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 قدمهم

تر عمرر  کوتاها تغييرات سریع تکنولوژیکي، چرخة ها با محيطي پویا که بسازمان ةامروزه تقریباً هم

از (. Gumusluoglu & Ilsev, 2007, p.461) رو هسرتند  هروب، شودشدن شناخته ميمحصول و جهاني

اي شردید  هر و بحرران  ،سوي دیگر، انسان امروزي، در زمان انقالب بررر  عممري و تکنولروژیکي   

 ,Stojanova, 2010) کنرد شرود، زنرد ي مري   مري منجر ها زمينه ةاجتماعي که به پيشرفت او در هم

p.3395). تروان سراز اري و همگرا  و همسازشردن برا تغييررات و تحرويت محيطري و         ،بنابراین 

ات حير  ةتنهرا راه ادامر   ،در نتيجره  .ها، عنصر اصمي موفقيت و بقاي هر سازمان اسرت کردن آن اداره

 از سوي دیگر، اغمب (.901، ص9831زاده، اهللاميري و لطف صادقي مال)خالقيت است ها سازمان

 ي خالقيرت را فرراهک کننرد،   ارتقرا  و برروز  ر،ظهرو  ةزمين ایجاد جاي به مدیران نادانسته و هاسازمان

 هترازه بسرت   نظرهراي  راه شرود،  سررکوب  خالقيرت  ا رر . کنندسرکوب مي را خود کارکنان خالقيت

 مواقرع بيشرتر   بعضي در ،همچنين .ماند باز خواهند توسعه به دستيابي از هاسازمان نتيجه درشود،  مي

هراي عممري و   پيشررفت  طور کمي، به .دهند افرایش را خالقيت خود توانندمي چگونه دانندنمي افراد

 ,Stojanova) دها نيراز دار آن ةهاي خالق انسان، شناسایي، تحریک و توسعتکنولوژیکي به مهارت

2010, p.3395)، به حيات خود ادامره  ها باید بيشتر از قبل خالق و نوآور باشند تا بتوانند و سازمان

 (.Gumusluoglu & Ilsev, 2007, p.461)کنند و رشد  رده، رقابت کدهند

  لهئبيان مس

سرعت  ان بهنياز مشتریان با  ذشت زم. استاهميت خالقيت در تأثير شگرف آن بر حيات سازمان 

ممکرن   ،هنگفت ةکند و در صورت عد  هماهنگي با این نيازها، سازمان ضمن تحمل هرینتغيير مي

شروند و  هاي غيرخالق از صحنه محرو مري  زمان سازمان در طول. است به اهداف خود دست نيابد

وفر   م نرد، از عمر خود در ير آن يممکن است در عممياتي که در مقطع هایي ا رچه چنين سازماني

، 9838داودآبادي فراهراني و همکراران،   )شوند  ميمجبور سرانجا  به تعطيل یا تغيير سيستک  ،دنباش

بمکه در  ،هاي توليدي نيستبه بخش ها منحصراهميت خالقيت در موفقيت سازمان(. 10-981ص
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بيشتري اهميت  ،منابع انساني آینده هستند ةدهندها که پرورشاز جممه دانشگاه ،هاي خدماتيبخش

زیرا شتاب  ،ایران شرط حيات است مانندخالقيت واحدهاي آموزشي براي کشورهایي . یابدنير مي

هراي   صنعتي برا واقعيرت   ةجهان پيشرفتبين عميقي که هر لحظه  ةو فاصم ،رشد تکنولوژي و دانش

رش پررو . نمایانرد ، خالقيت را شرط اساسي کاهش این فاصمه ميشود ایجاد ميکنوني این کشورها 

شرود   مري ، حاصرل  دکنر ها را ممکن وجود بستري مناسب که پرورش و رشد اندیشه باافراد خالق 

عوامرل   د،دهر هاي مختمف نشان مري پژوهشنتایج که  طور همان (.8، ص9831حسيني و صادقي، )

و تا زماني که نتوانيک با شناسایي این عوامل بستر مناسربي برراي خالقيرت     ندزیادي محرک خالقيت

شرناخت  . هاي خالق سودي نخواهرد داشرت  هاي مقطعي براي پرورش اندیشهفعاليت ،کنيک فراهک

هرا بسرتر   کند ترا برا تقویرت آن    ميها کمک ویژه دانشگاه هها و بعوامل محرک خالقيت در سازمان

بر این اساس و با توجره  . و در نتيجه پرورش سازمان فراهک کرد ،مناسبي براي پرورش افراد خالق

 نشرده اسرت،   طراحري الگوي مناسبي براي شناسایي عوامل محرک خالقيرت در دانشرگاه    به اینکه

هاي دانشگاهي چه عواممي محررک  فعاليت ةدر عرصاین است که مشخص کند این پژوهش  هدف

 :شودفرعي زیر مطرح مي هاي پرسش؟ و به دنبال آن اند خالقيت سازماني

 امند؟عوامل فردي،  روهي و سازماني محرک خالقيت کد -

برا یکردیگر   ( اثرمسرتقيک و غيرمسرتقيک  )هر یک از عوامل محرک خالقيت در چره تعراممي    -

 دهند؟خالقيت را تحت تأثير قرار مي

 دهند؟هر یک از عوامل محرک خالقيت به چه ميران خالقيت را تحت تأثير قرار مي -

محرک خالقيت توان دانشگاه خميج فارس را در سنجش عوامل ميها  پرسشبا یافتن پاسخ این 

 ادامة مقالة حاضر در بدین منظور. کردکردن شرایط بروز و ارتقاي خالقيت سازماني یاري  و فراهک

و  ها وتحميل داده تجریه .شود مي يمعرف تحقي  روش بيان شده، سپس، تحقي  ةنيشيپمباني نظري و 

  .بيان خواهد شد و نتيجه در پایان بحث
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 تحقيق ةمباني نظري و پيشين

خالقيرت برر ماهيرت     هراي  تعریرف برخي . شودمتعدد و متنوعي تعریف مي هايبا تعبير  يتخالق

هرا تأکيرد    پرسرش یا پاسخ جدیرد بره    مسئمه درک درشده  کار رفته هاي ذهني بهفرایندها و فعاليت

هاي ذهني افراد و برخي نيرر برر محصرويت و    هاي فردي و مهارتبرخي دیگر بر ویژ ي کند، مي

