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Abstract
Considering the importance of creative organizational culture as well as problems and
difficulties of public universities in this regard, present research aimed at a pathology of
Qom universities in terms of creative organizational culture. To this end, excellence
diamond model is utilized. In this model, the impact of leadership, employees, service
quality, service strategy, customer orientation and information management and
organizational structure on creative culture is studied. In present study, creative
organizational culture questionnaire based on excellence diamond model is utilized.
Considering 10 determined items in relevant questionnaires, those items with average
scores less than 6 were identified as organizational impairments in creative organizational
culture. To study the averages, one sample t-test was conducted. The findings indicated that
identified impairments on creative organizational culture in Qom public universities are the
influence by leadership on creative organizational culture including granting independence
and decision making authority by leader to employees and also employees’ impact on
creative organizational culture including encouraging employees for their initiatives in
organization and awarding personnel based on performance indicators.
Keywords: Creative organizational culture, Creativity, Diamond excellence model,
Organizational culture.
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(تاریخ دریافت0317/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)0317/23/01 :

چکیده
با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی خالق و مسائل و مشکالت دانشگاا هگا دوتیگی در  ،پ پگشوها رابگر بگا هگب ،سگی شناسگی
دانشاا ها اسیا قم از نظر فرهنگ سازمانی خالق انجام گرفت .به این منظور مبل اتماس تعاتی بهکگار گرفیگه شگب .در مگبل اتمگاس
تعاتی تأثیر رهبر پ کارکنا پ کیفیت خبمتپ اسیراتش خبمتپ مشیر مبار پ مبیریت اطالعات و ساخیار سگازمانی بگر فرهنگگ خگالق
بررسی شب است .در پشوها رابر پرسشنامه فرهنگ سازمانی خالق مبینی بر مبل اتماس تعگاتی بگهکگا رگرفیگه شگب .ابگاار پگشوها
پرسشنامه است .با توجه به طیف د گاینها پرسشنامهپ نقاطی در پرسشنامه که میاناین  ،کمیر از  6بودپ به عنوا ،سی ها سگازما
در بعب فرهنگ سازمانی خالق شناسایی شب .برا بررسی میاناین ها ،زمگو میگاناین یگا جامعگه ،مگار اجگرا شگب .نیگای نشگا داد
،سی ها شناساییشب در زمینه فرهنگ سازمانی خالق در دانشاا ها دوتیی اسیا قگمپ تأثیرگگذار رهبگر بگر فرهنگگ سگازمانی
خالق شامل اعطا اسیقالل و قبرت تصمیمگیر به کارکنا توسط رهبر و در تأثیرگذار کارکنا بر فرهنگ سازمانی خگالقپ شگامل
تشویق کارکنا به ابیکار عمل در سازما و تخصیص پاداش به کارکنا براساس شاخصها عملکرد است.
واژگان کلیدی :خالقیتپ فرهنگ سازمانی خالقپ فرهنگ سازمانیپ مبل اتماس تعاتی.

 نویسنده مسئول ،رایانامهanamiri@ut.ac.ir :
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مقدمه
سازمانها در برهه ای از زمان که با عناوین مختلف ،مانند عصر دانش ،عصر فراصنعتی ،عصر
جامعه اطالعاتی ،و باالخره عصر خالقیت و نوآوری مطرح شده است ،خود را برای مدیریت
تغییرات شتابان و دگرگونیهای ژرف جهانی ،آماده میکنند .سرعت تغییرات و تحوالت از حد
تصور فراتر رفته است ،بهطوری که خالقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی ،از عوامل مهم بقای
سازمانها و شرکتهای جهان ،پذیرفته شده است (آقایی فیشانی ،7711 ،ص .)512نیروهای
متداول برای تغییر سازمان ،مانند جهانیشدن ،سرعت بیان ایدههای جدید و کاهش هزینهها را
ضروری میکند .بر اساس نظر کاتر ،7سرعت رقابت در اکثر سازمانها و بخشها در آینده افزایش
خواهد یافت .به اعتقاد چارلز هندی 5تغییرات مستمر ویژگی سازمانهای امروزی است .بنابراین،
مدیرانی که درک بهتری از تغییرات دارند ،میتوانند از تغییرات به نفع سازمان بهره گیرند ،و مزیت
رقابتی کسب کنند .پیترز )7991( 7بیان میکند امروزه جهان کسبوکار بهطور ثابت ،در تغییر
دائمی است و در این شرایط ،تنها استراتژی بقای فرد و سازمان ،نوآوری مستمر است (

Roffe,

 .)1999خالقیت کارکنان منبع مزیت رقابتی برای سازمانهاست؛ زیرا خالقیت ،کارکنان را توانمند
میکند ،و بنابراین ،کارکنان میتوانند عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند (.)Hazril et al., 2016
طبق نظر شلی و همکاران ( ،)5002خالقیت پیشنیاز نوآوری سازمانی ،اثربخشی ،بقای بلندمدت
سازمان ،کمک به سازمان برای انطباق با تغییرات محیطی و بهرهمندی از فرصتها است

( Shalley

 .)et al., 2004طبق نظر اسکات و برک )7992( 2فرهنگ سازمانی مهمترین عامل برای خالقیت
است ( .)Scott, 2001فرهنگ سازمانی خالق ،فرهنگی است که در آن از خلق ایده و تفکر خالق
بیشترین حمایت صورت میگیرد

(2008

 .)Politis,با توجه به اهمیت خالقیت در سازمانها و
1. Kotter
2. Handy
3. Peters
4. Scott & Bruce
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نفش فرهنگ سازمانی در توسعه خالقیت کارکنان ،تحقیق حاضر در پی آسیبشناسی فرهنگ
سازمانی خالق در دانشگاههای دولتی استان قم است .مدل الماس تعالی یکی از علمیترین و
کاربردیترین مدلها برای آسیبشناسی سازمان است که امکان آسیبشناسی سازمانی 7را در
هشت بعد رهبری ،کارکنان ،فرهنگ سازمانی خالق ،کیفیت خدمت ،استراتژی خدمت،
مشتریمداری ،مدیریت اطالعات و ساختار سازمانی فراهم میکند و با محاسبه روابط علی بین
اجزا و ممیزی ،و تجزیه و تحلیل حساسیت ،به شرکتها در رسیدن به تعالی یاری میرساند.
مبانی نظری
مدل الماس تعالی

