
 مطالعات مدیریت راهبردی
 4311بهار  ـ 14شماره     

 ۲42-۲۲۲ص ص
 

 خالقیت سازمانی از دیدگاه دانشگاهیان

 

 1** زادهالهه عرب، * فاطمه اردو

 

 چکیده
ــاانا ز اني   افزايش ــاا ارايا خالقيت س  ن ابع، ااالف اا جلوگير  ها،كاهش هزي   خدنات، كيفيت و كميت س

رو، شغلز در كارك ان است، اا اين رضايت و ا گيزش ايجاد  ،وربهرهو  كارايز افزايش رقابت، افزايش بوروكراسز، كاهش
با آانون  اهران اا ديدگاه دا شگاهيان دا شگاه زقيت ساانا الخثر بر با هدف اعيين و شـ اسـايز اوانم ن  رونطالع  پيش
ت واريا س در نعادال -)نااريس كواريا س پژوهش، اوصــيفز اا  وه همتگــ گزصــورت پريرف   اســتن اين ســ  فرضــي  
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 مقدمه .1

ها و شدت ياف ن اغييرات نحيطز لزوم اوج  ساانان ب  افزايش خالقيت رقابت در بين ساانانانرواه با افزايش 
 ها  خودنهارتبايد  هاها  جديد، ساانانك  جهت نعرفز كاالها و ف اور دليم آن و  وآور  شدت ياف   استن ب

 اصر كليد  ها اا نهارت نگئل  مح اوا ايز و خالقيت [ن اب کار،43را ا وه بخشيده و خود را اوا م د ساا د ]

 د و اادار  تياا خالق يزيام اريبگ  گرا  يان دگاهيد ت،يخالق گ مزيس  ها ي ظر[ن 41] آيدشمار نز ب  دا ايز
رد؛ اا ك  ساانفهوم ن فرد واحد و  ادهيرا پد تياوان خالق مزك  نع يد د  ط ،يح نيا  ها ي ظر نيارگگ رده

 ز، درک غ  شده ك  برا مياشک  اكرده ا  يآش درهم  ها ظام با خرده دهيچيپ  هااا  ظام تيها خالقآن دگاهيد
 و ن الطم د يا  در ب وان ك آن برا [ن ۲1، 1] را نورد اوج  قرار داد هاآن امانز ديبا ده،يپد نينع ادار و نع تر ا

 با رويارويز برا  نحيط احوالت و اغييرات ش اخت ضمن و آورد رو  خالقيت ب  بايد داد، ادان  حيات ب  ن غير
 دلخواه شکم هابدان و  هاد اأثير هاآن بر احوالت اين اا  ريرپرياأث همراه و ديد ادارک اااه و بديع  هاپاسخ هاآن
ز، خدناا  هاک  در بخشلها  اوليد   يگت، بها ن حصر ب  بخشقيت در نوفييت ساانانالاهميت خ[ن 3]داد 

احدها  قيت والن خابديزن زيده ده ن ابع ا گا ز آي ده هگ  د، اهميت بيش ر   ها ك  پرورشااجمل  دا شگاه
آنواشز برا  كشورهايز نا  د ايران شرط حيات است، ايرا ش اب رشد اک ولوژ  و دا ش، و فاصل  امييز ك  

اساسز  قيت را شرطالشود، خاين كشورها ايجاد نز ك و ز  هاتيص ع ز ب  را واقع شرف  يهرلحظ  بين جهان پ
ن ك د، را نمک هاش يق باوجود بگ ر  ن اسب ك  پرورش و رشد ا دالپرورش افراد خ نا دي ماز  نلكاهش اين فاص

[ن نطالعات نخ لف نگائم ن عدد  را در اراتاط با خالقيت و  وآور  ساانا ز نورد اأكيد قرار 41] شودزحاصم ن
ها  دارا  ف اور  باال اراتاط ن اا جمل ؛ بين رف ارها  رهتر  راهترد  و  وآور  باا در نيان ساانانداده است

[ن ۲5[ن هوشم د  رقاب ز ساانان بر  وآور  ساانا ز اأثير نثتت و نع ادار  دارد ]4۲نثتت و نع ادار  وجود دارد ]
[، رهتر  راهترد  نديران 43، 44اأثيرگرار است ]طور نگ ييم و غيرنگ ييم بر املکرد ساانان اوانم  وآور  ب 

[، فره گ دا ش نحور بر  وآور  ساانا ز اأثير ۲1و 2، 5بر  وآور  و خالقيت ساانا ز اثر نثتت و نع ادار  دارد ]
[، 43، 1[، اا ماد ساانا ز و خالقيت اأثيرات نثتت و نع ادار  بر املکرد كارك ان دارد ]41نثتت و نع ادار  دارد ]

[، در واقع نطالعات اخير ۲1و 43، 1اوانم فرد ، گروهز و ساانا ز اأثيرات ن فاواز بر خالقيت ساانا ز دار د ]
دهد ك  خالقيت يک نفهوم چ دسطحز بوده و در سطوح نخ لف ساانان اين نوضوه را نورد اأكيد قرار نز

