فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال ششم :شماره سوم ،بهار  1814مسلسل ()28

اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر راباه بین ساختار سازمانی و
خالقیت کارکنان صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه
سید یوسف صالحی

1

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر خالقیت کارکنان با توجه به نقیش مییانجی
فرهنگسازمانی در سال  1811در صنایع فلزی شهرصنعتی کاوه انجام گرفت .جامعه آمیاری تحقییق
شامل  4722نفر از کارکنان شاغل در صنایع فلزی شهرصنعتیکاوه بود که از این میان بیا اسیتفاده از
فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفیطبقهاینسبی  855نفر بعنوان حجمنمونیه درنظیر گرفتیه
شد .روش جمعآوری دادهها بر اساس پرسشنامه انجام گرفت .ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی
و روایی با استفاده از معیارهای مختلف بررسی شد؛ بطور نمونه روش آلفای کرونبیاخ بعنیوان یکیی از
روشهای ارزیابی پایایی برای این پژوهش استفاده شد که ضریب پاییایی در میورد پرسشینامههیای
استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون  ،2/32خالقیت تورنس  2/34و ساختار سازمانی رابینز  2/73بدست
آمد و همینطور از روایی محتوا و روایی سازه نیز بمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد .تجزیه و
تحلیل اطالعات بدست آمیده از اجیرای پرسشینامههیا از طرییق نیرمافیزار  Smart PLS ،SPSSو
 LISRELدر دو بخش توصیفی (فراوانیی ،فراوانییدرصیدی ،مییانگین ،انحیراف اسیتاندارد و دامنیه
تغییرات) و استنباطی (ضریبهمبستگی پیرسون ،آزمون شاپیرو–ویلکز ،تحلیلعاملی اکتشافی ،تحلیل
عاملی تأییدی ،رگرسیون خطی ساده و چندگانه و تکنیک مدل معادالت سیاختاری) انجیام پیذیرفت.
نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری میان ساختار سازمانی و ابعاد آن با خالقیت کارکنان وجود
دارد؛ ارتباط معناداری میان ساختار سازمانی و ابعاد آن با فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ ارتباط معناداری

 .1گروه حسابداری ،دانشکده حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد فراهان ،فراهان ،ایران
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میان فرهنگسازمانی و ابعاد آن با خالقیت کارکنان وجیود دارد .همچنیین در ارتبیاط مییان سیاختار
سازمانی و خالقیتکارکنان ،متغیر فرهنگسازمانی نقش میانجیگری ایفا میکنند.
کلمات کلیدی :خالقیت ،ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،صنایع فلزی
 .4مقدمه و بیان مسأله

امروزه خالقیت قسمت مهم زندگی سازمانی را تشکیل میدهد ،زیرا تغیییرات سیریع همیه جانبیه
جهان آنچنان محیط فعالیت سازمانها را دگرگون کرده است که سیازمانهیا و میدیران آنهیا بیرای
سازگاری با تغییرات و تحوالت جهانی مجبورند راههای نویی برای اقدامات خود بیابند .بنابراین همیه
سازمانها برای بقاء نیازمند اندیشههای نو و نظرات بدیع و تازهانید .افکیار و نظیرات جدیید همچیون
روحی در کالبد سازمان دمیده میشود و آن را از فنا ،نجات میدهد ،اما رقابتهای فشیرده و سیخت،
سلیقه و خواست مشتریان موجب پیشبینی ناپذیری امور سازمانها شده است .در چنین شرایطی برای
حفظ ارتباط سازمان با مشتریان ،از دست ندادن سهم بازار ،تأمین نیاز و سلیقه مشتریان ،دست ییافتن
به سهم مناسبی از بازار جهانی ،توفیق در مبارزه با مشتریان و مانند آنها باید به اندیشههای نو و راه-
های نو دست یافت .1بههمین دلیل امروزه خالقیت و نوآوری بعنوان یک میدان رقیابتی جدیید بیرای
سازمانهای توسعه محصول ،شناخته شده است و از مهندسین و طراحان محصول انتظار مییرود کیه
عالوه بر اینکه شایستگی و لیاقت داشته باشند؛ خالق ،نوآور و مولد ایدههای فراوان باشند.2
همچنین باید توجه داشت که پیچیدگی محیط تجارت امروز ،سازمانها را وادار کرده تیا توانیایی-
های خود را در پاسخگویی به تغیرات محیطیی افیزایش دهنید .از طرفیی دگرگیونیهیای اجتمیاعی،
فناوریهای پرشتاب و چالشزا و تکوین رسالتهای جدید در سازمانها ،ضیرورت انعطیافپیذیری و
آمادگی برای رویارویی با شرایط جدید را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .بنابراین در عصر میا بیرای
بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود ،میبایست جرییان نوجیویی و نیوآوری را در سیازمان تیداوم
بخشید تا از رکود و نابودی آن جلوگیری شود ،که رسیدن به این مهم نیازمند فرهنگی مناسب اسیت
(دنگ ،ژانگفن و دنگتا .)2211 ،8هر سازمانی میتواند با اصالح فرهنگ خود و افزایش خالقیت نیروی

1 .Bolanowski,8002
2 .Kudrowitz,8000
8. Dong; Zhongfeng and Dongtao
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انسانی و سازمانی خود باع باال رفتن عملکرد و بهرهوری شود و در جهت رسیدن به اهداف از پیش
تعیین شده خویش گام بردارد (کاستیکا ،تئودوسیو ،پردیکیس و کجیاس.)2211 ،1
فرهنگسازمان مینیاتوری از فرایندهای کالن فرهنگی محیط سازمان است که با ظهیور مقولیه-
هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ،پدیده جهانی شدن و چگونگی برخورد با آن ،دگرگونیهیای
جمعیت شناختی ،آموزش مداوم ،انفجار دانش ،بحرانهای اخالقی ،سازمان یادگیرنده و رشید فزاینیده
دانش ،توجه به کیفیت و اثربخشی در سازمانها ،ضرورت بسترسیازی مناسیب در فرهنیگ سیازمانی
خالق را در همه سطوح سازمانی ایجاد مینماید (جولیا.)2211 ،2
در ارتباط با ساختار سازمانی باید اذعان داشت که یکی از روشهای متبلور کردن خالقیت بوجیود
آوردن ساختار باز و خالق است .بطوریکه مسئوالن سازمان بطور مستمرآمادگی شنیدن اندیشیههیای
بدیع و نوین را داشته باشند .نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند و فرایند مسیتمر تغیییر را
که الزمه خالقیت است تحمل کنند و الزمه این امر توجه به ابعاد سازمان یعنی رسمیت ،پیچیدگی و
تمرکز میباشد (.)Shafizadeh & Shoghi,2212
همواره بخش نفت در اقتصاد کشور ما ،نقش مسلط و حائز اهمیتی را ایفا کیرده اسیت .مهمتیرین
نقش بخش نفت در اقتصاد کشور ،تأمین بخش زیادی از درآمدهای ارزی کشیور و در نتیجیه اتکیای
انکار ناپذیر بخشهای مختلف اقتصادی برای تأمین نیازهای وارداتی خیود بیه درآمیدهای حاصیل از
صادرات نفت میباشد .به همین دلیل تک قطبی بودن اقتصاد کشور و وابسیتگی شیدید آن بیه نفیت
سبب میشود تا عواملی از قبیل تحریمها باع شود تا مشکالتی در زمینه اقتصادی و اجتماعی برای
کشور بوجود آید .این در حالی است که کشور پهناور ایران دارای ظرفیتهای تخصصی فراوانی برای
توسعه صنعت ،کشاورزی ،گردشگری و….است که چنانکه باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته اسیت.
البته کاهش وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در گرو ایجاد بستری مناسب برای رشید
موزون اقتصادی مناطق مختلف کشور است .یکی از عواملی که میتواند در زمینه کاهش وابستگی به
نفت اثرگذار باشد صنایع فلزی است.
صنایعفلزی موتور محرکه رشد و توسعه صنعتی هر کشوری است .کشور ایران نیز باتوجیه بیه دارا
بودن ذخایر و منابع غنی از فلزات و درصورت استفاده صحیح و برنامهریزی مدون و استراتژیک جهت
رشد این صنعت میتواند عالوه بر تأمین نیازهای داخلی با صدور محصوالت فوق جایگیاه خیود را در
بازارهای جهانی ارتقاء بخشد.
1. Katsikea; Theodosiou; Perdikis & Kehagias
2. Julia
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شهرصنعتی کاوه حسب مصوبه مجلس شورای اسالمی و تایید شورای نگهبان و همچنین تصمیم
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد ،تجاری-صنعتی و وییژه اقتصیادی در
مورخ  26/6/1812توسط معاون محترم اول رئیس جمهور ،بعنوان "منطقیهوییژهاقتصیادیکیاوه" ،بیا
موضوع فعالیت صنعتی-تجاری-خدماتی معرفی گردید ،که این امر اهمییت ایین منطقیه را از لحیا
اقتصادی بیان میدارد .نکتهای که باید توجه داشت این است که از میان  118شرکت فعیال در شیهر
صنعتی کاوه  86شرکت یعنی  %8113به حوزه صنایعفلزی تعلق دارد و این موضوع نماییانگر اهمییت
جایگاه صنایعفلزی در بخش صنعت میباشد (منبع.)Www.Kavehcity.ir :
در صنایعفلزی مانند سایر صنایع مشکالتی وجود دارد که از این میان میتوان به نامناسیب بیودن
ساختار نیروی انسانی از لحا کمیت و کیفییت؛ دولتیی بیودن سیاختار اکثیر صینایعفلیزی بیزرگ و
انحصارات دولتی در این بخش؛ تکیه به بازارهای داخلی و عدم توجه به گسترش بازارهای صیادراتی؛
تأمین ورق و مواد اولیه برای تولیدکنندگان؛ مشکل تحریمها ،نرخ ارز و تأثیر آن بر تولید ورق و میواد
اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی اشاره کرد (شهروان و خوشهچین بهار.)1812 ،
برای حل مشکالت فوق راهکارهای متفاوتی ارائه شده است که از این میان میتوان به استمهال
بدهی های دولتی واحدهای مشکل دار حائز شیرایط و تزرییق منیابع میالی در صیورت لیزوم؛ اعطیاء
تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز برای توسعه و نوسازی و بازسازی صنایع مذکور؛ تشکیل هولدینگهای
تخصصی صنایع فلزی؛ تقویت تعامالت بینالمللی و منطقهای بمنظور تبادل تجربییات و اطالعیات و
دستیابی به فناوریهای برتر؛ توسعه همکاریهای فناورانه مشترک با دانشگاههیا ،مراکیز تحقیقیاتی،
دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها (همان منبع).
همانطور که مشاهده میکنید در اکثر موارد راه برونرفت صنایع از مشکالت را وابسیته بیه منیابع
مالی میدانند و این درحالی است که صادقی و سپهردوست ( ،)1832بیان میدارند که در صنایع فلزی
اثر تسهیالت اعطایی بانکها بر بهرهوری منفی است ،به سخن دیگر ،به علت بازده کاهنده ،افیزایش
تسهیالت اعطایی ،که بصورت سرمایه در گردش عمل میکند ،بهیرهوری نهیایی را مییکاهید .ایین
موضوع بر این مطلب داللت دارد که مشکل صنایعفلزی تنها محدود به مسیائل میادی و تسیهیالت
بانکی نمیباشد بلکه نیازمند مسائل دیگری است که از ایین مییان مییتیوان بیه خالقییت فیردی و
سازمانی اشاره کرد ،که با بررسی عوامل مؤثر بر خالقیت و شناسایی نقاط قوت و ضعف در این زمینه
میتوان از فرصتها استفاده کرد و با ورود به بازارهای بینالمللی از طریق صنایعفلزی باع کیاهش
وابستگی به نفت و کم اثر شدن تحریمها شد.
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بنابراین این مقاله حاضر بدنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه بیه نقیش مییانجی فرهنیگ
سازمانی آیا میان ساختار سازمانی با خالقیت کارکنان در صنایعفلزی شهرصینعتیکیاوه رابطیه وجیود
دارد؟
 .3ادبیات پژوهش

