
  

 

 

 

 

 

 

314 

 

 مدیریت و کارآفرینی مطالعات

 1341 بهار، 1، شماره 8دوره 

 314 -304 صفحات 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

بررسی تاثیرگذاری خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری  

 شغلی

 )مورد مطالعه: شهرداری تهران( 
 

 فاطمه نژاد انصاری کوچصفهانی

 دکترای پزشکی، واحد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

 

 چکیده

سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی در شهرداری بررسی تاثیرگذاری خالقیت  حاضر به پژوهش در

جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شهرداری تهران می باشد. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از تهران پرداخته شد. 

به عنوان نمونه انتخاب نفر  439جدول مورگان استفاده میشود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد نمونه 

 پیمایشی است. ابزار-شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی

محاسبه  4.3پرسشنامه می باشد، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر ار  اطالعات این تحقیق گردآوری

نرم برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون مدل معادالت ساختاری و  .ه از روایی و اعتبار تایید شده برخوردار استشد. پرسشنام

است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیرگذاری خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی استفاده شده  Plsافزار 

 درگیری شغلی مورد تایید قرار داد.

 

 خالقیت سازمانی، کارآیی سازمانی، درگیری شغلیهای کلیدی:  هواژ
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 مقدمه:

هکای آن   درآمد توسعه و پیشرفت و تعالی یک سازمان و جامعه است و آگاهی از متون و تکنیکک  خالقیت و نوآوری الزمه و پیش

توانکد بکه ایجکاد     هکا مکی   ت در سکازمان است .افزایش خالقی مند ناپذیر برای مدیران کارکنان و پژوهشگران عالقه ضرورتی اجتناب

(. امروزه هکر سکازمانی بکا تقویکت     0411، 1انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان و با تبع افزایش عملکرد منجر گردد )سمیمووا 

حکال   تر دارد . در چنین شرایطی زمینه وسیع و درعکین  گشایی هر چه سریع خالقیت سعی در افزایش سرعت پیشرفت و مشکل

های گوناگون تولید و ارائه خدمات، خالقیت و نوآوری اسکت ککه الزم اسکت سکریعاا فعالیکت درزمینکه        شرفت در جنبهاساسی پی

 (.0413، 2افزایش آن توسعه یابد )رونینگز

 بکا  آن هکا  محیط کاری و هستند مواجه خود اطراف محیط در دگرگونی از بی نظیری جریان با یکم و بیست قرن سازمان های

 بیشکتر  امکروزه  .محیطی، توصیف می شود جریانات بودن پیشبینی قابل غیر و تغییر، قطعیت نداشتن زیاد شتاب دمانن عواملی

 پویا محیط با را خود کند آن ها کمک به تا هستند خود سازمان های برای مؤثرّی راهکار به دستیابی وجوی جست در مدیران

هکا انجکام    ها به منظور کسب سودآوری، توسط شکرکت  کاهش هزینه(.1496کنند )ارجمند،  سازگار و متغییر حاکم، هماهنگ و

ای برخکوردار   های نو توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویکژه  گرفته است، در این راستا خالقیت و تولید افکار و اندیشه

هسکتند و مکی تواننکد در دنیکای پکر      هایی موفق  شده و جایگاه واالیی را در سازمان به خود اختصاص داده است. امروزه سازمان

 (.1493های جدید را در سازمان کاربردی سازند )بهرامی،  رقابت ادامه حیات بدهند که دائماا افکار و اندیشه

هکا بکه    های بسیاری که در زمینه ساختاردهی و مهندسی مجکدد فراینکدها و همينکین ککاهش هزینکه      در این عصر ضمن تالش

های نو توسط مدیران و  ها انجام گرفته است، در این راستا خالقیت و تولید افکار و اندیشه شرکتمنظور کسب سودآوری، توسط 

(. 0410، 3ای برخوردار شده و جایگاه واالیی را در سازمان به خود اختصاص داده است )فرسانی کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه

هکای جدیکد را در    ر رقابت ادامه حیات بدهند که دائماا افکار و اندیشکه هایی موفق هستند و می توانند در دنیای پ امروزه سازمان

سازمان کاربردی سازند در تحقیق حاضر به بررسی تاثیرگذاری خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقکش میکانجی درگیکری    

 شغلی در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 بیان مسئله

آوری و منکابع   های بسیار فشرده جوامع گوناگون برای دست یابی بکه جدیکدترین فکن   در دنیای پیيیده کنونی که شاهد رقابت 