نوضواات، نطالعات ن عدد  بوده استن انا اوا د ظهور يابدن در سطح خرد، خالقيت فرد  و اوانم نوثر بر آن نز
، رد در سطح فثر بر خالقيت در س  سطح فرد ، گروهز و ساانا ز استن ابعاد جديد پژوهشز بررسز اوانم ن اا 

 وين  ها برا  ادان  نوجوديت و رشد خود بيش اا پيش ب  خصوصيت جگ جوگرايا   خود، و  يز روشافراد بايد 
ها  خالق ب  خود  خود در ساانان ب  وجود  خواهد آند، نگر اي ک  افراد درون اقع، اوا ايزديع اکي  ك  دن در وو ب

ر، ب وا  د با اشريک نگااز نوث بايد، امام ااضا در سطح گروهز ها  خاص خود برخوردار باش دنساانان، اا ويژگز

ها  ق راهها  خالكوشا باش دن گروه ها  حم نگأل  ك  نگئوليت آن را بر اهده گرف   ا د، برا  دس يابز ب  روش

رح ارائ  فکر و ط، ساانا زدر سطح القيت آور د و  يز در خ دست نز ارين وقت و ا رژ  و ن ابع بثر را با كمن 
ن ارايب هدف بدي نورد اأكيد استنساانان )بهتود املکرد    هاتي وين برا  بهتود ارايا  كميت يا كيفيت فعال

رو، و  وآور  ساانا ز استن اا اينقيت الخها  ز و بررسز اوانم  انترده بر نحرکايش اساين پژوهش  اا
 ؛هگ  دفرضيات ذيم  بررسزد تال  ب گار دگان بواسط  ديدگاه دا شگران دا شگاه اهران 

 ندارد ساانا ز  وآور  و خالقيت نحرک بر نع ادار  اأثير ساانا ز اوانم ن4

 ندارد ساانا ز و  وآور  خالقيت ها نحرک بر نع ادار  اأثير فرد  اوانم ن۲

 ندارد ساانا ز  وآور  و خالقيت ها نحرک بر نع ادار  اأثير گروهز اوانم ن3
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 اسط و ب  اخيراً هاساانان بشر ، حيات در خالقيت طوال ز سابي  رغم: الزخالقیت و نوآوری سازمانی

 و كليد   ابعن اا ك  ا دكرده كشف اق صاد  اطمي ان فيدان و جها ز رقابت اک ولوژيکز، اغييرات شگرف سرات
 خدنات و نحصوالت ها،ايده قالب در نگ مر رقاب ز نزيت بينن است ساانا ز خالقيت بيا، و رقاب ز نزيت نگ مر
 بيا  ب  صورت اين ب  ساانان كارك ان خالقيت [ن۲شود ]نز  اشز خالق افکر اا نگ ييماً ك  شودنز ظاهر اااه

 نورد رد نفيد  و اااه ها ايده بود خواه د قادر باش د، خالق كارشان در كارك ان وق ز ك  ك دنز كمک ساانان
 اين افزايش بااث هايزايده چ ين وجودن گير د كارب  و ارائ  ساانان ها روي  يا خدنات املکرد، نحصوالت،
 ار هاايده اين هاآن ب  االوهن ده د قرار اس فاده نورد كارشان در را هاايده اين ديگر، كارك ان ك  شودنز اح مال
 و وليدا رواين اان ك  دنز ن  يم كارشان در كارگير  ب و اوسع  برا  ديگر كارك ان ب  را هاآن و داده اوسع 
 اهديدها  ب شده، ن طتق بااار ن غير شرايط با ب وا د ك  دهدنز ساانان ب  را انکان اين اااه ها ايده اا گير بهره
 سهم ،فرآي دها و نحصوالت اوسع  طريق اا ا ها    خالقيتن يابد و اوسع  رشد و داده نوقع ب  پاسخ هافرصت و

 غييرا اي ک  وجود بان شودنز نحيط ب  دهزشکم و جديد بااارها  ايجاد بااث بلک  دهد،نز اوسع  را نوجود بااار
 تاً غال هاساانان انا داده، قرار رف ن بين اا يا و بودن خالق راه دو برابر در را هاساانان نحيطز، فزاي ده احوالت و

 حيييت،درن  ماي د فراهم را آن ارايا  و بروا و ظهور ها اني   ك  اين اا ك  دنز سركوب را خود كارك ان خالقيت
 ركوبس خالقيت ك  انا زن گيردنز قرار الس  نورد كم ر ك  است رايج قدر  ب  هاساانان در خالقيت سركوبز
 عواق درن داد خواهد دست اا را اااه ها ايده اا گير بهره و اوليد يع ز قدرام د رقاب ز ابزار يک ساانان شود

 اوا  دنز چگو   ك  دا  د مز افراد بيش ر و  داش   آن بر ثرن  اوانم و خالقيت نفهوم اا درس ز درک نديران
 است ن اسب و فرد ب  ها  ن حصرپاسخ خلق و ايجاد خالقيت، اا [ن ن ظور41-45ده د ] افزايش را خود خالقيت

