
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ها، تاریر عوام  سااازمانی مثرر بر خالقیت سااازمانی  هایی که مو ااوی بررساای آن ژووه    - 1

 باشند. 

 در دسترس باشد. ها تح ی اتی که به صورت کام  هاپ شده باشند و فای  آن   - 2

صاورت گرفته شاده اسات و دارای  اری  همطساتگی یا  به صاورت همطساتگی  ها  ژووه    - 3

 کافی جهت محاسطه اندازه ارر را دارا باشند.   های  ری  تاریر باشند و داده 

آماری ، روش   های ی که ازجهت روش شاناسای، کمی باشاند و دارای مفرو اه های  ژووه    - 4

 گیری، روش ارزیابی ژایایی و روایی باشند.  نمونه گیری، روش تح یا، ابزار اندازه 

 به زبان فارسی باشد. ها  ژووه  - 5

ژا از دسااته بندی اولیه مطالعات، ساانخ شااناساای و توصاایف آن در آخر متغیرهای مساات   

که حداق  دوبار در مطالعات تکرار شاده اسات برای تعیی  اندازه ارر و  اری  همطساتگی،  ها  ژووه  

برای تعیی    ید. از آزمون همطسااتگی برای تعیی  اندازه ارر و از آزمون گرد   وارد نرم افزار 

 ناهمگونی و سوگیری نشر استفاده گردیده است. 

 

 ها یافته 
در دو ب   اراعه شاده اسات: در ابتدا و در ب   توصایفی به اراعه خالصاه و اعیت  ها  یافته 

 3تا    1های  نتایج آن در جدول مطالعات بررسای شاده از ن ر روش شاناسای ژووه  ژرداخته شاد که  

قاب  مشاهده است.

 

 

  
 

   

    

    

     

  

  
   

  
 

 

 



59                                                ...                         سازمانی  خالقیت بر مؤثر سازمانی  عوامل  

 

در جدول  ها اراعه شده است.گیری ژووه ، حج  جامعه و نمونه، روش نمونه1در جدول 

 ها اراعه شده است. های ژووه آوری دادهروش و نوی تح یا، ابزار جمع 2

 

 

      

   

    

   

 

 

 

 

   

 

 

     

    

    

  

  

  

  

   
  

 

    

  

 

شااده، مدیریت  بررساای های(، حوزه تح ی اتی بیشااتر ژووه 3جدول )  هایمطابا با یافته

از نوی خدماتی، و بیشتر افراد نمونه ها بررسای شده در ژووه   هایبیشاتر ساازمانچنین  هم.  اسات 
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های اند. از ن ر جنساایت، بیشااتر ژووه منت  ، کارمندان و کارکنان بوده هایآماری ژووه 

 صورت ترکیطی است.بررسی شده به

 

 سوگیری )تورش( انتشار

ارزیابی ساوگیری انتشاار اسات. من ور از ساوگیری انتشاار  یکی از مطاحث مه  در فراتحلی ،  

ای  اساات که ی  فراتحلی  شااام  همه مطالعات انجام شااده در مورد مو ااوی مورد بررساای 

نیساتم احتمال دارد برخی مطالعات به دالی  م تلف منتشار نشاده باشاد یا حداق  در مجالت  

یی تورش انتشاار اساتفاده از ی  نمایه ساازی نشاده منتشار شاده باشاد. سااده تری  روش شاناساا

نمودار قیفی اسات که در آن ارر مداخله برآورد شاده هر مطالعه در م اب  اندازه نمونه آن مطالعه  

 دهد.( نمودار قیفی ژووه  حا ر )میزان سوگیری( را نشان می1شک  )  .شودرس  می

 

جهت تفسایری در نمودارهای قیفی شاک ، مطالعاتی که خطای اساتاندارد ژایی  دارند در از 

هه مطالعات به سامت ژایی   شاوند، دارای ساوگیری انتشاار نیساتندم اما هرباالی قیف جمع می
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یابد. رود و ساوگیری انتشاارشاان افزای  میباال میها شاود، خطای اساتاندارد آنقیف کشایده می

میاانی نمودار ژراکناده   هاایکاه تعاداد کمی از مطاالعاات در ب  دار بااال، باا وجود ای مطاابا باا نمو 

