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چكيده
این تحقیق در راستای اهداف و سیاستهای تعیین شده وزارت نفت و با عنوان«بررسی راهکارهیای الزم
جهت افزایش خالقیت کارکنان با رویکرد کایزن(بهبود مستمر) در شرکت پاالیش گاز پارسیان» انجام گرفته
است .به این منظور ابتدا مهم ترین مولفه های کایزن بوسیله بررس ادبیات پژوهش و اخذ نظرات کارشناسان
وخبرگان امر،استخراج شد.روش نمونه گیری این تحقیق بر اساس نمونه گیری تصیادف و حجیم جامعیه در
شرکت پاالیش گاز پارسیان (273نفر) م باشد ،طبق فرمول کوکران حجم نمونه این جامعه برابر با  981نفر
م باشد .به منظور بررس روای سواالت پرسش نامه از روای ظاهری (بهره گیری از نظرات خبرگان امیر)و
نیز روای سازه  -واگرا بوسیله تکنیک تحلیل عامل تاییدی (توسط نرم افزار لیزرل) استفاده شد .بیه منظیور
بررس پایای سواالت پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ (نرم افزار  )SPSSاسیتفاده گردیید .بیا اسیتفاده از
تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری روابط بین متغیرها پژوهش بررس ،و میزان تیاییر هیر کیدام از آنهیا بیر
خالقیت کارکنان تعیین و سه فرضیه تأیید و دو فرضیه رد شد.
واژگان کليدي :خالقیت ؛ کایزن ؛ همکاری متقابل مدیریت-کارکنان ؛ نظام آراستگ محیط کار ؛ نظام
پیشنهادات.

 .9کارشناس ارشد مدیریت صنعت  ،دانشگاه آزاد اسالم  ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

