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Abstract 

 

Objective: The purpose of this study was to provide a model for training creative 

managers in Assaluyeh Petrochemical Company. 

Method: In the present study, a descriptive-analytical method was used. The study 

population included all managers and experts of Assaluyeh Petrochemical 

Company, 200 of whom were selected using stratified sampling. The data 

collection tool was a researcher-made questionnaire whose questions and items 

were extracted from an in-depth study of the literature. For data validity, content 

validity based on expert panel was used and for the reliability of the questionnaire, 

Cronbach's alpha coefficient was used, which was considered appropriate 

according to the value obtained from this test (0.85 / 91). Structural equation 

model was used to analyze the research data. 

Results: The findings of this study showed that the model of training creative 

managers in Assaluyeh Petrochemical Company had 4 dimensions: individual, 

job, working group and organizational. In addition, the research findings showed 

that the organizational dimension is the most important and the individual 

dimension is the least important. 

Conclusion: The findings of the present study indicate that it is not possible to 

have creative and outstanding managers just by focusing on individual and 

personality traits. Rather, a large part of this training should be devoted to 

providing macro-organizational contexts to flourish the latent talents of 

individuals, and until this context is provided, any training course to improve 

personal and professional skills is doomed to failure. 
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 یبر بعد سازمان دیخالق با تاک رانیمد تیبه منظور ترب یارائه مدل

 1نیلوفر ربیعی منفرد

 2لیال بهمئی 

 3محمد حسین پور 

 :چکیده

 هدف از پژوهش، ارائه الگویی برای تربیت مدیران خالق در شرکت پتروشیمی عسلویه بود.  هدف:

ضر از روش  روش: صیفیدر پژوهش حا شامل تمامی مدیران و  -تو شد. جامعه پژوهش  ستفاده  تحلیلی ا

ی اگیری طبقهها با اسننتفاده از روش نمونهنفر از آن 200کارشننساسننان شننرکت پتروشننیمی عسننلویه بود که 

شدند. ابزار گردآوری داده شسامه محققانتخاب  س سواالت و گویهساختهها، پر های آن از مطالعه ای بود که 

شده بودند. برای روایی داده ستخراج  ستفاده ژرف ادبیات ا صان ا ص ها از روایی محتوایی مبتسی بر پانل متخ

با توجه به مقدار به دست آمده از این  شد و برای پایایی پرسشسامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که

شد. برای تحلیل داده91/85/0آزمون ) شخیص داده  سب ت ساختاری (، مسا های پژوهش نیز از مدل معادالت 

 استفاده شد. 

 4های این پژوهش نشان داد که مدل تربیت مدیران خالق در شرکت پتروشیمی عسلویه دارای یافته ها:یافته

های پژوهش نشننان داد که بعد سننازمانی ه کاری و سننازمانی بود. افزون بر آن، یافتهبعد فردی، شننیلی، گرو

 رین اهمیت است. دارای بیشترین اهمیت و بعد فردی دارای کمت

های فردی و تسها با تمرکز بر ویژگی داللت بر این مسننناله دارد که حاضنننر های پژوهشیافته گیری:نتیجه

صیتی نمی ستردهسرآ توان مدیرانی خالق وشخ شت. بلکه بخش گ صرفِ فراهم مد دا ای از این تربیت باید 

شود،  ستر فراهم ن شود و تا این ب ستعدادهای نهفته افراد  شکوفا کردن ا سازمانی برای  سترهای کالن  کردن ب

 ی آموزشی ارتقای مهارتهای فردی و شیلی محکوم به شکست است.هرگونه دوره

 مدیران خالق، مدل خالقیت سازمانی، مدیریت خالقانه. واژگان کلیدی: تربیت مدیر، تربیت 
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 بیان مساله

سان  شسا مورد مطالعه علمی قرار گرفت. بدان دلیل نیز بود که خالقیت به خالقیت برای اولین بار توسط روان

شده بود و مفهوممفهومی  شساختی تبدیل  سالیان متمادی پردازی دربارهسازی و نظریهروان سط ی آن تا  تو

صورت می سان  شسا شهها خالقیت را گرفت. آنروان گفتسد که بتواند های نو میها و ایدهبه خلق و تولید اندی

، 1970ی اما با آغاز دهه (.2010روی افراد و جامعه بردارد )پراکتر، های پیشگرهی از مشنننکالت و چالش

شته شتهپردازی خالقیت پرداختهایی دیگری نیز به تبیین و مفهومر خالقیت ی مدیریت، سد. برای مثال، در ر

ها و دانسننتسد و مارادشننان از خالقیت نیز فراهم سنناختن اندیشننهها میرا کارکردی ضننروری برای سننازمان

در  توجه به خالقیت(. 2011های سننازمانی بود  )آدگبسننان، ها و فعالیتهای نو در برخورد با چالشروش

 سننتسدتوانها نمیسننازمان که در سننرعت تیییرات فزایسده محیط بیرونی بود اهمیتها از آنرو دارای سننازمان

سان،های مورد نیاز کارکسان را آموزش ها و دانشتمامی مهارت شیده میباید  دهسد. بدیس که شد تدبیری اندی

شان توانایی شسد که به محض روهایی ها و خالقیتکارکسان خود شته با شدن با موقعیتبهپایدار دا های رو 

مدیران در  یکسسدهوجه به نقش تعیینها را از پیش رو بردارند. با تلشنننی، با تکیه بر آن خالقیت، چالشچا

ن این بسنتر را فراهم کرد. چراکه نه تسها مدیران در توای، با تربیت مدیران خالق بهتر میهای سنازمانفعالیت

با  بلکهکسسده دارند رای عملیات نقشننی تعیینگذاری و اجریزی، سننیاسننتگیری، برنامههای تصننمیمفعالیت

های شنننود. چراکه یافتهتراکمی به سنننایر کارکسان مستقل میها، این خالقیت به صنننورت شننندن آنترخالق

ها از کارکسان نیز خالقانه تر شننندن مدیران، انتظارات آناند که با خالقهای گوناگونی نشنننان دادهپژوهش

 (. 2011خواهد بود و بستری برای ایجاد رشد و نوآوری ایجاد می کسسد )کورتیوم، آروال و ویسسار، 

ست شان دادهدر ایران  های مختلفیپژوهش که گفتسی ا سازمانن شی جدی اند که  های مختلفی در ایران تال

، سننسد چشننم انداز 1404اند. برای مثال، در سننسدهای باالدسننتی تقویت بسننترهای خالقیت انجام دادهبرای 

پرورش، خالقیت، همواره مورد توجه بوده است. اما نکته ویا در سسد تحول بسیادین در آموزشبیست ساله و 

که  بل توجه آن اسنننت  ج با وجودِقا قه مفقودهاین تالش  به عسوان حل یت  مهدی، خالق نا های ای در بر

ست و اجرای برنامهسازمانجاری وساری شده ا رو بهها و موانعی روهای خالقانه، همواره با چالشها تلقی 

مراتب بلسد سازمانی بوده ا همچسان سستی و مبتسی بر سلسلههراکه قسمت اعظم ساختارهای سازماناند چبوده

ست که عمالً خالق سازمانا سخگویی را از  سرعت پا ست )کریمییت و  سلب کرده ا ؛ 1394رحمانی،  و ها 

شان دادهاین در حالی است که پژوهش(. 1395صلواتیان و مسصوری،  ی اند که نبودِ خالقیت دربردارندهها ن

شان دادهافزون بر آن، پژوهشهای فردی، اجتماعی و سازمانی است. آمدهای ناگواری در جسبهپی  اند کهها ن

سازمان شود مَیت و کیفیت محصوالت و خدمات میک عث کاهش ها نه تسها باعدم وجود مدیران خالق در 

شدنبلکه باعث  شود )محبوبی و توره، های کارکسان میرفتن انگیزهمسابع و امکانات و همچسین از بین تلف 

ست که (.  1387 شان میاین در حالی ا شرکتبرآوردها ن ساله در  ها دالر های موفق دنیا میلیوندهد که هر 

ها برای نادیده هایی که شنننرکتشنننود و جالبتر آنکه هزیسهتربیت نیروهای خالق هزیسه میبرای پرورش و 

