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بررسی تا ثیر عوامل سازمانی بر خالقیت
(خروجی توانمند سازی)
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چکیده
بشز بٍ صًرت ملمًسی بٍ ایه حقیقت پی بزدٌ است کٍ تفکز ي استفادٌ اس قًٌ عاقلٍ وقش اساسشی
را در سعادت ي بُسا سی حیات مادی ي معىًی ایفشا مشی کىشپی پیششزیتُای سشزیع در علشًر ریتشاری ي
اجتماعی ویش تا حپيدی تًاوستٍ است ایه وق را در ابعاد گًواگًن سوپگی بشزی باسشىاساوپی در دویای
امزيس ویش شاخص َای اساسی تعقل کٍ در خالقیت ي وً آيری می باشپ ،وق ايل را در حفظ عظمشت
تمپن مادی جُان ،بٍ عُپٌ داردی امزيسٌ شزکتُا ي مًسساتی در جُان مًیق َسشتىپ کشٍ وشًی پیکشان
حزکت آوُا را خالقیت ي وًآيری تشکیل می دَپی مُمتزیه اصل بزای ساسمان َا ،بقشا ي تًسشعٍ اسشتی
ایه بقا ي تًسعٍ در چىپ دٍَ قبل بٍ صًرت طبیعی یعىی بشا پاسشویًیی سشادٌ بشٍ تاییشزات م ی شی،
امکان پذیز بًدی اما امزيسٌ ايضشا بشٍ ششکل دییشزی استاسشل اوی)31:8731،ی وشًآيری ي خالقیشت اس
ارسشمىپتزیه سزمایٍ َای ساسمان َا بًدٌ ي ابشاری َستىپ کٍ ساسمان َا را قادر می ساسوپ تا سشًار بشز
امًاج تاییز ي ت ًل اس رقبای خًد پیشی بییزوپی چًن ساسمان َا ي شزکت َایی مًیق خًاَىپ بًد کٍ
در جُت وًآيری گار بزداروپ ي مىابع ي ویشزيی اوسشاوی خشًد را در جُشت وشًآيری ي خالقیشت تششًیق
ومایىپ(.رابیىس )26 :1376،
بىابز ایه با تًجٍ بٍ وق مُم خالقیت در بق ا ي تعشایی سشاسمان َشا بشٍ خنشًو ویشزيی اوتظشامی
جمًُری اسالمی ایزان کٍ تعامل بسیار سیادی با مزدر دارد در ایه مقایٍ ابتپا بٍ ب ث عًامل ساسماوی ي
سپس بٍ بزرسی تاثیز متاییزَای اس عًامشل سشاسماوی اس قبیشل ساختار،سشبب رَبزی،پشاداز،آمًسز ي
تامیه مىابع ،بز خالقیت بٍ عىًان خزيجی تًاومىپ ساسی پزداختٍ ششپٌ ،کشٍ وتشای حاصشل اس ت قیشق
بیاویز تاثیز مستقیم ساختار ارگاویب،رَبزی مشارکتی/حمایتی،پاداز دريوی،آمًسز ي تامیه مىشابع بشز
خالقیت می باشپی
کلید ياشٌ َا :خالقیت،2سبک رَبری،3ساختار سازماوی،4پاداش ،5تامیه مىابع،6آمًزش
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مقدمه
کًؿـُای اقتلادی اوؼان َمًاسٌ معًٌف تش آن تًدٌ اػت کٍ ضذاکثش وتیدٍ سا اص ضذاقل تالؿُا ي
امکاوات تذػت آيسد.ایه تمایل سا میتًان اؿتیاق يكًل تٍ تُشٌ يسی افضيوتش وام وُاد .خمیع اختشاعات ي
اتذاعات تـش اص اتتذائی تشیه اتضاس کاس دس اعلاس تذيی گشفتٍ تا پیسیذٌ ترشیه ي تررشوح ترشیه تدُیرضات
مکاویکی ي الکتشيویکی صمان ضاهش متاثش اص ایه تمایل ي اؿتیاق می تاؿذ.
اما َمًاسٌ ایه ػًال مٌشش اػت کٍ زشا کـًسی پیـشفت کشدٌ دس ضالی کٍ کـرًس مـراتٍ اص و رش
مىاتع ايلیٍ ي امکاوات تُشٌ يسی داسای ؿشایي تُتشی تًدٌ يلی عقة ماوذٌ اػرت .زرٍ عامرل مُمری دس
ؿشایي مـاتٍ تاعث پیـشفت ي مًفقیرت کـرًس – گرشيٌ – فرشد ي تاعرث عقرة ماورذگی ي عم کرشد
وادسػت تعوی دیگش میـًد .پاػخ تٍ ایه ػًال سا تایؼتی دس استثاى مؼتقیم ي َمثؼتگی مثثرت تریه
خالقیت ي وًآيسی ویشيی اوؼاوی ي ػٌص تُشٌ يسی ػاصمان َا خؼتدً ومًد .ع ی سغرم ػراتقٍ ًرً وی
خالقیت دس ضیات تـشی  ،ػاصمان َا اخیشاً تٍ ياػرٌٍ ػرشعت ؿرگشف ترییرشات تکىًلرًطیکی ،سقاترت
خُاوی ي عذم اًمیىان اقتلادی مراموًسد،يیتضل ي سایتیرش1997،؛ ايلرذَام ي کرامیىگض، 1996 ،کـر
کشدٌ اوذ کٍ مىثع ک یذی ي مؼتمش مضیت سقاتتی ي تقاء ،خالقیت اػت .ایره مضیرت سقراتتی مؼرتمش دس
قالة ایذٌ َا ،مطلً ت ي خذمات تاصٌ ظاَش می ؿًد کٍ مؼتقیماً اص توکش خالق واؿی مری ؿرًوذ م
فاسن 1998 ،ػاصمان َایی کٍ دستاسٌ عًامل مؤثش تش مًفقیت َای ػاصماوی قلًس يسصوذ تشای تقای خًد
تا مـکالتی سيتشي خًاَىذ ؿذ (cook,1998, p24).تىاتشایه تشای ایداد خالقیت ي وًآيسی دس ػاصماوُا
تًخٍ تٍ عًامل ػاصماوی مًثش تش خالقیت امشی هشيسی اػت کٍ ایه تطقیق تٍ دوثال پاػخ تٍ ػرًا ت
صیش می تاؿذ:
سواالت اصلی
 -1زٍ مترییش َای اصعًامل ػاصماوی تش خالقیت مًءثشاوذ؟
 -2ایه مترییشَا زٍ تاثیشی مثثت،مىوی تش خالقیت داسوذ؟
سواالت فرعی
 -1ػث سَثشی زٍ تأثیشی تش خالقیت داسد؟
-2ػاختاس ػاصماوی زٍ تأثیشی تش خالقیت داسد؟
 -3ػیؼتم پاداؽ زٍ تأثیشی تش خالقیت داسد؟
 -4تأمیه مىاتع مًسد ویاص زٍ تأثیشی تش خالقیت داسد؟
 -5آمًصؽ ي تطلیالت زٍ تاثیشی تش خالقیت داسد؟
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مبانی نظری تحقیق
خالقیت تشای تقای َش ػاصماوی صم اػت Griffin W.Ricky. 1993, PP.295-297 .آماتیرل
دس ػال  1983تا تشسػی ضذيد  7000مقالٍ دس صمیىرٍ خالقیت،دسیافرت کرٍ تىُرا  138مرًسد آوُرا ترٍ
مترییشَای صمیىٍ ای خالقیت پشداختٍ اوذ.اص ایه تعذاد،تىُا تعذاد اوذکی ترٍ وقرؾ مطریي ػراصماوی دس
خالقیت پشداختٍ تًدوذ.ایه تشسػی آماتیل تاثیش عمذٌ ای سيی ضشکت مطققیه خالقیت تٍ ػًی تشسػی
وقؾ مترییش َای مطیٌی ػاصمان دس خالقیت داؿتٍ اػت.آماتیل ي َمکراساوؾ ، 2003ترا تریؾ اص دي
دٍَ تطقیق دس صمیىٍ استثاى تیه مطیي کاس ي خالقیت کٍ دس آن دٌ َا ػراصمان ي كرذَا فرشد ي گرشيٌ
مًسد پظيَؾ قشاس گشفتىذ،تٍ ایه وتیدٍ سػیذوذ کٍ خالقیرت ترٍ ؿرذت متراثش اص مطریي کؼرة ي کراس
اػت.ایه یافتٍ َا تیاوگش ایه وکتٍ مُم اػت کٍ مطیي،وقؾ تشخؼتٍ تشی وؼثت تٍ ػرایش عًامرل و یرش
يیظگیُا ي اػتعذادَای فشدی دس خالقیت داسدَ.ماوًٌسی کٍ آماتیرل مری گًیرذ،یقیىا عًامرل ػراصماوی
تؼیاس متریش تش ي ساضت تش قاتل ترییش ي دػت کراسی ترًدٌ ترا يیظگری َرا ي اػرتعذادَای فرشدی .پیترش
دساکش  1999تش ایه گوتٍ آماتیل مثىی تش مـکل تًدن ترییش اػرتعذاد َرای دسيوری كرطٍ گزاؿرتٍ ي
تًكیٍ می کىذ کٍ َیر گاٌ وکًؿیذ تا خًد سا عًم کىیذ،ایه کاس زىذان ؿرذوی ویؼت،مـراتُا فیرذلش
تیان می داسد،ترییش دادن افشاد دؿرًاس اػرت ي تُترش آن اػرت کرٍ ترٍ خرای ترالؽ ترشای ترییرش دادن
افشاد،مًقعیت مطیي ػاصماوی آن َا سا ترییش داد.
عًامل متعذدی دس دسين ی ػراصمان ترش ترًان خالقیرت ي ورًآيسی افرشاد ترأثیش مری گزاسورذ.
ساتیىض 1377،مطققیه خالقیت دس تطقیقات خًیؾ ،دیذگاٌ خًد سا اص ػٌص مترییرش َرای فرشدی ترٍ
ػٌص متریشَای صمیىٍ ای تًػعٍ دادوذ.آوُا دسیافتىذ کرٍ مطریي َرا ،فشكرت َرایی سا اص ًشیرق سفرع
مطذيدیت َا آماتیل1988،؛آماتیل ي گشایگغ يیکىض 1987 ،ي پراداؽ دادن مراموًسد ي گاػتافؼرًن
 1988،تشای ؿکًفایی خالقیت فشاَم می ومایىذَ .مسىیه تعوی اص مٌالعرات وـران دادٌ کرٍ ػرث
سَثررشی ،اوؼرردام گررشيٌ ي میررضان َمرراَىگی گررشيٌ اوررذسيص 1979 ،مررشتثي تررا خالقیررت مرری
تاؿىذ(.صادقی):8:=:1;9،
تًٌس اخمال ادتیات خالقیت دس ضًصٌ ػاصمان ،تیاوگش دػتٍ تىذی َای مخت وی اص عًامرل مرؤثش
تش خالقیت می تاؿذ ،کٍ مُمتشیه آن َا عثاست اوذ اص عًامل فشدی ي مطیٌی اػرتیه  ،1974آماتیرل
 ، 1999فشدی ي ػاصماوی و ؼًن ي کًئی  1994،فشدی،گشيَی ي ػاصماوی ييدمه  ،ػايیش ي گرشیویه
،1993 ،ایؼاکؼه ي یش  ، 2001،فشدی  ،ؿر ی ي ػاصماوی (اولدهام و کامینگس.):<<9،
تش ایه اػاع عًامل مؤثش تش خالقیت سا می تًان دس قالة ی ًثقرٍ تىرذی ک ری عًامرل فرشدی ي
مطیٌی ي ی ًثقٍ تىذی تولی ی عًامل فشدی  ،گشيَی ي ػاصماوی خای داد .كادقی223:1386،
عًامل مطیٌی تٍ و ش ایـان عثاستىذ اص  :عًامل گشيَی ي عًامرل ػراصماوی کرٍ ترشای عًامرل گشيَری
مت ریشَایی َم زًن اوذاصٌ گشيٌ ،تىًع گشيٌ ،اوؼدام گشيَی ،ػیؼرتم استثاًرات گرشيٌ ي ترشای عًامرل
ػاصماوی متریشَایی َم زًن ػث سَثشی مـاسکتی-ضمایتی  ،ػاختاس ػاصماوی ػراختاس اسگراویکی ،
