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چکیده
تحقیق

حاضر

به

تبیین

رابطه

میان

فرهنگ

با

سازمانی

خالقیت

کارکنان صدای جمهوری اسالمی ایران می پردازد .فرهنگ خالقانه
رسانه خود عاملی در تحریک خالقیت و نوآوری عمومی جامعه است و
به عنوان پل ارتباطی میان نخبگان و جامعه ،نقش آفرینش فرهنگی
را بازی کرده و مشارکت اجتماعی ،نوآوری و پویایی را نهادینه
می

سازد.

کارکنان

رسانه

به

عنوان

تولیدکنندگان

و

انتقال

دهندگان فرهنگ خالقانه ،با تولید آثارشان در جهت تشویق خالقیت و
نوآوری جامعه گام برمی دارند .در این تحقیق ،براي مطالعه
توزیع

ویژگيهاي

جامعه

آماري،

روش

تحقیق

پیمایشي(توصیفی-

تحلیلی)به كار ميرود و ماهیت شرایط موجود و همین طور ،رابطه
میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،مورد مطالعه قرار می
گیرد .همچنین با استفاده از تکنیک پرسشنامه ،به جمع آوری و
ارزیابی نظرات نمونه پرداخته شده است .جامعه آماری تحقیق شامل
کارکنان صدای جمهوری اسالمی ایران است و حجم نمونه آماری با
توجه به فرمول آماری کوکران محاسبه گردیده و افراد نمونه با
روش نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای(تصادفی) مشخص شده اند .با
توجه به نتایج حاصله از تحقیق ابعاد فرهنگ سازمانی

 54.0درصد

از تغییرات متغییر وابسته را تبیین می کنند که در بین این
شاخص ها ،یکپارچگی و انسجام ،حمایت مدیریت و پاداش بیشترین
تاثیر را بر میزان خالقیت داشتند .همچنین ،ادعاهای نظری برآمده
از نظریات و پیرو آن  3فرضیه از  12فرضیه تحقیق تأیید شدند.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،خالقیت ،رسانه ،رادیو
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طرح مسئله
تغییرات وسیعی که در محیط اقتصادی جهان به وجود آمده و
نیز شدت فشارهای رقابتی باعث شده است که به نقش مدیریت خالق و
نوآوری و پیاده سازی صحیح آن توجه بسیار شود .سازمانها برای
بقای محیط متالطم امروز که تنها تغییر را در خود ثابت می
بینند ،باید نوآور باشند و به کسب یا حفظ برتری بپردازند و
برای کسب این برتری باید سریع عمل کنند .اما شاید بتوان گفت
که مهمترین عامل موفقیت در این حرکت یا عمدهترین مانع "فرهنگ
سازمانی" است (سرداری ،1932،ص .)77 .موضوع فرهنگ سازمانی را از
آن جهت مهم می دانند که شکست یا موفقیت سازمان را به حساب
فرهنگ حاکم بر آن

می گذارند .بر این اساس امروزه هر سازمانی

دارای فرهنگی است که با گذشت زمان شکل می گیرد و به آسانی از
بین نمی رود و تأثیر بسزایی در رفتار سازمانی خواهد داشت.
سازمانها نیز مانند افراد شخصیتهایی دارند که این شخصیتها
همان فرهنگ سازمان است .فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها،
اعتقادات ،آداب و رسوم و عاداتی که بطور ضمنی و غیر مدون
رفتار مشترک فردی ،گروهی و سازمانی را پی ریزی میکند ،اطالق می
شود(مورهد ،1971،1ص.)13.
تأمین

اهداف

سازمانها

به

میزان

مطلوب

نیز،

مستلزم

استفاده صحیح از قابلیتها و توانمندیهای نیروی انسانی و همچنین
فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادها و در نهایت افزایش
بهره وری کارکنان است .رسانههای جمعی به عنوان سازمانها بر
بستری فعالیت میکنند که از فرهنگ رایج در جامعه برآمده است.
بنابراین رسانهها به شدت از فرهنگ رایج در جامعهای که در آن
ً خارج از
فعالیت میکنند تأثیر میپذیرند؛ به گونهای که اساسا
چارچوبهای فرهنگی جامعه نمیتوانند عمل کنند .همچنین تحول و
دگرگونی فرهنگی تحتتأثیر دگرگونیهایی روی میدهد که در زندگی
اجتماعی افراد بشر بهوجود میآید .بروز تحوالت تكنولوژیكی از
جمله همگرایی تكنولوژی و استاندارد شدن بسترهای فنی تولید و
توزیع موجب گردیده تا سازمانهای رسانهای مانند رادیو در جهت
كسب مزیت رقابتی بیش از پیش به خالقیت ،وابسته شوند .بنابراین
رسانهها ابزار و نهادهای مؤثر در فرهنگ هر جامعه و برای ایجاد
تغییر و نوآوری در آن به حساب میآیند .با پدیدار شدن رادیو،
تغییرات مهمی در مطبوعات ،تبلیغات ،تئاتر و حتی سرود و اشعار
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به وجود آمد عالوه بر این رادیو توانست زمینه فعالیت را برای
افراد شوخ طبع مناسب تر کند(مک لوهان

2

 ،1977،ص.)913 .