 شده ذكر احليم و اصور قدرت كارگير راه ب  اا  وين، نحصول ايجاد قدرت يا اوا ايز خالقيت فره گ وبگ ر، )در

 [ن 41] است

افکار  رد دا د وهايش را وابگ   ب  افکار ديگران  مزو ا ديش فرد خالق ايايد  :های شخصیت خالقویژگی
است و ناجراجويز  پرير و ريگک فرد خالق اهم خطر كردنتن و كارها  خويش اا اس يالل بااليز برخوردار اس

ها   گران شکگت دهد و نعموالًرا دوست دارد، در برخورد با نگائم و نشکالت جرئت بيش ر  ب  خرج نز
 موده و در حم نشکالت پيچيده ا رژ   زاا سطح ظاهر  يک نگئل  فراار رف   و نوشکاف نز خود  يگتاح مال

هانات شدن با اببرا  فرد خالق نواج  نن د استاالق  و ب  كارها  پيچيدهداش   ك جکاو  ، ك داياد  صرف نز
يک نگئل  با پاسخز برخورد ك د نگير اگر او در جريان حم  ند تال دارد  يک نتاراه نحگوب شده و  واز لرت ب

  وه ن  هاحمفکر  خود را ب  سهولت اغيير داده و آن نوضوه را اا اوايا و ابعاد ديگر  بررسز  موده و افکار و راه
  [ن۲3، 42د ]گرارگيرد و همواره جايز برا  اغيير و احول باقز نزكار نز را ب

طتي   ب د  كلز ب  س اوان در در قالب يک طتي نزد نطالعات را با اوج  ب  اأكي ثر بر خالقیتمؤعوامل 
ها  ا جام گرف   در طز سال ها پژوهشاوانم فرد ، گروهز و ساانا ز اتيين  مود؛ اوانم فرد :  [۲۲]

فرد  شانم؛ اوا م د ،  ارين ن غيرها  سطحدهدن نهمن ماد  در نورد افراد خالق، اوانم نش ركز را  شان نز
ها نحملز برا  نرافع پرير  استن اوانم گروهز: گروهش اسز، هوش و چالشها  شخصي ز، ستکويژگز

ارين ها  اساسز درباره خالقيت، اا نهم ظري ن بر اسا  هگ  دساخ ن  يااها  نخ لف فرد  و ساانا ز 
ده درآن صورت ن زايدشود، ب ها  خالق در گروه ا جام نزچ  فعاليتن چ ا استكاركردها  گروه، سي رژ  خالق 

ها  بيش ر و حمها و راهها  فرد ، ايدهگيردن ايرا ااضا  گروه ب  واسط  افاوتو حالت سي رژ  ب  خود نز
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 ثر بر خالقيت را ا دااه گروه، ا وهارين ن غيرها  گروهز ن اوان نهمرائ  خواه د كردن بر اين اسا  نزبه ر  را ا
ت دهد ك  خالقيساانا ز: نطالعات نخ لف  شان نز تاطات گروه  انيدن اوانمگروه، ا گجام گروه و سيگ م ارا
قيت ثر بر خالارين ن غيرها  ساانا ز ن ن بر اين اسا  در اين بخش نهماستن أثر اا ن غيرها  سطح ساانان 

در يردن گن ابع نورد بحث و بررسز قرار نز شانم ستک رهتر ، ساخ ار ساانا ز، سيگ م پاداش، جو ساانا ز، و
رف    شده استن گ، در  ظر ا دتيخالق ساا  ياين پژوهش اوانم نحيطز ك  خارج اا ساانان قرار داش   و ان

قيت را در الخ دهدزها ب  ندير اجااه نك  دا گ ن آن هگ  د زقيت اوانلالدرواقع، اوانم نحرک يا ن ثر بر خ
  نساانان افرايش دهد
 ر گنيا جز با ساانا ز املکرد و ساانا ز هوش بين رابط در پژوهش خود ب  بررسز [ 4۲]كيخا و اتاسپور 

 نگ ييم رثياأ ك  بود آن اا حاكزك  با روش همتگ گز صورت پريرفت، پرداخ  دن   ايج اين نطالع   خالقيت
 ن غير قطري اا ساانا زاملکرد بر ساانا زهوش غيرنگ ييم ثيراأ همچ ين و ساانا ز املکرد بر ساانا زهوش
  نهگ  د نع ادار نثتت رابط  دارا  و بوده نع ادار 15/3 اطمي ان سطح در خالقيت، نيا جز

 نشهد پزشکز الوم دا شگاه فکر  ها  سرناي  ندل ارايابز و طراحز"[ ۲4بررسز ناهز جاغرق و همکاران ]

 ن اسب ندل ك  داد  شان ها،ياف   ا جام شدن زكمّ -كيفز اركيتز روش ب  "ساانا ز خالقيت  يش بر اأكيد با
 ز، سرناي ا گا  ساخ ار ، سرناي  سرناي  بُعد پ ج شانم ساانا ز خالقيت  يش بر اأكيد با فکر  ها سرناي 

