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چکیده
می نماید و  تسهیل  را  توسعه سازمان  و  به شرایطي جلب مي کند که رشد  را  توجه  در یک سازمان  مفهوم سالمتي 

طور  به  وظایف  انجام  براي  سازمان  توانایي  شامل  تنها  سازماني  سالمت  می شود.  سازماني  پویایي هاي  موجب  یا 

تاثیر سالمت  بررسی  پژوهش  این  است. هدف  مداوم  بهبود  و  رشد  براي  سازمان  توانایي  شامل  بلکه  نیست،  موثر 

روش  و  ماهیت  لحاظ  از  حاضر  پژوهش  می باشد.  خالقیت  جو  میانجی  متغیر  با  سازمانی  کارآفرینی  بر  سازمانی 

توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل280 نفر، کارکنان شرکت 

جهت  شد.  استفاده  پرسش نامه  ابزار  از  اطالعات  جمع آوری  برای   می باشد.  ایران  شیمیایی  صنایع  سرمایه گذاری 

نتایج  شد.  انجام    SMART-PLS نرم افزار  از  استفاده  با  معادالت  ساختاری  مدل یابی  پژوهش  فرضیه های  آزمون 

حاصل از پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت )0/414(، سالمت سازمانی بر جو 

خالقیت با شدت )0/822( و همچنین جو خالقیت بر کارآفرینی سازمانی با شدت )0/563( تاثیر دارد و در نهایت 

جو خالقیت به عنوان میانجی در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت )0/462( تاثیرگذار است. 

واژگان کلیدی: سازمان، جو سازمانی، کارآفرینی، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران.
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1- مقدمه
امروزه سازمان ها در همه کشورها به مدیران و کارکنان کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در 

جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند. برای دستیابی به این هدف نیاز به بستری برای رشد سازمان 

می باشد. یکی از مهمترین بسترهای مورد نیاز برای این مهم وجود سالمت سازمانی می باشد. همان طور 

که سالمت، انسان ها باعث افزایش سعی و تالش آن ها در جهت رشد صنایع و بهبود خدمات می شود، 

موضوع سالمت برای سازمان ها نیز مطرح است، زیرا اگر سازمان از سالمت کامل برخوردار باشد باعث 

افزایش مسوولیت پذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات می شود )عبداهللا زاده، 1392(. در 

سازمان های سالم، مدیران وکارکنان به دنبال بهبود مداوم امور می باشند و تالش می کنند تا از امکانات در 

جهت تحقق اهداف سازمان استفاده نمایند و اهداف شخصی خود را با اهداف سازمانی مطابقت دهند 

 .)Akbaba, 1999(

برای موفقیت در دنیای پر از تغییرات امروز، وجود و حرکت به سمت کارآفرینی بسیار دارای اهمیت 

موجب  کارآفرین  انسان هاي  وجود  زیرا  مي دانند  توسعه  ابزارهاي  از  یکي  را  کارآفریني  امروزه  است. 

بي  حس  ایجاد  و  جدید  رقباي  سریع  افزایش  به  توجه  با  همچنین،  مي شود.  موفقیت ها  بستر  ایجاد 

اعتمادي نسبت به شیوه هاي سنتي، ضرورت کارآفریني در سازمان احساس مي شود. در این ارتباط وظیفه 

سازمان هاي پویا کشف و پرورش افراد خالق و کارآفرین است. هر سازمان در راستاي پرورش افراد 

 Augusto, et al., 2013()Augusto, et al.,( خالق و نوآور نیاز به ساختار مناسب و افراد کارآفرین دارد

2013(. ماهیت کارآفرینی در خالقیت نهفته است. کارآفرینان با مساله های که دارند، خالقانه برخورد 

می کنند و غالبا احساس می نمایند که باید تصورات و آرمان های درونی خود را بیان کنند. خالقیت از 

این جهت برای کارآفرینان مهم است که آن ها دارای ابزارهای متعددی همچون افراد، سرمایه، بازار، ایده 

و تفکرات هستند و برای موفقیت نیاز دارند تا این ابزارها را به شیوه های جدید و متفاوتی سازماندهی 

کنند )Zenovia, 2011(. بنابراین خالقیت و جوخالقانه، یکی از شروط الزم برای موفقیت فعالیت های 

بروز  برای  بکار گیرد.  نتواند  را  نهفته در خود  استعدادهاي  کارآفرینانه محسوب می شود. سازماني که 

نیاز به حمایت سازمانی از کارآفرینی می باشد. برای بروز کارآفرینی وجود جو  کارآفرینی در سازمان 

خالقیت که افراد را تشویق به ارائه ایده و کارآفرینی کند ضروری است.  در سازمان هایی که جو سازمانی 

است  بیشتر  کارآفرینی  بروز  احتمال  باشد  فکرهای جدید  ارائه  مشوق  و  نظرات  تقابل  از  در حمایت 

.)Yukthamarani, et al., 2013(
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امروزه شرکت های فعال در صنایع شیمیایی در سطح کشور، گسترش زیادی یافته اند، این گستردگی منجر 