یک ر سانه ع بارت ا ست از هر ا بزاری برای بر قراری ارتبا طات.
رسانه حامل یا واسط پیام است  .رادیو

نیز به عنوان یک رسانه

جم عی ،در شتاب بخ شیدن به اخ بار و انع کاس آن ها ن قش ع مده ای
دارد .لیکن عمل کرد ا صلی آن م حدود کردن ج هان به ده کده ای ا ست
که ا فراد آن بر ا ساس سلیقه های شان خوا سته های مت فاوتی می
یاب ند .به تعب یر مک لو هان ،راد یو ام تداد ی کی از مهم ترین خواص
انسانی یعنی گوش است و در پرتو این وسیله ،انسانهاای هازارا ن
کی لومتر دور تر از

خود را در کن ترل دارد.

پس

با ا ین تعب یر

راد یو در انف جار ف ضا و ز مان ن قش سترگی بر ع هده دارد .با ا ین
وسیله یکی از بزرگترین تنگناهای بشر از آغاز تاریخ بر طرف شد.
ان سانها توان ستند در کم ترین ز مان پ یام خود را به اق صی ن قاط
جهااان منتقاال کننااد و هاار آن بااا تمااام جهااان در تماااس
باشند(ساروخانی ،1931 ،ص.)21.
تول ید مح توا كه فعال یت اسا سی در فرای ند تول ید ر سانه ای
است ،تا حد زیادی نیازمند خالقیت است .به دلیل ماهیت اساتاندارد
ناپذیری كاالهای رسانهای در درازمدت و تقاضای باالی مصرف كنندگان
برای كاالهای جدیاد ،خالقیات در شاركتهاای رساانهای منباع حیااتی
استراتژیك محسوب می شود .به دلیل آنكه در تولید محصوالت رساانه
ای نیروی انسانی بیشاترین كنتارل را بار كیفیات دارناد ،اهمیات
مدیریت و كاركنان خالق در شركتهاای رساانهای حاازز اهمیات اسات.
ب نابراین در

مقا له حا ضر

سعی در

سنجش و مطال عه ا هداف ذ یل

خواهیم داشت:
 سنجش میزان خالقیت کارکنان رادیو؛ ارزیابی ویژگیهای فرهنگ سازمانی در رادیو؛ تبیین رابطه میان ویژگیهای فرهنگ سازمانی با خالقیت کارکنان.مبانی نظری
خالقیت:
خالق یت هر ن ظام اجت ماعی ،پد یده ای مبت نی بر ن ظم منط قی و
تابعی از خالقیت افرادی است که نظام از آنهاا تشاکیل شاده اسات.
همانگونه که برای رشد گیاه ،محیط و فضای مناسب

مورد نیاز است،

برای شکوفایی خالق یت هم ف ضای منا سب با ید و جود دا شته با شد تا
ذهن و حافظه افراد برای پرداختن به ایده های نو و ایجااد فرصات
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های تازه آزاد شود .نوآوری باا خلاق ارزش هماراه اسات .خالقیات،
موتور نوآوری است .اساس و عصاره خالقیت ،ترکیاب و تلفیاق دو یاا
چند فکر و ایده است برای رسیدن به ایده ای کامالً جدیاد .خالقیات
نتی جه ذ هن آ ماده ا ست و اغ لب نتی جه نار ضایتی فرد از و ضعیت
موجود است .خالقیت هم به فرد و هم به محیط او بستگی دارد (طاارق
خلیل،1931 ،ص .) 77 .رابرت کوزین میگوید:
برای شناخت سازمان و رفتار ها و عمل کرد کارک نان ،شناخت
فره نگ گامی اسا سی و بن یادی ا ست ،ز یرا با ا هرم فره نگ به سادگی
میتواند انجام تغییارات را تساهیل و جهاتگیاریهاای جدیاد را در
سازمان پایدار کرد .از اینرو فرهنگ سازمانی به سادگی یاک عامال
اسا سی در موفق یت سازمان و تح قق ا هداف بلند مدت سازمان ا ست.
متأسفانه در بسیاری از سازمانها ،پرورش فرهنگ سازمانی به عنوان
مهم ترین وظی فه

مدیران

مورد تو جه نی ست .در

حالی

که فره نگ

سازمانی روی تمام جنبههاای ساازمان تاأثیر مایگاذارد و در هار
سازمانی پدیدهای به دور از تأثیر فرهنگ نیسات(ریچااردز،1332 ،3
صص.)23-23 .
دانشمندان ،خالقیت و نوآوری را به صورتهای متعدد و متنوعی
تعریف کردهاند که هر یک به نوعی ،روشنگر بعدی از فرآیند خالقیات
و نوآوری است .در واقع خالقیت ،عبارت است از به کارگیری توانایی
های ذه نی برای ای جاد یک ف کر یا مف هوم جد ید.

خالق یت فرآی ند

تکامل بخشیدن به دیدگاه های بدیع و تخیلای دربااره موقعیاتهاای
مختلف تعریف شده است(مورهد ،1971 ،ص .)۴۴۴ .به بیان دیگر خالقیت
پ یدایی و تول ید یک اندی شه و ف کر نو ا ست ،در حالی که نوآوری
عملی

ساختن آن اندیشه و فکار اسات(الاوانی  ، ۸۴۳۱ ،صاص۲۲۴- .