هساتند، اما بیشتر مطالعات در ژیرامون و قسمت باالی قیف، توزیع مت ارنی دارند، که ای  حاکی  

کمی اسات و در واقع بیانگر توزیع نرمال و تصاادفی    از خطای اساتاندارد ژایی  و ساوگیری نساطتاس

 خطای مشاهده شده ه  ناشی از انوای اری  احتمالی است. است و

های حج  جامعه و  ری  همطستگی، اندازه ارر هر  در مرحله دوم نیز با استفاده از شاخن

نتایج ژووه  نشان می از متغیرهای شناسایی شده محاسطه شده است.  دهد که در سط   ی  

متغی  95اطمینان   شده  بررسی  متغیرهای  میان  از  فرهن   درصد  ادهوکراسی،  فرهن   رهای 

، ژیچیدگی شغ ، یکاارهگی و انسجام، راهطرد رفتارمحور، تفوی  اختیار با م دار  مراتطیسلسله

درصد بدون تثریر بر خالقیت سازمانی گزارش شده است. ه    5( بی  از  معنی داری )

  0/ 646با اندازه اررهای  ای  و فرهن  قطیله  محور دان   هایهنی  متغیرهای استراتوی و سیاست 

ایرانی را تطیی  کرده است. متغیر    های، بیشتری  درصد تغییرات رفتار خالقانه در سازمان0/ 625و  

ایرانی را   هاینیز کمتری  تثریر را بر رفتار خالقانه در سازمان 0/ 173رهطری عملگرا با اندازه ارر 

عریفی کلی از عوام  مثرر بر خالقیت سازمانی، اراعه شده  در ادامه، ت  (.4داشته است )جدول  

 است: 

  های های اصالی، مفرو اات، تفسایرات در رویکردهایی که ویوگی: ارزشفرهنگ ساازمانی

کند. در مجموی فرهن  ساازمانی ادراکی اسات که افراد از ساازمان خود  ی  ساازمان را تعیی  می

خاصاای که در   هایرد و نه فرد و مشاا صااهدارند و هیزی اساات که نه در سااازمان وجود دا

را از یکدیگر جدا ها  رابت و معمول اسات که ساازمان  هایساازمان وجود دارد نمایانگر ویوگی

 (.کند)می

در ای  نوی از فرهن ، سازمان همانند ی  خانواده است. در سازمانی با    ای:فرهنگ قبیله 

رقابتی،  های  و قوانی  سلسله مرات  با مراکز بازاری، مزیت ها  ای  نوی از فرهن  به جای رویه

برنامه  هایویوگی قومی،  بر  های  فرهن   کارکنان  دارد.  وجود  گروهی  کار  کارکنان،  مشارکت 

کنند و نیز دوایر کیفی سازمان به تشویا کارکنان در ش دریافت میاساس عملکرد گروهی ژادا

ژرقدرت می در ی  محیط  کار عملکرد خود و سازمانشان  بهطود  )بهطود و  ژردازد 
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قطیلههنی   ه  (.   فرهن   ویوگیای  در  دارای  تعهد ش صی،  ها  سازمان  سنتی،  و صفات 

جامعه کاوفاداری،  جامع،  و  گستره  است  ژذیری  اجتماعی  نفوه  و  مدیریتی  خود  تیمی،  ر 

( .)

کید ای  فرهن  دخالت دادن کارکنان در کارها با توجه به انت ارات در ث: تفرهنگ مشارکتی

حال تغییر محیط بیرونی سازمان است هدح سازمان در ای  حالت ژاس گویی تند به محیط و  

 (. ) افزای  بازدهی است 

  های سازمانی عطارت است از ویوگی  جو   (  )به اعت اد  جو سازمانی:  

می  تثریر  آن  افراد  رفتار  روی  و  دیگر جدا ساخته  از سازمان  را  که ی  سازمان   گذارد درونی 

(.)   