 ,Martins & Terblanche, 2003)کند  ميتمرکر  ،هاي خالق استتالش ةيفيت که نتيجخدماتي با ک

p.67 .)بارة نظرهرایي  پذیري، ابتکار و حساسيت درترکيبي از انعطاف خالقيت ،از نظر برنان و دولي

و  هرد ور تغييرر د اي متفراوت و بهرره  معمولي تفکر را به شيوه ةشيو کند است که متفکر را قادر مي

 (.Brennan & Dooley, 2005, p.1388)کنرد  براي خود یرا دیگرران ایجراد     را بخشيیج رضایتنتا

فکر و طررح نروین    بيانخالقيت یعني  ،خالقيت از دید اه سازماني نير تعریف خاص خود را دارد

وري، افرایش توليردات  افرایش بهره مثالً» هاي سازمانکيفيت فعاليت کميت یا يبراي بهبود و ارتقا

 «...خدمات از روش بهترر، توليردات یرا خردمات جدیرد و      ها، توليدات یاا خدمات، کاهش هرینهی

 .اند کردهاین تعریف از خالقيت توجه  به در این پژوهش، پژوهشگران. (99، ص9831محمدي، )

سال کرار و مطالعره    11هاي پيرامون خالقيت، در طي بيش از آمابيل یکي از پيشگامان پژوهش

 ویي مدیران با خالقيرت   ،دروشدن از بين مي جاي حمایت ا بههه خالقيت در سازمانمتوجه شد ک

 طرور  خالقيرت هرر روز بره    ،در واقرع  . يرندنو و مفيد را نادیده مي نظرهايو ارزش  رنددشمني دا

و  را بررسي کردهعوامل مؤثر بر خالقيت  بدین ترتيب او. رودغيرعمدي در محيط کاري از بين مي

در حرال حاضرر   »کنند بيان مي شالي و  يمسون(. Amabile, 1998, p.77) را برشمرده استعواممي 

دانيک، هنوز چيرهاي زیرادي در  عوامل مؤثر بر وقوع رفتارهاي خالق مي بارةا ر چه ما چيرهایي در

برر اسراس بيران شرالي و     (. Shalley & Gilson, 2004, p.35)« دانريک این زمينه وجود دارد که نمري 

و با توجه به اینکه مدل کاممي از عوامرل محررک خالقيرت در دانشرگاه در هريا یرک از        ،سون يم

از عوامرل  ي مردل  شرده اسرت  نشده است، در این پرژوهش سرعي    طراحيشده  هاي مطالعهپژوهش

                                                           
1. Creativity 
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 دهنردة  نشران سرازمان،   ةخالقيت در حروز  متون نظري ،طور اجمال به. شود ترسيکمحرک خالقيت 

که از درون و بيرون سرازمان برر    استاز عوامل محرک و مؤثر بر خالقيت  هاي مختمفيبنديدسته

برر ایرن    .(903، ص9831زاده،  اهلل اميرري و لطرف   صادقي مرال )ند  ذارتوان خالقيت افراد تأثير مي

هراي سرازمان و مردیریت برراي     هرا و تحقير   تروان  فرت در نوشرته    بندي مياساس در یک طبقه

ند از عوامل فردي، محيطي،  روهي و ا امل کمي وجود دارد که عبارتسازي خالقيت، چهار ع زمينه

 قرار سازمان از خارجکه  يطيمح پژوهش عواملاین  در(. 80-88، ص9831بيگي،  حسن)سازماني 

در واقع، عوامل محرک یا مؤثر برر خالقيرت    .است نشده  رفته نظر در خالقيتند، ساززمينه و داشته

 .دهد خالقيت را در سازمان افرایش دهدمي ها به مدیر اجازهاند که دانستن آن عواممي

هاي شخصيتي، توانمندي، سربک شرناختي و هروش افرراد     عواممي که به ویژ ي :عوامل فردی

 : هاي زیر اشاره کردتوان به پژوهشمي در این زمينه. شوندمربوط مي

هاي مرؤثر  شاخص زمينةدر  «تبردن خالقي چگونگي ازبين»عنوان  بااي در مقاله (9113) آمابيل

پرذیري، آزادي،  نرد از چرالش  ا شاخص مختمف را معرفي کرده است که عبرارت  ششبر خالقيت، 

 ,Amabile) هراي سرپرسرت، حمایرت سرازماني    هاي  روه کاري، تشوی منابع و امکانات، ویژ ي

1998, pp.76-87 .) 

اط معناداري در محيط کار با خالقيت ارتب» اي با عنوان هدر مقال (1001)و همکاران  کوهن ميتار

هاي خالقيت اشراره   معناداري کار، چالش شغمي و آزادي به عنوان محرک مانندبه عواممي  «کارکنان

 (.Cohen-Meitar et al., 2009, pp.362-366) اند کرده

برر اسراس   . اند ها محممي براي ارضاي نيازهاي مختمف فردي و سازماني روه :عوامل گروهی

ا رر  . خرالق اسرت   9افرایري ترین کارکردهراي  رروه، هرک   هاي خالقيت، یکي از مهکاز نظریهیکي 

و حالت فراینرده بره خرود     شده مضاعفکارکردهاي  روه ،  يرد هاي خالق در  روه انجا فعاليت

 مطررح هاي بيشتر و بهتري حل و راه نظرهاهاي فردي، تفاوت ةواسط زیرا اعضاي  روه به.  يردمي

                                                           
1. Synergy 
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هرایي انجرا    ن پرژوهش اعوامل، محقق در زمينة این(. 80-88، ص9831بيگي،  حسن)کرد خواهند 

 :شود در ادامه شرح داده مياند که داده

رهبران باید چه چيري بدانند؟ بازبيني محتروایي  »اي با عنوان در مقاله (1001) شالي و  يمسون

سيسرتک ارتباطرات و    «شروند يیرا مرانع آن مر    ،دهندو اجتماعي عواممي که خالقيت را پرورش مي

 ,Shalley & Gilson, 2004) انرد  عوامل محرک خالقيرت در نظرر  رفتره   را هاي  روه کاري ویژ ي

p.40.)  

