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  :مقدمه
ها براي مقابله با تهديدات محيطي و سازمان

ها و هاي احتمالي ناچارند ظرفيتاستفاده از فرصت
ضعف  را بشناسند، نقاط هاي دروني خودتوانمندي

مسائل . نقاط قوت بپردازندخود را ترميم و به افزايش 
ها آن چنان پيچيده و در هم و مشكالت در سازمان

تنيده است كه تشخيص مشكل به آساني ميسر نيست و 
ها و پيچيده بودن رفتارهاي ماهيت انساني سازمان

لذا . كاركنان اين پيچيدگي را مضاعف نموده است
، بلكه بايد خود انتظار موج باشند ها نبايد درانسازم

  گردنـــد و در جهت بهبــودي منبع مــــوج و تحــول

  
گوي نيازهاي جديد خود بكوشند تا بتوانند پاسخ

كه بنابراين از آنجايي). 1( تمدن امروزي باشند
 انسان ناشي از هايبسياري از دستاوردها و پيشرفت

توجه به اين موضوع و تفكر خالق اوست، ضرورت 
هاي رشد و پرورش خالقيت در فراهم نمودن زمينه

در اين ميان، ). 2( ها كامالً آشكار استسازمان
خالقيت كاركنان به اين صورت به بقاي سازمان 

كند كه وقتي كاركنان در كار خود خالق كمك مي
هاي تازه و مفيدي در باشند، قادر خواهند بود ايده

  ي سازمانهاعملكرد، خدمات يا رويه محصوالت، مورد

 :چكيده
هايي امكان بقا خواهند  سريع تكنولوژي و رقابت روزافزون، تنها سازماناتبا توجه به تغيير :هدف و زمينه

 با هدف اين پژوهش. كاركنان در دستور كار خود قرار دهند با استفاده از خالقيترا وري داشت كه ارتقاء بهره
 انجام  پزشكيكاركنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزشسازماني در ارتقاي خالقيتبررسي نقش فرهنگ

  . شده است
 كاركنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش  نفر از437 تحليلي -توصيفيدر اين مطالعه  :روش بررسي

آوري  براي جمع گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و به روش نمونهاهداف پژوهشاي ـــدر راستپزشكي 
داده هاي به . نيا استفاده گرديدماني جعفرينامه فرهنگ سازخالقيت رندسيپ و پرسش نامهها از پرسشداده

  . مستقل تجزيه و تحليل شدtدست آمده به كمك آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و 
. )>r ،01/0P=351/0( رابطه مثبت و معناداري وجود داشت كاركنان سازماني و خالقيت بين فرهنگ :هايافته

ارتباط ولي . )>r ،01/0P=305/0(بود حصيالت مثبت و معنادار رابطه بين ميزان خالقيت كاركنان و سطح ت
  .يزان خالقيت كاركنان وجود نداشتجنسيت با ممعناداري بين سابقه خدمت و 

، )فرهنگ سازماني(ها و باورهاي موجود در سازمان توانند با توافق بر سر ارزشها ميسازمان :گيرينتيجه
مسو كردن اهداف فردي و سازماني به افزايش خالقيت كاركنان كمك تطابق با تغيير، هماهنگي در كار و ه

  بدون توجه به فرهنگ سازماني ، افراد راتوانند اساس و معيار افزايش خالقيتريزان نيز نمينمايند و برنامه
  .ريزي نمايندپايه

  
ي ها  .رهنگ سازماني، كاركنانخالقيت، ف : كليدي واژه

 E-mail:hmobaraki43@yahoo.com                               28  
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  ).3( ارائه داده و به كار گيرند
خالقيت به عنوان نياز عاليه بشري در تمام 

خالقيت به عنوان يك . باشدزندگي افراد مطرح مي
شناسي است، حالت رواني و ذهني در قلمرو روان

شود و از آنجا كه عمده كار و فعاليت انسان آشكار مي
شود، عامل ايجاد و پرورش نجام ميها ادر سازمان

 .گيردخالقيت در محدوده علم و هنر مديريت قرار مي
ها با توانند پيدايش خالقيت را در سازمانمديران مي
  ها و بستر مناسب، تسريع يا با ايجاد فضايايجاد زمينه

گيري لذا، براي بهره). 4(مناسب آن را خنثي كنند نا 
بايست متغيرهايي را قان ميها از خالقيت، محقسازمان

شوند، شناسايي كه موجب تشويق و ترغيب خالقيت مي
چگونه خالقيت را در سازمان كه نمايند تا مديران بدانند 