 .)۲۲۴در تعریفاای دیگاار خالقیاات توانااایی و قاادرت پدیااد آوردن
اندیشههای جدید است و نوآوری تبدیل آن به محصول،خدمات و روشهای
جدید عملیات است(رابینز ،1331 ،ص.)1.
خالقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و ناوآوری در کااربرد
فکرها سر و کار دارد .از دیادگاه مادیریتی ،خالقیات صارف ،کاافی
نیست .فکر باید به عمل نیز درآید و الزمه این امار باه کاارگیری
فکرهای جدید در برنامه های مدیریتی است .هر برنامهریزی موفاق،
نیاز به صدها فکر و ایده کاربردی دارد .موفقیت نهایی و در بعضای
از موارد ماندگاری خود سازمان ،به توانایی برنامه ریز در ایجاد
و به کارگیری فکرهای جدید بستگی دارد .اگر شاخص نداناد کاه مای
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خواهد به کجا برود ،هر مسیری را که انتخاب کند به مقصد خواهد
رسید  .از آنجا که موجودیت سازمانها برای تاامین هادفهاسات ،پاس
باید این هدف ها را تعیین کرد و راهها یا وسایل تأمین آنهاا را
مشخص ساخت(رابینز ،۸۴۳۱ ،ص.)۴ .
فرهنگ سازمانی:
رابینز معتقد است که ساازمانهاا هام مانناد افاراد دارای
شخصیتند و می توان آنها را با صفات ویژه ای مشخص کرد .همانطور
که فره نگ قبی له ای تع یین کن نده رف تار ا فراد قبی له در مقا بل
همدیگر و در مقابل بیگانه است ،سازمانها هم فرهنگهاایی دارناد
که بر ناوع رفتاار اعضاا حاکمناد(رابیناز ،1937،ص .)171 .فرهناگ
سازمانی ن ظامی از م عانی م شترک ا ست که به و سیله اع ضای سازمان
حفااظ و بااه تمااایز سااازمانی از سااازمانهای دیگاار منجاار ماای
شود)کاظمی،1979،ص .)37.در این پژوهش ،فرهنگ سازمانی عباارت اسات
از« :مجمو عه باور ها ،ارزش ها و الگو های رف تاری که به مرور
زمان شکل گرفته و در بین کارکنان دانشگاه رواج یافته اند و به
ع نوان شیوه ای برای رف تار کردن ،تف کر کردن ،و اح ساس کردن
مح سوب می شوند».

به طور م شخص تر و دق یق تر می توان فره نگ

سازمانی را بر ا ساس ویژ گی هایی تعر یف ن مود که ب خش ع مده آن
تو سط رابی نز م طرح گرد یده ا ست.
هایی چون

رابی نز ب یان می ک ند که شاخص

م خاطره پذیری؛ هو یت فرد یع نی م یزان یا در جه ای که

افراد کل سازمان را معرف خود می دانند؛ تحمل تعارض یاا

ایجااد

فر صت اظ هار ن ظر در سازمان و عدم ممان عت از ارز یابی های وا قع
گرایانااه سااازمان توسااط کارکنااان؛ یکپااارچگی و انسااجام 4میااان
کارکنان؛ جهت دهی یا میزان وضوح سازمان در بیان اهدافش؛ حمایت
مدیریت؛ کن ترل رف تار کارک نان؛ سی ستم پاداش د هی بر ا ساس مع یار
عمل کرد کارک نان و ال گوی ارتبا طات یا

سل سله مرا تب ر سمی،

شاخص های مهم فرهنگ سازمانی خالقانه اند(رابینز .)1937،الزم

از
باه

ذکر است که فرآیند خالقیت در سازمان مستلزم سه مرحله شناخته شده
است:
 .1ارا زه ن ظر جد ید :ارا زه ن ظر در یک سازمان پیش از هر چ یز به
جریان اطالعات و ارتباطاتی بساتگی دارد کاه در ایان ساازمان و
محیط برقرار است.
 .2ب سط و گ سترش ن ظرات جد ید :ا گر چه ارا زه ن ظرات جد ید تا حد
زیادی بوسیلهی تماس با خارج تقویت میشاود ولای بساط و گساترش

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی

7

با خالقیت کارکنان صدا ج.ا.ا

نظرات ارازه شده به فرهنگ سازمانی و فرآینادهای درون ساازمان
بستگی دارد.
ا جرا :مرح له اجرا یی فرآی ند خالق یت در سازمان

شامل گام هایی

میشود که میتوان بدان وسیله آن راه حل جدید یا خلق شاده را باه
بازار عرضه کرد (فیشانی ،1977،صص.)113-197 .
فرضیه های تحقیق
فرضیه در تحقیق ،نوعی پاسخ مشروط به مسئله پژوهش است؛ که
معموالً بهصورت ارتباط بین متغیرهای وابسته یا مستقل بیان میشود
(باطنی،

،4831ص.)128.