خالقيرت و نروآوري در یرک تريک       تحریک»اي با عنوان در مقاله (1001)و همکاران  آل وس

NPD ايچندرشته
نرد از  ا که عبرارت معرفي کردند براي خالقيت  مختمف شاخص ، هفت«کوچک  

هرراي کرراري، منررابع و امکانررات، آزادي، هرراي مرردیریتي و حمایررت رهبررر، ویژ رري  ررروه سرربک

 (. Alves et al., 2006, pp.6-8) پذیريپذیري و چالشپذیري، ابها  مخاطره

حمایرت  ترأثير  : خالقيرت  ةمحدودکردن فاصرم »با عنوان اي در مقاله (1099) دیميمو و همکاران

 را بره عنروان  حمایت  روه کاري، حمایت سرپرسرت و حمایرت سرازماني     «قيتشده بر خالدرک

 (.Diliello et al., 2011, pp.155-158) معرفي کردند محرک خالقيت عوامل

هراي سرازماني ماننرد سراختار سرازماني،      است از عواممي که به مؤلفه  عبارت :عوامل سازمانی

مطالعات آمابيل، آندریوپولوس، کاردینرالو و  . دشو مربوط مي سيستک پاداش، جو و فرهنگ سازماني

(. 80-88، ص9831 ،بيگري  حسرن )است خالقيت متأثر از متغيرهاي سطح سازمان  دادهاتفيمد نشان 

 :ندها به شرح زیربرخي از این پژوهش

اي کره خالقيرت و   ایجراد فرهنرگ سرازماني   »اي برا عنروان   در مقاله (1008) مارتينر و تربالنا

اند کره ایرن   ترین محرک خالقيت معرفي کردهفرهنگ سازماني را مهک ،«کندریک مينوآوري را تح

هرا بيران کردنرد ایرن ابعراد کره هرر یرک         آن. داردخالقيرت   بعد مختمف اثر رذار برر   پنجفرهنگ 

                                                           
1. Stimulation 

2. New Products Development Team 
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کننده، رفتارهراي  هاي حمایتسازوکارند از استراتژي، ساختار، ا عبارت دارند،هاي مختمف  زیرمؤلفه

 (.Martins & Terblanche, 2003, p.70) سيستک ارتباطات و کنندهتشوی 

خالقيرت و نروآوري سرازماني در رابطره برا      »عنوان  بااي در مقاله( 1001) زادا و داکرترسول

 ،جرو سرازماني   ماننرد هاي دیگري منابع و امکانات، مؤلفه ةعالوه بر مؤلف «عوامل سازماني و رواني

 Rasulzada) انرد نوان عوامل محرک خالقيت معرفي کردهسبک رهبري و حمایت مدیریت را به ع

& Dackert, 2009, pp.192-194 .)ذکر است اندیشمندان این عوامل را مجرا در نظر نگرفته و  شایان

 . اند دانستهمحرک خالقيت سازماني طور مشترک  بهعوامل فردي،  روهي و سازماني را 

 ماننرد شده، اندیشمندان به عوامل دیگري  وامل بيانهاي خالقيت، عالوه بر عمرور نظریه ةبر پای

کنترل، استراتژي و اهداف، سيستک پاداش و ارزیابي، سيسرتک آمروزش و آمروزش نيرروي انسراني،      

دیرد وسريع بره عنروان      ةانگيرش دروني، توانایي عقالني، عمک، دانش و تخصص، شخصيت و حوز

پرذیري،   مخراطره )امرل فرردي   وعوامل شامل عاین . اندعوامل مؤثر بر خالقيت سازماني توجه کرده

دیرد وسريع، شخصريت، عمرک،      ةپذیري، انگيرش دروني، توانایي عقالني، حروز پذیري، ابها چالش

هراي  حمایرت مردیریت و سربک   )امرل  روهري   و، ع(استقالل در عمل /دانش و تخصص و آزادي

وزش و آمروزش نيرروي   کاري، سيستک آمر هاي  روهرهبري، سيستک ارتباطات، تعامالت و حمایت

فرهنرگ سرازماني، سراختار سرازماني، جرو سرازماني،       )امل سازماني وو ع ،(انساني و معناداري کار

 جردول ادامة در . باشندمي( کنترل، منابع و امکانات، استراتژي و اهداف و سيستک ارزیابي و پاداش

 .شده نشان داده شده است ر هر یک از مقايت مطالعهشده د هاي معرفيشاخص 9
 

 عوامل محرک خالقیتدر زمینة  ها پژوهشهای حاصل از  شاخص. 1جدول ادامة 

 شاخص رديف

هاي رهبري و حمایت مدیر، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، ویژ ي  روه کاري، آزادي، سبک 9

 .(Bledow et al., 2011, pp.42-64) انگيرش دروني

هاي پذیري، سيستکمخاطرهکاري،  هاي رهبري و حمایت مدیر، ساختار سازماني، ویژ ي  روهسبک 1

 .(Diliello et al., 2011, pp.155-158) پاداش و ارزیابي

 .(C. Naranjo-Valencia et al., 2011, pp.56-60) پذیريمخاطرهفرهنگ سازماني،  8
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 عوامل محرک خالقیتدر زمینة  ها پژوهشهای حاصل از  شاخص. 1جدول ادامة 

 شاخص رديف

 .((Stojanova, 2010, pp.3398-3400 پذیري، جو سازمانيپذیري، آزادي، ابها مخاطره 1

 هاي رهبري و حمایت مدیر، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، منابع و امکانات، جو سازمانيسبک 5

(Maimone & Sinclair, 2010, pp.313-317). 

  روه کاري، معناداري کار ان، ویژ يهاي رهبري و حمایت مدیر، منابع و امکانات، جو سازمسبک 1

(Rasulzada & Dackert, 2009, pp.192-194). 

دید  ةپذیري، حوز کاري، منابع و امکانات، آزادي، چالش حمایت مدیر، فرهنگ سازماني، ویژ ي  روه 3

  .(Seidel, 2011, p.24)  سترده

رتباطات، سيستک پاداش و ارزیابي، هاي مدیریتي و حمایت رهبر، ویژ ي  روه کاري، سيستک اسبک 3

 .(Heinze et al., 2009, p.613) منابع و مکانات، آزادي

 .(Bontje & Musterd, 2009, p.845) فرهنگ سازماني 1

 پذیري، انگيرشانداز، سيستک پاداش و ارزیابي، آزادي، چالشفرهنگ سازماني، اهداف و چشک 90

(Gumusluoglu & Ilsev, 2007, pp.462-465).  

 پذیريپذیري، سيستک پاداش و ارزیابي، منابع و امکانات، انگيرش، ابها مخاطره 99

 (VanTassel-Baska & MacFarlane, 2009, pp.1066).  