به ایجاد رقابت بین شرکت ها برای جذب مشتریان شده و جذب مشتری به عنوان یک مساله مهم برای 
شرکت های شیمیایی در آمده است. برای جذب بیشتر مشتریان، شرکت ها سعی در توسعه و ارائه خدمات 
و محصوالت نوین دارند. یکی از راه های توسعه و ارائه خدمات نوین و محصوالت جدید توجه به 
کارآفرینی می باشد. از طریق کارآفرینی می توان به سمت ارائه محصوالت جدید حرکت نمود. زمانی که 
کارآفرینی سازمانی توسعه یابد، شرکت ها می توانند متناسب با نیازهای مشتریان خدمات ومحصول های 
مورد  زیرساخت های  وجود  شیمیایی  در شرکت های  کارآفرینی  از  مهم تر  مساله  اما  دهند.  ارائه  متنوع 
نیاز برای توسعه کارآفرینی است. یکی از بسترهای مهم برای توسعه کارآفرینی وجود سالمت سازمانی 
می باشد. اگر در شرکت ها، سالمت سازمانی وجود داشته باشد، زمینه الزم برای توسعه کارآفرینی مهیا 
می شود چرا که با وجود سالمت سازمانی از کارآفرینی حمایت به عمل می آید. همچنین برای افزایش 
کارآفرینی در کنار سالمت سازمانی به نظر می رسد وجود جو خالقیت در شرکت ها ضروری  باشد. در 
صورت وجود جو خالقیت و حمایت آن از سوی مدیران،  ایده های جدید بروز می کند و کارکنان بیشتر 

تالش می نمایند تا ایده های خود را بیان کنند. 
با هدف  وجود سالمت سازمانی و جو خالقیت، دو پیش نیاز مهم کارآفرینی هستند. پژوهش حاضر، 
در شرکت  میانجی جو خالقیت  متغیر  از طریق  سازمانی  کارآفرینی  بر  سازمانی  تاثیر سالمت  بررسی 
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران انجام شده است. اهداف دیگر پژوهش بررسی تاثیر سالمت سازمانی 
بر  جوخالقیت  تاثیر  بررسی  و  جوخالقیت  بر  سازمانی  سالمت  تاثیر  بررسی  سازمانی،  کارآفرینی  بر 

کارآفرینی سازمانی هستند.

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- سالمت سازمانی

با گسترش مفهوم سازمان ها، سازمان به عنوان یک سیستم باز در نظر گرفته می شود که آن را به موجود 

زنده ای دارای سیستم هماهنگ تشبیه می کنند که دارای یک هویت مستقل از اعضاء است، به گونه ای که 
حتی می تواند با هویت جدید خود و به خاطر شرایط و اصول حاکم بر خود، رفتار کارکنان را تحت تاثیر 
قرار دهد. وقتی هویتی منسجم به سازمان داده شود، سیر تفکر به سمت و سویی می رود که این شخصیت 
پژوهشگران،  برخی  زاده, 1392(.  )عبداهللا  باشد  سازمانی  بیماری  یا  و  سازمانی  دارای سالمت  می تواند 
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تشابهی بین سازمان و انسان ترسیم کرده اند و عقیده دارند سازمان نیز مانند یک انسان می تواند بیمار یا سالم 
باشد، برای سالمتی جسم، اعضاء باید به طور هماهنگ کار کنند و به طور مشابه، برای سالمت سازمان، باید 
تمامی زیرسیستم ها به طور هماهنگ و منظم باهم فعالیت نمایند. سطح سالمت سازمان به میزان توانایی در 

 .)Akbaba, 1999( کسب تجهیزات و نیل به اهداف سازمان بستگی دارد
افتخار  این محل  در  کارکردن  به  و  می آیند  کارشان  به محل  باعالقه  افراد  که  است  سالم، جایي  سازمان 
می کنند. در حقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکي، رواني، امنیت، تعلق، شایسته ساالری و ارزش گذاري 
به دانایي، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیت هاي آن ها و انجام وظایف محول شده از سوي 
فراسیستم های خود، در اثربخشي رفتار هر سیستمي تاثیر بسزایي دارد. سالمت سازمانی، مفهومی است که به 
بازتاب اثربخشی سازمان در محیط های مختلف و چگونگی واکنش به تغییرات در این شرایط بسط داده شده 

.)Sabanci, 2011( است
مایلز )1969(، اولین نظریه پرداز سالمت سازمانی است. به نظر او، سالمت سازمانی به دوام و بقای سازمان 
در محیط خود بستگی دارد و به سازگاری با محیط و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازش بیشتر با 

محیط اشاره دارد )عبداهللا زاده، 1392(. 
براون )2003(، سالمت سازمانی را تحت عنوان هایی مانندر سالمت انسانی، جسم، روح و ذهن تعریف کرده 
و سازمان سالم را به انسان سالم تشبیه کرده است. ذهن به چگونگی باور زیردستان، اهداف، سیاست ها، 
رویه های اجراشده، چگونگی رفتار با اعضاء و چگونگی آموزش اشاره دارد و روح هسته مرکزی سازمان 
است )Irfaner & Ercetin, 2008(. رامداس و لویز )2005(، سازمان سالم را سازمانی تعریف می کنند که نه 
تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش می کند و توانایی های 

 .)Ramdass & Theodore, 2012( بقاء و سازش خود را به طور مداوم توسعه  و گسترش می دهد
الزم  عناصر  است  معتقد   )1969( مایلز  است،  نکات ضروری  برخی  به  توجه  سالم  سازمان  ایجاد  برای 
برای ایجاد یک سازمان سالم عبارتند از: تمرکز بر اهداف، ارتباطات مناسب، توزیع بهینه قدرت، کاربرد 
زاده، 1392(.  )عبداهللا  محیط  با  سازگاری  و  خودمختاری  نوآوربودن،  همبستگی،  و  اتحاد  منابع،  مناسب 
کیفیت رهبری، میزان اعتماد، احساس داشتن کاری سودمند، مسوولیت، پاداش عادالنه، فشار منطقی در 
هستند                                                                                    سازمان  سالمتی  برای  نیاز  موررد  عناصر  از  پیشرفت  و  بحث  فرصت  و  کارکنان  مشارکت  کار، 

.)Zahed-Babelan & Moenikia, 2010(

هوي و میسکل )1371 (، سالمت سازماني را در 7 بعد که الگوي تعامل و رفتار را درون سازمان تشکیل 

مي دهند، تعریف کرده اند: سطح نهادي، یگانگي نهادي: یگانگي نهادي در برنامه هاي یک سازمان به معناي 
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درك عالیق کارکنان و توانایي سازمان در سازگاري با محیط خود است. سطح اداري، ساخت دهي: به رفتار 

وظیفه مدار و موفقیت مدار اشاره دارد. مدیر انتظارات خود را مشخص می کند، استانداردهاي دقیق عملکرد 

را حفظ مي نماید )نیاز ابزاري(. مالحظه گري: نشان دهنده رفتار دوستانه، حمایتي و باز مدیر است )نیاز بیاني(.  