هایی اسننت که صننرف آموزش و تربیت نیروهای گرفتن این امر باید متقبل شننوند به مراتب بیشننتر از هزیسه

های شرکت های(. برای مثال، مجله فورچون که به بررسی سازوکارها و مکانیسم2010کسسد )دفت، خالق می
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شرکتموفق دنیا می ست که  شان داده ا ساله پردازد ن تربیت و آموزش  برایمیلیون دالر  30های موفق هر 

به آموزش و تربیتی کسسد اما برآوردها نشنننان داده اسنننت که اگر این بودجه میهزیسه نیروهای خالق خود 

صاص پیدا نکسد، هزیسه شرکتباکیفیت اخت سال  80زند چیزی حدود ها باید برپداای که این  میلیون دالر در 

ست ستا، پژوهش2010)دفت،  ا شان داده(. در همین را سازمکه  اندهایی نیز ن  30تا 20ان تسها با کارکسان یک 

های مساسب آموزشپردازند که بعد از برگزاری های سازمانی میی خود به فعالیتهای خالقانهدرصد توانایی

 (.1390)اورنگی، قلتاش، شهامت و یوسلیانی، رسد درصد می 90تا  80این درصد به ها، برای آن

سیلهمه ست که وجودِ پتان شواهد در حالی ا ست که های و ظرفیتی این  های فردی، تسها نقطه آغازیسی ا

(. در واقع، باور بر این است که اگر استعدادهای خالقانه تربیت 2010نیاز به توسعه و تربیت دارد  )شاهین، 

توان از ها فراهم نشننود، آن اسننتعدادها مختوم مانده و نمینشننوند و یا بسننتری برای رشنند و توسننعه آن

های پتروشیمی یکی از شرکتدر این میان،  (.2011مسد شد  )سیلو، آگوستو و الگس، دستاوردهای آن بهره

انجام داده و فضایی هایی جدی برای توسعه تربیت مدیران خالق که تالش است مهم کشور شرکت عسلویه

سانی خالق فراهم آورد.  سعه مسابع ان ست که چگونه و با تکیه برای تو شی که کماکان وجود دارد این ا س پر

شیمی بر چه ابعادی می شرکت پترو ضر بر آن بود تا با تمرکز بر  توان به چسین تربیتی پرداخت. پژوهش حا

صیفی شی تو ستفاده از پژوه سلویه و با ا س -ع سش ارائه کسد.  تحلیلی، پا شن به این پر این در حالی خی رو

تواند های پژوهش حاضر میاند و یافتهاست که تاکسون هیچ پژوهشی به بررسی این مساله در ایران نپرداخته

 های نویسی به سوی مخاطبان خود بگشاید. دریچه

 اهداف پژوهش

 عسلویه.برازش و اعتباریابی مدل تربیت مدیران خالق در شرکت پتروشیمی  .1

 اولویت بسدی اهمیت هر کدام از ابعاد در تربیت مدیران خالق در شرکت پتروشیمی عسلویه.  .2

 مبانی نظری

 4خالقیت در استوار است. در این مدل،  (2004شالی و گیلسون )پایگاه نظری پژوهش حاضر بر بسیانِ مدل 

بعد سننازمانی اسننت. بسننیاری از  شننامل بعد فردی، بعد شننیلی، بعد گروه کاری وکه  شننودمیمولفه مطرح 

شگران،  شته فردی را امری خالقیتپژوه شساختی،  اند کهپسدا سبک و توانایی  صیتی،  شخ تابعی از عوامل 

صص مرتبط با وظیفه، انگیزش و تاثیرات اجتماعی  ستتخ صیتی، عواملی مانسد در بحث ویژگی. ا شخ های 

ض ستقالل در ق سترده، ا شی ویژه ایفا میاوت و داوری و حس اعتمعالیق گ ست کسسد. اد به نفس نق گفتسی ا

صیتکه عالوه بر ویژگی شخ ست که مجموعه، بریهای  های خاص برای ای از مهارتای خالق بودن الزم ا

ها، توانایی حلتفکر خالقانه، ارائه و تولید راهشنننامل توانایی ها نیز باید پرورش یابد. این مهارت خالقیت

ها از آنجا ارت(. این مه2017)چیمن و همکاران،  اسنننتگیرانه و قضننناوت پیفکر به شنننیوه غیرمعمول ت

محوری اسننت که شننامل های شننساختای نیازمسد سننبکتوانسد ضننروری باشننسد که هر عمل خالقانهمی

نایی تمرکز عمیق بر ای از اطالعات گسنننترده، حافظه دقیق، اسنننتفاده اثربخش از اطالعامجموعه ت و توا

ساله ستهای مختلف هها و پدیدم سترده . از دیگر جسبها ست، دانش گ های دیگری که در بعد فردی مطرح ا
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ها، انه، دانش تخصصی شامل تمامی دانشهای خالقها و مهارتبرخالف ویژگی. های مختلف استدر زمیسه

گیلسون، که فردِ مدیر در حوزه خاصی آن را کسب کرده است )شالی و  استها و تخصصی اطالعات، آموزه

ها ها، تخصصای دانشم کسد که فرد مدیر بتواند مجموعهتواند این بستر را فراه(. تربیت و آموزش می2004

ساله ست آورده و با تکیه بر آنای و ایده های نو در ارتباط با هر م سازمانی را حل و ها، چالشرا به د های 

ه اند کهای گوناگونی تاکسون نشان دادهه پژوهش(. به همین دلیل است ک2016)موزس و همکاران، رفع کسد 

صص شالی ها میهای گوناگون به آنتربیت افراد خالق و آموزش تخ سازمانی را ارتقا دهد ) تواند خالقیت 

سون،  سون به آن پرداخته(. 2004و گیل شالی و گیل ست. در نهایت، آخرین بعدی که  اند، انگیزش درونی ا

سازمانی شد که با تکیه بر آن بتواند پیها و انرژیباید دارای کشش بدان معسی که مدیر  گیرانه هایی درونی با

 های خویش باشد. های مورد نیاز برای توسعه تواناییو جسورانه در پی کسب توانایی

برای ایسکه بتوان مدیرانی خالق تربیت کرد حتما باید به بعد شننیلی نیز توجه شننود. چراکه خالقیت بدون 

ساس وجود یک  سد. بر ا صه ظهور بر سب نمی توان به مس شیلی و کاری متسا سون بافت  شالی و گیل مدل 

معسی پیدا های شنننیلی و کاری باید به عسوان یک عسصنننر حیاتی در تربیت مدیران خالق (، ویژگی2004)

شان دادهپژوهشکسد. می پیچیده است، ای است که چالشی و های سازمان به گونهی که شیلزماناند که ها ن

سب تواناییا شتری به ک ساس میفراد نیاز بی ست که پژوهشهای خالقانه در خود اح ها کسسد. این در حالی ا

های خالقانه مدیران را ارتقا دهسد شامل چالشی بودن تواند تواناییهای شیلی که میاند که ویژگینشان داده

ستقالل و پیچیدگی  ستشیل، ا سون،  ا شالی و گیل شامل مجموعه (2004) شیل  سو، زمانی که  . از دیگر 

ای برای های خالقانهاند به کارکسان اجازه دهد که روشتوباشننسد، این وظایف نمیوظایف سنناده و روتیسی 

ها افزون بر آن، پژوهش(. 2004ها را به کار ببرند )شالی و گیلسون، های سازمانی تولید کرده و آنحل مساله

بیشتری ی که محیط و شرایط کاری به صورتی پیچیده و چالشی است، کارکسان رضایت که زمان اندنشان داده

ضر می شان داده و کمتر حا ستقالل نیز  (.2017شوند از آن بافت کاری انتقالی بگیرند )چیمن و همکاران، ن ا

پیدا گونی به این نتیجه دسننت های گوناپژوهشاز اهمیت شننایانی توجهی در بعد شننیلی برخوردار اسننت. 

