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 .1کارشناسارشد مدیریت دولتی -مدیریت تحول ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت8302/90/81 :؛ تاریخ پذیرش)8303/98/81 :

چکیده
راه حل کارساز برای غلبه بر مشکالت و تهدیداتی که سازمانهای امروزی با آن مواجهاند ایجاد بسترر فرهنگتی مرناست بتا خالقیتت و
نوآوری است .هدف از این پژوهش بررسی رابطة نگترشهتای فرهنگتی و ابعتاد چهارگانتة آن ،براستا متد هافسترد (متردستارری،
فردگرایی ،فاصلة قدرت و اجرناب از عدم اطمینان) با خالقیت کارکنان در وزارت رفاه و تأمین اجرماعی است .بدین منظور ،نمونة آمتاری
به حجم  859نفر از کارکنان وزارتخانه ،به روش تصادفی طبقهای انرخاب شد .ابزار اندازهگیری تحقیق پرسشنامة نگترشهتای فرهنگتی
هافسرد و پرسشنامة خالقیت رندسیپ بود .نرایج آزمون فرضیه های تحقیق نشتان داد ضتری همبسترگی استيیرمن بتین نگترشهتای
فرهنگی و خالقیت کارکنان برابر با  9/552است که ارتباط آنها در سطح اطمینان  00درصد مسرقیم استت .همچنتین ،نشتان داده شتد
کارکنان با نگرش فرهنگی زن ساررانه ،فاصلة قدرت کمرر و اجرناب از عدم اطمینان پایینتر ،خالقیتت ستازمانی بتارتری دارنتد و بتین
نگرش فرهنگی جمعگرایی و خالقیت کارکنان ارتباطی وجود ندارد .این نرایج مؤید مبانی نظری تحقیق است کته براستا آن فرهنت
سازمانی به عنوان عاملی تسهیلکننده بر میزان خالقیت کارکنان اثر میگذارد.

کلیدواژگان
خالقیت سازمانی ،عدم اطمینان ،فاصله قدرت ،مردسارری ،نگرش فرهنگی.
 نویسندة مسئول

تلفن08 59082100 :

رایانامهt_jafari141@yahoo.com :

 .وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در سال  ۱9۱تشکیل شد .این وزارتخانه در تیرماه  ۱80با دو وزارتخانه تعاون و کاار و
امور اجتماعی ادغام شده و حاصل آن ،تشکیل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بود .قلمرو زمانی اجرای این تحقیق
پیش از ادغام این وزارتخانه است.
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مقدمه
در عصر سازمانهای پیچیدة بزرگ ،در دنیای رقابتی که عرصة آن هر لحظه تنا تار و ساخت تار
میشود ،و در شرایطی که نیازها و انتظارات از درون و بیرون هر لحظه تغییار مایکناد ،مادیران و
کارکنان خالق با پیشگرفتن شیوههای رفتاری بدیع و خالق میتوانند سازمانهای خود را باه سار
منزل مقصود برسانند و به عنوان سازمانهای کارآمد و موفق مطرح کنند.
از طرف دیگر ،بررسی روند تدریجی و تکاملی مدیریت امور کارکنان و ادارة امور انساانی در
دهههای  890و 890میالدی درمییابیم نگرش نسبت به مقولة فرهن

به عنوان عنصر اصالی در

مباحث مدیریت منابع انسانی مطرح بوده است .با ظهور کشور ژاپن به مثابة قادرت مهام صانعتی،
این رویکرد قوت گرفته و آگاهی نظریهپردازان ساازمان و مادیریت از رابطاة فرهنا

و مادیریت

افزایش یافت .ژاپن ضمن کسب شهرت و اعتباری پایدار از میان خرابیهاا و خاکساترهای جنا
جهانی دوم ،امپراطوری صنعتی به وجود آورد که در جهان نظیر نداشت .نظریهپردازان متعددی کاه
دربارة دلیل این تحول بحث کردهاند ،اعتقاد دارند فرهن

و روش مرسوم زنادگی در ایان کشاور

اسرارآمیز شرقی ،مهمترین عامل تحول بوده است (مورگان  ، ۱9۱ ،ص.) 20
البته فراهم کردن مجموعه ای که بتواند ساازمان موفاق و کارآمادی را باه وجاود آورد ،عوامال
متعددی را میطلبد ،ولی از دیدگاه این پژوهش ،خالقیت کارکناان و نگارشهاای فرهنگای آناان
جایگاه ویژه ای دارد و اثرگذارتر از عوامل دیگر است .خالقیت کارکنان باه عناوان عااملی جهات
پاسخگویی به نیازها و انتظارات جدید و تغییرات روزافزون علم و تکنولوژی ،و فرهن

به عناوان

معرف جهانبینی و نگرشهای انسان و تعیینکنندة رفتار و عمل وی مطرح میشوند.
بنابراین ،این تحقیق بر آن است تا از میان عوامل متعدد تأثیرگاذار بار موفقیات یاک ساازمان،
خالقیت کارکنان ،نگرشهای فرهنگی آنان و ارتباط بین این دو مقوله را بررسی کند.
1. Culture
2. Morgan
3. Creativity