خً ػاصماوی ،ػیؼتم پاداؽ ي مىاتع مالی ي صمان سا رکش می کىذ.
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َمسىیه مٌالعات آماتیل  ، 1998آورذسیًپًلًع ، 2001 1کاسدیىرالً ي َاتوی رذ  2001وـران
می دَذ کٍ خالقیت  ،متأثش اص متریشَای ػٌص ػاصمان می تاؿذ .مُمتشیه متریشَای ػاصماوی مًثش ترش
خالقیت ؿامل «ػث سَثشی» « ،ػاختاس ػاصماوی » « ،ػیؼتم پراداؽ» « ،خرً ػراصماوی»« ،مىراتع»
می تاؿذ .کٍ ایه مقالٍ تش آن اػت تأثیش عًامل ي متریشَای ػاصماوی تش خالقیرت سا تشسػری ومایرذ؛ ترٍ
َمررریه مى رررًس استثررراى عًامرررل ػررراصماوی ؿرررامل -1 :ػرررث سَثرررشی  -2ػررراختاس ػررراصماوی
 -3ػیؼتم پاداؽ  -4تأمیه مىاتع مًسد ویاص  -5آمًصؽ ي تطلیالت ،تا خالقیت مًسد تشسػی قشاس مری
گیشد.
سبک رهبری (مشارکتی –
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عاليٌ تش مًاسد مٌشش ؿذٌ،آوسٍ کٍ هشيست ایه تطقیق سا تیـتش می کىذ اوت اس مقام مع م سَثرشی
اص واخرا ترشای افررضایؾ قات یرت َا،اوگیضٌ،کاسآمذی،تررذیه ي ؿایؼرتگی فشماورذَان ي مررذیشان ایره ویررشي
اػت.ایـان دس دیذاس فشماوذَان عالی واخا همه تاکیذ تش کادس ػاصی دس ویشي خٌاب ترٍ مؼرالً ن واخرا
فشمًدوذ ":مؼال ٍ کادس ػاصی سا خذی تگیشیذ؛افشاد مًمه،افشاد ویشيمىذ ي افشاد تاوگیضٌ تشتیرت کىیرذ،آوُا
سا ؿىاػایی کىیذ ي تا تکـیذ.تش کـیذگان ؿما اص ػًٌش مخت تٍ ػًٌش تا ایه ًرًس خلًكریاتی
داؿتٍ تاؿىذَ،م تًاوایی کاس داؿتٍ تاؿىذَ،م کاسدان تاؿىذ"...
مؼالً ن امًس ویشيی اوؼاوی،تاصسػی،آمًصؽ ي ًشش ي تشوامٍ واخا می تًاوىذ تا اػتوادٌ اص وترایح ایره
تطقیق،تشوامٍ َای تًاومىذ ػاصی سا تٍ وطًی ًشاضی ي اخشا ومایىذ کرٍ ضرذاکثش اثرش تخـری ممکره سا
داؿتٍ تاؿىذ.
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سبک رهبری
تطقیقات اودام ؿذٌ دس مطیي ػاصمان َا تیاوگش ایه اػت کٍ یکی اص خىثٍ َای ػاصماوی کرٍ تراثیش
تشخؼتٍ ای سيی خالقیت داسد ،ػث سَثشی اػت آماتیل ي گشایگضيیکض  ، 1987 ،کیىر ي اوذسػرًن
 1990،تٍ اعتقاد َشد 1زالؾ ايلیٍ ػاصمان َای عالقٍ مىذ تٍ ساٌ ضل َای کؼة ي کاس خالق  ،فرشاَم
کررشدن «سَثررشی » اػررت کررٍ خالقیررت سا دس ی ر صمیىررٍ ػرراصماوی تطشی ر ومایررذ فررًسد يگیًیررا ،
. 1995سَثشی مىاػة تشای تـًیق ي تشغیة اعمال خالق دس ػاصماوُا"،سَثشی مًثش" می تاؿذ.سَثشی
مًثش ی ایذٌ وؼثتا يػیع اػت.دس ایه صمیىٍ سفتاس َای سَثشی کٍ تٍ اعمرال خرالق کمر مری کىرذ
ؿامل يهع کشدن اوت اسات ياهرص دس مرًسد آوسرٍ کرٍ تایؼرتی اودرام ؿرًد ي ضمایرت اص اختیراسات ي
اوتخاتُای صیش دػتان دس ساٌ ویل تٍ ایه اَذاف می تاؿذ.تطقیقات وـران مری دَرذ کرٍ کًؿرؾ َرای
مذیشیتی خُت دیکتٍ کشدن سيؿُای کاسی ،کامال وامىاػة می تاؿىذ.فُمیذن ایره کرٍ آصادی عمرل ي
سفتاسَای ضمایتی مىدش تٍ اعمال خالق میـًد،مشتًى تٍ اخرشای سَثرشی مـراسکتی/ضمایتی اػرت.دس
ضالی کٍ سَثشی دػتًسی یا مؼتثذاوٍ،مًلذ خالقیت ویؼت.تاسواسد ام تاع ايلیه کؼی اػت کٍ تٍ تمایض
تیه سَثشی مًفق ي سَثشی مًثش اؿاسٌ می کىذ تالوساسد 71 :1380،زىاوسٍ ػث سَثشی تا اوت راسات
کاسکىان تىاػة وذاؿتٍ تاؿذ ي افشاد کاس خًد سا فقي تٍ دلیل مقامی کٍ سَثش داسد،اودام دَىرذ،دس ایره
كًست می تًان گوت سَثش مًفق تًدٌ يلی اثش تخؾ ویؼت.صیشا افشاد تىُا تٍ دلیل ایه کٍ سَثش کىترشل
پاداؽ ي تىثیٍ سا دس دػت داسد،مٌاتق خًاػت اي عمل می کىىذ.دس مقاتل،زىاوسٍ کًؿؾ َرای اودرام
گشفتٍ اص ػًی سَثش اص خاوة کاسکىان تٍ پاػخی مًفق مىدش ؿًد ي آوُا کاس سا تٍ ع رت ایىکرٍ خًاػرت
خًد داوؼتٍ،اودام دَىذ،دس زىیه يهعیتی سَثشی مًثش می تاؿذ.دس زىیه مًقعیتی،سَثش وٍ تىُا داسای
قذست مقام،ت کٍ داسای قذست ؿخلی ویض َؼت ي کاسکىان تٍ سَثش اضتشام گزاؿتٍ ي خًاَران َمکراسی
تا ايَؼتىذ .تالوساسد . 92:1380،قذست مقام اص تا تٍ پائیه اعمال می ؿًد ي تًػی ٍ ػاصمان ترٍ سَثرش
دادٌ می ؿًد،دس ضالی کٍ قذست ؿخلی اص پائیه تٍ تا ي تش اػراع پرزیشؽ کاسکىران ترٍ يخرًد مری
آیذَ.اسدی ي ؿًاستض  1996معتقذ اوذ ی سَثش تىُا تٍ ؿشًی مًثش اػت کرٍ سفتراس اي ترا دػرتًساتؾ
َماَى تاؿذ.تىاتشایه كشف و ش اص ایىکٍ دػتًسات سَثش تا سفتاسؽ َماَى تاؿذ یا وثاؿذ،سفتاس سَثرش
ایداد کىىذٌ فشَى گشيٌ یا ػاصمان اػت(.صادقی.)::3=:1;9،
کاس خالق عمذتا مثُم،داسای سیؼ ي دس معشم اوتقاد اػت،دس وتیدٍ اوت اس می سيد کرٍ اص ًشیرق
ػشپشػتی ضمایتی،خالقیت تؼرُیل مری ؿرًد،دس ضالیکرٍ ترا کىترشل تیـرتش ي ػشپشػرتی اوتقرادی ي
دػتًسی،خالقیت مطذيد می ؿًد.
تشخی كاضة و شان ػث مـاسکتی سا تٍ ًرًس ک ری مىاػرة داوؼرتٍ ي مرذعی َؼرتىذ کرٍ
َمثؼتگی قًی ای تیه اسائٍ ی عم کشد وًآيساوٍ ي تکاسگیشی ػث مذیشیتی مـاسکتیَ-مکراسی
يخًد داسد)Burgelman A.robert, :<;;, pp.::-:9(.
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کًؿؾ َای مذیشیتی خُت دیکتٍ کشدن سيؽ َای کاسی ،کامالً وامىاػة می تاؿىذ .فُمیذن ایره
کٍ آصادی عمل ي سفتاسَای ضمایتی مىدش تٍ اعمال خالق می ؿرًد ،دقیقراً مشترًى ترٍ اخرشای سَثرشی
مـاسکتی ضمایتی اػت .دس ضالی کٍ سَثشی دػتًسی یا مؼتثذاوٍ ،مًلذ خالقیرت ویؼرت .ترٍ عثراستی
خالقیت واؿی اص اعمال آصاداوٍ دس مطیي َای ضمایتی تًدٌ ،وٍ واؿی اص پیشيی اص کىتشل َا ي دػرتًسات
آمشاوٍ .ايلذَام ي کامیىگض  1997 ،1996دس مٌالعات خًد تٍ تشسػی تراثیش ػرث َرای سَثرشی سيی
خالقیت پشداختىذ ي دسیافتىذ کٍ ػث ضمایتی ي غیشکىتشلی مُمتشیه عامل مًثش تش خالقیت ي وًآيسی
می تاؿذ.يیضتشگ  ، 1992اػکات ي تشيع  2004وـان دادٌ اوذ کٍ سَثشان اص ًشیق ایداد اعتماد تٍ
ووغ دس کاسکىان می تًاوىذ سيی خالقیت تاثیش تگزاسوذ .کیى ي اوذسػًن  1995تًهیص می دَىرذ ،
تًافق قاتل تًخُی تیه متخللیه يخًد داسد کٍ ػث سَثشی مرًسد ویراص ترشای خالقیرت ي ورًآيسی،
ػث مـاسکتی یا دمًکشاتی  1اػت .تذیه معىی کٍ کاسکىان تایؼتی دس فشآیىذ تلمیم گیشی ،ؿشکت
فعالی داؿتٍ تاؿىذ ي ایه امکان تشای کاسکىان يخًد داؿتٍ تاؿذ کٍ ایذٌ َای خًد سا تٍ سَثشان ػاصمان
اسائٍ ومایىذ .تٍ عقیذٌ آلتًن مایً ػث مـاسکتی ،ؿیًٌ ای دمًکشاتی اػت کٍ تاعث کاَؾ ترىؾ دس
کاس ي افضایؾ خالقیت می ؿًد .دس زىیه يهعیتی می تًان اص افشاد اوت اس داؿت کٍ تًاوایی َایـران سا
تا ػشضذ امکان تٍ کاس گیشوذ .پاسکیىؼًن ي َمکاسان  1987،تشسػی َای فاسیغ 1982 2وـران مری
دَذ کٍ ػث سَثشی مـاسکتی ي وٍ ػث توًین اختیاس  ،مًفقیت آمیض تشیه خالقیت َا سا تٍ دوثرال
داؿتٍ ي خالقیت ي وًآيسی سا تـًیق می کىىذ)King & Anderson, :<<8, pp.<9-:11(.
َمسىیه تاسي  2000معتقذ اػت خالقیت دس خایی کٍ تایذ تا قذست ي دػتًسَای آمشاورٍ مرذیشان
دستیافتذ ؿکًفا ومی ؿًد .خالقیت دس خایی ؿکًفا می ؿًد کٍ قذست سا تش ػش ساٌ خًد وثیىذ .امرا اگرش
دسخٍ مىاػثی اص و م وثاؿذ ،خالقیت ديد ؿذٌ ي تٍ ًَا می سيد.
تٍ اعتقاد پیتش.اف.دساکش :پیـشفت ػاصمان ي تًػعٍ اقتلادی ي اختمراعی ،تریؾ اص َرش زیرض ترذاعی
کىىذٌ موًُم مذیشیت ي سَثشی تشتش اػت .اکثش كاضة و شان معتقذوذ کٍ آن زٍ تاعرث مًفقیرت یر
ػاصمان می ؿًد مذیشیت ي سَثشی آن ػاصمان اػت .اػکات 37:1375 ،صیشا سَثش خرالق کؼری اػرت
کٍ تتًاوذ دس فشَى ػاصمان ترأثیش گرزاسد ي ترٍ عىرًان ًرشاش اختمراعی ػراصمان خرًد دس خالقیرت ي
وگُذاسی عًامل فشَىگی آن تًاومىذ تاؿذ(آقایی فیشانی.)37:=:1:: ،
جدول ( =):متغیرهای سازمانی مربوط به سبک رهبری مؤثر بر خالقیت و منابع
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1982