در این بخش بطور مختصر به بررسی مفاهیم و تعاریف متغیرهیای خالقییت ،سیاختار سیازمانی و
فرهنگ سازمانی میپردازیم.
 .4-3خالقیت
خالقیت یکی از داغترین کلمات در دنیای کسبوکار است ،بخصو

در روند جهانی شدن و توسعه سریع

تکنولوژی مدرن ،به مؤثرترین روش شرکتها برای زنده ماندن و رقابتکردن در بازارجهانی تبدیل شده است.1
به اعتقاد سانتروک ،)2224( 2خالقیت عبارتست از توانایی اندیشیدن درباره امور به راههای تیازه و
غیرمعمول و رسیدن به راهحلهای منحصر بفرد برای مسائل (شوقی و مرتضوی .)1811 ،در حقیقیت
خالقیت تعامل میان استعداد ،فرایند و محیط است که بوسیله آن فرد یا گروه ،محصول قابل درکی را
که هم جدید و هم مفید است بعنوان زمینه اجتماعی تعریف شده تولید میکنند .8همچنین بیه اعتقیاد
تورنس )1131( 4خالقیت مرکب از چهار بعد زیر میباشد:
 سیالیت 5 :عبارت است از توانایی برقراری رابطه معنادار بین فکر و اندیشه و بیان ،که بر اسیاس
تعداد افکار یا راه حلها در یک زمان مشخص اندازه گیری میشود.
 ابتکار 6 :توانایی تفکر بهشیوه غیرمتداول است ،که همراه با جیوابهیای غیرمعمیول ،عجییب و
زیرکانه است.
 انعطافپذیری 7 :اشاره به توانایی تفکر به طرق مختلف برای حل یک مسئله جدید است.

1. Pablo & Pelayo, 8002 Zheng,
2. Santrock.
8. Makel and Plucker, 8002
4. Torrance.
5. Fluency.
6. Originality.
7. Flexibilty.
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 بسط 1 :شامل توانایی توجه به جزئیات در حین انجام یک فعالیت میباشد (شیوقی و مرتضیوی،
.)1811
 .3-3فرهنگ سازمانی

ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحبنظران بر این باورند ،اگر قیرار اسیت در
یک سازمان تغییرات مؤثر و پایدار بوجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شیود .بعبیارت
دیگر موفقیت و شکست سازمان ها را باید در فرهنگ آن جستجو نمود .لذا مدیران با دست یازیدن به
فرهنگ و بهره گرفتن از آن میتوانند خود را از بند راه حلهیای گذشیته رهیا سیاخته و راهحلهیای
جدیدی برای سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند (الئو و نجو.)2224 ،2
دنیسون )2222( 8اشاره میکند که فرهنگ سازمانی همان ارزشهیای اساسیی ،باورهیا و اصیول
اخالقی میباشد که نقش مهمی در یک سیستم مدیریت سازمانی ایفا میکند .از نظر شیین،)1135( 4
فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی اسیت کیه توسیط گروهیی از افیراد مطیرح گردییده و
گسترش پیدا کرده است به گونه ای که با محیط بیرونی منطبیق و موجیب انسیجام در داخیل گیروه
میگردد (مورسینگ و اسوالد .)2221 ،5در این پژوهش از مدل دنیسون بیه منظیور بررسیی فرهنیگ
سازمانی موجود بهره گرفته شد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم .دنیسون ( ،)2222تحقیقاتی در
زمینهی فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان انجام داد .وی در مدل خیود ویژگییهیای فرهنگیی را
اینگونه برشمرد :درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباق پذیری ،ماموریت یا رسالت.
هر یک از این ویژگیها با سه شاخص اندازه گیری میشود:
 .1درگیر شدن در کار :سازمانهای اثربخش افرادشان را توانمند میسازند ،سیازمان را بیر محیور
گروههای کاری تشکیل میدهند و قابلیتهای منابع انسانی را در همه سطوح توسعه میدهند .اعضای
سازمان به کارشان متعهد شده و خود را به عنوان پاره ای از پیکره سازمان احساس میکنند .افیراد در
همه سطوح احساس میکنند که در تصمیم گیری نقش دارند و این تصمیمات است کیه بیر کارشیان
مؤثر است و کار آنها مستقیماً با اهداف سازمان پیوند دارد .درگیری زیاد در کار به معنای درگیر شیدن
ذهنی کامل با کار است که همانطور که یک مدیر اجرایی در یک شیرکت کیرهای اظهیار داشیته ،بیر
1. Elaboration.
2. Lau & Ngo
8. Denison
4. Shcein
5. Morsing and Oswald
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اساس آن فرد با جان و دل در شغل خود کار میکند و هرآنچه کیه در تیوان دارد در ایین راه بیه کیار
میگیرد .در این مدل این ویژگی با سه شاخص اندازه گیری میشود:
 .1-1توانمندسازی 0 :افراد اختیار ،ابتکار و توانایی برای اداره کردن کارشان را دارند .این امر نوعی
حس مالکیت و مسؤلیت در سازمان ایجاد میکند.
 .2-1تیمسازی 8 :در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشیترک ،ارزش داده مییشیود .بیه
طوری که کارکنان به مانند مدیران احساس میکنند در محل کار خود پاسخگو هستند .این سازمانها
برای انجام کارها به گروهها تکیه میکنند.
 .3-1توسعه قابلیتها 3 :سازمان به منظور تأمین نیازها و باقی ماندن در صحنه رقابیت بیه طیور
مستمر به توسعه مهارتهای کارکنان میپردازد.
تمرکز بر
محیط
بیرونی

جهتگیری
استراتژیک

مأموریت

یادگیری
سازمانی
مشتری
مداری

اهداف

ثبات

ایجاد تغییر

عقاید
و
مفروضات

چشم
انداز

هماهنگی و
یکپارچگی

انعطاف
توانمند
سازی

گرایش
تیمی

توافق

پایداری

انطباق پذیری (سازگاری)

توسعه
ظرفیت

ارزش ها

تمرکز بر
محیط
درونی

مشارکت (درگیر کار
شدن)