مدیران طراز اول  به جریان سیستماتی  نگهداری و حفظ قدرت و اختیار در دست  تمرکز:  

شود. و عدم تمرکز سیاست و روشی است که ب شی از اختیار و قدرت در ک  تمرکز گفته می

 (. شود )سازمان ازطرح رعیا به مدیران و کارکنان تفوی  داده می

العاده دارند.  اشاره به رهطرانی دارد که بر ژیروان خود نوعی نفوه فوقرهبری تحول آفرین:  

کننده و الزامات کار وظیفه محوله ژیروان خود را جهت اهداح  از طریا ن   تعیی ها  آنهنی   ه  

 (. انگیزانند )معی ، هدایت کرده و بر می

الهام بخش:   با تالش،  انگیزش  آن  به  تا به هدح و قاب  رسیدن  کرده  را ترغی   افراد   رهطر 

بی  هستند ) افراد نسطت به آینده و قابلیت در دسترس بودن اهداح خوش اعت اد یابند. ای  

 .) 

و سنت ها،  تحول آفری  با مورد ژرس  قرار دادن فر یات، باورهای قدیمیترغیب ذهنی: 

بندی دوباره مشک  در مورد روشها  هارهوم  تفکر  راه   هایو  در  کار  انجام  نو های  قدیمی 

  های گیرد ایستایی و رطات در روشانگیزاند تا نوآور و خالق باشد. فرد، یاد می میزیردستان را بر  

انت اد نمی انجام کارها  اشتطاه در  بگذارد و برای  کنار  انجام کار را  شود. رهطری تحول قدیمی 

آفری  به بازنگری و بررسی مداوم توجه دارد و در ای  هنی  و عیتی زیردستان ه  رهطرانشان 

   .(دهد )اندازهایشان سوق میزاندیشی فر یات و هش را به با



63                                                ...                         سازمانی  خالقیت بر مؤثر سازمانی  عوامل  

 

نسطت به همکاران خود داشته  ای  زمانی که رهطر ی  جهت گیری توسعهمالحظه فردی:  

مست   توجه دارد، نیازهای ش صی و فردی ت    هایبه عنوان هویت ها  باشد و به فرد فرد آن

گیرد. در ای  بعد برخورد رهطر با هر ی  از ژیروان خود خاال و  ها مورد توجه قرار میت  آن

می مییکتا  فکر  خود  ژیروان  توسعه  و  رشد  به  او  میباشد.  گام  آن  راستای  در  و  نهد کند 

( .) 

کند  ر به خصوصی که شیوه عملکرد مناس  خود را ایجام میتغییر و تفسیسبک مدیریت:  

 .(سط  مدیریتی نام دارد. )

مدیریت دان  یعنی رویکرد سیستماتی  برای جستجو، در  و استفاده از  مدیریت دانش:  

دان  برای تولید دان  جمعی به وسیله ی  فرایند سیستماتی  و م تن سازمانی برای کس ،  

برای   کارمندان  و  منی  دان  صری   دوباره  و خلا  ژ    کاربرد،  نگهداری،  دادن،  سازمان 

 (.باشد )باالرفت  عملکرد سازمانی و ارزش آفرینی می

به تسهیم دانش:   ژرداخته، دان  فردی  با یکدیگر  تطادل  به  آن  از طریا  افراد  فرایندی که 

  هایل وه از طریا ای  فرایند فرصت برای یادگیری تجربهصورت باشده و بهدان  سازمانی تطدی 

شود  فراه  میها و تواناییها ها، مهارتجدید و فرصتی برای تمری  و به اجرا در آوردن تجربه

( .) 

مورد نیاز ساازمان مربوطه را خلا    هایدساتیابی و کسا  دان  روز ت صانخلق دانش: 

 (.گویند )دان  می

منجر به ژیروزی یا شاکسات، بر  هایامروزه بیشاتر از هر زمان دیگر، تصامی کاربرد دانش: 

خورد. وابساتگی فعالیت هر ساازمانی به دان   رق  میها ژایه اساتفاده از دان ، اطالعات و داده

افراد، به درست آنی، هکاوت و حا مشتر  شایسته ساالری   هایکسا  شده، قضاوت، تصمی 

اندازه صاحت اطالعات کاربردی که در هر لح ه با سااختار ساازمان عجی  شاده اسات )

.) 