Mehdi_kh2010@yahoo.com
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 .5مقدمه
بنا به دالیل پیچیدگ عصر تکنولوژی و سرعت و رقابت و کیفیت زندگ کیاری[ ]7وتغیییر محصیوالت
طبق خواسته های مشتریان این تحوالت ،پیامدهای نیز در صنعت پاالیشگاه دارا است[ ]8که این صینعت
برای هماهنگ با این دگرگونیها و مواجه با چالشها ی برآمده از آنها  ،نیاز به خالقیت و نوآوری مستمر است.
از سوی دیگر ،با توجه به تغییرسریع تکنولوژی و رقابت روزافزون ،تنها سازمانهای که درجست و جوی ارتقاء
بهره وری از خالقیت کارکنان خود هستند ،امکان بقا خواهند داشت .از اینیرو ،توسیعه و ارتقیای خالقییت در
سازمانها مستلزم آن است که مدیران بدانند چگونه میتوانند خالقیت کارکنان خود را مورد حمایت قرار دهنید.
لذا ،سازمانها برای بهره گیری از خالقیت کارکنان ،م بایست متغیرهیای را کیه موجی تشیویق و ترغیی
خالقیت درسازمان میشوند ،را مورد بررس قرار دهند در این راستا ،هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهیای
الزم جهت افزایش خالقیت 9کارکنان با رویکرد کایزن( 3بهبود مستمر )2در شرکت پاالیش گاز پارسیان 4می
باشد.
بهبود و نوآوری مستمر و فراگیر در سازمان ها ،درواقع نوع کندوکاو منظم برای یافتن شیوه ها و پاسی
های نو به فشارها و تغییر و تحوالت محیط است .به عبارت آن دسته از سازمان ها و نظام ها م توانند در
محیط پیچیده و پویا به بقای خود ادامه دهند که به طور مستمر قادر به خلق ایده هیا و طیر هیای جدییدی
جهت مقابله با فشارها و تحوالت محیط باشند  .به همین لحاظ در این پژوهش پس از بیان مفاهیم مربیو
به خالقیت  ،نوآوری وبهبود مستمر(کایزن)  ،دیدگاه های صاح نظران  ،ضرورت واهمیت خالقیت ونوآوری
 ،عوامل مویردرافزایش خالقیت کارکنان ونوآوری تشریح ،وبر اساس راهکارهای الزم جهت افزایش خالقیت
کارکنان با رویکرد کایزن در پاالیشگاه گاز پارسیان بررس خواهد شد.
 .7بيان مساله
چالش عمده ای که مدیران در قرن  39با آن روبرو هستند این است که چگونیه از اسیتعدادها و توانیای
های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری های سازمان را تسریع نمایند .بیرای نییل بیه ایین هدف،میدیران و
کارکنان پاالیشگاه گاز پارسیان میتوانند در عصر تکنولوژی امروزی جهت بهبود و تقویت از حداکثر توانمندی
های فکری ،ذهن و عقل ومدیریت نوین ژاپن تحت عنوان کیایزن ییا بهبیود مسیتمردر جهیت پوییاکردن
سازمان از کارکردها و مولفه های کایزن وخالقیت بهره گرفته و از طریق ایجاد ،پرورش و کیاربردی نمیودن
خالقیت ،روحیه جسارت علم  ،انتقادگری و انتقادپذیری ،روحیه علم و پیژوهش را در تیک تیک کارکنیان
سازمان تقویت کند.از طرف مدیریت سازمان نیز ساز و کاری را فراهم آورد تا زمینه این امیر در سیازمان بیه
وجود آید .این امر م تواند پاالیشگاه گاز پارسیان را تبدیل به یک سازمان خالق کنید کیه بیازنگری روال
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های گذشته و تولید افکار ،اندیشه ها و تولید و خدمات جدید از طرییق تراوشیات فکیری کارکنیان سیرلوحه
کارشان باشد و نوگرای به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشیتر سیازمان شیود.از طرفی شیرکت
پاالیش گاز پارسیان با توجه به شرایط سیاس وموقیت جغرافیای حاکم بر منطقه و تحیریم هیای اقتصیادی
کشورهای توسعه یافته و صنعت علیه کشورهای نیمه صنعت و توسعه نیافته منجملیه کشیور اییران اعمیال
کرده اند در این پژوهش الزم دیدم به بررس مشکالت خالقیت نیوآوری بیا رویکردکیایزن( بهبیود مسیتمر)
جهت بهبود وافزایش خالقیت کارکنان شرکت پاالیش گاز پارسیان به عنوان یک مطالعه موردی پرداختیه تیا
اینکه یک سازمان خودکفا در زمینه تولید ایده و کارکنان خالق باشیم به شرط که ایین اییده هیا اسیتمرار
وبهبود یابد تا اینکه بتوانیم در چارچوب خالقیت و نوآوری با رویکرد نیوین میدیریت ژاپنی بعبیارت کیایزن
گامهای بلندی در پیشرفت برنامه ها و حل مشکالت فعلی شیرکت در قالی راهکارهیای مناسی بیرداریم
.سازمان های خالق خصوصیات ویژه ای را دارا هستندکه مهمترین ویژگ این سازمان ها انعطاف پذیری آنها
در رویاروی با بحران های است که غالباً ناش از رقابت های اقتصادی است.
 .0بيان اهميت انجام تحقيق
اهمیت خالقیت و نوآوری با دیدگاه کایزن و بهبود مستمر تأییر شگرف بر تداوم حییات شیرکت پیاالیش
گاز پارسیان در زمینه افزایش بهره وری وکیفیت وکمیت تولیدات جهت رسیدن به چشم اندازها و برنامه های
 9444سازمان و حفظ جایگاه خود در بازار داخل و خارج و همچنین حفظ و صیانت از نیروی انسیان ایین
سازمان خواهد داشت و در صورت عدم بازسازی و بهبود مستمر خالقیت دراین شرکت متحمل هزینیه هیای
کالن،و ممکن است به اهداف و چشم انداز سازمان خود در زمینه تولید و خودکفای و کاهش هزینه وسیبقت
در بازارهای امروزی دست نیابد .از طرف دیگراهمییت افیزایش خالقییت کارکنیان و نیوآوری در اسیتراتژی
شرکت و بهبود مستمر (کایزن)مهمترین عامل که یک سازمان در حفظ سهم بیازار خیود و پیشیرو بیودن آن
میتواند بهره مند شود.
 .0.5اهدف
هدف عمده این پژوهش تبیین وتحلیل جهت افزایش خالقیت بارویکرد کایزن یابهبود مستمر در شرکت
پاالیش گاز پارسیان که به ارائه امر بهسازی سازمان درعصرکنون پرداخته شود .اهداف پژوهش،درسیواالت
زیرمتجل میشود:
 )9تعیین عوامل مویر بر خالقیت کارکنان بر اساس مولفه های کایزن در شرکت پاالیش گاز پارسیان کدامند.
 )3تعیین رابطه بین مولفه های کایزن وافزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گاز پارسیان.
 )2راهکارهای الزم جهت افزایش خالقیت به استناد مؤلفه های کایزن در شرکت پاالیش گاز پارسیان.
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 .0فرضيه ها یا سؤاالت تحقيق
فرضيه اصلي :بین مؤلفه های کایزن و افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پیاالیش گیاز پارسییان رابطیه
معناداری وجوددارد.
فرضيات فرعي:

)9
)3
)2
)4
)5

بین همکاری متقابل مدیریت و کارکنان و افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گاز پارسییان
رابطه معناداری وجوددارد.
بین سیستم مشارکت و افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گیاز پارسییان رابطیه معنیاداری
وجوددارد.
بین نظم ومقررات محیط کار( )5Sو افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گاز پارسیان رابطه
معناداری وجوددارد.
بین اتوماسیون و افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گاز پارسیان رابطه معناداری وجوددارد.
بین تکنولوژی و افزایش خالقیت کارکنان در شرکت پاالیش گاز پارسیان رابطه معناداری وجوددارد.