شکل ( )1مدل فرهنگ سازمانی دنیسون
(منبع) Denison, 2222 :

1. Empowerment
2. Team Orientation
8. Capability Development
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 .2سازگاری (ثبات و یکپارچکی) :تحقیقات نشان داده است ،سازمان هیایی کیه اغلیب اثیربخش
هستند با ثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزشهای بنیادین نشیأت گرفتیه اسیت .رهبیران و
پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته اند (حتیی زمیانی کیه دییدگاه متقابیل دارنید) و فعالیتهیای
سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته شده است .سازمان هایی با چنین ویژگی هایی ،دارای فرهنیگ
قوی و متمایزند و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند .این ویژگی با سه شاخص بررسی میشود:
 .2-1ارزشهای بنیادین 0 :اعضای سازمان در یک دسته از ارزش هایی که هویت و انتظارات آنها
را تشکیل میدهند شریک اند.
 .2-2توافق 8 :اعضای سازمان قادرند در اختالفات مهم به توافق برسند .ایین توافیق هیم شیامل
توافق در سطح زیرین و هم توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر میباشد.
 -3-2هماهنگی و پیوستگی 3 :واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت میتوانند برای رسیدن به
اهداف مشترک خیلی خوب با هم کار کنند .مرزهای سازمانی با اینگونه کار کردن به هیم ریختیه نییز
نمیگردد.
 .3انطباق پذیری :سازمان هایی که به خوبی یکپارچیه هسیتند بیه سیختی تغیییر میییابنید .لیذا
یکپارچگی درونی و انطباق پیذیری بیرونیی را مییتیوان مزییت و برتیری سیازمان بیه حسیاب آورد.
سازمانهای سازگار به وسیله مشتریان هدایت میشوند ،ریسک میکنند ،از اشتباه خود پند میگیرند و
ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور مستمر در حال بهبود توانایی سازمان به جهت ارزش
قائل شدن برای مشتریان هستند .این ویژگی با سه شاخص مورد بررسی قرار میگیرد:
 .1-3ایجاد تغییر 4 :سازمان قادر است راه هایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند ،و میتوانید
محیط مؤسسه را بشناسد ،به محرکهای جاری پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید.
 .2-3مشتری گرایی 5 :سازمان مشتریان را درک میکند و به آنها پاسخ مییدهید و پیشیاپیش در
صدد تأمین آینده بر میآید .در واقع مشتری گرایی درجیه ای کیه سیازمانها در جهیت رضیایتمندی
مشتریان هدایت میشوند را نشان میدهد.
1. Core Values
2. Agreement
8. Coordination & Integration
4. Creating Change
5. Customer Focus
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 .3-3یادگیری سازمانی 0 :میزان عالئم محیطی را که سازمانها دریافت ،ترجمه و تفسیر میکنند
و فرصت هایی را برای تشویق خالقیت ،سبک دانش و توسعه تواناییها ایجاد میکند اندازه میگیرد.
 .4رسالت :شاید بتوان گفت مهمتیرین ویژگیی فرهنیگ سیازمانی رسیالت و مأمورییت آن اسیت.
سازمان هایی که نمیدانند کجا هستند و وضعیت موجودشان چیست؟ ،معموالً بیه بیراهیه مییرونید.
سازمانهای موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند ،به طوری که اهداف سازمانی و اهیداف
استراتژیک را تعریف کرده و چشم انداز سازمان را ترسیم میکنند .پر دردسرترین سازمان ها ،سیازمان
هایی هستند که مجبورند مأموریتشان را تغییر دهند .وقتی یک سازمان مجبور اسیت رسیالت خیود را
تغییر دهد تغییرات در استراتژی ،ساختار ،فرهنگ و رفتار الزامی است .در این وضعیت رهبر قوی چشم
انداز سازمان را مشخص میکند و یک فرهنگ را خلق میکند که این چشم انداز را پشتیبانی میکند.
 .1-4گرایش و جهت استراتژیك 8 :گرایشهای استراتژیک روشن جهت اهداف سازمانی را نشان
میدهد و هر شخص میتواند خودش را در آن بخش (صنعت) ،مشارکت دهد.
 .2-4اهداف و مقاصد 3 :اهداف با استراتژی مأموریت و افق دید سازمان پیوند مییابید و سیمت و
سوی کار افراد را مشخص میکنند.
 .3-4چشم انداز 4 :سازمان یک دیدگاه مشترک از وضعیت آینیده دارد .آن ارزش بنییادی را ابیراز
میکند ،اندیشه و دل نیروی انسانی را با خود همراه ساخته و در همین زمیان جهیت را نییز مشیخص
میکند.
طیفهای ثابت -منعطف و تمرکز داخلی-خارجی :همان طور که در مدل دنیسون دیده میشود این
مدل دارای دو محور عمودی و افقی است که مدل را به چهار قسمت (ربع داییره) تقسییم کیرده انید.
محور عمودی در برگیرنده میزان و نوع تمرکز فرهنگ سازمانی است .این محور از یک طرف به تمرکز
داخلی و از طرف دیگر به تمرکز خارجی منتهی میشود .محور افقی نیز به میزان انعطاف سازمان اشاره
دارد که از یک طرف به فرهنگ ایستا و از طرف دیگر به فرهنگ منعطف منتهی مییشیود (دنیسیون،
.)2222

1. Organizational Learning
2. Strategic Direction & Intent
8. Goals & Objectives
4. Vision
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 .9-3ساختار سازمانی

ساختار سازمانی و نیروی انسانی دو پایه اصلی یک سازمان را تشکیل مییدهنید و بیرای بوجیود
آمدن یک سازمان هر دو باید وجود داشته باشند .هر سازمانی میتواند با اصالح ساختار خود و افزایش
خالقیت نیروی انسانی و سازمانی خود باع باال رفتن عملکرد و بهرهوری شود و در جهت رسیدن به
اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد.
ساختار سازمان مجموعه راههایی است که طی آن فعالیتهای سازمان به وظیفههای شناخته شده
تقسیم و میان این وظیفهها هماهنگی ایجاد میشود (شوقی و نظری .)1811 ،در این پیژوهش بیرای
تعیین ابعاد ساختار سازمان از پرسشنامه رابینز ( ،)1113استفاده شده است که ابعاد ساختار سیازمانی را
به پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز تقسیم میکند .در ادامه به توضیح هر یک از این ابعاد میپردازیم:
پیچیدگی :عبارتست از میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد ،کیه از مجیرای سیه بعید افقیی،
عمودی و فضایی یا جغرافیایی سنجیده میشود.
رسمیت :عبارتست از میزانی که مشاغل سازمانی استاندارد شدهاند ،که این موضوع بیا متغیرهیای
نمودار سازمانی و راهنمای سازمانی شناخته میشود.
تمرکز :عبارتست از تراکم قدرت در یک نقطه و عدم تمرکز نیز یعنی عدم تراکم یا تراکم کم .البته
باید توجه داشت که تمرکز به میزان پراکندگی اختییارات تصیمیمگییری بیر مییگیردد ،نیه تفکییک
جغرافیایی (رابینز ،1113 ،ترجمه :پارساییان و اعرابی.)1812 ،
 .9پیشینه پژوهش