). 5(را تقويت نمايند  مورد حمايت قرار داده و آن
دهند كه فرهنگ سازماني نشان مي مختلف تحقيقات

لذا، از . )6-8 (است با خالقيت يداراي رابطه معنادار
ثير عوامل تواند تحت تاجا كه تفكر خالق، ميآن

سازماني از جمله فرهنگ سازماني قرار گيرد، بررسي و 
هاي آن بر تعيين نقش فرهنگ سازماني و شاخص

 ،خالقيت كاركنان، از اهميت بسزايي برخوردار است
  زيرا سازمان با كسب اطالعات كافي در اين زمينه، 

اي  خود را به گونهيهابرنامهها و توان سياستمي
طراحي نمايد كه زمينه مناسبي به منظور بهبود و ارتقاء 

   .خالقيت فراهم گردد
-امروزه شاهد تحوالت و تغييرات مداوم و برق

اين . هاي مختلف حيات بشري هستيمآسا در حوزه
ز در وزارت بهداشت ها و پيامدهايي نيتحوالت، چالش
اين نهاد . ر داشته و دارد پزشكي كشودرمان و آموزش

هاي ها و مواجه با چالشبراي هماهنگي با اين دگرگوني
در اين . برآمده از آنها، نيازمند نوآوري و تغيير است

 كه دههايي انجام شها، مطالعات و طرحراستا، پژوهش
ها و راهكارهايي براي روشيافتن همگي در تكاپوي 

اين زير اصالح محيط يادگيري و بهبود عملكرد 
لذا، اين پژوهش درصدد است تا به .  هستند هامجموعه

كاركنان سازماني و خالقيتبررسي رابطه بين فرهنگ
وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پرداخته و 

هاي فردي كاركنان همچنين رابطه خالقيت را با ويژگي
مورد ) جنسيت، سابقه خدمت، سن و ميزان تحصيالت(

 .دهدبررسي قرار 

 

  :روش بررسي
 پيمايشي و - روش انجام اين تحقيق، توصيفي

جامعه آماري اين پژوهش را . از نوع همبستگي بود
كاركنان شاغل در ستاد وزارتخانه بهداشت، درمان و 

با استفاده از فرمول . دهدآموزش پزشكي تشكيل مي
 437  جهت تعيين حجم نمونهتعيين تعداد نمونه آماري،

  .ندانتخاب شدنفر 
 سطح در نمونه حجمكه الزم به ذكر است 

 معيار انحراف ودرصد   5 برآورد دقت با 05/0 خطاي
  .آمد دست به نفري 60 مقدماتي نمونه يك اساس بر

 پرسشنامه بين كاركنان 437بدين ترتيب، تعداد 
اي، توزيع گرديد كه گيري تصادفي طبقهبه روش نمونه

 آنها عودت گرديد  مورد334نامه، از اين تعداد پرسش
  ). 76/0نرخ بازگشتي (

، سؤاالت و فرضيات پژوهشي با توجه به اهداف
هاي نامهآوري اطالعات مورد نياز از پرسشبراي جمع

  : ذيل استفاده شد
نامه شامل  اين پرسش:نامه مشخصات فردي كاركنانپرسش

مشخصات فردي و سوابق افراد كه مشتمل بر ميزان 
  .بودمت، وضعيت تاهل و جنسيت خدتحصيالت، سابقه 

نامه توسط  اين پرسش:نامه خالقيت رندسيپپرسش
 50نامه مذكور شامل پرسش. رندسيپ ابداع شده است

ج ارزشي سؤال بوده كه هر سؤال به صورت مقياس پن
 .)9(بندي شده است ليكرت درجه

 ابعاد بر مشتمل نامهپرسش اين: نامه فرهنگ سازمانيپرسش
الزم به . باشدمي سؤال 30 و سازماني هنگفر گانهده

هاي نامهگيري در پرسشذكر است كه مقياس اندازه
  اي خالقيت، طيف ليكرت پنج گزينهفرهنگ سازماني و
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 .)10( باشدمي

 مذكور بارها در هاينامهكه پرسشاز آنجايي
اند، روايي مطالعات گوناگون مورد استفاده قرار گرفته

از طرف ديگر، جهت . گرددييد مي تأهانامهپرسش
ها، از آزمون آلفاي كرونباخ نامهمحاسبه پايايي پرسش
بنابراين، به منظور تعيين پايايي . استفاده شده است

نامه فرهنگ سازماني  خالقيت و پرسشنامهپرسش
، به SPSSضريب آلفاي كرونباخ با استفاده نرم افزار 