بررسی رابطة نگرشهای فرهنگی و خالقیت کارکنان

075 

بیان مسئله
امروزه سازمانها در محیطی فعالیت میکنند که دائماً در حال تغییر و تحول است این تغییارات باه
افزایش روزافزون رقابت ،پیچیدگی ،پویایی و عدم اطمینان محیطی منجر شده است .مسائل اماروز
سازمانها با راه حلهای دیروز حلشدنی نیست .در چناین شارایطی ،بقاا و حیاات موفقیاتآمیاز
سازمانها در گرو تحول زیربنایی و ایجاد شرایطی است که افراد خالق و کارآفرین بیشتر پارورش
یابند و زمینة بروز خالقیت فراهم باشد (قهرمان تبریزی ، ۱91 ،ص.) 10
ایجاد بستر فرهنگی به عنوان عاملی زیربنایی و حتی مبنا و اساس بساترهای الزم دیگار بارای
خالقیت ،مستلزم تحوالت عمیق در نگرش هاای فرهنگای هار ساازمان اسات .باه گفتاة هافساتد
نگرشهای فرهنگی مشخصکنندة روشی است که مردم یک کشور محرکهای ویژهای را شناسایی
و تعبیر میکنند .هافستد تأکید میکند نگرشهای فرهنگی حاکم میتواناد بار ارزشهاای کااری و
نگرشهای فرد آثار جدی بگذارد (راگونات ، ۱90 ،ص.)1۱
بنابراین ،در این پژوهش ،از یک طرف ،شناسایی مشخصههاای فرهنگای ساازمان و بررسای و
شناخت نگرشهای فرهنگی حاکم بر آن ،و از طرف دیگر ،بررسی میزان تناسب این نگرشهاا باا
خالقیت کارکنان آن سازمان ،و پاسخ به این پرسش که افراد خالق چه نگرشهای فرهنگی دارند؟
یک ضرورت تلقی میشود و اگر ما بتوانیم ارتباط بین نگرشهاای فرهنگای حااکم بار ساازمان و
میزان بروز فعالیتهای خالقانه کارکنان آن را بررسی کنیم و ویژگیهای فرهنگی سازمان خاالق را
بازشناسیم می توانیم مدیرانمان را در ایجاد فضایی مناسب که در آن افراد تفکر کنند و به نظرهاا و
اندیشههای نو امکان بروز داده شود ،کمک کنیم .و شرایطی ایجاد شود که افاراد بارای خالقیات و
بیان نظرهای نو و بدیع تحریک شوند ،خود را اسیر قالب های ذهنی غلط نکنند و دچار روزمرگای
نشوند . .لذا ،شناسایی نگرش های فرهنگی حاکم بر سازمان از این نظر اهمیت دارد که زمیناه هاای
مساعد برای رشد و شکوفایی خالقیت را در یک سازمان به وجود آورد ،و نتایج بررسی رابطة این
دو مؤلفه میتواند در مدیریت فرهنگی سازمان و مدیریت خالقیت بهکار گرفته شود.
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مبانی نظری تحقیق
بررسى آثار علمى نشان میدهد دربارة نوع فرهن

سازمانى ماورد نیااز بارار ارتقاای خالقیات و

نوآورر ،اتفاقنظر اندکى وجود دارد .ظاهر ًا تناقضاى هام وجاود دارد مبناى بار ایان کاه فرهنا
سازمانى میتواند در ایجاد خالقیت و نوآورر ،محارک یاا ماانع باشاد (

& Glor. 1997; Tushman

.)Reilly, 1997
در بررسى تأثیر فرهن
از فرهن

سازمانى بر خالقیت و نوآورر روشن شده است که ابعاد مدل ماارتینز

سازمانى با تأثیر فرهن

سازمانى بر خالقیت و نوآورر رابطة مستقیم دارد .ماارتینز ایان

تأثیر را در مدلی تعاملی منسجم در قالب پنج بُعد اساتراتژی  -سااختار -ساازوکارهار حماایتی-
رفتارهار مشوق نوآورر و ارتباطات بیان میکند

).(Martins, 2003, p.70

دنیس نیز شش ویژگی عمدة محیطی (سیاست  ،پتانسیل بازار ،5پایههای اقتصاادی ،۱فرهنا ،1
زیرساختهای کشور ،2فضای حقوقی و قانونی )0را مطرح مایکناد کاه اسااس توساعة خالقیات
محسوب میشود .و در سطح کالن ،برای ارزیابی یک محیط برای پرورش ،تداوم و ابقای خالقیت
اعضا ،مفید و مؤثرند (.)Dennis, 2008, pp.140-143
از دید کوک و زومال ،) 88۱( 9بهطور کلی ،سه نوع فرهن

سازمانی وجود دارد ،که عبارتاند

از سازنده ،9منفعل ا دفاعی 8و تهاجمی ا دفاعی . 0هر نوع با یکسری باورهاای مرجاع متفااوت
مرتبط است .باورهای مرجع ،معرف افکار و باورهای فرد است که درباارة چگاونگی رویکردهاای
1. Politics
2. Market potential
3. Economics fundamentals
4. Culture
5. Infrastruucture
6. Legal enviroment
7. R.A Cook and J.L Szumal
8. Constructive
9. Passive - defensive
10. Aggressive - defensive
11. Normative
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مورد انتظار اعضای یک گروه خاص یا سازمان نسبت به کارشان و تعامل با دیگران است (