 .(Cohen-meitar et al., 2009, p.367) پذیريآزادي، چالش 91

کاري، سيستک  ویژ ي  روه هاي رهبري و حمایت مدیریت، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني،سبک 98

پذیري، عمک، دانش و تخصص، هاي پاداش و ارزیابي، منابع و امکانات، آزادي، چالشارتباطات، سيستک

 .(Lee et al., 2007, pp.511-520) انگيرش دروني، توانایي عقالني، جو سازماني

رزیابي، منابع و امکانات، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، ویژ ي  روه کاري، سيستک پاداش و ا 91

  شخصيت، عمک، دانش و تخصص، انگيرش، توانایي عقالني، سيستک ارتباطات آزادي،

(León de la Barra & Crawford, 2007, pp.417-419). 

 فرهنگ سازماني، ویژ ي  روه کاري، منابع و امکانات، انگيرش 95

(Schepers & T. van den Berg, 2007, pp.409-415). 

پذیري، سيستک مخاطرهفرهنگ سازماني، سيستک آموزشي و آموزش نيروي انساني، سيستک ارتباطات،  91

دید  سترده، عمک، دانش و تخصص، انگيرش، توانایي  ةپذیري، حوز آزادي، ابها  پاداش و ارزیابي،

 .(Brennan & Dooley, 2005, pp.1390-1393) عقالني، جو سازماني

 .(Shalley & Gilson, 2004, p.40)  روه کاري یژ يسيستک ارتباطات، و 93
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 عوامل محرک خالقیتدر زمینة  ها پژوهشهای حاصل از  شاخص. 1جدول ادامة 

 شاخص رديف

  انداز، ساختار سازماني، سيستک ارتباطاتهاي رهبري و حمایت مدیر، اهداف و چشکسبک 93

(Martins & Terblanche, 2003, p.70.) 

 ویژ ي  روه کاري، حمایت مدیر، حمایت سازماني، منابع و امکانات، آزادي، چالش شغمي  91

(Amabile, 1998, pp.76-87) . 

پذیري، مخاطرههاي رهبري، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني،  روه کاري، سيستک ارتباطات، سبک 10

  پذیريپذیري، چالشسيستک پاداش و ارزیابي، منابع و امکانات، آزادي، ابها 

 .(901-998ص ،9831, زاده اهلل اميري و لطف صادقي مال)

فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، سيستک آموزش و آموزش نيروي انساني، سيستک  هاي رهبري،سبک 19

 پاداش و ارزیابي، منابع و امکانات، آزادي، شخصيت، عمک، دانش و تخصص، انگيرش، توانایي عقالني

  .(8، ص9831 ،حسيني و صادقي)

پذیري، منابع و مخاطره هاي رهبري، ساختار سازماني، سيستک ارتباطات،  روه کاري، کنترل،سبک 11

 .(11-30، ص9831 ،صادقي مال اميري و نيکنا ) پذیريامکانات، آزادي، ابها 

انداز، ساختار سازماني، سيستک آموزشي و آموزش هاي رهبري، فرهنگ سازماني، اهداف و چشکسبک 18

 .(1-1، ص9831 ،فيضي) نيروي انساني،  روه کاري، سيستک ارتباطات، کنترل

 .(991-991، ص9831 ،صادقي) ستک ارتباطات، ویژ ي  روه کاريسي 11

انداز، ساختار سازماني،  روه کاري، سيستک هاي رهبري، فرهنگ سازماني، اهداف و چشکسبک 15

 .(1-1، ص9831 ،صالحي و همکاران) پذیريمخاطرهارتباطات، کنترل، 

 ل، سيستک پاداش و ارزیابي، منابع و امکاناتهاي رهبري، فرهنگ سازماني، ساختار سازماني، کنترسبک 11

 .(38-13، ص9839 ،فخریان و همکاران)

 منابع و امکانات فرهنگ سازماني، حمایت مدیریت، سيستک ارتباطات، 13

 .(95، ص9831 ،رمضاني و یبموئي)

انداز، ساختار سازماني، سيستک ارتباطات، هاي رهبري، فرهنگ سازماني، اهداف و چشکسبک 13

  پذیري، سيستک پاداش و ارزیابي، منابع و امکانات، آزادي مخاطره

 (.10-981ص، 9838 ،داودآبادي فراهاني و همکاران)

پذیري، شخصيت، سيستک  هاي رهبري، سيستک ارتباطات، منابع و امکانات، چالش جو سازماني، سبک 11

  .(80-88ص، 9831 ،بيگي حسن) پاداش و ارزیابي،  روه کاري، توانایي عقالني
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 روش تحقيق

 چارچوب مفهومي پژوهش

و ایجراد همبسرتگي برين ارتباطراتي      هرا  ربهچارچوب مفهومي روشي براي ساختاردهي تجطراحي 

 (. Brennan & Dooley, 2005)  يري دانش جدید ضروري استاست که براي ایجاد یا شکل

  .دهد را نشان مي پژوهش ةمفهومي اولي بچارچو، نماي 9شکل 
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 نظری تحقیقبرگرفته از متون  ةچارچوب مفهومي اولی. 1شکل 
 

 

           
      
       

                                  

 
  

 
  

   
   

 
  

 
  

 
 
 

  
  

   
    

  
 

   
   

  
 

 

  
 

   
  

 
 

  
  

   
  

 
 

  
   

   
  

  
 
 

 
 

 
 

  
 

 
   

  
 
  

  
  

  
  

 
  

  
 
  

 
 

 
 
  

  
  

 
   

 

  
 
  

  
  

 
 
 
  

  
 

  
   

  
 
    

  
 

    
  

   
 

    
 

  
   

  
  

 
   

 

  
  

    
  

  
  

 
 
    

 

 
  

  
 
   

 

 
  

   
 

  
  

 
 
  

 

   
 
 

  
  

 
  

 
 
  

 

 
 
 
  

  
  

 
  

 

 
     

  
  

  
 

 
   

  
 

  
  

 

  
  

   
 
 
 

  
  

 
 
 
 

    
 
 

  
  

   
 

 

 های محرک خالقیت سازمانيبندی شاخصطبقه. 2شکل 
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 شررح توان بره  محرک خالقيت سازماني را مي ةشد عوامل شناسایي ،نظري بر اساس چارچوب

