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چکیده

مفهوم سالمتي در يك سازمان توجه را به شرايطي جلب ميكند كه رشد و توسعه سازمان را تسهيل مینماید و
يا موجب پوياييهاي سازماني میشود .سالمت سازماني تنها شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف به طور
موثر نيست ،بلكه شامل توانايي سازمان براي رشد و بهبود مداوم است .هدف این پژوهش بررسی تاثیر سالمت
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با متغیر میانجی جو خالقیت میباشد .پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و روش
توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع كاربردی است .جامعه آماری پژوهش شامل 280نفر ،کارکنان شرکت
سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران میباشد .برای جمعآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد .جهت
آزمون فرضیههای پژوهش مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  SMART-PLSانجام شد .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت ( ،)0/414سالمت سازمانی بر جو
خالقیت با شدت ( )0/822و همچنین جو خالقیت بر کارآفرینی سازمانی با شدت ( )0/563تاثیر دارد و در نهایت
جو خالقیت بهعنوان میانجی در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با شدت ( )0/462تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی :سازمان ،جو سازمانی ،کارآفرینی ،شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران.
 -1عضوهیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
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 -*2دانشجوی دکتری رشته رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات Mojfarokhi20@yahoo.com

 -3دانشجوی دکتری رشته مدیریت رفتارسازمانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران
 -4دانشجوی دکتری رشته مدیریت تولید ،پردیس البرز دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

 -1مقدمه

امروزه سازمانها 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
میباشد .یکی از مهمترین بسترهای مورد نیاز برای این مهم وجود سالمت سازمانی میباشد .همان طور
که سالمت ،انسانها باعﺚ افزایش سعی و تالش آنها در جهت رشد صنایع و بهبود خدمات میشود،
موضوع سالمت برای سازمانها نیز مطرح است ،زیرا اگر سازمان از سالمت کامل برخوردار باشد باعﺚ
افزایش مسوولیتپذیری کارکنان و بهبود کیفیت محصوالت و خدمات میشود (عبداﷲ زاده .)1392 ،در
سازمانهای سالم ،مدیران وکارکنان به دنبال بهبود مداوم امور میباشند و تالش میکنند 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
است .امروزه کارآفرینﻲ را یکﻲ از ابزارهاﻱ توسعه مﻲدانند زیرا وجود انسانهاﻱ کارآفرین موجب
ایجاد بستر موفقیتها مﻲشود .همﭽنین ،با توجه به افزایش سریع رقباﻱ جدید و ایجاد حس بﻲ
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره دوم ،تابستـان 1394

اعتمادﻱ نسبت به شیوههاﻱ سنتﻲ ،ضرورت کارآفرینﻲ در سازمان احساس مﻲشود .در این ارتباﻁ وظیفه
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سازمانهاﻱ پویا کشف و پرورش افراد خالﻕ و کارآفرین است .هر سازمان در راستاﻱ پرورش افراد
خالﻕ و نوآور نیاز به ساختار مناسب و افراد کارآفرین دارد (Augusto, et al., 2013()Augusto, et al.,

 .)2013ماهیت کارآفرینی در خالقیت نهفته است .کارآفرینان با مسالههای که دارند ،خالقانه برخورد
میکنند و ﻏالبا احساس مینمایند که باید تصورات و آرمانهای درونی خود را بیان کنند .خالقیت از
این جهت برای کارآفرینان مهم است که آنها دارای ابزارهای متعددی همﭽون افراد ،سرمایه ،بازار ،ایده
و تفکرات هستند و برای موفقیت نیاز دارند تا این ابزارها را به شیوههای جدید و متفاوتی سازماندهی
کنند ( .)Zenovia, 2011بنابراین خالقیت و جوخالقانه ،یکی از شروﻁ الزم برای موفقیت فعالیتهای
کارآفرینانه محسوب میشود .سازمانﻲ که استعدادهاﻱ نهفته در خود را نتواند بکار گیرد .برای بروز
کارآفرینی در سازمان نیاز به حمایت سازمانی از کارآفرینی میباشد .برای بروز کارآفرینی وجود جو
خالقیت که افراد را تشویق به ارائه ایده و کارآفرینی کند ضروری است .در سازمانهایی که جو سازمانی
در حمایت از تقابل نظرات و مشوﻕ ارائه فکرهای جدید باشد احتمال بروز کارآفرینی بیشتر است
(.)Yukthamarani, et al., 2013