نفوذ مدیر: اشاره به توانایي مدیر در تاثیرگذاري بر افراد باالدست خود دارد. مدیر با نفوذ، با رئیس ناحیه خود 

به طور اثربخشي کار مي کند )نیاز ابزاري(. حمایت منابع: به سازمان هایي اشاره مي کند که داراي منابع الزم براي 

عمل موثرهستند )نیاز ابزاري(. سطح فني: روحیه: به حس جمعي بودن، باز بودن و اعتماد متقابل مدیروکارمند 

اشاره دارد )نیاز بیاني(. تاکید علمي: به تاکید سازمان براي یادگیري کارکنان اشاره دارد. مدیران به توانایي 

کارکنان براي موفقیت در یادگیري اعتقاد دارند و احترام قائلند )نیاز ابزاري( )اکبري و همکاران، 1392(.

2-2- کارآفرینی سازمانی 

به  و  نوآوری  طریق  از  ارزش  ایجاد  برای  فرصت  توسعه  و  فرآیند کشف  از  است  عبارت  کارآفرینی 

انسانی، سرمایه و یا موقعیت فرد کارآفرین در یک  دست آوردن آن فرصت بدون درنظرگرفتن منابع 

.)Augusto, et al., 2013(سازمان

کاستیکس و کرگیدو )2009(، معتقدند جریان های جدیدی در کارآفرینی شکل گرفته اند که شامل کارآفرینی 

اجتماعی، کارآفرینی زیست محیطی، کارآفرینی عمومی، کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی بشر دوستانه می باشد 

.)Apostolos & Zaridis, 2014(

کارآفریني سازماني به دلیل نتایج مثبت و ارزشمندي که به همراه دارد، نقش بسیار مهم  و اساسي در بقاء و 

ارتقاء سازمان ها دارد و از این رو داراي اهمیت راهبردي مي باشد. چنان که دانشمند مشهور“پیتر دراکر“ که 

از جمله صاحب نظران برجسته اي است که همواره بر نوآوري و کارآفریني تاکید دارد،  بیان می کند که الزم 

است سازمان ها در جهان سرشار از تغییرات و نوآوري هاي سریع کنوني، به کارآفریني و رشد و توسعه آن 

در سازمان به طور بسیار جدي توجه نمایند، سازمان هاي پویا و پایدار، سازمان هاي خالق، نوآور و کارآفرین 

هستند )گلستان هاشمی و احمدی، 1384(.

کارآفرینی سازمانی در درون سازمان اتفاق می افتد و یک انقالب در درون سازمان است که برای تغییر و 

نوسازی از درون سیستم تالش می کند )Apostolos & Zaridis, 2014(. کارآفرینی سازمانی، ظهور رفتارها یا 

نسبت های رفتاری خارج از عرف انجام کسب وکار است. کارآفریني سازماني، رفتار کارآفرینانه را در سازمان 

ارتقا می دهد و شامل گرایش ها و فعالیت هایي است که توانایي سازمان را در مواجهه با خطر زیاد می کند 

و شکار فرصت ها و نوآوري ها را تسهیل مي نماید )Andreu, et al., 2014(. در کارآفریني سازماني، سازمان 
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رویکرد کارآفریني را دنبال و سازوکارهاي تشویق و ترغیب کارآفریني در سازمان را فراهم مي کند. در این 

نوع از کارآفریني، گروهي از افراد کارآفرین در قالب تیمي در داخل سازمان، اقدام به نوآوري مخاطره آمیز و 

پیشگامانه مي نمایند. کارآفریني سازماني شامل نوآوري در تولید محصول و ارائه خدمات، پذیرش ریسک و 

پیشتازانه رفتار کردن و تجدید حیات سازمانی مي شود )رضایی و حسینی، 1392(. 

2-3- جو خالقیت  

جو را یک متغیر سیستمی می دانند که در تالش است تا افراد، گروه ها و زیرسیستم های یک سازمان را به 

هم دیگر نزدیکتر و یکپارچه سازد )Bahar, et al., 2014(. جو، فضایی است که تعامالت  انسانی را  در یک 

سازمان احاطه کرده است. برای توصیف بهتر، جو حاکم بر سازمان ها را به دو نوع جو حمایتی و جو تدافعی 

تقسیم بندی می شود. جو تدافعی به رفتاری منجر می گردد که بسته، مخالف ریسک پذیری، خصمانه و مبتنی 

بر فرمانبرداری از روی دشمنی باشد؛ در حالی که جو حمایتی به رفتاری منجر می شود که باز، مبتنی بر اعتماد، 

ریسک پذیر، مسوول و کارآفرینانه است )پرداختچی و شفیع زاده، 1385(. لوتانز )2008(، خالقیت را ایجاد 

تلفیقي از راه حل ها توسط افراد یا گروه ها در یک روش جدید می داند )Luthans, 2008(. آمابیل )1976( 

صاحب نظر خالقیت، در تعریف خود از خالقیت بر مواردی چون سطوح خالقیت و محیط تاکید دارد. از 

دیدگاه وی، خالقیت یعنی تولید ایده هاي تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکي از افراد که باهم کار 

مي کنند. آمابیل )1998(، در تعریف دیگری خالقیت را متشکل از سه عنصر تخصص، مهارت های تفکر خالق 

و انگیزش می داند )Sarri, et al., 2010(. از دیدگاه سازمانی، خالقیت به معنای ارائه فکر و طرح نوین برای 

بهبود و ارتقاء کیفیت یا کمیت فعالیت های سازمان )مثال افزایش بهره وری، افزایش تولیدات و خدمات، کاهش 

هزینه ها( به کار می رود )Hosseini & Sadeghi, 2011(. خالقیت سازماني را مي توان به این صورت تعریف 

کرد: خالقیت سازماني، توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهاي تجاري است که براي کل سازمان 

جدید باشد. خالقیت سازماني، واقعیت ساختن فناوری یا کارهاي مدیریتي جدید در ارتباط با محصول ها یا 

فرآیندهاي جدید است )حسن بیگی، 1389(.

