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از روابط بین عوامل فردي، گروهی و آزمون الگویی  طراحی و

خیز  سازمانی با خالقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت

  )منطقه آغاجاري(جنوب 
  

  علی افشاري

  عبدالزهرا نعامی

  نسرین ارشدي

  اسماعیل هاشمیسید

  چکیده
سازمانی بـا   ی وگروه  فردي،از روابط بین عوامل آزمون الگوییپژوهش حاضر به منظور طراحی و    

. انجام شـده اسـت    ) منطقه آغاجاري (خیز جنوب    خالقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت       

اي ساده    گیري طبقه   مونهن نفر از کارکنان که به روش        300ي به حجم      جهت انجام پژوهش حاضر نمونه    

باز بـودن بـه      هاي مل پرسشنامه ها، شا  ابزار گردآوري داده  . انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند      

 مشارکت  ،)TCI(، پرسشنامه جو گروهی     )PPS(، پرسشنامه شخصیت فراکنشی     )NEO-FFI(تجربه  

 ،)GTL(، پرسـشنامه چنـد عـاملی رهبـري          )TRQ(گیري گروهی، پرسشنامه بازتاب تیمی       در تصمیم 

سشنامه انگیـزش   ، پر )CSE(، پرسشنامه خود اثربخشی خالق      )CCQ(پرسشنامه جوسازمانی خالقیت    

جهت آزمون الگـو از روش الگویـابی         .باشد  می) ECQ( پرسشنامه خالقیت سازمانی      و )IMI(درونی  

 شخـصیت    بـه غیـر از      مسیرهاي مستقیم   کلیه داري نتایج حاکی از معنی   . معادالت ساختاري استفاده شد   

ن به تجربه به خالقیـت  بود سازمانی به خالقیت سازمانی، باز اثربخشی خالق، ساختار  فراکنشی به خود  

سازمانی، بازتاب تیمی به خالقیت سازمانی، رهبري تحولی به خالقیت سازمانی و جو سازمانی خالقانه            
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هـاي برازنـدگی      شـاخص  . الگو اصـالح شـد     ،دار معنی با حذف مسیرهاي غیر   . به خالقیت سازمانی بود   

 همچنین، نتـایج روابـط      .دادندان  الگویابی معادالت ساختاري، برازش مناسب الگوي اصالح شده را نش         

  . نمودندتأییدداري این روابط را  غیرمستقیم، معنی
  

بودن به تجربه، شخصیت فراکنشی، اعتماد و امنیت   خالقیت سازمانی، باز:کلید واژگان

 .مشارکتی، بازتاب تیمی
  

  مقدمه

انیم خـود را  باشد، اگر نتـو  ها و تغییرات ویژگی عمده آن می   در دنیاي امروزي که دگرگونی    

با سیر شتابان تحوالت سازگار سازیم و دانـش، محـصول یـا خـدمت جدیـدي بـراي عرضـه                     

ها براي رهایی از این نابودي نیازمند خالقیـت و         سازمان. نداشته باشیم، دچار زوال خواهیم شد     

ینـد درونـی کـه باعـث ایجـاد      آخالقیت به عنوان یـک فر    ).2012 ،1مامفورد(باشند   نوآوري می 

بـه عبـارت دیگـر خالقیـت باعـث ایجـاد       . شـود  گردد، تعریـف مـی   ها و مفاهیم جدید می    ایده

 ).2012مامفورد، (گردد  هاي جدید انجام کارها می ت و روشیندها، خدماآمحصوالت، فر

مروري بر تحقیقات گذشته در زمینه خالقیت و ابعاد شخصیتی، نتایج متفاوتی را در زمینـه                

ـ    از پنج عامل شخصیتی نشان مـی      ارتباط بین خالقیت و هر یک        اکثـر   کـه در    طـوري ه  دهـد، ب

بودن به تجربه رابطـه مثبـت معنـاداري بدسـت آمـده اسـت               مطالعات بین خالقیت و عامل باز     

 و 5 بـاتی ،4، کرامـپ ؛ فارنهام2008، 3؛ فارنهام و باچتیر 2008،  2 پریموزیک، ریچنباخر  -چامورو(

 بر). 2010،  7؛ فارنهام و ندرستون   2010،  6سافولینیا، فارنهام و     باتی ؛2009،   پریموزیک -چامورو

بـر خالقیـت، شخـصیت      ثر  ؤهـاي شخـصیتی مـ      اساس تحقیقات به عمل آمده یکی از ویژگـی        

راکنـشی، گـرایش افـراد      منظور از شخصیت ف   ). 2009،  9، هون و کرانت   کیم (باشد می 8فراکنشی

اري بـر محـیط کاریـشان       هاي فعال از جمله ایجـاد تغییـر و اثرگـذ           جهت درگیر شدن در نقش    

                                           
1-  Mumford 
2-  Chamorro-Premuzic & Reichenbacher 
3-  Furnham & Bachtiar 
4-  Crump 
5-  Batey 
6-  Safiiullina 
7-  Nederstrom 
8-  proactivity & proactive personality 
9-  Kim, Hon, & Crant 
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در ) 1999 (1، کرانــت و کرایمــردر همــین راســتا سـیبرت ). 1993بــتمن و کرانـت، (باشــد  مـی 

شان  انداز شغلی کنند تا چشم  تالش می افراد با شخصیت فراکنشی     تحقیقات خود نشان دادند که      

 رفتارهـاي   گیرنـد و   اي را براي دستیابی بـه اهدافـشان بکـار مـی            هاي تازه  را بهبود بخشیده، راه   

  .دهند خالقانه بیشتري از خود بروز می

). 1995،  2گیویـا  و فـورد  (باشد  می رهبري سبک ،خالقیت  بر ثرؤم سازمانی  دیگر عوامل  از

 ،مثـال مـایر     براي .اند کرده گزارش سازمان در را وخالقیت رهبري شیوه رابطه زیادي مطالعات

 خالقیـت  و تحـولی  رهبـري  شـیوه  بـین  ،یمثبتـ  ي رابطـه  )2007( 3نیشی، اشنایدر و گلدستاین   