امروزه شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی در سطﺢ کشور ،گسترش زیادی یافتهاند ،این گستردگی منجر
به ایجاد رقابت بین شرکتها برای جذب مشتریان شده و جذب مشتری بهعنوان یک مساله مهم برای
شرکتهای شیمیایی در آمده است .برای جذب بیشتر مشتریان ،شرکتها سعی در توسعه و ارائه خدمات
و محصوالت نوین دارند .یکی از راههای توسعه و ارائه خدمات نوین و محصوالت جدید توجه به
کارآفرینی میباشد .از طریق کارآفرینی میتوان به سمت ارائه محصوالت جدید حرکت نمود .زمانی که
کارآفرینی سازمانی توسعه یابد ،شرکتها میتوانند متناسب با نیازهای مشتریان خدمات ومحصولهای
متنوع ارائه دهند .اما مساله مهمتر از کارآفرینی در شرکتهای شیمیایی وجود زیرساختهای مورد
نیاز برای توسعه کارآفرینی است .یکی از بسترهای مهم برای توسعه کارآفرینی وجود سالمت سازمانی
میباشد .اگر در شرکتها ،سالمت سازمانی وجود داشته باشد ،زمینه الزم برای توسعه کارآفرینی مهیا
میشود چرا که با وجود سالمت سازمانی از کارآفرینی حمایت به عمل میآید .همﭽنین برای افزایش
کارآفرینی در کنار سالمت سازمانی به نظر میرسد وجود جو خالقیت در شرکتها ضروری باشد .در
صورت وجود جو خالقیت و حمایت آن از سوی مدیران ،ایدههای جدید بروز میکند و کارکنان بیشتر
تالش مینمایند تا ایدههای خود را بیان کنند.
وجود سالمت سازمانی و جو خالقیت ،دو پیشنیاز مهم کارآفرینی هستند .پژوهش حاضر ،با هدﻑ
بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی از طریق متﻐیر میانجی جو خالقیت در شرکت
سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران انجام شده است .اهداﻑ دیگر پژوهش بررسی تاثیر سالمت سازمانی
بر کارآفرینی سازمانی ،بررسی تاثیر سالمت سازمانی بر جوخالقیت و بررسی تاثیر جوخالقیت بر

 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2سالمت سازمانی
با گسترش مفهوم سازمانها ،سازمان بهعنوان یک سیستم باز در نظر گرفته میشود که آن را به موجود
زندهای دارای سیستم هماهنگ تشبیه میکنند که دارای یک هویت مستقل از اعضاء است ،بهگونهای که
حتی میتواند 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 میرود که این شخصیت
میتواند دارای سالمت سازمانی و یا بیماری سازمانی باشد (عبداﷲ زاده .)1392 ,برخی پژوهشگران،
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کارآفرینی سازمانی هستند.
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تشابهی بین سازمان و انسان ترسیم کردهاند و عقیده دارند سازمان نیز مانند یک انسان میتواند بیمار یا سالم
باشد ،برای سالمتی جسم ،اعضاء باید بهطور هماهنگ کار کنند و بهطور مشابه ،برای سالمت سازمان ،باید
تمامی زیرسیستمها بهطور هماهنگ و منظم باهم فعالیت نمایند .سطﺢ سالمت سازمان به میزان توانایی در
کسب تجهیزات و نیل به اهداﻑ سازمان بستگی دارد (.)Akbaba, 1999
سازمان سالم ،جایﻲ است که افراد باعالقه به محل کارشان میآیند و به کارکردن در این محل افتخار
میکنند .در حقیقت سالمتی سازمان از لحاظ فیزیکﻲ ،روانﻲ ،امنیت ،تعلق ،شایستهساالری و ارزشگذارﻱ
به دانایﻲ ،تخصص ،شخصیت ذینفعان ،رشد دادن به قابلیتهاﻱ آنها و انجام وظایف محول شده از سوﻱ
فراسیستمهای خود ،در اثربخشﻲ رفتار هر سیستمﻲ تاثیر بسزایﻲ دارد .سالمت سازمانی ،مفهومی است که به
بازتاب اثربخشی سازمان در محیطهای مختلف و چگونگی واکنش به تﻐییرات در این شرایط بسط دادهشده
است (.)Sabanci, 2011
مایلز ( ،)1969اولین نظریهپرداز 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 (عبداﷲ زاده.)1392 ،
براون ( ،)2003سالمت سازمانی را تحت عنوانهایی مانندر سالمت انسانی ،جسم ،روح و ذهن تعریف کرده
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره دوم ،تابستـان 1394

و سازمان سالم را به انسان سالم تشبیه کرده است .ذهن به چگونگی باور زیردستان ،اهداﻑ ،سیاستها،
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رویههای اجراشده ،چگونگی رفتار با اعضاء و چگونگی آموزش اشاره دارد و روح هسته مرکزی سازمان
است ( .)Irfaner & Ercetin, 2008رامداس و لویز ( ،)2005سازمان سالم را سازمانی تعریف میکنند که نه
تنها در محیط خود دوام میآورد بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز بهطور کافی سازش میکند و تواناییهای
بقاء و سازش خود را بهطور مداوم توسعه و گسترش میدهد (.)Ramdass & Theodore, 2012
برای ایجاد سازمان سالم توجه به برخی نکات ضروری است ،مایلز ( )1969معتقد است عناصر الزم
برای ایجاد یک سازمان سالم عبارتند از :تمرکز بر اهداﻑ ،ارتباطات مناسب ،توزیع بهینه قدرت ،کاربرد
مناسب منابع ،اتحاد و همبستگی ،نوآوربودن ،خودمختاری و سازگاری با محیط (عبداﷲ زاده.)1392 ،
کیفیت رهبری ،میزان اعتماد ،احساس داشتن کاری سودمند ،مسوولیت ،پاداش عادالنه ،فشار منطقی در
کار ،مشارکت کارکنان و فرصت بحﺚ و پیشرفت از عناصر موررد نیاز برای سالمتی سازمان هستند
(.)Zahed-Babelan & Moenikia, 2010
هوﻱ و میسکل ( ،) 1371سالمت سازمانﻲ را در  7بعد که الگوﻱ تعامل و رفتار را درون سازمان تشکیل
مﻲدهند ،تعریف کردهاند :سطﺢ نهادﻱ ،یگانگﻲ نهادﻱ :یگانگﻲ نهادﻱ در برنامههاﻱ یک سازمان به معناﻱ