مدل الماس تعالى با سنجش سطح تعالى و آسیبهاى سازمانى و بیان راهکارهاى درمانى ،بهعنوان
مدلى تجویزى ،رشد و ارتقا را در همه ابعاد سازمان بر اساس نگرش سیستمى فراهم مىکند.
ساختاری برای سیستم مدیریتى سازمان فراهم مىکند تا ابعاد مختلف سازمان مدیریت شوند ،و
منجر به مدیریت بر اساس فرایندهاى سازمانى مىشود تا فعالیتهاى که فقط مصرفکننده مىباشند و

هیچ ارزشی ایجاد نمىکنند ،حذف شوند ،و سبب مدیریت بر اساس حقایق مىشود .همچنین،
تصویرى بىکم و کاست از سازمان ارائه مىدهد و با تأکید بر نتایج باعث مشارکت بیشتر کارکنان
مىشود (حسنزاده و راستگو ،7731 ،ص .)38این مدل هشت معیار دارد که عبارتاند از رهبرى،
کارکنان ،فرهنگ سازمانى آفریننده ،استراتژى خدمت ،مدیریت اطالعات ،ساختار سازمانى ،کیفیت
خدمت و مشترىگرایى .در مدل یادشده ،هر یک از معیارهاى تعالى سازمانى شاخصهایى دارند
که نشاندهنده کانالهاى اثرگذارى آن معیارها است .به عبارت دیگر ،هر یک از معیارها بر دیگر
معیارها از طریق کانالهایى تأثیر میگذارند و متقابالً از آنها اثر مىپذیرد .در نتیجه ،تعامل صحیح
این معیارها با یکدیگر میتواند باعث افزایش تعالى سازمانی شود (حسنزاده و راستگو،7731 ،
1. Oganizational Pathology
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صص  32و .)38در پژوهش حاضر تأثیر رهبری ،کارکنان ،مشتریمداری ،کیفیت خدمت ،استراتژِی
خدمت ،مدیریت اطالعات و ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی خالق با توجه به مدل الماس
تعالی بررسی شده است.
مشتریگرایی

بیش از  20سال است که مفهوم مشتریگرایی بهعنوان اساس تئوری و عمل مدیریت بازاریابی
مطرح شده است

(et al., 2004

 .)Kimبرای مشتریمداری تعریفهای متعددی وجود دارد .در

تعریفی ،مشتریمداری برآوردن نیازهای مشتریان در سظح تعامل بین کارکنان و مشتریان تعریف
شده است ( .)Dimitriades, 2007مشتریمداری بهعنوان جنبهای از فرهنگ سازمانی در نظر گرفته
شده است که هم باعث افزایش منافع مشتریان شده ،و هم به موفقیت سازمان منجر میشود
et al., 2009

( Zarei

 .)matinمشتریگرایی باوری است که مشتری را در کانون توجه قرار میدهد و

مشتریان را از سایر ذینفعان مستثنا نمی کند .مشتریمداری برای همه شرکتها ،بهویژه
شرکتهای خدماتی مهم است .اینگرام و هوفمن )7995( 7بیان میکنند برای شرکتهای خدماتی،
مشتریمداری اساس عملیاتیکردن مفهوم بازاریابی در سطح مشتری است

(al., 2004

.)Kim et

کلی )7995( 5تأکید کرد رفتارهای مشتریمحور به توسعه روابط بلندمدت بین سازمان و
مشتریانش منجر میشود که برای هر دو سودمند خواهد بود

(2007

 .)Dimitriades,نارور و

اسالتر )7993( 7بیان میکنند سازمانهای مشتریمحور دائماً ارزشهای واالتری را برای مشتریان
خلق میکند .این سازمانها به نیازهای پنهان و آشکار مشتریان از طریق تکنیکهای تحقیقی سنتی
و پیشرفته مانند مشاهده مشتری پی میبرند .مشتریان شرکتهای مشتریمحور از آنها رضایت
بیشتری دارند و این شرکتها خدمات بهتری را به مشتریان خود ارائه میدهند (

Alam & Perry,

.)2002
1. Ingram & Hoffman
2. Kelley
3. Narver & Slater
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کیفیت خدمت

در متون نظری مدیریت واژه کیفیت معانی متفاوتی دارد .پیترز و واترمن ( )7935کیفیت را با تعالی
تعریف کردهاند .فگنبون )7937( 7آن را ارزش ،گرینال و جیوران ،)7933( 5قابلیت کاربرد و
گرونروس 7آن را رضایت مشتریان تعریف کرده است ( .)Sharma & Talwar, 2007در دهههای
اخیر ،واژه کیفیت معنایی فراتر از برآوردن انتظارات مشتریان دارد و ابعاد محیطی ،ایمنی ،مالی،
حتی جنبههای اجتماعی عملکرد شرکت را دربرمیگیرد .این تغییر در معنای کیفیت به انقالبی در
اقدامات و تحقیقات مدیریت کیفیت منجر شد و بهجای تمرکز صرف بر مشتریان خارجی به
تمرکز بر سالمتی درونی شرکت و عملکرد کلی آن تغییر یافته است

(et al., 2004

.)Boys

دانشمندان از کیفیت خدمت بهعنوان قویترین اسلحه رقابتی در دنیای امروز نام میبرند .طبق نظر
آلبرشت ،)7990( 2در هر روشی برای دستیابی به تعالی باید به کیفیت خدمت در بلندمدت توجه
شود .بنابراین ،بیان میشود شرکتهای خدماتی برجسته ،استراتژی هایی را انتخاب میکنند که
نهفقط به دستیابی به کیفیت عالی منجر شود ،بلکه باید شرکتها را برای دستیابی به کیفیت خدمت
در بلندمدت توانا

کند ).(Kandampully & Menguce, 2000

رهبری

رهبری محرک کلیدی در مدلهای تعالی سازمان ا زجمله مدل الماس تعالی است .بدون مشارکت
و تعهد مدیریت ارشد سفر مدیریت کیفیت مشکل و در بسیاری از موارد غیرممکن است
al., 2006

 .)etرفتار رهبر تعیینکنندة این است که آیا ارزشهای اصلی مثل اعتماد ،احترام،

خودگشودگی و خالقیت بخش مهمی از فرهنگ سازمانی تلقی میشوند یا خیر؟ (
2007

( Badri

& Park

 ،)Dahlgaard,نتایج مطالعه انجامگرفته توسط شرکت فورد ( )5000نشان داد رفتارهای
1. Fegenbaun
2. Grynal & Juran
3. Gronroos
4. Albrecht
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رهبری ،تولید محصوالت خالق را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد (
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Mayfield & Mayfield,