یکی از مهمترین مدل های جو سازمانی مولد برای خالقیت که کاربرد زیادی نیز در حوزه سازمانی دارد، توسط 

اکوال1 ارائه شده است. اکوال به مدلی از جوسازمانی موثر بر خالقیت رسید که دارای 9 بعد است که عبارتند 

از: آزادی، اعتماد، زمان ایده، خوشحالی و شوخ طبعی،  تعارض، حمایت از ایده ها، گفتمان و ریسک پذیری. 

جو مناسب برای خالقیت از ترکیب این ابعاد بوجود می آید که در نتیجه، تولید، بررسی و استفاده از روش ها، 

خدمات و محصوالت جدید را ارتقاء می بخشد. چنین جوی، از توسعه، همگون سازی و استفاده از مفهوم ها 
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.)Yukthamarani, et al., 2013( و دیدگاه های جدید حمایت می کند

2-4- سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمانی

امروزه سازمان ها، براي بقاء و توسعه خود و دستیابي به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت خود نیاز به افراد خالق 

و کارآفرین دارند. سازمان هاي موفق، سازمان هایي هستند که مدیران و کارکنان خالق  و کارآفرین دارند. 

سازمان هاي پویا، داراي نیروهاي خالق  و نوآور و هوشیارند، تهدیدها و محدودیت ها را مي شناسند و به 

فرصت ها و امکانات فکر مي کنند تا به مناسب ترین شیوه از آن ها استفاده نمایند. عوامل زیادي بر کارآفریني 

سازماني تأثیر مي گذارند که یکي از آن ها سالمت سازماني است )اکبري و همکاران، 1392(.

برای ترویج کارآفرینی در سازمان، نیاز به محیطی است که در آن استعدادهای کارکنان در جهت کارآفرینی 

شکل بگیرد. وجود سازمان سالم باعث می شود که جو مناسبی برای بروز استعدادهای کارکنان فراهم شود. 

سازمان هایی که سالم ترند، مدیرانش تالش های کارکنان را ارج می نهند و کارکنان را تشویق می کنند تا ایده های 

 .)Lee, et al., 2014( جدید ارائه کنند

سازمان ها را بر اساس میزان سالمت سازمانی می توان به دو دسته سازمان سالم و ناسالم تقسیم نمود. برای 

سازمان های سالم، می توان ویژگی های زیر را در نظر گرفت: داشتن بصیرت قوی، ارزش های فردمحور، کار 

تیمی، تصمیم گیری بر اساس اطالعات، ارتباطات باز و تاکید بر خالقیت و نوآوری، که وجود این عوامل 

.)Lee, et al., 2014( می تواند زمینه ساز کارآفرینی باشد

نتایج مطالعه ناظم و همکاران )1389(، با عنوان  بررسي رابطه بین مدیریت دانش و سالمت سازماني با 

کارآفریني کارکنان در سازمان تامین اجتماعي نیز نشان داد، بین سالمت سازماني و کارآفریني کارکنان در 

سازمان تأمین اجتماعي رابطه مثبتي وجود دارد. )ناظم و همکاران، 1389(  

2-5- سالمت سازمانی و جو خالقیت

سازمان های سالم، خود را به سرعت با تغییرات محیطی تطبیق می دهند و کارکنان سعی در پیش بینی آینده 

دارند، زیرا کارکنان همواره تغییرات را رصد می کنند و با ابتکارات خود، آینده را پیش بینی می نمایند. یکی از 

ویژگی های سازمان سالم، حمایت از ارائه ایده های نو و به روز می باشد و سیستم پاداش این نوع سازمان ها 

در حمایت از این موضوع طراحی می شود. در سازمان های سالم، رقابت بین کارکنان در مورد ارائه فکرها و 

 .)Lee, et al., 2014( ایده های جدید است. این امر منجر به ایجاد جوی خالق و کارآمد در سازمان می شود

به طور کلی می توان گفت که پایین بودن سطح سالمت، ریشه بسیاری از گرفتاری ها و ناکامی های فردی، 

سازمانی و اتالف منابع است که سازمان را به سمت نابودی می کشاند. اگر در سازمانی، سالمت سازمانی حاکم 
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 .)Patrick, et al., 2015( باشد زمینه برای بروز خالقیت فراهم می شود

2-6-  جو خالقیت و کارآفرینی سازمانی

هر سازمان در راستاي پرورش افراد خالق و نوآور، نیاز به ساختار مناسب و افراد کارآفرین دارد. جوهره فرآیند 

کارآفریني، خالقیت و نوآوري است و کارآفرین، فردي خالق و نوآور است که فعالیت کارآفرینانه یا کسب 

و کار جدیدي را ایجاد مي نماید و حاصل آن پدیده اي خالق مي باشد )گلستان هاشمی و احمدی، 1384(.