Kiniki

.)& Keritner, 2002, p.205
دانیل دنیسون و انیل میشرا چهار ویژگی (صفت) بارای فرهنا

ساازمانی قائال شادهاناد کاه

عبارتاند از مشارکت  ،هماهنگی ،5انطباق ۱و مأموریت (.)Denison & Mishra, 1995, p.215
فرهنگ سازمانی

فرهن

عبارت است از مجموعهای از ارزشها ،باورها ،درک و استنباط و شیوههاای تفکار یاا

اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجاوه مشاترک دارناد (دفات ، ۱99 ،ص ،)۱81و فرهنا
سااازمانی عبااارت اساات از مجموعاة اعتقااادات جمعاای ناخودآگاااه و مفروضاااتی کااه ارزشهااا،
«دستساختههای هنری» و فعالیتهای سازمانها با آنها هدایت میشاوند (.)Schein, 1986, p.84
ساازمانى و تاأثیر

فرهن

سازمانى در یک سازمان دو نوع نقش بازر مایکناد ،عملکارد فرهنا

فرهن

سازمانى بر رونادهار مختلام موجاود در ساازمان .دو تان از نویساندگان 5عملکردهاار

فرهن

سازمانى را به صورت همکارر و انسجام داخلى میبینند .مایتاوان انساجام داخلاى را باه

عنوان اجتماعى کردن اعضار جدید در سازمان ،ایجاد حد و مرزهاار ساازمان ،احسااس یکساانى
میان کارکنان و تعهد به ساازمان توصایم کارد .تواناایى ایجااد همااهنگى نیاز باه ایجااد مزیات
رقابتجویى ،درک معنار محیط در چارچوب رفتار قابل قبول و ثبات نظاام اجتمااعى (پیوساتگى
اجتماعى که بخاش هاار مختلام ساازمان را باه هام متصال مایکناد) اشااره دارد (

& Martins

.)Terblanche, 2003, p.64

1. Iinvolvement
2. Consistency
3. Adaptibility
4. Organizational culture
)5. Furnham & Gunter (1993
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ابعاد فرهنگ

یکی از اولین و مهمترین مطالعاتی که دربارة نگرش های فرهنگی انجام گرفته است ،نظریة هافستد،
محقق هلندی در سال  890است .وی در این پژوهش چهار بعد از ابعاد فرهن

را مشخص کارد

که کشورها از آن لحاظ متفاوت بودند .این چهار بعد عبارت بودند از «فاصالة قادرت ،اجتنااب از
عدم اطمینان ،فردگرایی در مقابل جمعگرایای و مردسااالری در برابار زن سااالری» .خصوصایات
اصلی ارزش های اجتماعی یادشده و بعضی از مسائل مربوط به آنها در محیط کاار در اثار بعادی
هافستد ( ) 889شرح داده شده است.
فاصلة قدرت

فاصلة قدرت عبارت است از میزان مورد انتظار و مورد قبول توزیع نابرابر قادرت از نظار اعضاای
کم قدرت نهادها و سازمانها .به بیان دیگر ،فاصالة قادرت عباارت از میازان تحمال ناابرابری در
قدرت

است ).(Hofstede, 1997, pp.37-43

در وضعیت فاصلة قدرت بیشتر ،رؤسا و زیردستان همدیگر را بهطور اصالتی نابرابر میدانند در
نتیجه در این سازمانها ،قدرت در دست افراد کمتری متمرکز می شود .زیردستان همیشاه منتظرناد
به آنها دستور داده شود .پرسنل زیادی در زمینه نظارت اشتغال دارند .سیساتم حقاوق و دساتمزد،
شکاف عمیقی را بین سطوح باال و پایین سازمان نشان میدهد .در نظر زیردستان ،رئایس مطلاوب،
شخص خودخور ،خیرخواه یا پدر (قیم) خوب است .در حالیکه در وضعیت فاصلة قادرت کمتار،
عکس موارد یادشده صادق است (.)Hofstede, 1997, p.70
اجتناب از عدم اطمینان

عبارت است از «حدی که افراد حس میکنند توسط موقعیتهای مبهم تهدید شادهاناد و عقایاد و
رسومی برای اجتناب از آنها ایجاد میشود ».فرهن هایی که اجتناب از عدم اطمیناان پاایینتاری
دارند ،بیشتر به پذیرش خطر در مواجهه با ناشناختهها مشتاقند .اما فرهن هایی که اجتناب از عادم
اطمینان باالیی دارند ،قوانین مکتوب بسیاری دارند ،خطرپذیری مدیران کم است ،نیروی کار کمتار
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جابهجا میشود و جاهطلبی افراد کمتر است .این حالت در فرهن های با اجتناب از عادم اطمیناان
پایین برعکس است (مقیمی ، ۱92 ،ص.)92
بهطور کلی ،اطمینانطلبی به میزان تحمل ابهام اشاره دارد .اطمینان طلبی به کاهش ابهاام منجار
میشود .در فرهنگی که اطمینانطلبی قوی حاکم است .از اوضاع ابهامبرانگیز دوری میشود .بهطور
تناقضآمیزی ،مردم در این محیط به منظور کاهش ابهام همیشه آماده انجاامدادن رفتاار پرمخااطره
هستند (.)Hofstede, 1997, p.56
فردگرایی در مقابل جمعگرایی