 .)2008رهبران مانند کاتالیزوری هستند که محیط کاری ،فرهنگ کاری ،فرایندهای کاری و
استراتژیهایی را ایجاد میکنند که محرک خالقیت است ( .)Ozaralli, 2015تحقیقات اخیر نشان
میدهد ارتباط بین انواع سبک رهبری بر خالقیت کارکنان را مورد توجه قرار داده است .برای مثال
بین ارتباط اثربخش رهبر -پیرو و رهبری حمایتی به افزایش خالقیت کارکنان منجر میشود
(et al., 2004

 .)Amabileبرخی مطالعات نیز ارتباط مثبت رهبری تحولآفرین و خالقیت و

نوآوری کارکنان را تأیید کردهاند ( .)Jung et al., 2003رهبران توانمندساز که باعث توسعه عزت
نفس کارکنان میشوند ،میتوانند بر خالقیت کارکنان تأثیر مثبت داشته باشند .کارکنانی که دارای
عزت نفس هستند ،احتمال بیشتری دارد که ایدهها و راه حلهای نو خلق کنند (.)Ozaralli, 2015
کارکنان

سازمانهایی که به دنبال تعالی هستند ،روی ارتقای مزیتهای نیروی انسانی متمرکز میشوند.
جذب و حفظ نیروی انسانی با انگیزه و ماهر منجر میشود شرکت در بازارهای بینالمللی مزیت
رقابتی به دست آورند ( .)Castilla & Ruiz 2008برند ( )7993بیان میکند سازمانها باید افرادی را
استخدام کنند که دانشورز ،خالق و باهوش باشند ( .)Andriopoulous, 2001منابع انسانی جزء
اصلی سازمانهای خالق است که فعالیتهای سازمانی را تضمین میکند ،ایده خلق میکند ،دانش
را بهکار میبرد و ستاده تولید میکنند .دانشمندان این افراد را طبقه خالق 7مینامند .ویژگی این
افراد این است که کمتر به قید و بندها وابستهاند و کنترل مدیریت در سازمانهای سلسلهمراتبی را
اصالح میکنند .این افراد محدودیت زمانی ندارند .کار آنها روش زندگی آنهاست؛ حتی زمانی
که برای کار آنها مزایای مالی در نظر گرفته نشده باشد ،آنها به فعالیت خود ادامه میدهند
( .)Girdauskiene et al., 2012کارکنان خالق به دنبال شناسایی فرصت برای عرضه محصوالت و
1. Creative Class
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خدمات جدید هستند .آنها کاربردهای جدید را برای روشها و تجهیزات موجود تشخیص
میدهند .این افراد نهتنها راهحلهای خالق برای مسائل ارائه میدهند ،بلکه برنامههای کافیای
برای اجرای ایدههای جدید هم ارائه میدهند .اگر شلی و گیلسون )5002( 7بیان کردند کارکنان
خالق ایدههای مفید و جدیدی برای محصوالت ،اقدامات و رویههای سازمانی ارائه میدهند
( .)Gumusluoglu & Ilsev, 2009کار افراد خالق در سازمانها بر کار دانشی مبتنی است که شامل
توانایی ،مهارت ،تجربه و استعداد است .تحلیل ویژگیهای کارکنان خالق نشان میدهد که آنها
دارای انگیزش درونی ،رویکرد گسترده( 5منظور رویکردی است که تنوع و عدم اطمینان داشته
باشد) ،ذهن منطعف ،یادآورینکردن گذشته و استعداد هستند .استعداد شامل توانایی ،تجربه و
دانش است ( .)Girdauskiene et al., 2012این افراد همچنین ،جرأت و جسارت ،شهود ،همدلی،
خالقیت حرفهای ،شوخطبعی ،ابتکار و تخیل میباشند (.)Girdauskiene et al., 2012
مدیریت دانش

از دهه  7990اهمیت دانش در سازمانها انکارناپذیر شده است و دانش یکی از منابع استراتژیک
مهم به شمار میآید .(Catherine & Pervaize, 2003) .دانشمندان برای مدیریت دانش تعریفهایی
مطرح کردهاند .مکناتون و داروچ )5005( 7بیان کردند که مدیریت دانش یکی از نقشهای
است که شامل خلق دانش ،مدیریت جریان دانش و اطمینانیافتن از اینکه دانش بهطور مؤثر و
کارآمد برای منافع بلندمدت در سازمان بهکار گرفته میشود ،است ( .)Plessis , 2007داونپورت و
مارچند 2بیان کردند در حالی که مدیریت دانش شامل مدیریت اطالعات است ،ما در عین حال
فراتر از آن میباشد و دو بعد مشخص دارد :تسهیل خلق دانش جدید و مدیریت افراد به طریقی
که دانش را به اشتراک گذاشته و آن را بهکار برند (.)Alwis & Hootmann, 2008
1. Shalley & Gilson
2. Broad Approach
3. Mcnaughton & Darroch
4. Davenport & Marchand
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استراتژی خدمت

استراتژی خدمت برنامهای برای دستیابی به اهداف خدمت است (هم اهداف دریافتکنندگان
خدمت و هم اهداف عرضهکنندگان خدمت) .در استراتژی خدمت همچنین ،باید رویکردهای
برآوردن الزامات خدمت برای دستیابی به اهداف خدمت بیان شده ،و مشخص شود عملکرد
خدمت چگونه سنجش و ارزیابی میشود .برای تدوین و اجرای استراتژی خدمت ،شرکتها باید
همه عواملی را که الزامات خدمت را تحت تأثیر قرار میدهند و عآنهایی را که بر فعالیتهای
اصلی سازمان اثر میگذارد ،مد نظر قرار دهند ( .)Kumar & Markeset, 2007برخی از این عوامل
عبارتا ند از مدیریت منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و نظام پاداش

(et al., 2008

.)Gebauer

همچنین ،استراتژیهای (رویکردهای) خدمت تحت تأثیر تغییرات محیط اجتماعی و سازمانی
است که این تغییرات خود متأثر از تغییرات در نیازهای مشتریان است (

Armistead & Kiely,

 .)2003بدون داشتن استراتژی خدمت احتمال عرضه خدمات ناقص ،اشتباه ،غیرکارآمد ،و
همچنین ،احتمال ازدستدادن سود افزایش خواهد یافت (.)Kumar & Markeset, 2007
ساختار سازمانی منعطف