 .1پيشينهي پژوهش
آمابیل :9188صاح نظر خالقیت و استاد دانشگاه هاروارد بیان م کند خالقیت عبیارت اسیت از تولیید
ایده های تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچک از افراد که باهم کار م کننید .در تعریی دیگیری
عنوان م کند خالقیت متشکل از سه عنصر مهارتهای مربو بیه حیوزه فعالیت،مهارتهیای تفکیر خیالق ،و
انگیزش درون است .و هر سه جزء را متأیر از محیط کار م داند [.]2
در حیطه ی یک تعری عملیات ،خالقیت در سازمان مظاهر مختلف دارد .خالقیت فرآیندی است کیه از
طریق آن افراد و گروه ها  ،ایده های جدید و با ارزش را به آن دسته از افراد ،گروه و دیگیران کیه در داخیل
خود جوامع وسیع تری از عمل است م رساند [.]91
آمابیل (  ) 9114معتقداست که انگیزه ی درونى افراد داراى اهمیت بیشترى در خالقیت است .اگر افیراد
از ابتدا به کار خویش عالقه داشته باشند و با لذت و رضایت وارد کار شوند ،م تواننید خالقییت بیشیترى از
خود نشان دهند  .اهمیت انگیزه درونیى در تحقیقیاتى کیه از زنیدگى نیام آوران ،نویسیندگان ،دانشیمندان و
هنرمندان به عمل آمده است ،مشخص میگردد []4و[ .]5خالقیت در ارائه پیشنهادهای سازمان نقش مهمی
دارند .فردی که پیشنهادی ارائه م نماید ابتدا به نقید وضیع موجیود و بییان مسیلله پرداختیه و مشیکالت و
چالشهای آن را شناسای م کند ،سپس با تفکر و شناخت که دارد روش جدیدی را ارائه م نماید کیه ایین
روش مقرون به صرفه  ،سریع  ،آسان بوده و بهبود را بدنبال دارد .این امر فرآیند ییک تغیییر اسیت و بییانگر
خالقیت .یعن پیشنهاد زایش تراوشات فکری فرد است که در قال روش نو نمود خارج پیدا نمیوده اسیت.
[.]1
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ماساک ایمای برای نخستین بار واژه کایزن را وارد متون مدیریت کرده ،آن را به عنوان یک اسیتراتژی
بهبود که تمام افراد را از مدیران ارشد سازمان تا کارکنان عملیات  ،در فراینیدها درگییر و فعیال می سیازد،
تعری کرده است .اجرای استراتژی کایزن ،از طریق ابزارهای مختلف انجام م شود کیه ایین روش هیا در
کنار یکدیگر منجر به بهبود های دایم و مستمر در سطح شرکت م شود.برخ از این ابزارها و تکنیک هیا
عبارتند از :روابط مدیر -کارمند  ،نظام پیشنهادات  ،نظم ومقررات محییط کیار  ،اتوماسییون  ،تکنولیوژی و...
[.]7همچنین کایزن همواره به دنبال تحقق مفاهیم ارزشمندی همچون مشتری گرای  ،نظم و مقررات محیط
کاری ،بهبود مستمر کیفیت و بهره وری ،تولید محصول و خدمت جدید و  ..م باشد]97[ .و[.]98
در مورد بهبود مستمر تعاری مختلف توسط بسیاری از صاحبنظران مطر شده است.از نظر لغوی،کایزن
در ژاپن و ط جنگ جهان دوم بوجود آمده به معنای بهبود مستمر و مرک از دو کلمیه ( Kaiتغیییر)و Zen
(بهتر)است.تغییر برای بهتر شدن[.]8بهبود مستمر به اصالحات جزئ به عمل آمده در وضع موجود از طرییق
تالشهای ب وقفه را گویند9[ .و.]1
معن اصل این واژه ساده وگویاست وبمعن بهبود مستمری است که تمام افراد اعم از مدیران  ،کارکنان
و کارگران را در بر م گیرد و فلسفه آن بر این اصل استوار است که شیوه زنیدگ انسیان  ،زتیدگ شیغل ،
زندگ اجتماع و زندگ خانوادگ م باید پیوسته بهبود یابد و پیام این استراتژی را م توان در این جملیه