و تجهیزات  ها  افزارها، روشافزارها، نرمبه مجموعه به ه  ژیوسته از س ت فناوری اطالعات:  

آوری، هخیره، بازیابی،  گوناگون )تصویر و مت ، صدا( جمع  هایارتطاطی که اطالعاتی را در شک 

 (. شود )شود، گفته میژردازش، انت ال یا عر ه می
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شاود. سارژرساتانی به کیفیت رابطه بی  سارژرسات و زیردسات گفته می حمایت ساازمانی: 

 هاا  زیردساااتاان خود دارناد، در بااال بردن بهره وری آنهاای  انت اار زیاادی از توانمنادی کاه  

گیری به کارکنان، را بیان  درجه خاصای از آزادی عم  و قدرت تصامی  ساهی  هساتند. دادن 

 . کند می 

  های شیوه ت صین دادن ژاداش یعنی ارت ای م ام و افزای  ح وق بر اساس شاخن پاداش:  

) ها  عملکرد کارکنان باشد و نه بر اساس ژارتی بازی، ساب ه و از ای  قطی  شاخن 

 .) 

نیاز برای  مورد  های من ور از مدیریت منابع انسانی اقدامات و سیاست مدیریت منابع انسانی:  

ی از فعالیت کارکنان وابسته است، به  های  باشد که به جنطهاجرای ب شی از وظیفه مدیریت می

ایجاد  و  ژاداش  دادن  عملکرد،  ارزیابی  کارمندیابی،  کارکنان،  به  دادن  آموزش  برای  خصوال 

 (. منصفانه و سال  برای کارکنان سازمان ) محیطی 

سازمانی  های  دان  باید با استراتوی   های کلیه استراتوی :  محور دانش   های استراتژی و سیاست 

یادگیری    های سازی سیست  هماهن  باشد، تا از ی  طرح اجرای مدیریت دان  و از طرح دیگر ژیاده 

سازمان باید به نحوی تن ی  شوند    های سیاست هنی   ه  سازمانی، باعث افزای  کارایی سازمان شود،  

 (. تا شرایط را برای کارمندان خالق فراه  کنند ) 

سازمانی:   الف،  اعتماد  گروه  هه  هر  دارند.  م اب   گروه  آینده  رفتار  مورد  در  افراد  که   اعت اداتی 

دهنده حس   کند که نشان اعت اد بیشتری داشته باشد که گروه م در روابط سازمانی، به تعهدات  عم  می 

نیت و صالحیت گروه م است، گروه الف به گروه م، اعتماد بیشتری خواهد کرد ) 

 .) 

فرد    های کوش    کند تا تعارض عطارت است از روندی که در آن فرد از عمد تالش می تعارض:  

دیگر را از طریا نوعی بازداری که نتیجه آن ناکامی آن ش ن در رسیدن و ژیشطرد اهداح و عالقه  

 (. ش است، خنثی کند ) های  مندی 

اگر فرد اطالی الزم از شغ  و کاری که بر عهده گرفته نداشته باشد، به ای  معنی که  ابهام نقش:  

هنی   ه  اهداح کاری او هنانچه باید و شاید صری  نیست و نتواند با ای  اهداح و انت ارات خود و  

 (. های محوله ارتطاط درستی برقرار کند ) همکاران و مس ولیت 
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کنند  م ررات و قوانی  و میزان ن ارت مست ی  که مدیران بر رفتار کارکنان اعمال می تعداد  کنترل:  

 ( .) 

ای که فرد در آن  درجه یا میزانی که افراد همه سازمان ) نه گروه خاال یا رشته هویت سازمانی:  

رد و سازمان  دانند. به عطارت دیگر هویت به معنای یکی شدن ف ت صن دارد( را معرح خود می 

 (. ) است 

توان دربرگیرنده مجموعه تدابیر  کلی توانمندسازی را میطوربهتوانمندسازی روان شناختی:  

توانند تا با توجه به  میها  دانست، که از طریا آن، رفتار کارکنان تغییر کرده و آنهای  و روش

تیمی،    هایاراعه ی خالقیت در قال  فعالیت م تضیات سازمان، بهتری  تصمیمات را گرفته و با  

 عوام  سازمانی فاقد ارر:  (. سازمان را در جهت بهره وری هدایت کنند )

کلیادی شااااما  آزادی، خالقیات و   هاایدر ای  نوی فرهنا  ارزشفرهناگ ادهوکراساای:  

رطات و کنترل،   به جای تمرکز بههنی  ه باشاد.  ریسا  ژذیری در ی  ساازمان با محیط ژویا می