 با مثبتی رابطه تحولی رهبري که نددریافت) 2003 (4شین و ژو  چنین   هم. کارکنان گزارش کردند  

و باعـث   دنـ ک  مـی کمک درونی انگیزه به تحولی رهبري .دارد درونی کارکنان و انگیزه  خالقیت

 را هـا انجام کار  هاي شیوه و موجود وضعچنین   هم کند، می تشویق را پیروان ،ترغیب ذهنی شده  

  .دهد می قرار بررسی مورد

یش کارایی   از ساختار سازمانی هماهنگی نیروي انسانی و منابع موجود در جهت افزا            منظور

ثر دانـسته و  ؤ سازمانی را بر خالقیت م ساختارهاي) 1989( مینتزبرگ   .و اثربخشی سازمان است   

باشـند و در مقابـل سـاختارهاي          مـی  ه خالقیـت  کنند  ساختارهاي ارگانیکی تسهیل   که    بود معتقد

  .باشند  میمکانیکی مانع ظهور و بروز خالقیت

 اجتماعی کـه اعـضاي گـروه در    -شناختی یا روانی  به احساس امنیت روان  5امنیت مشارکتی 

آن شـامل  . کننـد، اشـاره دارد    مـی زمان تعامل گروهی و در حضور سـایر افـراد آن را احـساس    

  .باشد  می، جو امنیت و پذیرش تعارض و ناسازگاري6اطفی گروهمفاهیمی مانند خلق ع

هایی که مدام امنیت مشارکتی را با ترغیب احساسات مثبت گـروه، مـدیریت تعـارض          گروه

وست (دهند، بسیار خالق و نوآور خواهند بود          می سازنده و ایجاد جو مناسب یادگیري افزایش      

آمیـز نبـوده و    آورد که تهدیـد   می ها فراهم  ر تیم امنیت مشارکتی، شرایطی د    ).1998و اندرسون،   

  .دارنداعضاي تیم به یکدیگر اعتماد 

                                           
1-  Seibert, Krant, & kerimer 
2-  Ford & Gioa 
3-  Mayer, Nishii, Schneider, & Goldstein 
4-  Shin & Zhou 
5-  participative safety 
6-  group affective tone 
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یندها و راهبردهاي تیم    آ میزانی که اعضاي تیم بر اهداف، فر        عبارت است از   1پذیري ازتابب

،  و فـار   وسـت (شان بازتاب دارند     هاي وسیع  ها و محیط    بازتاب دارند، همان طور که بر سازمان      

پـذیري و خالقیـت و نـوآوري تیمـی            بـین بازتـاب     مثبتـی  طالعات مختلف ارتباط  در م  ).1990

هـا   پـژوهش ). 1990، 3؛ تجوسـولد 2000،  و همکـاران   2 کارتر ،کارلتابوریل  (گزارش شده است    

حکایت از این دارند که بازتاب باعث پرورش اثربخشی تیمی، سالمت و بهداشت و خالقیـت                

  ).2004،  ؛ تجوسولد2003، 4، کپمن و وینکهارتوق دن ، شیپر(شود  و نوآوري می

شـواهد  . عملکرد خالقانه به خوبی در متون علمـی گـزارش شـده اسـت              نقش انگیزش در  

در ). 2009،  5آلنکار(اند   تجربی بسیاري وجود دارد که به نقش انگیزش در خالقیت اشاره کرده           

و بیرونی    انگیزش درونی   عقیده دارند که ترکیب دو نوع      )1999(رابطه استرنبرگ و البرت     این  

خـود اثربخـشی   . شـود  یکدیگر تعامل دارند، منجر بـه تقویـت خالقیـت مـی       که بیشتر مواقع با   

ایـن   .شـود   خالق، یک حالت انگیزشی است که باعث اثربخشی فردي براي بروز خالقیت مـی             

. اثربخـشی عملکـرد خـالق    اثربخشی تفکـر خـالق و خـود    خود: باشد  میمقوله داراي دو بعد 

 خود. باشد  می اش در ابراز تفکر خالق     اثربخشی تفکر خالق، باور فرد به توانایی        خود نظور از م

 .اش در ابـراز عملکـرد خالقانـه اشـاره دارد     اثربخشی عملکرد خالق به بـاور فـرد بـه توانـایی           

، کـافمن  بگتو(باشد   میچنین خود اثربخشی خالق، توانایی قضاوت در زمینه عملکرد خالق  هم

  ).2011، 6رو باکس

  . الگوي پیشنهادي طرح حاضر نمایش داده شده است1در نمودار 

  

  روش پژوهش

  گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

 7ساختاري طرح استفاده شده در این پژوهش از نوع همبستگی، از طریق الگویابی معادالت            

SEM)( وري نفــت جامعــه آمــاري شــامل تمـامی کارکنــان ســتادي شــرکت بهــره . باشــد  مـی  
  

                                           
1-  reflexivity 
2-  Borrill, Carletta, Carter, & et al 
3-  Tjosvold 
4-  Schippers, Den Hartog, Koopman, & Wienk 
5-  Alencar 
6-  Beghetto, Kaufman, & Baxter 
7-  Structural Equation Modeling 
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   الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر.1نمودار 

  

 تصادفی گیري نمونه روش از استفاده با. شد  نفر را شامل می2800بود که و گاز آغاجاري 

 مورد پرسشنامه 264 که از این تعداد، گردید انتخاب نمونه عنوان به نفر 300 تعداد اي، طبقه

  .)85/0ت نرخ بازگش(بازگشت داده شد 
  

  پژوهش ابزار

کـري و     توسط مک   باز بودن به تجربه    پرسشنامه. )NEO(بودن به تجربه     پرسشنامه باز  -

چنـین ایـن     هـم  .معرفی شده اسـت     نئو تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی    1997 در سال    1کوستا

 سـؤالی اسـت و بـراي        60که یک پرسـشنامه      دارد )NEO-FFI( پرسشنامه فرم دیگري به نام    

  به منظور سنجش متغیر بازدر پژوهش حاضر. رود بی پنج عامل اصلی شخصیت به کار می       ارزیا

گذاري سؤاالت بـه صـورت       شیوه نمره  . از این فرم پرسشنامه استفاده شده است       بودن به تجربه  

