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چکيده
پژوهش ها نشان داده است که اگر در سازمان از خالقیت کارکنان استفاده شود ،تاثیر بسزایی
در عملکرد آنها و به طبع عملکرد سازمان خواهد داشت .لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش
خالقیت شغلی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه بیرجند بوده است .روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی و مبتنی بر پرسشنامه های عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه خالقیت
شغلی بوده است .جامعه آماری تحقیق تعداد  011نفر از کارمندان زن و مرد دانشگاه دولتی
بیرجند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند .نتایج بررسی تحقیق
حاکی از ان است که با توجه به وجود ضریب بتای مثبت میتوان گفت مولفه های عملکرد
سازمانی بر خالقیت شغلی تاًثیر مستقیم و مثبت دارد  .بنابراین در سطح اطمینان  %59افزایش
مولفه های عملکرد سازمانی باعث بهبود خالقیت شغلی میشود و کاهش آنها کاهش عملکرد
سازمانی را در پی خواهد داشت.

واژگان کليدي  :خالقیت شغلی ،عملکرد سازمانی ،کارکنان ،دانشگاه ،بیرجند.
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مقدمه
در جهان امروز تفکر ،نوآوری و کارآفرینی و ایده های خالق و استفاده از آن در سازمان ها اجتناب ناپذیر است .همانطور که تولد و مرگ
سازمانها به بینش ،بصیرت و توانایی موسسان بستگی دارد ،رشد و بقای آنها نیز به عواملی همچون توانایی ،خالقیت و نوآوری منابع انسانی
وابسته است( .هادی زاده و رحیمی فیل آبادی .)0334،35 ،می توان گفت ،بـرای آنکـه بتـوان در دنیـای متالطـم و متغیـر امـروز به حیـات
ادامـه داد ،بایـد بـه خالقیـت و نـوآوری روی آورد و ضمـن شـناخت تغییـرات و تحـوالت محیط ،بـرای رویارویـی با آنها پاسـخ های بدیـع
و تازه تـدارک دیـد و همراه تأثیرپذیـری از ایـن تحـوالت ،بـر آنهـا تأثیر نهـاد و بدان هـا شـکل دلخـواه داد (الوانـی .)0333:223 ،امروزه
سازمان ها ،سازمان هایی دانش مدار هستند و موفقیت و بقاء آن ها به خالقیت ،نوآوری ،تنوع و نوجویی وابسته است .نوآوری مستمر این امکان
را می دهد که بهتر بتواند به نیازهای مراجعین پاسخ دهد ،در رقابت پیشگام بوده و بتواند نقاط قوت سازمانی را با فرصت های موجود همسو
سازد .ضمن اینکه نوآوری می تواند تأثیر مثبتی بر عملکردآموزشی ،آموزش و پرورش ها داشته باشد .توجه به این امر ضروری است که سازمان
های امروزی برای رقابت در عرصه بین المللی و حفظ مزیت رقابتی چاره ای جز حرکت به سمت نوآوری در رفتارها ،فرایندها و استراتژی های
خود نخواهند داشت( .عباسی و همکاران .)0350 ،در واقع ،سازمانها باید به فعالیتهایی دست بزنند که مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش
ها باشد ،آن دسته از سازمانهایی که نتوانند خود را با این مهم تطبیق دهند ،در عرصه عمل موفق نخواهند بود ،به عبارت دیگر اگر سازمان
ها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقاء ،توسعه و موفقیت شان شود ،الزم است در عملکرد خود
تجدید نظر کرده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان (ارباب رجوع) به درستی ایفا کنند )شهابی .)0383 ،برای سازمانهایی که در محیط
متغیر و بدون قطعیت به رقابت میپردازند ،نوآوری (ایجاد ،انتقال ،واکنش و تغییر ایدههای خالقانه به عمل) برای رشد ،موفقیت و بقای سازمان
عامل حیاتی به شمار میرود (مالحسینی و برخوردار .)013 :033۱ ،نوآوری فردی کارکنان نیز در محیط کار ،پایه اصلی ارتقای عملکرد هر
سازمانی است ،با توجه به پنهان و ضمنی بودن توانمندی خالقیت و نوآوری افراد ،استفاده کارکنان از توان خالقیت و نوآوریشان در فرایندهای
شغلی نیاز به وجود رغبت و تمایل درونی آنها دارد ،بر این اساس همزمان با اهمیت توانمندی خالقیت در افراد ،مطالعه بر روی مقوله انگیزش
آنها نیز برای به کارگیری نوآوری در مراکز تحقیقاتی از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)Scott & Bruce, 2004, p.582
خالقیت و نوآوری بارقه ای است که یک سازمان را به حدّ اعالی رشد می رساند .رقابت ،رشد فناوری در سطح باال و ارتقای بهره وری،
مستلزم خالقیت و نوآوری در سازمان است .خالقیت ،یک ویژگی شخصیتی نیست که عده ی قلیلی از آن برخوردار باشند ،بلکه دانش و تجارب
منحصر به فردی است که می توان آن را آموزش داد (هیوگز .)0553 ،بنا به تعاریف موجود در حوزه «خالقیت و نوآوری» ،خالقیت را میتوان
توانایی دیدن چیزها با یک نگاه نو و غیرمعمولی ،دیدن مشکالتی که هیچ کس دیگر امکان تشخیص موجود بودن آنها را نمیداند و سپس
ارایه رهیافتهای جدید ،غیرمعمول و اثربخش دانست .نوآوری نیز ،اندیشه خالق تحقق یافته و عملیاتی شده میباشد (Politis, 2005,
).P.182

عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی ،مفهومی چند بعدی اسـت کــه دارای شاخص های اداری می باشــد؛ از قبیــل :شـاخص مالـی ،بازاریابـی ،مناسـب
بـودن محصـول؛ همچنیـن ،رشـد و سـود مناسـبی داشـته باشـد و به وسـیله شــاخص های عینــی یــا ذهنــی ،می توانــد اندازه گیــری
شــود (داویــز 0555:۱3 ،و هریــس .) 2110:20 ،عملکـرد سـازمان ،عبـارت اسـت از :دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی و اجتماعـی یـا فراتـر
رفتـن از آن و انجـام مسـئولیت هایی کـه بـر عهـدة افـراد گذاشـته شـده اسـت .مدیریـت عملکـرد ،در برگیرنـدة سـه کنـش عمـده اسـت:
 )0برنامه ریـزی عملکـرد؛ یعنـی تعییـن اهـداف و دسـتورالعمل ها بـرای پیـروان ،در ابتـدای دورة برنامه ریـزی و تدویـن طرح هایـی بـرای
رسـیدن بـه ایـن اهـداف؛  )2آمـوزش؛ یعنـی بازخـورد روز بـه روز و فعالیت هـای پیشـرفتی بـرای تقویـت نقشـه های عملکـرد؛  )3تجدیـد
نظـر در عملکرد؛ یعنـی ارزیابـی کلی از عملکـرد بـرای دورة خـاص برنامه ریـزی .روش موضعـی در مـورد مدیریـت عملکـرد ،مدیـران را
توانـا میکنـد تـا برنامه ریـزی عملکـرد ،آمـوزش و تجدیـد نظـر را بـا انتخـاب آن دسـته از فنـون مدیریتـی بـه صورتـی فـردی در آورنـد
کـه مناسـب موقعیـت منحصـر بـه فـردی اسـت کـه پیـروان بـا آن روبـه رو می شـوند (هرسـی و بالنچـارد.)0380:914 ،
چانگ و کینگ ( ) 2119عملکرد سازمانی را بر مبنای معیارهای زیر مورد بررسی قرار داده اند :نرخ بازگشت سرمایه ،سهم بازار ،کارایی
عملیاتی ،درآمد فروش ،رضایتمندی مشتری ،رقابت پذیری ،روابط مشتری .در این تحقیق چهار شاخص مشتری ،مالی ،منابع انسانی و اثربخشی
سازمانی در نظر کرفته شده است.
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اهميت خالقيت و نوآوري در سازمان
خـالقـیت و نـوآوری از ویـژگـی هـای خـاص انـسـان اسـت ،زیـرا برگرفته از اندیشه و تعقل است که مختص انسان می باشد.
از نظر طرز کار ،توانایی های فکری ما را می توان به طریق زیر خالصه نمود:
جذب ،توانایی مشاهده و بکار بردن توجهضبط ،توانایی حفظ کردن و بخاطر آوردناستدالل ،توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوتخالقیت ،توانایی تجسم ،پیش بینی و ایجاد ایده هااکـنـون مـاشـین های کامپیوتر سه فعالیت اول را تا اندازه ای انجام می دهند لیکن مسلم به نظر می رسد که هیچ ماشینی قادر به
ایجاد ایده ها نخواهد بود(.قاسم زاده.)03 ،
از آنـجـایـی کـه رکن اصلی و کلیدی همه سازمان ها نیروی انسانی است و نیروی انسانی اسـت که می تواند در موارد فوق ما را یاری
دهد تا بدانیم سازمان خالق و نوآور بستگی تقریباً تامی نسبت به نیروی انسانی دارد اگر چه سایر ابعاد سازمان خالق نیز در این مساءله دخیل
هستند که در این مقاله به اختصار مورد بررسی قرار می گیرند.
