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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی انگیزش کارکنان است .روش پژوهش،
توصیفی ـ همبستگی باتأکید بر مدل معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش را کارمندان و مدیران شرکت مهندسی و
ساخت توگا تشکیل میدهند .برای تعیین حجم نمونه و روش گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد و تعداد  60نفر
بهعنوان نمونه آماری و بصورت تصادفی انتخاب شدند .جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه خالقیت سازمانی ،انگیزش
کارکنان و نوآوری سازمانی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آنها بهترتیب  0.971 ،0.923و  0.831بهدست آمد.
تجزیهوتحلیل دادهها به کمک دو نرم افزار  SPSS 26و  Smart PLS 3صورت پذیرفت .نتایج پژوهش نشان داد :وضعیت
موجود هر سه متغیر در سطح باالتر از میانگین فرضی قرار دارد .رابطه متقابل هر سه متغیر ،خالقیت سازمانی ،انگیزش
کارکنان و نوآوری سازمانی با همدیگر مثبت و معنیدار بود .همچنین نقش میانجی انگیزش کارکنان در رابطه بین خالقیت
سازمانی و نوآوری سازمانی تأیید شد.
واژههای کلیدی :خالقیت سازمانی ،انگیزش ،نوآوری
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مقدمه
افزایش خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات  ،کاهش هزینه ها  ،جلوگیری از اتالف منابع ،
کاهش بروکراسی و بالتبع افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش در رضایت شغلی در کارکنان منجر گردد(خزایی اصل و
کریمیان .)1391 ،امروزه عوامل بسیاری بر بقای سازمان ها تأثیر می گذارند ،اما عوامل تأثیرگذار به سرعت تغییر می کنند و
این تغییرات قابل پیشبینی نیستند(زارعی و همکاران .)2013 ،درعصر کنونی شاهد رقابت تنگاتنگ فرهنگ ها هستیم که
بدون استفاده از ابزارهای مدرن نوین و اثربخش بازاریابی دستیابی به وضعیت مطولب توسعه پایدار فرهنگی امکان پذیر نخواهد
بود(.محقق و همکاران )1396،مدیران سازمان ها اخیراً به این نتیجه رسیده اند که منبع کلیدی مزیت رقابتی مستمر ،خالقیت
است .شکل گیری چنین مزیتی در سازمان های امروزی که مواجه با تغییرات و تحوالت فزاینده محیطی هستند به وفور
نیازمند خالقیت است .وقتی کارکنان در کار خود خالق باشند ،قادر خواهند بود تا ایده های تازه و مفیدی در محصوالت،
عملکرد ،خدمات یا رویه های سازمان ارایه دهند و در نتیجه تولید و بهره گیری از ایده های تازه به سازمان این امکان را می
دهد که سازمان بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شود و به تهدیدات و فرصت ها پاسخ به موقع بدهد و بدین ترتیب رشد و
1
های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات به
توسعه یابد(تقوی و عظیمی . )2015 ،سرعت تحوالت از ویژگی
قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند .فضای حاکم بر اقتصاد امروز ،ریسک توأم با عدم اطمینان
است و با حرکات اصالحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت رقابتی پایدار پرداخت(.علیزاده مجد و
همکاران )1397،اساساً فعالیت هایی که برای آماده سازی کارکنان وجود دارد ،بدین منظور است تا این افراد قادر به انطباق با
تغییراتی باشند که انتظار می رود به طو ر سازنده و مؤثر در دستیابی به اهداف سازمان بدون نادیده گرفتن منافع خود کمک
کنند (ساری ،اکبر و یاسین  .)2018 ،اهمیت خال قیت و نوآوری در تأثیر شگرف آن بر حیات سازمانهاست ،تداوم حیات
سازمانها به بازسازی آنها بستگی دارد و نیاز مشتریان با گذشت زمان تغییر میکند و در صورت نبود هماهنگی با این نیازها،
سازمان ضمن تحمل هزینه ی هنگفت ممکن است چنانکه باید به اهداف خود دست نیابد (گریفین . ) 2016،بحران اقتصادی و
تحریمها دولت را به سمت کارآفرینی سوق داده است ،اما در عمل ،کمکهای رسمی برای زیرساختهای کلیدی مانند تسهیل
راهاندازی یک شرکت جدید و اعطای وامهای کم بهره حداقل به نظر میرسد .در نتیجه ،درصد بزرگساالنی که در سه سال
آینده در ایران قصد راهاندازی کسبوکار دارند از  38درصد در سال  2019به  24درصد در سال  2020کاهش یافته