خالصه نمود که حت یک روز نیز نباید بدون ایجاد نوع بهبود سپری شود []7و[.]91
برخ مطالعات نشان داده اند که انگیزه ذات همراه با خالقیت است .بیرای تولیید اییده هیای خالقانیه،
کارمندان نیز نیازی به حضورفعاالنه دارند و ما پیشنهاد م کنیم که از ایده ها در زمان که مشکالت را حیل
م کند نهایت استفاده از افراد در داخل و خارج سازمان شود .هنگام که دیدگاه ها و ایده هیای کارکنیان
بیشتر توجه میشود احتمال بیشتری برای توسعه ایده های میباشد [.]34پنج عوامل برجسته سازمانیکه موجی
افییزایش خالقیییت در محییل کییار م ی باشیید تحییت عنییاوین .9جییو سییازمان .3سییبک رهبییری .2فرهنییگ
سازمان .4منابع و مهارت ها.5ساختار و سیستم ها م باشد []94و[]99و[.]39نظام پیشنهاد های کارکنیان و
حلقه های کنترل کیف دو عنصر مهیم و مکمیل نظیام مشیارکت و ترغیی خالقییت از سیوی
کارکنان در شرکتها ی ژاپن است  .از طریق این دو نظام ابتکارات فردی و گروه به خوب ابراز
شده و به سوی تدوین راه حل های عمل برای مسایل سازمان جاری م شوند .نظام پیشنهادها ییا
سیستم مشارکت کارکنان،چهارچوب است که ازطریق آن ابتکارات کارکنان به صورت فیردی ابیراز می
شود.از طریق این نظام کارکنان تشویق م شوند که به محیط و فرآیند ها ی کیار خیود تیوجه
خاص داشته باشند،مسایل شغل و سازمان را بیابند و از طریق چاره جوی برای مسایل و اجیرای
راه حل های یافت شده در درجه نخست کار خود و سپس امور سازمان را بهبود بخشند.هدفهای عمل
سیستم پیشنهادها ،بنابر یافته های دکتر باسادور،بیشتر ایجاد انگییزه ،رضیایت شیغل و ایجیاد زمینیه
تعامل گروه در جوی غیررسم است تا فعالیتهای خالقانه افراد را به یکیدیگر نزدییک کنید و تعامیل
های گسترده و غیر رسم میان آنان را افزایش م دهد.حاصل این سیستم ترغی خالقییت فیردی و
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تقویت روحیه کارگروه خودجوش است [ .]93انگیزه کار ،مهارتهای خالقیت و تخصص ،سه مؤلفه دیگیر
از مدل خالقیت بیان م کند [.]33
نظام آراستگ محیط کار ( ( 5sبرای اولین بار بعد از جنگ جهان دوم در ژاپن شکل گرفیت ولی اییده
اولیه این سیستم ژاپن نم باشد .ژاپن ها در هنگام بازدید از برخ صنایع آمریکا و با مشاهده تیاییر ونقیش
قابل توجه معیارهای خانه داری صنعت در ایجاد محیط کاری آراسته  ،حفظ ایمن و بهداشیت و غییره بیرآن
شدند تا معیارهای مذکور را در شرکتهای ژاپن به کار گیرند .تطبیق اصول خانه داری صنعت با شرایط حاکم
بر صنایع ژاپن و بوم نمودن آن منجر به شکل گیری پنج اصل در آراسیتگ محییط کیار گردید(پاکسیازی،
نظم و ترتی  ،تنظی ،حفظ و نگهداری،انظبا محیط کار).و از آنجا که این  5اصیل بیا تلفیظ  Sشیرو می
شد 5S،نامگذاری گردید[]92و[]94و[]95و[ .]32فلسفه  5sیک فهرست برای خانه داری صینعت خیوب بیه
منظور نظم بیشتر  ،بهره وری و نظم و انضبا در محل کار است[.]97
 .6مدل تحليلي تحقيق
با توجه به فرضیه های تحقیق ما در پاالیشگاه گاز پارسیان مدل مفهیوم میورد نظیر میا رابطیه کیایزن و
خالقیت کارکنان را از روی مولفه های کایزن و خالقیت در نمودار  9م سنجیم.