 اانا ز،س ها  سيگ م بُعد چهار ساانا ز اا خالقيت و استاک ولوژ   سرناي  فره گز، و اراشز  وآور ، سرناي 
 قيتخال ك  استآن  اا حاكز هاياف   همچ ينن گرددنز اشکيم رهتر  ستک و هانهارت و ن ابع دا ش، نديريت
 نك دنز يينات را ن غير اين اغييرات و داش    يش فکر  ها سرناي  واريا س اتيين در درصد4۲ نيزان ب  ساانا ز

 -زاراش  وآور ، ا گا ز، ساخ ار ، سرناي  شانم نشهد پزشکز الوم دا شگاه فکر  سرناي  پژوهش، اين در
 استن شگاهدا  اين در فکر  سرناي  بر اساسز ك  دهاعيين ساانا ز خالقيت و است اک ولوژيکز فره گز و

 ومال دا شگاه در ساانا ز كارآفري ز بر ساانا ز خالقيت  يش ك  با هدف س جش [۲3]در پژوهش  جفز 
 رابط   زساانا كارآفري ز و  آن ها ن لف  و) ساانا ز خالقيت صورت گرفت، بين اهران بهش ز شهيد پزشکز
 ز،ساانا  خالقيت ها ن لف  بين اا ك  داد  شان چ دگا   رگرسيون و   ايج داشت وجود دار نع ز و نثتت
 ندار د ار ساانا ز كارآفري ز بي زپيش اوان خطرپرير  و اضادها خليز، خوش اا ماد، آااد ، چالش، ها ن لف 
 زساانا  ساخ ار آفرين، احول رهتر  ستک بين رابط  بررسز ن ظورك  ب  [4]افشار  و ارشد   پژوهش در

شده،   جاما ساخ ار  نعادالت و الگويابز اصادفز ا طتي  گير  مو   روش ب  ساانا ز خالقيت با ساانا ز جوّ و
 ب  فرينآ احول رهتر  نگ ييم نگيرها  بودن نع ابز و غيرنگ ييم نگيرها  كلي  نع ادار  اا حاكز   ايج

 ندبو كارك ان خالقيت ب  خالقا   ساانا ز جوّ و كارك ان خالقيت ب  ساانا ز ساخ ار كارك ان، خالقيت
 ،   ايج،پردااد ساانا ز خالقيت و ساانا ز اا ماد بين رابط  بررسز با روش پيمايشز ب  [1]انانز و همکاران 

 افزايش ساانا شان ب  كارك ان اا ماد چ  هر يع ز بودن خالقيت و اا ماد بين نع ادار و نثتت همتگ گز اا حاكز
 دو ا ها ك  داد  شان  يز چ دگا   خطز رگرسيون اا حاصم   يج ن ده دنز بروا خود اا بيش ر  خالقيت يابد،
 اعيين ضريب با  هاد  اا مادن دار د رابط  خالقيت وابگ   ن غير با امود  اا ماد و  هاد  اا ماد نگ يم ن غير
 ك  داد ز  شانكل همچ ين   ايجن ك دنز ايفا خالقيت وابگ   ن غير واريا س اتيين در را سهم بيش رين 21/3

 باال  سطوح ديگر، سو  اان شودنز خالقيت و  وآور  فيدان و ور بهره كاهش ستب اا ماد، پايين سطوح
 نگرددنز رن ث اغيير نديريت ب  كمک و ساانا ز  وآور  و خالقيت افزايش كارك ان، روحي  افزايش ستب اا ماد،

و د، شهدف ش اسايز اوانلز ك  خالقيت ساانا ز را نوجب نز خود و با پژوهشز بخشز اا پروژه[ ۲] نوريس
حيوق ن اسب، اهداف روشن  :ها  كشور  يوال د كردن او در اين اني   ده اانماقدام ب  بررسز طيفز اا ساانان

ساخ ار  ،اخ يارات فرد  برا  ايجاد احول و ااطا  قدرت ب  افرادساانا ز، ا گيزه نثتت كارك ان، رهتر  ن عهدا  ، 



 881 یاندانشگاه یدگاهاز د یسازمان یتخالق

 تصالحي، هانحيط و ن ابع الام برا  پيگير  ايايد و ايده، اراتاطات آااد و اتادل اطالاات، ن اسب ساانا ز
 كرده استننعرفز شو د، افزايش خالقيت ساانا ز نزك  بااث  راو انان  كارك ان
 انيبر اسا  ادراک دا شگاه زساانا  تياوانم نحرک خالق زبررسب   پژوهشز[ در ۲1ب درااده و كريمز ]شاه

 زپژوهش دربردار ده چهار بعد اصل ز شان داد ندل نفهون جي  اپرداخ  د ك    فار جي)نوردنطالع : دا شگاه خل
 زو اوانم ساانا   فرد اوانم شان داد  جي  ا ن،ياستن همچ  زو ساانا  زگروه ، اوانم فرد ،زساانا  تيخالق
يشم دان شايان ذكر است ا د نگرار دزن رياأث زساانا  تيبر خالق ميطور نگ يب  زو اوانم گروه م،يطور نگ يب 