ساختار سازمانی محرک اولیه تغییر و حرکت به سمت تعالی است .زیرا اساسی برای همه فرایندها
و تصمیمهای سازمان است ( .)Catherine & Pervaize, 2003امروزه شرکتها مجبورند در محیط
متالطم فعالیت کنند ( .)Escriba & Canet-Giner, 2006در محیطهای متالطم منابع مورد نیاز غیر
قابل اعتماد ،تقاضای مشتریان پیشبینیناپذیر و تکنولوژی دائماً در حال تغییر است (

Hanter,

 .)2002بنابراین ،مدیران باید در ساختارهای سنتی سازمان تغییراتی ایجاد کنند .امروزه ساختارهای
سازمانی به سمت ساختارهای منعطف در حرکتند ،تا بتوانند پاسخگوی نیازهای محیطی باشند .از
این رو ،ساختارهای سازمانی منعطفتر مانند ساختارهای شبکهای ،سلولی ،کروی ،شبدری،
سیستمهای موازی و ساختارهای آن شکل مطرح شده است (.)Escriba & Canet-Giner, 2006
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فرهنگ سازمانی خالق

پیترز معتقد است با تغییر بازار جهانی به دهکده جهانی ،برای سازمانهای متعالی مسائلی مانند
نوآوری عوامل کلیدی و اهمیت دارد ( .)Sharma & Talwar, 2007فرهنگ سازمانی خالق فرهنگی
است که در آن از خلق ایده و تفکر خالق بیشترین حمایت صورت میگیرد ( .)Politis, 2008در
فرهنگ سازمانی خالق کارکنان به دلیل فعالیتهای خالق تشویق میشوند ،مدیریت عالی از
خالقیت حمایت مالی میکند و به دلیل ریسکهای منطقی مجازات نمیشوند (

& Mayfield

 .)Mayfield, 2008فیورر 7و همکاران بیان کردند فرهنگ سازمانی خالق ،فرهنگی است تعامالت
مؤثر ،محرکهای زیاد برای خالقیت ،آزادی بیان و سهولت در خلق ایده دارد .عنصر دیگر در
فرهنگ سازمانی خالق تضمین امنیت مشارکتکنندگان است .زمانی که کارکنان از تنبیه و انتقام
نترسند ،تشویق میشوند خالقانه فکر کنند .برند 5بیان کرد کارکنان خالق به محیطی نیاز دارند که
در آن مدیریت ارشد نگرشی بلندمدت داشته باشد و بتواند اشتباهات را تحمل کند .در فرهنگ
سازمانی خالق مسائل خالقانه تعریف شده و برای حل آنها راههای بدیعی بهکار گرفته میشود
( .)Andriopoulous, 2001از دیگر خصوصیات فرهنگ خالق آن است که افراد به یکدیگر اعتماد
و اطمینان دارند و میتوانند خطرهای روانی را برای ابرازکردن احتیاجها و ترسهای عمیق خود
بپذیرند .ارنست دیل بر این باور است که ایجاد محیط خالق و نوآور شاید مهمترین عامل در
تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشههای جدید و بکر باشد (آقایی فیشانی ،7711 ،ص.)792
در جدول  7به برخی هنجارهایی که در فرهنگهای سازمانی خالق وجود دارد ،اشاره شده
است.
1. Feurer
2. Brand
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جدول  .1هنجارهای مؤثر در نوآوری

شرکتهایمنابعطبیعی شرکتدارویی شرکتخدماتمالی

آفریقایجنوبی

اروپایی

پذیرش اشتباه کاری

پاداشدهی

شناخت افراد

دقت بیشتر

پاداشدهی

یادگیری

احترام چندجانبه

ثبت نتیجهها

ارتباطات آزاد

اهداف روشن

آزادی در تجربه

تبادل اطالعات

پذیرش دگرگونی

کار تیمی

چالش با وضع موجود

مشارکت

مشارکت مساوی

تفویض اختیار

ایاالتمتحده
پذیرش اشتباهکاری
آزادی در تجربه
در زمان در منابعاهداف روشن
جشن گرفتن پیروزی
حذف موانع
توجه به منابع