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 میکند ،استانداردهاﻱ دقیق عملکرد
را حفﻆ مﻲنماید (نیاز ابزارﻱ) .مالحظه گرﻱ :نشاندهنده 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
بهطور اثربخشﻲ کار مﻲکند (نیاز ابزارﻱ) .حمایت منابع :به سازمانهایﻲ اشاره مﻲکند 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 ،
 -2-2کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی عبارت است از فرآیند کشف و توسعه فرصت برای ایجاد ارزش از طریق نوآوری و به
دست آوردن آن فرصت بدون درنظرگرفتن منابع انسانی ،سرمایه و یا موقعیت فرد کارآفرین در یک
سازمان(.)Augusto, et al., 2013
کاستیکس و کرگیدو ( ،)2009معتقدند جریان های جدیدی در کارآفرینی شکل گرفتهاند که شامل کارآفرینی
اجتماعی ،کارآفرینی زیست محیطی ،کارآفرینی عمومی ،کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی بشر دوستانه میباشد
(.)Apostolos & Zaridis, 2014
کارآفرینﻲسازمانﻲ به دلیل نتایﺞ مثبت و ارزشمندﻱ که به همراه دارد ،نقش بسیار مهم و اساسﻲ در بقاء و
از جمله صاحب نظران برجستهاﻱ است که همواره بر نوآورﻱ و کارآفرینﻲ تاکید دارد ،بیان میکند که الزم
است سازمانها در جهان سرشار از تﻐییرات و نوآورﻱ هاﻱ سریع کنونﻲ ،به کارآفرینﻲ و رشد و توسعه آن
در سازمان بهطور بسیار جدﻱ توجه نمایند ،سازمانهاﻱ پویا و پایدار ،سازمانهاﻱ خالﻕ ،نوآور و کارآفرین
هستند (گلستان هاشمی و احمدی.)1384 ،
کارآفرینی سازمانی در درون سازمان اتفاﻕ میافتد و یک انقالب در درون سازمان است که برای تﻐییر و
نوسازی از درون سیستم تالش میکند ( .)Apostolos & Zaridis, 2014کارآفرینی سازمانی ،ظهور رفتارها یا
نسبتهای رفتاری خارج از عرﻑ انجام کسبوکار است .کارآفرینﻲ سازمانﻲ ،رفتار کارآفرینانه را در سازمان
ارتقا میدهد و شامل گرایشها و فعالیتهایﻲ است که توانایﻲ سازمان را در مواجهه با خطر زیاد میکند
و شکار فرصتها و نوآورﻱها را تسهیل مﻲنماید ( .)Andreu, et al., 2014در کارآفرینﻲسازمانﻲ ،سازمان
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ارتقاء سازمانها دارد و از این رو داراﻱ اهمیت راهبردﻱ مﻲباشد .چنان که دانشمند مشهور“پیتر دراکر“ که
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رویکرد کارآفرینﻲ را دنبال و سازوکارهاﻱ تشویق و ترﻏیب کارآفرینﻲ در سازمان را فراهم مﻲکند .در این
نوع از کارآفرینﻲ ،گروهﻲ از افراد کارآفرین در قالب تیمﻲ در داخل سازمان ،اقدام به نوآورﻱ مخاطرهآمیز و
پیشگامانه مﻲنمایند .کارآفرینﻲسازمانﻲ شامل نوآورﻱ در تولید محصول و ارائه خدمات ،پذیرش ریسک و
پیشتازانه رفتار کردن و تجدید حیات سازمانی مﻲشود (رضایی و حسینی.)1392 ،
 -3-2جو خالقیت
جو را یک متﻐیر سیستمی می دانند که در تالش است تا افراد ،گروهها و زیرسیستمهای یک سازمان را به
همدیگر نزدیکتر و یکﭙارچه سازد ( .)Bahar, et al., 2014جو ،فضایی است که تعامالت انسانی را در یک
سازمان احاطه کرده است .برای توصیف بهتر ،جو حاکم بر سازمانها را به دو نوع جو حمایتی و جو تدافعی
تقسیمبندی میشود .جو تدافعی به رفتاری منجر میگردد که بسته ،مخالف ریسک پذیری ،خصمانه و مبتنی
بر فرمانبرداری از روی دشمنی باشد؛ در حالی که جو حمایتی به رفتاری منجر میشود که باز ،مبتنی بر اعتماد،
ریسکپذیر ،مسوول و کارآفرینانه است (پرداختﭽی و شفیع زاده .)1385 ،لوتانز ( ،)2008خالقیت را ایجاد
تلفیقﻲ از راه حلها توسط افراد یا گروهها در یک روش جدید میداند ( .)Luthans, 2008آمابیل ()1976
صاحبنظر خالقیت ،در تعریف خود از خالقیت بر مواردی چون سطوح خالقیت و محیط تاکید دارد .از
دیدگاه وی ،خالقیت یعنی تولید ایدههاﻱ تازه و ارزشمند توسط یک فرد یا گروه کوچکﻲ از افراد که باهم کار
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مﻲکنند .آمابیل ( ،)1998در تعریف دیگری خالقیت را متشکل از سه عنصر تخصص ،مهارتهای تفکر خالﻕ