3
است(.سعادت و همکاران )2021،
یک سازمان نباید تنها هرچند مدت یکبار وضع خود را تغییر ،بلکه باید متوجه باشد که پدیده تغییر دائمی است و باید مرتب و
پیوسته تغییر کند و در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند و این نه بدان سبب است که بخواهند بر رونق و موفقیت خود
بیفزایند بلکه که در دنیای پررقابت امروز ،بقای آنان در گرو داشتن چنین رویه ای خواهد بود(ابراین و ماراکاس .)1389 ،در
حال حاضر با افزایش روزافزون جمعیت ها ،جوامع و سازمان ها به سرعت در حال توسعه و پیشرفت و به تبع آن پیچیدگی آنها
در حال افزایش است ،فضای کسب و کار امروز بارها و بارها با ویژگی هایی مانند پیچیدگی و عدم قطعیت تعریف شده
است(.داوری و علیزاده مجد  )2016،بنابراین ،بازده هر فرآی4ندی با سرعت جریان مواد یا اطالعات در فرآیند افزایش می یابد.
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استفاده از فناوریهای دیجیتال از طریق تأثیری که بر سرعت یا تغییرپذیری جریان دارند ،منجر به بهبود کارایی فرآیند
5
میشود(.بالویی و همکاران )2022،
در چنین شرایطی تغییرات سازمان ها باید طوری باشد تا به تقاضاهای جدید پاسخ دهد (استوتن و همکاران .)2018 ،رویکرد
سازمانی/اداری بر بازنگری فرآیندهای مدیریتی از جمله برنامه ریزی ،سازماندهی ،کارکنان ،رهبری و کنترل و بکارگیری رویه
هایی برای بهبود ایمنی متمرکز است(.بالویی و همکاران )2021،بنابراین در شرایط کنونی نیاز به سازمان هایی است که افراد با
مهارت های خاص را جذب کند و با تنظیم مجدد منابع و وظایفی که افراد انجام می دهند تغییراتی را در سطح عملیاتی ایجاد
کنند .طراحی مناسب سازمان مهم ترین فاکتور در محقق ساختن اهداف سازمان است (میرکمالی و فرهادی .)1392 ،صاحب
نظرانِ منابع انسانی ،الگوهای مختلفی برای طراحی سازمان ارائه داده اند(کابرا و همکاران 2018 ،؛ ساندرز.)2019 ،
طراحی سازمان یک مفهوم کلی است که باید بین ابعاد محتوایی و ساختاری انسجام ایجاد کند به عبارتی طرح سازمان نشان
دهنده راهی است که اهداف و استراتژی های سازمان به انجام می رسند و به عبارتی یعنی مدیریت و اجرای برنامه های
استراتژیک .یکی از مهمترین عوامل تسهیل و تقویت توان خالقیت و نوآوری در سازمان ساختار مناسب و تشکیالت مناسب با
اهداف مورد نظر می باشد .این سازمان ها هستند که باید شرایطی را فراهم کنند تا همه کارکنان از چنین روحیه خالقی بهره
مند شده و بتوانند به راحتی و به طور فردی یا گروهی ،فعالیت های نوآورانه خودرا به اجرا در آورند .در جهان امروز تفکر،
نوآوری و خالقیت و استفاده از آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است .در سازمان های موفق ،مدیران ،کارشناسان و
کارکنان آن بر اساس استراتژی سازمان همواره در یک رقابت پویا به دنبال نوآوری وخالقیت می باشند و تفکر در نیروهای
سازمان به صورت یک عادت و وظیفه سازمانی تلقی می گردد .در این صورت با نهادینه شدن خالقیت و تولید فکر و اندیشه نو،
سازمان تبدیل به یک سازمان خالق ،نوآور و شکوفا می گردد و حاصل آن هم افزایی در نوآوری سازمانی است .بدون شک،
وجود مدیری بادانش و تاثیرگذار در سازمان که عالوه بر سازگاری و هماهنگی با تغییرات ،خود نیز بتواند باعث ایجاد تغییرات
در سازمان شود باعث بهبود کیفیت یادگیری و عملکرد سازمان ها می شود( .غضنفری و احمدی.)1395 ،
بنابراین با تحوالت پرشتاب جهانی در علم ،تکنولوژی ،صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزش ها و معیارها ،بسیاری ازسازمان ها
و شرکت های موفق را بر آن داشته تا اهداف ،گرایش ها و عالیق خود را در جهت بکار گیری خالقیت و نوآوری هدایت کنند.
خالقیت به معنای توانایی تر کیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین ایده هاست .نوآوری نیز فرآیند
اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول ،خدمات و روش های جدید عملیات می باشد( .نعمتی شهاب.)1395 ،
یکی از مؤلفه هایی که در ارتباط با توسعه منابع انسانی از جمله کارکنان یک سازمان است ،خالقیت آن هاست .خالقیت