سـازمـان هـا بـا مـحـیـط بـیـرونـی و داخـلی خـود بـه طـور مـسـتـمـر تعامل داشته و تاءثیرپذیر و تاءثیرگذارند؛ و تغییرات متعدد،
گوناگون و پیچیده ای کـه در مـحـیـط بـیـرونـی وجـود دارد کـه سازمان ها نمی توانند نسبت به آنها بی تفاوت بـاشـنـد .در صـورت بـی
تـفاوتی و تداوم رفتارهای تکراری در محیط بسته ،این نوع سـازمـان هـا رو بـه نـابـودی بوده و قادر به حفظ وضع موجود نیستند .لذا تداوم
و بقاء سازمان ها و تحقق اهداف آنها می طلبد که نهضت خالقیت و نوآوری را در ارکان سازمان که هـمـانا کارکنان ،مدیران و ساختار سازمانی
است پیش بینی و فرآیند آن را ترسیم و به صورت مستمر و فراگیر مطرح سازند تا از سقوط و نابودی در امان باشند.
انعطاف پذیری منطقی سازمان ها در قبال تغییرات گوناگون و پیشرفت های تکنولوژی ،مـوجـب مـی شـود کـه سازمان به روز بوده و
سیاست ها ،روش ها ،برنامه ها و تصمیمات خـود را بـراسـاس واقـعـیـات تـنـظـیـم نـمـوده و در صورت نیاز تغییرات الزم را ایجاد و
اشـکـاالت را مـرتـفـع و بـرنـامـه هـای پـیشرفت خود را ترسیم نمایند .در چنین صورتی سازمان ،به بقاء و حیات خود می توانند ادامه دهند
و به اهداف مورد نظر دست یابند.
بـهـبود و نوآوری مستمر و فراگیر در واقع نوعی کند و کاو منظم برای یافتن شیوه ها و پـاسـخ هـای نو به فشارها و تغییر و تحوالت
محیطی است چرا که در محیطهای پیچیده و مـتحول امروزی دیگر واکنش های تکراری برای رویارویی با این تغییرات کارآمد نبوده و دائمـاً
بـاید در جستجوی راههای جدید برای واکنش در برابر محیط برآمد .به عبارتی آن دسـتـه از سـازمـان هـا و سـیـسـتـم هـایـی در مـحـیـط
پـیـچـیـده و پرتحول می توانند به بقاء خود ادامه دهند که به طور مستمر قادر باشند ایده ها و طرح هـای جـدیـدی را کـه الزمـه مـقـابـله
بـا فـشـارهـا و تـحـوالت مـحـیـطی است ،ایجاد و منتشر نمایند(.سلطانی تیرانی.)43 ،
آنـچـه امـروز بـیـشـتـر از گذشته بر سازمان ها آشکار گشته است ،ضرورت پیش بینی راهـهـایـی اسـت بـه جـهـت رفـع نـیـازهـایـی
کـه مـمـکـن اسـت در آیـنـده بـه دنـبـال تـغـیـیرات احتمالی پدیدار شود که هر سازمانی یا باید از پیش ،خود را برای چنین تغییراتی آماده
سازد یا اینکه خطر مواجهه با وضعیت بحران واقعی را بپذیرد.
بـنـابـرایـن چـنـانـچـه خـالقـیـت و نـوآوری بـه صـورت هـمـه جـانـبـه و کـامـل در انـدیـشه و عمل مد نظر قرار گیرد می تواند
موجبات رشد و شکوفایی استعدادها افراد ،موفقیت های فردی ،شغلی و اجتماعی ،افزایش کمیت و کیفیت در تولیدات و خدمات ،کـاهـش
هزینه ها و ضایعات و اتالف منابع مادی و انسانی ،افزایش انگیزش کارکنان ،ارتقای بهداشت روانی و رضایت شغلی ،ارتقای بهره وری و رشد و
بالندگی سازمان هـای گـونـاگون تحریک و تشویق رقابت های سالم در تولید ،توزیع و خدمات ،کاهش بـوروکـراسـی اداری و کـاهـش پـشـت
مـیـزنـشـیـنـی و تـشـریـفـات و افـزایـش عمل گرایی و دهها فایده دیگر خواهد شد.