ػاختاس ػاصماوی:
تًخٍ تٍ ػاختاس تٍ مٌالعات َاثًسن دس ؿرشکت الکتشيویکری يػرتشن الکتشیر ترش مری گشدد خرً
ماسی . 387:1387،ػاختاس ػاصماوی یکی اص اتعاد ػاصمان اػت،کٍ َذف آن تقؼیم کاس دس میان اعورای
ػاصمان ي َماَى ػاصی می تاؿذ مقیمی. 196:1385،کاسکشد ػاختاس ػاصماوی اتُرام صدایری اػرت.تٍ
ایه كًست کٍ ساٌ ض ی تشای غ ثٍ تش مدًُ ت مطیي می تاؿرذ کرٍ تًػری ٍ سفتراس َرای ترٍ یکرذیگش
پیًػتٍ ای دس فشآیىذَای مشتثي مـشيى متث ًس می گشدد.
ػاختاس تا تًخٍ تٍ اػتشاتظی تٍ يخًد می آیذ.ي تیـتش ػاصماوُا اػتشاتظِی خًد سا تا تًخٍ تٍ خالقیت
ي وًآيسی،کاَؾ َضیىٍ َا ي تق یذ ًشاضی می کىىرذ .ساتیىض. 313:1376،كراضة و رشان اورًاعی ترشای
ػاختاس قائ ىذ کٍ می تًان آوُا سا دس دي قالة ک ی مکاویکی ي اسگاویکی مًسد تشسػی قشاس داد.
تش اػاع تطقیقات تشوض ي اػتاکش ، 1962دي وًع مطیي تًد کٍ َشکذام تاعث ؿکل گیشی ػراختاس
خاف خًد می ؿذ« .ػاختاس مکاویکی» 1کٍ متىاػة ػاصمان َرایی ترًد کرٍ دس مطیٌُرای تاثثرات ي
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مٌماله فعالیت می کشدوذ ي «ػاختاس اسگاویکی» 1کٍ تشای ػاصماوُایی کٍ دس مطیٌُای داسای ترییشات
پی دس پی ي پًیا فعالیت می کشدوذ ،مىاػة تًد.آوُا مـخق کشدوذ کٍ ػاختاسَای مکاویکی ي اسگاویکی
اوًاع ایذٌ آل ػاختاسَای ػاصماوی تًدٌ کٍ دس دي ػًی ی پیًػتاس قشاس می گیشوذ ي َریر ػراصماوی
داسای ػاختاس مکاویکی یا اسگاویکی مطن ومی تاؿذ .كادقی 180:1386،ایه دي مطقق دسیافتىذ کرٍ
تکاسگیشی ػاختاس اسگاویکی َىگامی عم ی تش تًد کٍ ػاصمان  ،ویاص تٍ خالقیرت تیـرتشی اضؼراع مری
کشد .زىیه ػاصمان َایی اوت اس تیـتش اص افشاد خًد داؿتىذ تا تتًاوىذ تا ًشش َای خذیذ ،مضیت سقراتتی
خًد سا ضوظ کىىذ .میىتضتشگ  1989تا دیذگاَی ػیؼتمی تٍ ایره وتیدرٍ سػریذ کرٍ َرش ػراصماوی
متـکل اص پىح تخؾ تًدٌ کٍ َشگاٌ َشکذام اص ایه تخؾ َا دس ػاصمان وقؾ اػتشاتظی ي مؼ ي پیرذا
کىذ ،ػاختاس متىاػة تا آن تخؾ ؿکل می گیرشد .ایره ػراختاسَا عثاستىرذ اص ػراختاسَای «ػرادٌ » ،
«تًسيکشاػی ماؿیىی » « ،تًسيکشاػی ضشفٍ ای » « ،تًسيکشاػی تخـی » ي «ادًَکشاػی».
تشوض ي اػتاکش  1962ي میىتضتشگ  1989ػراختاسَای ػراصماوی سا مرًثش ترش خالقیرت داوؼرتٍ ي
معتقذوذ کٍ ػاختاسَای اسگاویکی ػاختاسَای ادًَکشاػی ،ػادٌ  ،پیًوذی ي ماتشیؼی تؼرُیل کىىرذٌ
خالقیت تًدٌ ي ػاختاسَای مکاویکی ماوع ظًُس ي تشيص خالقیت می تاؿىذ.
اص خم ررٍ ػرراختاسَای مىاػررة تررا تًخررٍ تررٍ علررش خذیررذ ي یررا علررش پیسیررذگی ،تررشای
ػاصمان َای خالق ي وًآيس ػاختاس اسگاویکی ت قی می ؿًد(.شهرآرای ،مدنی پور)73=:1:8،
کٍ ایه وًع ،ػاختاس مىاػة خالقیت ي وًآيسی دس ػاصمان اػت الًاوی 316:1372،و ؼًن ي کًئی
 1994ي م کان  1999یکی اص يیظگری َرای ػراصمان َرای خرالق سا داؿرته ػراختاس ػراصماوی
اسگاوی می داوىذ .تٍ و ش َىذی  1990ػاختاس اسگاویکی می تًاوذ ایه فشكت سا دس اختیاس افشاد قرشاس
دَذ تا قات یت َا ي عالیق خذیذ خًد سا کـ کىىذ.
سوغ ي لًسؽ  1967تا سيیکشدی اقتوایی ي متاثش اص ػراصمان ترٍ عىرًان ػیؼرتم تراص اص ًشیرق
مٌالعٍ ػٍ كىعت مخت پالػتی ػاصی ،کاوتیىشػاصی ي غزایی تٍ ایه وتیدرٍ سػریذوذ کرٍ ػراصمان
َای مخت تشاػاع مطیي مشتًًٍ ي دس مقایؼٍ تا یکذیگش ،می تًاوىذ داسای ػاختاسی اص مکراویکی ترا
اسگاویکی تاؿىذ.تشاػاع تطقیق كًست گشفتٍ تًػي سوغ ي لًسؽ می تًان گوت َش ػاصماوی تشاػاع
تقاهای مطیي مشتًًٍ ي دس مقایؼٍ تا ػاصمان دیگش ویاصمىذ میضان معیىی اص خالقیت می تاؿذ کٍ تىُرا
تا تکاسگیشی ػاختاس ػاصماوی متىاػة عًامل مطیٌی مشتًًٍ ایه میضان اص خالقیت امکان پزیش اػت.
ماستیه ي تشاتالور  ، 2003مُم تشیه يیظگی َا یا اسصؽ َای ػاختاس اسگاوی کٍ مًخرة تًػرعٍ
خالقیت ي وًآيسی می ؿًوذ سا «اوعٌاف پزیشی» « ،آصادی» ي «کاستیمی َماَى » می داوىذ .دس مقاتل
يیظگی َای «اوعٌاف واپزیشی»« ،کىتشل»«،پیؾ تیىی پزیشی » « ،ایؼتایی» ي «و م مشتثي تا ػ ؼ ٍ
مشاتة » ماوع خالقیت می ؿًوذ .تاسي می گًیذ  2000صماوی کٍ تمام امًس تٍ دقت ػراصمان دادٌ ؿرًد،
َیر دسصی دس ػاصمان ویؼت کٍ ع وی َشص دس آن تشيیذ ،يلی معىای دیگش ػاختاس یافتگی صیاد آن اػت
کٍ َیر دسصی دس ػاصمان ویؼت کٍ گ ی دس آن تشيیذ ي تـکوذ.
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ػاصمان َایی کٍ اص اوٌثاق پزیشی پاییىی تشخًسداسوذ ،داسای ػٌص تا یی اص کىتشل اص ًشیق تلمیم
گیشی متمشکض می تاؿىذ .تثعیت مطن اص قًاویه ي مقشسات ،اثشات مىوی سيی خالقیت داسد.
فًسد ي گیًیا  1995تشاػاع اودام فشا تط ی ی اص تطقیقات كًست گشفتٍ تٍ ورًعی ترش يیظگری َرای
ػاختاس ادًَکشاػی تاکیذ داؿتٍ ي تیان می کىىذ کٍ ػاختاس دس ػاصمان َای خالق تمایرل ترٍ اوعٌراف
پزیشی ،قًاویه ي مقشسات خی ی کم  ،ؿشش ؿرل کم ي اػتقالل خی ی تا داسد ،صیشا ػاختاسَای ػ ؼر ٍ
مشاتثی  ،ػىتی ي مکاویکی ػذ ساٌ خالقیت می تاؿىذ.
تعوی اص مـخلٍ َای دیگش ػاختاس اسگاوی کٍ تیـتش تٍ ػاختاس ػراصماوُای ترذين مرشص ؿرثاَت
صیادی داسد .ساتیىض 312:1376،ي مًخة خالقیت می ؿًوذعثاستىذ اص  :عذم تمشکض دس تلرمیم گیرشی ي
سػمیت پاییه،اوعٌاف پزیشی تٍ ياػٌٍ قًاویه ي مقشسات کم ي اثشتخؾ ،ؿشش ؿرل َای ک ری ،تورًین
اختیاس ي آصادی عمل تا یی کٍ تٍ افشاد دس تمام ػًٌش دادٌ مری ؿرًد ترا و شَرا ي عقایرذ خذیرذ اسائرٍ
ومایىذ.
آسخشیغ ،آثاس ػاختاسَای مکاویکی سا سيی ؿخلیت افشاد مًسد مٌالعٍ قشاس دادٌ ي وـان مری دَرذ
کٍ زىیه ػاختاسَایی تًػعٍ ي پیـشفت اوؼان َا سا متًق مری کىىرذ .صیرشا کراس آن قرذس ترٍ اخرضای
کًز ي سیض تقؼیم می ؿًد کٍ خزاتیت خًد سا اص دػت می دَذ ي یکىًاخت ي کؼالت آيس می ؿرًد.
کٍ ممکه اػت فشد تی دلیل ػتیضٌ خً ؿًد ،اص قثًل مؼالًلیت خًدداسی کىذ ي َیسگًوٍ خالقیتری اص
خًد تشيص وذَذ(.پارکینسون و همکاران):<;: ،
سصماسی  1993مطذيدیت َای اك ی ػاختاسَای مکاویکی سا تشای خالقیرت ي ورًآيسی عثراست اص
«سػمیت» ي «تمشکض» ي «توکی » می داوذ .سػمیت تٍ تاکیذ تش پیشيی اص قًاویه ي سيیٍ َا اؿراسٌ داسد.
سيؽ َای معیه سفتاسی زىاوسٍ تاعث َمگشایی ي َم سوگی ؿًوذ،تٍ ؿرذت مًخرة کراَؾ تمایرل ترٍ
ایداد ي ضمایت اص سيیکشدَای تاصٌ می ؿًد .تمشکض ،تٍ تمشکض قرذست ي اختیراس اؿراسٌ کرشدٌ کرٍ تاعرث
کاَؾ مـاسکت میان اکثشیت اعوای ػاصمان می ؿًد ي کراَؾ دس مـراسکت تٌرًس اختىراب واپرزیشی
مًخة کاَؾ مـاسکت مىاتع اوؼاوی تشای ضل خالق مؼرائل مری ؿرًد .وُایتر ًا توکیر ترٍ تقؼریم ي
مطذيد کشدن يظای مىدش ؿذٌ کٍ خًد ماوع خالقیت می ؿًد.
تؼیاسی اص عًامل مطذيد کىىذٌ خالقیت تا تًخٍ تٍ خلًكیات ػاصمان َای تًسيکشاتیر عثاستىرذ
اص :ػاختاس ػ ؼ ٍ مشاتثی ،تمشکض دس تلمیم گیشی ،مىاتع واکافی ي وامىاػة ،کاَؾ تًدخرٍ ،تمایرل ترٍ
اودام کاسَا تٍ سيؿی کٍ دس گزؿتٍ اودام ؿذٌ اػت ي يخًد ػٌص ترا یی اص قرًاویه ي مقرشسات .تیـرتش
مطققیه تش ایه عقیذٌ اوذ کٍ سػمیت صیاد ،ػاختاس ػ ؼ ٍ مشاتثی ي کىتشل مذیشیت تشای سفتراس خرالق
وامىاػة اػت ي ػاختاسَای مکاویکی ي اوعٌاف واپزیش ػذ