ده هاي به دست  دا.دبه دست آم0,841 و 912/0ترتيب 
آمده به كمك آزمون هاي آماري ضريب همبستگي 

  . تجزيه و تحليل گرديدtپيرسون و 
  

  :هايافته
 20-30 درصد پاسخگوها بين 21از نظر سني    

 درصد نيز 28 و حدود  سال30-40 درصد بين 50سال، 
 53  كه درصد پاسخگوها زن61.  سال بودند40باالي 

 درصد افراد 12ابقه خدمت از نظر س . بودنددرصد متاهل
 درصد بين 34 سال، 5-10 درصد بين 29 سال، 5زير 

 سال سابقه كاري 15 درصد نيز بيش از 15 سال و 15-10
توزيع تحصيالتي پاسخگوها  .در وزارت بهداشت داشتند

ليسانس، ر از  درصد پايين ت6به اين صورت بود كه نيز 
نس و  درصد فوق ليسا33  درصد تحصيالت ليسانس،37
  . درصد دكترا داشتند24

هاي حاصل از بررسي رابطه بين ميزان يافته
 سازماني با خالقيتوضوح و مشخص بودن فرهنگ

كاركنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
حاكي از آن است كه بين اين دو متغير در سطح اطمينان 

 بنابراين، ،بت و معناداري وجود داشت درصد رابطه مث99
 r= 351/0ريب همبستگي با استفاده از آزمون پيرسون ض
)01/0P< (اين امر نشان مي دهد كه اگر ابعاد و . ييد شدتا

نوع فرهنگ سازماني براي كاركنان روشن و واضح باشد 
خالقيت . امكان توسعه خالقيت در سازمان باالتر مي رود

 و وضوح فرهنگ 45/1±9/8در اين فرض با ميانگين 
  . شناسايي شدند66/1±1/8ميانگين سازماني با 

نتايج حاصل از بررسي رابطه هر يك از ابعاد 
بين ابعاد   كهداسازماني  با خالقيت كاركنان نشان دفرهنگ

سازماني و خالقيت كاركنان وزارتخانه ده گانه فرهنگ
 وجود يبهداشت، درمان و آموزش پزشكي رابطه معنادار

ني با خالقيت گ سازماتنها رابطه بعد كنترل فرهن. شتدا
د و ساير ابعاد فرهنگ سازماني با كاركنان منفي بو

  
  

  بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني و خالقيت كاركنان وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي :1جدول شماره 
  هاي آماري    شاخص                          
  مبستگي هضريب  ستاندارد اانحراف  ميانگين  ابعاد فرهنگ سازماني

  **414/0  23/1  27/9  خالقيت 
  **243/0  85/1  69/8  خطرپذيري

  *221/0  49/1  23/8  رهبري
  **306/0  48/1  89/8  حمايت

  **309/0  54/1  41/8  يكپارچگي
  *-351/0  44/2  88/5  كنترل
  **301/0  85/1  52/8  هويت

  *175/0  23/2  75/6  سيستم پاداش
  *182/0  56/1  67/7  ارضهاي تعسازش با پديده

  **263/0  55/1  32/8  الگوهاي ارتباطي
** 01/0P< ،      *05/0P<  
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هاي با توجه به يافته. شتخالقيت كاركنان رابطه مثبت دا
به دست آمده در مقايسه ميانگين ابعاد فرهنگ سازماني 

 باالترين ميانگين را به خود 27/9بعد خالقيت با ميانگين 
 كمترين ميانگين را در 88/5كنترل  و بعد اختصاص داد

همانطور كه انتظار . بودبين ابعاد فرهنگ سازماني دارا 
مي رفت بعد خالقيت در فرهنگ سازماني بيشترين 

 و اين شتارتباط و همبستگي را با خالقيت سازماني دا
  دهنده عقالنيت و قابليت اعتماد پاسخ هاي  امر نشان

  .)1جدول شماره  (دوجمع آوري شده ب
رد برابر با ــــ كاركنان مالقيتــــميانگين خ

 ود ب49/3±63/0 و كاركنان زن برابر با 79/0±57/3
)05/0P>.(   

بين ميزان تحصيالت و خالقيت كاركنان رابطه 
 اين بدين معناست كه با افزايش .شتمثبت وجود دا

توان انتظار داشت كه ميزان تحصيالت كاركنان مي
، r=205/0 (ود و ارتقا يابدخالقيت كاركنان نيز بهب