برنز و استالکر ( )1162و مینتزبرگ ( ،)1131در تحقیقات خیود سیاختارهایسیازمانی را میؤثر بیر
خالقیت دانسته و معتقدند که ساختارهای ارگانیکی تسهیلکننده خالقیت بوده و در مقابل ساختارهای
مکانیکی مانع ظهور و بروز خالقیت میشوند .به اعتقاد مینتزبرگ ساختارهایمکانیکی با ویژگیهایی
نظیر کار تخصصی و یکنواخت ،دستورالعملهای رسمی ،نظارت نزدیک بر اساس قیوانین و مقیررات،
سلسله مراتب دقیق اختیارات و برنامهریزی رسمی ،ذهن کارکنان را از کار انداخته و با اولویت دادن به
ماشین در برابر انسان ،سازمانهای انسانی را دچار یک خونریزی آرام و تدریجی ساخته و توان انسان-
ها را برای انجام کار متعهدانه و توأم با خالقیت تحلیل برده است .کیمبرلی )1171( 0بیان کرد که در
ساختارهای ساده ،کارآفرینی و خالقیت کم است و در سیاختارهای مکیانیکی ،کیارآفرینی و خالقییت
1. Kimberley
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وجود ندارد ،ولی در ساختارهای حرفهای خالقیت و کارآفرینی وجیود دارد .همچنیین سینکر)1111( 0
بیان میدارد ،ساختار سازمانی مسطح که در رویارویی با بحرانهای ناشی از رقابتهیای سیازمانی ،از
انعطافپذیری باالیی برخوردار باشد ،برای سازمانهای خالق ضروری است.
شفیع زاده و شوقی ( ،)2212در پژوهشی تحت عنوان "تبییین ارتبیاط مییان سیاختار سیازمانی و
خالقیت کارکنان" ،نشان دادند که ارتباط مستقیم ،منفی و معناداری بین ساختار سیازمانی و ابعیاد آن
(رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی) با خالقیت کارکنان وجود دارد .داوسون و کلودیا ،)2221( 8در پژوهشیی
تحت عنوان "برخی عوامل اثرگذار بر خالقیت" ،دریافتند که محیط سازمانهیا بییانگر آن اسیت کیه
خالقیت متأثر از متغیرهای سطح سازمان میباشد ،بر این اساس جنبههای سازمانی که تأثیر برجسته-
ای روی خالقیت میگذارند عبارتند از :سبکرهبری ،ساختارسیازمانی ،سیسیتمپیاداش ،جیوسیازمانی،
فرهنگسازمانی و منابع .همچنین شفیقی ( ،)1831در پژوهشی تحت عنوان "ارتباط ساختار سازمان با
خالقیت در کارکنان کابل البرز قزوین" ،دریافت که بین ساختار سازمانی و خالقییت کارکنیان رابطیه
منفی و معناداری وجود دارد .همچنین سایر یافتهها نشان داد که بیین مییزان رسیمیت در سیازمان و
خالقیت کارکنان رابطه معنیداری وجود ندارد و بین متغیرهیای خالقییت بیا پیچییدگی و تمرکیز در
سازمان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
نارانجو ،سانز ،مارتینز و تربالنچ ( ،)2212در پژوهشی تحت عنوان "فرهنگ سازمانی تعیین کننده
نوآوری در تولید" ،دریافتند که فرهنگ سازمانی یک عنصر کلیدی در افزایش یا جلوگیری از خالقیت
و نوآوری است .به این ترتیب که فرهنگ ادهوکراتیک باع افیزایش محصیوالت و خیدمات جدیید
میشود و فرهنگ سلسله مراتبی مانع نوآوری در تولید میگردد.
والنسیا و همکاران ( ،)2212در پژوهشی تحت عنیوان "فرهنیگ سیازمانی بعنیوان تیأیین کننیده
نوآوری محصول" ،با بررسی  422شرکت تولیدی دریافتند که فرهنگ سلسله مراتبی سازمانی از ایجاد
خالقیت در سازمان جلوگیری نموده درحالیکه ساختارهای ادهوکراسی نقش مؤثری در افزایش نوآوری
کارکنان دارند.
کاستیلیو ،)2223( 3در پژوهشی تحیت عنیوان "کمیک کیردن بیه خالقییت کارکنیان در محییط
کتابخانه :یک نگرانی مهم مدیریتی برای مدیران کتابخانه" ،دریافیت کیه زمینیه شیکوفایی ظرفییت
بالقوه خالقیت فردی درصورتی که فرهنگ سازمان پذیرای آن باشد نمود پیدا مینماید.
1. Senker
2. Dawson & Claudia
8. Castiglion
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کسکین ،)2226( 0در پژوهشی تحت عنوان "گرایش رهبری و تواناییهیای نیوآوری در کسیب و
کارهای کوچک و متوسط" ،دریافت که از فرهنیگ سیازمانی مییتیوان بیرای تیرویج و پشیتیبانی از
خالقیت و نوآوری استفاده کرد.
عربیون ،عزیزی ،شوقی و دهقان نجم آبادی ( ،)1811در پژوهشی تحیت عنیوان "تبییین ارتبیاط
میان فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان" ،دریافتند که ارتباط معناداری بین فرهنگسازمانی و ابعاد
آن (ابتکار فردی ،ریسک پذیری ،هدایت و رهبری ،یکپیارچگی ،حماییت میدیریت ،کنتیرل ،هوییت،
سیستم پاداش ،سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی) با خالقیت کارکنان وجود دارد.
احمدی ،مبارکی ،دارائی و سالمزاده ( ،)1812در پژوهشی تحیت عنیوان "تجزییه و تحلییل بیین
فرهنگسازمانی و خالقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی" ،دریافتند کیه بیین
فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با خالقیت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد .بطورکلی سازمانهیا میی-
توانند با توافق بر سر ارزشها و باورهای موجیود در سیازمان (فرهنیگ سیازمانی) ،تطیابق بیا تغیییر،
هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خالقیت کارکنان کمک نمایند و
برنامهریزان نیز نمیتوانند اساس و معیار افزایش خالقیت افراد را ،بدون توجیه بیه فرهنیگ سیازمانی
پایهریزی نمایند.
عباسی ( ،)1833در پژوهشی تحتعنوان "مطالعه و مقایسه فرهنگسازمانی در سیازمانهیای بیا
ساختارسازمانی مکانیکی و ارگانیکی" ،دریافت که میزان تشویق کارکنان بیه خالقییت فیردی ،خطیر
پذیری ،سیستم پاداش مبتنی بر کارامدی ،سازش با تعارض ،یکپارچگی ،کنترل غیر مسیتقیم ،اعمیال
شیوههای غیر رسمی ارتباطات سازمانی وگرایش افیراد بیه حفیظ هوییت سیازمانی در سیازمانهیای
ارگانیک بیشتر از سازمانهای مکانیکی است.
کردنائیچ ،مقیمی ،قناتی و یزدانی ( ،)1833پژوهشی را تحت عنوان "بررسی رابطیه بیین عناصیر
ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران" ،انجام دادند .در این پژوهش ابعاد فرهنیگ
کارآفرینانه شامل خالقیت فردی ،سیستم پاداش ،ریسکپذیری ،هیدایت ،کنتیرل ،حماییت میدیریت،
هویت ،الگوی ارتباطات ،انسجام و تعارض پذیری؛ و ابعاد ساختار سازمانی شامل رسمیت ،پیچیدگی و
تمرکز بود .نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد دهگانه فرهنگ و ساختار سازمانی کارآفرینانیه
(به جز ریسکپذیری) ،رابطه معناداری وجود دارد ،اما نتایج آزمون رگرسییون نشیان داد ،مولفیههیای

1. Keskin
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حمایت مدیریت ،سیستم پاداش و سیستم کنترل بییش از سیایر مولفیههیا بیر روی سیاختار سیازمانی
کارآفرینانه اثر معنادار داشتهاند.
صابونچی ( ،)1837در پژوهشی تحت عنوان "ارتباط فرهنگسازمانی و ساختارسازمانی در سازمان
تربیت بدنی" ،دریافت که فرهنگ سازمان تربیت بدنی ضعیف است و ساختارش متمایل به مکیانیکی
است .همچنین یافتهها دریافت که از نظر آماری بیین ویژگییهیای شخصیی بیا سیاختار سیازمانی و
فرهنگسازمانی رابطه ضعیف و یا در اکثر موارد رابطه معنی داری وجود ندارد؛ بین فرهنگ سازمان و
ساختار ارگانیکی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد؛ و همبستگی چند گانه بین خالقیت و هویت
(از زیر مجموعههای فرهنگسازمانی) با ساختار سازمان وجود دارد .همچنین یافتهها نشان داد که بین
خالقیت ،ریسک پذیری و هویت با ساختار ارگانیکی همبستگی چند گانه وجود دارد.
ثموری ( ،)1871در پژوهشی تحت عنوان "بررسی رابطه بین ساختار سازمانی با فرهنگسیازمانی
در مؤسسات دولتی" ،دریافت که با افزایش تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی ،میزان خود مختیاری فیردی،
حمایت و هدایت مدیر ،ریسکپذیری ،هویت ،تنوع ارتباطات و برخورداری آراء کاهش مییابد.
 .4-9چهارچوب نظري پژوهش

مدل مفهومی پژوهش حاضر با توجه به وجیود سیه سیازهی اصیلی (سیاختار سیازمانی ،فرهنیگ
سازمانی و خالقیت) که هر یک نقش متفاوتی ایفا میکنند ،ترسیم گشته است .به طوریکیه سیاختار
سازمانی در نقش متغیر مستقل یا پیشبین یا برونزا ،خالقیت به عنوان متغیر وابسیته ییا میالک ییا
درونزا و در نهایت فرهنگ سازمانی نقش یک متغیر میانجی را از خود نشان میدهد .از نظیر روابیط
بین سازههای پژوهش ،از یک سو تأثیر ساختار سازمانی بر خالقیت کارکنیان میورد توجیه بیوده و از
سوی دیگر نقش میانجی فرهنگسازمانی در رابطه بین ساختار سیازمانی و خالقییت کارکنیان میورد
بررسی قرار گرفته است .در شکل  2مدل مفهومی پیژوهش حاضیر ترسییم گشیته اسیت ،همچنیین
فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق به ترتیب زیر مطرح میگردند:
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فرضیه اصلی ( :)Haساختار سازمانی بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه فرعی اول ( :)Hb1ساختار سازمانی بر فرهنگ سازمانی تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم ( :)Hb2فرهنگ سازمانی بر خالقیت کارکنان تأثیر دارد.