خالق و صاحبان اندیشه نو و تفکر واگرا به مثابه گران بهاترین سرمایه هکا از جایگکاه بسکیار واال و    -قدرت هستیم افراد تیز هوش

فرهنگی اقتصادی و آمکوزش بکه    -ناگون اجتماعیارزشمندی برخوردار هستند. در چنین عصری باید برای اداره سازمان های گو

نوآوری و نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دست آوردهای اخالقی علمی و فنی بشر همکت گماشکت و راه را بکرای نکوآوری و     

  (.1491ارائه طرح های مناسب در این سازمانها هموار کرد )صادقی و همکاران، 

ای که خکود  جهت حفظ بقا و داشتن مزیت رقابتی، سازمانی خالق و نوآور شوند؛ به گونه ها ناگزیر هستند تاها و شرکتسازمان

های ژرف جهانی آماده سازند. بر اساس ایکن اسکتدالل، کشکورهای صکنعتی بکر      و دگرگونی را در جهت مدیریت تغییرات شتابان

ای را برای مسایل های بدیع و خالقانهنگر که رهیافتآموزش خالقیت تأکید بسیار داشته و در انتخاب افراد خالق، نوآور و آینده

                                                           
1 Smimova 
2 Runing et al 
3 Farsani 
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دارند، توجه خاص مبذول داشته . جامعه که نتواند از نعمت خالقیت و ابکدا  نهایکت اسکتفاده را ببکرد و بسکیار      پیيیده ارایه می

ت خواهکد داد؛ و ایکن   تأسف بارتر آنکه به فکر سرکوب کردن آن نماید، انسان دیگر موهبت اشرف بودن مخلوقات خود را از دس

 (.1493)مرادی و همکاران،  یک دلیل کافی است تا آموزش و پرورش خالق برای هر جامعه ای در اولویت قرار گیرد

اگر سازمان ها می خواهند در محیط کسب وکار پویا و در یک وضعیت رقابتی باقی بمانند، بایسکتی آمکادگی بکرای تغییکررا بکه      

تحوالت سکریع عصکر کنکونی مکا،     (. 1491های امروزی داشته باشند )نجفی، رحیمیان و باشکوه، عنوان عنصر کلیدی در سازمان

نیازمند حل مسائل و مشکالت به گونه ای خالق است. هرچند علم، توسعه و پیشرفت نیاز اولیه ی بشر امروزی است، ولی بایکد  

ای که ما با آنها مواجه خواهیم شد نیسکت، تنهکا    دانست که علم به خودی خود، ضامن حل بسیاری از مسائل و مشکالت آینده

نیروی فوق العاده و قدرتمند خالقیت است که می تواند مسائل و مشکالت را بکه طکرز خکارق العکاده ای از سکرراه بشکر بکردارد        

 (. 1498)علیزاده، 

رآن زندگی می کنیم پیيیده تر می امروزه جامعه بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خالق نیاز دارد هر قدر جهانی که د

شود نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خالق و آفریننده نیز بیشتر و شدیدتر می گردد بکه همکین دلیکل در شکرایط کنکونی      

مسئله خالقیت از مهم ترین مسائل در قلمرو روانشناسی سازمانی است با توجه به این امر باید مدیرانی مبتکر و خکالق را بکرای   

های متفاوت مدیریت برگزید مدیران توانمندی که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسکته زمینکه را بکرای تجلکی و      رده

های خالق در سازمان و حمایت از  .از وظایف مدیران کشف و شناسایی ذهنبروز استعدادها و خالقیت های کارکنان فراهم آورند

توجکه بکه    انگیزش در این کارکنکان در جهکت اسکتفاده از افکارشکان در سکازمان اسکت .      آن و ایجاد امنیت در رضایت شغلی و 

خالقیت و به همراه آن محصول این فرآیند یعنی نوآوری، در سازمانها موجب باال بکردن سکطا اثرگکذاری و ککار آیکی عملیکات       

یق مکا بکه در تحقیکق حاضکر بکه بررسکی       شود.در این تحق سازمان گردیده و درنهایت موجبات بهبود عملکرد سازمانی فراهم می

پردازیم لذا سؤال اصکلی   تاثیرگذاری خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی در شهرداری تهران می

 تحقیق این است که آیا خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی در شهرداری تهران تأثیر دارد؟

 

 شینه تحقیقات انجام شده:پی

ها و عوامل خالقیت در تدریس معلمان خالق در مدارس  بررسی زمینه"( به تحقیقی تحت عنوان 1498عزیزی و همکاران )-