صص زمان برای انجام وظیفه خود و هم در نحوه انجام وظایف کرده سازمان، هم در تخ اند که اگر کارکسان 

(. 2004ها نیز ارتقا پیدا می کسد )شالی و گیلسون، ل نسبی را داشته باشد، خالقیت آنخود، آزادی و استقال

های پژوهش با یکدیگر تفاوت دارند و یافتهت که استقالل نسبی با استقالل کامل البته باید خاطر نشان ساخ

سبی مین ستقالل ن ست که ا شکوفا کسد اما دادنِ اختیار تمام و شان داده ا تواند زمیسه های بروز خالقیت را 

اهداف و انتظارت شیلی نیز (. 2017تواند به نتایج اثربخشی مستهی شود )چیمن، نمی کمال به کارمسد چسدان

ستا، از اهمیتی تحلیلی برخو ست. در همین را شان دادهپژوهشردار ا شیلی بر اند های مختلفی ن که اهداف 

تاثیرات شنننگرفی دار سان  جانی کارک مل انگیزشنننی و هی ته2016د )موزس و همکاران، عوا یاف های این (. 

به اهداف روشننن شننیلی را اند که اهداف شننیلی، تالش و توجه افراد برای دسننتیابی ها بیان داشننتهپژوهش

توانسد بر ایسکه کارکسان به چه چیزهایی توجه داشته باشسد، چگونه دهد. اهداف شیلی مستقیماً میایش میافز

سون،  شالی و گیل سانسد، جهت دهسد ) صی را به انجام بر (. افزون بر 2004کار کسسد و تا چه زمانی وظیفه خا

در نهایت، اهداف سننازمانی تسها  آن، اهداف شننیلی به صننورت غیرمسننتقیم بر انگیزش کارکسان تاثیر دارند.
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و سختی برای اهداف سازمانی داشته باشسد و بتوانسد مداوم از  تزمانی محقق می شوند که کارکسان تعهد سف

سون و زیباراس،  ساله (.2016کم و کیف عملکرد خود بازخورد دریافت کسسد )پاتر ای که در مسابع آخرین م

اند که اگر های گوناگون نشننان دادههای پژوهشانی هسننتسد. یافتهداخت، مسابع انسننتوان به آن پرشننیلی می

های ههای متعدد و متسوع داشنته باشنسد، امکان ارائه اندیشنها و دانشمدیران سنازمان، کارکسانی با تخصنص

شتر میگوناگون و  سازمان بی سازمامتسوع در  شد شود و به این ترتیب، خالقیت  شتری برای ر صت بی نی فر

تکیه بر دارا  خالقانه تسها با های نو و(. در واقع، توسننعه و ترویج ایده2017کسد )چیمن و همکاران، پیدا می

 (. 2004کسد )شالی و گیلسون، عسی پیدا میهای گوناگون مها و دانشهایی با تخصصبودن افراد و گروه

ها و ر شننیلی در رسننته(، بعد کاری اسننت. از آنجا که ه2004های مدل شننالی و گیلسننون )از دیگر بخش

سته سیم مید سته هایی تق سته و د ضای آن ر سایر اع ستلزم همکاری و ارتباط فرد با  ستشود که م ، جو و ا

های پژوهش یافتهدهسد. د زیادی خالقیت مدیران را شننکل میشننود که تا حفرهسگی در آن بافت ایجاد می

ست که خالقیت، اغلب در نتیجه تعامل فرد با  شان داده ا شکل مین ضای تیم کاری  گیرد. به همکاران و اع

(. برای 2010د )دفت، کسسده در خالقیت داشننته باشننتواند نقش تعیینرتیب، تاثیر اجتماعی اطرافیان میاین ت

ساخته مینمونه، نگرش صورت اجتماعی  شیلی مختلفی به  شکلهای  ساس تاثیر شوند و این  گیری بر ا

ست )چیمن و ه شی از وظیفه و  (. به این ترتیب، مدیران باید بدانسد که2017مکاران، اجتماعی اطرافیان ا بخ

سازمانی آن شدن به افرادی خالق نقش  ستها، تالش برای تاثیر بر کارکسان و همکاران خود برای تبدیل  . ا

کارکسان اند که زمانی که مافوقان تالش دارند تا اعتماد به نفس نشنننان داده هاافزون بر این مسننناله، پژوهش

 شود. سازی کسسد، خالقیت کارکسان تقویت میها شفافهای اساسی را برای آنش را ارتقا دهسد و فعالیتخوی

 شودگفته می هاییآخرین بعدی که در این مدل مطرح است، بعد سازمانی است که به تمامی شرایط و مولفه

قیت مدیران را ند خالتواها میو کیف آنکسسد و کم ش و در بافت سنننازمان نمود پیدا میکه در کلیت خود

، اجتساب از عدم اطمیسان مطرح استسازمانی  بعد(. یکی از ابعادی که در 2010د )دفت، تحت تاثیر قرار ده

شرایط مبهم و پیچیده هراس  شدن با  سازمان از رو به رو  ضای  ست که آیا اع ست. این بعد حاکی از آن ا ا

ها اند که اگر جو حاکم بر سنننازمانهای مختلف نشنننان دادهکسسد. پژوهشیدارند یا چسدان از آن اجتساب نم

سازمان از رو به رو گونهبه ضای  شد که اع سخت و پیچیده واهمهای با شرایط  شد شدن با  شته با و ای ندا

(. 2016کسد )موزس و همکاران، مدیران و کارکسان افزایش پیدا میچسین شننرایطی باشننسد، خالقیت ی آماده

باشنند، سنناختار سننازمانی اسننت. عامل دیگری که می تواند نقش بسننزایی در تربیت مدیران خالق داشننته 

تواند پذیر باشد بهتر میاند که هسگامی که ساختار سازمانی به صورت باز، پویا و انعطافها نشان دادهپژوهش

شهها میبازی آندهد. چراکه در چسین فضای های خالقانه افراد را توسعه و پرورش توانایی ها توانسد بر اندی

ستا و  سته، ای ساختاری ب سازمانی،  ساختار  شد، و آرای خالقانه خود تکیه کسسد. برعکس، زمانی که  ثابت با

(. 2017توانسد رفتارهای خالقانه خویش را توسنننعه و ارتقا دهسد )چیمن و همکاران، کارکسان و مدیران نمی

داشته باشد، سطح مسئولیت و تواند تاثیر شگفت انگیزی بر خالقیت عامل دیگری که در سطح سازمانی می

ه شدت بوروکراتیک های باند که سازمانها نشان دادهمی سازمان است. برای مثال، پژوهشهای رسگزارش

های کسسد که روشدیران کمتر رغبت می، کارکسان و مهستسدای ها رسمی و مکتوب گستردهکه دارای گزارش
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(. حال، زمانی 2004های نوین بیاندیشسد )شالی و گیلسون، ه را امتحان کرده و یا به راه حلمسالجدید حل 

سطحی  سازمانی،  سطح  شد و گزارشکه  ستردههموار با سمی گ شد، مدیران و کارکسان ای دهای ر ر آن نبا

 (. 2004توانسد رفتارهای خالقانه بیشتری را نمایش دهسد )شالی و گیلسون، می

سی خالپژوهش تاکسون اند. هیلمن، دوچک، میر و قیت و تربیت مدیران خالق پرداختههای گوناگونی به برر

ها دی مدیران خالق در آیسده شننیلی آن( در پژوهشننی به بررسننی نقش تربیت خالق بر کارآم2018گیونتر )

ها نشان از آن داشت تهش سساریونگاری انجام شد که یافپرداختسد. این پژوهش به شیوه کیفی و با تکیه بر رو

ستفاده سساریو نگاری خالقانه می که با ا سعه توان تواناییاز روش  های خالقانه مدیران را تقویت کرده و تو

 داد. 

ستون ) سی به نقد نگاه های حاکم بر تربیت مدیران آیسده 2018هوگوس، آپادیاها و هو شی به برر ( در پژوه

ست. در این پژوهش با  ستفاده اپرداخته ا شد تا ابعاد و  ای متفاوت از تربیت مدیرانز برنامها خالق، تالش 

شود. یافتههای ایمولفه سی  شت که برای تربیت مدیران خالق نه تسها ن مدل آزمایش و برر شان از آن دا ها ن

سخگویی اجتماعی و تربیت ا ستفاده کرد بلکه باید پا شته ای ا خالقی باید از رویکرد مبتسی بر تسوع و چسدر

 در تربیت مدیران خالق نیز لحاظ شود. 