روش تحقيق
با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال کشف واقعیت موجود است ،روش تحقیق از نوع زمینه یابی یا پیمایشی ( )survey researchاز
مجموعه روش های تحقیق توصیفی ( )Descriptiveاست (دالور .)0331 ،به این صورت که پژوهش درصدد است مشخص سازد بر اساس
مدل پیشنهادی که متکی بر تحقیقات علمی است ،واقعیت سازمان های کشور چگونه است .به عالوه به واسطه اینکه رابطه میان متغیر های
پژوهش بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد ،روش تحقیق ،از نوع همبستگی ( )correlation researchاست (بازرگان و همکاران،
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 .)038۱جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه بیرجند و جامعه نمونه تعداد  011نفر از کارمندان زن و مرد دانشگاه دولتی بیرجند بوده است
که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.
در این مطالعه نیز برای گردآوری اطالعات میدانی این تحقیق نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که امکان جمعآوری دادهها در سطح
وسیع را امکانپذیر میسازد .ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه خالقیت شغلی
جرنی بوده است.

معرفی پرسشنامه خالقيت شغلی)(JCQ
خالقیت در سازمان دارای آثار و نتایجی نظیر افزایش کیفیت راهحل مسائل ،تحریک و ارتقای نوآوری ،افزایش انگیزش و تعهد در سازمان
و افزایش عملکرد اثربخش ،میباشد .سازمانی که میخواهد درزمینه های مختلف ،خالقیت داشته و میزان بهرهوری خود را باال ببرد ،باید
جوسازمانی خاصی را ایجاد کند تا مدیران آن بتوانند بیشتر مهارتهای خالقانه خود را نشان دهند .افراد خالق قادر هستند روابط موجود بین
پدیدهها را کشف کنند و مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند .خالقیت و نوآوری بارقهای است که یک سازمان را بهحداعالی رشد میرساند .رقابت،
رشد فناوری در سطح باال و ارتقای بهرهوری ،مستلزم خالقیت و نوآوری در سازمان است .خالقیت ،یک ویژگی شخصیتی نیست که عده قلیلی
از آن برخوردار باشند ،بلکه دانش و تجارب منحصربهفردی است که میتوان آن را آموزش داد .بهره وری مدیران با متغیرهای زیادی ازجمله
خالقیت و نوآوری ،رابطه دارد .فناوری بهطور مداوم و با شتابی بیمانند ،در حال تحول و پیشرفت است؛ بنابراین ،سازمان های عصر حاضر در
محیطی پویا و متحول کار میکنند .بهرهگیری از اندیشه های نو ،در افزایش بهرهوری سازمان مؤثر است .همانطور که جان کائو تأکید میکند،
بهجای آنکه بگذاریم خالقیت ها خود رشد کنند و تبدیل به پدیدهای ملموس شوند مدیران باید تالش کنند تا همانند برخورد جدی با منابع
مالی و داراییها ،برای به نظم درآوردن اندیشههای غیرملموس نیز بیشتر فعالیت کنند .درعینحال و در صورت امکان ،باعث میشود خالقیت
کارکنان کاهش یابد .به همین دلیل ،الزمه مدیریت اثربخش ،آگاهی دانش ،هوشیاری و قابلیت در حل مسائل پیچیده سازمانی میباشد.
پرسشنامه خالقیت شغلی ( )JCQبهوسیله جزیی و همکاران در سال  0332در ایران طراحیشده است .این پرسشنامه شامل  38سؤال
میباشد .در گویه سازی این پرسشنامه منابع معتبر داخلی و خارجی متنوعی بهکاررفته است .پس از ساختار سازی ،مطالعات روانسنجی توسط
کامکاری ،عسکریان و شکر زاده به مدت دو ماه صورت گرفت و از طریق روانسنجی تعداد گویهها از  91به  38گویه تقلیل پیدا کرد .این
پرسشنامه خرده مقیاس ندارد و سواالت آن تنها عامل خالقیت شغلی را میسنجند.