Hb2

فرهنگ سازمانی
 مأموریت پایداری سازگاری -درگیر شدن در کار

1

خالقیت
-

سیالیت
انعطاف پذیری
ابتکار
بسط به جزئیات

Hb

ساختار سازمانی
 رسمیت پیچیدگی -تمرکز

Ha

شکل  )2مدل مفهومی
پژوهش
 .1روش شناسی پژوهش

این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از لحا روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع همبسیتگی
است ،زیرا برای اثبات فرضیههای تحقیق از نظرسنجی با افراد درگیر مسأله استفاده شده است .عالوه
بر این دادههایی از نوع کمی برای آزمودن فرضیهها گردآوری شده است که در این راستا پرسشینامه-
هایی برای دریافت نظرات کارکنان شاغل در صنایع فلزی توزیع شده و نتایج درج گردیده است .رابطه
1
علت و معلولی بین متغیرهای مطرح در پژوهش با استفاده از روش مدلسیازی معیادالت سیاختاری
تحلیل شده است .این روش بهترین ابزار برای تحلیل تحقیقاتی است که در آنهیا متغیرهیای آشیکار
دارای خطای اندازهگیری هستند و همچنین روابط بین متغیرها پیچیده است .با اسیتفاده از ایین روش

1. Structural Equation Modeling (SEM).
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میتوان از یکسو دقت شاخصها و یا متغیرهای قابل مشاهده 0را اندازه گرفت و از سوی دیگر روابیط
علی بین متغیرهای نهفته 8و میزان واریانس تبیین شده را بررسی کرد.3
 .4-1جامعه آماري ،روش نمونه گیري و حجم نمونه

جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شاغل در شرکتهای صنایع فلزی شهرک صنعتی کاوه می-
باشد که تعداد آنها در حدود  4722نفر است .شرکتهیای صینایع فلیزی شیهرک صینعتی کیاوه (86
شرکت) به  4طبقه شرکتهای تولیدی فلزی آلومینیومی ،فلزی غیرآلومینیومی ،لوازم خانگی و خودرو
تقسیم شدند.
از طریق روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبی12 ،شرکت از میان  86شرکتی که در صینایع-
فلزی فعالیت دارند ،بعنوان نمونه انتخاب گردید .سپس با استفاده از فرمول کوکران ،به تعییین حجیم
نمونه برای جامعه  4722نفری پرداختیم .برای استفاده از فرمول کیوکران مفروضیات آن بایید لحیا
گردد .مفروضات فرمول کوکران عبارتند از( P=q=52% :بر اساس روش احتمالی)؛  zآمیاره اسیتاندارد
توزیع نرمال است که در سطح اطمینان  %15برابر با  1116است؛  dحداکثر خطای مجاز میباشد کیه
برابر با  %5در نظر گرفته شده است و  Nنیز تعداد کارکنان کل شرکتها است .حجمنمونه آماری ()n
براساس فرمولکوکران مطابق فرمول  1محاسبه میشود (سرایی:)1831 ،
فرمول ()1

𝐍𝐪𝐩 𝟐𝒛
𝐪𝐩 𝟐 𝐳𝐍𝐝𝟐 +

=n

بنابراین با استفاده از فرمول شماره  ،1با توجه به جامعه  4722نفری ،تعداد  855نفر بعنوان نمونیه
آماری انتخاب گردید .در مرحله آخر نیز ،با توجه به تعداد کارکنان هر شیرکت و نمونیه کیل ،تناسیب
گرفته شد و نمونه هر شرکت بطور جداگانه محاسبه شد .الزم به ذکر است تعداد  872پرسشنامه توزیع
شد که تعداد  862پرسشنامه تکمیل و تحویل داده شد (نرخ پاسخ  )%17کیه از ایین تعیداد نییز پینج
پرسشنامه بعلت ناقص بودن کنار گذاشته شد .در نتیجه عملیات آماری روی  855نفیر از آزمیودنیهیا
انجام پذیرفت.

1. Observed (Manifest) Variables.
2. Latent Variables.
8. Hair et al., 2212
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 .3-1ابزار گردآوري دادهها و روایی و پایایی

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،شامل سه پرسشنامه استاندارد ،حاوی  144سیؤال اسیت.
پرسشنامههای این پژوهش عبارتند از :پرسشنامه خالقیت کارکنان با  62سیوال (سییالیت  16سیؤال،
انعطاف پذیری  11سؤال ،ابتکار  22سؤال و بسط به جزئیات  11سؤال) ]تیورنس ( )1151بیه نقیل از
رضایی و منوچهری ( ،[)1837پرسشنامه ساختارسازمانی با  24سیوال ( 7سیؤال پیچییدگی 7 ،سیؤال
رسمیت و  12سؤال تمرکز) ]رابینز ( [)1113و در نهاییت پرسشینامه فرهنیگسیازمانی بیا  62سیوال
(درگیر شدن در کار  17سؤال ،پایداری  14سؤال ،سازگاری  14سؤال و مأموریت  15سؤال) ]دنیسون
( [)2226میباشد.
 .4-3-1پایایی

برای تعیین پایایی ،قبل از اجرای آزمون اصلی در همان جامعه مورد مطالعیه ،از نمونیه  82نفیری
جداگانهای برای اجرای آزمایشی استفاده شد .بدین منظور ضریب آلفیای کرونبیاخ بوسییله نیرمافیزار
 SPSS 22محاسبه شد ،که ضریب پایایی برای هر یک از پرسشینامههیای فرهنیگسیازمانی ،2/32
خالقیت  2/34و ساختارسازمانی  2/73بدست آمد .در ضمن از روش اجرای دوباره آزمیون نییز بیرای
تعیین پایایی استفاده شد ،که برای این منظور پرسشنامهها برای بار دیگر در بین نمونه آزمایشی پخش
شد و نتایج آزمون اول با نتایج بار دوم مقایسه گردید .نتایج نشان داد از آنجایی که دو آزمون تفیاوت
معناداری با یکدیگر ندارند ،پایایی پرسشنامهها تأیید شد.
پس از انجام پیش آزمون ،پایایی آزمون اصلی با استفاده از کل دادههای نمونه محاسبه شد .بدین
منظور برای بررسی پایایی آزمون اصلی از روش  PLSاستفاده شد .در این روش پایایی شاخص 0برای
بررسی پایایی استفاده گردید .پایایی شاخص بیا سینجش بارهیای عیاملی از طرییق محاسیبه مقیدار
همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگر این مقیدار برابیر و ییا بیشیتر از
مقدار  214شود ،8مؤید این مطلب است که پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است ،ولیی
اگر مقدار بار عاملی بین یک سوال و بعد مربوطه کمتر از  214شود ،میتیوان آن سیوال را از میدل و
تجزیه و تحلیلهای بعدی حذف نمود .البته در حذف سواالت باید بسییار دقیت نمیود و حتمیاً مبیانی
نظری پیشین را مطالعه کرده و در صورت اطمینان از عدم اختالل در فرآینید پیژوهش بعید از حیذف

1. Item Reliability.
2. Hulland, 1111
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سواالت ،این کار را انجام داد .در تحقیق حاضر بعد از محاسبه ضیرایب بارهیای عیاملی ،آنهیایی کیه
دارای ضریب کمتر از  214بودند حذف شدند ،بطوری که پس از حذف  2سوال از بخش اول پرسشنامه
(خالقیت) 1 ،سؤال از بخش دوم (فرهنگسازمانی) و  1سوال از بخش سوم (ساختار سیازمانی) تعیداد
 142گویه (متغیر مشاهدهگر) برای انجام تحلیلهای بعدی باقی ماندند.
 .3-3-1روایی همگرا و واگرا

در پیش آزمون بمنظور تعیین روایی پرسشنامهها از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظیور
پرسشنامهها به تأیید اساتید راهنما ،مشاور و متخصصین این حیوزه رسیید و اصیالحات الزم صیورت
پذیرفت .پس از انجام پیش آزمون ،روایی پرسشنامههای آزمون اصلی توسط دو معیار روایی همگرا و
واگرا که مختص مدلسازی معادالت ساختاری است ،بررسی گشت .در مورد روایی سازه از روش مدل
معادالت ساختاری و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد .روایی سازه به دو نوع روایی همگیرا و واگیرا
تقسیم میشود .برای روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده )0استفاده شید کیه
نتایج این معیار برای متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است:
جدول  .1مقادیر  AVEبرای روایی همگرا
بسط پیچیدگی رسمیت تمرکز
متغیر درگیر پایداری سازگاری مأموریت سیالیت انعطاف ابتکار
به
پذیری
شدن
جزئیات
در کار
21783 21751 21711 21721 21767 21716 21721 21622
21622 21611 21652 AVE

مقدار مالک برای سطح قبولی  215 ،AVEمیباشد ( .)Hulland, 1111همانگونه که از جدول 1
مشخص است ،تمامی مقادیر  AVEمربوط به سازهها از مقدار  215بیشتر بوده و این مطلب مؤید این
است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در
مدل مقایسه میشود .این کار از طریق مقایسه جذر  AVEهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بیین
سازهها محاسبه میگردد .8برای این کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی میاتریس
جذر ضرایب  AVEهرسازه میباشد و مقادیر پایین و باالی قطر اصلی ضرایب همبسیتگی بیین هیر
سازه با سازههای دیگر است .در این پژوهش ،جذر  AVEهرسازه از ضرایب همبسیتگی آن سیازه بیا
1. Average Variance Extracted.
2. Devellis,2228
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سازههای دیگر (مقادیر خانههای مربوط به ستون و ردیف همان سازه) بیشتر شد که این مطلب حاکی
از قابل قبول بودن روایی واگرای سازهها میباشد.
 .5تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههاي پژوهش
 .4-5برازش مدل