رابطه خالقیت و نوآوري با کارآفریني بسیار تامل برانگیز و قابل توجه است و در اصل، این دو از اجزا 

و مولفه هاي جدایي ناپذیر کارآفریني محسوب مي شوند؛ حتي مهم ترین آن. ازاین رو، وقتي افراد چه در 

کسب و کار مستقل خود و چه در سازمان به خالقیت و نوآوري اقدام مي کنند، بسیار به اقدام کارآفرینانه 

نزدیک شده اند، چرا که شخص کارآفرین کسي است که یک ایده و فرصت را براي خلق و ارائه یک 

محصول یا یک خدمت به نحوي سودآور شناسایي می کند و صرف نظر از موانع و مشکالت پیش رو، 

آن را به سرانجام برساند )شائمی برزکی و همکاران، 1391(.

بر مبنای یافته های کوپر و همکاران )2000(، راهبردهای های کارآفرینی، راه هایی برای زندگی مجدد بخشیدن 

به سازمان های موجود و نوآورتر ساختن آن ها پیشنهاد می کنند. بستر اصلی مورد نیاز برای بروز کارآفرینی، 

وجود جوخالق در سازمان و حمایت از آن توسط مدیران ارشد است. در محیط های سازمانی که خالقیت 

درآنها تشویق می شود، بستری مناسب برای کارآفرینی فراهم می گردد )Lina & Asta, 2012(. زمانی که 

جوی خالقانه در سازمان به وجود آمد، مدیریت، باید این فضا را از طریق ترغیب و تشویق افراد حفظ 

کند تا این رفتارها در سازمان تداوم یابد )پرداختچی و شفیع زاده، 1385(. 

2-7-  نقش میانجی جو خالقیت

سالمت سازمانی یک امتیاز مهم برای سازمان ها تلقی می شود. سازمان هایی که در این زمینه موفق تر 
ترویج  سالم،  سازمان های  ویژگی های  از  یکی  می کنند.  پیدا  دست  بیشتری  موفقیت های  به  هستند 
رشد  برای  بهتری  فرصت  کارآفرین  افراد  سالم،  سازمان های  در  است.  آن ها  در  کارآفرینی  فرهنگ 
دارند. کارکنان کارآفرین، افرادي  خالق  و نوآور، ریسک پذیر، آرمان گرا، فرصت گرا، اهل کار و عمل و 
آینده نگر هستند که برای بروز این ویژگی ها در سازمان نیاز است که جو خالقیت در سازمان ترویج 
شود. در سازمان هایی سالم هستند،  از جو خالقیت حمایت می شود و وجود خالقیت در سازمان یک 
امتیاز مثبت تلقی می گردد. اگر در سازمان از جو خالقیت حمایت شود، کارآفرینی در سازمان بروز 

 .)Yukthamarani, et al., 2013( پیدا می کند
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3- پیشینه پژوهش
اکبری و همکاران )1392(، در پژوهشی نتایج نشان دادند که تمام شاخص های سالمت سازمانی رابطه 
مثبت و معنا داری با کارآفرینی سازمانی دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه آن ها نشان داد، 
از بین 8 متغیر مربوط سالمت سازمانی، چهار متغیر توسعه و کارایی، یگانگی و سازگاری، نوآوری و 
مشارکت در تصمیم گیری توانستند، 69 درصد از واریانس کل مربوط کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند 

)اکبري و همکاران، 1392(.
بهرامیان )1389( در پژوهشی نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و سالمت سازمانی رابطه معناداری 
با  مدیر  نفوذ  و  نهادی  یگانگی  مولفه های  سازمانی،  سالمت  هفتگانه  مولفه های  میان  از  دارد.  وجود 
کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس و معناداری داشتند. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و سالمت روانی 

رابطه معناداری وجود نداشت )بهرامیان، 1389(. 
آگستینو و همکاران )2014( در پژوهشی بیان کردند برای ایجاد کارآفرینی در سازمان عوامل متعددی دخالت 
دارند از جمله حمایت مدیران عالی، توسعه ارتباطات بین کارکنان و مدیران، ایجاد جو حمایتی، توسعه سیستم 

 .)Augusto, et al., 2013( پاداش بر اساس ایده پردازی کارکنان، سالمت سازمانی و حمایت از ایده های نو
لینا و آستا )2012( در پژوهشی بیان کردند که برای توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان، مدیران باید 
تالش کنند، جوسازمانی طوری باشد که از ایده های نو و جدید حمایت کند و در سایه این جو حمایتی، 

.)Lina & Asta, 2012( جو خالقیت و نوآوری در سازمان به وجود آید
چانلی و همکاران )2014( در پژوهشی بیان نمودند که از نتایج سالمت در سازمان، ایجاد زمینه های الزم 
برای بروز کارکنان توانمند و خالق است. همچنین بین سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمانی و خالقیت 

.)Lee, et al., 2014( و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد
اسمیت و همکاران )2014(، در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین متغیر مدیریت دانش و کارآفریني 
کارکنان، رابطه معنا داری وجود دارد. بین سالمت سازماني و کارآفریني کارکنان، رابطه معنا داری وجود 
دارد، متغیرهاي مدیریت دانش و سالمت سازماني به صورت مشترك، حدود 58 درصد از تغییرات متغیر 

.)Smith, et al., 2014( میزان کارآفریني کارکنان را تبیین می کنند

4- فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
بر اساس مطالب بیان شده در بخش مفهوم های نظری فرضیه ها به این شرح می باشد:
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فرضیه اول: سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمان تاثیر دارد. 
فرضیه دوم: سالمت سازمانی بر جو خالقیت تاثیر دارد.

فرضیه سوم: جو خالقیت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.
فرضیه چهارم: جو خالقیت نقش میانجی در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

مدل کلی پژوهش در شکل )1( نشان داده شده است.