قسرمت  . داردحاضر دو قسمت اصرمي و فرعري    ةچارچوب مفهومي مقال. بندي کردطبقه 1جدول 

اصمي شامل عوامل اصمي محرک خالقيت سازماني یعني عوامل فردي،  روهي و سازماني بروده و  

 .ر یک از سه عامل اصمي استهاي مربوط به هقسمت فرعي شامل شاخص

 ردآوري اطالعات، توصريفي و از نروع    نحوة از نظر هدف، کاربردي و از نظرپژوهش حاضر 

عوامرل فرردي،    هراي  پرسرش سراخته و متشرکل از   محقر  این پژوهش  ةپرسشنام .است همبستگي

 مترون نظرري  ایرن پرسشرنامه از    هراي  پرسرش .  روهي و سازماني محرک خالقيت سازماني اسرت 

 .حقي  استخراج شده استت

یب آلفراي  اضر 1جدول . محاسبه شدآلفاي کرونباخ  ضریب يري پایایي پرسشنامه براي اندازه

 ،شرود مري  مشراهده  1 جردول  طور کره در همان. دهدکرونباخ را براي متغيرهاي پژوهش نشان مي

درصرد   30از بريش   ،مجرا و در مجموع طور متغيرهاي پژوهش به ةضریب آلفاي کرونباخ براي هم

  .مناسب داردشده پایایي  طراحي ةتوان نتيجه  رفت پرسشناممي ،بنابراین .است
 

 وضعیت پایایي متغیرهای پژوهش .2 جدول

 کرونباخ یآلفاضريب  متغیرها

 385/0 فردي واملع

 313/0 يسازمانوامل ع

 331/0 عوامل  روهي

 393/0 کل پرسشنامه

برراي بررسري روایري    . بررسي شد اعتبار عاممي رسشنامه نير از دو جنبة روایي محتوا وروایي پ

محتوا، پرسشنامه در اختيار چند نفر از کارشناسان و استادان آشنا به موضوع تحقي  قرار  رفرت و  

براي سرنجش اعتبرار   . با توجه به نظرهاي ایشان روایي محتوا بررسي و تغييرات يز  انجا   رفت

دادن تحميرل عراممي،    قبرل از انجرا   . انجا   رفت SPSSافرار آماري در نر  يعامم ي نير تحميلعامم

بيران شرده    8جدول نتایج این آزمون در . دادن تحميل عاممي اجرا شد آزمون کفایت داده براي انجا 

 .است
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 یج تحلیل عاملي برای روایي سازه متغیرهای پژوهشنتا .3جدول  

 سطح معناداری بارتلت KMOمعیار  متغیر

 000/0 333/0 عوامل فردي

 000/0 351/0 عوامل سازماني

 000/0 393/0 عوامل  روهي

از  کمتر بایدبارتمت  ي، سطح معنادارعاممي تحميل دادن انجا  براي نمونه کفایت تأیيد منظور به

. درصرد قابرل قبرول اسرت     50از  يشب یرمعمويً مقاد يرن نمونه کفایت آمارة يو برا اشدبدرصد  5

 آمرده، دسرت  بره  یرشد و با توجه به مقراد   يرياندازه پژوهش متغيرهاي براي یادشده هايشاخص

سپس، براي بررسي اعتبار عراممي، بارهراي عراممي     .شد یيدتأ يعامم يلانجا  تحم يداده برا کفایت

 .شد که در محدودة قابل قبول قرار داشتندمحاسبه 

هاي ادبيات و عمو  انسراني، عمرو  پایره و    و دانشجویان دانشکده استادان پژوهش شامل ةجامع

نمونره، نسربت مطمروب تعرداد      حجرک براي تعيين . دنباشمهندسي دانشگاه خميج فارس بوشهر مي

کرار  رفتره    بره تواند نير مي 90به  9بت چند که نس هر .است 10به  9نمونه نسبت  ةپارامتر به انداز

مورد بررسي در این پژوهش نيرر   ةنمون حجک تعيينبراي (. 15، ص9819ابارشي و حسيني، )شود 

هراي  و دانشجویان دانشرکده  استادانها از آوري دادهبراي جمع. مد نظر قرار  رفت 90به  9نسبت 

 .شرد  آوريآماري توزیرع و جمرع   ةامعپرسشنامه بين اعضاي ج 150دانشگاه خميج فارس بوشهر، 

روابرط موجرود در   . شرد  وتحميل و تجریهشده،  SPSSافرار پرسشنامه وارد نر  185هاي سپس داده

و  شرد شده از متون با روش تحميل مسير و ر رسيون چند انه خطي بررسي  مدل مفهومي استخراج

ها بر خالقيت سرازماني مشرخص   هاي آنروابط مستقيک و غيرمستقيک هر یک از عوامل و زیرشاخه

 .شد کار  رفته بههاي ر رسيون چند انه از مجموعه روش Enterدر این پژوهش روش . شد

 هاي تحقيق يافته

بره   SPSSافررار   آمده از بررسي همبستگي، تحميل مسير و ر رسيون خطي با نرر   دست هاي بهیافته

 .شود بيان مي 1شرح جدول 
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 متغیرهای اصلي تحقیقي پیرسون بین ضریب همبستگ ةمحاسب. 4جدول 

 عوامل سازمانی عوامل گروهی عوامل فردی خالقیت سازمانی  

خالقیت 

 سازمانی

333/0 9 همبستگي پيرسون ** 391/0 ** 331/0 ** 

 000/0 000/0 000/0  ضریب معناداري

 185 185 185 185 تعداد

 عوامل فردی

333/0 همبستگي پيرسون ** 9 131/0 ** 113/0 ** 

000/0 ضریب معناداري   000/0  001/0  

 185 185 185 185 تعداد

عوامل 

 گروهی

391/0 همبستگي پيرسون ** 131/0 ** 9 539/0 ** 

000/0 ضریب معناداري  000/0   000/0  

 185 185 185 185 تعداد

عوامل 

 سازمانی

331/0 همبستگي پيرسون ** 513/0 ** 539/0 ** 9 

000/0 ضریب معناداري  001/0  000/0   

 185 185 185 185 تعداد

 درصد اطمينان 11معناداري در سطح  **

عامرل   شرامل محررک خالقيرت سرازماني    ضرایب همبستگي بين سه عامل اصرمي   1جدول در 