مدیرانپژوهشی

نوشابهسازی

بینالمللی


ژاپنی
همکاری

مخاطرهپذیری

پذیرش اشتباه

-در شتاب کار

نداشتن پنهانکاری

 -در بیپروایی

انعطافپذیری

پاداشدهی

اهداف روشن

مشارکت

ارزشمندی پیشنهادها

پذیرش اختالف نظر

پاداشدهی به

توجه به منابع

نوآوری

منبع :تاشمنو اویلی ،7713 ،ص777

بیرد و لوکوود برای عناصر فرهنگی خالق مدل تجزیه و تحلیل میدان نیرو را مطرح کردند .که
در آن پیشبرندهها شامل ابهادم در کار ،استقالل ،محرکهای درونی ،و منحصربهفرد بودن ،و
بازدارندهها شامل پیشبینیپذیری ،وابستگی ،محرکهای بیرونی و یکنواختی بود .در دو انتهای
طیف صفات متضاد هم قرار گرفتهاند .با تالش برای حذف یا کاهش بازدارندهها (عواملی که مانع
خالقیت میشوند) و ایجاد فرهنگی که از پیشبرندهها حمایت نکند ،ظرفیت نوآوری را میتوان
بهطور نظاممند تغییر داد (.)Byrd & Lockwood , 2002
پیشینه پژوهش
در مطالعهای تأثیر حمایت سازمانی بر خالقیت کارکنان بررسی شده است .در این مطالعه ،حمایت
سازمانی درکشده توسط کارکنان بهعنوان متغیر مستقل برای متغیر وابسته خالقیت است و تجارب
توسعهای 7بهعنوان متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته شده است .نتایج نشان داد خالقیت کارکنان به
1. Developmental experiences
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حمایت سازمانی وابسته است و نقش تعدیلکنندگی تجارب توسعهای معنادار است .یعنی تجارب
توسعهای رابطه بین حمایت سازمانی و خالقیت را تعدیل میکند (.)Hazril et al., 2016
هدف پژوهشی بررسی نقش افراد خالق در سازمان و مدیریت آنها است .این مطالعه ،متون
نظری مربوط به فرهنگ خالق ،خالقیت و نوآوری را ترکیب کرده است .نتایج این مطالعه نشان
داده است مجموعهها ممکن است افراد خالق را جذب ،یا دفع کنند .اگر سازمانها بتوانند افراد
خالق را جذب کنند ،مزیت رقابتی آنها افزایش خواهد یافت (.)Pitta et al., 2008
پژوهشی با هدف تحلیل اثر ساختار سازمانی با تعهد و خالقیت کارکنان انجام گرفته است.
نتایج نشان داد بین خالقیت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد ،ارتباط
معنادار مثبتی بین تمرکز سازمانی و خالقیت کارکنان وجود دارد .اما بین سایر ابعاد ساختار
سازمانی و خالقیت رابطه معنادار وجود نداشت .بنابراین ،سازمانها باید تالش کنند ساختارهای
پویا داشته باشند تا میزان رسمیت کاهش یابد .چون انعطافپذیری در ساختار باعث بهبود خالقیت
سازمانی و انطباق بهتر سازمان با محیط میشود (.)Rahimzadeh Holagh et al., 2014
جو ( )5001در مطالعهای تأثیر ویژگیهای شخصیتی (مانند شخصیت پیشتاز )7و زمینهای
(شامل کیفیت روابط رهبر -پیرو ،فرهنگ یادگیری سازمانی و پیچیدگی شغلی) را بر خالقیت
کارکنان بررسی کرده است .نتایج مطالعه او نشان داد عوامل شخصی و زمینهای بهطور مشترک ،در
خالقیت کارکنان نقش دارند .زمانی که مشاغل پیچیده بود ،کارکنان به شیوه حمایتی سرپرستی
میشدند و همچنین ،زمانی که سازمان دارای فرهنگ یادگیرنده بود و کارکنان از شخصیت پیشتاز
برخوردار بودند ،کارکنان بیشترین خالقیت را داشتند .در این پژوهش ،شدت عوامل مستقیم و
غیرمستقیم اثرگذار بر خالقیت کارکنان کم است که ین نشاندهنده این است که هنوز عوامل بالقوه
متعددی وجود دارد که بر خالقیت کارکنان اثرگذار است ،اما در این پژوهش بررسی نشده است
(.)Joo, 2007
1. Proactive personality
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مطالعهای با ترکیب نظریههای رهبری ،خالقیت و توانمندی روانشناختی 7به دنبال پاسخ به دو
پرسش است :آیا توانمندسازی کارکنان توسط رهبران میتواند به بهبود خالقیت منجر شود؟ و آیا
توانمندی روانی زیردستان میتواند نقش متغیر تعدیلکننده برای بررسی رابطه بین توانمندسازی
رهبران و خالقیت داشته باشد؟ .نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان توسط رهبران بر خالقیت
کارکنان اثر مثبتی دارد و همچنین ،احساس توانمندی روانی کارکنان این رابطه را تعدیل میکند.
یعنی زمانی که کارکنان احساس توانمندی میکنند ،توانمندسازی رهبران تأثیر زیادی بر خالقیت
دارد ،نسبت به زمانی که کارکنان احساس توانمندی نمیکنند (.)Ozaralli, 2015
پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان خالقیت معلمان با انگیزش درونی آنها و جو
نوآورانه در مدارس انجام گرفت .طبق نتایج این مطالعه ،معلمان مدارس خصوصی انگیزش درونی
و خالقیت بیشتری نسبت به معلمان مدارس خصوصی داشتند .همچنین ،براساس نتایج این
پژوهش انگیزش درونی عامل پیشبینیکننده خالقیت است ،در حالی که جو نوآورانه بر خالقیت
تأثیری نداشت (.)Fidan & Oztürk, 2015
قرونه ( )7732با موضوع سنجش تعالی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خراسان رضوی
انجام گرفت .در این تحقیق برای سنجش میزان تعالی سازمان مربوطه مدل الماس تعالی بهکار
گرفته شد .با توجه به الگوریتم الماس تعالی ،سطح تعالی سازمان مدیریت و برنامهریزی از حد
نرمال  738/21نمره فاصله داشت ،که بیانکننده فاصله عملکردی  75درصدی است که این فاصله
عملکردی در همه ابعاد و مؤلفههای تعالی دیده میشود .با توجه به روش میانگین نواحی شایان
توجه در این سازمان در تعامل معیارهای رهبری ،کیفیت خدمت ،استراتژی خدمت ،ساختار
سازمانی و مشتریگرایی با سایر معیارها است .نواحی قابل اقدام براساس اختالف و اولویتبندی
سینرژیک مربوط به تعامل فرهنگ سازمانی آفریننده ،کیفیت خدمت و مشتریمداری با سایر
معیارها است (قرونه.)7732 ،
1. Psychological empowerment
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بنا بر آنچه بیان شد ،اهداف پژوهش به شرح زیر است.
هدفاصلی :آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر فرهنگ سازمانی خالق.
اهداف فرعی به شرح زیر بیان میشود.
 .7آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر رهبری بر فرهنگ سازمانی خالق.
 .5آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر کارکنان بر فرهنگ سازمانی خالق.
 .7آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر مشتریمداری بر فرهنگ سازمانی
خالق.
 .2آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر کیفیت خدمت بر فرهنگ سازمانی
خالق.
 .2آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر استراتژی خدمت بر فرهنگ
سازمانی خالق.
 .8آسیبشناسی دانشگاههای دولتی استان قم از نظر تأثیر مدیریت اطالعات بر فرهنگ
سازمانی خالق.
 .1آسیبشناسی دانشگاه های دولتی استان قم از نظر تأثیر ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی
خالق.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی است .جامعه
آماری ،کارکنان دانشگاههای دولتی استان قم است .جامعه آماری محدود و اندازه جامعه آماری
 122نفر است .برای نمونهگیری روش تصادفی طبقهای و فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه
بهکار گرفته شد .تعداد کل نمونه با توجه به فرمول کوکران ،با سطح اطمینان  90درصد و خطای
یکدهم 500 ،نفر محاسبه شد که در این تحقیق تعداد پرسشنامهها  501بوده است .اندازه جامعه
آماری و اندازه نمونه در جدول  5بیان شده است.
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جدول  .2اندازه جامعه آماری و اندازه نمونه ،بهتفکیک دانشگاههای دولتی استان قم

ردیف

دانشگاهها

اندازهجامعه

اندازهنمونه

بازگشتیپرسشنامهها


7

دانشکده پزشکی

790

82

87

5

دانشگاه حضرت معصومه(س)