001/0P<( .  
مت و خالقيت رابطه مثبت وجود بين سابقه خد

  .)r ،305/0=P=097/0 (دو ولي اين رابطه معنادار نبداشت
  

  :بحث
ها براي مقابله با تهديدات محيطي و سازمان

ها و هاي احتمالي ناچارند ظرفيتاستفاده از فرصت
، نقاط ضعف خود هاي دروني خود را بشناسندتوانمندي

ل و مساي.  نقاط قوت بپردازندافزايشبه را ترميم و 
ها آن چنان پيچيده و در هم تنيده مشكالت در سازمان

است كه تشخيص مشكل به آساني ميسر نيست و ماهيت 
ها و پيچيده بودن رفتارهاي كاركنان اين انساني سازمان

بايست ها ميسازمان. پيچيدگي را مضاعف نموده است
هاي كاري، به منظور تشويق بروز خالقيت در محيط

 در درون سازمان گسترش  رامايتيفرهنگ نوآور و ح
 زيرا فرهنگ سازماني كنترلي و هدايتي، مانع دهند،

در اين راستا، اين پژوهش سعي دارد . شوندخالقيت مي
نقش فرهنگ سازماني را در ايجاد و ارتقاء سطح 

داشت، درمان و آموزشي خالقيت كاركنان وزارتخانه به
پزشكي تجزيه و تحليل نمايد و نيز ارتباط خالقيت را با 

  . مشخصات فردي كاركنان را مورد بررسي قرار دهد
فرهنگ سازماني رابطه مثبت و در مطالعه حاضر 

بهداشت، معناداري با خالقيت كاركنان وزارتخانه 
، بنابراين از طريق تنظيم درمان و آموزش پزشكي داشت

توان خالقيت آن سازمان را افزايش هنگ سازمان ميفر
از سوي ديگر، با توجه به ارتباط معنادار . و بهبود بخشيد

توان بين ابعاد فرهنگ سازماني با خالقيت كاركنان مي
ها و ابعاد فرهنگ نتيجه گرفت كه با تقويت مؤلفه

سازماني، امكان بهبود خالقيت كاركنان ارتقا يافته و 
هاي نو در سازمان نيز افزايش د و خلق ايدهزمينه ايجا
به عبارت ديگر، اين نتايج مؤيد اين امر . كندپيدا مي

تواند به عنوان يكي از است كه فرهنگ سازماني مي
  .كننده خالقيت باشدبينيعوامل پيش

نتايج حاصل از بررسي رابطه خالقيت كاركنان 
طح جنسيت، س(هاي فردي كاركنان با برخي از ويژگي

ميان ميزان نشان داد كه ) تحصيالت و سابقه خدمت
و سابقه خدمت تفاوت جنسيت  با خالقيت كاركنان 

بطه بين ميزان خالقيت معني داري وجود ندارد ولي را
  .كاركنان و سطح تحصيالت مثبت و معنادار است

بنابراين با توجه به اين كه رابطه بين ميزان 
باشد،  معنادار ميتحصيالت و خالقيت كاركنان مثبت و

شود مديريت نيروي انساني سازمان، در لذا پيشنهاد مي
از سوي . يند انتخاب پرسنل به اين نكته توجه نمايدآفر

بايست به ديگر، مديران و مسئوالن ذيربط سازمان مي
اي نمايند و چنين مقوله آموزش كاركنان توجه ويژه

هايي را جزء دستور كار خود در جهت ارتقاء و برنامه
  . بهبود خالقيت قرار دهند

 هاي تحقيق چنينبا توجه به نتايج و يافته
توانند با توافق بر سر ها ميشود كه سازماناستنباط مي

فرهنگ (ها و باورهاي موجود در سازمان ارزش
 تغيير، هماهنگي در كار و همسو ، تطابق با)سازماني

كردن اهداف فردي و سازماني به افزايش خالقيت 



  1390مهر و آبان / 4، شماره 13دوره / مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

  32

توانند ريزان نيز نميكاركنان كمك نمايند و برنامه
القيت افراد را بدون توجه به اساس و معيار افزايش خ

  . ريزي نمايندفرهنگ سازماني پايه
-نتيجه بدست آمده در زمينه ارتباط بين فرهنگ

كنان با نتايج تحقيقات سازماني و خالقيت كار
Andriopoulos )6( ،Martins  وBlandze )7 ( و

Weihua )8 (ابعاد ده گانه در مورد . همخواني دارد
 از آنجايي كه  كاركنان نيزفرهنگ سازماني و خالقيت

در تحقيقات مشابه داخلي و خارجي در مقايسه خالقيت 
و فرهنگ سازماني، دسته بندي فرهنگ سازماني رابينز 