یل ) ماب خت. ا2019آ مدیران خالق پردا یت  به بررسنننی چگونگی ترب به ( در پژوهش دیگری  ین پژوهش 

سی ابعاد و مولفه شده بود. های آهای برنامهبرر شی پرداخت که برای تربیت مدیران خالق تهیه و اجرا  موز

زمانی مدیران های فردی، گروهی و سننان خالق باید به تواناییبیت مدیراها حاکی از آن بود که برای تریافته

 ها تقویت شود. های خالقانه آنتوجه شده و توانایی

های حل ن سننطوح خالقیت سننازمانی و توانایی( به بررسننی ارتباط بی2017چیمن، پکل، آتوسننوی و یانار )

سپورت پرداختسد. این پژوهش به  ستانبول ا ساله مدیران ا شده و م ستگی انجام  نفر از مدیران  98شیوه همب

صورت داوطلب سپورت به  ستانبول ا شرکت کردند. یافتها شان داد که ارتباط انه در مطالعه  های این پژوهش ن

 های حل مساله خالقانه مدیران وجود دارد. ری بین سطح خالقیت سازمانی مهارتمعسی دا

زش بررسننی ارتباط بین فرهسس سننازمانی و خالقیت در آمو( به 2016موزس، آیودل، موسننسموال و گبسگا )

سمایی های کلیسننا و مدارس راهها به بررسننی آموزشها قوم نگاری بود. آنکارآفریسی پرداختسد. پژوهش آن

فرهسس سنننازمانی و خالقیت در های آن ها نشنننان داد که ارتباط معسی داری بین در نیجریه پرداختسد. یافته

 های کارآفریسی وجود دارد. آموزش

سون و زیباراس ) ستعدادهای خالقانه و نو2016پاتر سایی ا شسا سی چگونگی انتخاب و  آورانه افراد ( به برر

ها بر آموزش در حوزه بهداشننت و پزشننکی بود. روش پژوهش آن ها پیمایشننی بود و پرداختسد. تمرکز آن

شته فیزیک که د 188تعداد  صیالن ر شتسد را نفر از فارغ التح سالمت فعالیت دا شت و  ر حوزه آموزش بهدا

شده  ساخته  سسجش خالقیت  شت تا اعتبار ابزارهایی که برای  انتخاب کرد. یافته های این پژوهش تالش دا

بودند را ارزیابی کسد. یافته ها حاکی از آن بود از بین ابزارهای سننناخته شنننده تسها یک ابزار که به بررسنننی 

بار کافی برخوردار اسنننت. این ویژگی ها و عادت های خ نه افراد پرداخته اسنننت از اعت نه و نوآورا القا

پژوهشگران پیشسهاد کرده اند که برای درک استعدادهای خالقانه افراد نه تسها باید از ابزارهای از پیش تعیین 
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 شده استفاده کرد بلکه باید از مصاحبه و مشاهده نیز بهره مسد شد. 

( با اسنننتفاده از دو مطالعه موردی به بررسنننی این پرداختسد که آیا 2013پالمون )کارملی، گلبارد و ریتر 

رفتارهای حمایتگرانه مدیر می توان تسننهیم دانش و حل خالقانه مسنناله توسننط کارکسان را ارتقا دهد. یافته 

ستقیم و هم به  سازمان هم به صورت م شان داد که رفتارهای حمایتگرانه مدیر  صورت های هر دو مطالعه ن

 غیرمستقیم تاثیر معسی داری بر تسهیم دانش و مهارت های حل مساله خالقانه کارکسان دارد. 

( به بررسنی رابطه رهبری تحول آفرین و حل مسناله 2013کارملی، شنفر، بسیامین، ریتر پالمون و شنیمونی )

یعسی امسیت روانشننساختی و خالقانه در کارکسان پرداختسد. آن ها در این مطالعه همبسننتگی به دو متییر دیگر 

بازتاب پذیری مدیران به عسوان متییرهای میانجی توجه داشننتسد. داده های این پژوهش در سننه برهه زمانی 

مختلف گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که رهبری تحول آفرین ظرفیت های حل مساله خالقانه 

از طریق ایجاد یک جو ایمن از نظر روانشننساختی که افراد کارکسان سننازمان را تسننهیل می کسد اما این تاثیر 

 بتوانسد بازتاب پذیری داشته باشسد اتفاق افتاده است. 

سن و میکلتون ) سن، ایسار ساله پرداخت که آیا مدیران خالق می 2012ماتی سی این م شی به برر ( در پژوه

نفر از کارمسدان و  207انجام شنند و  توانسد سننازمان هایی خالق ایجاد کسسد. این پژوهش به شننیوه پیمایشننی

مدیران شننرکت های مختلف در این پژوهش شننرکت کرده و دیدگاه های خود را بیان داشننته اند. یافته ها 

سد سنننازمان هایی خالق را ایجاد کرده و با خالقیت  حاکی از آن بود که رهبران و مدیران خالق می توان

  سازمانی را به صورت معسی داری ارتقا دهسد.

سی تاثیر رهبری تحول1400کیانفر، کایدگپ و محمودی نژاد ) شی به برر شرایط نوآوری و ( در پژوه گرا، 

سرپرست در این پژوهش مورد مطالعه قرار  372اثربخشی مستقل بر خالقیت کارمسدان پرداختسد.  کارمسد و 

شننرایط نوآوری و اثربخشننی گرا با نقش میانجی های این پژوهش نشننان داد که رهبری تحولگرفتسد. یافته

 مستقل بر خالقیت کارمسدان تاثیری معسی دار دارند. 

سازمانی با 1400پور و رحیمی )جهانی شهروندی  سهیم دانش و رفتار  سی رابطه بین ت شی به برر ( در پزوه

 260خالقیت سازمانی در موسسات آموزش عالی پرداختسد. این پژوهش به صورت همبستگی انجام شد و 

های این پژوهش نشان داد که تسهیم دانش از کارکسان ستادی دانشگاه قم مورد مطالعه قرار گرفتسد. یافتهنفر 

 و رفتار شهروندی سازمانی، خالقیت سازمانی کارکسان را به صورت معسی داری پیش بیسی کرده است. 

صاحبدل و فروغی )عادل بابالن، معیسی سی نقش فر1400کیا،  شی به برر سه و خالقیت ( در پژوه هسس مدر

سازمانی بر اشتیاق معلمان دورا ابتدایی ناحیه دو شهر اردبیل پرداختسد. این پژوهش به شیوه همبستگی انجام 

ای مورد مطالعه قرار نفر از معلمان شننهر اردبیل با اسننتفاده از روش نمونه گیری خوشننه 374شنند و تعداد 

ها رابطه فرهسس سننازمانی، خالقیت کارکسان و اشننتیاق آن های این پژوهش نشننان داد که بینگرفتسد. یافته

اند به صننورت داری وجود دارد. افزون بر آن، تمامی ابعاد خالقیت سننازمانی به غیر از ابتکار، توانسننتهمعسی

 داری، اشتیاق کارکسان را پیش بیسی کسسد. معسی

رمایه اجتماعی با خالقیت و کارآیی ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین س1400رحیمی، سهیلی و صادقیان )

ستگی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه شیوه همب شاه پرداختسد. این پژوهش به  ستان کرمان های عمومی ا
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نفر به عسوان نمونه  155های عمومی اسننتان کرمانشنناه، تعداد نفر کتابدار کتابخانه 260انجام شنند و از بین 

شان داد که بین سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی و کارآیی رابطه های این پژوانتخاب شدند. یافته هش ن

شی مثبت و معسی سرمایه اجتماعی و کارآیی نق سازمانی در رابطه بین  داری وجود دارد. همچسین، خالقیت 

 کسد. میانجی ایفا می

شمی ) سی رابطه بین خالقیت مدیران مدارس و عملکرد آنان1397ها شی به برر در جذب مسابع  ( در پژوه