ارتباطات

مشارکت  
ودرگیری

روحیه 

اخالق

تشخیص عملکرد

انسجام هدف 

رهبری

توسعه

بکارگیری منابع

چالش و مشارکت حمایت از ایده  پویایی تعارض سازنده  اعتماد و گشودگی مباحثه شوخ طبعی

رهبری کارآفرین 

افعال سازمانی

نگرش فردی 

انعطاف پذیری

کارآفرینی  
سازمانی

جوخالقت  
سازمانی

سالمت
سازمانی

H1

H4

5- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع پژوهش هیا کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است که 
هدف آن بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش متغیر میانجی جو خالقیت سازمانی 
می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل280 نفر از کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
نفر محاسبه  اساس جدول مورگان، 162  بر  به روش تصادفی ساده و  آماری  نمونه  بودند.حجم  ایران 
شد. برای  جمع آوری اطالعات از سه پرسش نامه استاندارد سالمت سازمانی هوی  و همکاران )1998(2، 
کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل )2003(3 و پرسش نامه جو خالقیت اکوال )1983( استفاده شد. برای 
تعیین روایی پرسش نامه از روش روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج 
کارآفرینی  سازمانی،  سالمت  برای  شده  استخراج  واریانس  میانگین  مقدار  استفاده شد.   )AVE( شده 
سازمانی و جو خالقیت به ترتیب 0/84، 0/74 و 0/80 به دست آمد. برای تعیین پایایی پرسش نامه از 

شکل )1(: مدل پژوهش
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تجزیه و تحلیل داده ها با  روش های آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری با 
استفاده از نرم افزارهای SPSS22 وSMART-PLS صورت گرفت.

روش پایایی مرکب در کنار آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار پایایی مرکب سالمت سازمانی، کارآفرینی 
سازمانی و جو خالقیت به ترتیب0/80، 0/79 و 0/83 به دست آمد. همچنین مقدار آلفای کرونباخ سالمت 
سازمانی،کارآفرینی سازمانی و جو خالقیت به ترتیب 0/89، 0/88 و 0/78 به دست آمد. ضریب های روایی 

تشخیصی، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش در جدول )1( نشان داده شده است. 

جدول )1(: نتایج تحلیل روایي و پایایي مولفه های پژوهش

متغیرهای پژوهش
ضریب میانگین 

واریانس استخراج 
)AVE( شده

ضریب پایایي
)CR( مرکب

Pc >0.6

ضریب پایایي
آلفاي کرونباخ

ابعاد سالمت سازمانی

0/770/800/77ارتباطات
0/870/840/80مشارکت
0/830/810/78روحیه
0/790/850/82اخالق

0/710/850/81تشخیص عملکرد
0/890/920/87انسجام
0/930/950/88رهبری
0/860/880/85توسعه

0/880/900/86بکارگیری منابع

ابعاد کارآفرینی سازمانی

0/740/880/84افعال سازمانی
0/790/790/87نگرش فردی

0/840/840/80انعطاف پذیری
0/790/800/75رهبری کارآفرین

ابعاد جو خالقیت

0/820/850/78چالش
0/830/880/82حمایت از ایده

0/850/840/82پویایی
0/740/850/81شوخ طبعی

0/720/790/73تعارض سازنده
0/730/780/73اعتماد و گشودگی

0/750/830/81مباحثه
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6- تجزیه وتحلیل یافته ها
پاسخ دهندگان زن و 75  از  نشان می دهد که 25 درصد  نمونه پژوهش  ویژگی های جمعیت شناختی 
درصد از آن ها مرد بوده اند. از نظر تحصیالت 50 درصد داراي مدرك کارشناسي، 27 درصد دارای مدر 
ك کارداني، 9 درصد دارای مدرك دیپلم  و 14 درصد از آن ها دارای مدرك کارشناسی ارشد بودند. از 
نظر سني، بیشترین گروه سنی مربوط به گروه سنی31-40 سال با درصد فراوانی 43 درصد از کل نمونه 
بود. پاسخ دهندگان، به طور میانگین 10 سال سابقه کاری داشتند. مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب 
همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش در جدول )2( نشان داده شده است. در بین متغیرهای پژوهش، 
میانگین  مقدار  کمترین  دارای  سازمانی  کارآفرینی  و  میانگین  مقدار  بیشترین  دارای  سازمانی،  سالمت 
می باشد. نتایج تحلیل همبستگی در جدول )2( نشان می دهد که سالمت سازمانی و جو خالقیت )0/79(، 
کارآفرینی سازمانی و سالمت سازمانی )0/42( و کارآفرینی سازمانی و جو خالقیت )0/58( رابطه مستقیم 

و با شدت قوی دارند و ارتباط آن ها معنادار است.

جدول )2(: ضرایب همبستگی، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
 

 سطح
معناداری انحراف معیار میانگین  کارآفرینی

سازمانی جو خالقیت  سالمت
سازمانی متغیر های پژوهش

0/001 0/543 3/227 1 سالمت سازمانی
0/001 0/449 3/167 1 **0/797  جو خالقیت
0/001 373/. 2/523 1 **0/581 0/427 کارآفرینی سازمانی

 ** در سطح 0/01 معنادار است.

SMART-PLS  صورت  نرم افزار  به وسیله  معادالت ساختاری  از روش  پژوهش  فرضیه های  بررسی 

گرفت. جهت بررسی کیفیت مدل ساختاری درPLS از شاخص های نسبی و درونی استفاده می شود، 

این مقادیر بین صفر و یک قرار دارند و مقادیر نزدیک به یک و بیشتر از0/9 نشانگر کیفیت مناسب مدل 

پژوهش )0/802( و شاخص درونی  نسبی مدل  )Manuel, et al., 2009(. شاخص  ساختاری هستند 

مدل پژوهش )0/748( محاسبه شد که نشان دهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری است. در PLS، دو نوع 

آزمون انجام می شود. مدل بیروني، که هم ارز مدل اندازه گیري و مدل دروني که مشابه مدل ساختاري در 

مدل هاي معادالت ساختاري است. مدل دروني، نشانگر بارهاي عاملي متغیرهاي مشاهده شده است. 
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مقدار بار های عاملی باید بزرگتر از0/5 باشد. در جدول )3( مالحظه می شود که مقدار بارهای عاملی دو 

سوال X52 وX57 کمتر از 0/5 است. 