نمودار  -5مدل مفهومي تحقيق در پاالیشگاه گاز پارسيان
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 .2روششناسي پژوهش
براساس هدف ،روش تحقیق کاربردی م باشد .این تحقیق بر حسی نحیوه گیردآوری داده هیا  ،ییک
تحقیق توصیف موردی است  .این نو تحقیق بنا برجستگ موضو در شرکت ملی گیاز اییران و اهمییت
خاص در مراکز نفت و گاز م تواند راهگشای برای پایداری تولید در نفت و گاز باشد.
 .2.5جامعه آماري و حجم نمونه
جامعه آماری این تحقیق براساس آمار منتشره از سوی پاالیشگاه گاز پارسیان یک از واحد های پاالیش
بزرگ ایران است که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسم که  273نفر می باشیند .از آنجیا کیه حجیم
جامعه مورد تحقیق  273نفر م باشد ،طبق فرمول کوکران حجم نمونه این جامعه برابیر بیا  981نفیر می
باشد.
قلمرو موضوع در این تحقیق رابطه مؤلفه های کایزن بر افزایش خالقیت کارکنان با در نظر گیرفتن اییرات
متغیرهای مستقل(ابعاد کایزن) را بر متغیر وابسته (خالقیت)مورد بررس قرار م گیرد.
قلمرو مکان تحقیق حاضر در پاالیشگاه گاز پارسیان که در سال  9283در فاصله بین دو شیهر المیرد و
مهر(در جنوب استان فارس) تاسیس شده است .این پاالیشگاه در 3فیاز پارسییان  9و پارسییان 3بیا بییش از
3444پرسنل یک از بزرگترین واحد های پاالیش ایران است جهت فراورش گیاز مییادین تابنیا  ،شیانول،
وراوی و هما در نظر گرفته شده است.
قلمرو زمان  ،از نظر زمان این تحقیق در سال  9219به مدت 3ماه صورت پذیرفته است.
 .2.7ابزار تحقيق
در تحقیق حاضر آزمون خالقیت وکایزن به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است.
پرسشنامه خالقیت شامل93سوال و پرسشنامه کایزن(بهبود مستمر) از ترجمه و ترکی چندین پرسشینامه بیه
صورت محقق ساخته شامل  29سوال م باشد.
از نرم افزار  SPSSو  LISRELبرای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه استفاده شده است .
ابزارهای اندازه گیری تحقیق (روای -پاالی ) در زیر مورد بحث قرار میگیرد.
 .2.0روایي پرسشنامه خالقيت و کایزن
به منظور صحت پرسشنامه خالقیت و کایزن به راهنمای استاد راهنما و مشاور محترم صنعت ابتدا بیین
تعدادی از خبرگان و کارشناسان آشنا به موضو توضیع ابتدای گردید وپیس ازجمیع آوری بیانظر خبرگیان و
کارشناسان شرکت اصالحات الزم صورت گرفت وباارائه توضییحات الزم همیراه بیا تحوییل پرسشینامه بیه
پاسخگویان بررس و تائید شده است.
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 .2.0پایایي (دقت) پرسشنامه خالقيت و کایزن
در این تحقیق برای سنجش پاییای پرسشینامه خالقییت و کیایزن از ضیری آلفیای کرونبیاخ اسیتفاده
میگردد.که به این منظور از24نفر به تکمیل پرسشنامه پرداختند .پس از محاسبه ضیری  αبیرای پرسشینامه
خالقیت مقدار 4/ 19وبرای پرسشنامه کایزن مقدار  4/ 81بدست آمد و مشیخص گردیید کیه پرسشینامه از
اعتبار و دقت الزم برخوردار است .چون مقدار ضری آلفا باالتر از حد قابل قبول برای مقاصد کاربردی کیه
 %74است بیشتر م باشد .لذا م توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر دارای پایای قابل قبول است.
 .2.1ابزار جمع آوري اطالعات
در این تحقیق ،از روشهای گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدان استفاده گردید .به طور دقیق تر برای
تکمیل ادبیات تحقیق و مبان تلوریک از روش کتابخانه ای و برای گیردآوری سیایر اطالعیات میورد نییاز در
ارتبا با مدیران و نظرات آنها ،از روشهای مییدان اسیتفاده شیده اسیت.در بخیش مطالعیات کتابخانیه ای از
پایان نامه ها ،مقاالت ،کت التین و فارس و همچنین مقاالت و نشریات موجود در اینترنت جهیت گیردآوری
اطالعات مورد نیاز استفاده شده است و در بخش میدان از ابزار پرسشنامه استفاده شیده اسیت.پیس از تأییید
پرسشنامه از طریق نرم افزار  LISRELو  SPSSو همچنین تأیید استاد راهنما پرسشنامه در اختیار  981نفیر
افراد نمونه آماری  ،قرار گرفت که اطالعات پرسشنامه ها نیز با مراجعه حضوری بیه تیک تیک نمونیه هیا و
درخواست از آنها برای تکمیل پرسشنامه به دست آمد.
 .8آزمون فرضيات تحقيق
در این تحقیق با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت سیاختاری روابیط
بین متغیرها پژوهش بررس ،و میزان تاییر هر کدام از آنها بر افزایش خالقیت کارکنان تعیین شد.
فرضيه فرعي اول :میزان تاییر همکاری متقابل مدیریت و کارکنان بر افیزایش خالقییت کارکنیان 4042 ،و
معناداری آن برابر با  40491است بنابراین به دلیل اینکیه مییزان معنیاداری از  9011کیوچکتر اسیت فرضییه
پزوهش تحقیق رد م شود.
فرضيه فرعي دوم :میزان تاییر نظام پیشنهادات بر افزایش خالقیت کارکنان  4035 ،و معناداری آن برابر بیا
 3092است بنابراین به دلیل اینکه میزان معنیاداری از  9011بزرگتیر اسیت فرضییه پزوهشی تحقییق تاییید
م شود.
فرضيه فرعي سوم :میزان تاییر نظم ومقررات محیط کار( )5Sبیر افیزایش خالقییت کارکنیان  -4047 ،و
معناداری آن برابر با  - 4045است بنابراین به دلیل اینکیه مییزان معنیاداری از  9011کیوچکتر اسیت فرضییه
پزوهش تحقیق رد م شود.
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فرضيه فرعي چهارم :میزان تاییر اتوماسیون بر افزایش خالقیت کارکنیان  4042 ،و معنیاداری آن برابیر بیا
 3012است بنابراین به دلیل اینکه میزان معنیاداری از  9011بزرگتیر اسیت فرضییه پزوهشی تحقییق تاییید
م شود.
فرضيه فرعي پنجم :میزان تاییر تکنولوژی بر افزایش خالقیت کارکنان  -4037 ،و معنیاداری آن برابیر بیا
 -3033است بنابراین به دلیل اینکه میزان معناداری از  9011بزرگتر است فرضیه پزوهش تحقیق تاییید می
شود.
در ادامه مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد و ضرای معناداری مورد بحث قرار خواهد گرفت .نمودار3و
نمودار  2میزان تاییر متغیر های مستقل (ابعاد کایزن) را بر متغیر وابسته (خالقیت) نشان م دهد.