قيت ساانا ز الطور نش رک نحرک خز را ب روهز و ساانا گا در  ظر  گرف   و اوانم فرد ، زاين اوانم را نج
، ا ديشم دان ب  اوانم ديگر  نا  د ك  رل، اظهار شدهوه بر اوانم القيت، االخ  ها ينرور  ظر  يبر پان ا ددا گ  

 آنواش و آنواش  يرو  ا گا ز،  مپاداش و ارايابز، سيگ  ماس رااژ  و اهداف، سيگ 

 ثر بر اوانم ن نثاب ب  عيدا ش و اخصص، شخصيت و حواه ديد و سر ،لم ز، االدرو ز، اوا ايز اي زشيا گ
پرير ،  م، ابها ريپرير ، چالش پرين اوانم شانم اوانم فرد  نخاطرها دن اقيت ساانا ز اوج  كردهالخ
 در الل، دا ش و اخصص و آااد / اس يلم ز، حواه ديد وسيع، شخصيت، االدرو ز، اوا ايز اي زشيا گ

، كار  روهگ  هاتيت و حماالاراتاطات، اعان مرهتر ، سيگ   هاحمايت نديريت و ستک ،روهز گامم)اوانم 
 وساخ ار ساانا ز، ج ،زساانا فره گ) ، و اوانم ساانا ز آنواش و آنواش  يرو  ا گا ز و نع ادار  كار مسيگ 
 ن هگ  د  اشارايابز و پاد گ ميك  رل، ن ابع و انکا ات، اس رااژ  و اهداف و س ،زساانا 

  اانم س ال اصلز پژوهش يع ز اي ک ؛ آيابر اسا  س : بااوج  ب  نطالعات نخ لف و مدل مفهومی پژوهش
اوان ندل نفهونز نز ها  خالقيت و  وآور  ساانا ز اأثير دارد يا خير،)فرد ، گروهز و ساانا ز  بر نحرک

  ن4پژوهش را ارائ   مود )شکم 

 
  4315) زميكر و ب دراادهشاه ندل اا ا اق تا ب پژوهش زنفهون ندل ن4 شکم

 

 شناسی پژوهشروش .3

هدف، كاربرد  استن  حوه گردآور  اطالاات، اوصيفز اا  يثو اا ح يزگرااثتات يم،نطالع  اا  ظر پارادا ينا
بگ   پرسش ان  )ر امده ها با ابزا  بوده ك  داده در نعادالت ساخ ار يا سوار -يا سكوار يس وه همتگ گز )ناار

)در س  نرات   زالم يأته  شانم امام ااضا 4پژوهش نطابق جدول   شده استن جانع  آنار  آورپاسخ  جمع
 زش اسروان و يريت  در دو دا شکده ند )ارشد و دك ر يلزاکم يالتاحص يان  و دا شجويارو اس اد ياراس اد، دا ش
 ناست  فر ۲1۲دا شگاه اهران ب  اعداد  ي زو الوم ارب

  
  431۲:ي زوالوم ارب زو روا ش اس يريتدا شکده ند يانو دا شجو زالم يأته  ااضا  جانع  آنار ن4 جدول

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندانشکده مدیریت و روان

 نجموه دا شجويان ااضا  هيأت المز



 1311بهار  ـ 11شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    888

 ارشد دك ر 

41۲ 23 113 ۲1۲ 

 
 ظر گرف     فر در 43اعداد  ي هر گو  س ال است، ب  ااا 33پرسش ان  برابر با  ها ي اعداد گو ي ک ب  ا  ظر

ها بر اسا  ياف   يتك  در  ها يدگرد يعو اوا ين فر اخم 333اعداد حجم  مو   برابر با   يرافاس ينشده ك  با ا
 يندودر ا  اا نطالعات  ظر ير گبا بهره زساانا  يتو خالق زساانا  ز،گروه  ، فر نحاست  شدن اوانم فرد ۲۲2
آش ا ب   زالم يأته   فر اا ااضا 5 باپرسش ان ،  يزو نح وا  صور يزن روايداالت پرسش ان  اس خراج گرد س
 ينت  شد ك  اكرو تاخ نحاس  آلفا يبپرسش ان  با اس فاده اا ضر يايزقرار گرفتن پا ييدنورد اأ زن ابع ا گا  هحوا
و  2/3بود ك  باالار  ۲51/3  برابر با زو ساانا   ،گروهزپژوهش )اوانم فرد ها يرامام ن غ  برا  برا يدارن

  ک يداردن ضمن ا زن است يايزپا شدهزگرفت پرسش ان  طراح يج    اوانزن ين[ استن ب ابرا۲2] ييدنورد اأ
 ييناع پژوهش برا  ينشدن ا يعجانع  اوا  ااضا ين)گوگم داكس   در ب ي  ر  زپرسش ان  ب  دو روش ساده و ا