جو مناسب برای خالقیت از ترکیب این ابعاد بوجود میآید که در نتیجه ،تولید ،بررسی و استفاده از روشها،
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خدمات و محصوالت جدید را ارتقاء میبخشد .چنین جوی ،از توسعه ،همگونسازی و استفاده از مفهومها

و انگیزش می داند ( .)Sarri, et al., 2010از دیدگاه سازمانی ،خالقیت به معنای ارائه فکر و طرح نوین برای
بهبود و ارتقاء کیفیت یا کمیت فعالیتهای سازمان (مثال افزایش بهرهوری ،افزایش تولیدات و خدمات ،کاهش
هزینهها) به کار میرود ( .)Hosseini & Sadeghi, 2011خالقیت سازمانﻲ را مﻲتوان 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 محصولها یا
فرآیندهاﻱ جدید است (حسن بیگی.)1389 ،
یکی از مهمترین مدلهای جو سازمانی مولد برای خالقیت که کاربرد زیادی نیز در حوزه سازمانی دارد ،توسط
اکوال 1ارائه شده است .اکوال به مدلی از جوسازمانی موثر بر خالقیت رسید که دارای  9بعد است که عبارتند
از :آزادی ،اعتماد ،زمان ایده ،خوشحالی و شوﺥطبعی ،تعارﺽ ،حمایت از ایدهها ،گفتمان و ریسکپذیری.

و دیدگاههایجدید حمایت میکند (.)Yukthamarani, et al., 2013
 -4-2سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمانی
امروزه سازمانها ،براﻱ بقاء و توسعه خود و دستیابﻲ به اهداﻑ کوتاهمدت و بلندمدت خود نیاز به افراد خالﻕ
و کارآفرین دارند .سازمانهاﻱ موفق ،سازمانهایﻲ هستند که مدیران و کارکنان خالﻕ و کارآفرین دارند.
سازمانهاﻱ پویا ،داراﻱ نیروهاﻱ خالﻕ و نوآور و هوشیارند ،تهدیدها و محدودیتها را مﻲشناسند و به
فرصتها و امکانات فکر مﻲکنند تا به مناسبترین شیوه از آنها استفاده نمایند .عوامل زیادﻱ بر کارآفرینﻲ
سازمانﻲ تأثیر مﻲگذارند که یکﻲ از آنها 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 میشود که جو مناسبی برای بروز استعدادهای کارکنان فراهم شود.
سازمانهایی که سالمترند ،مدیرانش تالشهای کارکنان را ارج مینهند و کارکنان را تشویق میکنند تا ایدههای
جدید ارائه کنند (.)Lee, et al., 2014
سازمانها را بر اساس میزان سالمت سازمانی میتوان به دو دسته سازمان سالم و ناسالم تقسیم نمود .برای
سازمانهای سالم ،میتوان ویژگیهای زیر را در نظر گرفت :داشتن بصیرت قوی ،ارزشهای فردمحور ،کار
تیمی ،تصمیمگیری بر اساس اطالعات ،ارتباطات باز و تاکید بر خالقیت و نوآوری ،که وجود این عوامل
میتواند زمینهساز کارآفرینی باشد (.)Lee, et al., 2014
نتایﺞ مطالعه ناظم و همکاران ( ،)1389با عنوان بررسﻲ رابطه بین مدیریت دانش و سالمتسازمانﻲ با
سازمان تأمین اجتماعﻲ رابطه مثبتﻲ وجود دارد( .ناظم و همکاران)1389 ،
 -5-2سالمت سازمانی و جو خالقیت
سازمانهای سالم ،خود را به سرعت با تﻐییرات محیطی تطبیق میدهند و کارکنان سعی در پیشبینی آینده
دارند ،زیرا کارکنان همواره تﻐییرات را رصد میکنند و با ابتکارات خود ،آینده را پیشبینی مینمایند .یکی از
ویژگیهای سازمان سالم ،حمایت از ارائه ایدههای نو و به روز میباشد و سیستم پاداش این نوع سازمانها
در حمایت از این موضوع طراحی میشود .در سازمانهای سالم ،رقابت بین کارکنان در مورد ارائه فکرها و
ایدههای جدید است .این امر منجر به ایجاد جوی خالﻕ و کارآمد در سازمان میشود (.)Lee, et al., 2014
بهطور کلی میتوان گفت که پایینبودن سطﺢ سالمت ،ریشه بسیاری از گرفتاریها و ناکامیهای فردی،
سازمانی و اتالﻑ منابع است که سازمان را به سمت نابودی میکشاند .اگر در سازمانی ،سالمت سازمانی حاکم
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کارآفرینﻲ کارکنان در سازمان تامین اجتماعﻲ نیز نشان داد ،بین سالمتسازمانﻲ و کارآفرینﻲ کارکنان در
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باشد زمینه برای بروز خالقیت فراهم میشود (.)Patrick, et al., 2015
 -6-2جو 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 مﻲنماید و حاصل آن پدیدهاﻱ خالﻕ مﻲباشد (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 مولفههاﻱ جدایﻲناپذیر کارآفرینﻲ محسوب مﻲشوند؛ حتﻲ مهمترین آن .ازاینرو ،وقتﻲ افراد چه در
کسب و کار مستقل خود و چه در سازمان به خالقیت و نوآورﻱ اقدام مﻲکنند ،بسیار به اقدام کارآفرینانه
نزدیک شدهاند ،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 میکند و صرﻑ نظر از موانع و مشکالت پیش رو،
آن را به سرانجام برساند (شائمی برزکی و همکاران.)1391 ،
بر مبنای یافتههای کوپر و همکاران ( ،)2000راهبردهایهای کارآفرینی ،راههایی برای زندگی مجدد بخشیدن
به سازمانهای موجود و نوآورتر ساختن آنها پیشنهاد میکنند .بستر اصلی مورد نیاز برای بروز کارآفرینی،
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وجود جوخالﻕ در سازمان و حمایت از آن توسط مدیران ارشد است .در محیطهای سازمانی که خالقیت