نمودار  -7مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  -0مدل ساختاري در حالت ضرایب ضرایب معناداري

در آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوال خروج نرم افزار نشان دهنیده مناسی
بودن مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند.
نتایج تخمین حاک از مناس بودن شاخص ریشه میانگین مجذور خطاها( ) RMSEAدارد .مقدار
RMSEAنیز برابر با  4/471م باشد .حد مجاز  4/48 ، RMSEAاست .با توجه به خروج لیزرل مقدارχ2
محاسبه شده برابر با 9138024م باشد که نسبت به درجه آزادی  844کمتر از عدد  2م باشد.به عبارت
دیگر داده های مشاهده شده تا میزان بسیار زیادی منطبق بر مدل مفهوم تحقیق است .مقدار شاخص های
 AGFI ،GFIو  NFIبترتی برابر با  4/13 ، 4/14و  4/12م باشد که نشان دهنده برازش بسیار باالی
مدل م باشد .مقدار  RMRنیز قابل قبول و کمتر از  4045است.
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فرضيه اصلي :میزان تاییر مؤلفه های کایزن بر افزایش خالقیت کارکنان 4037 ،و معناداری آن برابر با 3058
است بنابراین به دلیل اینکه میزان معناداری از  9011بزرگتر است فرضیه پزوهش تحقیق تایید م شود.
آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری ،اوال خروج نرم افزار نشان دهنده مناس بودن
مدل ساختاری برازش یافته برای آزمون فرضیات هستند .
میزان  RMSEA =4/411نیز نشان دهنده مناس بودن تقریب برازش مدل ساختاری است .میزان کای
دو برابر با  325093م باشد و مقدار درجه آزادی  942م باشد که نشان دهنده برازش بسییار مناسی می
باشند (نسبت χ 3به  dfکمتر  2م باشد).
به عبارت دیگر داده های مشاهده شده تا میزان بسیار زیادی منطبق بر مدل مفهوم تحقیق است .مقدار
 AGFI ،GFIو  NFIبترتی برابر با  4011 ، 4012و  4015م باشد که نشان دهنده برازش مناس و بیاالی
مدل م باشد.
در ادامه مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد و ضرای معناداری میورد بحیث قیرار خواهید گرفیت.
نمودار4و نمودار  5میزان تاییر متغیر های مستقل (ابعاد کایزن) را بر متغیر وابسته (خالقیت) در فرضیه اصل
پژوهش ما را نشان م دهد.