ساٌ خالقیت َؼتىذ( .فورد و گیویا):<<8

میىتضتشگ معتقذ اػت ک ٍ تىُا ػاختاس صوذٌ اسگاوی می تًاوذ دس تـًیق ي تشغیة خالقیت مرؤثش
ياقع ؿًد .دیًاوؼا سی یا ػاختاسَای تًسيکشاتی دس اوٌثاق خًد تا ترییشات خذیذ ي وًآيس تؼریاس کىرذ
َؼتىذ)Faldman c.daniel, :<<7, pp.3:9-3::(.
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َىشی میىتضتشگ وًآيسی سا دس تعذ پیـشفت آن ویاصمىذ ػاختاسی می داورذ کرٍ تتًاورذ کاسؿىاػران
سؿتٍ َای مخت سا پیشامًن پشيطٌ َای مًقتی ،مثتىی تش يظیوٍ گشد آيسد .ایه ػاختاس تٍ تیران الرًیه
مری
تاف ش ،ادًَکشاػی می تاؿذ.ػاختاس ػاصماوی تش سفتاس ي اعمال خالق افشاد تراثیش مری گرزاسد ،ي
تًاوذ وقؾ مُمی دس تقًیت خالقیت یرا خ رًگیشی اص آن تراصی کىذ ؿرالی ي گی ؼرًن. 2004،ي َشگرض
ػاختاس ػاصماوی مىاػثی کٍ دس َمٍ ضالت ي دس تمام مًقعیتُا تٍ دسػتی کاسکىرذ يخرًد وذاسد.ػراختاس
ػاصماوی مىاػة تؼتگی تٍ مًقعیت داسدَ .شيلذ کًوتض ي َمکاسانَ 382:1370،مسىریه تایرذ دس و رش
داؿت اگش ی اػتشاتظی ي ػاختاس تشای ی ؿشکت تیه الم ی مىاػة تاؿرذ،لضيما ترشای یر ؿرشکت
کًز کٍ مد ٍ مىتـش می کىذ مىاػة وخًاَذ تًد َش ػاصمان تؼتٍ ترٍ ػراختاس خًد،خالقیرت سا ترٍ
وًعی تایذ وُادیىٍ کىذ .ال دفرت 324:1378،پیرام ایره یافترٍ َرا ترشای سَثرشی افرشاد خرالق ياهرص
اػت.سَثشان تایؼتی ػاختاس تختی کٍ استثاًات مذايم مؼتمش سا استقاء می دَرذ ،ایدراد کىىذ .ؿرالی ي
گی ؼًن  2004 ،تعوی اص اوذیـمىذان تامپؼًن 1967 ،؛ فیذلش 1966 ،تش ایه عقیذٌ اوذ کٍ تشاػاع
فشایىذ خالقیت تًلیذ ایذٌ َای تراصٌ ي اخرشای آن َرا ػراختاس ػراصمان تیـرتش وؼرثی ي متریرش مری
تاؿذ.صماوی کٍ ػاصمان دس مشض ٍ تًلیذ ایذٌ َای تاصٌ اػت ،تُتش اػت کٍ تیـتش ػراختاس اسگراویکی ترٍ
خًد گشفتٍ ي َىگام اخشای ایه ایذٌ َرا  ،ترٍ ػرمت ػراختاس مکراویکی ضشکرت کىرذ .صیرشا دس مطریي
پایذاس ثاتت َش عوًی اص ػاصمان پیًػتٍ کاس مـخلی اودام می دَذ اص ایه سي تخلق ي مُراست صم
اػت يلی دس مطیي متـىح کاسَا تٍ گًوٍ ای تعییه می گشدد کٍ ترا ویاصَرای دس ضرال ترییرش ػراصمان
تٌثیررق کىررذ اص ایرره سي دس مطرریي متـررىح ػیؼررتم اسگاویرر تؼرریاس مىاػررة اػررت(.پارساااایان و
اعرابی):11=:1:8،