فردگرایی عبارت است از وابستگی اندک بین افراد ،در یک گروه ،سازمان یا جامعه .در گروهها یاا
جوامع فردگرا ،انتظار است هر کسی به فکر منافع خاود و حاداکثر باه فکار مناافع افاراد نزدیاک
خانواده خود باشد .برعکس ،جمعگرایی عبارت است از وابستگی شادید باین افاراد یاک گاروه،
سازمان یا جامعه؛ به گونهای که فرد در مقابل وفاداری بیچون و چرا ،همیشاه گاروه ،ساازمان یاا
جامعه از او حمایت میکند.
در سازمانهای جمعگرا ،بین کارفرما و کارکنان رابطة اخالقی و دوساتانه برقارار اسات .وقتای
چنین روابطی حاکم اسات ،عملکارد ضاعیم کارمنادی موجاب اخارام وی نمایشاود ،در ایان
سازمانهاا ،وظیفاة هار کارمناد براسااس عملکارد و مهاارت وی تعیاین مایشاود .مادیریت در
سازمانهای فردگرا مدیریت بر افراد است ،برعکس ،مدیریت در سازمانهای جمعگرا ،مدیریت بار
گروهها است (.)Hofstede, 1997, p.124
مردگرایی در مقابل زنگرایی

هافستد ( ) 889اظهار میکند سازمان یا جامعهای مردگرا تلقی میشود کاه در آن نقاش اجتمااعی
مردم بر حسب جنسیت به روشنی تفکیک شده است .جسارت ،خشونت و تأکید بر موفقیاتهاای
مادی ،ویژگیهای خاص مردان در نظر گرفته مایشاود و فروتنای ،عطوفات و عالقاه بار کیفیات
زندگی ظهور نداشته باشد.
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در سازمانها و جوامع مردگرا ،بهطور کلی ،اختالفات را با مجادلاه و دعاوا فیصاله مایدهناد.
برعکس ،در سازمانها و جوامع زن گرا ،مردم عالقه دارند اختالفات را با مصاالحه و ماذاکره حال
کنند .در جوامع مردگرا خانواده در فرایند اجتماعیکاردن فرزنادان ،آنهاا را باه سامت جساارت،
جاهطلبی و رقابت سوق میدهند .سازمانها در این جوامع نیز ،بر نتایج کار تأکید میکنناد و مزایاا
را بر مبنای سرمایه تسهیم میکنند .اما در جوامع زنگرا ،خانواده در فرایند اجتماعیکردن فرزنادان،
آنها را به سمت تواضع و تعاون سوق میدهد و سازمانها در این جوامع نیز ،به تساهیم مزایاا بار
مبنای مساوات (و نه بر مبنای سرمایه) عالقه نشان میدهند.
فرهن های مردگرا و زنگرا ،انواع متفاوتی از مدیران قهرمان را عرضه میکنند .مادیر مردگارا،
شخصی جسور ،قاطع و مهاجم است .چنین مدیری ،تصمیمها را بهتنهایی اتخااذ مایکناد و فقاط
اوست که میتواند حقایق را ببیند .اما مدیر در فرهن

زنساالر نمود کمتری دارد و پیرو کشام و

شهود است تا استدالل منطقی محض ،و بر حسب عادت به دنبال کسب آرا و نظر اطرافیان اسات
(.)Hofstede, 1997, pp.81-88
خالقیت و نوآوری

8

خالقیت عبارت است از فرآیندهای ذهنی که به راه حلها ،نظرها ،ادراکات ،نظریههاا یاا تولیاداتی
منجر میشود که منحصربهفرد و نو است ( .)King & Anderson, 1996, p.12خالقیات تولیاد یاک
اندیشه و فکر نو است اما نوآوری عملیکردن آن اندیشه و فکر است (الوانی، ۱9۱ ،

ص.)55۱

نوآورر غالباً با تغییر مرتبط است و پدیدة جدیدر تلقى میشود که باه تغییار مایانجاماد .اماا
همیشه نمیتوان تغییر را نوآورر دانست ،زیرا همیشه متضمن ایدههار جدید نیست و هماواره باه
بهبود در سازمان منجر نمیشود .یک نمونه برار تغییرر که ناوآورر محساوب نمایشاود ،تغییار
ساعات کار در یک تابستان فوقالعاده گرم است (.)Martins & Terblanche, 2003, p.67