جدول )3(: مقدار بار عاملی)FL( متغیرهای پژوهش

سواالتمتغیرسواالتمتغیر

ارتباطات
X10/582

مشارکت
X40/635

X20/661X50/714
X30/586X60/541

روحیه
X70/556

اخالق
X100/725

X80/663X110/661
X90/588X120/521

تشخیص عملکرد
X130/661

انسجام
X160/745

X140/567X170/ 597
X150/590X180/556

رهبری
X190/673

توسعه
X220/628

X200/602X230/615
X210/519X240/672

بکارگیری منابع
X250/628

چالش
X280/582

X260/541X290/725
X270/648X300/702

حمایت از ایده
X310/663

پویایی
X340/509

X320/549X350/514
X330/592X360/648

تعارض سازنده
X370/548

شوخ طبعی
X400/621

X380/645X410/558
X390/551X420/510

اعتماد و گشودگی
X430/75

مباحثه
X460/663

X440/638X470/520
X450/547X480/729

افعال سازمانی

X490/638

نگرش فردی

X520/425
X500/788X530/569

X510/705X540/587
X550/550

انعطاف پذیری

X560/698

رهبری کارآفرین

X600/778
X570/350X610/808
X580/536

X620/750
X590/741
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شود  اندازه گیری  مسیر  هر  تی  مقدار  تا  است  الزم  مسیر  ضریب  بودن  معنادار  میزان  بررسي  براي 
)شکل )3((. ضریب های مسیر نشان مي دهند، از بین 4 مسیر پیش بینی شده تاثیر، سالمت سازمانی بر 
کارآفرینی سازمانی، سالمت سازمانی بر جو خالقیت و نوآوری، جو خالقیت و نوآوری بر کارآفرینی 
سازمانی و نقش میانجی جو خالقیت و نوآوری در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مقدار 
تی درسطح 0/95 معنادار است و مورد تایید قرار می گیرند. در جدول )4(، ضریب های مسیر و مقادیر 
که  نمود  نتیجه گیری  )4(، می توان  به جدول  توجه  با  است.  داده شده  نشان  پژوهش  فرضیه های  تی 
تا  از عدد 1/96، فرضیه های اول  اینکه ضریب های مسیر و بزرگتر بودن اعداد معناداری  به  با توجه 
چهارم مورد تایید قرار می گیرند. اگر متغیر میانجی جو خالقیت در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی 
خالقیت  جو  طریق  از  سازمانی  کارآفرینی  بر  سازمانی  تاثیر سالمت  میزان  شود  مدل  وارد  سازمانی 

پس از آزمون، مدل بیروني الزم است تا مدل دروني که نشانگر ارتباط بین متغیرهاي مکنون پژوهش 

است، ارائه شود. با استفاده از مدل دروني مي توان به بررسي فرضیه هاي پژوهش پرداخت. مدل مفهومي 

آزمون شده در شکل )2( ارائه شده است. اعداد نوشته شده روي خطوط، در واقع ضریب های بتا حاصل 

از معادله رگرسیون میان متغیرها و همان ضریب مسیر است. اعداد داخل هر دایره نشان دهندهي مقدار 

R2 مدلی است که متغیرهای پیش بین آن از طریق پیکان به آن دایره وارد شده اند. 

ارتباطات

مشارکت  
ودرگیری

روحیه 

اخالق

تشخیص عملکرد

انسجام هدف 

رهبری

توسعه

بکارگیری منابع

چالش و مشارکت حمایت از ایده  پویایی تعارض سازنده  اعتماد و گشودگی مباحثه شوخ طبعی

رهبری کارآفرین 

افعال سازمانی

نگرش فردی 

انعطاف پذیری

کارآفرینی  
سازمانی

جوخالقت  
سازمانی

سالمت
سازمانی

0/757
0/414

0/259

0/676

0/
64

6

شکل )2(: ضرایب مسیر مدل پژوهش
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ارتباطات

مشارکت  
ودرگیری

روحیه 

اخالق

تشخیص عملکرد

انسجام هدف 

رهبری

توسعه

بکارگیری منابع

چالش و مشارکت حمایت از ایده  پویایی تعارض سازنده  اعتماد و گشودگی مباحثه شوخ طبعی

رهبری کارآفرین 

افعال سازمانی

نگرش فردی 

انعطاف پذیری

کارآفرینی  
سازمانی

جوخالقت  
سازمانی

سالمت
سازمانی

5/321
3/61

3/12

0/462 می شود. از آنجا که این مقدار از مقدار مربوط به  تاثیر مستقیم سالمت سازمانی بر کارآفرینی 
سازمانی با مقدار ضریب مسیر)0/414( بیشتر است، می توان نتیجه گرفت که متغیر جو خالقیت نقش 

میانجی در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

جدول )4(: نتایج فرضیه های پژوهش

نتیجه tSigضریب مسیرمسیر
تایید0/4143/6100/001سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

تایید0/8223/8950/001سالمت سازمانی بر جو خالقیت سازمانی تاثیر دارد.
تایید0/5632/4780/01جو خالقیت بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

جو خالقیت و نوآوری نقش میانجی در رابطه بین تاثیر سالمت 
تایید0/4629/5610/001سازمانی  بر کارآفرینی سازمانی دارد.