ن داده نشرا ( خميج فارس بوشرهر )حسب ادراک دانشگاهيان دانشگاه  بر ي،فردي،  روهي و سازمان

 .ه استدرصد تأیيد شد 11در سطح اطمينان رابطة عوامل . شده است
 

 تعیین ضریب. 5جدول 
 خطای تخمین ضريب تعیین تعديل شده مربع ضريب تعیین ضريب تعیین مدل

1 111/0 333/0 311/0 13551/0 

ابر مقدار ضریب تعيين بر شود مالحظه مي .دهد مدل تحقي  را نشان مي ضریب تعيين 5جدول 

درصد تغييرات خالقيرت سرازماني توسرط سره دسرته عوامرل        11دهد  است که نشان مي 111/0با 

 .شود فردي،  روهي و سازماني تبيين مي
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 بر خالقیتاثرات مستقیم عوامل اصلي مرتبط با خالقیت  .6 جدول

 مدل
 T ضرايب استانداردشده ضرايب استانداردنشده

 

ضريب 

 تاب انحراف معیار بتا معناداری

9 

 000/9 000/0  000/0 -138/1 مقدار ثابت

 000/0 011/9 501/0 000/0 000/9 عوامل فردي

 000/0 311/5 811/0 000/0 000/9 عوامل  روهي

 000/0 133/3 189/0 000/0 000/9 عوامل سازماني

 خالقيت سازماني: متغير وابسته

با روش ر رسيون خطري  بر خالقيت  اثر مستقيک عوامل فردي،  روهي و سازماني 1 جدولدر 

 ةرابطر  ،همچنرين . شرود  نشران داده مري  اثر هر یک از این عوامل با بتاي اسرتاندارد  . بيان شده است

501/0    ریاضي مرتبط با خط ر رسيون به صورت   9  811/0  1  189/0 شرده  تبيرين   8 

درصرد   11اسرت، در سرطح اطمينران     ضرایب معناداري برابر با صرفر  همةاینکه  با توجه به. است

با توجه به مقدار بتا،  ،همچنين. مؤثرند سازماني بر خالقيت یادشده ة انعوامل سه کردتوان بيان  مي

و در  ا  دو  براي تحميرل   رددا سازماني بيشترین اثر را بر خالقيت( 501/0ضریب با )عامل فردي 

رهاي غيرمستقيک، عامل فردي را به عنوان عامل وابسته در نظر  رفته و اثر عوامل  روهي و مسير اث

 .بيان شده است 3جدول که در  بررسي شده استسازماني بر آن 
 

 سازماني خالقیت بر مؤثرغیر مستقیم عوامل اصلي  اثرات. 7جدول 

 مدل
 ضرايب استاندارد شده ضرايب استاندارد نشده

T 
ضريب 

 بتا انحراف معيار بتا ریمعنادا

1 

 000/0 351/1  501/9 919/90 مقدار ثابت

 000/0 859/1 155/0 910/0 111/0 عوامل  روهي

 350/0 891/0 088/0 911/0 081/0 عوامل سازماني

 عوامل فردي: متغير وابسته

مل  روهي عااثر است و فقط عامل سازماني بر عامل فردي بي شود که ميمالحظه  3جدول در 

عامل سرازماني برابرر    ضریب معناداريکه  از آنجا. اثر ذار بر عامل فردي شناخته شده است يعامم
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اثرهراي مسرتقيک و    3جردول  در . اثر بر عامل فردي شناخته شرده اسرت  عاممي بي، است 350/0با 

 .بيان شده استغيرمستقيک مدل اصمي پژوهش 
 

 تحلیل مسیر .8جدول 

 ستقیماثر م نام عامل رديف
جمع اثر  اثر غیرمستقیم

 غیرمستقیم

جمع اثر بر خالقیت 

 سازمانی گروهی فردی سازمانی

 501/0 - - - - 501/0 فردي 1

 553/0 111/09 - - 155/0 811/0  روهي 2

 189/0 - - - - 189/0 سازماني 3

مستقيک برر  طور  تنها به هاي  روهي نه، عوامل محرکشود مي مشاهده 3جدول که در  طور همان

 111/0 با ضرریب غيرمستقيک یعني از طری  اثر ذاري بر عوامل فردي  طور بمکه به ،خالقيت مؤثرند

 .شد بررسيتحميل مسير  این اثرها با. ندبر خالقيت اثر ذار

هاي فردي، محرک ةدهند حاضر سعي شده است اثر هر یک از عوامل تشکيل ةدر مقال ،همچنين

، 1 هراي  ولو در جدند شاخصهفت و پنج ، نهشامل  ،در این مقاله به ترتيب روهي و سازماني که 

هراي عامرل   از شراخص  یرک اثر مستقيک و غيرمستقيک هر . اند، تعيين شودنشان داده شده 99و  90

 . است بيان 1جدول ادامة فردي در 
 

 های عوامل محرک فردیتقیم هر یک از شاخصاثرات مستقیم و غیر مس. 9جدول ادامة 

 نماد عامل
اثر 

 مستقیم

جمع اثر  اثر غیرمستقیم

 غیرمستقیم

جمع اثر بر 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  عامل فردی

 181/0 - - - - - - - - - - 181/0 (9 )پذیري  مخاطره

 193/0 - - - - - - - - - - 193/0 (1 )پذیري  چالش

 899/0 031/0 - - - - - - - - 851/0 111/0 (8 )پذیري  ابها 

 931/0 059/0 - - - - - - - - 110/0 983/0 (1 )انگيرش دروني 

                                                           

    155/0*501/0=111/0: شيوة محاسبة جمع اثر غيرمستقيک. 9
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 های عوامل محرک فردیتقیم هر یک از شاخصاثرات مستقیم و غیر مس. 9جدول ادامة 

 نماد عامل
اثر 

 مستقیم

جمع اثر  اثر غیرمستقیم

 غیرمستقیم

جمع اثر بر 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  عامل فردی

 939/0 - - - - - - - - - - 939/0 (5 )توانایي عقالني 

 938/0 - - - - - - - - - - 938/0 (1 )حوزة دید وسيع 

 911/0 - - - - - - - - - - 911/0 (3 )شخصيت 

 109/0 - - - - - - - - - - 109/0 (3 ) عمک، دانش و تخصص

( استقالل در عمل)آزادي 
( 1) 

191/0 - - - - - - - - - - 191/0 

. پرذیري اسرت  مخراطره ترین اثر مستقيک مربوط به عامل بيش شود ميمالحظه  1جدول ادامة در 