پرسشنامه عملکرد سازمانی:
در این تحقیق متغیرهای عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت دارای  42گویه و هفت مولفه میباشد 4 .آیتم برای اندازهگیری متغیر
توانایی 8،آیتم برای اندازهگیری متغیر وضوح 9 ،آیتم برای اندازه گیری متغیر کمک ۱ ،آیتم برای اندازهگیری متغیر مشوق 5 ،آیتم برای
اندازهگیری متغیر ارزیابی ۱ ،آیتم برای اندازهگیری متغیر اعتبار 9 ،آیتم برای اندازهگیری متغیر محیط بر اساس طیف  9گزینه ای لیکرت
اندازهگیری میشود.
جدول  :1طيف مربوط به پرسشنامه عملکرد سازمانی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

0

2

3

4

9

جدول  :2گویههاي مربوط به هر یک از مولفههاي متغير عملکرد سازمانی

ردیف

مولفههای مورد بررسی

تعداد گویه

0

توانایی

4

2

وضوح

8

3

کمک

9

4

مشوق

۱

9

ارزیابی

5

۱

اعتبار

۱

8

محیط

9
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42

جمع

یافته هاي توصيفی
 توزیع جنسی پاسخگویاناز بین  011نفری که مورد پرسشگری قرار گرفتند 43 ،درصد را مردان و  92درصد را زنان تشکیل دادهاند .جدول (.)3
جدول ( :)3توزیع جنسی پاسخگویان

ردیف

جنس

فراوانی

درصد

0

مرد

43

43

2

زن

92

92

3

جمع

011

011

مأخذ :یافتههاي پژوهش.