شده استن    اس فاده ز)حداقم نربعات جزئ يوناا روش رگرس پژوهش يرها ن غ ي كل ينب يونو رگرس زهمتگ گ
حاصم اا آانون در  يجن   ايدگرد يدأيا زاانل يما جام احل  و بارالت برا KMOها با اس فاده آانون داده يتكفا

 گزارش شده استن PLSس فاده اا  رم افزار  با ا درصد15 مي انو با اط درصد5  سطح خطا
 
 هاها و یافتهتحلیل داده .4

  برا  چهار ن غير AVEشده ) اس خراج واريا س نيا گين شاخص با همگرا جهت روايز ۲ها در جدول ياف  
  و اوانم گروهز 1۲5/3ها  خالقيت و  وآور  ) ، نحرک1۲1/3 ، اوانم فرد  )1۲1/3اوانم ساانا ز )

قرار  س جشد نور[ ۲1] ۲آلفا  كرو تاخو  4پايايز اركيتز دو نيدار روش پايايز بادست آندن ب ابراين  ب  131/3)
، ۲۲1/3، اوانم فرد  برابر 211/3برا  ن غيرها ؛ اوانم ساانا ز برابر  پايايز اركيتزضريب  گرف   استن

همچ ين نيدار آلفا  برآورد گرديدن 212/3، و اوانم گروهز برابر ۲21/3ها  خالقيت و  وآور  برابر نحرک
نحرک ها  خالقيت و  وآور   ،۲1۲/3، اوانم فرد  برابر ۲1۲/3 برا  ن غيرها ؛ اوانم ساانا ز برابركرو تاخ 
 اخمين اده شدن ۲12/3و اوانم گروهز برابر  ،25۲/3برابر 
 

 پژوهش  رهاين غ برااش  هاشاخص  ن4 جدول

 متغیر
 استخراج واریانس میانگین

 شده
 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی

 ۲1۲/3 211/3 1۲1/3 عوامل سازمانی

 ۲11/3 ۲۲1/3 51۲/3 عوامل فردی

 ۲12/3 212/3 131/3 عوامل گروهی

 25۲/3 ۲21/3 1۲5/3 ی خالقیت و نوآوریهامحرک

  هاا اسب داده زو بررس پژوهش  رهاين غ انين زوجود رابط  الّ فيدان اياا وجود  اف ني  انيپس اا اطم
  نعادالت ساخ ار  با اس فاده اا الگو 3و  ۲بر اسا  شکم  پژوهش س  فرضي  ،زشده با ندل نفهون نشاهده

 قرار گرف  دنآانون  نورد  زحداقم نربعات جزئ کردي)رو
 اخمين اده شده استن ۲اس ا دارد بر اسا  شکم  حالت در فرضيات  هايز ندل

 

                                                                                                                                                 
1 Composite Reliability 
2 Cronbachs Alpha 
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 شکم ندل ن۲
 يز ها جي  ا

 اس ا دارد نياخم حالت در ها يفرض

 

 گزارش گرديده استن 3دار در شکم نع ز حالت فرضيات پژوهش در بر اسا   هايز همچ ين ندل
 

 
 نع ادار  حالت در ها يفرض جي  ا يز ها ندلن 3  شکم

 
 زو شاخص بررس  CV-com) زشاخص بررسز اا تار اش راك 3نطابق ياف   ها  حاصم اا جدول ، ب  االوه
  ايج اا تار اش راكز  [ن۲1] شده است بررسز كيفيت يا اا تار ندل اس فاده   جهتCV-Redز )افزو گ اياا تار حشو 

 ، ۲41/3  و )۲41/3فرد  )  ،415/3  و )415/3اوانم؛ ساانا ز )اا  کيهر و اا تار افزو گز ب  ارايب برا  
طور همان  ارائ  گرديده استن ۲23/3  و )۲23/3)  ، و گروهز۲15/3  و )345/3ها  خالقيت و  وآور  )نحرک

 نهگ  دار اا صفر ها نثتت و بزرگشاخصامانز  شودزن ك  نشاهده
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 افزو گز اا تار وز اش راكاا تار   هاشاخصبرآورد ن 3 جدول

 اعتبار افزونگی اعتبار اشتراکی متغیر

 415/3 415/3 عوامل سازمانی

 ۲41/3 ۲41/3 فردیعوامل 

 ۲23/3 ۲23/3 عوامل گروهی

 ۲15/3 345/3 ی خالقیت و نوآوریهامحرک

 
 ، گروهز 434/3 ، فرد  )323/3  برا  اوانم ساانا ز )2Q)گيزر -نعيار اس ون ،1ها  جدول ب ابر ياف  

 ن   نحاست  گرديد1۲1/3ها  خالقيت و  وآور  ) ، و نحرک153/3)
 

 اس ون گيزر ارينع نيبشيپ ا اسب و زپوشچشم برااشن 1 جدول

 تناسب پیش بین گیزر -معیار استون عوامل

 كوچک 323/3 سازمانی

 كوچک 434/3 فردی

 بزرگ 153/3 گروهی

 بزرگ 1۲1/3 محرک های خالقیت و نوآوری

 
، اوانم فراد  132/3، نيا گين اش راک برا  چهار ن غير اوانم ساانا ز برابر 5ها  جدول بر اسا  ياف  