نمودار  -0مدل ساختاري در حالت تخمين استاندارد
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نمودار  -1مدل ساختاري در حالت ضریب معناداري

یافته هاي پژوهش بااستفاده ازجزء ساختاري مدل
نمودار  1ونمودار 7جزء ساختاری مدل و رابطه میان متغیرها نیز نشان م دهد .همانطور که نمودار  1نشان
م دهد بین اتوماسیون و خالقیت  4/42رابطه وجود دارد ودر نمودار  7م بینیم میزان معناداری آنهیا 3/12
م باشد.
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 .3بحث و نتيجه گيري
فرضيه اصلي پژوهش :بررس راهکارهای الزم جهت افزایش خالقیت کارکنان با رویکرد کایزن(روابط
مدیر -کارمند ،نظام پیشنهادات  ، 5S،اتوماسیون  ،تکنولوژی) است که ط آن ادعا شده است که کیایزن بیر
افزایش خالقیت کارکنان در سازمان تاییر گذار است .به عبارت این فرضیه ،کلیه فرضیه هیای فرعی پییش
گفته را در بر م گیرد .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافتیه هیای پیژوهش  ،فرضییه اصیل را تائیید کیرده
است.نتیجه اینکه در سطح اطمینان  15درصد م توان این ادعا که " کایزن بر افزایش خالقیت کارکنیان در
سازمان تاییر گذار است "را تائید نمود.
میزان تاییر مؤلفه های کایزن بر افزایش خالقیت کارکنان 4037 ،و معناداری آن برابر با  3058است بنیابراین
به دلیل اینکه میزان معناداری از  9011بزرگتر است فرضیه پزوهش تحقیق تایید م شود.
فرضيات فرعي  :نتایج تائید یا رد فرضیات پژوهش را در جدول  9م توان مشاهده نمود.
ميزان تاثير
فرضيات

(تخمين
استاندارد)

فرضیه اول :روابط مدیر -کارمند بر افزایش خالقیت کارکنان
فرضیه دوم :روابط نظام پیشنهادات بر افزایش خالقیت کارکنان
فرضیه سوم :روابط  5Sبر افزایش خالقیت کارکنان
فرضیه چهارم:روابط اتوماسیون بر افزایش خالقیت کارکنان
فرضیه پنجم:روابط تکنولوژی بر افزایش خالقیت کارکنان