جدول ( =)3متغیرهای سازمانی مربوط به ساختار سازمانی مؤثر بر خالقیت و منابع
حمایت کننده آن
مً
هًع

عامل

مؤلوٍ
َا

ؿاخق َا

اسگاویکی

خالقیت

ػاختاس
ػاصماوی

اوًاع
ػاختاس

مىاتع

دایش  ، 1982 +تشوض ، 1962 +
اػتاکش  ، 1962 +میىتض تشگ +
 ، 1989و ؼًن ، 1994 +کًئی +
 ، 1994م کال َ ، 1999 +ىشی +
 ، 1990ؿُش آسای ي مذوی پًس +
، 1375الًاوی ، 1372 +پاسػائیان ي
اعشاتی ، 1375 +كادقی 1386

خىی ي تشیاوذع  ، 1990 +فًسد
ادًَکشاػی
يگیًیا  ، 1995 +آقایی فیـاوی +
 ، 1377يؿپىذ  ، 1993 +الًیه تاف ش +
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،كادقی 1386
مکاویکی

تشوض ي اػتاکش _  ، 1962فًسد يگیًیا
_  ، 1995میىتض تشگ _ ، 1988
آسخیغ ،كادقی 1386

اقتوایی

 ، 1967تامپؼًن

+

سوغ ي لًسؽ +
1967

سیستم پاداش
ع ت ایىکٍ افشاد کاسَایی سا اودام مری دَىرذ،ایه اػرت کرٍ مری خًاَىرذ ویاصَرای خرًد سا اسهراء
و مایىذ.افشاد قثل اص ایىکٍ دػت تٍ کاسی تضوىذ،تٍ وتیدٍ ي پاداؿی کٍ اص آن ولیة ؿان می ؿًد،فکش می
کىىذ.تؼیاسی اص پاداؽ َا دس اختیاس ي کىتشل ػراصماوُا اػرت کرٍ دس اغ رة مرًاسد اص مرًثش ترشیه اترضاس
اوگیضؿی تٍ ضؼاب می آیىذ ساتیىض،1377،ف 363ي پاػخی اػت تٍ ایه پشػؾ کٍ زگًوٍ مری ترًان
کاسمىذان سا ياداس تٍ کاسَای تشخؼتٍ خالق ي فعالیتی خاف ومًد.و ام پراداؽ کاسکىران اص خري مـری
َا ،فشآیىذَا ي کاسکشدَای مىؼدم ػاصمان ترشای پراداؽ دَری ترٍ کاسکىران مٌراتق ترا وقؾ،مُراست ي
ؿایؼرررتگی کرررٍ داسورررذ تـرررکیل مررری ؿرررًد.کٍ کمر ر مرررًثشی ترررشای اثرررش تخـررری ػررراصماوی
اػت(.عباسپور)311=:1;7،
تلمیم گیشوذگان خالق ي دیگشان دس ػاصمان ویاص داسوذ کٍ کاس ػرخت ي خالقیرت افرشاد ؿىاػرایی
ؿًد ي اص آن قذسداوی گشدد ي تٍ آن اص ًشیق اوعرام َرا ي افرضایؾ ضقرًق پراداؽ تع رق گیشد.آماتیرل
 1997دس تطقیقاتؾ تاثیش اوگیضؽ تیشيوی ي دسيوی سا تش خالقیت مًسد مٌالعٍ قشاس دادٌ کٍ تٍ اعتقراد
يی اوگیضؽ دسيوی دس مقایؼٍ تا اوگیضؽ تیشيوی تاثیش ضائض اَمیرت ي تعیریه کىىرذٌ ای سيی خالقیرت
داسد.تٍ اعتقاد يی یکی اص يیظگی َرای ػراصمان َرای خرالق ،پراداؽ دادن ترٍ خالقیرت اػرت .امرا اص
تکاسگیشی پاداؽ َای تیشيوی اص خم ٍ پًل تشای تٌمیرع کاسکىران خُرت خرالق ترًدن ،اختىراب مری
کىذ.پاداؽ َای پًلی ایه اضؼاع سا دس افشاد تٍ يخًد می آيسد کٍ تطت کىتشل َؼرتىذ.دس مقاتل،عرذم
پاداؽ دَی تٍ خالقیت می تًاوذ اضؼاػات مىوی دس ػاصمان ایداد کىرذ .افرشاد ممکره اػرت اضؼراع
کىىذ کٍ مًسد ػًء اػتوادٌ قشاس گشفتٍ اوذ ي یا اص آوُا تٍ خاًش فعالیتُای خالق قذس داوری وـرذٌ اػرت.
کٍ دس وتیدرٍ ایدراد ػیؼرتم پراداؽ دَری ي تـرًیق افرشاد خرالق دس ایره صمیىرٍ کراس ػراص ي مرًثش
اػت الًاوی. 217:1372،آماتیل پاداؽ َایی دس ساػتای اوگیضؽ دسيوی ،تشای افضایؾ خالقیت پیـرىُاد
می کىذ :اخاصٌ دادن تٍ افشاد خُت پیًػته تٍ پشيطٌ َای مًسد عالقٍ خًد ،قذسداوی ػرخايتمىذاوٍ ي ترا
اؿتیاق اص کاسَای خالق افشاد ي گشيَُا ،اخاصٌ دادن تٍ افرشاد ترشای کراس سيی ایرذٌ مرًسد عالقرٍ خرًد،
َشزىذ کٍ اًمیىاوی تٍ مًفقیت آن ایذٌ يخًد وذاؿتٍ تاؿذ .ػیؼتم پاداؽ ایه اخراصٌ سا ترشای سیؼر
پزیشی کٍ تاثیش صیادی سيی خالقیت داسد ،می دَذ.
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یاسدلی يتًله  1980تش ایه تايسوذ کٍ افشاد خالق داسای اوگیضٌ دسيوی یا مىثع کىتشل دسيوری ترشای
اتذاع ي وًآيسی می تاؿىذ ي کمتش تٍ عًامل تیشيوی اوگیضؽ اتکا می کىىذ .کراوتش  1983معتقرذ اػرت
پاداؽ َای دسيوی و یش اػتقالل فضایىذٌ ي فشكت َای تیـتش تشای سؿذ ؿخلی ي ضشفٍ ای ،خالقیت ي
وًآيسی سا ضمایت می کىىذ(.شهرآرای و مدنی پور):1:8 ،
اما تٍ و ش تعوی اص مطققیه و یش آماتیل1998 ،؛ دػی ي َمکراسان َ 1999 ،میـرٍ ایره زىریه
ویؼت؛ صیشا اوگیضؽ َای تیشيوی تش ع ت دسيوی سفتاس فشد اثش مىوی گزاؿتٍ ي ع رت سفتراس سا ترٍ عًامرل
تیشيوی مىتقل می کىىذ ي تاعث کاَؾ آصادی ي اػتقالل فشد می ؿًد .دس وتیدٍ مًخة کاَؾ اوگیضؽ
دسيوی ي َمسىیه خالقیت می ؿًد .اص ایه کاَؾ اوگیضؽ دسيوی واؿی اص اوگیضؽ تیشيوی تطت عىرًان
«صیان َای وُوتٍ پاداؽ َای تیشيوی» یاد می ؿًد.اص ایه سي اوگیضؽ تیشيوی ،اوگیضؽ دسيوی ي خالقیت
سا توعی می کىذ .اما زىاوسٍ پاداؽ َای تیشيوی ترٍ كرًست غیشمىت رشٌ یرا غیشمرادی تاؿرىذ ،تاعرث
افضایؾ اوگیضؽ دسيوی ي خالقیت می ؿًوذ(.ریو)311:،