 (.و آزادی عم  توجه دارد )ها ژذیری ارزشبر روی محیط خارجی، انعطاح

تمرکز ای  نوی از فرهن  بیشتر بر روی مو وعات داخلی، ژایداری مراتبی:  فرهنگ سلسله

توجاه ای  فرهنا  بر روی هنی   ه ژاذیری و اختیاار و  و کنترل اسااات تاا انعطااحهاا  ارزش

مدیریتی اسات. در ای  فرهن  حفظ کارایی، قابلیت    هایسااختارهای رسامی، سایاسات و روش

 (.اطمینان و عملکرد سریع با اهمیت است )

است الل،  کند که از ن ر وجود بازخورد، تنوی وظایف،  اشاره میهای  به شغ پیچیدگی شغل:  

 (. ) اهمیت ن   و هویت کار دارای غنای باالیی هستند  

درجه یا میزانی که واحدهای درون سااازمان به روشاای هماهن  عم  یکپارچگی و انساامام:  

کنند. یکاارهگی و انساجام به معنای وجود همکاری، توافا، اتحاد و ژیوساتگی در بی  واحدها و  می 

 (. باشد ) برای رسیدن به اهداح مشتر  می ها  گروه 

تثریر به  توانایی مشااهده رفتار، شاناساایی و ارزیابی رفتارهای تثریرگذار و بی راهبرد رفتار محور: 

(. شود ) من ور بهطود عملکرد را استراتوی رفتار محور را شام  می 

اختیار اعت اد )تفویض  به  به    (  :  افراد  تفوی  اختیار فرایندی است که مدیران 

می معی   ی  حوزه  در  را  الزم  اقدامات  انجام  و  تصمیمات  گرفت   دهند زیردست خود حا 

( .) 
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حاکی از آن است که  بر خالقیت در سازمان  مثرر    تایج حاص  از فراتحلی  عوام  سازمانین

قطیله ای، فرهن  مشارکتی، جو سازمانی، تمرکز، رهطری  متغیرهای »فرهن  سازمانی، فرهن  
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ب  ، ترغی  ههنی، مالح ه فردی، سط  مدیریت، مدیریت دان ، تسهی   آفری ، انگیزش الهام تحول 

دان ، خلا دان ، کاربرد دان ، فناوری اطالعات، حمایت سازمانی، ژاداش، مدیریت منابع انسانی،  

  ، اعتماد سازمانی، تعارض، ابهام ن  ، کنترل، هویت، توانمندسازی محور دان    های استراتوی و سیاست 

 بیشتری  تثریر را بر خالقیت سازمانی دارند.    0/ 65تا    0/ 50اندازه ارری بی   روان شناختی  با  

نتایج حاکی از آن است که اندازه ارر متغیرهای »ساختار سازمانی، ژیچیدگی، نفوه آرمانی،  هنی   ه  

دارد نیز متوسط    0/ 50تا    0/ 45به کارگیری دان ، هوش سازمانی، تعهد سازمانی  نیز که م داری بی   

، ژیچیدگی  مراتطی سلسله به باالست. ای  در حالی است که متغیرهای »فرهن  ادهوکراسی، فرهن   
بوده    0/ 01بزرگتر از    شغ ، یکاارهگی و انسجام، راهطرد رفتارمحور، تفوی  اختیار  دارای  

 ها با خالقیت سازمانی تثیید نشده است.  و رابطه آن 

 

 گیری نتیمه بحث و  
و اقدامات خالقانه تمام کارکنان سازمان تعریف  ها  ها، توانمندی خالقیت سازمانی شام  ویوگی 

در ژووه  حا ر تالش شده    . ساز خالقیت سازمانی است شده است. عوام  سازمانی متعددی، زمینه 

است که عوام  مثرر بر خالقیت سازمانی به روشی متفاوت تر و جامع تر مورد بررسی قرار گیرد.  