72

75

75

7

دانشگاه قم

710

758

35

2

پردیس قم دانشگاه تهران

752

25

20

2

دانشگاه صنعتی قم

72

75

75

جمع کل

122

521

501

ابزار پژوهش پرسشنامه بود .برای بررسی پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه شد و پایایی
پرسشنامه تأیید شد .به منظور آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق در دانشگاههای دولتی استان
قم پرسشنامه استاندارد مدل الماس تعالی بهکار گرفته شد .از آنجا که مدل الماس پرسشنامه
استاندارد دارد و در ایران نیز اجرا شده بود ،نیازی به سنجش روایی پرسشنامه نبود.
یافتهها
در مدل الماس تعالی از طریق پرسشنامهای تأثیر رهبری ،کارکنان ،کیفیت خدمت ،استراتژی
خدمت ،مشتریمداری ،مدیریت اطالعات و ساختار سازمانی بر فرهنگ خالق بررسی میشود.
طیف پرسشنامه  7تا  70بود .نقاطی در پرسشنامه را که میانگین آنها کمتر از  8بود ،آسیبهای
سازمان در بعد فرهنگ سازمانی خالق شناسایی شد .برای بررسی میانگینها آزمون میانگین یک
جامعه آماری بهکار گرفته شد.
در آزمون یادشده ،اگر عدد معناداری آزمون از سطح معناداری درنظرگرفتهشده ( )0/02بزرگتر
باشد ،فرض صفر تأیید میشود و میانگین مؤلفه برابر با  ،8یعنی وضعیت در حد متوسط است .اگر
عدد معناداری آزمون از سطح معناداری در نظر گرفته شده ( )0/02کمتر باشد ،فرض صفر رد
میشود .برای تصمیمگیری درباره بزرگتر یا کوچکتر بودن از مقدار میانگین مفروض (عدد  ،)8باید
به عالمت کران باال و کران پایین توجه کرد .اگر هر دو کران عالمت منفی داشته باشند ،مقدار
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میانگین کوچکتر از  8است و وضعیت متغیر نامناسب است .اگر هر دو کران عالمت مثبت داشته
باشند ،مقدار میانگین بزرگتر از  8است و وضعیت متغیر مربوطه مناسب در نظر گرفته میشود.
جدول  .3نتایج آزمون تیتکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر رهبری سازمان

ارزشآزمون=6
مؤلفهها

شکلدهی چارچوب برای
فعالیتهای رهبر
استقبال از نظرهای کارکنان
توسط رهبری
ایجاد تنوع در وظایف سازمانی
توسط رهبری
اعطای استقالل به کارکنان
توسط رهبری
ایجاد الگوی ارتباطی همهجانبه
در سازمان
اعطای قدرت تصمیمگیری به
کارکنان توسط رهبری
حمایت از کارکنان توسط
رهبری
تشویق کارکنان برای خالقیت
فردی توسط رهبری

تفاوت

سطحاطمینان59درصد

معناداری میانگین

کرانپایین

کرانباال

7/329

792

0/88

0/777

-0/055

0/832

-7/582

507

0/503

-0/520

-0/872

0/772

-7/532

502

0/500

-0/535

-0/171

0/727

-5/205

507

0/077

-0/220

-0/302

-0/092

-0/317

500

0/732

-0/782

-0/272

0/508

-5/785

507

0/075

-0/207

-0/183

-0/072

-0/372

502

0/271

-0/782

-0/282

0/572

-7/220

507

0/757

-0/757

-0/177

0/031

آمارهتی

درجه
آزادی

ضریب

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،در مؤلفههای مربوط به تأثیرگذاری رهبری بر
فرهنگ سازمانی خالق ،اعطای استقالل و قدرت تصمیمگیری به کارکنان توسط رهبر وضعیت
نامطلوب است؛ و وضعیت سایر گویههای مربوط به تأثیرگذاری رهبری بر فرهنگ سازمانی خالق
متوسط است.
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جدول  .5نتایج آزمون تی تکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر ویژگیهای کارکنان

ارزشآزمون=6
درجه

ضریب

تفاوت

سطحاطمینان59درصد

آزادی

معناداری

میانگین

کرانپایین

کرانباال

0/128

500

0/037

0/593

-0/078

0/877

کارکنان به ارائه عقاید و نظرات -7/579

502

0/571

-0/553

-0/297

0/772

تعهد کارکنان به سازمان

7/891

505

0/097

0/770

-0/020

0/810

کارکنان به همکاری با یکدیگر

5/723

502

0/077

0/730

0/077

0/159

7/339

502

0/080

0/770

-0/072

0/812

-7/007

507

0/773

-0/502

-0/877

0/799

7/150

502

0/031

0/700

-0/022

0/828

-7/270

799

0/777

-0/592

-0/830

0/0907

-5/510

502

0/052

-0/227

-0/321

-0/029

-7/205

507

0/007

-0/189

-7/505

-0/778

مؤلفه
شکلدهی چارچوب برای
فعالیتهای کارکنان

کارکنان به همسوکردن اهداف
فردی با اهداف سازمان
ایجاد انگیزه در کارکنان برای
کار و تالش بیشتر
برنامهریزی در چهارچوب
ارزشهای حاکم بر سازمان
خالقیت فردی در کارکنان
تشویق کارکنان به ابتکار عمل
در سازمان
تخصیص پاداش به کارکنان بر
اساس شاخصهای عملکرد

آمارهتی

همانطور که در جدول  2بیان شده است ،در مؤلفههای مربوط به تأثیرگذاری کارکنان بر
فرهنگ سازمانی خالق ،تشویق کارکنان به ابتکار عمل در سازمان و تخصیص پاداش به کارکنان بر
اساس شاخصهای عملکرد ،وضعیت نامطلوب دارند؛ و وضعیت سایر گویههای مربوط به
تأثیرگذاری کارکنان بر فرهنگ سازمانی خالق متوسط است.
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جدول  .6نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر کیفیت خدمت