142

درآنها تشویق میشود ،بستری مناسب برای کارآفرینی فراهم میگردد ( .)Lina & Asta, 2012زمانی 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 ،
 -7-2نقش میانجی جو خالقیت
سالمت سازمانی یک امتیاز مهم برای سازمانها تلقی میشود .سازمانهایی که در این زمینه موفقتر
هستند به موفقیتهای بیشتری دست پیدا میکنند .یکی از ویژگیهای سازمانهای سالم ،ترویﺞ
فرهنگ کارآفرینی در آنها است .در سازمانهای سالم ،افراد کارآفرین فرصت بهتری برای رشد
دارند .کارکنان کارآفرین ،افرادﻱ خالﻕ و نوآور ،ریسکپذیر ،آرمانگرا ،فرصتگرا ،اهل کار و عمل و
آیندهنگر هستند که برای بروز این ویژگیها در سازمان نیاز است که جو خالقیت در سازمان ترویﺞ
شود .در سازمانهایی سالم هستند ،از جو خالقیت حمایت میشود و وجود خالقیت در سازمان یک
امتیاز مثبت تلقی میگردد .اگر در سازمان از جو خالقیت حمایت شود ،کارآفرینی در سازمان بروز
پیدا میکند (.)Yukthamarani, et al., 2013

 -3پیشینه پژوهش

اکبری و همکاران ( ،)1392در پژوهشی نتایﺞ نشان دادند که تمام شاخصهای سالمت سازمانی رابطه
مثبت و معناداری با کارآفرینی سازمانی دارند .همﭽنین نتایﺞ تحلیل رگرسیون چندگانه آنها نشان داد،
از بین  8متﻐیر مربوﻁ سالمت سازمانی ،چهار متﻐیر توسعه و کارایی ،یگانگی و سازگاری ،نوآوری و
مشارکت در تصمیمگیری توانستند 69 ،درصد از واریانس کل مربوﻁ کارآفرینی سازمانی را تبیین کنند
(اکبرﻱ و همکاران.)1392 ،
بهرامیان ( )1389در پژوهشی نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و سالمت سازمانی رابطه معناداری
وجود دارد .از میان مولفههای هفتگانه سالمت سازمانی ،مولفههای یگانگی نهادی و نفوذ مدیر با
کارآفرینی سازمانی رابطه معکوس و معناداری داشتند .همﭽنین بین کارآفرینی سازمانی و سالمت روانی
رابطه معناداری وجود نداشت (بهرامیان.)1389 ،
آگستینو و همکاران ( )2014در 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
پاداش بر اساس ایدهپردازی کارکنان ،سالمت سازمانی و حمایت از ایدههای نو (.)Augusto, et al., 2013
لینا و آستا ( )2012در پژوهشی بیان کردند که برای توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ،مدیران باید
تالش کنند ،جوسازمانی طوری باشد که از ایدههای نو و جدید حمایت کند و در سایه این جو حمایتی،
جو خالقیت و نوآوری در سازمان به وجود آید (.)Lina & Asta, 2012
برای بروز کارکنان توانمند و خالﻕ است .همﭽنین بین سالمت سازمانی و کارآفرینی سازمانی و خالقیت
و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد (.)Lee, et al., 2014
اسمیت و همکاران ( ،)2014در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین متﻐیر مدیریت دانش و کارآفرینﻲ
کارکنان ،رابطه معناداری وجود دارد .بین سالمت سازمانﻲ و کارآفرینﻲ کارکنان ،رابطه معناداری وجود
دارد ،متﻐیرهاﻱ مدیریت دانش و سالمت سازمانﻲ بهصورت مشترﻙ ،حدود  58درصد از تﻐییرات متﻐیر
میزان کارآفرینﻲ کارکنان را تبیین میکنند (.)Smith, et al., 2014

 -4فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مطالب بیانشده در بخش مفهومهای نظری فرضیهها به این شرح میباشد:
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چانلی و همکاران ( )2014در پژوهشی بیان نمودند که از نتایﺞ سالمت در سازمان ،ایجاد زمینههای الزم
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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 ( )1نشان داده شده است.
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بکارگیری منابع

شکل ( :)1مدل پژوهش

 -5روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ازلحاظ هدﻑ ،از نوع پژوهشهیا 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
میباشد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل 280نفر از کارکنان شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
ایران بودند.حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 162 ،نفر محاسبه
شد .برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هویو همکاران (،2)1998
کارآفرینی سازمانی مارگریتهیل ( 3)2003و پرسشنامه جو خالقیت اکوال ( )1983استفاده شد .برای
تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج
شده ( )AVEاستفادهشد .مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای سالمت سازمانی ،کارآفرینی
سازمانی و جو خالقیت به ترتیب  0/74 ،0/84و  0/80به دست آمد .برای تعیین پایایی پرسشنامه از