 به مورد استفاده قرار نگرفته است، تحقيقي كه دقيقاً
نتايج مشابه يا قابل مقايسه با اين فرض ما اشاره نموده 

 فرهنگ سازماني اغلب از مدل(باشد مشاهده نگرديد 
دنيسون يا ساشكين استفاده شده بود و استفاده از مدل 

 در زمينه تحليل). رابينز از ابتكارات اين مطالعه مي باشد
فرضيه سوم در زمينه وجود تفاوت بين ميزان خالقيت 

اوت و در كاركنان مرد و زن در تحقيقات مختلف نتايج متف
ن موضوع به خاص ه شده است و ايبرخي موارد متناقضي اراي

بودن شرايط داخلي سازمانهاي مختلف و منحصربفرد بودن 
 Andriopoulosتحقيقات  نتايج آنها مربوط مي گردد، اما

)6(، Torrance  و Goff)11 ( در . مشابه بودبا اين تحقيق
 نيز بايد گفت كه بين ميزان خالقيت و تحصيالتبررسي 

و  Torranceتحقيق نتايج اين تحقيق با تحليل هاي مربوط به 
Goff )11 (نتيجه بدست آمده از تحليل فرضيه . مطابقت دارد

آخر در زمينه ارتباط بين سابقه خدمت و خالقيت كاركنان 
همخواني ) Amabile) 12يز با تحليل حاصل از تحقيق ن

  .دارد
به منظور بهبود خالقيت كاركنان اين نهاد 

ن سازمان و مسئوالن ايران ـــمديكه شود پيشنهاد مي
شرايط سازمان، جهت به  با توجه يي مناسبهامكانيزم

. افزايش خالقيت در بين كاركنان خود به كار ببرند
بر سر راه موجود موانع كه بنابراين، ضروري است 

خالقيت كاركنان مورد بررسي قرار گيرند و در جهت 
از طرف ديگر، به منظور . كوشيدآنها بر طرف نمودن 

هاي در اين سازمان، عوامل و مؤلفهافزايش خالقيت 
مؤثر بر ارتقاء سطح خالقيت كاركنان شناسايي شده و 

همچنين . جهت بهبود ميزان خالقيت از آنها بهره گرفت
شود براي ارتقاء خالقيت در سازمان با به پيشنهاد مي

كارگيري و جذب نيروي انساني خالق و نوآور، 
 خالقيت و طراحي ساختار سازماني متناسب با اصول

نوآوري و توجه به عوامل سازماني، ايجاد امكانات 
هاي مناسب تحقيقاتي و مالي براي رشد و تقويت فعاليت
سازي خالقانه و نوآورانه در سازمان و همچنين فرهنگ

 .هاي خالقانه پرداختدر زمينه فعاليت

  
  :نتيجه گيري
ها و توانند با توافق بر سر ارزشها ميسازمان

، تطابق با )فرهنگ سازماني( موجود در سازمان باورهاي
تغيير، هماهنگي در كار و همسو كردن اهداف فردي و 
سازماني به افزايش خالقيت كاركنان كمك نمايند و 

توانند اساس و معيار افزايش خالقيت ريزان نيز نميبرنامه
  .ريزي نمايندافراد را بدون توجه به فرهنگ سازماني پايه

  
  :داني و قدرتشكر

نويسندگان اين مقاله بدين طريق از همكاري ها و 
زحمات كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
بخاطر زماني كه صرف پاسخگويي به سواالت اين تحقيق نمودند، 
باالخص كاركنان و مديران مركز توسعه مديريت و تحول اداري 

شتند، تشكر كه بيشترين همكاري و همفكري را با گروه تحقيق دا
  . مي نمايند
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Background and aims: Regarding the rapid development of technology and increasing 
competition, only the organizations will survive that consider efficiency promotion using 
personnel creativity. This research was performed to study the role of organizational culture in 
the promotion of personnel's creativity in the ministry of health and medical education. 
Methods: In this descriptive analytical study, 437 personnel of the Ministry of Health and 
Medical Education were selected randomly. Data were collected using round step creativity and 
Jafarinia's organizational culture questionnaire. The collected data were analyzed using 
independent sample t-test and correlation coefficient test. 
Results: There was a significant positive correlation between organizational culture and 
personnel’s creativity, with no correlation between creativity and gender. There was also a 
positive correlation between creativity and educational level, but career background was not an 
important factor for creativity. 
Conclusion: The result showed that organizations can increase their staff's creativity with an 
agreement on the existing organizational culture and values, adapting to the changes and 
modifying the personal and organizational goals. We understood that programmers can not 
make decisions to increase the creativity without paying attention to organizational culture.   
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