کارکنان به عنوان یکی از مسائل اصلی در علوم سازمانی است (ژو ،گاردنر و چن  .)2018 ،در سازمان ها می تواند به ارتقای
کمیّت و کیف یت خدمات ،کاهش هزینه ها ،جلوگیری از اتالف منابع ،کاهش بوروکراسی ،افزایش رقابت ،افزایش کارآیی و
بهرهوری ،ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر شود (محمدی .)1395 ،مؤلفه های اساسی سازمان های خلّاق
عبارتند از :ساختار خلّاق ،محیط خلّاق ،افراد خلّاق ،گروه خلّاق و رهبر خلّاق .عوامل درونی و برونی بسیاری بر تبلور خالقیت
افراد مؤثر است .نقش مدیر در پرورش خالقیت ،تحرک و تشویق کارکنان ،تفویض اختیار به کارکنان و پیداکردن ذهن های
خلّاق است که از این نقش مدیر به عنوان مدیریت استعداد می توان در سازمان یاد کرد (مستقیمی و حسین زاده.)1396 ،
سازمان ها برای محیطی که خالقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این راستا متبلور کند اهمیت قابل مالحظه
ای قائل شده اند .از این رو با توجه به اهمیت و ضرورت توجه به نوآوری وخالقیت سازمانی در جهت تحقق اهداف سازمانی،
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این پژوهش ب ر آنست به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر نوآوری و خالقیت در سازمان پرداخته و تا حدی به روند پیشبرد
اهداف سازمان ها با توجه به موارد مطروحه کمک نماید .سؤال اصلی تحقیق را می توان اینگونه مطرح کرد که آیا خالقیت
سازمانی می تواند بر نوآوری و انگیزش کارکنان سازمان تأثیر گذار باشد یا خیر؟
ادبیات و پیشینه تحقیق
خالقیت سازمانی :علیرغم سابقه طوالنی خالقیت در حیات بشری ،سازمان ها اخیراً به واسطه سرعت شگرف تغییرات
فناورانه ،رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کرده اند که یکی از منابع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقا ،خالقیت
سازمانی است .این مزیت رقابتی مستمر درقالب ایده ها ،محصوالت و خدمات تازه ظاهر می شود که مستقیماً از تفکر خالق
ناشی می شود .وجود چنین ایده هایی باعث افزایش این احتمال می شود که کارکنان دیگر ،این ایده ها را در کارشان مورد
استفاده قرار دهند ،به عالوه آنها این ایده ها را توسعه داده و آنها را به کارکنان دیگر برای توسعه و به کارگیری در کارشان
منتقل می کنند .ازاینرو ،تولید و بهره گیری از ایده های تازه این امکان را به سازمان می دهد که بتواند با شرایط متغیر بازار
منطبق شده ،به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد (میرکمالی و همکاران.)1392 ،
خالقیت سازمانی را می توان به این صورت تعریف کرد :توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در کارهایی که برای کل سازمان
جدید است .به عبارت دیگر ،خالقیت سازمانی فرایند تولید ایده های نوین سازمانی و یافتن راه های جدید حل مسائل سازمان
است (وانگ و چین .) 2007 ،مؤلفه های خالقیت سازمانی که جهت اندازه گیری آن در تحقیق حاضر از آنها استفاده شده
است ،عبارتند از (حسن بیگی: )1389 ،
اعتقادات و جو سازمانی :این مؤلفه نمایانگر این واقعیت است که رهبران و مدیران سازمان تا چه حد به جو آزاد و خالق
اعتقاد دارند و از آن حمایت می کنند .
ابعاد ساختاری برای نوآوری :به رویه ها ،نظام ها و روش های تسهیل کننده خالقیت در سازمان اشاره می کند.
صالحیت منابع انسانی :به حمایت از افراد خالق و ایده های خالق اشاره می کند.
راهبرد برای نوآوری :به توجه به خالقیت در زمان تنظیم اهداف و راهبردهای سازمان اشاره می کند.
سازوکار حمایتی برای نوآوری :به حمایت مالی از ایدههای خالق و تشویق افراد خالق اشاره می کند.
کشف ،جمع آوری و انتشار دانش :به تبادل ایده های نو بین کارکنان و ارتباط با مراکز خالقیت ساز اشاره می کند.
نوآوری سازمانی :مفهوم نوآوری را اولین بار شومپیتر ( )1934مطرح کرد که به عنوان فرایند ایجاد نام تجاری جدید،
محصوال ت ،خدمات و فرایندها و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی مطرح شده است .از آن به بعد ،دانشمندان مختلفی به تشریح
متفاوتی از این مفهوم برای بقای طوالنی مدت سازمان ها پرداخته اند و نوآوری به عنوان عامل بسیار مهمی در سازمان ها