1. Creativity and innovation
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سطوح خالقیت

ثابت شده است وقتی یک الگوی نظری خالقیت برای مدیریت مفید خواهد بود که خالقیات را از
دیدگاه چندسطحی (فردی و سازمانی) مطالعه کند (.)Stefania Borghini, 2005, p.20
ابتدا ،روانشناسان به خالقیت فردی توجه کردند و مطالعات ابتدایی به دنباال درک و توصایم
تفااوتهاای اختصاصای افارادی باود کاه خاالق در نظار گرفتاه شاده بودناد (
1965

;Barron, 1995

 .)Mackinnon,بهویژه ،شخصیتهای برجستة علمیو هنری و خصوصیات آنها را مطالعه و

بررسی میکنند که بعداً این شیوه ،رویکارد تحقیقاات بیوگرافیاک ناام گرفات .همزماان رویکارد
روانکاوی نیز با حضور روانشناسان فرویدی شکل گرفت و نگرشهای مهمی با مطرحشدن نقش
متفاوت تفکر آگاهانه و ناخودآگاه در فرایند خالقیت بهوجود آمد .رویکاردی دیگار در مطالعاات
خالقیت ،که بر فرد متمرکز می شود رویکرد سایکومتریک است .براساس این رویکارد ،خالقیات
مقولهای ذهنی و روانی است که با باهکاارگیری نظاامهاای انادازهگیاری متناساب خاود تعیاین و
اندازهگیری شود .روششناسی تجربی (آزمایشگاهی) نیز بر این فرض استوار است کاه قابلیات یاا
توانایی خالقیت میتواند بهطور کمی اندازهگیری شود و بر درک فرایند شاناختی افاراد درگیار در
فرایند خالق تمرکز میکند .برای این منظور محیطی ساختگی را که محققان بتوانند فرایند شاناختی
را در طی تفکر خالق تحلیل کنند ،بهکار میگیرد (.)Borghini, 2005, p.25
در سطح سازمانی ،میتوان مفهوم خالقیت را تولید ایادههاار ناوین ،ارزشامند و مفیاد بارار
محصوالت ،خدمات ،فرآیندها و روندها ،از سور افراد یا گروهها تعریام کارد؛ و ناوآورر را باه
عملىکردن مصنوع بشرر مادر (مثالً یک محصول) یا اقدام یا نظری جدید و احتماالً برطرفکنندة
مشکل است که واحد مربوطة انتخابى آن را جدید محساوب مایکناد و باعاث ایجااد تغییار نیاز
میشود (.)Martins & Terblanche, 2003, p.67

1. Psychometric

 075

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،12شمارة  ،3پاییز1313

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف از نوع پژوهش کاربردی و از نظار روش گاردآوری دادههاا
یک تحقیق توصیفی است .از آنجا که در این پژوهش رابطة متغیرهاای «نگارشهاای فرهنگای» و
«خالقیت کارکنان» بررسی میشود ،از نوع همبستگی است.
جامعة آماری و روش نمونهگیری

برای تعیین حجم نمونه فرمول زیر بهکار گرفته شد.
1

۱

5
0
0

 :Nجامعة آماری
 :nحجم نمونه
 :Cعدد ثابت که برای  α= 0/02و  β = 0/برابر با  0/2است.
 :rکمترین ضریب همبستگی بهدستآمده از پرسشنامة مقدماتی است.

r0=0
15

101

5

۱

0/ 2
0/ 2

از آنجا که  nبهدست آمده (حجم نمونه) بزرگتر از ( Nحجم جامعه) است ،ضریب تصحیح باه
شرح زیر بهکار گرفته شد و بدین ترتیب ،نمونة نهایی 9
 20پرسشنامه توزیع شد.
9

نفر محاسبه شد و برای اطمینان بیشاتر
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برای نمونهگیری روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بهکار گرفته شد .جامعة آمااری تحقیاق
شامل همة مدیران و کارکنان حوزة ستادی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (شاامل  ۱00نفار) .و
نمونة آماری تحقیق ( 20نفر) با بهکارگیری فرمول تعیین حجام نموناه باهکاار گرفتاه شاد و
بهطور تصادفی طبقهای (به نسبت جنسیت و پست سازمانی) از بین مدیران و کارکنان ساازمان
انتخاب شد ،و پرسشنامه میان آنان توزیع شد.
فرضیهها و چارچوب نظری تحقیق

در این پژوهش ،نگرشها ی فرهنگی حاکم و ویژگیهای (ابعاد) آن به عنوان متغیار مساتقل و
خالقیت کارکنان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

نگرشهای فرهنگی

مردساالری /زنساالری
فردگرایی /جمعگرایی

خالقیت
کارکنان

اجتناب از عدم اطمینان باال /پایین
فاصلة قدرت زیاد /کم
شکل .1مدل مفهومی تحقیق

فرضیة اصلی

بین نگرش های فرهنگی و خالقیت کارکنان حوزة ستادی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارتباط
وجود دارد.
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فرضیههای فرعی

فرضیه های فرعی تحقیق به شرح زیر است:
 .بین نگرش مرد ساالری و خالقیت کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
 .5بین نگرش جمع گرایی و خالقیت کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
 .۱بین میزان اجتناب از عدم اطمینان و خالقیت کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
 .1بین میزان تمایل به فاصلة قدرت و خالقیت کارکنان ارتباط معنادار وجود دارد.
هدف تحقیق