در پـژوهش حاضـر، بـه منظـور بررسـی        .باشد  می اي از کامالً مخالف تا کامالً موافق       پنج گزینه 

نتـایج  . ف استفاده شده است   یصنرسشنامه مذکور از ضرایب آلفاي کرونباخ و ت       ضرایب پایایی پ  

 جهـت اعتباریـابی پرسـشنامه بـاز       چنـین     هم .باشد   می 679/0 و   709/0به دست آمده به ترتیب      

هـاي ایـن    ییـدي روي مـاده  أ تحلیل عامـل  ت AMOS-21ر  افزا بودن به تجربه با استفاده از نرم      

بـودن بـه     هاي برازندگی تحلیل عاملی پرسشنامه بـاز       صشاخ 1جدول  . مقیاس صورت گرفت  

  .دهد  میرا نشانها  و سایر پرسشنامهتجربه 
  

                                           
1-  Mc cra & Costa 
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  هاي تحقیق حاضر پرسشنامه عاملی تحلیل برازندگی هاي شاخص. 1 جدول

  RMSEA NFI CFI TLI IFI GFI X2/df  df X2  پرسشنامه
  52/198  54  67/3  86/0  84/0  79/0  84/0  89/0  07/0  بودن به تجربه باز 

  28/219  35  26/6  83/0  84/0  81/0  96/0  86/0  06/0  شخصیت فراکنشی 

  52/274  27  16/10  75/0  78/0  71/0  78/0  76/0  06/0  امنیت مشارکتی 

  80/28  9  2/3  95/0  96/0  94/0  96/0  95/0  05/0  بازتاب تیمی 

  42/1434  189  58/7  93/0  94/0  93/0  95/0  94/0  06/0  جو سازمانی خالق 

  61/104  14  42/7  91/0  93/0  90/0  93/0  92/0  04/0  بري تحولیره 

  77/214  44  88/4  93/0  94/0  91/0  90/0  92/0  06/0  ساختار سازمانی 

  120/20  5  04/4  96/0  93/0  87/0  93/0  91/0  06/0اثربخشی خالق خود 

  90/66  14  77/4  93/0  82/0  93/0  92/0  86/0  09/0  انگیزش درونی 

  43/283  65  36/4  83/0  81/0  79/0  84/0  76/0  09/0  خالقیت سازمانی 

  

براي سنجش شخصیت فراکنشی از فرم کوتـاه،        . )PPS(پرسشنامه شخصیت فراکنشی     -

 17 پرسشنامه داراي    این. استفاده شده است  ) 1993( بتمن و کرانت     1مقیاس شخصیت فراکنشی  

بـه منظـور     .باشـد  مـی  رت لیکـ  اي گذاري سؤاالت به صورت پنج گزینه      شیوه نمره  و بودهال  ؤس

 اسـتفاده شـده   تنـصیف بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور از ضـرایب آلفـاي کرونبـاخ و            

جهـت اعتباریـابی    همچنـین  .باشـد   می644/0 و 721/0 به دست آمده به ترتیب  که نتایج   . است

 .هاي این مقیـاس صـورت گرفـت       ییدي روي ماده  أپرسشنامه شخصیت فراکنشی تحلیل عامل ت     

داده شده  هاي برازندگی تحلیل عاملی پرسشنامه شخصیت فراکنشی نشان           شاخص 1جدول  در  

  .است

 بـا    اعتمـاد و امنیـت مـشارکتی       پرسشنامه. (TCI) پرسشنامه اعتماد و امنیت مشارکتی     -

طراحی و مـورد اسـتفاده قـرار        ) 1998( توسط اندرسون و وست      2عنوان پرسشنامه جو گروهی   

امنیـت مـشارکتی، حمایـت از       ( و چهار عامـل      ال بوده ؤ س 61داراي  این پرسشنامه   . گرفته است 

 عملکـرد  کننـده اثربخـشی    تعیـین  عوامـل  به عنوان  را )ییگرا انداز تیمی و وظیفه    نوآوري، چشم 

ال بـوده و پاسـخ      ؤ س 9عامل امنیت مشارکتی داراي      .کند  می شناسایی خالقیت افزایش در تیمی

  موافـق   مخـالف تـا کـامالً      اش از کـامالً    گیرد که دامنـه    می اي لیکرت قرار    نقطه 5آن بر پیوستار    

                                           
1-  proactive personality 
2-  Team Climate Inventory 
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 تنصیفبه منظور بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور از ضرایب آلفاي کرونباخ و              .باشد می

جهـت  چنـین     هـم  .باشـد   می 824/0 و   891/0 ترتیب    دست آمده به    به نتایج. استفاده شده است  

هاي ایـن مقیـاس      ییدي روي ماده  تأتحلیل عامل    ،اعتباریابی پرسشنامه اعتماد و امنیت مشارکتی     

هاي برازندگی تحلیل عـاملی پرسـشنامه اعتمـاد و امنیـت          شاخص 1جدول  در  . صورت گرفت 

  .داده شده استمشارکتی نشان 

 سنجش متغیر بازتاب تیمی از پرسشنامه کـارتر         براي. )TRQ(پرسشنامه بازتاب تیمی     -

 در ایـن    .باشـد   مـی  سـؤال  10 بازتاب تیمـی داراي      مقیاس. استفاده شده است  ) 1998(و وست   

اش  منـه بندي شده است کـه دا  اي لیکرت درجه  به صورت مقیاس پنج نقطه   سؤالپرسشنامه، هر   

به منظور بررسی ضرایب پایـایی پرسـشنامه مـذکور از    . باشد  میموافق  مخالف تا کامالً   از کامالً 

 853/0 ترتیـب   دست آمده بـه بهتایج آن ن.  استفاده شده است   تنصیفضرایب آلفاي کرونباخ و     

ییدي روي  أ تحلیل عامل ت   ،جهت اعتباریابی پرسشنامه بازتاب تیمی    چنین    هم .باشد   می 861/0و  

حلیـل عـاملی   هـاي برازنـدگی ت     شـاخص  1جـدول   در  . هاي این مقیـاس صـورت گرفـت        ماده