روش پایایی مرکب در کنار آلفای کرونباﺥ استفاده شد .مقدار پایایی مرکب سالمت سازمانی ،کارآفرینی
تآمد .همﭽنین مقدار آلفا 
سازمانی و جو خالقیت به ترتیب 0/79 ،0/80و  0/83به دس 
یکرونباﺥ سالمت
سازمانی،کارآفرینی سازمانی و جو خالقیت به ترتیب  0/88 ،0/89و  0/78به دس 
تآمد .ضریبهای روایی
تشخیصی ،پایایی مرکب و آلفای کرونباﺥ متﻐیرهای پژوهش در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)1نتايج تحليل روايي و پايايي مولفه های پژوهش
ضریب میانگین
واریانس استخراج
شده ()AVE

ضریب پایایﻲ
مرکب ()CR
Pc >0.6

ضریب پایایﻲ
آلفاﻱ کرونباﺥ

ارتباطات

0/77

0/80

0/77

روحیه

0/83

0/81

0/78

متﻐیرهای پژوهش

مشارکت

ابعاد سالمت سازمانی

اخالﻕ

0/89

0/92

0/87

0/86

0/88

0/85

تشخیص عملکرد
رهبری

0/93

انسجام

بکارگیری منابع

0/88

نگرش فردی

0/79

افعال سازمانی

0/74

0/84

رهبری کارآفرین

0/79

حمایت از ایده

0/83

شوﺥ طبعی

0/74

پویایی

تعارﺽ سازنده

اعتماد و گشودگی
مباحثه

0/85

0/95

0/90

0/88

0/79

0/84

0/80

0/81

0/88

0/86

0/84

0/87

0/80

0/75

0/82

0/85

0/78

0/85

0/84

0/82

0/72

0/79

0/73

0/73

0/75

0/88

0/85

0/78

0/83

0/82

0/81

0/73

0/81

تجزیه و تحلیل دادهها با روشهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری با
استفاده از نرمافزارهای  SPSS22و SMART-PLSصورت گرفت.

تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی :جو خالقیت

انعطاﻑ پذیری
چالش

ابعاد جو خالقیت

0/79

0/85

0/82

0/71

توسعه

ابعاد کارآفرینی سازمانی

0/87

0/84

0/80
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ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش نشان میدهد که  25درصد از پاسخ دهندگان زن و 75
درصد از آنها مرد بودهاند .از نظر تحصیالت  50درصد داراﻱ مدرﻙ کارشناسﻲ 27 ،درصد دارای مدر
ﻙ کاردانﻲ 9 ،درصد دارای مدرﻙ دیﭙلم و  14درصد از آنها دارای مدرﻙ کارشناسیارشد بودند .از
نظر سنﻲ ،بیشترین گروه سنی مربوﻁ به گروه سنی 40-31سال با درصد فراوانی  43درصد از کل نمونه
بود .پاسخدهندگان ،به طور میانگین  10سال سابقهکاری داشتند .مقادیر میانگین ،انحراﻑ معیار و ضریب
همبستگی پیرسون بین متﻐیرهای پژوهش در جدول ( )2نشان داده شده است .در بین متﻐیرهای پژوهش،
سالمت سازمانی ،دارای بیشترین مقدار میانگین و کارآفرینی سازمانی دارای کمترین مقدار میانگین
میباشد .نتایﺞ تحلیل همبستگی در جدول ( )2نشان میدهد که سالمت سازمانی و جو خالقیت (،)0/79
کارآفرینی سازمانی و سالمت سازمانی ( )0/42و کارآفرینی سازمانی و جو خالقیت ( )0/58رابطه مستقیم
و با شدت قوی دارند و ارتباﻁ آنها معنادار است.
جدول ( :)2ضرایب همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش

سالمت سازمانی

1

3/227

0/543

0/001

3/167

0/449

0/001

2/523

373/.

0/001
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متﻐیر های پژوهش

سالمت
سازمانی

جو خالقیت

کارآفرینی
سازمانی

میانگین

انحراﻑ معیار

سطﺢ
معناداری

آزمون انجام میشود .مدل بیرونﻲ ،که همارز مدل اندازهگیرﻱ و مدل درونﻲ که مشابه مدل ساختارﻱ در

146

مدل هاﻱ معادالت ساختارﻱ است .مدل درونﻲ ،نشانگر بارهاﻱ عاملﻲ متﻐیرهاﻱ مشاهده شده است.