درنظر گرفته شده است کانتر ( )1989نوآوری را فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل مسئله می خواند و
معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده ،پذیرش و اجرای آن است (احمدی و پیشدار )1389 ،میرکمالی ( ،1396جزوه
کالسی) نیز نوآوری را تغییر محدود و محسوس در یک تولید ،فرایند و رویه در سازمان که برای نظام اجتماعی نو ،تعمدی،
غیرمرسوم ،مفید و حالت عمومی داشته باشد ،عنوان نموده است.
در مقابل نوآوری سازمانی اختراع تازه ای از دانش یا توسعه اطالعات نظیر مفهوم ،نظریه یا فرضیه است .به عبارت دیگر،
نوآوری سازمانی به معنای چیزی جدید برای استفاده است .نوآوری سازمانی ،مستلزم تبدیل ایده به اشکال قابل استفاده
سازمانی است و این ایده ،برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد .میرکمالی و چوپانی ( )1390در پژوهشی،
پس از مطالعه پژوهش ها و کارهای علمی انجام شده ،در زمینه نوآوری سازمانی و مدل های ذکرشده دراین خصوص ،مؤلفه
هایی را که بین محققین و صاحب نظران نقطه اشتراک بیشتری داشته اند ،به عنوان مؤلفه های پژوهش خود برگزیده و انتخاب
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کرده اند  .لذا براساس پژوهش آنها ،نوآوری تولیدی ،فرایندی و اداری به عنوان مؤلفه های اصلی نوآوری سازمانی در این
پژوهش درنظر گرفته شده است که درادامه توضیح داده می شوند (میرکمالی و چوپانی.)1390 ،
 -1نوآوری تولیدی :فراهم کننده ابزاری برای تولید است (اوجاسالو )2008 ،که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید
و بهبود یافته اشاره دارد .درواقع ،می توان گفت که منظور از نوآوری تولیدی این است که تاچه حد سازمان در ارائه
خدمات جدید ،اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردی ازاین قبیل پیشتاز است (میرکمالی و چوپانی،
.)1390
 -2نوآوری فرایندی :نوآوری فرایندی ،ابزاری را درجهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند
(جیمنز ـ جیمنز و همکاران ) 2008 ،و دربرگیرنده اتخاذ روش های جدید یا بهبود یافته تولید ،توزیع یا تحویل
خدمت است .درواقع ،منظور از نوآوری فرآیندی این است که تاچه میزان سازمان فناوری های جدید را به کار می
گیرد و روش های جدید انجام کار را به بوته آزمایش می گذارد .نوآوری فرایندی عبارت است از تغییردادن روش
های انجام کسب و کار یا تولید محصوال ت و خدمات .درواقع این نوآوری اشاره به هر چیزی دارد که روش های انجام
کار ،روش های طراحی مشاغل را تغییر می دهد (سیگیو.)2006 ،
 -3نوآوری اداری :نوآوری اداری به رویه ها ،سیاست ها و اشکال سازمانی جدید )(جیمنز ـ جیمنز و همکاران )2008 ،و
فرایندهای ساختاری و اداری جدید (سیگیو) 2006 ،اشاره دارد و شامل تغییراتی است که سیاست ها ،تخصیص
منابع و دیگر مؤلفه های مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد (دفت)1978 ،درواقع ،منظور
از نوآوری اداری این است که تاچه میزان مدیران سازمان از نظام های نوین مدیریتی و ...در اداره کردن استفاده می
کنند (محمودی ،افضل کوهی و فروزنده.)1395 ،
انگیزش درونی  :انگیزش درونی یکی از عوامل مؤثر بر خالقیت است و میتوان آن را حلقه مفقوده خالقیت نامید(آمابیله و
6
انگیزش درونی بخش قابلتوجهی از تحقیقات را به خود جلب کرده است .انگیزش
مولر . )(2008) ،طی سه دهه گذشته،
درونی به معنای انجام فعالیت به خاطر خود فعالیت است زیرا شخص از فرایند کار لذت میبرد و نه به خاطر پاداش بیرونی یا
ترس از تنبیه(آسیف . ) (2011) ،کسانی که انگیزش درونی  7دارند دربارۀ کاری که انجام میدهند ،توجه ،هیجان و
اعتمادبهنفس بیشتری از خود نشان میدهند .آنان همچنین در انجام وظایف از عملکرد ،خالقیت و پشتکار بهتری برخوردارند و
عزت نفس و سالمت ذهنی باالتری دارند .این فواید حتی در مواردی که دارندگان انگیزش درونی و انگیزش بیرونی از شایستگی
و خودتوانمندی یکسانی برخوردارند نیز مشاهده میشود(رایان و دسی . )(2000) ،براساس نتایج تحقیقات انجام8شده ،انگیزش
درونی موجب تمرکز بیشترِ نیروی کار میشود و در نتیجه رفتارهای خالقانۀ بیشتری از او بروز میکند() (2009گوموسلوقلو و
9
لسی) .