  .داده شده است نشان پرسشنامه بازتاب تیمی

جـو   پرسـشنامه براي سنجش جو خالقانه از      . (SOQ) نیسازما خالقانه جو پرسشنامه -

 لفـه ؤم 9شامل   این پرسشنامه  ).2010،  1اکوال و ایساکسن( سازمانی خالقانه استفاده شده است    

هـا،   ایده از تعارض، حمایت  طبعی، شوخ و ایده، خوشحالی  ، آزادي، اعتماد، زمان    پذیري چالش(

لفه آن، یعنـی آزادي     ؤلفه چهار م  ؤ م 9ش از بین    در این پژوه   .باشد  می )پذیري گفتمان و ریسک  

مـورد  ) سـؤال  4(پذیري   و ریسک ) سؤال 5(ها   ، حمایت از ایده   )سؤال 6(، زمان ایده    )الؤ س 6(

اش از  گیرد کـه دامنـه    میاي لیکرت قرار  نقطه5ها بر پیوستار     لفهؤپاسخ م . اند بررسی قرار گرفته  

 نمـرات  جمـع میـانگین    حاصل از بعد هر براي کلی مرهن. باشد  می  موافق  مخالف تا کامالً   کامالً

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی ضرایب پایایی پرسـشنامه مـذکور    .آید می بعد به دست  هر

 .شـود   میمشاهده 2 نتایج آن در جدول.  استفاده شده است  تنصیفاز ضرایب آلفاي کرونباخ و      

هـاي   ییدي روي مـاده   أنی، تحلیل عامل ت   جهت اعتباریابی پرسشنامه جو خالقانه سازما      چنین هم

هاي برازندگی تحلیـل عـاملی پرسـشنامه جـو       شاخص1در جدول   . این مقیاس صورت گرفت   

  .خالقانه سازمانی نشان داده شده است
  

                                           
1-  Isaksen & Ekwall 
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   ضرایب پایایی پرسشنامه جو خالقانه سازمانی.2 جدول 

  تنصیف  آلفاي کرونباخ  پرسشنامه

  808/0  928/0  جو خالقانه سازمانی کلی 

  872/0  933/0  حمایت از ایده 

  885/0  853/0  آزادي 

  707/0  785/0  ریسک پذیري 

  839/0  901/0  زمان ایده 

  

براي سنجش رهبري تحـولی، از مقیـاس رهبـري          . )GTL (1پرسشنامه رهبري تحولی   -

 از. توسعه یافته، استفاده شده اسـت     ) 2000 (2تحولی کلی که به وسیله کارلوس، ویرینگ و مان        

، )2000، همکـاران کـارلوس و  (سنجند   میبنایی واحدي را  آنجایی که پرسشنامه یک عامل زیر     

 7ایـن پرسـشنامه داراي       .گیـرد   می به عنوان یک مقیاس کلی رهبري تحولی، مورد استفاده قرار         

بنـدي شـده اسـت کـه         اي لیکـرت درجـه      به صورت مقیاس پـنج نقطـه       سؤال بوده و هر     سؤال

به منظور بررسی ضـرایب پایـایی پرسـشنامه          .باشد  می  موافق مخالف تا کامالً   اش از کامالً   دامنه

 ترتیـب   دست آمـده بـه  بهنتایج .  استفاده شده استتنصیفمذکور از ضرایب آلفاي کرونباخ و   

تحلیـل عامـل    جهت اعتباریابی پرسـشنامه رهبـري تحـولی     چنین    هم .باشد  می 857/0 و   944/0

هاي برازنـدگی تحلیـل       شاخص 1جدول  در  .  صورت گرفت  هاي این مقیاس   ییدي روي ماده  أت

  .داده شده استعاملی پرسشنامه رهبري تحولی نشان 

ی سـؤال  یـازده     پرسـشنامه  ،براي سنجش سـاختار سـازمانی     . پرسشنامه ساختار سازمانی   -

  بـه صـورت مقیـاس پـنج        سـؤال چنین هر    هم. مورد استفاده قرار گرفته است    ) 2002 (3گرانیگ

بـه   .باشـد   می موافق  مخالف تا کامالً   اش از کامالً   بندي شده است که دامنه     ت درجه اي لیکر  نقطه

 اسـتفاده   تنـصیف منظور بررسی ضرایب پایایی پرسشنامه مذکور از ضرایب آلفـاي کرونبـاخ و              

جهـت اعتباریـابی   چنین  هم. باشد  می 746/0 و   803/0 ترتیب    دست آمده به   بهنتایج  . شده است 

در . هاي این مقیاس صـورت گرفـت   ییدي روي مادهأ تحلیل عامل ت،مانیپرسشنامه ساختار ساز  

  .داده شده استهاي برازندگی تحلیل عاملی پرسشنامه ساختار سازمانی نشان  شاخص 1 جدول

                                           
1-  Global Transformational Leadership 
2-  Carless,Wearing, & Mann 
3-  Grunig 
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 بـه منظـور     1مقیـاس خـود اثربخـشی خـالق       . )CSE( پرسشنامه خود اثربخشی خالق    -

ینـدهاي  آهـا، محـصوالت و فر      ر تولید ایده  شان د  سنجش عقاید ادراك شده افراد درباره توانایی      

 سـؤال  5ایـن پرسـشنامه داراي   ). 2008، 2الینو  شیتائور،  یی(بدیع و مفید، طراحی شده است       

اش از   بندي شده است کـه دامنـه       اي لیکرت درجه   صورت مقیاس پنج نقطه     به سؤالبوده، و هر    

یب پایـایی پرسـشنامه مـذکور از        به منظور بررسـی ضـرا     . باشد  می  موافق  مخالف تا کامالً   کامالً

 و 742/0بـه ترتیـب     به دست آمـده   نتایج.  استفاده شده است   تنصیفضرایب آلفاي کرونباخ و     

 تحلیـل عامـل     ،خـالق  اثربخـشی  جهت اعتباریابی پرسـشنامه خـود     چنین    هم .باشند  می 629/0

لیـل  هاي برازنـدگی تح     شاخص 1جدول  در  . هاي این مقیاس صورت گرفت     ییدي روي ماده  أت