نفر از مدیران مدارس این  86مالی در شهرستان المرد پرداخت. این پژوهش به شیوه همبستگی انجام شد و 

ستان مورد مطالعه قرار گرفتسد. یافته شان داد که به طورکلی، بین خالقیت مدیران و شهر های این پژوهش ن

دار نیستسد. ت و سطح تحصیالت در این میان معسیها تفاوتی معسی دار وجود دارد اما جسیسعملکرد مالی آن

 دار وجود نداشت.  در واقع، بین عملکرد مدیران زن و مرد با سطح تحصیالت مختلف، تفاوتی معسی

( به بررسی رابطه فرایسد مدیریت دانش و مهارت های مدیریتی با نقش 1396شمسی، رجایی پور و هویدا )

میانجی تفکر خالق در میان مدیران و دبیران دبیرسننتان های اصننفهان پرداختسد. این پژوهش نیز به شننیوه 

شد و  ستگی انجام  ص 185همب صورت ت سطه دوم به  ستان های متو ادفی انتخاب و در نفر از مدیران دبیر

شان داد که بین مهارت های مدیریتی و مدیریت دانش رابطه  شرکت کردند. یافته های این پژوهش ن مطالعه 

مثبت و معسی داری وجود دارد. عالوه بر آن، از بین متییرهای پیش بیسی کسسده مدیریت دانش، ابتدا مهارت 

 پیش بیسی کسسده های قوی تری بودند. انسانی سپس مهارت فسی و در نهایت مهارت های ادراکی 

( در پژوهشنننی به بررسنننی تاثیر به کارگیری الگوی تفکر خالق رانکو و چاد بر پرورش 1396دهکردی )

شد و  شی انجام  شیوه آزمای سابداری پرداخت. این پژوهش به  شته ح شجویان ر سابداری دان مهارت های ح

دانشنگاه آزاد اسنالمی واحد شنهرکرد در دو گروه نفر از دانشنجویان ترم آخر کارشنساسنی حسنابداری  50

آزمایشی و تصادفی قرار گرفته و برای گروه آزمایشی دوره کارآموزی تربیت حسابداری مدیریت ماهر برای 

شان داد که این دوره تاثیر معسی داری بر ارتقای مهارت های خالقانه مدیریتی  شد. یافته های ن آن ها برگزار 

 داشته است. 

( به فراتحلیل برنامه های مداخالتی پرورش خالقیت پرداختسد. آن ها به 1394واحدی و احراری )هاشننمی، 

 28تحلیل و مطالعه تمامی مقاالت چاپ شده مربوطه در مجالت مختلف پرداختسد و از میان تمامی مقاالت، 

شان داد که روش های آم ستفاده مقاله در فراتحلیل قرار گرفتسد. یافته های این فراتحلیل ن وزش خالقیت و ا

ست مهارت های خالقانه افراد را ارتقا دهد اما متییرهای دیگری  سته ا از برنامه های مداخالتی خالقیت توان

ستفاده و تکسیک های آموزشی تاثیر معسی داری  همچون جسسیت، سن، مدت زمان آموزش، نوع ابزار مورد ا

 بر ارتقای این مهارت ها نداشته اند. 

( به بررسننی تاثیر اسننتفاده از الگوی پرورش خالقیت ویلیامز در 1393ه، دهقانی و دهقانزاده )شنناهعلی زاد

افزایش خالقیت و یادگیری درس علوم اجتماعی پرداختسد. برای انجام این کار از روش آزمایشننی اسننتفاده 

صا صورت ت ستان امام خمیسی تهران به  سر پایه اول دبیر شه ای شد و دو گروه از دانش آموزان پ دفی خو

انتخاب شدند. گروه آزمایشی در معرض الگوی پرورش خالقیت ویلیامز قرار گرفتسد اما گروه کسترل تسها از 

روش های سننستی تدریس بهره بردند. یافته های این پژوهش نشننان داد که الگوی میلیامز تاثیر معسی دارتری 
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 بر پرورش خالقیت دانش آموزان داشت. 

( به بررسننی رابطه بین سننبک های رهبری مدیران مجتمع های 1393فوالدی حیدرلو ) قره خانی، الیاسننی و

آموزشنننی با خالقیت معلمان تربیت بدنی آموزش و پرورش اسنننتان کهکیلویه و بویر احمد پرداختسد. این 

مجتمع آموزشی به صورت تصادفی انتخاب  8معلم و مدیر در  102پژوهش به شیوه همبستگی انجام شد و 

سبک رهبری و خالقیت رابطه معسی داری وجود دارد. بین  شدند. شان داد که بین  یافته های این پژوهش ن

سننبک رهبری تحول گرا و خالقیت رابطه معسی داری وجود دارد اما بین سننبک عمل گرا و خالقیت رابطه 

شته تح سیت، ر شان داد که بین جس ست. عالوه بر آن، یافته ها ن شته ا صیلی و مدرک معسی  داری وجود ندا

 تحصیلی با رشته تحصیلی رابطه معسی داری وجود ندارد. 

( در پژوهشی تالش کردند تا مدلی برای پرورش خالقیت 1390رئیسی، حاتمی، غضسفری، شریفی و حبی )

صیفی سداری ارائه کسسد. به این تربیت از روش تو سری و تربیت پا شجویان اف شی  -و نوآوری در دان پیمای

متخصننص و صنناحبسظر در دانشننگاه امام حسننین به صننورت  145دف اسننتفاده شنند و تعداد برای نیل به ه

بعد می باشنند که عبارتسد از: عوامل آموزشننی، عوامل سننازمانی،  4تصننادفی انتخاب شنندند. این مدل دارای 

 عوامل فردی و عوامل اجتماعی. تمامی این ابعاد در مدل مطرح شده معسی دار بوده اند. 

( در پژوهشنی به بررسنی رابطه جو سنازمانی با اسنترس شنیلی و خالقیت 1389محبوبی )زارع، فیضنی و 

کارکسان اداری آموزش و پرورش اسننتان آبربایجان غربی پرداختسد. به این ترتیب از روش همبسننتگی برای 

ستان آبربایج شامل تمامی کارکسان اداری آموزش و پرورش ا شد. جامعه آماری  ستفاده  ان نیل به این هدف ا

شدند. یافته های این  69مرد و  409غربی بود که از تمامی آن افراد، تعداد  صادفی انتخاب  صورت ت زن به 

شیلی و خالقیت کارکسان هم در زن ها و هم در مردان تاثیر  سترس  سازمانی بر ا شان داد که جو پژوهش ن

 معسی داری داشته است. 

سننی و مقایسننه ویژگی های شننتخصننیتی زنان کارآفرین و ( به برر1389تقی لو، زارع بهرام آبادی و آرین )

شیوه علی صفهان پرداختسد. این پژوهش به  شهر ا شد و  -خالق  سه ای انجام  زن  50زن کارآرین و  46مقای

عادی به روش تصننادفی انتخاب و مورد مقایسننه قرار گرفتسد. یافته های این پژوهش نشننان داد که بین دو 

 عادی در صفات شخصیتی تفاوت معسی داری مشاهده می شود. گروه زنان کارآفرین خالق و 

( نیز در پژوهشی به بررسی مقایسه ای تاثیر رویکردهای مختلف آموزش خالقیت بر پرورش 1385جهانی )

شد و  ستفاده  شی ا شگری کودکان و نوجوانان پرداخت. به این ترتیب از روش آزمای نفر از  75روحیه پژوه

وم و سوم راهسمایی شهرستان شیراز به صورت تصادفی انتخاب شده و در سه گروه دانش آموزان پایه های د

ماه به روش عادی به فراگیری برنامه  4کسترل، آموزش و پژوهش تقسنننیم شننندند. گروه آموزش در طی 

شی یادگرفتسد.  سلفه را به روش پژوه صله برنامه ف سفه پرداختسد و گروه پژوهش نیز در همین فا آموزش فل

های این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش فلسفه به رشد خالقیت کمک شایان توجهی کرده است. یافته 

 عالوه بر آن، یافته ها نشان داد که اگر آموزش فلسفه به روش پژوهشی باشد، تاثیر آن عمیق تر است. 