 برا ضررایب  پرذیري  طور غيرمستقيک تحت تأثير عامل انگيرش دروني و ابها  هاین عامل ب ،همچنين

پذیري از طریر  عامرل   باید توجه داشته باشيک که اثر غيرمستقيک عامل ابها . است 851/0و  110/0

 . شود تا رسيدن به عامل فردي مشخص ميپذیري به صورت ضرب اثر هر یک  مخاطره

عامل معنراداري کرار بيشرترین     ي،شود، در عوامل  روهمشاهده مي 90جدول طور که در  همان

طور غيرمستقيک تحت ترأثير عوامرل حمایرت مردیریت و      همچنين، این عامل به. اثر مستقيک را دارد

 933/0و  101/0 ضررایب برا   ترتيرب، هاي  روه کراري بره   هاي رهبري و تعامالت و حمایت سبک

 هاي عامل  روهي در نتایج تحميل مسير اثر مستقيک و اثر غيرمستقيک هر یک از شاخص. است

 .نشان داده شده است 90جدول 
 

 محرک گروهي های عواملاثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخص. 11جدول 

 نام عامل
ر اث

 مستقیم

جمع اثر  اثر غیرمستقیم

 غیرمستقیم

جمع اثر بر 

 14  13  12  11  11  عامل گروهی

 855/0 011/0 101/0 - - - - 119/0 (90 )هاي رهبري حمایت مدیریت و سبک

 111/0 111/0 - - - - - 111/0 (99 )سيستک ارتباطات 

 111/0 981/0 933/0 - - - 119/0 113/0 (91 )ه کاري هاي  روتعامالت و حمایت

 801/0 801/0 - - - - - 801/0 (98 )سيستک آموزش و آموزش نيروي انساني 

 895/0 895/0 - - - - - 895/0 (91 )معناداري کار 
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ل هاي عوامل سازماني نير ماننرد عوامر  غيرمستقيک شاخصاثر محاسبات مربوط به اثر مستقيک و 

 .نشان داده شده است 99جدول ها در فردي و  روهي است که نتایج مربوط به تحميل مسير آن
 

 های عوامل محرک سازمانياثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخص. 11جدول 

 نام عامل
اثر 

 مستقیم

جمع اثر  اثر غیرمستقیم

 غیرمستقیم

جمع اثر بر 

 19  10  91  93  93  91  95  عامل سازمانی

 111/0 - - - - - - - - 111/0 (95 )فرهنگ سازماني 

 119/0 - - - - - - - - 119/0 (91 )ساختار سازماني 

 193/0 - - - - - - - - 193/0 (93 )جو سازماني 

 801/0 - - - - - - - - 801/0 (93 )کنترل 

 839/0 990/0 - - - 811/0 - - - 119/0 (91 )منابع و امکانات 

  ( 10) 189/0 - - - - - - - - 189/0استراتژي و اهداف

سيستک ارزیابي و پاداش 

( 19) 
150/0 - - - - - - - - 150/0 

را برر  بيشرترین اثرر مسرتقيک     801/0برا ضرریب    شود که عامل کنترلمشاهده مي 99جدول در 

غيرمسرتقيک   طور شود که عامل منابع و امکانات بهمالحظه مي ،چنينهم.  ذارد خالقيت سازماني مي

به دليل زیرادبودن حجرک   .  ذارد ميبر عامل سازماني تأثير  990/0 با ضریبو از طری  عامل کنترل 

عوامل اصمي و غيراصمي محرک خالقيرت سرازماني،    همةر رسيون خطي  هاي لومحاسبات و جد

توان مسيرهاي مهک را برا توجره بره    خودداري شده است ولي ميها  ولمحاسبات و جد همة بياناز 

کره برا    کررد ميران اثر مستقيک عوامل غيراصمي بر عوامل اصمي در شکل نهایي تحميل مسرير دنبرال   

 نشران داده شرده  تحقير    ةشرد مدل مفهومي نهایي آزمون 8شکل در . مشخص شده است چين خط

چين برر  از د مدل اصمي پژوهش با خطوط نقطهشوکه در این شکل مالحظه مي طور همان. است

توان به عنوان مسريرهاي  چين در مدل اصمي و فرعي را مي مسيرهاي خط. کل مدل جدا شده است

  .در نظر  رفتمؤثر بر متغير مورد بررسي 



633                                                              4315 تابستان ،2 ، شمارة41دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 
 

 ت    
ينامزاس

 درف

يهور 

ينامزاس

 ري    سير

 ري     ا 

 ري    ا ب 

ينورد     ن 

ين    ييان  ت

  سو ديد  ز  

ت   ش

   ت و  ن د ،   

 رد    تس (  د ز 
) م 

 و تيريدم تيام 
 ر هر  ا   س

تا ا تر   تس س

 و  را   ور   ا    يو
د رف   ما ت
 و  ز م   تس س
يناسن   ور ن  ز م 

را   ر دان م

ينامزاس گنهرف

ينامزاس رات اس

ينامزاس   

 رتن 

تانا م  و  بانم

  ده  و   ت رتس 

يبايزر  و   دا   تس س

0.352

0.220

0.261

0.177

0.204

0.366

0.2340.217

0.229

0.138

0.181

0.183

0.196

0.
20

1

0.
21

4

0
.4

5
5

0
.5

0
4

0.329

0
.4

3
1

0.291

0.292

0.297

0.309

0.315

0.244
0.221

0.218

0.302

0.261

0.231

0.
25

0

 
 

 شده مدل مفهومي نهایي آزمون. 3شکل 

 تيجهبحث و ن

طرور   طور مستقيک و عوامل  روهري بره   آمده، عوامل فردي و سازماني به دستهاي بهبر اساس یافته

بر خالقيرت سرازماني ترأثير    ( خالقيت -عوامل فردي -مسير عوامل  روهي)مستقيک و غيرمستقيک 
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 روهي  وتحميل اطالعات نشان داد از بين سه دسته عوامل فردي، تجریه.  ذارند معنادار و مثبت مي

تررین عامرل محررک خالقيرت سرازماني از دیرد       و سازماني محرک خالقيت، عوامرل فرردي مهرک   

البتره عوامرل   . مطابقرت دارد ( 9831)این نتيجه با نتایج مطالعة حسيني و صرادقي  . دانشگاهيان بود