در

پژوهش

حاضر

نیز

سؤال

اصلی

تحقیق

مطالعهی رابطهی میان فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با خالقیت است
که در قالب فرضیات زیر تدوین شده است:
 .1میااان فرهنااگ سااازمانی و میاازان خالقیاات کارکنااان رابطااه
معناداری وجود دارد.
 .2میان مخاطره پذیری و میزان خالقیت کارکنان رابطه معناداری
وجود دارد.
 .9م یان هو یت و م یزان خالق یت کارک نان راب طه مع ناداری و جود
دارد.
 .1بین تح مل ت عارض و م یزان خالق یت کارک نان راب طه مع ناداری
وجود دارد.
 .1بین

یک پارچگی و ان سجام با م یزان خالق یت کارک نان راب طه

معناداری وجود دارد.
 .3بین جهت دهی و خالقیت فردی رابطه معنادار وجود دارد.
 .7حمایت مدیران باعث ایجاد خالقیت در بین کارکنان می شود.
 .3میزان کنترل بر میزان خالقیت کارکنان تاثیر دارد.
 .3بین سیستم پاداش و خالقیت رابطه وجود دارد.
.17الگوهای ارتباطی موجود در سازمان بر خالقیت کارکنان تاثیر
دارد.
.11بین سن

کارکنان با میزان خالقیات آناان رابطاه معنااداری

وجود دارد.
.12بین جنسیت و میزان خالقیت کارکنان رابطه و جود دارد.

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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مدل علی تحقیق
در مقا له حا ضر مدل ع لی تحق یق

با تو جه بر شاخص های ارا زه

شده در نظر یه رابی نز  ،طرا حی شده و راب طه م یان فره نگ سازمانی
با خالقیت سازمانی بررسی می شود.

مخاطره
پذیری
هویت

تحمل تعارض

یکپارچگی و
انسجام
خالقیت
فردی

فرهنگ
سازمان
ی

جهت دهی

حمایت
مدیریت
متغیرهای
زمینه ای

کنترل
سیستم
پاداش
الگوی
ارتباطات

شکل شماره  :1رابطه علی تحقیق
روش تحقیق
من ظور از روش ،مجمو عه ی فعال یت هایي ا ست كه براي ر سیدن
به هدفي صورت ميگیرد و پژوهش عبارت از فعالیات هاایي اسات كاه
پژوهشااگر بااا اسااتفاده از آنهااا بااه قااوانین واقعیاات پااي مااي
برد(دالور،1937،ص .)19 .در تحقیق حاضر و با توجه به موضوع ماورد
برر سی ،مح قق روی کرد ک می گرایا نه را در

پیش گرف ته و

برای

مطال عه راب طه م یان متغ یر واب سته و متغ یر م ستقل از روش پی مایش
ب هره برده ا ست .روش پی مایش بخ صوص در جام عه و سیع می توا ند با
ب کارگیری نمو نه گ یری احت مالی دق یق و برر سی ویژ گی های

گرو هي

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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از پاسخگویان ،برآوردی از ویژگي هاي کل جامعاه آمااری را – باا
کاربرد پرس شنامه هاي ا ستاندارد شده دق یق -به د ست د هد .بدین
ترتیب ،روش پیمایش موجبات کاهش هزینههای تحقیاق ،افازایش دقات
برآورد و اجت ناب از کاهش خ طای نا شی از بزرگ بودن جام عه مورد
تحقیق را فراهم میآورد .بناابراین در تحقیاق حاضار باه منظاور
بررسی ویژگيهاي جامعه آماري که همانا جامعاه گساترده کارکناان
صدای جمهوری اسالمی ایران بودند ،از روش تحقیق پیمایشي(توصیفی-
تحلیلی) استفاده

شده و با توجه به

ماهیت شرایط موجود ،رابطه

میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته ،مورد مطالعه قرار گرفت.
جامعه آماری و سطح تحلیل
در تحقیاق حاضار جامعاه ی آمااری را کارمنادان

شااغل در

سازمان صدای جمهوری اسالمی ایران ،تشکیل می دهند .در این پژوهش
از روش نمو نه گ یری ت صادفی خو شه ای برای انت خاب ا فراد نمو نه
استفاده شده است .همچنین با توجه به زمان و امکانات پاژوهش 177
ن فراز کارک نان

شبکه های مخت لف راد یویی در صدای جم هوری ا سالمی

ا یران به ع نوان نمو نه انت خاب شده و پرس شنامه بین آ نان توز یع
شد.

در این تحقیق بنا به ماهیت مسئله مورد مطالعه واحد تحلیل

فرد در نظر گرفته شد و سطح تحلیل هم در سطح فردي است.
اعتبار و روایی تحقیق
براي اطمی نان یافتن از ا ین كه متغیر هاي سنجش به در ستي
مفهوم مورد نظر را سنجیدهاند باید پایایي و روایي آنها را باا
استفاده از نرمافزار آماری اس پای اس اس ماورد آزماون و سانجش
قرار

د هیم .براي د ست یافتن به ا ین هدف ،در ا ین تحق یق از

آزمونهاي آلفاي كرونباخ استفاده شده است.
جدول شماره : 1

ارزیابی اعتبار و روایی متغیرهای اصلی تحقیق
متغیر

آلفای کرونباخ

خالقیت
مخاطره پذیری
هویت
تحمل تعارض
یکپارچگی
جهت دهی
حمایت مدیریت
کنترل
سیستم پاداش
الگوی ارتباطات

7.31
7.39
7.13
7.33
7.13
7.79
.7
7.73
7.13
7.93

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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چلبي ( )1937معتقد است اگر ضریب آلفا بین  7/1و  7/7باشد
پذیرفته است ،اما اگر باالي  7/7باشد ،بسیار مناسب است .بر اساس
جدول فوق ،نویسنده به ارزیابی اعتبار گویههای متغیرها پرداخت
و مشخص شد که اعتبار و دقت سنجش متعغیرها مورد پذیرش است.
یافته ها و نتایج تحقیق
 .1یافته های توصیفی
 توزیع سنی افراددر این پژوهش  93درصد از پاسخگویان را مرد و  31درصاد را زناان
تشکیل داده اند.