  .تسانمایش داده شده اثربخشی خالق  عاملی پرسشنامه خود

به منظور سنجش انگیزش درونی در این پژوهش از          .)IMI( پرسشنامه انگیزش درونی   -

 آیتم بـوده    7این پرسشنامه داراي    . استفاده شده است  ) 1996(  آمابیل 3انگیزش درونی پرسشنامه  

بـه منظـور بررسـی ضـرایب پایـایی       .شـود   مـی اي لیکرت سنجیده و به وسیله مقیاس پنج نقطه     

مـده  آ به دسـت      نتایج . استفاده شده است   تنصیفپرسشنامه مذکور از ضرایب آلفاي کرونباخ و        

 ،جهـت اعتباریـابی پرسـشنامه انگیـزش درونـی         چنـین     هم .باشد  می 672/0 و   730/0 به ترتیب 

هـاي    شـاخص 1جـدول  در . هاي ایـن مقیـاس صـورت گرفـت     ییدي روي مادهأتحلیل عامل ت  

  .نمایش داده شده استبرازندگی تحلیل عاملی پرسشنامه انگیزش درونی 

مقیـاس   از سـازمانی  خالقیـت  گیري اندازه براي. )ECQ( پرسشنامه خالقیت سازمانی   -

 سـؤال  13 شـامل  پرسـشنامه  ایـن  .اسـت  استفاده شـده   )2003( جورج و ژو خالقیت کارکنان 

 ،پرسشنامه تیرنی  دیگر از  سؤال 3 و )2003( جورج و ژو  آن از پرسشنامه   سؤال 10 باشد که  می

 اش اي که دامنه   درجه 5 لیکرتی پیوستار روي ها پاسخ .است شده اتخاذ) 1999( 4فارمر و گرین  

بـه منظـور بررسـی ضـرایب      .شـده اسـت   گذاري باشد، نمره  می  موافق کامالً خالف تا  م از کامالً 

 به دسـت  نتایج.  استفاده شده استتنصیفرونباخ و   پایایی پرسشنامه مذکور از ضرایب آلفاي ک      

جهـت اعتباریـابی پرسـشنامه خالقیـت     چنـین    هـم .باشـد   مـی 719/0 و 824/0آمده به ترتیـب    

                                           
1-  creative self efficacy 
2-  Yi, Scheithauer, & line 
3-  intrinsic motivation inventory 
4   - Tierney, Farmer, & Graen 
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هاي   شاخص 1جدول  . هاي این مقیاس صورت گرفت     ییدي روي ماده  أ تحلیل عامل ت   ،سازمانی

  .استنمایش داده شده برازندگی تحلیل عاملی پرسشنامه انگیزش درونی 
  

  هاي پژوهش یافته

.  متغیر در الگوي پیشنهادي مورد بررسی قرار گرفـت         24در این پژوهش در مجموع روابط       

هـاي   مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمتـرین و بیـشترین نمـره           هاي توصیفی     یافته 3 جدول

 همبـستگی بـین     4  جـدول  همچنـین . دهـد   ، نـشان مـی    متغیرهاي پژوهش افراد نمونه را، روي     

  .دهد متغیرهاي پژوهش را نشان می
  

  هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش یافته . 3جدول 

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر نمره  نمره حداقل  مقیاس

  32/4  62/39  53  28  بودن به تجربه باز 

  02/5  29/37  55  26  شخصیت فراکنشی 

  81/4  45/33  45  21  اعتماد و امنیت مشارکتی 

  49/4  40/20 35  10  هیبازتاب گرو 

  40/5  75/23  35  9  رهبري تحولی 

  24/5  50/35  48  20  ساختار سازمانی 

  61/11  27/66  101  36  جو سازمانی خالقانه 

  70/3  40/17  25  8  حمایت از ایده 

  43/4  27/18  30  8  آزادي 

  98/2  40/11 20 4  پذیري ریسک 

  94/3  18/19  29  10  زمان ایده 

  14/3  66/18  25 10  اثربخشی خالق خود 

 66/3  83/28  38  19  انگیزش درونی 

  54/6  75/48  105  33  خالقیت سازمانی 
  

 ساختاري معادالت الگویابی

 متغیر است که متغیرهاي باز 10الگوي پیشنهادي پژوهش حاضر در مجموع متشکل از 

ي تحولی، بودن به تجربه، شخصیت فراکنشی، اعتماد و امنیت مشارکتی، بازتاب تیمی، رهبر

 ساختار سازمانی و جو سازمانی خالقانه به عنوان متغیرهاي پیشآیند، متغیرخالقیت سازمانی به

  عنوان متغیر پیامد و متغیرهاي خود اثربخشی خالق و انگیزش درونی به عنوان متغیرهاي
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   ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش حاضر. 4جدول 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مقیاس

اثربخشی  خود
 خالق

  

  
 

         

   

انگیزش 
 درونی

**  

295/0  

000/0 

         

   

خالقیت 

 سازمانی

**  

339/0  

000/0 

**  

378/0  

000/0 

        

   

بودن به  باز
 تجربه

**  

364/0  

001/0 

**  

170/0  

000/0 

**  

331/0  

000/0 

       

   

 شخصیت
 فراکنشی

**  

246/0  

000/0 

**  

200/0  

000/0 

**  

250/0  

000/0 

**  

192/0  

002/0 

      

   

ساختار 

 سازمانی

**  

173/0  

006/0 

**  

32/0  

000/0 

**  

189/0  

002/0 

**  

322/0  

000/0 

*  

142/0  

024/0 

     

   

 رهبري تحولی
**  

183/0  

003/0 

**  

171/0  

006/0 

**  

242/0  

000/0 

**  

285/0  

000/0 

**  

203/0  

001/0 

**  

247/0  

000/0 

    

   

 و امنیت اعتماد

 مشارکتی

**  

263/0  

000/0 

**  

455/0  

000/0 

**  

366/0  

000/0 

**  

298/0  

000/0 

**  

173/0  

006/0 

**  

320/0  

000/0 

**  

418/0  

000/0 

   

   