 شساسیروش
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کاربردی بود چراکه پژوهشگر تحلیلی بود.  -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی

تحلیلی است چراکه  -های اصلی صسعت پتروشیمی ایران پرداخته است و توصیفیبه بررسی یکی از مساله

 ها پرداخته است. پژوهشگر به توصیف عیسی و سیستماتیک مساله مورد نظر و تبیین روابط آن

سلویه بود. انتخاب این افراد به عسوان جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران و کارکسان شرکت ع

جامعه پژوهش از آن رو بود که آن ها با توجه به ارتباط ملموس خود با چالش های عملی شنننرکت، می 

تعداد کل  توانستسد تشخیص دهسد که کدامیک از ابعاد و مولفه های ارائه شده قابل اجرا شدن هستسد یا خیر.

 های شننیلی گوناگونی حضننورها و پسننتجا که جامعه پژوهش در رسننتهاز آن نفر بودند. 400افراد جامعه، 

شتسد، بسابراین، از روش نمونه ستفادگیری طبقهدا شیوه نمونهای ا ستفاده از این  شد. ا سب ه  گیری زمانی مسا

است که جامعه پژوهش دارای خرده طبقاتی باشد و پژوهشگر قصد بررسی آن خرده طبقات را داشته باشد 

گیری با تکیه بر روش نمونه نفر از اعضنننای جامعه پژوهش 200(. به این ترتیب، تعداد 2012)کرسنننول، 

ها مورد مطالعه قرار گرفتسد. این طبقات بر اسنناس مدیران و کارکسان های آنای انتخاب شننده و دیدگاهطبقه

 نجام شد. گفتسی است که برآورد این تعداد از افراد نمونه با استفاده از جدول مورگان ابود. 

ساختههبه مسظور گردآوری داده شسامه محقق  س ستفادهای پژوهش از پر شسامه  ای ا س شد. هدف از این پر

ندازه فهگیری و سنننسجش ا عاد و مول به اب بدینمتییرهای مربوط  مدیران خالق بود.  یت  با های ترب مسظور، 

مدیران خالق، کشننف و شننساسننایی ی ژرف ادبیات نظری و پیشننیسه تجربی، عوامل زیربسایی تربیت مطالعه

، بعد فردی بود که شامل پرسشسامه اولین بعد. متییر اساسی شساسایی و بررسی شدند 4شدند. به طور کلی، 

پرسشسامه را به خود  1-17که سواالت  بودهای ژرف صیتی، مهارت های خالقانه و تجربهویژگی های شخ

های شننیلی، اهداف و انتظارات نقش، مسابع مل ویژگیدوم، بعد شننیلی بود که شننااختصنناص داده بود. بعد 

پرسشسامه را شامل  18-36د که سواالت شیلی، سیستم پاداش، حمایت مافوقان و ارزیابی بیرونی از کار بو

رکیب گروه بود که تمامی این . بعد سنوم، بعد تیم و گروه کاری بود که شنامل بافت اجتماعی گروه و تشند

سواالت جسبه سازمانی در دو بعد  37-42ها در  شامل بافت  سازمانی بود که  شدند و در نهایت، بعد  مطرح 

سواالت  سط  سانی بود که هر دو جسبه تو سازمانی و رویکرد مسابع ان ساخته  43-48جو  شسامه محقق  س پر

 بررسی و ارزیابی شدند. 

به توصننیف  2جدول آلفای کرونباخ اسننتفاده شنند. به مسظور سننسجش پایایی ابزار موردنظر نیز از ضننریب 

 های پرسشسامه و مقدار به دست آمده از ضریب آلفای کروباخ پرداخته است. شاخص

 شاخص های پرسشسامه .2جدول 

مننقنندار آلننفننای  تعداد گویه گویه ها شاخص ها و متییرها ردیف

 کرونباخ

1.  

 بعد فردی
وینننژگنننی هنننای 

 شخصیتی

5-1 5 87/0 
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 90/0 7 6-12 مهارت های خالقانه

 93/0 5 13-17 تجربه های ژرف

2.  

 

 بعد شیلی

 82/0 5 18-22 ویژگی های شیلی

ظارات  هداف و انت ا

 نقش

25-23 3 81/0 

 79/0 5 26-30 مسابع کافی

 85/0 3 31-33 حمایت مافوقان

ارزیابی های بیرونی 

 از کار

36-34 3 88/0 

عد تیم و  .3 ب

گنننننروه 

 کاری

 83/0 3 37-39 بافت اجتماعی

 94/0 3 40-42 ترکیب گروه

بننننعنننند  .4

 سازمانی

 89/0 3 43-45 جو سازمانی

 80/0 3 46-48 رویکرد مسابع انسانی

یه   کل گو عداد  ت

 گویه 48ها: 

 مقدار کل آلفای:

85.91/0 

 

 

یل داده فهآز های پژوهش ازبرای تحل سدی مول به ب یدمن برای رت عاممون فر یل  لی برای های پژوهش، تحل

 ها و در نهایت مدل معادالت ساختاری برای تبیین و ارائه مدل نهایی استفاده شد. اعتباریابی داده برازش و

 هایافته

جهت برازش مدل در این مرحله،  . شنندبرای آزمون برازش مدل، از رویکرد  معادالت سنناختاری اسننتفاده 

 های مورد نظر براون و کالین، مورد بررسی قرار گرفت.شاخص
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: مدل سننناختاری ابعاد و مولفه های تربیت مدیران خالق برآوردهای اسنننتاندارد و برآوردهای  1شنننکل 

 غیراستاندارد

 

 

 

 های برازش مدل معادالت ساختاری ابعاد و مولفه های تربیت مدیران خالقشاخص 3 جدول   

عنننننالمنننننت  نوع شاخص

 اختصاری

 اندازه معادل فارسی

 97/0 شاخص برازش تطبیقی CFI تطبیقی
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IFI 99/0 افزایشی شاخص 

NFI 98/0 شاخص برازش هسجاری 

 05/0 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه RMSEA مقتصد

CMIN/DF 79/1 کای اسکوئر بهسجار شده 

GFI 95/0 شاخص نیکویی برازش 

     

ی سننناختاری ابعاد  و مولفه های تریت مدیران خالق  های برازش مدل معادله، شننناخصفوق جدول     

، برابر CFIهای برازش تطبیقی برای شود، مقدار شاخصگونه که مشاهده میدهد. همانپژوهش را نشان می

مقتصد  هایباشد. همچسین، مقدار شاخصمیNFI 98/0و برای شاخص IFI ،99/0و برای شاخص 97/0با 

باشنند. بسابراین، بر اسنناس مالک براون می CMIN/DF ،79/1و برای شنناخص  RMSEA ،05/0برای 

های تطبیقی و مقتصد، مدل برازش مساسبی توان گفت که براساس شاخص(، می2005( و نیز کالین )2006)

 ها دارد.و عالی  با داده

 یران خالق ضرایب رگرسیون مدل ابعاد و مولفه های تربیت مد 4جدول 

 سطح  برآورد مسیر

 داریمعسی

 توضیح

استاندار

 د

غنننننینننننر 

 استاندارد

عد  یت مدیران خالق              ب عاد ترب اب

 فردی 

سیونی اثر ابعاد  001/0 00/1 90/0 وزن رگر

مدیران  های  فه  و و مول

 خالق بر  بعد فردی 

عد  یت مدیران خالق              ب عاد ترب اب

 شیلی 

سیونی اثر ابعاد  001/0 12/1 87/0 وزن رگر

مدیران  های  فه  و و مول

 خالق بر  بعد شیلی

عد  یت مدیران خالق              ب عاد ترب اب

 تیم و گروه کاری 

سیونی اثر ابعاد  001/0 97/0 97/0 وزن رگر

مدیران  های  فه  و و مول

یم و  ت بعنند  بر   خالق 

 گروه کاری 

عد  یت مدیران خالق              ب عاد ترب اب

 سازمانی 

سیونی اثر ابعاد  001/0 04/1 80/0 وزن رگر

مدیران  های  فه  و و مول

 خالق بر  بعد سازمانی
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وزن رگرسننیونی بر  بعد  001/0 28/1 96/0 بعد فردی               ویژگی های شخصیتی  