نمودارشماره  : 1توزیع پاسخگویان بر حسب

سن

 میزان تحصیالتدر تحقیق حاضر میزان تحصیالت افراد در سطح رتبهاي سنجیده
شده است .میانه و مد سطح تحصیالت؛ لیسانس ،كمترین آن؛ دیپلم و
بیشترین آن فوق لیسانس است .نمودار زیر توزیع سطح تحصیالت
پاسخگویان را نشان ميدهد.

نمودار شماره : 2

توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تحصیلی

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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 دامنه سنی :دامنه سني افراد در این تحقیق 21تا  11سال ومیانگین سن افراد 92سال است.
 میانگین ،میانه ،مد :در این قسمت به سنجش میانگین ،میانه ومد هر یک از متغیرهای مستقل و و وابسته خواهیم پرداخت.
جدول شماره  : 1آماره های میانگین ،میانه و مد هر یک از متغیر
های تحقیق

آمار

میانگین

میانه

مد

متغیر
مخاطره پدیری
هویت
تحمل تعارض
یکپارچگی
خالقیت
جهت دهی
حمایت
کنترل
پاداش
ارتباط
فرهنگ سازمانی

93.71
13.12
17.71
17.11
11.19
13.33
31.32
13.79
19.31
11.37
13.31

99...
17.11
11.11
97.17
11.11
13.13
33.29
33.33
12.31
13.29
13.31

99.99
17.11
22.22
17
11.11
23.37
73.32
33.37
12.31
13.99
13.73

همانطور که در جدول نشان داده شده است ،میانگین شااخصهاای
م خاطره پذیری ،ت عارض ،یک پارچگی ،ج هت د هی و نهای تا پاداش بر
مبنای صفر تا

صد کمتر از 17درصد یا به عبارتی

پایین تر از حد

متو سط ا ست .بدین مع نی که م یزان م خاطره پذیری در بین ا فراد
نمونه 93.71است که بیانگر این است که میزان مخاطره پذیری افراد
در بین کارکنان صدا و سیما برای دستیابی به اهداف عالی بسیار
پایین تر از حد متو سط ا ست .به ع بارت ساده تر ا فراد برای
پی شرفت و برای عم لی ساختن ا یده های نو و جد ید موقع یت خود را
به خ طر ن می انداز ند .همچ نین در ا ین تحق یق م یزان یک پارچگی در
بین کارکنان  17.11درصد است که نشان می دهد انسجام و اعتمااد و
تفاهم در بین کارکنان پایین تر از حد متوسط است .یکی دیگر از
شاخص های مهم فرهنگ سازمانی ،جهت دهی است که این شاخص نیز در
حدی پایین تر از متوسط قرار دارد ،بدین معنی که سازمان اهداف
و انتظارات خود را به صورت واضح و روشن بیان نکرده است.

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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همچنین دو شاخص تحمل تعارض و سیستم پاداش دهی نیز در این
سازمان پایین تر از حد متوسط است که بیانگر این است که سازمان
برای کارک نان خود فر صت

اظ هار ن ظر در م سازل مر بوط به کار شان

را به م یزان ک می فراهم ساخته ا ست که ا ین ا مر با عث شده تا
کارک نان از ارز یابی های وا قع گرایا نه باز مان ند .به ع بارت
سادهتر باید گفت که در این سازمان از انتقاد و اساتدالل منطقای
استقبال چندانی به عمل نمی آید .
در مورد سیستم پاداش نیز ،نتایج تحقیق بیانگر این است که
پاداش ها چ ندان
گیرد.

بر ا ساس مع یار عمل کرد کارک نان صورت

ن می

همه ی اینها می تواند تاثیر منفی بر خالقیت و نوآوری در

بین کارکنان داشته باشد .میانگین خالقیت بیانگر همین مسئله است
چرا که

میزان خالقیت کارکنان  11.19درصد است که پایین تر از حد

متوسط است.
 .2یافته های تحلیلی تحقیق
با تو جه به این كه سطح سنجش متغیر هاي اسا سي تحق یق ( هم
وابسته و هم مستقل) ،فاصلهاي در نظر گرفتاه شاده اسات در ایان
تحق یق از ضریب همب ستگي پیر سون

به من ظور مطال عه نوع و شدت

رابطه بین آنها استفاده شده است .جدول زیر شامل ضریب همبستگي
پیر سون و

سطح مع ناداري روا بط دو

به دو متغیر های م ستقل و

وابسته ميباشد.
جدول شماره  : 2سنجش میزان همبستگی میان متغیرهای مستقل با
متغیر وابسته
مخاطره
متغیر

هویت

پذیری

تحمل

یکپارچگی

جهت

حمایت

تعارض

و انسجام

دهی

مدیریت

کنترل

سیستم

الگوی

فرهنگ

پاداش

ارتباطات

سازمانی

مستقل
متغیر وابسته
خالقیت

ضریب
پیرسون
معناداری

7.27
7.79

7.17
7.71

7.13
7.77

7.17
7.77

7.19
7.77

7.17
7.77

7.92
7.71

7.19
7.77

نتایج جدول فوق نشاان مايدهاد كاه باین خالقیات

7.11
7.2

7.33
7.77

و تماامي

متغیر هاي م ستقل ،به غ یر از ال گوی ارتبا طات راب طه ی م ستقیم و
اارچگی و
ادیریت ،یکپا
ات ما
اای حمایا
اود دارد .متغیرها
ااداری وجا
معنا
ان سجام و سی ستم پاداش بی شترین همب ستگی را با خالق یت دار ند.