ك  برا   2R ندست آند ب 531/3ها  خالقيت و  وآور  برابر ، نحرک1۲1/3، اوانم گروهز برابر 511/3برابر 
ب  االوه، شاخص نحاست  شده استن  113/3س جد برابر كيفيت ندل داخلز را نزو اا است هر ن غير پ هان برون
 درصد استن 14/3  نيدار GOFبرااش ندل كلز )

 
 يز ها ندل برااش ن5 جدول

 R2 میانگین اشتراک متغیرها

  132/3 عوامل سازمانی

  511/3 عوامل فردی

  1۲1/3 عوامل گروهی

 113/3 531/3 ی خالقیت و نوع آوریهامحرک

 
[ ك  نطابق فرنول اير برآورد ۲1گردد ]نز  اا نعيار كيفيت جها ز اس فاده GOFجهت برااش ندل  هايز)

 استنگرديده 
 

2avrage(Comunalitie). RGOF=√ 

GOF = √0/640194 × 0/592549 = 0/615911 

   و اأييد گ  احليم آنار ،   ايج بررسز رابط  الّز بين ن غيرها  نگ يم و وابهااف  در  هايت بر اسا  ي
 ارائ  گرديده استن 1يابز نعادالت ساخ ار  )حداقم نربعات جزئز  در جدول كم ندل پژوهش اا ندل

 
 

 پژوهش اتيفرض  برا زجزئ نربعات حداقم مياحل و  ياجز جي  ا ن1 جدول
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شماره 

 هیفرض
 هیفرض

 بیضرا

 ریمس

مقدار 

 یمعنادار

آزمون 

 هیفرض

1H قتول ۲12/44 511/3 نداردساانا ز    خالقيت و  وه آور هانحرک بر   نع ادار رياأث اوانم ساانا ز 

2H   قتول 413/43 1۲5/3 داردنساانا ز    خالقيت و  وه آور هانحرک بر   نع ادار رياأثاوانم فرد 

3H قتول 2۲۲/4۲ 141/3 داردنساانا ز    خالقيت و  وه آور هانحرک بر   نع ادار رياأث اوانم گروهز 

 
يد پژوهش، نورد اأي  فرضيس  حداقم نربعات جزئز برا   ميحلاو ي  ايج اجز شودزنك  نشاهده  طورهمان

 گرف   استنقرار 
 
 گیری و پیشنهادنتیجه .5

 ن ابع، ااالف اا جلوگير  ها،كاهش هزي   خدنات، كيفيت و كميت خالقيت ساانا ز اني   ساا ارايا  افزايش

استن   كارك ان در شغلز رضايت و ا گيزش ايجاد  ،وربهرهو  كارايز افزايش رقابت، افزايش بوروكراسز، كاهش
 افکار ك  دهقياشو ك  است ن اسب فره گ بگ رساا  و  ساا  يان جانع ، يک در خالقيتبروا  در ن ثر اوانم اا

 خالق كارشان در كارك ان ك  وق ز ك دزن كمک ساانان بيا  ب  صورتنيبد كارك ان خالقيتن باشد  و و جديد

 ده د ارائ  ساانان  ها يرو يا نورد نحصوالت، املکرد، خدنات در نفيد  و اااه  هادهيا بود خواه د قادر باش د

 بااار ن غير شرايط با ب وا د ك  ساادزن قادر را ساانان اااه،  هادهيا اا  ريگبهرهو  اوليد رونيا اا. گير د كار ب و

فرضي  نطرح  3 پژوهشبا اوج  ب  نتا ز  ظر   يابدن اوسع  و رشد و دهد پاسخ هافرصت و اهديدها ب  ن طتق شده
اا بين س  دس   اوانم فرد ، گروهز و ساانا ز، اوانم  قرار گرفتن ديأياشد ك  اا اين اعداد امام فرضيات نورد 

ا ب پژوهشاانم نحرک خالقيت و  وآور  ساانا ز اا ديد دا شگاهيان بودن   ايج حاصم اا اين  نيارنهمفرد ، 
[ نطابيت داردن ك  دليم اين همگويز ۲1ااده و كريمز ]و شاهت در [45ژئو گ و شين ] ها پژوهش  ايج حاصم اا 

  رداوانم ف رنجموا يا دريابدن ود ا ده است هدف دارد و اکانم نزاركان آنواش االز باشد ك  هما  د يک نوج
شان   پژوهشاوانم بود د ك    ايج اين  نيارنهم  ريپرگکير  خالقيت و  وه آور  ابهام پرير  و هانحرک
 فيدانك  دليم [ ۲۲][ وا گ ۲1و كريمز ] و شاهت درااده[، 45ژئو گ و شين ] ها پژوهشهمگويز با  فيداناا 