 توزیع وضعيت تاهل پاسخگویاناز بین  011نفری که مورد پرسشگری قرار گرفتند 03 ،درصد را افراد مجرد و  32درصد را متاهلین تشکیل دادهاند .جدول (.)4
جدول ( :)4توزیع وضعيت تاهل پاسخگویان

ردیف

وضعيت تاهل

فراوانی

درصد

0

مجرد

03

%03

2

متاهل

32

%32

3

جمع

011

%011

مأخذ :یافتههاي پژوهش.

ـ توزیع سنی پاسخگویان
ترکیب سنی پاسخگویان در  4گروه سنی طبقهبندی شده است .همان طور که در جدول ( )3نشان داده شده است 09 ،درصد پاسخگویان
در رده سنی  29 -31سال 08 ،درصد در رده سنی  30 -39سال 30 ،درصد در رده سنی  3۱ -41سال و  38درصد بیشتر از  41سال قرار
داشتند.
جدول ( :)5توزیع سنی پاسخگویان

ردیف

سن پاسخگویان

فراوانی

درصد

0

29 -31

09

09

2

30 -39

08

08

3

3۱ -41

30

30

4

باالتر از 41

38

38

9

جمع

011

011/1

مأخذ :یافتههاي پژوهش.

 وضعيت تحصيالت پاسخگویانپاسخگویان بر حسب تحصیالت در  4گروه طبقهبندی شدهاند .بیشترین فراوانی در گروه کارشناسی با  %45درصد و کمترین فراوانی در
گروه کاردانی با  %8درصد میباشد .جدول ( )۱این وضعیت را به خوبی نشان میدهد.
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جدول ( :)6سطح تحصيالت پاسخگویان

ردیف

سطح تحصيالت

فراوانی

درصد

0

دیپلم

3

%3

2

کاردانی

8

%8

3

کارشناسی

45

%45

4

ارشد و باالتر

3۱

%3۱

9

جمع

011

%011

مأخذ :یافتههاي پژوهش

ـ وضعيت سابقه خدمت پاسخگویان
پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت در  4گروه طبقهبندی شدهاند .بیشترین فراوانی باسابقه خدمت  00الی  09سال با  %3۱درصد و
کمترین فراوانی باسابقه خدمت  ۱تا  01سال با  %04درصد میباشد .جدول شماره (.)8
جدول ( :)7سابقه خدمت پاسخگویان

ردیف

سابقه خدمت

فراوانی

درصد

0

 9سال و کمتر

09

%09

2

 ۱تا  01سال

04

%04

3

 00تا  09سال

3۱

%3۱

4

بیشتر از  09سال

39

%39

9

جمع

011

011

مأخذ :یافتههاي پژوهش

 توزیع وضعيت استخدامی پاسخگویاناز بین  011نفری که مورد پرسشگری قرار گرفتند ،بیشترین فراوانی در وضعیت استخدامی قراردادی با  %94درصد و کمترین فراوانی
در وضعیت استخدامی شرکتی با  %8درصد میباشد .جدول ( )3این وضعیت را به خوبی نشان میدهد.
جدول ( :)8توزیع وضعيت استخدامی پاسخگویان

ردیف

نوع استخدام

فراوانی

درصد

0

شرکتی

8

%8

2

قراردادی

94

%94

3

پیمانی

3

%3

4

رسمی

30

%30

9

جمع

011

011

مأخذ :یافتههاي پژوهش.

آزمون فرضيه ها:
خالقيت شغلی بر عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه بيرجند تاثير دارد.
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جدول ( .)9ماتریس ضریب همبستگی بين متغيرها