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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همچ نین بین نوآوری و فره نگ سازمانی همب ستگی مث بت و مع ناداری
وجود دارد.
بطور کلی و با توجه به نتایج حاصل از پیرسون می توان گفت
که

م یزان م خاطره پذیری ا فراد برای ان جام فعال یت های جد ید و

نو و ن یز م یزان حما یت مدیران از ا یده های نو و خالقا نه

و

م یزان ان سجام و ت فاهم کارک نان تاثیر م ستقیمی بر م یزان خالق یت
کارک نان در سازمان دارد .همچ نین هم سویی هر چه بی شتر ا هداف
با ا هداف سازمان ،شفاف سازی ا هداف سازمان و کن ترل و

فردی

پاداش متناسب با عملکرد کارکنان ،بر خالقیت کارکنان و در نهایت
بر خالق بودن سازمان مورد مطال عه تاثیر دارد .در حقی قت ،ه مه
این ها مؤ ید تأثیر فرهنگ سازمانی بر خالقیت است.

قبل از آن كه

بخواهیم تاثیر همهي متغیرهاي مستقل را با هم بر متغیر وابساته
بدانیم ،متغیرهاي مساتقل و ابعااد آن یكاي یكاي وارد معادلاهي
رگرسیون ميشوند ،تا تاثیر خالص هر متغیر مستقل در تبیین متغیر
وابسته مشخص شود.
جدول شماره  : 9سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر
وابسته
متغیر مستقل

ضریب تعیین

مخاطره
پذیری
هویت
تحمل تعارض
یکپارچگی و
انسجام
جهت دهی
حمایت
مدیریت
کنترل
پاداش
الگوی
ارتباطات

ضریب تعیین

معناداری

تطبیقی
7.77

7.73

7.791

7.13
7.21
7.92

7.11
7.29
7.91

7.771
7.777
7.777

7.13
7.99

7.17
7.92

7.777
7.777

7.17
7.23
7.72

7.73
7.27
7.771

7.711
7.777
7.239

طبق جدول باال می توان گفت که متغیر حمایت مدیریت باالترین
میزان

ضریب تعیین

را دارد و

پاداش باالترین میزان

بعد از آن یکپارچگی و انساجام و

ضاریب تعیاین را دارناد .همچناین الگاوی

ارتباطات کمترین میزان ضریب تعیین را دارا است چرا که رابطه ی
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مع ناداری بین آن و خالق یت در ا ین تحق یق یا فت ن شد .به طور ک لی
ن تایج ب یانگر ا ین ا ست که در تب یین م یزان خالق یت کارک نان صدای
جم هوری ا سالمی ا یران ،یک پارچگی و ان سجام بین کارک نان و ن یز
حما یت مدیران از کار ها و ا یده های خالقا نه و در نها یت ا هدای
پاداش مناسب برای افراد خالق ،بیشترین تأثیر را دارند.
در آز مون فر ضیه ها راب طه هر متغ یر ب طور جداگا نه با
متغ یر واب سته خالق یت مطال عه گرد ید .در ا ین ب خش با ارا زه مدل
رگر سیون چ ندمتغیره ،به ارز یابی قدرت تب یین متغیر های تحق یق
خواهیم پرداخت.
جدول شماره  : 1نتیجه رگرسیون متغیرهای مستقل بر وابسته به روش
همزمان
متغیر مستقل

ضرازب استاندارد

سطح معناداری

رگرسیون
مخاطره پذیری
هویت
تحمل تعارض
یکپارچگی و انسجام
جهت دهی
حمایت مدیریت
کنترل
پاداش
الگوی ارتباطات
نتایج تحلیل واریانس
ضریب رگرسیون
ضریب تعیین
ضریب تعیین تطبیقی

7.17
7.13
7.23
7.79
7.13
7.71
7.77
7.71
7.33
6.172

7.12
7.11
7.11
7.23
7.17
7.29
7.13
7.29
7.73
آزمون تحلیل
واریانس
معناداری

7.777
0.736
0.542
0.454

ن تایج حا صل از رگر سیون چ ند متغ یره ب یانگر ا ین ا ست که
متغیرهاي مستقل توانستهاند با هم (به طور همزمان)  7.11درصاد از
متغ یر واب سته یع ني خالق یت را تو ضیح ده ند .ن تایج تحل یل وار یانس
نیز نشان ميدهد نسبت تغییرات توضیح داده شاده توساط متغیرهااي
م ستقل به تغی یرات نا شي از عوا مل غ یر از آن (خ طا) قا بل تو جه و
به لحاظ آمااري معناادار مايباشاد .در ایان معادلاه متغیرهااي
یک پارچگی و ان سجام ،حما یت و مدیریت و پاداش سهم مع ناداري در
توضیح متغیر وابسته دارند .متغیر یکپارچگی باالترین ضریب را در
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تو ضیح متغ یر واب سته دارد .ب عد از آن باالترین ضرایب متع لق به
حمایت مدیریت و پاداش است.
همچ نین ن تایج ب یانگر ا ین ا ست