ارزشآزمون=6



تفاوت

سطحاطمینان59درصد

آزادی معناداری میانگین

کرانپایین

کرانباال

تعهد کارکنان به مشتری

8/502

507

0/000

7/059

0/105

7/728

تعامل بین کارکنان و مشتری

8/277

502

0/000

7/079

0/152

7/725

عرضه خدمت ماورای انتظارات مشتری

7/285

507

0/722

0/525

-0/031

0/295

همکاری کارکنان برای خدمت به مشتری

2/758

500

0/000

0/370

0/277

7/720

تعریف معیارهای کیفیت از دیدگاه مشتری

7/077

799

0/702

0/7300

0/782

0/252

-0/885

507

0/209

-0/751

-0/201

0/525

آماره

مؤلفه

تشویق کارکنان به خالقیت فردی برای
عرضه خدمت

تی

درجه

ضریب

همانطور که در جدول  8بیان شده است ،در تأثیرگذاری کیفیت خدمت بر فرهنگ سازمانی
خالق؛ عرضه خدمت ماورای انتظارات مشتری ،تعریف معیارهای کیفیت از دیدگاه مشتری و
تشویق کارکنان به خالقیت فردی برای عرضه خدمت ،وضعیت متوسط دارد؛ و گویههای تعهد
کارکنان به مشتری ،تعامل بین کارکنان و مشتری ،همکاری کارکنان برای خدمت به مشتری
وضعیت مطلوب دارند.
جدول  .7نتایج آزمون تی تکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر استراتژی خدمت

ارزشآزمون=6
مؤلفه

آمارهتی

درجه

ضریب

تفاوت سطحاطمینان59درصد

آزادی معناداری میانگین

کرانپایین

کرانباال

مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی

-0/013

505

0/973

-0/072

-0/731

0/721

توانمند سازی کارکنان بمنظور اجرای استراتژی

0/593

507

0/188

0/022

-0/702

0/272

-0/278

792

0/882

-0/018

-0/257

0/510

0/779

500

0/390

0/052

-0/753

0/713

-7/522

500

0/572

-0/573

-0/871

0/779

برقراری ارتباط سریع با محیط بدلیل استقرار
الگوی ارتباطی همه جانبه
حمایت مدیریت عالی از استراتژی خدمت
تشویق کارکنان به خالقیت فردی در اجرای
استراتژی
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همانطور که در جدول  1بیان شده است ،در تأثیرگذاری کیفیت خدمت بر فرهنگ سازمانی
خالق؛ عرضه خدمت ماورای انتظارات مشتری ،تعریف معیارهای کیفیت از دیدگاه مشتری و
تشویق کارکنان به خالقیت فردی برای ارائه خدمت ،وضعیت متوسط دارند؛ و مؤلفههای کارکنان
به مشتری ،تعامل بین کارکنان و مشتری و همکاری کارکنان برای خدمت به مشتری وضعیت
مطلوب دارند.
جدول  .8نتایج آزمون تی تکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر مشتریمداری

ارزشآزمون=6
مؤلفه

آمارهتی

ایجاد فضای باز برای انتقال نظرات
مشتریان
توانمند سازی کارکنان در شناخت
انتظارات مشتریان
تشویق کارکنان به خالقیت فردی در جلب
رضایت مشتری
حمایت مدیریت عالی از مشتری
یکپارچه عملکردن واحدهای سازمان در
ارتباط با مشتری

درجه
آزادی

ضریب

تفاوت سطحاطمینان59درصد

معناداری میانگین

کرانپایین

کرانباال

7/121

728

0/000

0/122

0/727

7/771

7/939

502

0/023

0/772

0/007

0/819

0/058

507

0/919

0/002

-0/710

0/719

5/302

507

0/008

0/290

0/722

0/372

7/257

507

0/728

0/520

-0/095

0/215

همانطور که در جدول  3بیان شده است ،در تأثیرگذاری مشتریمداری بر فرهنگ سازمانی
خالق؛ تشویق کارکنان به خالقیت فردی در جلب رضایت مشتری و یکپارچه عملکردن
واحدهای سازمان در ارتباط با مشتری ،وضعیت متوسط دارد ،و مؤلفههای ایجاد فضای باز برای
انتقال نظرهای مشتریان ،توانمندسازی کارکنان در شناخت انتظارات مشتریان و حمایت مدیریت
عالی از مشتری وضعیت مطلوب دارند.
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جدول  .9نتایج آزمون تی تکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر مدیریت اطالعات

ارزشآزمون=6
مؤلفه

آمارهتی

گسترش تبادل اطالعات و دانش به دلیل

درجه
آزادی

ضریب

تفاوت سطحاطمینان59درصد

معناداری میانگین کرانپایین

کرانباال

7/933

792

0/023

0/723

0/005

0/892

شرایط برای بیان عقاید و ارائه دانش

0/051

507

0/913

0/002

-0/720

0/780

توان کارکنان در کسب اطالعات و دانش

5/519

507

0/052

0/791

0/027

0/120

0/728

507

0/318

0/059

0/725

0/207

-0/717

507

0/109

-0/083

-0/277

0/592

استقرار الگوی ارتباطی همهجانبه

فراهمکردن شرایط برای تفکر خالق با
استفاده از منابع اطالعاتی و دانشهای مرتبط
یکپارچه عملکردن واحدهای مختلف در
ارتباط با مدیریت اطالعات ودانش

همانطور که در جدول  9بیان شده است ،در تأثیرگذاری مدیریت اطالعات بر فرهنگ
سازمانی خالق؛ شرایط برای بیان عقاید و ارائه دانش ،فراهمکردن شرایط برای تفکر خالق با
استفاده از منابع اطالعاتی و دانشهای مرتبط و یکپارچه عملکردن واحدهای مختلف در ارتباط با
مدیریت اطالعات ودانش ،وضعیت متوسط است ،و مؤلفههای گسترش تبادل اطالعات و دانش به
دلیل استقرار الگوی ارتباطی همهجانبه و توان کارکنان در کسب اطالعات و دانش دارای وضعیت
مطلوب است.
جدول  .11نتایج آزمون تی تکنمونه برای آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق از نظر ساختار سازمانی