3

2

5

4

7

6

نام متغير

1

توانایی

0

وضوح

1/۱3

0

کمک

1/45

1/33

0

مشوق

1/08

1/32

1/24

0

ارزیابی

1/24

1/20

1/08

1/48

0

اعتبار

1/94

1/32

1/98

1/32

1/94

0

محیط

1/43

1/1۱3

1/20

1/1۱0

1/23

1/24

0

خالقیت شغلی

1/24

1/43

1/25

1/08

1/00

1/48

1/45

** -معنی داري در سطح 1/11
* -معنی داري در سطح 1/15

جدول ( ) 5همبستگی بین متغیرهای مورد پژوهش را نشان می دهد .براساس اطالعات جدول  ،9خالقیت شغلی با عملکرد سازمانی
کارکنان دانشگاه بیرجند تاثیر دارد؛ که این یافته ها ،فرضیه اول را تایید می کنند.
مولفه هاي عملکرد سازمانی بر خالقيت شغلی تاثير متفاوتی گذاشته است.
جهت بررسی فرضیه دوم از تحلیل آزمون رگرسیون ترتیبی استفاده شده است .تحلیل رگرسیونی ،روشی آماری جهت بررسی رابطه
بین متغیرها و به طور کلی پژوهشهای علّی است .در این روش رابطه بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده میشود
(.)Chatterjee,2006,12

برازش مدل رگرسيون
پس از بررسی شاخصها کفایت مدل در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل برازش یافته میپردازیم.
جدول ( )11شاخص کفایت مدل خالقيت شغلی و عملکرد سازمانی

انحراف معیار خطا

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

30۱3312

1/034

1/059

1/422

یافته هاي تحقيق1395 ،

همبستگی بین گویه ها برابر با  1/422است .ضریب تعیین  1/059بدست آمده و این مقدار نشان میدهد که حدود  05درصد عملکرد
سازمانی بر خالقیت شغلی تاثیر متفاوتی گذاشته است.
در جدول ( )00معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون  Fمحاسبه شده است.
جدول ( )11آزمون  Fمعنی دار بودن رگرسيون عملکرد سازمانی بر خالقيت شغلی

Sig
1/111

یافته هاي تحقيق1395 ،

آماره F

میانگین مجموع مربعات

درجه آزادی

مجموع مربعات

مدل

3/03۱

43/223

8

312/9۱2

رگرسیون

03/9۱9

52

0248/543

باقیمانده

55

0991/901

کل

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران  ،شماره  ، 21زمستان  ،2931ص 12 -12
ISSN: 2588-2864

http://www.psyj.ir

با توجه به جدول ( )02سطح معنی داری محاسبه شده برای این آماره برابر  1/111بوده و نشان از معنی دار بودن رگرسیون در سطح
 1/55دارد.
جدول  :13آزمون t