که

به

طور ک لی فره نگ

سازمانی  7.13درصد از تغییارات متغیار وابساته یعنای خالقیات را
تب یین می ک ند که ب یانگر اهم یت فره نگ سازمانی در تب یین خالق یت
ا ست .ب طور ک لی ن تایج حاکی از اهم یت یک پارچگی و ان سجام بین
و

ا فراد و حما یت مدیران صدای جم هوری ا سالمی از ا یده های نو

ٌ تأثیر آن بر مخاطره پذیری و ریسک پذیری کارکنان برای
متعاقبا
ان جام کار های خالقا نه ا ست .همچ نین در ن ظر گرفتن پاداش منا سب
برای کارهای خالقانه ،کنترل مناسب ،همسویی اهداف فردی با اهداف
سازمان و در کل اهم یت فره نگ سازمانی در م یزان خالق یت کارک نان
در سازمان نقش دارند .الزم به ذکر است که در این تحقیق رابطه ی
معناداری بین متغیرهای زمینه ای و خالقیت وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری
در

هر

سازمانی ن یروی ان سانی مهم ترین عن صر

پا یه ا صلی موفق یت و ب هره وری روزا فزون

سازمان

سازمانی و

به ح ساب

می

آی ند .همچ نین تأمین ا هداف سازمان ها به م یزان مط لوب م ستلزم
استفاده صحیح از قابلیاتهاا و توانمنادی هاای نیاروی انساانی و
همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش

استعدادها و در نهایات

افزایش بهره وری کارکنان است.
بر ه مین ا ساس مدیران مو فق در سال های اخ یر عالوه بر
ترکیب مهارتهای فنی-انساانی و ایجااد زمیناهای بارای کاارایی و
اثربخشی ،نیاز به ایجاد توانمندیهای جدیاد و منحصار بفاردی در
کارک نان خود د یده ا ند .ی کی از عواملی که می توا ند بر خالق یت
کارک نان تأثیر ب سزایی دا شته با شد فره نگ سازمانی حاکم در آن
سازمان ا ست .فره نگ سازمانی ه مان سی ستمی از ا ستنباط م شترك ا ست
كه اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفكیك دو
سازمان از یكدیگر میشود .فرهنگ سازمانی نظامی زنده است کاه در
قالب رفتاری كه کارکنان

در عمل از خود آشكار میساازند ،راهای

كه بر آن پایه بهطور واقعی میاندیشند و احساس میكنند و شیوهای
كه بهطور واقعی با هم رفتار میكنند ،مشخص می شود.
بنابراین پس از تحلیل نتایج مشخص گردید که
یا

میزان خالقیت

توانایي تركیب اندیشهها به شیوهاي منحصر به فارد و ارازاه

شیوه های جد ید ،در م یان کارک نان صدای جم هوری ا سالمی ا یران بر

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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 11.91درصد یا کمتر از

مبنای شاخص صفر تا صد ،برابر با
( )%05است .این امر آنگاه که

متوساط

رادیاو باه عناوان ساازمان ایاده

پرداز و برنا مه ساز ،سردمدار و پی شتاز فره نگ م لی ک شور در ن ظر
گرف ته شود،

ضرورت تأ مل و بازنگری بر راه پی موده شده ،تا به

حال را می طل بد.

شاید ب توان ی کی از مهم ترین عوا مل برنا مه

سازی ناموفق و رجوع اقشار مختلف جامعه به رسانه های فراملی را
کم بود برنا مه های جد ید ،نوآورا نه و اندی شه ورز
ا مر از

دان ست که ا ین

ضعف خالق یت و قدرت ا یده پردازی برنا مه سازان راد یویی،

نشأت می گیرد ،که یکی از ابعاد و شاخص های فرهنگ سازمانی است.
پس از تحلیل یافته ها و

با توجه به فرضیات مطروح شده در

تحق یق حا ضر ،م شخص گرد ید که :فره نگ سازمانی در سازمان صدای
جمهوری اسالمی ایران  14درصد از میزان خالقیت کارکنان ساازمان را
تب یین می ک ند .همچ نین اب عاد مو جود در فره نگ سازمانی یع نی
ویژگیهایی چون مخاطره پذیری ،هویت ،تحمال تعاارض ،یکپاارچگی و
ان سجام ،ج هت د هی ،حما یت مدیریت ،کن ترل ،سی ستم پاداش د هی و
الگوی ارتباطات  .0درصد از تغییرات

خالقیت در سازمان را تبیاین

می کن ند که در بین ا ین شاخص ها ،ویژ گی یک پارچگی و ان سجام،
حما یت مدیریت و سی ستم

پاداش د هی

خالقیت در سازمان داشته اند.