جو خالقیت
کارآفرینی سازمانی

0/797

**

0/427

1
0/581

**

1

** در سطﺢ  0/01معنادار است.

بررسی فرضیههای پژوهش از روش معادالت ساختاری به وسیله نرمافزار  SMART-PLSصورت
گرفت .جهت بررسی کیفیت مدل ساختاری در PLSاز شاخصهای نسبی و درونی استفاده میشود،
این مقادیر بین صفر و یک قرار دارند و مقادیر نزدیک به یک و بیشتر از 0/9نشانگر کیفیت مناسب مدل
ساختاری هستند ( .)Manuel, et al., 2009شاخص نسبی مدل پژوهش ( )0/802و شاخص درونی
مدل پژوهش ( )0/748محاسبه شد که نشاندهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری است .در  ،PLSدو نوع

مقدار بار های عاملی باید بزرگتر از 0/5باشد .در جدول ( )3مالحظه میشود که مقدار بارهای عاملی دو
سوال  X52و X57کمتر از  0/5است.
جدول ( :)3مقدار بار عاملی( )FLمتغیرهای پژوهش
متﻐیر

سواالت
X1

ارتباطات

X2
X3
X7

روحیه

X8
X9
X13

تشخیص عملکرد

X14
X15
X19

رهبری

X20
X21
X25

بکارگیری منابع

X26
X27
X31

حمایت از ایده

X32
X37

تعارﺽ سازنده

X38
X39
X43

اعتماد و گشودگی

X44
X45
X49

افعال سازمانی

انعطاﻑ پذیری

X50
X51

0/705

X56

0/698
0/350
0/536
0/741

X57
X58
X59

X4

مشارکت

X5
X6
X10

اخالﻕ

X11
X12
X16

انسجام

X17
X18
X22

توسعه

X23
X24
X28

چالش

X29
X30
X34

پویایی

X35
X36
X40

شوﺥ طبعی

X41
X42
X46

مباحثه

X47
X48
X52

نگرش فردی

X53
X54
X55
X60

رهبری کارآفرین

X61
X62

0/635
0/714
0/541
0/725
0/661
0/521
0/745
0/ 597
0/556
0/628
0/615
0/672
0/582
0/725
0/702
0/509
0/514
0/648
0/621
0/558
0/510
0/663
0/520
0/729
0/425
0/569
0/587
0/550
0/778
0/808
0/750

تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی :جو خالقیت

X33

0/582
0/661
0/586
0/556
0/663
0/588
0/661
0/567
0/590
0/673
0/602
0/519
0/628
0/541
0/648
0/663
0/549
0/592
0/548
0/645
0/551
0/75
0/638
0/547
0/638
0/788

متﻐیر

سواالت
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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 فرضیههاﻱ پژوهش پرداخت .مدل مفهومﻲ
آزمون شده در شکل ( )2ارائه شده است .اعداد نوشته شده روﻱ خطوﻁ ،در واقع ضریبهای بتا حاصل
از معادله رگرسیون میان متﻐیرها و همان ضریب مسیر است .اعداد داخل هر دایره نشان دهندهﻲ مقدار
 R2مدلی است که متﻐیرهای پیشبین آن از طریق پیکان به آن دایره وارد شدهاند.
شوخ طبعی

مباحثه

اعتماد و گشودگی

تعارض سازنده

پویایی

حمایت از ایده

چالش و مشارکت

0/646
ارتباطات

افعال سازمانی
جوخالقت
سازمانی

مشارکت
ودرگیری

0/676

روحیه

نگرش فردی

اخالق
کارآفرینی
سازمانی
0/259

0/414

سالمت
سازمانی

انعطاف پذیری

0/757

تشخیص عملکرد
انسجام هدف
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رهبری
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توسعه
بکارگیری منابع

رهبری کارآفرین

شکل ( :)2ضرایب مسیر مدل پژوهش
براﻱ بررسﻲ میزان معنادار بودن ضریب مسیر الزم است تا مقدار تی هر مسیر اندازهگیری شود
(شکل ( .))3ضریبهای مسیر نشان مﻲدهند ،از بین  4مسیر پیشبینیشده 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  0/95معنادار است و مورد تایید قرار میگیرند .در جدول ( ،)4ضریبهای مسیر و مقادیر
تی فرضیههای پژوهش نشان داده شده است .با توجه به جدول ( ،)4میتوان نتیجهگیری نمود که

با توجه به اینکه ضریبهای مسیر و بزرگتر بودن اعداد معناداری از عدد  ،1/96فرضیههای اول تا
چهارم مورد تایید قرار میگیرند .اگر متﻐیر میانجی جو خالقیت در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی
سازمانی وارد مدل شود میزان تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی از طریق جو خالقیت

شوخ طبعی

اعتماد و گشودگی

مباحثه

تعارض سازنده

پویایی

حمایت از ایده

چالش و مشارکت

3/12
ارتباطات

افعال سازمانی

مشارکت
ودرگیری

جوخالقت
سازمانی

روحیه
نگرش فردی

اخالق
کارآفرینی
سازمانی

3/61

سالمت
سازمانی

5/321

تشخیص عملکرد
انسجام هدف

انعطاف پذیری

رهبری
توسعه
بکارگیری منابع

رهبری کارآفرین

شکل ( :)3نتایج ضرایب تی مدل پژوهش
 0/462میشود .از آنجا که این مقدار از مقدار مربوﻁ به تاثیر مستقیم سالمت سازمانی بر کارآفرینی
سازمانی با مقدار ضریب مسیر( )0/414بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که متﻐیر جو خالقیت نقش
میانجی در تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.
جدول ( :)4نتایج فرضیه های پژوهش
سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

0/414

3/610

0/001

تایید

سالمت سازمانی بر جو خالقیت سازمانی تاثیر دارد.

0/822

3/895

0/001

تایید

0/563

2/478

0/01

تایید

0/462

9/561

0/001

تایید

جو خالقیت بر کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.