پرداختند. هدف این پژوهش مطالعه زمینه ها و عوامل خالقیت در تدریس معلمان خالق در مناطق روستایی استان  "روستایی

پژوهش حاکی از آن بود که خالقیت در تدریس معلمان روستایی را می توان متأثر از سه دسته از عوامل کردستان بود. نتایج 

های فرهنگی مناطق مشتمل بر عوامل فردی )تجربه و تحصیالت، عالقه و انگیزه، وجدان کاری( عوامل فرهنگی )توجه به تفاوت

 ساختار، مدیر مدرسه و همکاران( دانست.های فرهنگی مناطق محروم( و عوامل اداری )مختلف، محدویت

آفرین و خالقیت کارکنان در بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول»( در پژوهشی تحت عنوان 1491تابلی و همکاران )-

آفرین و خالقیت کارکنان، رابطه معناداری به این نتایج دست یافت که بین رهبری تحول« ریزهای دولتی شهرستان نیسازمان

بخش، ترغیب ذهنی و آفرین که شامل نفوذ آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهامهای رهبری تحولدارد. سبکوجود 

 مالحظات فردی است رابطه معنادار و مستقیم با خالقیت کارکنان دارند.

انجام "کشور  اقتصادی توسعه و بازار اهداف پیشبرد در کارآفرینان نوآوری و خالقیت"( تحقیقی با عنوان 1494) هریس رزاق-

داده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی نقش خالقیت و نوآوری کارآفرینان در پیشبرد اهداف بازار و توسعه اقتصادی کشور 
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نظران  باشد و بدین منظور از کتب و مقاالت داخلی و خارجی استفاده گردید. در این راستا نیز به دیدگاه برخی از صاحب می

شود.  تفاوت خالقیت و نوآوری پرداخته درنهایت تحلیل اقتصاد کالن و اهمیت آن برای کارآفرینان بیان می اشاره و سپس به

زایی و توسعه اقتصادی شده که برای  وری، ثروت، رفاه، اشتغال نتایج تحقیق بیانگر آن است که کارآفرینی موجب افزایش بهره

د و شکوفایی خالقیت و نوآوری کارآفرینان برداشته و درصدد رفع موانع هایی برای رش بایستی گام تحقق این عوامل دولت می

 موجود باشد.

بررسی گرایش تفکر خالق معلمان ریاضی آینده نگر از نظر متغیرهای مختلف  "( تحقیقی با عنوان  0418) 3سنبرچی  -

الق معلمان ریاضی آینده نگر در گروه انجام داده است . با توجه به نتایج به دست آمده، اعالم شد که گرایشهای تفکر خ"

در بخش نمره کل بودند، نکته قابل توجه این نکته که باید به معلمان ریاضی آینده نگر فرصت  "خوب"متشکل از محدوده 

هایی برای توسعه مهارت های تفکر خالق داده شود و زمان بیشتری برای طراحی محصوالت خالق داشته باشد. اگرچه هر یک 

د دارای مهارت های تفکر خالق هستند، اما تعیین اینکه چگونه با استفاده از تمایل مهارت های تفکر خالق و عواملی که از افرا

 این گرایش را فعال می کند، تعیین می شود، مطابق با متغیرهای مختلف تغییر می کند.

ر خصوص مفهوم خالفیت و عوامل مؤثر بر آن کارمند لیتوانیایی د 061( در مطالعه دیدگاه 0413) 1الپینیین و دومسیین -

ت کارکنان متأثر از عواملی چون خودکارآمدی خالقانه، انگیزه درونی سازی هدف برای عمل آموزشی و نتیجه گرفتند که خالقی

پداگوژیک و احساسات مثبت است. آنها همينین دریافتند که عالوه بر اهمیت دسترسی کارکنان به منابع کافی، زمینه 

 اجتماعی نیز در تسهیل خالقیت شخصی کارکنان بسیار اهمیت دارد.