چوی و همکاران(صادقی.؛ رستگاری مهر؛ محمدی.؛ قربانی.؛ منصوریان؛ حسینی (( ،0))1394چوی و همکاران 1 ) (2009),ابعاد
انگیزش درونی را در چهار بعد لذت یا عالقه ،تالش ،حق انتخاب و مؤثربودن میدانند .احساس لذت یا عالقه ،انگیزش درونی
6

- Amabile, T. M., & Mueller, J. S

7

- Asif, M.

8

- Ryan, R. M., & Deci, E. L.

9

- Gumusluoglu, L. & Lsev, A.

10

- Chooi, J., Mogami T. & Medalia, A.
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فرد را برمی انگیزد و فرد را آزادانه درگیر فعالیت کرده و بازده عملکردی وی را افزایش میدهد .در تعریفی
دیگر ،سیکزمنتلی و اشنایدر (سیکزمنتلی و اشنایدر )(2000) ،لذت را بهعنوان پیشبرندۀ 1کلیدی انگیزش درونی
می کنند؛ زیرا لذت ،پاداش درونی الزم برای دستیابی به زیرکی ذهن و جذاببودن وظیفه را فراهم میآورد (سپهوند؛ ساعدی؛
پژوهان . ))1395( ،تالش مشتمل بر رفتارهایی طبیعی است که براساس آن فرد برای رسیدن به هدف ،نهایت تالش خود را به
کار می گیرد .افرادی که ذاتاً دارای انگیزه هستند و خود را درگیر فعالیت میکنند ،بیشتر از افراد عالقهمند به پاداش و جایزه،
2
دارای رضایت بوده و تالش فعاالنهای برای چگونگی انجام آن به کار میگیرند( کیوتز. ) (2003) ،
پیشنهاد1