جو خالقیت و نوآوری نقش میانجی در رابطه بین تاثیر سالمت
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی دارد.

 -7جمعبندی

مفهوم سالمتسازمانﻲ اجازه میدهد تا بتوان تصویر بزرگﻲ از سالمت سازمان را تصور نمود .در
سازمانهاﻱ سالم ،کارمندان متعهد و وظیفهشناس هستند ،روحیه و عملکرد باالیﻲ دارند ،مسیرهای
ارتباطﻲ ،باز و سودمند هستند و سازمان سالم جایﻲ است که کارکنانش آن را دوست دارند و به کار در
آن افتخار میکنند .اگر به سازمان سالم ،بهعنوان سیستم نگاه شود در چنین حالتﻲ سالمت سازمانﻲ را نه

تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی نقش میانجی :جو خالقیت

مسیر

ضریب مسیر

t

Sig

نتیجه
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در بهداشت و سالمت جسمانﻲ و روانﻲ کارکنان بهصورت فردﻱ و گروهﻲ ،بلکه در موجودیت و بقاﻱ
خود سازمان مﻲتوان 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 میدهد اگر در یک سازمان شرایط سالمت سازمانی
حاکم باشد از کارآفریننان بهطور ویژه حمایت میشود و به علت وجود عواملی مانند ارتباطات مناسب،
روحیه همکاری و به کارگیری منابع کارآفرینی مورد تشویق قرار میگیرد .نتایﺞ این فرضیه با مطالعات
اکبری وهمکاران ( ،)1392ناظم و همکاران ( )1389و چان لی و همکاران ( )2014که در پژوهشهای
خود تاثیر سالمت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی را تاییدکردند ،مطابقت دارد .بر اساس نتایﺞ این فرضیه،
میتوان بیان نمود که برای ایجاد کارآفرینی سازمانی ،باید بستر الزم برای بروز سالمت سازمانی فراهم
شود .در این راستا به مدیران شرکت پیشنهاد میشود 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 گروههای
ﻏیررسمی و کارآمد را توسعه دهند.
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نتایﺞ فرضیه دوم پژوهش نشان داد که سالمت سازمانی بر جو خالقیت تاثیر میگذارد .در سازمانهای سالم

که دائما در حال ایدهزایی و ارائه راهحلهای جدید هستند ،این امر موجب گسترش فضای خالقیت
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خواهد شد .نتایﺞ این فرضیه با مطالعات لینا و آستا ( )2012که وجود جو خالقیت را پیشزمینه

به علت حمایت از ایدهها ،پویایی و تعارﺽ سازنده در سازمان ،میتوان انتظار داشت که جو خالقیت به
وجود آید .این موضوع با نتایﺞ مطالعات چان لی و همکاران ( )2014که معتقدند یکی از نتایﺞ سالمت
سازمانی ایجاد خالقیت سازمانی است ،مطابقت دارد .در این راستا به مدیران شرکت موارد پیشنهاد میشود:
ویژگیهای فرصتجویی 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 مسوولیتپذیری 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 میتوان بیان نمود که یکی از پیشنیازهای مهم و بسترهای مورد نیاز برای بروز کارآفرینی در
سازمان ،وجود جو خالقیت و نوآوری است .اگر سیاستهای سازمان ،حمایت و تشویق کارکنانی باشد

کارآفرینی سازمانی میدانند ،مطابقت دارد (.)Lina & Asta, 2012
بر اساس نتایﺞ این فرضیه برای توسعه و ایجاد جو خالقیت و نوآوری به مدیران شرکت پیشنهاد میشود:
از ایدههای کارکنان حمایت کنند و سیستم پاداش در راستای تشویق ایدهآفرینی راهاندازی کنند .تعارﺽ
سازنده و مطلوب در سطﺢ شرکت و بین کارکنان به وجود آورند .جلسات بحﺚ و گفتگو با کارکنان
راهاندازی کنند و آنها را به انجام کارها با روشهای متفاوت و ایجاد تنوع در افکار خود تشویق کنند.
در نهایت از رویکرد ساعت کار شناور استفاده و محدودیتهای 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 میدهد وجود سالمت سازمانی میتواند منجر به کارآفرینی
سازمانی شود اما برای تسریع این روند ،اگر جو خالقیت در سازمان حاکم باشد میزان کارآفرینی سازمانی
شتاب بیشتری خواهد گرفت .برای بروز کارآفرینی نیاز به جو خالقیت است که سالمت سازمانی با
حمایت از جو خالقیت موجب گسترش کارآفرینی سازمانی میشود .نتایﺞ این فرضیه با مطالعات یوﻙ
مارین و همکاران ( )2013همراستاست ( .)Yukthamarani, et al., 2013با توجه به نتایﺞ این فرضیه،
به مدیران شرکت پیشنهاد میشود:
ساختار سازمانﻲ کارآفرینانه با ویژگﻲ فرآیندمحورﻱ ایجاد کنند ،پیﭽیدگﻲها و همﭽنین الیههاﻱ
تصمیمگیر براﻱ تسهیل روند نوآورﻱ ،خالقیت و خطرپذیرﻱ را کاهش دهند .تیمها را تقویت کنند
و بین اختیارات و وظایف تناسب برقرار کنند .در نهایت به جاﻱ تاکید بر فرآیندها بر تحقق اهداﻑ
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