 بازتاب تیمی
**  

300/0  

000/0 

**  

25/0  

010/0 

**  

189/0  

002/0 

**  

382/0  

000/0 

**  

331/0  

000/0 

**  

348/0  

000/0 

**  

203/0  

001/0 

**  

327/0  

000/0 

  

   

 سازمانی جو
 خالقانه

**  

485/0  

000/0 

**  

436/0  

000/0 

*  

345/0  

000/0 

**  

372/0  

000/0 

**  

402/0  

000/0 

**  

359/0  

000/0 

**  

506/0  

000/0 

**  

418/0  

000/0 

**  

474/0  

000/0 

 

   

  ایدهحمایت از
**  

194/0  

002/0 

**  

367/0  

000/0 

*  

228/0  

000/0 

**  

241/0  

000/0 

**  

333/0  

000/0 

**  

314/0  

000/0 

**  

423/0  

000/0 

**  

441/0  

000/0 

**  

234/0  

000/0 

**  

736/0  

000/0 

   

 آزادي
**  

373/0  

000/0 

**  

384/0  

000/0 

*  

298/0  

000/0 

**  

335/0  

000/0 

**  

278/0  

000/0 

**  

341/0  

000/0 

**  

456/0  

000/0 

**  

401/0  

000/0 

**  

269/0  

000/0 

**  

856/0  

000/0 

**  

535/0  

000/0 

  

 پذیري ریسک
**  

516/0  

000/0 

**  

172/0  

006/0 

**  

218/0  

000/0 

**  

356/0  

000/0 

*  

154/0  

014/0 

**  

199/0  

001/0 

**  

231/0  

000/0 

**  

266/0  

000/0 

**  

405/0  

000/0 

**  

592/0  

000/0 

*  

145/0  

021/0 

**  

410/0  

000/0 

 

 زمان ایده
**  

353/0  

000/0 

**  

377/0  

000/0 

**  
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جهت ارزیابی الگوي پیشنهادي از روش الگویابی معادالت ساختاري . باشند میانجی می

)SEM (ري، برازندگی الگوي پیشنهادي مورد پیش از بررسی ضرایب ساختا. استفاده شد

هاي برازندگی مورد استفاده در این  برازش الگوي اولیه بر اساس شاخص. بررسی قرار گرفت

  . گزارش شده است4مطالعه، در جدول 

دهنده برازش قابل قبول الگـوي        هاي برازندگی نشان    با وجود این که مقادیر برخی شاخص      

ها نشان دادند که الگوي پیـشنهادي نیازمنـد           قادیر برخی شاخص  ها بودند اما م     پیشنهادي با داده  

از )  مـسیر  6(دار    معنـی   به منظور ارتقاء برازندگی الگو ابتدا مـسیرهاي غیـر         . باشد   می  اصالحاتی

 دار، تحلیـل    پـس از حـذف مـسیرهاي غیرمعنـی        ). الگوي اصالح شـده اول    (الگو حذف شدند    

هـاي برازنـدگی    دهنده بهبـود شـاخص     ن تحلیل نشان  نتایج ای . ها انجام گرفت    دیگري روي داده  

 پذیري بـه  پذیري و ریسک حمایت از ایده به ریسک(در آخر، پس از وصل کردن دو مسیر     . بود

هـاي     شـاخص  5جـدول   . الگوي نهایی پژوهش حاضـر بـه دسـت آمـد          ) خود اثربخشی خالق  

همان گونه که   . دهد  میبرازندگی الگوي پیشنهادي، الگوي اصالح شده و الگوي نهایی را نشان            

  .شود الگویی نهایی از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است  مالحظه می5در جدول 

  

  ، اصالح شده و نهاییپیشنهادي الگوي برازندگی هاي  شاخص .5 جدول

 X2  df X2 /df AGFIGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA  شاخص

  10/0  86/0  89/0  76/0  89/0  92/0  80/0  838/3  36  138/184  الگوي پیشنهادي

  09/0  86/0  89/0  80/0  89/0  92/0  83/0  350/3  42  706/140  الح شدهصالگوي ا

  07/0  91/0  94/0  89/0  94/0  95/0  88/0  277/2  40  079/91  الگوي نهایی

  

 الگوي نهایی و ضریب بتاي استاندارد آن در مسیرهاي مختلف نمایش داده 2در نمودار 

رغم رابطه مثبت و معنادار همه  شود علی ار مالحظه میهمان طور که در نمود. شده است

مسیرهاي خط (باشند  دار می معنی مسیرها در ماتریس همبستگی برخی از مسیرها در الگو غیر

  ).چین

  

  اي واسطه روابط به مربوط هاي یافته

  .اند  آورده شده12 تا 6نتایج مربوط به روابط غیرمستقیم پژوهش حاضر در جداول 
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  الگوي نهایی و ضرایب مسیرها. 2 نمودار

  

گـري    نتایج بوت استراپ براي مسیر بازیودن بـه تجربـه بـا خالقیـت سـازمانی بـا میـانجی                   .  6جدول  

  خوداثربخشی خالق

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 2431/0 0998/0 0361/0 0001/0 1619/0 1620/0 خالقی خوداثربخش
  

گـري   نتایج بوت استراپ براي مسیر شخصیت فراکنـشی بـا خالقیـت سـازمانی بـا میـانجی           .  7جدول  

  خوداثربخشی خالق

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 1625/0 0365/0 0320/0 0003/0 0952/0 0948/0 خوداثربخشی خالق
  

گـري    سیر اعتماد و امنیت مشارکتی با خالقیت سازمانی با میانجی         نتایج بوت استراپ براي م    .  8جدول  

  انگیزش درونی

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 2474/0 0585/0 0484/0 0009/0 1655/0 1646/0 یدرون زشیانگ
  

گـري انگیـزش      انی بـا میـانجی    نتایج بوت استراپ براي مسیر بازتاب تیمی با خالقیت سازم         .  9جدول  

  درونی

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 1594/0 0271/0 0340/0 - 0034/0 0807/0 0840/0 یدرون زشیانگ
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گري انگیـزش     نتایج بوت استراپ براي مسیر رهبري تحولی با خالقیت سازمانی با میانجی           .  10جدول  