معتطر در زمینه عوام  سازمانی مثرر بر خالقیت  های  ژووه  نتایج ای  ژووه ، که فراتحلی  تمامی 
که    های در سازمان  ای  است  از  فرهن   ایرانی است، حاکی  متغیرهای سازمانی فرهن  سازمانی، 

ب  ، ترغی   ای، فرهن  مشارکتی، جو سازمانی، تمرکز، رهطری تحول آفری ، انگیزش الهام قطیله 
ههنی، مالح ه فردی، سط  مدیریت، مدیریت دان ، تسهی  دان ، خلا دان ، کاربرد دان ، فناوری  

ان  منابع  مدیریت  ژاداش،  سیاست اطالعات، حمایت سازمانی،  و  استراتوی  ،  محور دان  های  سانی، 

اعتماد سازمانی، تعارض، ابهام ن  ، کنترل، هویت، توانمندسازی روان شناختی با اندازه اررهای بی   
اند. در م اب  از میان متغیرهای سازمانی،  بیشتری  ن   را در تطیی  خالقیت سازمانی داشته   0/ 5از  

اررگذارتری     0/ 625و    0/ 646ای با اندازه اررهای  رهن  قطیله محور و ف - دان    های استراتوی و سیاست 

کلیدی   عوام   از  برای خالقیت،  استراتوی  توسعه  هستند.  سازمان  در  بر خالقیت  سازمانی  عام  

  (. کند ) موف یت مدیریت خالقیت سازمانی است که خالقیت سازمانی را تسهی  می 
ارکتی و تشویا افراد به توافا ن ر با سایری  و شرکت در ی  کار  با ایجاد محیط مش ای  فرهن  قطیله 

ایجاد  (.  کند ) می   تیمی بستر مناسطی برای رشد و ت ویت ن رات خالقانه کارکنان 

است که در آن افراد با فرض  ای  تری  فرهن  سازمانی برای افزای  خالقیت فرهن  قطیله مناس  
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کنند که در آن مشارکت جای  بنیادی  ژذیرفته شده ای  که در ی  خانواده بزرگ زندگی می محک  و  

رقابت، تعهد جای عدم تعهد، کار گروهی جای کار فردی و بارآوری جای رکود و بی حاصلگی را  

(. گرفته است ) 

 شود: بر خالقیت سازمانی موارد زیر ژیشنهاد می   جهت ژیاده کردن عوام  سازمانی مثرر 

بر خالقیت سازمانی، مدیران باید در سازمان در به کار بردن  ای  با توجه به تثریر فرهن  قطیله   - 

انجام دادن کارها به  هنی   ه  ژذیری را مورد توجه قرار بدهند. عملیاتی انعطاح های  رسمیت و رویه 

 تواند مثرر واقع شود. می صورت تیمی و خود مدیریتی  
در سازمان برای توسعه و بهطود ای  نوی  ای  با آموزش و بهسازی ابعاد فرهن  سازمانی قطیله   - 

ای  که زمینه برای برای حفظ فرهن  سازمانی قطیله فرهن  تالش شود به صورتی که عالوه بر ای  

ر ای  نوی از فرهن  سازمانی خالقیت  ایجاد کند بلکه زمینه را برای توسعه بیشتر آن فراه  کند زیرا د 
 رسد. به مرحله باالیی می 

استراتوی   -  عام   بهطود  سیاست ها  جهت  می دان    های و  ژیشنهاد  خط محور  تا  و  شود  مشی 

انداز سازمان به  تعیی  شود، در هش  ها  سازی و انتشار دان  در سازمان جهت خلا، هخیره های  رویه 
 جهت ایجاد فرهن  تطادل دان  تدوی  گردد. های  رنامه اشترا  دان  اهمیت داده شود و ب 

 گردد: زیر به من ور توسعه و تکام  ای  بحث به سایر ژووهشگران توصیه می های  نهایت ژیشنهاد در 

که در ای  ژووه ، انجام فراتحلی  با استفاده از  ری  همطستگی و  ری   با توجه به ای    - 
 توان از آماره تی نیز استفاده کرد.  آتی می   های ژووه  ریر متغیرها استفاده شده است، در  ث ت 

گذار بر خالقیت سازمانی که در ای  ژووه  صورت  ریر ث به غیر از شناسایی عوام  سازمانی ت  - 
شود. آتی ژیشنهاد می   های گر نیز در ژووه  گرفت، شناسایی عوام  تعدی  

خالقیت    -  بر  تثریرگذار  محیطی  و  فردی  مطالعات  متغیرهای  قال   در  و  شناسایی  سازمانی 
 فراتحلی  اراعه گردد. 

 

و قدردانی تشکر 

 از کلیه کسانی که در انجام ای  ژووه  ما را یاری کردند کمال تشکر را داری . 
 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 
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