هدف این پژوهش شناخت نگرشهای فرهنگی حاکم ،ارزیابی میازان خالقیات و بررسای ارتبااط
نگرشهای فرهنگی و ابعاد چهارگانة آن براساس مادل هافساتد (مردسااالری ،فردگرایای ،فاصالة
قدرت و اجتناب از عدم اطمینان) با خالقیت کارکنان در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ،به منظاور
بیان پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود مدیریت فرهنگی و مدیریت خالقیت است.
ابزار تحقیق

در این پژوهش روشهای جمعآوری اطالعات شامل روشهاای کتابخاناهای و میادانی اسات .در
روش کتابخانهای با مراجعه به کتب و مقاالت فارسی و التین ،اطالعات مورد نیاز جمعآوری شاد
و در روش میدانی پس از تهیة پرسشنامه مربوطه ،پرسشنامهها میان کارکنان سازمان یادشده توزیاع
شد و دادههای حاصل مبنای تجزیه و تحلیلها و نتیجهگیریها بوده است .به منظور انادازهگیاری،
ارزیابی و مقایسه نتایج مقیاس فاصله ای طیم لیکرت بهکار گرفته شد .برای سنجش متغیر مستقل،
پرسشنامة نگرشهای فرهنگی هافستد که توسط «دورفمن» و «هادل» 5تنظیم شاده اسات ،باهکاار
گرفته شد .برای سنجش متغیر وابسته پرسشنامة خالقیت «رندسیپ» ۱بهکار گرفته شد.
1. Peter W. Dorfman
2. John P. Howell
3. Randsepp
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تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها

جدول دادههای حاصل از پرسشنامه را برای هریک از ابعاد چهارگانه نگارشهاای فرهنگای،
امتیاز کل فرهن

و خالقیت نشان میدهد.
جدول .1دادههای بهدستآمده از پرسشنامه برای هریک از متغیرهای تحقیق

شاخص مورد نظر

مردساالری/

فردگرایی/

زنساالری

جمعگرایی

اجتناب از عدم اطمینان فاصلة قدرت فرهنگ خالقیت

تعداد نمونه

20

20

20

20

20

20

میانگین

5/98

۱/18

۱/25

5/91

۱/00

1

انحراف معیار

0/82

0/98

0/80

0/20

۱9/91

حداقل

/55

/1

حداکثر

1/22

1 /0

/028

/۱۱

2

1.2

/9

1/ 5

-05/2
92

دربارة نگرش فرهنگی مردساالری /زن ساالری میانگین نمارات برابار باا ( 5/895کمتار از )۱
نشاندهندة زنساالربودن جامعة آماری است.
دربارة فردگرایی /جمعگرایی ،متوسط نمرات برابر با  ،۱/180مبین آن است که کارکنان جامعاة
آماری مورد تحقیق جمعگرا است.
میانگین نمرة  ۱/25برای نگرش فرهنگای اجتنااب از عادم اطمیناان بااال /پاایین نشاان دهنادة
حاکمیت فرهن

اجتناب از عدم اطمینان باال در مقابل نگرش فرهنگی خطرپذیری است.

دربارة بعد فاصلة قدرت زیاد /کم متوسط نمرات برابر با  5/911مبین آن اسات کاه در جامعاة
آماری مورد تحقیق نگرش فرهنگی فاصلة قدرت کم حاکم است و تمایل به توزیع عادالنة قادرت
و ثروت وجود دارد.
وضعیت خالقیت کارکنان هم با توجه به اینکه متوسط نمرة خالقیات باین  - 00و  8اسات،
کارکنان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی غیرخالق ارزیابی میشوند.
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مقایسه نتایج بررسی نگرشهای فرهنگی با پژوهشهای پیشین
جدول .2مقایسة یافتههای تحقیق با تحقیقات قبلی

ابعاد پژوهشها

فاصلة قدرت

اجتناب از عدم اطمینان

مردساالری

جمعگرایی

نمرة کلی فرهنگ

هافستد

25

2۱

12

22

2

هدایتی

01

99

09

29

08

پژوهش حاضر

22

90

28

90

0۱

بهطور کلی ،یافته های تحقیاق حاضار ،یافتاه هاای هافساتد را درباارة ساه بعاد جماع گرایای،
مردساالری و اجتناب از عدم اطمینان تأیید کرد و نگارشهاای فرهنگای جامعاة ماورد مطالعاه را
جمعگرا ،زنساالر و خطرگریز نشان میدهد ،ولی دربارة بعد چهاارم یاا فاصالة قادرت ،براسااس
یافته های هافستد ،ایران در میانة متمایل به باال در بعد فاصلة قدرت قرارا دارد و در تحقیق حاضار
در میانة متمایل به فاصلة قدرت پایین قرار دارد.
بررسی توصیفی دادههای حاصل از پرسشنامه