  درونی

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده نجی میاریمتغ

 1314/0 0165/0 0294/0 - 0011/0 0705/0 0716/0 یدرون زشینگا

  

انگیزش  گري نتایج بوت استراپ براي مسیر ساختار سازمانی با خالقیت سازمانی با میانجی     .  11جدول  

  درونی

 حد باال حد پایین دخطاي استاندار گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 1848/0 0451/0 0345/0 0010/0 1070/0 1059/0 یدرون زشیانگ
  

 گـري    نتایج بوت اسـتراپ بـراي مـسیر جـو سـازمانی بـا خالقیـت سـازمانی بـا میـانجی                      . 12جدول  

  خوداثربخشی خالق و و انگیزش درونی

 حد باال حد پایین خطاي استاندارد گیريؤس بوت ها داده  میانجیریمتغ

 1543/0 0716/0 0206/0 0012/0 1156/0 1144/0 لک

 0823/0 0259/0 0151/0 0012/0 0524/0 0512/0خالقی خوداثربخش

 0982/0 0247/0 0158/0 0000/0 0632/0 0632/0 یدرون زشیانگ

  

 رد،یـ گ ینمـ  قـرار  شده یاد نانیاطم فواصل در صفر که دنده یم نشان 12 تا 6 جدول جینتا

 تعداد و 95/0 روابط نیا در نانیاطم فاصله. باشند یم دار یمعن میرمستقیغ وابطری  تمام نیبنابرا

  .است شده نییتع 2000 استراپ بوت مجددي ریگ نمونه

  

  گیري بحث و نتیجه

عوامـل فـردي، گروهـی و       روابط بـین    پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون الگویی از          

 روابـط بـه دسـت آمـده در ایـن            یاري از بـس  .خالقیت سازمانی انجام گرفتـه اسـت       اسازمانی ب 

هـاي ایـن     از آنجایی که پرداختن به تک تک یافته       . باشد  می هاي گذشته   همسان با یافته   پژوهش

  .گردد  میباشد، لذا به اشاراتی کلی اکتفا مطالعه و تفسیر آنان در این مقاله میسر نمی

ـ    مالحظـه مـی  ) 4جدول (همانطور که در ماتریس همبستگی     بیـشتر  ،بینـی  یششـود طبـق پ

بـودن   متغیـر بـاز   مطالعه حاضر نشان داد که. داري با هم دارند  متغیرهاي طرح، همبستگی معنی   

اثربخشی خالق اثر    به تجربه به طور مستقیم بر خالقیت سازمانی اثر نداشته بلکه از طریق خود             

  ز جملـه   هـاي دانـشمندانی ا     ایـن یافتـه بـا پـژوهش       . مستقیمی بـر خالقیـت سـازمانی دارد        غیر
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تـوان گفـت     مـی در تبیین این یافته . باشد  می همسو) 2010 (2یونگ دي و   )2013 ( 1کارووسکی

خود اثربخشی خـالق،    . باشند  اثربخشی باالیی می   داراي خود بودن به تجربه     افراد با ویژگی باز   

 افـراد  ایـن . شـود   یک حالت انگیزشی است که باعث اثربخشی فردي براي بروز خالقیـت مـی             

 بـه  رسیدن براي انگیزشی را  منابع  تا کنند  می تالش و بوده انگیز چالش وظایف دنبال به االًاحتم

ـ     .گیرند کار به مشکالت و موانع با کردن مقابله و شان اهداف ثیر متغیـر شخـصیت     أدر زمینـه ت

نتایج پژوهش بیانگر اثر مستقیم شخصیت فراکنشی بـر خالقیـت         سازمانی  فراکنشی بر خالقیت    

؛ 1999،  ، کرانت و کرایمر   سیبرت(این یافته با پژوهش هاي دانشمندانی نظیر        . باشد  میسازمانی  

توان گفـت افـراد       می در تبیین این یافته    .باشد   همسو می  )1993،  4؛ بتمن و کرانت   1998،  3پارکر

چنـین خـود را درگیـر فـشارها و           هـا هـم    آن. پردازند  می فراکنشی به طور فعالی به تغییر محیط      

 هـا عمـل    ها را شناسایی کرده و بر اسـاس آن فرصـت           کنند، بلکه فرصت   وقعیتی نمی نیروهاي م 

ها ابتکار خود را نشان داده و پشتکار زیادي جهت ایجاد تغییرات معنـادار               چنین آن  کنند، هم  می

هـایی    به جستجوي فرصت   ها به طور فعالی تمایل      چنین آن  هم). 2000 کرانت،(در محیط دارند    

پیامـدهاي   تواند منجر بـه خالقیـت و    میهاي جدید انجام کارها دارند که جهت تشخیص شیوه 

  ).1999، همکارانسیبرت و (خالقانه شود 

که اعتماد و امنیت مشارکتی هم به طـور مـستقیم و هـم بـه شـکل                 مطالعه حاضر نشان داد   

هاي  وهشژاین یافته با پ   . گذارد  می انگیزش درونی بر خالقیت سازمانی اثر     مستقیم از طریق     غیر

تـوان    مـی  در تبیـین ایـن یافتـه      . باشد  می همسو) 1998( وست و اندرسون  دانشمندانی از جمله    

اجتماعی است که اعضاي گروه در       شناختی یا روانی   گفت امنیت مشارکتی احساس امنیت روان     

آن، مفـاهیمی ماننـد خلـق    . کننـد   میزمان تعامل گروهی و در حضور سایر افراد آن را احساس     

کننده بـوده و     که جو تهدید   زمانی .شود  می  گروه، جو امنیت و پذیرش تعارض را شامل        عاطفی

  اعتماد . نگیزش درونی کاهش پیدا خواهد کردهیچگونه امنیت و آرامشی در آن احساس نشود ا

شـود کـه    مشارکتی به خاطر ایجاد جو امن و بدون تهدید باعث افزایش انگیزش درونی می            

   بازتـاب تیمـی اثـر مـستقیمی بـر خالقیـت             .شـود   خالقیت سازمانی مـی   این امر باعث افزایش     
  