 ویژگی های شخصیتی 

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 29/1 93/0 بعد فردی              مهارت های خالقانه 

فردی بر  بعنند مهننارت 

 های خالقانه  

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 00/1 88/0 بعد فردی              تجربه های ژرف 

فردی بر  بعد تجربه های 

 ژرف

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 35/1 74/0 بعد شیلی              ویژگی های شیلی  

شننیلی  بر  بعد  ویژگی 

 های شیلی 

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 00/1 89/0 بعد شیلی           اهداف و انتظارات نقش 

شننیلی  بر  بعد   اهداف 

 و انتظارات نقش 

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 21/1 95/0 بعد شیلی           مسابع کافی 

سابع  عد  م شنننیلی  بر  ب

 کافی 

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 86/0 82/0 بعد شیلی           حمایت مافوقان 

شننیلی  بر  بعد  حمایت 

 مافوقان 

بعد شننیلی           ارزیابی های بیرونی از 

 کار 

وزن رگرسنننیونی بعنند  001/0 00/1 87/0

شیلی  بر  بعد   ارزیابی 

 های بیرونی از کار 

فت  با کاری            عد تیم و گروه  ب

 اجتماعی 

وزن رگرسیونی بعد  تیم  001/0 07/1 78/0

عد   کاری بر  ب و گروه 

 بافت اجتماعی 

وزن رگرسیونی بعد  تیم  001/0 00/1 67/0 بعد تیم و گروه کاری            ترکیب گروه 

عد    کاری بر  ب و گروه 

 ترکیب گروه 
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وزن رگرسنننیونی بعنند   001/0 04/1 64/0 بعد سازمانی             جو سازمانی 

عد  جو  سنننازمانی بر  ب

 سازمانی 

وزن رگرسنننیونی بعنند    001/0 00/1 81/0 بعد سازمانی             رویکرد مسابع انسانی 

عد    مانی بر  ب عد سننناز ب

 رویکرد مسابع انسانی 

     

      

شان میفوق جدول    سیون مدل ابعاد  و مولفه های تربیت مدیران خالق را ن ضرایب رگر گونه دهد. همان، 

شاهده می سیون ابعاد  و مولفه های تربیت مدیران خالق برای پیش بیسی تمام که م ضریب رگر بعدها شود، 

، 97/0، 87/0، 90/0از جمله زیر بعد فردی، بعد شنننیلی ، بعد تیم و گروه کاری و بعد سنننازمانی به ترتیب 

همچسین، ضنریب رگرسنیون  بعد فردی برای پیش بیسی      (. p≤ 001/0باشنسدمی باشند و معسادار می 80/0

و  88/0،  93/0، 96/0ترتیب  مولفه های ویژگی های شخصیتی، مهارت های خالقانه و تجربه های ژرف به

بیسی مولفه های ویژگی (.   همپسین ضننریب رگرسننیون بعد شننیلی برای پیش p≤ 001/0باشننسد )معسادار می

های شنننیلی، اهداف و انتظارات نقش، مسابع کافی، حمایت مافوقان، ارزیابی های بیرون از کار، به ترتیب 

شسد )بو معسادار می 87/0، 82/00، 95/0، 89/0، 74/0 سیون بعد تیم و p ≤ 001/0ا ضریب رگر (. همچسین، 

شسد معسادار می 67/0، 78/0گروه کاری  برای پیش بیسی  بافت اجتماعی و ترکیب گروه  به ترتیب برابر با  با

(001/0 ≥p  همچسین، ضننریب رگرسننیون بعد سننازمانی برای پیش بیسی  جو سننازمانی و رویکرد مسابع  .)

 (.  p≤ 001/0باشسد ).  و معسادار می/81، 64/0ترتیب انسانی به مردم به 
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 گیریبحث و نتیجه

هایی شنندت در حال تیییر و دگرگونی اسننت. در این میان، تسها سننازمانها بهامروزه، محیط بیرونی سننازمان

رشنند و ارتقای درنس خود را با محیط بیرونی سننازگار کرده و همواره برای شننوند که بتوانسد بیموفق می

گیرند، آموزش مدیران و رهبران خالق کار میها بهخویش تالش کسد. یکی از تدابیری که بسیاری از سازمان

کسد که در سنننرعت تیییرات فزایسده محیط بیرونی اسنننت. توجه به مسننناله خالقیت از آنجا اهمیت پیدا می

آموزش داد و بسابراین، باید به این فکر بود که  های مورد نیاز کارکسان راها و دانشتوان تمامی مهارتنمی

های چالشی، با رو شدن با موقعیتبهمحض روهایی داشته باشسد که بهها و خالقیتکارکسان خودشان توانایی

ها را از پیش رو بردارند. از دیگر سننو، با توجه به نقش تعیین کسسده مدیریت در تکیه بر آن خالقیت، چالش

توان این بستر را فراهم کرد.  پژوهش حاضر بر آن بود زمانی، با تربیت مدیران خالق بهتر میهای سافعالیت

تا با اسننتفاده از رویکردی کمی، مدلی برای تربیت مدیران خالق در شننرکت پتروشننیمی عسننلویه ارائه کسد. 

شان داد که یافته ضر ن ست، های پژوهش حا سطح منخ شت نه برای ایسکه بتوان مدیرانی خالق در  ختلف دا

های خالقانه را داشنننته باشنننسد بلکه باید های خالقیت و همچسین مهارتها و ویژگیها تواناییتسها باید آن

های ای مضنناعف باشنند.  این بخش از یافتههای مختلفی و همچسین انگیزهدارای دانشننی گسننترده در زمیسه

(، عادل بابالن و 1400جهانی پور و رحیمی ) (؛1400های کیانفر و همکاران )های پژوهشپژوهش با یافته

(؛ رئیسننی و 1396(؛ دهکردی )1396(، شننمسننی و همکاران )1400( رحیمی و همکاران )1400همکاران )

یل )2018(؛ هوگوس و همکاران )1389لو و همکاران )(؛ تقی1390همکاران ) ماب ( همخوانی و 2019( و آ

شی دام به گونهها، هرکسازگاری دارد. در تمامی این پژوهش ست که عوامل فردی نق شده ا شان داده  ای، ن

( 1394ناپذیر در تربیت مدیران خالق دارد. در این میان، تسها پژوهش هاشمی و همکاران )اساسی و اجتساب

ست که به یافته سو با یافتها ست. چراکه عوامل فردی را عامل هایی ناهم ست یافته ا ضر د های پژوهش حا

سته است. اما نیک به زیرشاخصتقای مهارتداری در ارمعسی های عوامل فردی در های خالقانه مدیران ندان

شمی و همکاران )این پژوهش نیز بسگریم درمی شته1394یابیم که معسایی که ها اند، تسها ( از عوامل فردی دا

شاخص ست که در زیر سیت ا ساعامل جس ست. بدیس شده ا ضر نیز بدان پرداخته ن ن، حتی های پژوهشِ حا

روی، آنچه هرهای پژوهش حاضننر نیسننت. بههای این پژوهش نیز چسدان ناهماهسس و ناهمسننو با یافتهیافته

شاخص ست که پرداختن به تربیت مدیران خالق بدون در نظر گرفتن  ست این ا های ها و تواناییمشخص ا

ی بر این ادعا است. کماایسکه های پژوهش حاضر نیز مهرِ تاییدفردی و شخصی عمالً ناممکن است و یافته

 دانستسد. های فردی و شخصی میبسیاری از روانشساسان تربیتی نیز خالقیت را اساساً مقوله

ها نشننان داد که در بعد شننیلی نیز باید به فراهم کردن شننرایط الزم برای تربیت مدیران افزون بر آن، یافته

 خالق پرداخت. 