بی شترین تأثیر را بر م یزان

این یافته ،مؤید آنست که

نقش

مدیریت در مجموعههایي كه خالقیت و ناوآوري از ضاروریات و عامال
اصلي است ،مانند رادیو

بسیار مهم و حساس است زیرا مدیریت ماي

تواند توانایي و استعداد خالقیت و نوآوري را در کارکنان ایجاد،
تارویج و تشاویق كناد و یاا رفتاار و عملكارد آن،

زمیناه سااز

شکلگیری موا نع در به جر یان درآ مدن رو ند برنا مه سازی خالقا نه
با شد .در وا قع ه نر مدیر خالق ا ستفاده از خالق یت کارک نان و پ یدا
كردن ذهنهاي خالق است.
همچنین وجود انسجام و یکپارچگی میان کارکنان و مدیران در
سازمان و نیز اعمال سیستم پاداش دهی درست ،بدین معنی که افراد
بر اساس نحوه عملکرد خود در سازمان و براساس شایستگی شان مورد
تشویق قرار گیرند ،انگیزه بیشتری
در وا قع ب کارگیری

برای انجام کارهای خالقانه و

خالق یت روزا فزون در بین کارک نان طی فرای ند

کار ای جاد خوا هد کرد ،که به نو به خود موج بات پی شرفت و تر قی
سازمان صدای جم هوری ا سالمی ا یران را فراهم می ک ند .هر چ ند که
در این میان

نباید از تأثیر

متغیرهایی چون کنترل مناسب ،جهت

تبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی
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د هی یا به ع بارت دی گر شفاف سازی ا هداف و انت ظارات سازمان و
ن یز ای جاد ف ضای باز برای انت قاد سازنده به ع نوان م بانی تأثیر
گذار فره نگ سازمانی

بر م یزان خالق یت کارک نان غا فل شد .عمل کرد

سازمان های ر سانه ای به م یزان ب سیار ز یادی از کیف یت مح توایی
آن تأثیر می پذیرد و کیف یت مح توایی تا حد ز یادی واب سته به
خالق یت ا ست ،ب نابراین براي ا ین كه ا فراد در سازمان به تف كر
بپرداز ند ،فراهم کردن زمی نه و محی طی كه در آن به نظر یات و
اندیشهها امكان بروز داده شود یکی از ضروریات است.
همچ نین ن تایج تحق یق ب یانگر ا ین بود که م یان م خاطره پذیری
و م یزان خالق یت کارک نان راب طه مع ناداری و جود دارد ،یع نی در
بدون ترس از پیامدها ،عمل نمایند و

صورتی که کارکنان بتوانند

از اشتباهات بهعنوان فرصت هاي یاد گیري اساتفاده کنناد ،قاادر
خواهند بود از روشهای خالقانه و نوآورانه در اجرای برنامه هاای
مورد نظر و در راستای اهداف سازمانی ،استفاده کنند.

باه بیاان

دیگر ،سازمانهاي نوآور ،با هر رساالت و چشام اناداز ساازمانی،
فرهن گي م شابه دار ند که

تجر به كردن را ت شویق کرده ،هم به

موفقیتها و هم به شكستها پااداش

از اشاتباهات تجرباه

داده و

كسب ميكنند .الزم به ذکر است که در این تحقیق ارتباط معنااداری
م یان الگو های ارت باطی در سازمان ،سن

و

جن سیت کارک نان با

میزان خالقیت ایشان مشاهده نشد.
در پایان الزم به ذکر است که

فرهنگ سازمانی تأثیر بسزایی

در م یزان خالق یت کارک نان صدای جم هوری ا سالمی ا یران دارد و ی کی
از دال یل ع مده کم بود م یزان خالق یت در بین کارک نان صدای جم هوری
ا سالمی -که ی کی از م هم ترین عنا صر سازمان های ر سانه ای ا ست-
هما نا عدم اع مال صحیح فره نگ سازمانی و اب عاد آن ا ست .از آن جا
که با تو جه به یاف ته های تحق یق حا ضر،

م شخص شد که م یزان

مخاطره پذیری ،انسجام و یکپارچگی میان مدیران و کارکنان ،تحمل
ت عارض و سایر اب عاد آن در
پایین تر از حد متوسط

سازمان صدا ،در حد متو سط

و یا

است ،الزم است این سازمان در جهت افزایش

خالق یت کارک نان و در نها یت تول ید برنا مه ها و ا یده های جد ید،
مبتکرانه و خالقانه تر عمل کند و در جهت افزایش روند جذب مخاطب
گام بردارد .در ا ین را ستا پی شنهاد می شود که

مدیران راد یویی

حما یت بی شتری از ا یده های نو ،دا شته و پاداش های منا سبی به
من ظور ترغ یب ا فراد خالق ،در ن ظر بگیر ند و به بر قراری

روا بط
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منا سب با کارک نان بدون تو جه به روا بط
ای جاد
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سل سله مرات بی ،در ج هت

ف ضای باز انت قادی ،اهم یت ده ند .همچ نین الزم ا ست مدیران

راد یویی ،ا هداف و انت ظارات

سازمان را

به

صورت رو شن ب یان

نموده و همچنان در جهت متناسب سازی اهداف برنامهسازی در رادیو
با نیاز های م خاطبین ،گام بردار ند .م شخص بودن ا هداف سازمان
راد یو ،در شرایطی که ه مواره

م یان

ر سانه های داخ لی و خارجی

رقابات وجاود دارد ،در پابرجاا مانادن ایان رساانه ملای اهمیات
فراوانی دارد.
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