در این مرحله با استفاده از نرمافزار  LISREL 313تحلیل عاملی تأییدی 1برای سنجش مدلهای
اندازهگیری پژوهش به کار گرفته شد .اگر شروط زیر برقرار باشد ،مدل بیرازش مناسیبی دارد :سیطح
معناداری بدست آمده از آزمون کای دو ( )P-valueاز  2125بیشتر شود؛ نسبت کای دو به درجه آزادی
از 8کمتر شود؛ مقدار آماره ریشه میانگین توان دوم خطای تقرییب )RMSA( 2کمتیر از  2125باشید؛
مقدار شاخص برازش تطبیقی ( ،)CFIشیاخص برازنیدگی ( ،)GFIشیاخص برازنیدگی تعیدیل یافتیه
( )AGFIو شاخص برازش غیرنرم ( )NNFIبزرگتر از  211باشند .3همه موارد فیوق در ایین پیژوهش
مورد تأیید قرار گرفتند .بنابراین مدلهای اندازهگیری مربوط به سه سازه اصلی تحقیق بیرازش قابیل
قبولی دارند.
 .3-5آزمون فرضیه ها

یکی از فرضیات استفاده از آزمونهای همبسیتگی و رگرسییون ،نرمیال بیودن توزییع متغیرهیای
پژوهش است .در این پژوهش بمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون شاپیرو ویلیک
استفاده شد ،که سطح معنیداری آزمون در همه توزیعها بزرگتر از  2/25شد ،بعبارت دیگر نمیرات در
همه متغیرها از توزیع نرمال پیروی میکند.
از آنجایی که ضریب همبستگی مبنای تعیین دقت برآورد رگرسیون میباشد ،به همین خاطر بایید
این دو تکنیک را با هم استفاده کرد (کالنتری ،)1833 ،جهت آزمون فرضیههای ایین پیژوهش ابتیدا
آزمون همبستگی پیرسون (برای تعیین جهت و شدت رابطه بین متغیرها) و سیپس رگرسییون (بیرای
پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بوسیله متغیرهای مستقل) با استفاده از  SPSS 22بکار برده شد و در

1. Confirmatory Factor Analysis.
2. Root Mean Square Error of Approximation.
8. Joreskog & Sorbom,1116
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نهایت مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  Smart Pls2برای تأیید نهایی فرضیههیا بکیار
رفت .که نتایج در ادامه بیان خواهند شد:
 .4-3-5آزمون فرضیه اصلی:

بین ساختارسازمانی و خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد.
برای آزمودن این فرضیه ابتدا آزمون همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون خطی چندگانیه
استفاده شده است که در جداول  2و  8قابل مشاهده است.
سازه ها
خالقیت کارکنان
ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی

فرهنگ
ساختار
خالقیت
سبک رهبری
سازمانی
سازمانی
کارکنان
مدیران
21722
-21672
1
21713
-21682
1
-21672
21722
1
-21682
21722
21384
جدول  .2ماتریس همبستگی پیرسون میان سازههای اصلی فرضیه ها
سطح معناداری

مقدار ثابت
تمرکز
رسمیت
پیچیدگی

مقادیر آماره t

مقادیر استاندارد نشده بتا

81133
81867
2122
-21472
-211182
2121
- 21815
-61165
2122
-21581
-811182
2121
جدول  .8ماتریس ضرایب رگرسیون خطی چندگانه فرضیه چهارم

سطح معناداری
21222
21222
21222

مقادیر استانداردشده
بتا
-21811
-21822
-21844

ازآنجایی که در ماتریس همبستگی و رگرسیون سطح معناداری کمتر از میزان خطیا ( )2125شیده
است در نتیجه در سطح اطمینان  %15رابطه بین ساختار سیازمانی و ابعیاد آن بیا خالقییت کارکنیان
معنیدار میباشد .عالمت منفی ضریب همبستگی در جدول  2نشان دهنده رابطه معکوس بین ساختار
سازمانی و خالقیت کارکنان است .همچنین در جدول  ،8ضرایب بتای استاندارد نشان میدهد که 81
درصد از تغییرات خالقیت کارکنان از طریق تمرکز 82 ،درصد از طرییق رسیمیت و  84درصید آن از
طریق پیچیدگی پیشبینی میشود ؛ در نتیجه تمرکز نقش بیشتری در تعیین خالقییت کارکنیان ایفیا
میکند .با توجه به نتایج ،فرمول خط رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی بصورت زیر محاسبه میشود:
Y= 3.022 - (0.320) X0 - (0.308) X8 – (0.344) X3
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به این ترتیب به ازای یک واحد تغییر در تمرکز ،رسمیت و پیچییدگی ،بیه ترتییب  -2181درصید،
 -2182درصد و  -84درصد تغییر در خالقیت کارکنان بوجود میآید.
 .3-3-5آزمون فرضیه فرعی :4

بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه به جداول  2و  4مراجعه میکنیم.
مقدار ثابت
تمرکز
رسمیت
پیچیدگی

مقادیر استاندارد نشده بتا
مقادیر آماره t
سطح معناداری
81422
81112
2122
-21821
-171563
2121
- 21218
-31124
2122
-21521
-261554
2121
جدول  .4ماتریس ضرایب رگرسیون خطی چندگانه فرضیه 1

مقادیر استانداردشده بتا
-21888
-21818
-21831

ازآنجایی که در ماتریس همبستگی و رگرسیون سطح معناداری کمتر از میزان خطیا ( )2125شیده
است ،در سطح اطمینان  %15رابطه بین ساختار سازمانی و ابعاد آن با فرهنگسازمانی معنییدار میی-
باشد .عالمت منفی ضریب همبستگی در جدول  5نشان دهنده رابطه معکوس بین ساختار سازمانی و
فرهنگسازمانی است .عالوه براین در جدول  ،4ضرایب بتای استاندارد نشان میدهد که  88درصد از
تغییرات فرهنگسیازمانی ازطرییق تمرکیز81 ،درصید از طرییق رسیمیت و  83درصید آن از طرییق
پیچیدگی پیشبینی میشود؛ در نتیجه پیچیدگی ساختار سازمانی نقش بیشیتری در تعییین فرهنیگ-
سازمانی ایفا میکند .با توجه به نتایج ،فرمول خط رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی اول بصورت زییر
محاسبه میشود:
Y= 8.422 - (2.888) X1 - (2.818) X2 – (2.831) X8
به این ترتیب به ازای یک واحد تغییر در درگیری در کار ،پایداری ،سازگاری و مأمورییت ،بترتییب
2184درصد 2112 ،درصد 82 ،درصد و  81درصد تغییر در خالقیت کارکنان بوجود میآید.
 .3-2-5آزمون فرضیه فرعی  :2بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه به جداول  2و  5مراجعه میکنیم.
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مقادیر آماره t

مقدار ثابت
درگیر شدن در کار
پایداری
سازگاری
ماموریت

مقادیر استاندارد نشده بتا

سطح
معناداری
81821
41481
2122
21431
241111
2128
21128
11161
2122
21467
131133
2121
21885
111823
2122
جدول  .5ماتریس ضرایب رگرسیون خطی چندگانه فرضیه پنجم

مقادیر استانداردشده
بتا
21841
21121
21821
21821

از آنجایی که در ماتریس همبستگی و رگرسیون سطح معناداری کمتر از میزان خطا ( )2125شیده
است در نتیجه در سطح اطمینان  %15رابطه بین فرهنگسیازمانی و ابعیاد آن بیا خالقییت کارکنیان
معنیدار میباشد .همچنین در جدول  ،12ضرایب بتای اسیتاندارد نشیان مییدهید کیه  84درصید از
تغییرات خالقیت کارکنان از طریق مشارکت در کار 12 ،درصد از طریق پاییداری 82 ،درصید توسیط
سازگاری و در نهایت  82درصد از طریق مأموریت سازمان پیشبینی مییشیود؛ در نتیجیه مشیارکت
کارکنان در کارهایشان نقش بیشتری در تعیین خالقیت آنها ایفا میکند.
با توجه به نتایج ،فرمول خط رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم بصورت زیر محاسبه میشود:
Y= 8.821 + (2.841) X1 + (2.121) X2 + (2.821) X8 + (2.821) X4
به این ترتیب به ازای یک واحد تغییر در درگیری در کار ،پایداری ،سازگاری و مأموریت ،به ترتیب
 2184درصد 2112 ،درصد 82 ،درصد و  81درصد تغییر در خالقیت کارکنان بوجود میآید.
 .9-5بررسی فرضیههاي پژوهش با استفاده از مدلمعادالت ساختاري
پس از بررسی فرضیهها توسط آزمونهای همبستگی و رگرسیون ،نوبت به استفاده از مدل SEM