های موجود برای تربیت مدیران خالق ها و ظرفیتدارای پتانسننیلاز آنجا که شننرکت پتروشننیمی عسننلویه 

های توان مدیرانی خالق تربیت کرد. این بخش از یافتهها میکارگیری این پتانسنننیلاسنننت بسابراین، با به

(، 1400(؛ جهانی پور و رحیمی )1400های کیانفر و همکاران )های به دست آمده از پژوهشپژوهش با یافته

(؛ 1396(؛ دهکردی )1396(، شمسی و همکاران )1400( رحیمی و همکاران )1400عادل بابالن و همکاران )
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(؛ زارع و همکاران 1390(؛ رئیسننی و همکاران )1393خانی و همکاران )(؛ قره1394هاشننمی و همکاران )

( همخوانی دارد. جالبتر آنکه در هیچکدام 2013( و کارملی و همکاران )2018ران )(؛ هیلمن و همکا1389)

های پژوهش نداشنتسد. هایی ناهمسنو با این بخش از یافتهاند، یافتههایی در مرور و بررسنی شندهاز پژوهش

بیت مدیران داری در ترها، عوامل شننیلی و وابسننته به کار همواره به عسوان عامل معسیچراکه در بیشننترِ آن

تهخالق نقش ند. برخی از پژوهشآفریسی داشننن کاران )ا سد موزس و هم مان به بررسنننی و 2016ها نیز   )

های ها همسننو یا ناهمسننو با یافتههای آناند تا بتوان ادعا کرد که یافتهآزمایی عوامل شننیلی نپرداختهراسننتی

های مالی، سازی شیلی و ایجاد مشوقکه با غسیتوان ادعا کرد ها میی این یافتهپژوهش حاضر است. بر پایه

برانگیزتر کردن محتوا و سننرشننت شننیلی، بسننتری برای تربیت مدیران خالق فراهم مادی و همچسین چالش

 کرد. 

های پژوهش حاضر همچسین نشان داد که خالقیت، اغلب در نتیجه تعامل فرد با همکاران و اعضای تیم یافته

های کیانفر و های به دسنننت آمده از پژوهشهای پژوهش با یافتهش از یافتهاین بخ گیرد.کاری شنننکل می

کاران ) هانی پور و رحیمی )1400هم کاران )1400(؛ ج بابالن و هم عادل  کاران 1400(،  ( رحیمی و هم

سی و همکاران )1400) شم شمی و همکاران )1396(؛ دهکردی )1396(،  خانی و همکاران (؛ قره1394(؛ ها

کاران )(؛ 1393) کاران )1390رئیسنننی و هم کاران )1389(؛ زارع و هم (؛ موزس و 2018(؛ هیلمن و هم

شده، ( همخوانی دارد. در واقع، در تمامی پژوهش2013( و کارملی و همکاران )2016همکاران ) های مرور 

است. اگر  بر نقش جو گروهی و گروه کاری به عسوان عاملی تعیین کسسده در تربیت مدیران خالق تایید شده

ها، نقش گروه کاری را در بسننیاری از های سننازمانی بسگریم، اغلب پژوهششننساسننینیک به کانون آسننیب

توان چسین ادعا کرد که اگر مدیران عالی یک اند. بدیسسان، میهای سازمانی موثر دانستهها و ناکارآمدیآسیب

سه از آن داشته باشسد، بستری مساسب برای تربیت ای بهیسازمان بتوانسد جو کار گروهی را بشساسسد و استفاده

اند اما اگر چسین نشنننود، چه بسنننا همان بافت و جو گروهی به ناکارآمدی و هدر مدیران خالق ایجاد کرده

توان ادعا کرد که با مدیران عالی سازمان با فراهم ها میی این یافتههای انسانی بیانجامد. بر پایهرفتن سرمایه

 ی تربیت مدیران خالق فراهم کسسد.توانسد بستری براکاران بین افراد و کارکسان سازمان میکردن جوی هم

ها همچسین حاکی از آن بودند که بعد سننازمانی نیز در تربیت مدیران خالق نقشننی اسنناسننی و مهم ایفا یافته

تسد که نگاهی شننماری هسننهای انگشننتهای مرور شننده تسها پژوهشدر این میان و از بین پژوهشکسد. می

ای فردی دانسته و شده، خالقیت را پدیدههای انجامکالن با خالقیت داشته باشسد. در واقع، در بیشتر پژوهش

اند اما عوامل سنازمانی در بسنیاری از این ها نیز به عوامل شنیلی و گروه کاری نیز توجه داشنتهبرخی از آن

ند. قرهها نقش کمرنگی داشنننتهپژوهش (؛ زارع و 1390(؛ رئیسنننی و همکاران )1393همکاران )خانی و ا

کاران ) کاران )1389هم یل )2018(؛ هوگوس و هم ماب کاران )2019(؛ آ ( و موزس و 2017(؛ چیمن و هم

ها نیز همسو های آناند. یافته( چسین نگاه کالنی در بررسی تربیت مدیران خالق اتخاب کرده2016همکاران )

دار است که نقش عوامل سازمانی در تربیت مدیران خالق را تعیین کسسده و معسیهای پژوهش حاضر با یافته

 اند. دانسته
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سازمانی با میانگین یافته شت که بعد  شان از آن دا ست آمده از این آزمون ن شترین  05/1های به د دارای بی

سپس، تیم و گروه کاری با میانگین  ست.  گاه دوم قرار گرفت در جای 95/1اهمیت در تربیت مدیران خالق ا

در آخرین رتبه قرار  08/3در جایگاه سننوم و در نهایت، بعد فردی با میانگین  92/3و بعد شننیلی با میانگین 

سایر  ستری مساسب در سازمان فراهم کرد تا بتوان  ساس، در تربیت مدیران خالق ابتدا باید ب گرفت. بر این ا

ا آماده کرد. در واقع، اگر سنناختار نامساسننبی در سننازمان های مربوط به تربیت مدیران خالق رابعاد و بخش

سته ضعیفی به انتظارات و خوا سخگوییِ  شد و پا شد، حاکم با شته با سازمان وجود دا های محیط بیرونی در 

ستههرچسد هم که گروه کاری قوی عمل کسد و یا از غسی شود، نتایج بای ستفاده  شیلی ا ای در تربیت سازی 

ساس، پس از پویا و انعطافنمی مدیران خالق به دست پذیر کردن ساختار سازمان و افزایش آید. بر همین ا

فرهسس پاسننخگویی اسننت که باید از ایجاد جو مساسننب برای ایجاد انگیزه در کارکسان اسننتفاده کرد و گروه 

شه شیورزی ایجاد کرد. پس از این گام باید بتوان از غسیکاری فعال و پویایی برای اندی ستفاده سازی  لی ا

ها و نیروهای بالقوه مدیران را شننکوفا کسد. پس از تر کرد تا بتواند پتانسننیلکرد تا ماهیت شننیل را چالشننی

ست که بعد فردی که مبتسی بر ویژگی شرایط ا سب مهارتحاکم کردن تمامی این  صیتی و ک شخ های های 

ست می شی ا ساس، ایشساختی و انگیز سیاری از ن بخش از یافتهتواند معسا پیدا کسد. بر این ا های پژوهش ب

کسد. چراکه برخالف تصور های خالقیت را به چالش کشیده و دیدگاه نویسی ارائه میهای پژوهشفرضپیش

سان، تسها با تمرکز بر ویژگی شسا سیاری از روان صیتی نمیب شخ سرامد های فردی و  توان مدیرانی خالق و 

ها و مهارتهای فردی را ارتقا ای مختلف آموزشنننی که تسها تواناییهداشنننت. جالبتر انکه با برگزاری دوره

ای از این تربیت باید صننرفِ توان ادعای تربیت مدیران خالق داشننت. بلکه بخش گسننتردهدهد نیز نمیمی

ستر فراهم  شود و تا این ب ستعدادهای نهفته افراد  شکوفا کردن ا سازمانی برای  سترهای کالن  فراهم کردن ب

شود،  ست. با این بخش از هرگونه دورهن ست ا شک شیلی محکوم به  شی ارتقای مهارتهای فردی و  ی آموز

شتباه ما دربارهیافته توان شساسایی ی تربیت مدیران خالق را میهای پژوهش است که بسیاری از تصورات ا

 ها را حل و رفع کرد. کرده و آن
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