مؤلفه
ایجاد تنوع در وظایف کارکنان

ارزشآزمون=6

آماره درجه ضریب تفاوت سطحاطمینان59درصد
تی

آزادی معناداری میانگین کرانپایین کرانباال

505 -0/270

0/291

-0/093

-0/282

0/581

ارتباطات سازمان

7/273

502

0/723

0/527

-0/092

0/237

تعیین هدفها و عملکردهای مورد انتظار سازمان

7/709

500

0/007

0/225

0/579

0/382

استقرار الگویارتباطی همهجانبه در سازمان

7/079

793

0/700

0/730

-0/785

0/252

تعیین حیطه نظارت مطلوب

7/525

505

0/575

0/578

-0/752

0/223

تشویق خالقیت فردی برای پیشنهاد اصالحات ساختاری 505 -0/922

0/728

-0/731

-0/213

0/507
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همانطور که در جدول  70بیان شده است ،در تأثیرگذاری ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی
خالق؛ ایجاد تنوع در وظایف کارکنان ،ارتباطات سازمان و استقرار الگوی ارتباطی همهجانبه
درسازمان ،تعیین حیطه نظارت مطلوب و تشویق خالقیت فردی برای پیشنهاد اصالحات ساختاری
وضعیت متوسط دارد؛ و مؤلفه تعیین هدفها و عملکردهای مورد انتظار سازمان وضعیت مطلوب
دارد.
نتیجهگیری
سازمانها و شرکتها در برههای از زمان که با عناوین مختلف مانند عصر دانش ،عصر فراصنعتی،
عصر جامعه اطالعاتی ،و در نهایت ،عصر خالقیت و نوآوری مطرح شده است ،خود را در جهت
مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونیهای ژرف جهانی ،آماده میکنند .سرعت تغییرات و تحوالت
از حد تصور فراتر رفته ،بهطوری که خالقیت و نوآوری به عنوان اصلی اساسی ،از عوامل مهم
بقای سازمانها و شرکتهای جهان پذیرفته شده است (آقایی فیشانی ،7711 ،ص .)512نیروهای
متداول برای تغییر سازمان ،مانند جهانیشدن ،سرعت ارائه ایدههای جدید و کاهش هزینهها را،
ضروری میکند .بر اساس نظر کاتر ،سرعت رقابت در اکثر سازمانها و بخشها در آینده ،افزایش
خواهد یافت .به اعتقاد چارلز هندی تغییرات مستمر ویژگی سازمانهای امروزی است .بنابراین،
مدیرانی که درک بهتری از تغییرات دارند ،میتوانند از تغیرات به نفع سازمان بهره جسته و مزیت
رقابتی کسب کنند .پیترز ( )7991بیان میکند امروزه جهان کسبوکار به طور ثابت ،در تغییر
دائمی است و در این شرایط ،فقط استراتژی بقای فرد و سازمان ،نوآوری مستمر است (

Roffe,

 .)1999در پژوهش حاضر ،ضمن مطالعه مبانی نظری پژوهش و بررسی پیشینه تحقیق درباره
فرهنگ سازمانی خالق ،دانشگاههای دولتی استان قم را با مدل الماس تعالی از نظر فرهنگ
سازمانی خالق آسیبشناسی شد .به منظور آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق در دانشگاههای
دولتی استان قم مدل الماس تعالی بهکار گرفته شد.
نتایج نشان داد آسیبهای شناسایی شده در زمینه فرهنگ سازمانی خالق در دانشگاههای دولتی
استان قم در مؤلفههای مربوط به تأثیرگذاری رهبری بر فرهنگ سازمانی خالق شامل اعطای
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استقالل و قدرت تصمیمگیری به کارکنان توسط رهبر و در مؤلفههای مربوط به تأثیرگذاری
کارکنان بر فرهنگ سازمانی خالق شامل تشویق کارکنان به ابتکار عمل در سازمان و تخصیص
پاداش به کارکنان بر اساس شاخصهای عملکرد است .در بررسی پیشینه پژوهش ،پژوهشی که به
آسیبشناسی فرهنگ سازمانی خالق با مدل الماس تعالی انجام گرفته باشد ،مشاهده نشد؛ که این
امر همان نوآوری این مقاله است .بنابراین ،امکان مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای
پیشین بهطور کلی وجود ندارد .اما در پژوهشی که با هدف تحلیل اثر ساختار سازمانی و خالقیت
کارکنان انجام گرفت،ارتباط معنادار مثبت بین عدم تمرکز سازمانی و خالقیت کارکنان تأیید شد.
بنابراین ،سازمانها باید تالش کنند ساختارهای پویا داشته باشند تا میزان رسمیت کاهش یابد .زیرا
انعطاف پذیری در ساختار باعث بهبود خالقیت سازمانی و انطباق بهتر سازمان با محیط میشود
( .)Rahimzadeh Holagh et al., 2014همچنین ،در مطالعهای تأثیر رهبری و خالقیت بررسی شده،
و نشان داده شده است توانمندسازی کارکنان توسط رهبران بر خالقیت کارکنان اثر مثبتی
میگذارد .همچنین ،احساس توانمندی روانی کارکنان این رابطه را تعدیل میکند .یعنی زمانی که
کارکنان احساس توانمندی میکنند ،توانمندسازی رهبران تأثیر زیادی بر خالقیت دارد نسبت به
زمانی که کارکنان احساس توانمندی نمیکنند (.)Ozaralli, 2015
بر اساس نتایج ،به مدیران دانشگاههای استان قم پیشنهاد میشود برای توسعه فرهنگ سازمانی
خالق اقدامات زیر را انجام دهند.
 کارکنان باید تشویق شوند بدون ترس از پیامدهاى ارائه واجراى یک برنامه ،آن را تجربهکنند و اشتباهات را به عنوان فرصتهاى یادگیرى به شمار آورند.
 قوانین ،مقررات ،خطمشىها و کنترلهاى مشابه باید به حداقل کاهش یابد. از تقسیم کار پرهیز شود ،تا محدودنگری رواج نیافته ،و وسعت دید افزایش یابد. در تأکید بر شفافکردن ،عینىبودن ،مشخصبودن در فرایند خالقیت پرهیز شود تا محدودهخالقیت کاهش نیابد.
 تـنوع آرا باید تشویق شود .گرچه هماهنگى و توافق بین افراد و واحدها همیشه به عملکردموفق منجر نمىشود.
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 هدفها باید واضح باشد و افراد باید تشویق شوند که راهکارهاى متعدد رسیدن آنها را درنظر بگیرند ،تمرکز بر نتایج باعث بیان پیشنهاد و چندین جواب صحیح براى هر مسأله
معین مىشود.
 ارتباطات باید به طور افقى ،عمودى و مورّب جریان یابد .جریان آزاد ارتباطات بارورىنظرات را آسان مىکند.
 وقتى کارکنان بدانند در صورت ارائه نظر ،حمایت و تشویق میشوند ،پیوسته به تفکر وخالقیت مىپردازند؛ اما اگر مدیران به افکار و نظرات نهایى آنها بىاعتنایى کنند ،شخصیت
انسانى افراد را مىشکنند.
 در جلسههاى گروهى ،مسائل از جوانب مختلف بررسى شود تا افراد تالش کنند نظراتکارسازترى را ارائه دهند.
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