شکل )3(: نتایج ضرایب تی مدل پژوهش

7- جمع بندی
در  نمود.  تصور  را  سازمان  سالمت  از  بزرگي  تصویر  بتوان  تا  می دهد  اجازه  سالمت سازماني  مفهوم 
مسیرهای  دارند،  باالیي  عملکرد  و  روحیه  هستند،  وظیفه شناس  و  متعهد  کارمندان  سالم،  سازمان هاي 
ارتباطي، باز و سودمند هستند و سازمان سالم جایي است که کارکنانش آن را دوست دارند و به کار در 

آن افتخار می کنند.  اگر به سازمان سالم، به عنوان سیستم نگاه شود در چنین حالتي سالمت سازماني را نه 
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در بهداشت و سالمت جسماني و رواني کارکنان به صورت فردي و گروهي، بلکه در موجودیت و بقاي 

خود سازمان مي توان جستجو نمود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی 

سازمانی از طریق متغیر میانجی جو خالقیت انجام شد. نتایج فرضیه اول پژوهش ،تاثیر سالمت سازمانی 

بر کارآفرینی سازمانی را نشان داد. این موضوع نشان می دهد اگر در یک سازمان شرایط سالمت سازمانی 

حاکم باشد از کارآفریننان به طور ویژه حمایت می شود و به علت وجود عواملی مانند ارتباطات مناسب، 

روحیه همکاری و به کارگیری منابع کارآفرینی مورد تشویق قرار می گیرد. نتایج این فرضیه با مطالعات 

اکبری وهمکاران )1392(، ناظم و همکاران )1389( و چان لی و همکاران )2014( که در پژوهش های 

خود تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی را تاییدکردند، مطابقت دارد. بر اساس نتایج این فرضیه، 

می توان بیان نمود که برای ایجاد کارآفرینی سازمانی، باید بستر الزم برای بروز سالمت سازمانی فراهم 

شود. در این راستا به مدیران شرکت پیشنهاد می شود که:

ارتباطات بین مدیران و کارکنان و بین کارکنان با کارکنان را افزایش و فضای مشارکت کارکنان را گسترش 

دهند. توانمندی سازمان در جذب و نگهداری کارکنان کارآمد را باال ببرند و جریان ارتباطات سازمانی 

متقابل و چندجانبه و همچنین جریان آزاد و سریع اطالعات را برقرار کنند. در نهایت اینکه روابط گروه های 

غیررسمی و کارآمد را توسعه دهند. 

نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی بر جو خالقیت تاثیر می گذارد. در سازمان های سالم 

به علت حمایت از ایده ها، پویایی و تعارض سازنده در سازمان، می توان انتظار داشت که جو خالقیت به 

وجود آید. این موضوع با نتایج مطالعات چان لی و همکاران )2014( که معتقدند یکی از نتایج سالمت 

سازمانی ایجاد خالقیت سازمانی است، مطابقت دارد. در این راستا به مدیران شرکت موارد پیشنهاد می شود:

ویژگی های فرصت جویی را در شرکت خود ایجاد کنند، پذیرش تغییر و تمایل به پیشرو بودن را باال ببرند 

و روحیه کار تیمی، روحیه تحمل شرایط عدم اطمینان، روحیه مسوولیت پذیری و بصیرت و دوراندیشی 

کارکنان را تقویت کنند.

نتایج فرضیه سوم پژوهش، تاثیر جو خالقیت بر کارآفرینی سازمانی را نشان داد. بر اساس نتایج این 

فرضیه می توان بیان نمود که یکی از پیش نیازهای مهم و بسترهای مورد نیاز برای بروز کارآفرینی در 

سازمان، وجود جو خالقیت و نوآوری است. اگر سیاست های سازمان، حمایت و تشویق کارکنانی باشد 

که دائما در حال ایده زایی و ارائه راه حل های جدید هستند، این امر موجب گسترش فضای خالقیت  

پیش زمینه  را  جو خالقیت  وجود  که   )2012( آستا  و  لینا  مطالعات   با  فرضیه  این  نتایج  شد.  خواهد 
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.)Lina & Asta, 2012( کارآفرینی سازمانی می دانند، مطابقت دارد

بر اساس نتایج این فرضیه برای توسعه و ایجاد جو خالقیت و نوآوری به مدیران شرکت پیشنهاد می شود: 

از ایده های کارکنان حمایت کنند و سیستم پاداش در راستای تشویق ایده آفرینی راه اندازی کنند.  تعارض 

سازنده و مطلوب در سطح شرکت و بین کارکنان به وجود آورند. جلسات بحث و گفتگو با کارکنان 

راه اندازی کنند و آن ها را به انجام کارها با روش های متفاوت و ایجاد تنوع در افکار خود تشویق کنند. 

در نهایت از رویکرد ساعت کار شناور استفاده و محدودیت های زمانی را حذف نمایند.

نتایج فرضیه چهارم پژوهش، تاثیر نقش متغیر میانجی جو خالقیت در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی 

سازمانی را نشان داد. نتایج این فرضیه نشان می دهد وجود سالمت سازمانی می تواند منجر به کارآفرینی 

سازمانی شود اما برای تسریع این روند، اگر جو خالقیت در سازمان حاکم باشد میزان کارآفرینی سازمانی 

نیاز به جو خالقیت است که سالمت سازمانی با  شتاب بیشتری خواهد گرفت. برای بروز کارآفرینی 

حمایت از جو خالقیت موجب گسترش کارآفرینی سازمانی می شود. نتایج این فرضیه با مطالعات یوك 

مارین و همکاران )2013( همراستاست )Yukthamarani, et al., 2013(. با توجه به نتایج این فرضیه، 

به مدیران شرکت پیشنهاد می شود:
الیه هاي  همچنین  و  پیچیدگي ها  کنند،  ایجاد  فرآیندمحوري  ویژگي  با  کارآفرینانه  سازماني  ساختار 
کنند  تقویت  را  تیم ها  دهند.  را کاهش  نوآوري، خالقیت و خطرپذیري  تسهیل روند  براي  تصمیم گیر 
و  بین اختیارات و وظایف تناسب برقرار کنند. در نهایت به جاي تاکید بر فرآیندها بر تحقق اهداف 

سازماني تاکید نمایند.
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