 د ااست ك  احت اأثير اوانم ديگر  قرار گرف   پژوهشك  ده در فراد شركتهمگويز نز اوا د ديگاه ها  فرد  ا
در اين اني   است، در  شده ا جام ها پژوهشا ساير ا دن اولويت اوانم فرد  بپژوهش بودهثر اا اين ك  ن أ
 بود دن رگرارياأثاوانم فرد   نيارنهمشده اانم ا گيزش درو ز و نخاطره پرير   گرف  ا جام  هاپژوهش
ر   ياا پري  جديد ا گيزش درو ز و نخاطرههاش يا دك  هرچ د برا  بيان  اظهار كرد گو  نيا اوانزنب ابراين 

ر   نيگريپرگکيرا گيزش درو ز و نخاطره پرير  بدون ابهام پرير  و  نوردنطالع افراد  دگاهيداست، انا اا 
و اس رااژ  و اهداف ، اانم ك  رل القيت،   ايج  شان داد اا نيان اوانم ساانا ز نحرک خب  االوه يگتن 
[ در اانم ۲1ااده و كريمز ]شاهت در اين   يج  با   ايج نطالع  قيت ساانا ز است،النم نحرک خاا نيارنهم

  بدون ها است كاا اوانم اأثيرگرار در امانز اني  اين است ك  ك  رل ك  رل همگويز داردن ك  دليم همگويز 
 ها ژوهشپاژ  و اهداف با و  يز در اانم اس را يابدناهداف اا پيش اعيين شده دست  مز ا  ب  رل هيچ بر ان ك 

ن ك  دليم نغايرت دارد[ ۲۲[ و وا گ ]41[، حگي ز و صادقز ]۲1ااده و كريمز ]شاهت در[، 45]ژئو گ و شين 
ها  جديد در آنواش االز با چ د سال قتم در حال اغيير  د اين باشد ك  اهداف و اس رااژ اواهمگويز نز فيدان

يت قالروهز نحرک خگاا بين اوانم  حاكز اا آن است ك   ايج همچ ين اوا د  باشدن رسا ز است نز رواو ب 
 پژوهشك    ايج اين  قرار دارد و دوم  اول  هاتيدر اولوحمايت نديريت و نع ادار  كار  دار اساانا ز، اانم نع 
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[ همگويز ۲۲[  و وا گ ]۲1و كريمز ] شاهت درااده [ ، 41حگي ز و صادقز ]، [ 45]ژئو گ و شين  ها پژوهشبا 
 ا ديشز گروهز بااث بارش فکر  و خالقيتافزايز و هماوا د اين باشد ك  همك  دليم اين همگويز نز داشتن

را  رهتر   هااين پژوهش با   ايج بررسز داودآباد  ك  ستک ج ي   شودنها  نخ لف نزساانا ز در ساانان
اول قرار داده است، نغايرت   قيت و  وآور  ش اخ   و در راتالكردن خ ، بروا و  هادي  قاانم در اشوي نيارنهم

در  د يگوزو ن دا  دزقيت و  وآور  نال وه و ستک نديريت را اا اوانم ن ثر بر خ زي [ ۲]و و همکاران ليلداردن دي
كرد در صورت اوج  و ايويت  اظهار اوانزنرو اا اينقيت و  وآور  بيش ر استن الرك ز، خاستک نديريت نش

 ، افراد قادر د  ظرها  ا  يوجود چ ين ان خواهد شد و با مبديع فراه  هاش يا د لقاوانم يادشده، اني   برا  خ
 نك  د اظهارخود را 

 هاپیشنهاد

 قافراد در ساانان اشوي   ريپرگکيرابهام پرير  و  ك زدرصورا داشت اظهار اوانزبا اوج  ب    ايج، ن 
اش دن   باال بريپرگکيرك  دارا  ابهام پرير  اياد و قدرت  دار د راافراد  اوا ايز خالقيت برا  ساانان  شود،

يد افکار و  ظرها  جد زراح شدن اا سو  ديگران، ب  ت ار  اا شکگت و سرا شلدر غير اين صورت افراد ب  ا
يت كارك ان در القجاك  خآن همچ ين، اان ك دز مدا پي قيت افراد در ساانان برواالو خ ك  دز م اظهارخود را 

 سااناناملکرد و را دنان كاران ب  آن، اا اوانم اساسز در كاهش  زاوجهزنحيط ساانان بگيار اهميت دارد و ب
ز  وا  بخدنات الم رسا ز فعاليت دار د،    يان در يز ك هادا شگاه ژهيوها و ب ساانان گردد،نزاست، پيش هاد 

ش الو دس اوردها  خود  هايت ا   وربهرهاملکرد و برا  افرايش ن  ديآزن حگابب واور المز امانز ص ايع ن
  جديد در ساانان اس يتال ك  د و  يز هادهياگير د، اا نز كاردر نحيط كار ب  تين ظور ايويت خالق خود را ب 
در دا شگاه اخ صاص ده دن االوه بر آن امانز كارك ان و  خالقا    هاطرح  را برا  حمايت اا ابودج  هرسال 

   جديد و  وآورا   اشويق ك  دنهادهيادا شجويان را ب  ايجاد 
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