هنگامی که افراد به جای مشارکت اجباری ،داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند ،احساس داشتن حق انتخاب در کار
ی کمتر در محیط کار ،رضایت کاری بیشتر،
میکنند .پژوهشها نشان می دهد احساس داشتنِ حق انتخاب با ازخودبیگانگ ِ
سطوح باالتر عملکردی ،کارآفرینی و خالقیت بیشتر ،سطوح باالتر مشارکت شغلی و فشار کاری کمتر همراه است(جعفری
الکامی؛ ریاضی؛ گرگانی ( .))1391مؤثربودن یعنی میزان تأثیرگذاری فرد بر نتایج و پیامدهای راهبردی ،اداری و
عملیاتی(موغلی؛ حسنپور؛ حسنپور (.))1388
انگیزش نیروی محرکه و بکار اندازندۀ جریان خالقیت در انسان است  .به قول گیلفورد موقعی که فهمیدن و عمل کردن آسان
باشد و در واقع عملی از روی عادت انجام گیرد  ،خالقیت در کار نیست ولی به مجرب اینکه مسأله ای پیش آمد  ،مثالً فهمیدن
مسأله ای مشکل شده و یا اجرای عملی احتیاج به تدابیر جدیدی داشت  ،جریان خالقیت به کار می افتد  .به زعم گیلفورد در
ترغیب و افز ایش خالقیت و به خصوص خالقیت کودکان انگیزه ای که بیش از همه مؤثر است و فراموش شده است انگیزۀ
کنجکاوی است  .هر اندازه محیط زیست کودک  ،از نظر منابع اطالعاتی غنی تر باشد این انگیزه بیشتر از قوه به فعل در می
آید به عنوان نمونه از مسائلی که از انگیزه افراد برای خالقیت در کار می کاهد استاندارد سازی در امور است کاندو طی تحقیقی
اظهار داشت هر چه استاندارد سازی امور بیشتر باشد  ،به همان نسبت از توان خالقیت افراد کاسته می شود  .به طوری که
برای ایجاد تعادل و تناسب بین استانداردسازی و توان خالقیت مدیران سازمان ها باید از بیشتری در اجرای امور مربوط به
دوایر خالق سازمانی برخوردار باشند .همچنین یکی از چیزهایی که از انگیزش افراد در خالقیت می کاهد رسمیت در شغل
است صلواتی و فخاریان طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بین رسمیت و خالقیت ارتباط قوی منفی وجود دارد به
طوری ک ه با افزایش قوانین و مقررات  ،دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در سازمان خالقیت فردی و سازمانی کاهش
می یابد و به عکس .مسائل انگیزشی مدت هاست به عنوان منشأ پیچیدگی رفتار و شناخت چگونگی آن مورد تحقیق
دانشمندان بسیاری قرار گرفته است  .حال باید بررسی شود چه رابطه ای بین خالقیت و انگیزش وجود دارد مجموعه ای از
عوامل سازمانی (بعد رفتاری ) و( بعد ساختاری ) باعث انگیزش کارکنان شده و انگیزه مبنای بسیاری از خالقیت ها را تشکیل
می دهد(جوکار.)1394 ،
(جان استون )1988 ،معتقدند افزایش تعهد سازمانی سبب نتایج ارزشمندی از قبیل :افزایش کارایی و عملکرد ،کاهش تمایل
به جستوجوی مشاغل جدید وکاهش تغییر و تحوالت نیروی انسانی میگردد (بولز و همکاران.)2007 ،
 مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکالت سازمانی استفاده کرده و با در نظر گرفتن وشناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن بهعنوان عاملی در جهت باال بردن سطح رضایت وهمچنین افزایش عملکرد شغلی
استفاده کنند (البات مدین.)2007 ،
11

- Csikszentmihalyi, M. & Schneider, B.

12

- Kivetz, R.
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 ا سترنبرگ خالقیت را توان ایجاد کاری نو (غیر تقلیدی و غیر منتظره) با کیفیت عالی ،شایسته و سودمند تعریف کردهاند.(طبازباییان)1383 ،
 هربرت فوکس معتقد است که فرآیند خالقیت هر نوع فرآیند تفکری که مسئلهای را بهطور مفید و بدیع حل کند. در محیطهای خالق مسئوالن آمادگی شنیدن اندیشههای بدیع و نوین را داشته و مشوق کاوش و جستوجوی روشهاینوین کاری هستند( .خانیان.)1384 ،
 تفکر خالق را فرایند شکلدهی ایدهها و فرضیههایی درباره آن ،آزمودن این فرضیهها ،برآورد نتایج ،تعبیر و آزمودن دربارهاین فرضیهها میدانند( .تورنس.)1962 ،
 اریک فروم خالقیت توانایی دیدن و پاسخ دادن ،خالقیت بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیدبهطور کلی آنچه در فرایند خالقیت اهمیت دارد تفکراست (جلیلیان و مرادی.)1389 ،
می توان بخش مهمی از فرآیندهای مغز انسان را در غالب توانمندی و قدرت متعالی ،تدبیر و اندیشه خالق مشاهده کرد ،آن چه
مسلم است این است که جوامع و سازمانها برای تقویت و توسعه بنیان خود ،نیاز فراوانی به تفکر و اندیشه خالق دارد ،بههمین
دلیل بهکارگیری تفکر به شیوه صحیح آن ،میتواند در دستیابی به اهداف مختلف فردی و سازمانی مؤثر واقع شود( .حقیقی و
همکاران.)1386 ،
جدول :1پیشینه تحقیق
مطالعه
کیخا و عباسپور ()2018
حمیدی و کشتی
دار()1382
حسن بیگی()1389

یافته ها
بررسی رابطه بین هوش سازمانی با میانجی گری خالقیت
بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور
بررسی نقش مدیریت دانش در خالقیت سازمانی

خزایی اصل و
کریمیان()1391

بررسی تأثیر نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها بر رشد نوآوری و خالقیت در سازمان

جوکار ()1394

رابطه رشد قوت اخالقی باخالقیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول ارسنجان

شین و ژو ()2003

بررسی روابط بین کار تیمی ،انگیزه فردی و خالقیت.