                                           
1-  Karwowski 
2-  DeYoung 
3-  Parker 
4-  Bateman & Crant 
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مـستقیم بـر خالقیـت سـازمانی اثـر        سازمانی نداشته اما از طریق انگیزش درونی بـه طـور غیـر            

و تجسولد، تانـگ و وسـت   ) 2010( هاي دانشمندانی نظیر وست این یافته با پژوهش   .گذارد  می

میزانی که یک تـیم بازتـاب وظیفـه و     توان گفت     می فتهدر تبیین این یا   . باشد  می همسو) 2004(

دهد بر روي اثربخـشی تـیم، سـالمت روان و بهزیـستی،              می چنین بازتاب اجتماعی را نشان     هم

 بـر روي    که همـه اعـضا     زمانی). 2010وست،  (گذارد    می پذیري تیم و انگیزش درونی اثر      دوام

هـا بـسیار اثـربخش       د منعکس شـوند تـیم     کنن  می هاي انجام وظیفه و محیطی که درآن کار        شیوه

یابد که این امر به نوبه خـود باعـث افـزایش     ها افزایش می خواهند شد و انگیزش درونی در آن    

  .شود  میخالقیت سازمانی

در زمینه متغیر ساختار سازمانی پژوهش حاضـر نـشان داد کـه انگیـزش درونـی بـه طـور                     

 ایـن یافتـه بـا پـژوهش هـاي دانـشمندانی ماننـد       . گذارد  میمستقیم بر خالقیت سازمانی اثر   غیر

تـوان    می در تبیین این یافته   . باشد  همسو می  )2006 (2چنو  ) 1995 (1استاین، تامسون و کوسال   

بـه  . باشـد   مـی یکی از عوامل بسیار مهم در نوع انگیزش درونی یا بیرونی ساختار سازمان     گفت  

د بـر انگیـزش بیرونـی اثـر گذاشـته و            هایی که داراي ساختار مکانیکی هـستن        طور کلی سازمان  

ساختار . شوند  هایی که داراي ساختار ارگانیکی هستند باعث ترغیب انگیزش درونی می            سازمان

 و کننـد  هاي بـا ثبـات و مطمـئن فعالیـت مـی         هایی است که در محیط     مکانیکی متناسب سازمان  

کننـد   پویـا فعالیـت مـی   هاي متغیـر و   هایی است که در محیط  ساختار ارگانیکی متناسب سازمان   

  ).1962برنز و استاکر، (

مـستقیم از طریـق      پژوهش حاضر نـشان داد کـه بـه طـور غیـر             در زمینه اثر رهبري تحولی    

) 2007( 3هـاي دوت  ایـن یافتـه بـا پـژوهش       . گذارد  انگیزش درونی بر خالقیت سازمانی اثر می      

 تـوان گفـت    مـی   یافتـه  در تبیـین ایـن    . باشد  می همسو) 2013 (5کنچی و) 2012 (4هنگ و رین  

مختـاري و    تواند باعث افزایش انگیزش درونی کارکنان به وسیله ارائه خـود            می رهبري تحولی 

عالوه بر این ممکـن اسـت مـدیران بـه وسـیله             . هایشان شود  حس تعلق و تشخیص صالحیت    

                                           
1-  Stine, Thompson, & Cusella 
2-  Chan 
3-  Dewett 
4-  Hong & Ruimin 
5-  Conchie 
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یف، انگیزش درونـی را      و ارائه ساختار پر چالش براي وظا       )1990،  1 التام  و لوك(گذاري   هدف

تواند منجـر   ثیر رهبران بر انگیزش درونی میأت). 1998آمابیل، (شان ترغیب کنند     مدر اعضاي تی  

حمایت سازمانی رابطه بین اثـر       .به پیامدهایی از جمله خالقیت، عملکرد خوب و نوآوري شود         

چنین رهبران تحولی بـه      هم. کند  رهبري بر انگیزش درونی اعضاي تیم و خالقیت را تعدیل می          

کننـد کـه ایـن امـر باعـث            ها قدرت، ترفیع و آزادي اعطـا مـی         نترل کردن کارکنان به آن    جاي ک 

تـوان گفـت    پس به طور کلـی مـی  ). 2013کنچی،  ( شود  افزایش انگیزش درونی در کارکنان می     

دهند، باعث افزایش انگیزش درونی و خالقیـت     رهبرانی که حمایتی بوده و آزادي را ترویج می        

  ).2012 ین،مگ و رهن(شوند   میکارکنان

هاي پژوهش نشان دادند که متغیر جو سازمانی خالقانه از طریق انگیزش  یافتهچنین  هم

نتایج این  .گذارد مستقیم بر خالقیت سازمانی اثر می اثربخشی خالق به طور غیر درونی و خود

 3ایساکسن و  ایساکسن؛)2004( 2گیلسون و شالی هاي پژوهشگرانی نظیر؛ پژوهش با یافته

 توان گفت بسیاري  میتهفدر تبیین این یا .باشد  میهمسو) 2011 (4 و بارتونو بارتون )2011(

بیشتري را  باشند، خالقیت داشته باالیی درونی انگیزش افراد وقتی که معتقدند دانشمندان از

 پذیري، ریسک افزایش باعث انگیزش درونی مرتبط با وظیفه چون داد بروز خواهند

 باعث افزایش خالقیت شده و نهایتاً موانع با رویارویی مقاومت و و ابهام درك ،پذیري انعطاف

 در خالقیت بر تنهایی به و مستقیماً سازمانی خالقانه جو ).2003 شالی، و ژو(شود  کارکنان می

 درونی انگیزش مانند شناختی بر فرآیندهاي که تأثیري طریق از بلکه ندارد تأثیر ها سازمان

 یافته، جو این به توجه با .شود  میسازمانی خالقیت به منجر گذارد،  میی خالقاثربخش وخود

 کارکنان درونی بر انگیزش شود که  میسازمان در نوآوري و خالقیت بهبود به منجر صورتی در

  .دهد ارتقا را اثربخشی خالق و خود باشد داشته تأثیر

  

  

                                           
1-  Locke & Latham 
2-  Shalley & Gilson 
3-  Isaksen & Isaksen 
4-  Barton & Barton 
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