بررسی رابطه رهبری اخالقی با خالقیت کارکنان با نقش میاجی به اشتراک گذاری  "( تحقیقی با عنوان 0414) 6و چنگ ما-

انجام داده است .در این تحقیق با استفاده از تئوری تبادل اجتماعی و نظریه یادگیری اجتماعی، تأثیر "کارآمدی -دانش وخود

میانجیگری اشتراک دانش وخودکارآمدی مورد بررسی قرار دادیم.در نتایج نشان  رهبری اخالقی بر خالقیت کارکنان از طریق

داد که رهبری اخالقی با خالقیت کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری دارد. با استفاده از یک مدل میانجی گری چندگانه نقش 

 رکنان تایید شد.کارآمدی در تاثیر رهبری اخالقی با خالقیت کا-میانجی به اشتراک گذاری دانش وخود

 

 فرضیه تحقیق:

 فرضیه اصلی

 خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی تاثیر معنی داری دارد.

 فرضیه های فرعی

 خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی تاثیر معنی داری دارد. -1

 خالقیت سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر معنی داری دارد. -0

 آیی سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر معنی داری دارد.کار -4

 

                                                           
4 Cenberci 
5 Lapeniene and Dumciene 
6 MA AND CHENG 
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 روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق حاضر  پیمایشی است.-این تحقیق ازنظرهدف کاربردی است و ازنظرماهیت گردآوری داده ها توصیفی 

گان نیز تعداد نمونه نفر میباشد که با استفاده از جدول مور 01444کارکنان شهرداری تهران می باشند که تعداد آنها حدود 

و برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از روش تصادفی ساده استفاده میشود. ابزار گردآوری اطالعات  نفر تعیین می شود 439

( محاسبه شد. پرسشنامه از روایی 894/4این تحقیق پرسشنامه می باشد، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )

ایید شده برخوردار است. در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده و اعتبار ت

 است. 

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش برای بررسی فرضیه

 های تحقیق  فرضیه T-VALUESساختاری در حالت مدل معادالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 
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 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی تاثیر معنی داری دارد.

 

 ر درگیری شغلیبررسی نقش میانجی متغی -

در این بخش نقش میانجی متغیر درگیری شغلی سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یک متغیر میانجی، یک آزمون پر کاربرد 

رود و از وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می 3به نام آزمون سوبل

 شود:فرمول زیر محاسبه می

 
 که در آن

 a مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

b  مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛ 

Sa  خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛ 

Sb باشد. خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 از آزمون سوبل متغیر درگیری شغلی نتایج حاصل-1جدول 

z-value Sb Sa b a 
1.43 4.411 4.431 4.433 4.449 

 

می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر درگیری شغلی می باشد لذا  1.96باالتر از z-value بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار

یی سازمانی با نقش میانجی درگیری شغلی تاثیر معنی در مجمو  فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه خالقیت سازمانی بر کارآ

 داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد. 

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -1جدول 

فرضیه های 

 فرعی
-T ضریب مسیر فرضیه

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید ٪99 3.468 4.034 خالقیت سازمانی بر کارآیی سازمانی تاثیر معنی داری دارد اول

 تائید ٪99 3.119 4.449 خالقیت سازمانی بر درگیری شغلی تاثیر معنی داری دارد دوم

 تائید ٪99 6.840 4433 درگیری شغلی بر کارآیی سازمانی تاثیر معنی داری دارد سوم

 

                                                           
7 Sobel Test  
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 نتیجه گیری و پیشنهادات:

 که شود داده تشکیل شهرداری تهران در هایی جلسه شود پیشنهاد می، فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

 به اهداف اعتماد ایجاد تفصیل بیان کنند به انداز و اهداف کالن تحول را به اهداف سازمان را برای کارکنان مشخص کنند، چشم

ه باشند تا های سازمان، حضوری فعال و مشهود داشت توجه کند و در طول اجرای برنامه روشن سازمانی اهداف سازمانی، ترسیم

های خود درراه اعتالی سازمان استفاده کنند و در سازمان به کارکنان استقالل و  کارکنان بتوانند همواره از توانایی و خالقیت

ی خود را به فعلیت ها استقبال کنند تا آنان بتوانند استعدادهای بالقوه های جدید آن آزادی عمل بیشتری داده شود و از ایده

 ایجاد مناسب برای تحول و نوآوری و انگیزشی ابزارهای کار خود نوآوری داشته باشند و مدیران در سازمان از برسانند و در

هایی برای باالتر بردن سطا فرهنگ نوآوری سازمانی و افزایش  ی برنامه ایمن استفاده کنند و با ارائه و آرام، سالم، پویا فضایی

کارگیری خالقیت و نوآوری کارکنان شاهد بهبود عملکرد خود و  ها تالش شود تا با به تغییر آن برابر در مقاومت خالقیت و عدم

 در رایتای آن کارایی سازمانی شوند.
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