مطققیىی زًن ایضوثشگش ي آسم ی 1997 1معتقذوذ پراداؽ َرای تیشيوری سا ترا دي َرذف مخت ر
کىتشلی ي اًالعاتی می تًان تکاسگشفت .زىاوسٍ آن َا سا ترا َرذف کىتشلری تکراس تثرشیم دقیقر یا آماتیرل
دسػت می گًیذ کٍ پاداؽ َای تیشيوی مًخة کىتشل سفتاس افشاد ؿذٌ ي وُایتاً مىدش تٍ کاَؾ اوگیرضؽ
دسيوی ي خالقیت کاسکىان می ؿًد .اما زىاوسٍ تا َذف اًالعاتی اص آوُا اػتوادٌ کىیم؛ یعىی پاداؽ َرا
ضامل اًالعاتی تاؿىذ کٍ مىعکغ کىىذٌ ؿایؼتگی ي عم کشد خالق افشاد تاؿذ ،مًخة افضایؾ اوگیضؽ
دسيوی ي خالقیت می ؿًد .ت ىاتشایه تایؼتی تٍ پاداؽ َای تیشيوی تٍ عىًان زیضَایی کٍ وـران دَىرذٌ
كالضیت ي کًؿؾ َای افشاد خُت تعُذ تٍ فعالیت خالق اػت ،وگاٌ ؿًد .زىاوسٍ پاداؽ َا تٍ ایىگًوٍ
سيؿرررُای اًالعررراتی تًصیرررع ؿرررًوذ ،آن َرررا تررراثیش مثثتررری سيی خالقیرررت کاسکىررران خًاَىرررذ
داؿت(.صادقی)318=:1;9،
ػاسی 2ي تمره 1982 3تشػیؼرتم پراداؽ متریرش ي غیشثاترت ترشای خالقیرت تاکیرذ داؿرتٍ ي
معتقذوذ ،پاداؽ تا اػتوادٌ اص ی الگًی صماوی متریش ،ؿخق سا تیـتش اص پاداؽ َایی کٍ تٍ ًًس مى م
دادٌ می ؿًد تشمی اوگیضد.کاوتش  1983دسیافت تشای تشغیة خالقیت وثایؼتی اص ػیؼتم َای پراداؽ
کامالً پیؾ تیىی ؿذٌ 4ديسٌ ای ي ثاتت اػتوادٌ کرشد.خیه ي تشیاورذیغ  1990دس مقاترل اػرتوادٌ اص
ضقًق تٍ عىًان پاداؽ ثاتت تشای وتایح خالق مًهع می گیشوذ .آن َا می گًیىذ کٍ ضقرًق ماَیاورٍ ترا
عم کشد ي َمسىیه خالقیت استثاى زىذاوی وذاسد .آن َا اػتوادٌ اص اؿکال پشداخت غیشديسٌ ای ي متریش
مثتىی تش عم کشد سا تعىًان يػی ٍ ای خُت اوگیضؽ کاسکىان پیـىُاد می کىىذ.
َشد خىثٍ َایی اص ػیؼتم پاداؽ ؿامل پاداؽ َای دسيوی ،پاداؽ َای گشيَی ي ایىکٍ َمٍ تشورذٌ
تاؿىذ سا مًثش تش خالقیت می داوذ .تٍ و ش يی دس ػ ؼ ٍ مشاتة اوگیضاوىذٌ َای تیشيوی ،پرًل تشخالقیرت
تاثیشی وذاسد .اما پاداؽ َای دسيوی و یشػُم ػًد ي ػایش مـًق َرای خراوثی ترشای تکمیرل مًفقیرت
1
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آمیض کاس خالق مىاػة می تاؿىذَ .مسىیه دس موًُم گشيَی ،ػیؼتم َرای پراداؽ تایؼرتی اص خُرت
گیشی َای سقاتتی کٍ تًػي پاداؽ َای فشدی تقًیت می ؿًد اختىاب کشدٌ ي سيی سفتاسَرای خمعری
اص ًشیق پاداؽ َای گشيَی تاکیذ کىىذ .خُت تقًیت خالقیت ،ی ػیؼتم پاداؽ تایذ تالؽ کىرذ ترا
َمٍ اعوای گشيٌ اضؼاع تشوذٌ تًدن کىىذ.وٍ ایىکٍ تشورذٌ َرا سا اص تاصورذٌ َرا خرذا ومایرذ .دس مطریي
ػاصماوی تعییه تشوذٌ – تاصوذٌ تا ضذيدی مـرکل اػرت ي قًاعرذ تراصی دس ایره صمیىرٍ تؼریاس پیسیرذٌ
اػت(.فورد و گیویا):<<8 ،
ماستیه ي تشاتالور  2003پیـىُاد می کىىذ کٍ تشای تـًیق کاسکىان تٍ خالقیت  ،تایؼتی تٍ آوُرا
تشای سیؼ پزیشی ،تًلیذ ،تدشتٍ کشدن ي اخشا کشدن ایذٌ َای خذیذ دس کاسؿان پاداؽ دادٌ ؿًد.
َمسىاوکٍ کشفت  2001معتقذ اػت کٍ تشای تقًیت خالقیت دس ػاصمان تایؼتی تٍ اعمال ي سفتاس
خالق پاداؽ دادٌ ؿًد.تٍ و ش اػتشات خُت تقًیت خالقیت اص ًشیق ػیؼتم پاداؽ ،پاداؽ َا تایؼتی
اص اوعٌاف پزیشی صم تشخًسداس تًدٌ ي تشای فشد یا افشادی کٍ آوُا سا دسیافت می کىىذ ،مىطلرش تورشد ي
يیظٌ ي متىاػة ویاصَای آن َا تاؿىذ.
آماتیل  Amabile, 1979, pp.221-223دسیافت کٍ اسصیاتی وادسػت ي اسائٍ پاداؽ َای تیشيوری
مىدش تٍ ػشکًب خالقیت افشاد می گشدد.آماتیل  Amabile, 1998, pp.77-80پیـرىُاد مری کىرذ
ػاصمان َایی کٍ دس پی تشغیة ي تـًیق خالقیت َؼتىذ تایذ دس عیه ضال کٍ مذايماً خالقیت سا مرًسد
تقذیش قشاس می دَىذ اص اسائٍ پًل تٍ عىًان پاداؽ خالقیت اختىراب يسصورذ؛ صیرشا اوگیرضؽ دسيوری افرشاد
َىگامی کٍ دس می یاتىذ کٍ کاس آن َا تشای اًشافیاوـان اَمیت داسد ،افضایؾ مری یاتذ.ترٍ تیران دیگرش،
تخلیق ي اعٌاى پاداؽ دس ػاصمان تایذ تٍ گًوٍاى تاؿذ کٍ تیؾتشیه تراصدٌ سا ترشاى ػراصمان ممکره
ػاصد .دس وخؼتیه گام دس ایه ساٌ ،و ام تایذ تٍ گًوٍاى ًشاضى ؿرًد کرٍ اعٌراى پراداؽ ،مـرشيى ترٍ
عم کشد مؤثش تاؿذ .مى ًس اص عم کشد مؤثش ،عم کشدى اػت کٍ دس خُت دػتیاتى ترٍ اَرذاف ػراصمان
تاؿذ  .تىُا دس ایه كًست اػت کٍ اػتوادٌ اص پاداؽ ،ساٌکاسى کاسػاص تشاى تـرًیق ي ایدراد اوگیرضٌ دس
کاسکىان خًاَذ تًد(.سعادت)398 - 387=:1:8،
جدول ( =)1متغیرهای سازمانی مربوط به سیستم پاداش مؤثر بر خالقیت و منابع
حمایت کننده آن
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مؤلوٍ َا