ضریب غیر استاندارد
B
Std.Error
430840
900۱0

جمع

1/008

0/934

1/084

1/335

1/938

تعاون

1/1۱4

0/384

1/053

1/231

1/924

وضوح

1/914

1/-۱80

1/-82

1/244

1/-0۱3

کمک

1/111

-3/808

-/402

1/281

-0/114

مشوق

1/518

1/008

1/103

1/213

1/124

ارزیابی

1/1۱5

0/341

1/035

1/291

1/4۱0

اعتبار

1/135

2/15۱

1/213

1/445

1/540

محیط

Sig

t

1/111

50444

ضریب استاندارد
Beta

مدل

یافته هاي تحقيق1395 ،
جدول  :14جدول ضرایب حذف شده

Collinearity Statistics
Tolerance

Partial Correlation

Sig

t

B

مدل

1/111

1

1

1

1

عملکرد سازمانی

یافته هاي تحقيق1395 ،

آزمون  Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در جدول ( )03برای گویه ها نشان داده شده است که این مقدار برای این گویه ها برابر 1/111
بوده و در نتیجه مولفه های عملکرد سازمانی بر خالقیت شغلی تاثیر متفاوتی گذاشته است.
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بحث و نتيجه گيري
هر پژوهشی باید با روش علمی و بر اساس شیوههای مناسب مطالعه ،جمعآوری اطالعات ،تحلیل و نتیجهگیری را به انجام برساند .از
جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب است و انتخاب روش تحقیق مناسب به
هدف ها ،ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق ،دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق
است .روشهای تحقیق بر حسب اهداف هر تحقیق و همچنین نحوه گردآوری دادهها به شکلهای مختلفی دستهبندی میشوند .هر کدام از
این دستهها در برگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها ،مزایا و معایب خاص خود را دارند .پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار
و دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.
در انجام دادن پژوهش ،به منظور کسب شناخت ،باید مجموعهای از گزارهها (فرضیهها یا سؤالهای تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را
مورد آزمون قرارداد یا پاسخ آنها را فراهم آورد .این امر ،فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری میدهد.
بر این اساس ،روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار میگیرد یا رد میشود؛ به عبارت
دیگر ،روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرانه برای تحقق هدف پژوهش ،جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤالهای
تحقیق را فراهم میآورد.
در عصر فرا رقابتی سازمانها با محیطی رو برو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است .به همین سبب
سازمانها برای استمرار و استقرار خود با چالشهای نوینی مواجه هستند که برونرفت از آن مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارتها
و تواناییهای درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و خالقیت شغلی صورت میگیرد که سازمانها از آنها برای رسیدن به
عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده میکنند.
مولفه های عملکرد سازمانی بر خالقیت شغلی تاثیر متفاوتی گذاشته است.
با توجه به اینکه ادعا شد مولفه های عملکرد سازمانی بر خالقیت شغلی تاثیر متفاوتی گذاشته است .بر اساس نتایج جدول  03وجود
این تاًثیر را تاًیید می کنند .مقدار با احتمال  59درصد کمتر از  1019میباشد .با توجه به وجود ضریب بتای مثبت میتوان گفت مولفه های
عملکرد سازمانی بر خالقیت شغلی تاًثیر مستقیم و مثبت دارد .بنابراین در سطح اطمینان  %59افزایش مولفه های عملکرد سازمانی باعث بهبود
خالقیت شغلی میشود و کاهش آنها کاهش عملکرد سازمانی را در پی خواهد داشت .یافتههای این تحقیق با نتایج مطالعات سیدنقوی و
همکاران ( ،)0350احمدیان – قربانی ( ،)0352گل خیلی – رحمانی ( ،)0352حسنی و همکاران ( ،)0353شکرچیزاده و همکاران (،)0352
هوانگ و هیونه ( ،)2118ریاحی و بلکوای ( ،)2113گارسیا و مارتینز ( )2118منطبق میباشد.

پيشنهادهاي کاربردي
-0

-2

-3
-4

کلیهی متغیرهای موجود مستقل خالقیت شغلی که بر عملکرد سازمانی اثر میگذارند مانند تفاوتهای فردی ،عوامل سازمان ،تکنولوژی،
هماهنگی گروهی و  ...را شناسایی کرده و آنها را تجزیه و تحلیل نموده و کارهای الزم را در جهت تاثیر آنها بر روی عملکرد سازمانی
انجام دهند.
با توجه به ضرورت پاسخگویی و شفاف سازی فعالیتهای کارکنان که از بودجه و منابع دولتی استفاده مینمایند و تقاضای ذینفعان
درونی و بیرونی (دولت و اجتماع) گزارشهای سرمایه فکری آنگونه که در دانشگاههای اروپایی مطرح است میتواند به شفافسازی
فعالیتهای آنان کمک شایانی نماید.
باید از کلیه نیروی انسانی ،سرمایه های ساختاری و سرمایه های مشتری (رابطه ای) واحدهای مختلف سازمان آگاهیهای الزم و
محاسبات کافی و دستورالعملهای معین و مشخص وجود داشته باشند تا ضمن کاهش هزینه ،به بهبود عملکرد منجر شود.
گذاشتن دوره های آموزشی تکنیکهای خالقیت برای کارکنان در جهت افزایش عملکرد سازمانی آنان.
تشویق کارکنان خالق و دادن امکانات الزم برای رشد ایده های خالق آنان و افزایش انگیزه در آنها.
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