برای مقایسة بهتر ،گرایش پاسخگویان و میانگین نمرات آنان در هر یک از متغیرهاای تحقیاق ،باه
تفکیک جنسیت ،پست سازمانی و تحصیالت بررسی شد برخی از مهمترین نتایج این بررسیها به
شرح ذیل بود:
 گروههای سنی پایینتر خالقتر از گروههای سنی باالترند. با افزایش سابقة کار ،میزان فعالیتهای خالقانه کم شد. تفاوت فاحشی بین زنان و مردان دربارة نگرش فرهنگای مردسااالری  /زنسااالری وجاودداشت ،بهطوری که مردان با متوسط نمرة  ۱/۱0۱بسیار مردساالرتر از زنان باا نمارة 5/52
بودند.
 مدیران جمعگراتر از کارکنان بودهاند. با باالرفتن تحصیالت ،تمایل به فاصله قدرت کاهش نشان میدهد. -افراد با تحصیالت باالتر فردگراتر از افراد دارای تحصیالت پایین هستند.
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نتایج آمار استنباطی و آزمون فرضیههای تحقیق
جدول  ۱ضریب همبستگی اسپیرمن و نتایج آزمونهای انجامگرفته را نشان میدهد .در نتیجهگیری
از آزمون همبستگی ،اگر ضریب معناداری کمتر از سطح خطای  0/2باشد ،ضریب همبستگی معنای
دار تلقی میشود.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن

ضریب معناداری

نتیجه

فرضیة اصلی

-0/225

0/00

ضریب همبستگی معنادار است.

فرضیة فرعی اول

-0/509

0/00

ضریب همبستگی معنادار است.

فرضیة فرعی دوم

0/0 2

0/80

ضریب همبستگی معنادار نیست.

فرضیة فرعی سوم

-0/۱59

0/00

ضریب همبستگی معنادار است.

فرضیة فرعی چهارم

-0/20۱

0/00

ضریب همبستگی معنادار است.

نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد با توجه به اینکه ضریب معناداری برای فرضیههای اول،
سوم و چهارم کمتر از  0/02است ،فرض صفر رد میشود ،یعنی ادعا ما مبنی بار وجاود رابطاه
بین نگرش مردساالری ،میزان اجتناب از عدم اطمینان و تمایل باه فاصالة قادرت باا خالقیات
کارکنان تأیید میشود .در نتیجه فرضیههای فرعی اول ،سوم و چهارم تأیید میشود.
همچنین ،نتیجة آزمون فرضیة دوم نشان میدهد با توجه به اینکه ضریب معناداری بیشاتر از
 0/02است ،ضریب معناداری معنادار است ،یعنی ادعا ما مبنای بار وجاود رابطاه باین نگارش
فرهنگی جمعگرایی و خالقیت کارکنان رد میشود.
نتایج آزمون فرضیة اصلی نشان میدهد با توجه به اینکه ضریب معناداری برابار باا صافر و
کمتر از  0/02است ،ضریب همبستگی معناادار اسات و ادعاا ماا مبنای بار وجاود رابطاه باین
نگرش های فرهنگی و خالقیت کارکنان حاوزة ساتادی وزارت رفااه و تاأمین اجتمااعی تأییاد
میشود.
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نتایج تحقیق
پس از انجامدادن مراحل مختلم تحقیق ،نتایج تحقیق به شرح زیر بهدست آمد.

* بین نگرش مردساالری و خالقیت کارکنان ارتباط وجود دارد .باا ایان توضایح کاه ایان
ارتباط منفی و معکوس است .به عبارت دیگر ،کارکناانی کاه نگارش زنسااالرانهتاری دارناد،
خالقیت سازمانی باالتری دارند.
* ادعای ما مبنی بر وجود رابطه بین نگرش فرهنگی جماعگرایای و خالقیات کارکناان رد
شد .نتیجة این فرضیه دور از ذهن محقق بود و تصور میشد که افراد فردگرا خالقتار از افاراد
جمعگرا باشد و حتی در برخی مطالعات روانشناسی فردگرایی را یکای از ویژگایهاای افاراد
خالق در نظر میگیرند .اما در محیط کاری و باهویاژه در ساازمانی کاه تحقیاق حاضار انجاام
گرفت ،شاید به دلیل خاصیت همافزایی کار گروهی که در افراد جمعگرا برجستهتر است ،ایان
ویژگی خنثی شده و همانطور که گفتیم وجود ارتباط بین جمعگرایای /فردگرایای و خالقیات
کارکنان تأیید نشد.
* وجود ارتباط بین میزان اجتناب از عدم اطمیناان و خالقیات کارکناان تأییاد شاد و ایان
ارتباط منفی و معکوس است و میتوان گفت که پایینبودن میزان اجتناب از عدم اطمینان و در
واقع ،خطرپذیری کارکنان منجر به باالرفتن خالقیت کارکنان می شود.
* بین میزان تمایل به فاصلة قدرت و خالقیت کارکنان ارتباط وجود دارد .باا ایان توضایح
که این ارتباط نیز منفی و معکوس است و هر چه تمایل به وجود فاصالة قادرت کمتار باشاد،
خالقیت کارکنان بیشتر میشود.
* بین نگرش های فرهنگی و خالقیت کارکنان حوزة ستادی وزارت رفاه و تأمین اجتمااعی
رابطه معنادار وجود دارد .این ارتباط نیز منفی و معکوس است و با افزایش امتیاز نگارش هاای
فرهنگی ،امتیاز خالقیت کارکنان کمتر میشود.
شایان ذکر است هر فرد ،نمونه و یا جامعاه ای کاه بار مبناای پرسشانامة هافساتد ،مطالعاه
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می شود .در نهایت ،یک نمرة کلی فرهن