برای تأیید فرضیههای پژوهش میرسد .نرمافزار  Smart PLS 2ابزاری مناسب برای بررسی میدل-
های  SEMاست که در این پژوهش استفاده شده است .فرضیههای پژوهش در قالیب بخیش میدل
ساختاری سنجیده شده است .همانطور که در شکل  8نمایان است ،تمامی شرایط مناسب بودن برازش
مدل که قبالً ذکر شد ،در اینجا نیز صادق است .همچنین رابطه بین ساختار سازمانی و خالقیت معنی-
دار و معکوس است؛ بدین معنی که ساختار سازمانی بر خالقیت تأثیر منفی و معنیداری دارد که طبق
ضرایب استاندارد خروجی نرم افزار  67 ،SmartPLSدرصد از تغییرات خالقیت توسط سیبکرهبیری
پیشبینی می شود .تفاوت ایجاد شده بین این مقدار و مقدار حاصل از آزمون رگرسیون بدلیل محاسبه
خطایاندازهگیری است که در نرمافزارهای ،SEMمحاسبه شده و بهمیین دلییل ضیریبعلیی کمتیر
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(واقعیتر)میشود .خروجی نرمافزار  SmartPlsاثبات کننده فرضیههای فرعی پژوهش نیز میباشد که
در جدول  6نمایان است .وقتی مقادیر  tدر بازه بیشتر از  +1116و کمتر از  -1116باشند ،بیانگر معنادار
بودن پارامتر مربوطه هستند .مقادیر  tجدول  6نیز معنادار بودن روابط مندرج در فرضیه اصیلی اول و
فرضیههای فرعی را نشان میدهد.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
مقدار آماره t

ضرایب استاندارد شده
فرضیهها
1116
-2158
ساختار سازمانی← خالقیت
6117
-2187
ساختار سازمانی ← فرهنگ سازمانی
8123
2162
فرهنگ سازمانی ← خالقیت
χ2 = 144121
df=61 RMSEA= 21216
GFI= 2.18 AGFI= 2112

نتیجه
قبول
قبول
قبول

شکل  .9ضرایب استاندارد مدل ساختاری ()PLS

 .1-5بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها در مدل

بخش ساختاری مدلسازی معادالتساختاری ،تأثیرات بین سازههای مدل را در دو نوع نشان می-
دهد :اثر مستقیم و غیرمستقیم .در پژوهش حاضر شرح ضرایب مسیرها در جدول  7ارائه گشته است:
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جدول  .7شرح ضرایب مسیرها با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری
ضرایب t

مقدار تأثیر

اثرات مدل
اثر مستقیم

ساختار سازمانی←خالقیت

1116

اثر غیر مستقیم

ساختار ←فرهنگ←خالقیت

5114

-2158
= 62.2*-2187
-2122

قبول یا رد فرضیه
مربوط به هر مسیر
قبول
قبول

 .6بحث و نتیجهگیري

امروزه نوآوری برای سازمانهایی که در پی بقا و اثربخشی هستند یک نیاز اساسی است و بسیاری
از سازمانها شدیداً بدنبال روشها و رویکردهیای نوآورانیه و کارآفرینانیه بمنظیور بهبیود اثربخشیی،
کارآمدی و انعطافپذیری هستند .در همین راستا خالقیت بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک سالح
انتخابی برای بسیاری از سازمانها است .همچنین سازمانها برای رقابت در دنیای پرتالطم کنیونی و
حفظ موجودیت و امید به پیشرفت در آینده ،نیازمند کارکنانی خالق بوده و با داشتن ایین گنجینیه بیا
ارزش است که میتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده و همگام با دگرگونیها به پییش رونید .بیر
اساس فرضیههای موجود در تحقیق به بح و نتیجهگیری میپردازیم:
فرضیه اصلی :بین ساختار سازمانی و خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد ،رابطه بین دو متغیر ساختار سازمانی و خالقییت کارکنیان ،در سیطح 2121
معنادار است ( .) r  -21672 ، p  21222بنابراین میتوان با  %11اطمینان نتیجه گرفیت کیه بیین
ساختارسازمانی با خالقیتکارکنان در صنایعفلزی شهرصنعتیکاوه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
یعنی هرچه سازمان منعطفتر باشد و به سمت ساختارهای با طراحیی ارگانییک پییش رود ،خالقییت
افزایش مییابد و هرچه به سمت ساختارهای مکانیکی حرکت کند از میزان خالقیت کاسته میشیود.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که میان هریک از ابعاد پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز با خالقیت رابطه
منفی و معنا دار وجود دارد.
برنز و استالکر )1162( 0و مینتزبرگ ،)1131( 8در تحقیقات خود ساختارهای سازمانی را میؤثر بیر
خالقیت دانسته و معتقدند که ساختارهای ارگانیکی تسهیلکننده خالقیت بوده و در مقابل ساختارهای
مکانیکی مانع ظهور و بروز خالقیت میشوند .به اعتقاد مینتزبرگ ساختارهای مکانیکی با ویژگیهایی
1. Burns & Stalker.
2. Mintzberg.
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نظیر کار تخصصی و یکنواخت ،دستورالعملهای رسمی ،نظارت نزدیک بر اساس قیوانین و مقیررات،
سلسله مراتب دقیق اختیارات و برنامهریزی رسمی ،ذهن کارکنان را از کار انداخته و با اولویت دادن به
ماشین در برابر انسان ،سازمانهای انسانی را دچیار ییک خیونریزی آرام و تیدریجی سیاخته و تیوان
انسانها را برای انجام کار متعهدانه و توأم با خالقیت تحلیل برده است .بنابراین در سیازمانهیای بیا
ساختارساده و ادهوکراتیک خالقیت زیاد و درسازمانهایمکانیکی با ساختارهایی ازقبیل دیوانساالری
مکانیکی ،دیوانساالریحرفهای و ساختارهای مبتنی برواحدهای مستقل خالقیت کم است (شیوقی و
مرتضوی.)1811 ،
در سازمانها هرچقدر از سطحسنتی به سطوح نوین سازمانی یعنی سازمانهیایی بیا سیاختارهایی
شبکهای ،ستارهای ،تارعنکبوتی ،پارندی و … گام بر میداریم ،توجه به محیط متغیر و متحول ،و نیز
عامل انسانی بعنوان نقش محوری بیشتر میشود .اعتماد بنفس ،خیودکنترلی ،اسیتقالل ،مهارتهیای
متعدد ،دوراندیشی ،خالقیت ،نقشآفرینی و منعطفبودن ،ریسکپذیری ،انعطافپذیری و مهارتهای-
کارآفرینی ویژگیهایی هستند که سازمان نوین به فرد اعطا میکنند .این سازمانها به ایین موضیوع
دقت نظر دارند که اگر جو حاکم بر ساختار سازمانی جوی ریسکپذیر بوده و افراد حاضر باشیند بیرای
امتحان ایدهها و فرصتهای جدید تن به خطر دهند ،در چنین جوی است که سازمان میتوانید افیراد
خالق را در خود بپروراند و انگیزه کارآفرینی را درکارکنان پرورش دهد.
نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیقات شفیعزاده و شیوقی ( )2212و داوسیون و کلودییا ()2221
همخوانی دارد .همچنین شفیقی ( )1831ضمن تأیید رابطه منفیی مییان ساختارسیازمانی و خالقییت،
دریافت که میان ابعاد تمرکز و پیچیدگی ساختار سازمانی و خالقیت رابطه منفی وجود دارد و میان بعد
رسمیت با خالقیت رابطه وجود ندارد.
فرضیه فرعی اول :بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد ،رابطه بین دو متغیر سیاختار سیازمانی و فرهنیگسیازمانی ،در سیطح 2121
معنادار است ( .) r  -21682 ، p  21222بنابراین میتوان با  %11اطمینان نتیجه گرفیت کیه بیین
ساختارسازمانی و فرهنگسازمانی در صنایعفلزی شهرصنعتیکاوه رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
وجود رابطه منفی بیانگر آن است که میان ساختار ارگانیکی و فرهنگسازمان همبستگی مثبیت و
میان ساختار مکانیکی و فرهنگسازمانی همبستگی منفی وجود دارد .این بدان معنا است کیه حرکیت
سازمان به سمت ساختار ارگانیک سبب میشود تا عوامل فرهنگسازمانی از قبیل درگیر شدن در کار،
پایداری ،سازگاری و مأموریت سازمان تقویت شود.
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همانطور که در مدل دنیسون بیان شد ،فرهنگسازمانی را میتوان در دو محور تمرکیز داخلیی ییا
خارجی و ثبات یا انعطافپذیری مورد سنجش قرار داد .سازمانهایی کیه بیشیتر تمرکزشیان بیه روی
محیط خارجی و انعطافپذیری باشد دارای ساختار ارگانیک و سازمانهایی که بیشیتر تمرکزشیان بیر
محیط داخلی و ثبات باشد دارای ساختار مکانیکی میباشند .بنابراین سازمانهیای ارگیانیکی بیر روی
ابعادی از فرهنگسازمانی که مرتبط با تمرکز خارجی و انعطاف پذیری است ،تأثیر مثبیت دارد کیه از
این ابعاد میتوان به چشمانداز ،اهداف و مقاصد ،جهتگیری اسیتراتژیک ،ییادگیریسیازمانی توسیعه
قابلیتها ،تیمسازی ،توانمند سازی ،ایجاد تغییر و مشترگرایی اشاره کرد .بنابراین ساختار ارگانییک بیه
ایجاد و تقویت فرهنگی که متمرکز به محیط خارجی بوده و نیز انعطاف پذیر باشد کمک میکند کیه
این فرهنگ نیز مشوق کارآفرینی در سازمان خواهد بود.
در یک جمعبندی کلی میتوان بیان داشت کیه سیاختار سیازمانی ارگانییک بیه ایجیاد فرهنیگ-
کارآفرینانه کمک میکند .فرهنگ کارآفرینانه بگونهای است که از تغییر ،انعطیافپیذیری ،کیارتیمیی،
یادگیریسازمانی ،مشتریمداری و … ..حمایت میکند.
نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیقیات کردنیائیچ ،مقیمیی ،قنیاتی و یزدانیی ( )1833همخیوانی دارد.
همچنین ثموری ( ،)1871بیان میدارد که با افزایش تمرکز ،رسیمیت و پیچییدگی ،مییزان خیود مختیاری
فردی ،حمایت و هدایت مدیرت ،ریسکپذیری ،هویت ،تنوع ارتباطات و برخورداری آراء کاهش مییابد.
فرضیه فرعی دوم :بین فرهنگ سازمانی و خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد.
یافتهها نشان میدهد ،رابطه بین دو متغیر فرهنگسیازمانی و خالقییتکارکنیان ،در سیطح 2121
معنادار است ( .) r  21722 ، p  21222بنابراین مییتیوان بیا  %11اطمینیان نتیجیه گرفیت ،بیین
فرهنگسازمانی با خالقیتکارکنان در صنایعفلزی شهرصنعتیکاوه رابطه مثبتومعناداری وجیود دارد.
همچنین یافتهها نشان داد که در میان ابعاد فرهنگسازمانی بعد درگیرشیدن در کیار دارای بیاالترین
همبستگی با خالقیت کارکنان میباشد ،یعنی با تمرکز بر توانمندسازی ،تیمسازی و توسعه قابلییتهیا
میتوان در جهت هرچه بیشتر شدن خالقیت کارکنان گام برداشت.
امروزه خالقیتسازمانی برای هر سازمانی مورد نیاز است و سازمانها در این زمینه باید بسترهیای
الزم را بوجود آورند و از مهمترین عواملی که در این میان نقیش چشیمگیری دارد فرهنیگسیازمانی
است .بطورکلی سازمانها میتوانند با توافق بر سر ارزشها و باورهای موجود در سیازمان ،تطیابق بیا
تغییر ،هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خالقییت کارکنیان کمیک
نمایند و برنامهریزان نیز نمیتوانند اساس و معیار افزایش خالقیت افراد را ،بیدون توجیه بیه فرهنیگ
سازمانی پایهریزی نمایند .چراکه زمینه شکوفایی ظرفیت بالقوه خالقیتفردی ،درصیورتیکه فرهنیگ
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سازمان پذیرای آن باشد نمود پیدا مینماید و درواقع فرهنگسازمانی عنصری کلیدی در افیزایش ییا
جلوگیری از خالقیتونوآوری است .فرهنگسازمانی بعنوان عاملی است که بر تمام جوانب سیازمان و
وظایف مدیریت و چگونگی هدایت و پرورش کارکنان تأثیر میگذارد.
همانطور که میدانیم فرایند مستمر تغییر الزمه خالقیت میباشد .لذا سازمانهای با فرهنگ قوی
قادرند راههایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند ،محیط مؤسسه را بشناسد ،به محرکهای جیاری
پاسخ دهد و از تغییرات آینده پیشی جوید .مشتریان بهترین و مهمترین عامل جهت آشنایی سازمان با
تغییرات بازار هستند ،لذا سازمانهایی که در آنها فرهنگ مشتریمداری جیاری اسیت مشیتریان را
درک میکنند و به آنها پاسخ میدهند و پیشاپیش با ارائه خالقیت و نوآوری در محصوالت و خدمات
خود درصدد تأمین آینده بر میآید .از دیگر عواملمؤثر در فرهنگسازمانی که میتوانید در خالقییت-
کارکنان ایفای نقش کند یادگیریسازمانی اسیت .ییادگیریسیازمانی مییزان عالئیم محیطیی را کیه
سازمانها دریافت ،ترجمه و تفسیر میکنند و فرصتهایی را برای تشویق خالقییت ،سیبک دانیش و
توسعه تواناییها ایجاد میکند اندازه میگیرد.
طبق مدلدنیسون فرهنگسازمانی را میتوان در دو پیوستار تمرکیز داخلیییاخیارجی و ثبیات ییا
انعطافپذیری مورد سنجش قرار داد .سازمانهایی که بیشتر تمرکزشان به روی محیط خیارجی باشید
یعنی بر روی چشمانداز ،اهداف و مقاصد ،جهتگیری استراتژیک ،یادگیریسازمانی تأکید داشته باشند
و همچنین انعطاف بیشتری داشته باشند یعنی بر روی توسعه قابلیتها ،تیمسازی ،توانمندسازی ،ایجاد
تغییر و مشتریگرایی تمرکز داشته باشند دارای فرهنگی هستند که مشوق خالقیت میباشد.
نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیقات عربیون ،عزییزی ،شیوقی و دهقیان نجیم آبیادی ()1811
همخوانی دارد .در این راستا کاستیلیو ( ،)2223بیان میدارد که زمینه شکوفایی ظرفیت بالقوه خالقیت
فردی درصورتی که فرهنگ سازمان پذیرای آن باشد نمود پیدا مینماید.