مامفورد و همکاران
()2002

رهبری کاریزماتیک در مقابل رهبری ایدئولوژیک

دس و پیکن ()2000

بررسی حضور همکاران خالق و تاثیر مثبت بر خالقیت افراد دیگر در سازمان

ییلماز ()2010

بررسی رفتار رهبر و ارتباط مثبت و معنی دار آن با خالقیت سازمانی

مادوی ،یورتر و
دیوبین)1974( ،

بررسی تعهد ،نوآوری و خالقیت در سازمان

وانگ ()2010

بررسی اثرات تعدیل کننده شناسایی با رهبر و محیط زیست محیط زیست سازمانی

روش شناسی تحقیق
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پژوهش حاضر با هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی– همبستگی است ،جامعه آماری مدیران ،کارمندان و
مهندسین شرکت مهندسی و ساخت توگا بودند .روش نمونه گیری در این تحقیق از اطالعات به دست آمده از طریق پرسشنامه
و مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری داده های میدانی در شرکت مهندسی و ساخت توگا به دست آمده است .به منظور جمع
آوری داده ها و اطالعات برای تجزیه وتحلیل از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری از روش نمونه گیری تمام شمار برای مطالعه استفاده گردید که در نهایت 60
پرسشنامه توزیع گردید که  34پرسشنامه صحیح عودت شد .پرسشنامه این تحقیق شامل  43سؤال می باشد.
جهت سنجش برازش مدل های اندازه گیری سه مورد استفاده می شود. 1 :روایی همگرا؛ . 2روایی واگرا . 3پایایی شاخص،
پایایی شاخص توسط سه معیار ضرایب بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ،مورد سنجش قرار می گیرد.
جدول  : 1اطالعات مربوط به پرسشنامه
تعداد سواالت

پرسشنامه
خالقیت سازمانی

16

نوآوری سازمانی

5

انگیزش کارکنان

22

شکل  1مدل مفهومی پژوهش که روابط بین متغیرهای مستقل ،وابسته و میانجی را نشان می دهد.

خالقیت سازمانی

نوآوری سازمانی

انگیزش کارکنان

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را تشکیل میدهند .نمونه عبارت است از
مجموعه ای نشانهها که از یک قسمت ،گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب میشود ،به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و
ویژگیهای آن قسمت ،گروه یا جامعه بزرگتر باشند و نمونه گیری فرایند انتخاب نمونه است.
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جامعه آماری تحقیق مدیران ،مهندسین و کارمندان شرکت مهندسی و ساخت توگا میباشد .به علت محدود بودن تعداد جامعه
آماری از روش نمونه گیری تمام شمار برای مطالعه استفاده گردید که در نهایت  60پرسشنامه توزیع گردید که  34پرسشنامه
صحیح عودت شد.
روشهای گردآوری اطالعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم میشود.
 -1برای گردآوری مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روشهای کتابخانه های استفاده شده است.
 -2برای گردآوری داده های آزمون فرض های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است.
ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش" ،پرسشنامه" استاندارد است که شامل  43سوال میباشد.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSS 26و  Smart PLS 3انجام شد .حداکثر سطح خطای آلفا
جهت آزمون فرضیهها ،مقدار  0/05تعیین شد ( .)p> 0/05به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخ به فرضیه ها از آزمون
های همبستگی پیرسون و مدل سازی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی استفاده شد.
در نمونه پژوهش 43/8 ،درصد پاسخگویان زن و  56/3درصد پاسخگویان مرد هستند .از نظر میزان تحصیالت  3/1درصد افراد
تحصیالت فوق دیپلم 37/5 ،درصد تحصیالت کارشناسی و  59/4درصد تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر دارند .از نظر سن،
 6/3درصد پاسخگویان بین  20تا  25سال سن دارند 28/1 ،درصد بین  26تا  30سال 21/9 ،درصد بین  31تا  35سال و
 43/8درصد بیشتر از  35سال سن دارند و از نظر سابقه خدمت  18/8درصد  5سال یا کمتر سابقه کار دارند 40/6 ،درصد بین
 6تا  10سال 9/4 ،درصد بین  11تا  15سال و  31/3درصد بیشتر از  15سال سابقه خدمت دارند.
در جدول  1به توصیف متغیرهای اصلی پرداخته شد .با استفاده از آمارههای میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی
توصیف شدند .نرمال بودن متغیرها نیز با آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد.
جدول  :1توصیف متغیرهای اصلی و بررسی شکل توزیع داده ها
متغیرها