یا به تعبیری یک نمرة نگرش های فرهنگی باه خاود

اختصاص میدهد (که برابر با متوسط نمرات چهار بعد فرهن

است ).هافستد نیز این نماره را

برای  2۱کشور به دست آورد و در تحقیق حاضر نیاز ایان عادد بارای وزارت رفااه و تاأمین
اجتماعی محاسبه شد« .لذا منفیبودن رابطة نگرشهاای فرهنگای و خالقیات کارکناان در ایان
فرضیه بدین معنی است که هر فرد ،نمونه ویا جامعه ای که حائز نمرة بااالتری در نگارشهاای
فرهنگی هافستد باشد ،انتظار بر این است که از خالقیت کمتری برخوردار باشد و یا به عبارتی
بهتر ،از فرهن

غیرخالقتری نسبت به بقیه برخوردار است .بنابراین ،این فرضیه کاه مهمتارین

و کاربردیترین فرضیه این تحقیق نیز میباشد از این نظر حائز اهمیت است که میتواناد ماا را
در تشخیص و رتبهبندی فرهن های خالق و غیرخالق یاری نماید».
پیشنهادهای تحقیق

با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر مطرح میشود.
 حداقلکردن نقش جنسیت در موضاوعات ساازمانی و ایجااد فرصات حضاور در مشااغلحساس و با شرایط احراز باالتر برای زنان؛
 -تشویق و ترویج فرهن

تواضع و تعاون در انجام دادن کارها و توجه به فرایند انجام کار در

کنار نتایج کار؛
 اهمیتدادن به مشاوره و مشارکت کارکنان در اتخاذ تصامیم هاای ساازمانی و کساب آرا ونظرات اطرافیان؛
 درنظرگرفتن پاداشهای اجتماعی در کنار پاداشهای مادی در برنامههای رفاهی و تشاویقیکارکنان؛
 اهمیتدادن به کیفیت زندگی و ایجاد محیط کااری پرنشااط باا اساترس کمتار ،هماراه بااآسایش و آرامش فکر؛

 -تشویق و ترویج فرهن

خطرپذیری؛
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 اجتناب از صدور بخشنامهها ،دستورالعملها و قوانین و مقررات اضافی و دست و پاگیر؛ دادن آزادی ،اقتدار و اختیار بیشتر به کارکنان ،جهت مشارکت در تصمیم گیریها ،و ایمان واعتماد به توان و استعداد آنان؛
 -کاهش رفتارهای شعارگونه و سنتی ،و ترویج فرهن

صداقت و صراحت؛

 تحمل تعارض و مدیریت مؤثر و سازندة آن؛ -تمرکززدایی و تقویت فرهن

مشارکتجویی و مشارکتپذیری؛

 کاهش سطوح سازمانی توزیع قدرت به شکل افقی و کاهش تعداد کارکنان نظارتی؛ -برقراری جریان روان ارتباطات و اطالعات بهطور عمودی و افقی.

براساس نتایج پژوهش حاضر دستکم تا  25درصاد از خالقیات کارکناان را مایتاوان باه
نگرشهای فرهنگی آنان نسبت داد .از طرف دیگر ،یکی از راهباردهاای مهام مادیریت مناابع
انسانی ،مدیریت فرهن

سازمانی است که معموالً به دو شاکل تقویات فرهنا

موجاود و یاا

تغییر آن انجام میگیرد .بنابراین از آنجا که پیشنیاز و قدم اول استقرار هار یاک از راهبردهاای
تقویت و یا تغییر ،شناخت وضع موجود فرهن

و یا به تعبیر این تحقیق« ،نگرشهای فرهنگی

سازمانی» است ،بنابراین ،پیشنهاد میشود ویژگیهای یادشده بهطاور مساتمر و رسامی توساط
یکی از واحدهای مرتبط سازمانی (نظیر معاونت یا مدیریت منابع انسانی) اندازهگیری و بررسی
شود و یافتههای آن برای اتخاذ تدابیر و سیاستهای الزم به اطالع مدیران ارشد سازمان برساد.
همچنین ،در جذب و انتخاب کارکنان به نگرشهای فرهنگی آنان ،بهویژه در مشااغلی کاه باه
سطح باالیی از خالقیت و نوآوری نیاز است ،توجه جدی شود .زیرا اساساً سازمانها باید ابتادا
نیروهای خالق را جذب کند ،قبل از آنکه بخواهند آنها را تشویق ،پرورش یا نگهاداری کناد.
شایان ذکر است در اعمال هر نوع تغییر سازمانی میزان انطبااق فرهنا
نیازمندیهای تغییرات مورد نظر بررسی و در نظر گرفته شود.

موجاود باا الزاماات و
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