 .4-6پیشنهادات بر اساس یافتههاي پژوهش

در صنایع فلزی با توجه به نتایجی که از یافتههای پژوهش بدست آمد ،پیشنهادهای زیرر
ارائه میگردد:
براساس فرضیهاصلی تحتعنوان "بین ساختار سازمانی و خالقییتکارکنیان رابطیه وجیود دارد"،
پیشنهاد میشود:
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 شرکتهای صنایع فلزی در صدد طراحی مجدد ساختار خود باشند و در اصالح ساختار بایید بیه
مواردی از قبیل کوچکسازی و ادغام واحدها ،برونسپاری ،حذف واحدهای اضیافی ،کیاهش سیطوح
سلسله مراتب و مسطح کردن ساختار اقدام کنند.
 در جهت تسهیل ارتباطات عمودی بویژه با مدیران عالی سازمان تالش شود ،بطوریکه کارکنان
بتوانند در کمترین زمان ممکن بدون طی مسیرهای اضافی و زمان بر (بوروکراسی اداری) و بیهدور از
کاغذ بازیها و خارج از قوانین و مقررات اداری پیشنهادهای خود را ارائه دهند .برای این موضوع می-
توان از صندوق پیشنهادات یا یک ایمیل که مخصو پیشنهادات کارکنان میباشد و مستقیماً توسط
مدیر سازمان چک شود ،استفاده کرد.
 دعوت به مشارکت بیشتر افراد در تصمیمگیریها ،زیرا در یک جو مشیارکتجویانیه اسیت کیه
خالقیت و ابتکار بوجود میآید و موجبات رشد و بلوغ کارکنان فراهم میشود .برای این منظیور میی-
توان به سیستم جانشینپروری روی آورد ،بدینمعنی که مدیران و مسئولین به کارکنان حیطه کیاری
خود که از شایستگی الزم برخوردارند ،رسماً اختیاراتی را تفویض کنند .البته این امر باع نمیشود تیا
پاسخگویی مدیر و مسئول نسبت به مسائل از بین رود.
براساس فرضیهفرعیاول تحتعنوان"بین ساختار سازمانی و فرهنگسازمانی رابطیه وجیود دارد"،
پیشنهاد میشود:
 بمنظور کاهش تمرکز و همچنین افزایش خالقیت در جهت توانمند سازی کارکنان گام برداشته شود.
 ایجاد تیمهای کاری که اعضای آن از واحدهای مختلف سازمانی تشکیل شده باشد ،زییرا ایین
امر باع میشود تا از پیچیدگی ساختار سازمانی کاسته شود.
براساس فرضیهفرعیدوم تحت عنوان "بین فرهنگ سازمانی و خالقییت کارکنیان رابطیه وجیود
دارد" ،پیشنهاد میشود:
 در برنامهریزی و هدفگذاری از مدیریت بر مبنای هدف ( )MBOاستفاده کنند تیا کارکنیان از
اهداف کلی سازمان آگاه شوند و همچنین مشارکت و حس مسئولیتپذیری آنهیا در جهیت حصیول
هدف بیشتر شود.
 پیاده کردن سیستم مدیریت دانش در سازمان و استفاده از طرح هایی نو و کیاربردی در زمینیه
مدیریت دانش مانند داستان سرایی در سازمان.
 از تمسک به دیدگاهها و روشهای سنتی کار پرهیزد گردد و این روشها و طرز کارها بطور مداوم
از چندین نظر ارزیابی شود تا با محیط بیرونی که بگونه ای پویا در حال تغییر میباشد ،سازگار شود.
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