ؿاخق َا

اػتقالل دادن تٍ
فشد
پاداؽ َای
دسيوی

فشكت دادن تشای
سؿذ
اخاصٌ دادن کاس دس

مىاتع

کاوتش +

1883

کاوتش +

1883

آماتیل +

1997
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پشيطٌ مًسد عالقٍ
ػیؼتم
خالقیت

اخاصٌ دادن کاس تش سيی
ایذٌ مًسد عالقٍ قذسداوی
ػخايتمىذاوٍ

پاداؽ
وًع دسيوی –
تیشيوی

ضقًق ي دػتمضد مالی
ي پًلی

پاداؽ َای
تیشيوی

پؼت ي مقام
وـان َا
استقاء ؿر ی
تشدن خایضٌ
مـاسکت دس ػًد

آماتیل +

آماتیل +

1997

1997

آماتیل _ ، 1998
،دساکش _
َشد _
1975
آماتیل _

1998

آماتیل _

1998

آماتیل _

1998

آماتیل _

1998

خیه ي تشیاوذیغ +
َ ، 1990شد ، +
تالکیه ي گًمض +
1984

آموزش
آمًصؽ تٍ مثاتٍ اتضاسی تٍ ؿماس می آیذ کٍ اص ًشیق آن،ػاصماوُا گؼتشٌ ای سا تعییه می کىىرذ کرٍ
دس آن داسایی اوؼاوی آوُا ػشمایٍ َای پایذاس ت قی می ؿًد .عثاػپًس166:1384،
تشای داؿته خالقیت تٍ دي گًوٍ داوؾ وٍ َش داوـی ویاص داسیم کٍ َش دي اکتؼاتی ي قاتل یادگیشی
می تاؿىذ.یکی داوؾ تىیادی 1ي دیگشی داوؾ تدشتی.2قثل اص َش زیض تٍ داوؾ تىیادی ویاص داسیم.ترشای
آمًخته یر صتان،تایؼرتی ياطٌ َرا ي معراوی آورشا آمًخرت ي گشورٍ ػرخه گورته ترذان صتران ؿرذوی
ویؼت .كررادقی 128:1386،افررشاد خررالق دس ضررًصٌ فعالیررت مشتًًررٍ اص داوررؾ صم تشخررًسداس مرری
تاؿىذ.داوؾ مشتثي تا ضًصٌ مشتًًٍ تیاوگش "آمًصؽ" ،"3کاسآمًصی "4ي "تدشترٍ " 5اػرت کرٍ فرشد دس
صمیىٍ فعالیت مشتًًٍ داسد گاسدوش. 1993،آمًصؽ فرشد سا دس معرشم تىرًعی اص تداسب،وقٌرٍ و رشات ي
1
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3
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4
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5
Experience
2
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مثاوی داوؾ قشاس می دَذ تا اػ توادٌ اص آصمایـگشی ي مُاستُای ضل مؼال ٍ ياگشا سا تقًیت کشدٌ ي افرشاد
سا خُت اػتوادٌ اص دیذگاَُای متىًع ي متعذد ي ایداد ًشش َای پیسیذٌ تش،آمادٌ کىذ .پشکیىرض1986،
خالقیت زًن دیگش اػتعذادَای تـش تا ضذيد صیادی اکتؼاتی اػت ي مختق افشاد يیرظٌ ویؼرت .سؿرذ
اػتعذاد خالقیت مطتاج ؿشایي ي ًی مشاضل آمًصؽ ي پشيسؽ يیرظٌ اػرت.آمًصؽ ي پرشيسؽ ي اسؿراد
کاسکىان ػاصمان یکی دیگش اص عًامل کم کىىذٌ ي تؼُیل کىىذٌ تـًیق ي تشيص خالقیت ي ورًآيسی دس
ػاصمان اػت .اػتعذاد خالقیت دس َمٍ افشاد تا ؿذت ي هع مخت يخًد داسد ي می تًان آن سا تش اثرش
آمًصؽ سؿذ ي گؼتشؽ داد ي ؿکًفا کشد(.آقایی فیشانی):8:=:1::،
ی تطقیق اودام ؿذٌ وـان می دَذ کٍ اضتمال دػتیاتی تٍ اخترشاع دس میران کؼراوی کرٍ داسای
تطلیالت آکادمی ع می َؼتىذ وؼثت تٍ دیگش افشاد کمتش اػت ي ایه تذان معىاػت کٍ دس اکتـراف
ي اخترررشاع تشخرررًسداسی اص تطلررریالت آکادمیررر هرررشيستی كذدسكرررذ وذاسورررذ .ايطن کررری.يان
فاوظٌ 240:1364،افشادی کٍ تع یمات سػمی وذیذٌ اوذ دس تؼیاسی مًاسد خالقیت َایی سا تشيص دادٌ اورذ
ي دس كًستی کٍ افشادی تا تطلیالت تا ي عالی فاقذ خالقیت تًدٌ اوذ .ؿخلیت خالق فی ووؼٍ ؿرکل
ومی گیشد ،ت کٍ دس مطیي اختماعی ي تع یم ي تشتیت پشيسؽ می یاتذ مع مری کرٍ تأکیرذؽ ترش ػرؤال
اػت ؿاگشد سا تٍ توکش خالق ػًق می دَذ .آقایی فیـاوی 219:1377،پـتکاس ي اػتقامت تاعرث مری
ؿررًد کررٍ افررشاد خررالق تتًاوىررذ اص فشآیىررذَای َررًؽ ي داوررؾ خررًد تررٍ ًررًس مکررشس اػررتوادٌ
ومایىذ اػتشوثشگ. 1998،تیـتش افشاد ؿکؼت می خًسوذ صیشا آوُا فقي  9دقیقٍ صمان كشف ی مؼال ٍ
می کىىذ،دس ضالی کٍ ضل آن مؼال ٍ تٍ  10دقیقٍ صمران ویراص داسد .خالقیرت ویاصمىرذ ػرخت کراسی ي
ملشف مـتاقاوٍ ي ؿذیذ اوشطی ي صمان اػت.صیشا َیر زیض اسصؿمىذی اص خم ٍ خالقیت تٍ ػادگی ي ترٍ
ػشعت تذػت ومی آیذ .ي ایه اص ًشیق مٌالعٍ ي تطقیق ي آمرًصؽ داورؾ تذػرت مری آیذ.ػرایمًوتًن
پظيَـگش تشخؼتٍ خالقیت تا اػتىاد تٍ وتایح زىذیه تطقیق وـان می دَذ کٍ خالقیت اص ترالؽ صیراد
واؿی می ؿًد.افشاد خالقی ماوىذ ادیؼًن،پیکاػً،اویـتیه ي  ...تًلیذات فشاياوی داؿتٍ اوذ کٍ ترٍ معىری
آن اػت کٍ مًفقیت َا ي ؿکؼتُای صیادی داؿتٍ اوذ .كادقی 137:1386،صیشا ؿایؼتگی َا دس قالة
کؼة تدشتٍ ي آمًصؽ ؿکًفا می ؿًوذ.
جدول ( =)7متغیرهای سازمانی مربوط به آموزش و تحصیالت مؤثر بر خالقیت و منابع
حمایت کننده آن
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تامین منابع
تٍ عقیذٌ آماتیل  1998دي مىثع اك ی مًثش تشخالقیت ،صمران ي پرًل َؼرتىذ.مذیشان تایؼرتی دس
تخلیق ایه مىاتع تا دقت عمل کىىذَ.ماوىذ اوتلاب افشاد دس مـاغل مىاػة،تلمیم گیرشی دس مرًسد
میضان تخلیق صمان ي پًل تٍ ی گشيٌ یا پشيطٌ ،قوايتی پیسیذٌ اػرت کرٍ مری تًاورذ ترٍ تـرًیق ي
تشغیة یا ػشکًتی خالقیت ختم ؿًد.متاػواوٍ ػاصماوُا معمً خالقیت سا اص ًشیرق تعیریه فًسیتُرای
غیش ياقعی کٍ تاعث عذم اعتماد مری ؿرًد ي یرا فـراس صمراوی غیرش معقرًل کرٍ مًخرة دلضدگری مری
ؿًد،ػشکًب می کىىذ.سيؿه اػت کٍ خالقیت اغ رة صمران تشاػرت.مذیشاوی کرٍ فشكرت کرافی ترشای
اکتـاف ومی دَىذ ي آوُایی کٍ تشوامٍ ای تشای ديسٌ َای اوت اس وذاسوذ،ػًُا ماوع خالقیت می ؿًوذ.
ؿالی ي گی ؼًن  2004ت ش مىثع صمان تاکیذ داسوذ ي معتقذوذ کٍ تشای اداسٌ خالقیت ،صمران مىثرع
مُمی اػت ي مذیشان تایؼتی مٌماله ؿًوذ کٍ کاسکىان ؿان تٍ آن دػتشػی داسوذ.
مٌالعٍ اودام ؿذٌ تًػي آماتیل ،مًلش ،ػیمؼًن َ،ادلی ،کشامش ي ف میىر  2003وـران میذَرذ
افشادی کٍ تطت فـاس صماوی َؼتىذ تًٌس معىی داسی تعُذ کمتشی تٍ خالقیت داسوذ .خالقیت ویاصمىرذ
كشف صمان اػت ي تاػذيس  1987تشاػاع مٌالعٍ ای کٍ اودام داد دسیافرت کرٍ یکری اص مُرم ترشیه
مطذيدیت َای سفتاس خالق ،مطذيدیت صماوی خُت پشداخته تٍ خالقیت اػت.
کاتض ي آله  1988دس مًافقت تا آماتیل ،یکی اص مىاتع مُم تشای خالقیت دس ػاصمان سا مىراتع مرالی
می داوىذ .اما تعوی اص اوذیـمىذان اص خم ٍ ػیکضوتمی َالی  1997معتقذ اػت کٍ مذیشان دس صمیىٍ
مىاتع مخت اص خم ٍ مىاتع مالی دس استثاى تا خالقیت تا یر زرالؾ مًاخرٍ َؼرتىذ .ترٍ عثراستی دس
ضالیکٍ مىاتع مادی تشای خالقیت مُم َؼتىذ دس تعوی مًاقع مًخًدیرت یرا مطرذيدیت مىراتع مرادی
ممکه اػت تاثیش مىوی سيی خالقیت داؿتٍ تاؿذ.تٍ عثاست دیگش فقذان مىاتع مادی ممکه اػرت ياقعرا
تاعث تـًیق خالقیت ؿًد .مذیشان تایؼتی اًمیىان یاتىرذ کرٍ کاسکىران ترٍ مقرذاس معقرًلی اص مىراتع
هشيسی تشای اودام ؿر ـان ،دػتشػی داسوذ.
مذیشاوی کٍ کاسکىان سا تًاومىذ ي خالق می ػاصوذ َماوىذ مرذافعان عقرة تریم فًتثرال َؼرتىذ ترا
تاصیکىان خي ضم ٍ،آوان تیـتش فشاَم کىىذٌ مىاتع ي تش ًشف کىىذٌ مًاوع َؼتىذ ي کمتش خي دَىذٌ ي
فشماوذٌ اوذ.تىاتش ایه یکی اص مامًسیت َای اػاػی مذیشان تًاوا ػاصی،کم تٍ کاسکىان دس خُت ویل تٍ
اَذاف خًد اػت.مذیشاوی کٍ تشای افضایؾ تًاومىذی کاسکىان مىاتع مًسد ویاص سا فشاَم می ومایىذ تالؽ
می کىىذ،اًمیىان یاتىذ کٍ کاسکىان تدشتٍ َای سؿذ ضشفٍ ای ي آمًصؽ مؼتمش ي کافی دس یافرت مری
داسوذ وًٌ اتشاَیم75:1386،
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خذيل  : 5متریشَای ػاصماوی مشتًى تٍ مىاتع مًسد ویاص کاسکىان مؤثش تش خالقیت ي مىاتع
ضمایت کىىذٌ آن
مًهًع

عامل

مؤلوٍ َا

اوًاع مىاتع

ؿاخق َا
مىاتع دس ضذ
معقًل

مىاتع وا کافی
خالقیت مىاتع مًسد
ویاص کاسکىان
مىاتع مالی
مىاتع مالی ي تًدخٍ
کافی

مىاتع
ػیگضوتمی َالی +
، 1997دساصیه ي
َمکاسان +
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ػیگضوتمی َالی
 ، 1997 +داماوپًس
_ 1991
کاتض ي آله +
1988