 هايدر این پژوهش از زیرمجموعه. هاي بعدي قرار دارندسازماني و  روهي به ترتيب، در اولویت

. تررین عامرل فرردي مرؤثر برود     پرذیري مهرک  عوامل فردي محرک خالقيت سازماني، عامل مخاطره

پذیري، آزادي، عمک و دانش و تخصص، شخصيت، حوزة دیرد وسريع، توانرایي    پذیري، چالش ابها 

بندي عوامل نتيجة اولویت. هاي دو  تا نهک قرار  رفتندعقالني و انگيرش دروني به ترتيب، در رده

. هراي دیگرر مغرایرت دارد   آمرده در پرژوهش   دسرت بنردي بره  محرک خالقيرت برا اولویرت    فردي

ترین عامل فردي تأثير ذار است، دهند عامل انگيرش دروني، مهک رفته نشان مي هاي انجا  پژوهش

پرس  (. Wong, 2003) پرذیري اولویرت اول را دارد  در حالي که در پژوهش حاضر، عامرل مخراطره  

هاي جدید انگيرش دروني نياز است، از دید اه افراد مورد ند براي بيان اندیشهتوان  فت، هر چ مي

پرذیر باشرند،    بررسي، انگيرش دروني عاممي وابسته است و در صرورتي کره دانشرگاهيان مخراطره    

 . شودها ایجاد ميبودن نير در آن انگيرة خالق
تررین عامرل   عامل کنترل مهک نتایج نشان داد از ميان عوامل سازماني محرک خالقيت، ،همچنين

پس از این عامرل، منرابع و امکانرات، سيسرتک پراداش و ارزیرابي،       . سازماني است محرک خالقيت

هراي  در اولویرت  ،فرهنگ سازماني، استراتژي و اهداف، ساختار سازماني و جو سازماني به ترتيرب 

در پرژوهش  . مغرایرت دارد  (9831)ة حسيني و صادقي این نتيجه با نتایج مطالع. بعدي قرار داشتند

ها پرداخرت  که در اکثر پژوهش حاضر سيستک پاداش و ارزیابي در اولویت سو  قرار دارد در حالي

بيران  دانند، زیرا بسياري اعتقاد دارند هنگرامي کره افرراد بره ازاي     پاداش مناسب را اولویت اول مي

خرود  افرایش ميران خالقيت  برايد، یابنیا ارتقا مي اند، کردهجدید پاداش مناسب دریافت  نظرهاي

 حسريني و صرادقي  و  (1008) وانرگ  مطالعرات تأثير این عامل بر خالقيت افرراد در  . کنند تالش مي

. چهرار  قررار دارد   ةو در ميان عوامل محرک و مرؤثر برر خالقيرت در رد   است تأیيد شده ( 9831)

خميج فارس، عوامل مربروط بره   محرک بعدي خالقيت در دسته عوامل سازماني از دید دانشگاهيان 
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جدید و متنوع باشد برر خالقيرت    نظرهايوجود فرهنگي مناسب که پذیراي  .فرهنگ سازماني بود

 ;Brennan & Dooley, 2005)اسرت  این تأثير در مطالعات دیگر نير تأیيرد شرده   . تأثير بسرایي دارد

Schepers & T. van den Berg, 2007 .)رهنگ سازماني را دومين عامرل  داودآبادي و همکاران نير ف

داودآبرادي  ) نرد نکخالقيرت و نروآوري در سرازمان بيران مري      سازيمؤثر در تشوی ، بروز و نهادینه

 (. 9838فراهاني و همکاران، 

دهد از بين عوامل  روهي محرک خالقيت سرازماني، عامرل معنراداري    نتایج همچنين نشان مي

هراي آمروزش و آمروزش نيرروي انسراني،      سيستک ،ن عاملبعد از ای. یت اول قرار داردوکار در اول

هاي رهبرري بره   هاي  روه کاري و تعامل افراد، سيستک ارتباطات، حمایت مدیریت و سبکویژ ي

در این پژوهش پس از عامل معناداري کار، عوامرل  . هاي دو  تا پنجک قرار دارنددر اولویت ،ترتيب

ایرن نتيجره برا    . دو  اهميت قرار داشتند ةاني در رتبمربوط به سيستک آموزش و آموزش نيروي انس

آخرین عامل  روهي محرک خالقيت عوامرل  . مطابقت دارد (9831) حسيني و صادقية نتایج مطالع

این پژوهش با نتایج بررسي داودآبرادي   ةنتيج. هاي رهبري در سازمان بودحمایت مدیریت و سبک

خالقيت و نوآوري شناخته  کردن  ، بروز و نهادینهترین عامل در تشویهاي رهبري را مهک که سبک

نير نوع و سبک مدیریت را  (1099) دیميمو و همکاران. مغایرت دارد داده است،اول قرار  ةو در رتب

 ویند در سبک مدیریت مشرارکتي، خالقيرت و   دانند و مياز عوامل مؤثر بر خالقيت و نوآوري مي

، زمينه براي خمر   یادشدهدر صورت توجه و تقویت عوامل بيان کرد توان مي. نوآوري بيشتر است

بيران  خرود را   نظرهراي  اي، افراد قادرنرد و با وجود چنين زمينه شدهاي بدیع فراهک خواهد اندیشه

 . کنند

 هاپيشنهاد

 ،پذیري افرراد در سرازمان تشروی  شرود    مخاطرهکه  توان بيان کرد در صورتيبا توجه به نتایج، مي

آمير را در برابر مسائل و مشرکالت پدیدآمرده در   کارهاي مخاطره دادن هامت انجا افراد جرأت و ش

از سوي شدن  صورت افراد به عمت ترس از شکست و سرزنش این در غير. سازمان خواهند داشت

روز و خالقيت افرراد در سرازمان بر    کنند بيان نميجدید خود را  نظرهايراحتي افکار و  دیگران، به
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به  يتوجه بيخالقيت کارکنان در محيط سازمان بسيار اهميت دارد و  که از آنجا ،نهمچني. کند نمي

ویرژه   و بره ها شود سازمانپيشنهاد مي است،وري سازمان آن، یکي از عوامل اساسي در کاهش بهره

تقویرت   بره منظرور  وري و دستاوردهاي خود نهایرت ترالش خرود را    افرایش بهره ها برايدانشگاه

 .کار  يرند يط کار بهخالقيت در مح
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