سطح

تائيد یا رد فرضيه

معناداري

پژوهشي

0.03

0.19

0.25

2.13

-0.07

-0.45

0.43

2.93

-0.27

-2.22

فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش
فرضیه پژوهش

رد شد
تائید شد
رد شد
تائید شد
تائید شد

جدول 5بررسي رد یا تائيد شدن فرضيه تحقيق
 .3.7پيشنهادهاي مبتني بر نتایج یافته هاي پژوهش
پيشنهاد فرضيه شماره( :)5به مسلولین شرکت پاالیش گاز پارسیان پیشنهاد م گردد ،در جهیت بهبیود و
تقویت همکاری متقابل بین کارکنان مدیریت بر افزایش خالقیت کارکنان در سازمان به موارد زیر توجه ویژه
ای گردد:
 برقراری روابط انسان مناس بین مدیران و کارکنان ،بکارگیری کارکنان در امر تعهد و مشیارکتهای
سازمان  ،اصال روشهای اداری در امر بهبود همکیاری میدیریت-کارکنیان از اییده هیای کارکنیان
استفاده نماید ،برقراری جلسات و سمینارهای درون و برون واحدی مدیریت جهت برقرای ارتباطیات
وروابط عموم مناسبت با کارکنان  ،به مدیریت پیشنهاد میشود به مسلله امنیت شغل کارکنیان در
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سازمان توجه ویژه ای نمایند ،به مدیریت پیشنهاد میشود تشیویق کارکنیان باعیث انجیام روشیهای
جدید و بهتر کارها م شود.
پيشنهاد فرضيه شماره( :)7به مسلولین شرکت پاالیش گاز پارسیان پیشنهاد م گردد بر اساس یافته های
پژوهش نظام پیشنهادات کارکنان م تواندباعث افزایش خالقیت کارکنان در سازمان شیود .همچنیین نظیام
پیشنهادات منجر به نتایج زیر م شود:
 به این منظور استفاده ازنظام پیشنهادات کارکنان میتواند باعث بهبود در نحوه انجام کار و کاهش
هزینه های تعمیرات و نگهداری،اصال روش های تولید،تغییر در ابزار کار مورد استفاده،افزایش
بازده تجهیزات،بهبود کیفیت،بهبود انگیزهای شغل شود.
 تشییویق نظییاممنیید خالقیییت یک ی دیگییر ازعوامییل توسییعه و تقویییت خالقیییت و نییوآوری در
سازمان،حمایت و تشویق نظام مند کسان است که ایده های تازه و خالق را بروز میدهند.
 همچنین محل را برای خالقیت تخصیص داده و آن را با وسایل مختل مثل روزنامه  ،پوسیتر،
کتاب  ،نوارهای خالقیت و  ...مجهز کنند و با انتخاب مدیری برای آن افراد را تشیویق کننید در
طول روز مدت زمان را در آنجا سپری کنند و برنامه های خاص را بیرای رشید خالقییت اجیرا
نمایند.
پيشنهاد فرضيه شماره( :)0به مسلولین شرکت پاالیش گاز پارسیان پیشنهاد م گردد در جهیت تقوییت و
بهبود نظام آراستگ محیط کار بر افزایش خالقیت کارکنان در سازمان به موارد زیر اهمیت زیادی دهند.
 توجه به سیستم پاکسازی و ضایعات در سازمان که به این منظور اقالم غیر ضروری از محل کار
بوده و بسته به نو و محل کار میتواند تجهیزات اضاف یا ضایعات تولید یا اوراق باطلیه و غییره
را در بر گیرد .یک دیگر از عوامل بهبود و تقویت خالقیت و نوآوری در سازمان است.
 نظم وترتی در کلیه ابزار ،وسایل ،تجهیزات و تأسیسات درسازمان است به این منظور اقالم به
ترتی اولویت در محلهای است که در مواقع لزوم دستیاب به آنها به سهولت انجام شود .بدیه
است اجرای این امر سب خواهد شد که از زمان حداکثر استفاده بعمل آید.وکارکنان بتوانند راحتر
ایده ها خود ارائه نمایند.
 توجه به حفظ سالمت کارکنان به این منظور تمیز کردن محیط و ابزار کار توسط شاغل اسیت و
در تمام رده های شغل میتواند مصداق داشته باشد.
 توجه به حفظ ونگهداری به این منظور مرت کردن محل کار بطور مسیتمر اسیت یعنی انجیام
سازماده مطلوب و جلوگیری از به هم خوردن نظم و نظافت محیط و حفظ سالمت آن به طور
مستمر برای همیشه.
 توجه به انظبا محیط کار به این منظور با استفاده ازآموزشهای ضمن کار نظم و استقالل کاری
را در پرسنل ایجادنمود.
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پيشنهاد فرضيه شماره( :)0به مسلولین شرکت پاالیش گاز پارسیان پیشنهاد م گردد بر اساس یافته های
پژوهش اتوماسون م تواند باعث افزیش خالقیت کارکنان شود به این منظور استفاده از اتوماسیون م تواند
نیروی کار یدی مورد نیاز برای انجام کار را کاهش و سیستم ایمن در محیط کار را افزایش دهد و همچنین
باعث افزایش دقت در عملیات تولیدی و افزایش کیفیت تولید و کاهش هزینه ها و افزایش حجم تولید گردد.
پيشنهاد فرضيه شماره( :)1به مسلولین شرکت پاالیش گاز پارسیان پیشنهاد م گردد بر اساس یافته های
پژوهش استفاده از تکنولوژی ربات م تواند باعث افزیش خالقیت کارکنان شود بیه ایین منظیور اسیتفاده از
تکنولوژی ربات م تواند در کارهای نظیر انتقال و جابجای مواد ،جوشکاری ،روکش کاری ،مونتاژ قطعات و
بازرس ایمن در محوطه های پر خطر و کارهای خطرنا استفاده م شود.
پيشنهاد براي تحقيقات آتي
خالقیت و بهبود مستمر از راهکاری اصل و میؤیر در پیشیرفت ژاپنی هیا بیوده ،برقیراری تیوازن بیین
خالقیت و کایزن در سازمان از جمله فاکتورها و شاخص های موفقیت افزایش خالقیت م باشد که م تواند
مبنای تحقیقات آت قرار گیرد.
با توجه به انجام یافتن این تحقیق ،در طول تحقیق مشاهده شد که همچنان م توان گام های میویری
را برای پژوهش در زمینه ی افزایش خالقیت با رویکرد ابعاد کایزن در موسسه برداشت و عالوه بر مورد فوق
درباره ی موارد ذیل نیز تحقیق نمود :
 بررس زیرساخت های الزم برای توسعه خالقیت در سطح سایر سازمانها.
 بررس نحوه ی توسعه خالقیت در سایر شرکتهای خصوص و دولت .
 بررس رابطه بین خالقیت و نظام پیشنهادات در شرکت مل نفت یا شرکتهای فرع .
 بررس رابطه بین خالقیت وتکنولوژی در شرکت مل نفت یا شرکتهای فرع .
 بررس چگونگ تبدیل ایده ها به خالقیت و نوآوری در سازمانهای دولت .
 بررس تکنیکهای افزایش خالقیت در شرکت مل نفت یا شرکتهای فرع .
 بررس رابطه بین کایزن و سیستم پیشنهادات در شرکت مل نفت یا شرکتهای فرع .
 بررس رابطه بین ارتبا بین مشارکت و خالقیت در شرکت مل نفت یا شرکتهای فرع .
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