مىاتع مالی
واکافی

داماوپًس 1991
_ ،تاقشی _
1381

صمان کافی

ؿالی ي گیؼًن
 ، 2004 +گشيتش
ي دیًیغ +
، 1998تاػذيس +
1987

کاَؾ صمان

آماتیل ،مًلش
،ػیمؼًنَ ،ادلی ،
_
کشامشي ف میى
2003

صمان مًسد ویاص

نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی
َیر فکش تا اسصؿری دس خرالء صادٌ وـرذٌ ي ومری ؿرًد.تىاتش ایره تًخرًد آمرذن افکراس ي ایرذٌ َرای
خذیذ،فوای ػاصماوی مؼاعذی می ً ثذ.امشيصٌ دیگش ومی تًان خالقیرت ي ورًآيسی سا تىُرا ترٍ عىرًان
يیظگی داوؼت کٍ داؿته آن اص وذاؿتىؾ تُتش اػت ي یا فقي دس تعوی اص افشاد ؿاخق یافت می ؿرًد.
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ت کٍ تشای تقا دس كطىٍ سقاتت ي ضوظ مًقعیت پیـتاصاوٍ تشای ػاصماوُایی کٍ سَثشی کؼة ي کاس سا داسا
َؼتىذ ،تطث اص خالقیت ي وًآيسی ی امش مُم ي ضیاتی اػت .صیشا ،خالقیت تٍ عىرًان مطرًس اوعٌراف
پزیشی ػاختاسی ي قذست وًآيسی اص اَمیت تؼیاس تا یی تشخًسداس اػت .ػاصمان َایی کٍ دستاسٌ عًامرل
مؤثش تش مًفقیت َای ػاصماوی قلًس يسصوذ تشای تقای خًد تا مـکالتی سيتشي خًاَىذ ؿذ(cook p24).
, 1998 ,
خالقیت کاسکىان تٍ ایه كًست تٍ تقای ػاصمان کم می کىذ آماتیل  1996،کٍ يقتری کاسکىران
دس کاسؿان خالق تاؿىذ ،قادس خًاَىذ ترًد ایرذٌ َرای تراصٌ ي مویرذی دس مرًسد مطلرً ت ،عم کرشد ،
خذمات یا سيیٍ َای ػاصماوی اسائٍ ي تٍ کاس گیشوذ .ايلرذَام 2002،؛ ؿرالی ي گی ؼرًن 2004 ،وتیدرٍ
پظيَؾ ضاهش ضاکی اص آن اػت کٍ تیه عًامل ػاصماوی تا میضان خالقیت ساتٌرٍ يخرًد داسد.دس ؿرکل
مذل موًُمی تطقیق کٍ اص تشسػی ادتیات خالقیت ي تشخی عًامل دس عشكٍ ػاصمان تٍ دػت آمذٌ ایره
الگً دس تش داسوذٌ پىح مترییش خالقیت،ػاختاس ػاصماوی،ػیؼتم پاداؽ،مىاتع مًسد ویاص،ػرث سَثرشی ي
آمًصؽ اػت.کٍ دس خًاب ػًا ت اك ی ي فشعی تطقیق وتایح صیش ضاكل ؿذٌ اػت:
 -1ػاختاس ػاصماوی تًٌس مؼتقیم تش خالقیت تاثیش داسد.
 -2ػیؼتم پاداؽ تًٌس مؼتقیم تش خالقیت تاثیش داسد.
 -3ػث

سَثشی تًٌس مؼتقیم تش خالقیت تاثیش داسد.

 -4مىاتع مًسد ویاص تًٌس مؼتقیم تش خالقیت تاثیش داسد.
 -5آمًصؽ تًٌس مؼتقیم تش خالقیت تاثیش داسد.
ساختارسا
زمانی

منابع
موردنیا
ز
سیستم
پاداش

خالقیت

آموزش
سبک
رهبری
شکل  :مدل مفهوی تاثیر عوامل سازمانی موثر بر خالقیت
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آماتیل ي َمکاساوؾ  2003تا تیؾ اص دي دٍَ تطقیق دس صمیىٍ مترییشَای ػٌص ػراصمان مرًثش ترش
خالقیت کٍ دس آن دَُا ػاصمان ي كذَا فشد ي گشيٌ مًسد پظيَؾ قشاس گشفتىذ،تٍ ایره وتیدرٍ سػریذوذ
کٍ خالقیت تٍ ؿذت متاثش اص مطیي کؼة ي کاس اػت.ایه یافتٍ َرا تیراوگش ایره وکترٍ مُرم اػرت کرٍ
عًامل مطیي کاس،وقؾ تشخؼتٍ تشی وؼثت تٍ ػایش عًامل و یش يیظگری َرا ي اػرتعذادَای فرشدی دس
خالقیررت داسد.ضترری خررالق تررشیه افررشاد دس مطرریي وامىاػررة ممکرره اػررت مًفررق وثاؿررىذ .خیه ي
تشیاوذیغ 1990،ساخشص دس تیان وقؾ ي اَمیت ؿشایي مىاػة تشای ظًُس ي تشيص خالقیت تا رکش مثرالی
سيؿىگش،معتقذ اػت کٍ خالقیت سا ومی تًان تا فـاس تًخًد آيسد،ت کٍ می تایؼت تٍ آن اخاصٌ دادٌ ؿًد
تا ظًُس ومایذَ،ماوًٌسی کٍ کـايسص ومی تًاوذ خًاورٍ سا اص داورٍ تیرشين تیايسد،امرا مری تًاورذ ؿرشایي
مىاػة سا تشای سؿذ داوٍ فشاَم ػاصد،دس مًسد خالقیت ویض َمیه يهع كادق اػت.
دسوُایت تا خمع تىذی مٌالة اسائٍ ؿذٌ می تًان ارعان ومًد کٍ دس ػاصماوُا خلًكا واخا اصًشیرق
افضایؾ اوگیضؽ دس میان کاسکىان ،دادن آصادی عمل ي توًین اختیاس ،اعٌای پاداؽ يتـرًیق ،استقرای
ؿر ی ،اعتماد کشدن ي تايس داؿته تٍ افشاد ،ایداد فوای کاسی آسام تذين تشع ي تیم،مذیشیت مـراسکتی
ي ضمایتی ،تقًیت َمکاسیُای متقاتل ي ایداد َماَىگی مىاػة تا کاسکىان ،ایداد خزاتیت کراسی ترشای
کاسکىان ،عذم اخثاس تٍ ؿرل وامىاػة تٍ افشاد ،دس اختیاس قشاسدادن مىاتع مُمی زًن صمان ي تخلریق
مىاتع مالی خُت ایداد اوگیضٌ دس افشاد ،اضؼاع َذف مـتشک تیه کاسکىان يمذیشان ،تتًان صمیىٍ َای
ؿکًفائی ي تًػعٍ خالقیت سا دس مذیشان يکاسکىان فشاَم ػراختٍ ي ترٍ استقراء ي پیـرشفت ػراصماوُا دس
خُت اعتالی اَذاف متلًس تشآن یاسی سػاوذ.
َمسىیه تا تًخٍ تٍ یافتٍ َای تطقیق زىیه اػتىثاى می ؿًد کٍ فشماوذَان ي مذیشان عرالی واخرا
می تًاوىذ تا تًافق تشػش اسصؽ َرا ي تايسَرای مًخرًد دس ػراصمان ،تٌراتق ترا ترییرش ،تًخرٍ ترٍ افرشاد،
َماَىگی دس کاس ي َمؼً کشدن اَذاف فشدی ي ػاصماوی تٍ افضایؾ خالقیت افشاد کم کىىرذ ي تشوامرٍ
سیضان ویض ومی تًاوىذ اػاع ي معیاس افضایؾ خالقیت افشاد سا تذين تًخٍ تٍ مترییش َای ػٌص ػراصماوی
پایٍ سیضی کىىذ.
پیشنهادات
و شیٍ پشداصان مذیشیت ي ػاصمان معتقذ اوذ تشای ایىکٍ کاسکىان اضؼاع تًاومىذی ي خالقیت کىىرذ
تایذ ؿشایي ي تؼتش َای صم دس ػاصمان فشاَم ؿًد.ػاصمان،مذیشیت ي کاسکىان تایذ آمرادگی َرای صم
سا داؿتٍ تاؿىذ.ترییش ػاصمان َشمی تٍ ػاصمان دایشٌ ای ،ترییرش ًرشص ت قری کاسکىان،ایدراد اوگیرضؽ اص
ًشیق دادن قذست ي مىضلت ،مذیشیت مـاسکتی ،اػتقشاس سَثرشی تؼرُیل کىىرذٌ ي پراداؽ متىاػرة ي
تامیه مىاتع صم سا اص عًامل ػاصماوی مًثش تش تًاومىذی ي خالقیت کاسکىان می داوىذ .اص آودا کٍ یکی اص
ساَثشدَای اػاػی ویشيی اوت امی تشای تًػرعٍ امىیرت ي تشقرشاسی و رم دس کـرًس،ساَثشد تًاومىرذی ي
استقاء خالقیت فشماوذَان ي مذیشان اػت .دس ایه ساػتا خُت تُثًد ػٌص خالقیت کاسکىان واخرا مرًاسد
صیش پیـىُاد می ؿًد:
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 -1ػیؼتم پاداؽ تٍ گًوٍ ای تاؿذ کٍ افشاد تٍ ياػٌٍ عم کشد مىاػة مًسد تطؼیه ي
تقذیش قشاس گیشوذ ي تتًاوىذ سيی کاس یا پشيطٌ مًسد عالقٍ خًد فعالیت کىىذ.
 -2فشماوذٌ َان ي مذیشان عالی ستثٍ واخا تالؽ ومایىذ کاسکىان ػًٌش میاوی ي پائیه سا
دس تذيیه ساَثشدَا ي تشوامٍ َای ػاصمان مـاسکت دَىذ.
 -3مذیشان ي فشماوذٌ َان ،تا کاسکىران ترٍ عىرًان افرشاد ترالا،داسای كرالضیت ي داسای
قذست یادگیشی تشخًد ومایىذ.
 -4دس ػاصمان َای خذیذ سَثش تایذ مطیٌی سا فشاَم ومایذ کٍ تٍ َش فرشد اخراصٌ دَرذ
یاد تگیشد،سؿذ کىذ،تًػعٍ یاتذ ي دس کاسَا ػُیم ؿًد.
 -5تٍ مى ًس خ ًگیشی اص کؼالت ي تکشاسی تًدن کاس،زشخؾ ؿرر ی دس قؼرمت َرای
دیگش ػاصمان تشای کاسکىان ي سدٌ َای اداسی ي و امی فشاَم ؿًد ترا کاسکىران ترش مُاستُرای
خًد تیوضایىذ ،ي يػعت دیذ پیذا کىىذ.
 -6دادن آصادی کافی تٍ افشاد دس اتخار ي اخشای تلمیمات مشتثي تا کاسؿان تا تتًاوىرذ
اػتعذادَای تالقًٌ خًد سا تٍ فع یت تشػاوىذ.
 -7مىاتع مالی،يػایل ي تدُیضات مًسد ویاص خُت اودام يظای ؿان سا دس اختیاس داؿتٍ
تاؿىذ،ي َمسىیه فشكت ي صمان کافی خُت اودام مٌ ًب يظای ؿان سا دس اختیاس داؿتٍ ترا
عمیقا تٍ ػاصمان ي فعالیت َای مشتًًٍ متعُذ ي عالقٍ مىذ ؿًوذ.
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