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کارکنان  یور بهرهی بر سازمان تیخالقی و فرهنگ سازمانتاثیر  تحلیل   

 )مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه( 

 
 3اسما سعیدی بیستونیو  2سارا منصوری، 1 بساطیعلی 

 ای مزهاًطاُحساتذاری داًطگاُ فٌی ٍ حزفِ مارضٌاس ارضذ  8
 پیام ًَر  داًطگاُ ،هذیزیت تاسرگاًی 2

 داًطگاُ پلیس اهیي 9

 

 چکیده

دّذ، ًظام ارسضی  تاضذ مِ اػضای ساسهاى را تِ ینذیگز پیًَذ هی ّای هطتزك هی ای اس هؼاًی ٍ ارسش فزٌّگ ساسهاًی هجوَػِ

است  یهْو اریفزٌّگ اس هَضَػات تس ،ضَد دّذ ٍ تاػث توایش یل ساسهاى اس ساسهاًی دیگز هی حامن تز ساسهاى را تطنیل هی

هٌاسة تا ًشٍل ٍ ماّص  یاس فزٌّگ ساسهاً یزیگ مِ تذٍى تْزُ یًوَد مزدُ طَر ،یادار یّا اىح ٍ جسن ساسهمِ در رٍ

 تِ ارتقای مویت ٍ میفیت خذهات، ماّص تَاًذ هی اس طزفی خالقیت ساسهاًی تَد، نیدر ساسهاى هَاجِ خَاّ یٍر تْزُ

، ایجاد اًگیشش ٍ رضایت ٍریُ تْز شایص مارایی ٍص رقاتت، ا فمزاسی، افشای، جلَگیزی اس اتالف هٌاتغ، ماّص تَرٍّاِ ّشیٌ

ٍرینارمٌاى در ی تز تْزُساسهاً تیخالقٍ  یفزٌّگ ساسهاً تحلیل تاثیز ،لذا ّذف اس ایي تحقیق ضغلی در مارمٌاى هٌجز گزدد.

 898ّا  آى يیاست مِ اس ت ى استمارمٌافز اس ً 984ضاهل  قیتحق يیا یجاهؼِ آهار تاضذ.هیداًطگاُ پیام ًَر استاى مزهاًطاُ 

 تحقیق يیاًتخاب ضذًذ. لذا ا 8998سال  اٍل وِیً یاػٌَاى ًوًَِ تز سادُ ٍ تا استفادُ فزهَل مَمزاى تِ یصَرت تصادف ًفز تِ

  ًاهِ پزسص ٍ( 8996فزٌّگ ساسهاًی راتیٌش ) ّا، اس پزسطٌاهِآٍری دادُاست. جْت جوغ یاس ًَع ّوثستگ یطیوایپ-یفیتَص

 یی( استفادُ ضذُ است. رٍا2002ٍ ّوناراى ) ذیمارمٌاى  اه یٍر تْزُ  ًاهِ پزسص( ٍ 8988خالقیت ساسهاًی اسوی ٍ جْاًی )

اس  یزیگ اًذاسُ یاس آى ّستٌذ مِ اتشارّا یّا حام ًاهِ پزسص( 0.82ٍ  0.75ٍ  0.80)آلفای مزًٍثاخ:  ییایٍ پا)تَسط اساتیذ( 

استٌثاطی ٍ تا استفادُ اس SPSS افشار  تَسط ًزم اتیحاصل اس آسهَى فزض جیّستٌذ. ًتاتزخَردار  یتخَ ییایٍ پا ییرٍا

 .تاثیز داردمارمٌاى  یٍر تز تْزُی ساسهاً تیخالقفزٌّگ ساسهاًی ٍ  ، ًطاى داد مِ )رگزسیَى خطی (

 

 .مارمٌاى ٍریتْزُ ،یساسهاً تیخالق ،یفزٌّگ ساسهاًهای کلیدی:  واژه
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