میانگین

انحراف
استاندارد

میانه

آزمون کلموگروف اسمیرنوف
آماره

مقدار p

خالقیت سازمانی

48/16

10/59

45/5

0/156

0/047

انگیزش کارکنان

63/47

22/33

58/5

0/164

0/028

نوآوری سازمانی

15/69

3/62

15/5

0/140

0/011

میانگین خالقیت سازمانی برابر با  48/16با انحراف معیار  ،10/59میانگین انگیزش کارکنان برابر با  63/47با انحراف معیار
 22/33و میانگین نوآوری سازمانی برابر با  15/69با انحراف معیار  3/62بدست آمد .بررسی نرمال بودن نشان داد سطح معنی
داری دو متغیر خالقیت سازمانی و انگیزش کارکنان کمتر از  0/05بدست آمد که نشان داد این دو متیغر توزیع نرمال ندارند.
در نتیجه جهت آزمون رابطه بین متغیرها و آزمون مدل از روش حداقل مجذورات جزئی ( )PLSاستفاده شد.
برای آزمون صحت مدل نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفادهشده است .روش
 Smart Plsبرای برازش و ارزیابی روایی مدلهای معادالت ساختاری ،سه بخش را تحت پوشش قرار میدهد .بخش مربوط به
مدلهای اندازهگیری ،بخش مدل ساختاری و بخش کلی مدل.

253

فصلنامه پژوهش های علوم مدیریت
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

برازش مدلهای اندازهگیری


سنجش بارهای عاملی :هر عامل را میتوان متغیری ساختگی یا فرضی در نظر گرفت که از ترکیب چند متغیر که از
وجوهی به هم شباهت دارند ساختهشده است .رگرسیون متغیرهای اندازهگیری شده روی عاملها ،وزنهایی فراهم
میآورد که بارهای عاملی نامیده میشود .بارهای عاملی برابر یا بیشتر از  0/4مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه
و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر است و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابلقبول است
ب بارهای عاملی درجشده است1 .
(هولند  .)1999 ،در جدول ( )2ضرای 3
جدول  -2ضرایب بارهای عاملی متغیرهای پژوهش

متغیر

انگیزش
کارکنان

سؤال

بار عاملی

آماره T

سطح
پذیرش

1

0/837

10/358

0/4

1

2

0/852

10/250

0/4

2

0/656

3

0/876

21/552

0/4

3

0/701

5/652

4

0/854

28/331

0/4

4

0/739

7/487

0/4

5

0/869

40/120

0/4

5

0/616

6/306

0/4

6

0/748

10/271

0/4

6

0/530

5/033

0/4

8

0/702

12/740

0/4

7

0/695

8/795

0/4

11

0/824

26/467

0/4

8

0/787

15/256

0/4

12

0/668

12/036

0/4

9

0/552

5/172

0/4

13

0/929

36/030

0/4

10

0/537

6/174

0/4

14

0/925

54/624

0/4

11

0/673

11/183

0/4

15

0/921

32/270

0/4

12

0/806

17/718

0/4

16

0/872

21/819

0/4

13

0/633

4/078

0/4

17

0/839

15/257

0/4

14

0/669

9/053

0/4

18

0/472

4/527

0/4

15

0/730

11/398

0/4

19

0/848

19/210

0/4

16

0/784

13/381

0/4

20

0/879

16/808

0/4

1

0/908

5/665

0/4

21

0/793

8/211

0/4

2

0/763

6/024

0/4

22

0/655

6/767

0/4

3

0/542

2/186

0/4

4

0/634

2/796

0/4

5

0/932

8/913

0/4

متغیر

خالقیت
سازمانی

نوآوری
سازمانی

سؤال

بار عاملی

آماره T

سطح
پذیرش

0/789

10/741

0/4

4/598

0/4
0/4

Hulland 13
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مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  0/4میباشد .در جدول فوق تمامی اعداد مربوط به ضرایب بارهای عاملی
سؤاالت ،از  0/4بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .الزم به ذکر است سه سوال شماره  9 ،7و  10از مقیاس
انگیزش کارکنان به دلیل بار عاملی کمتر از  0/40حذف شدند.


آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی:
جدول  -3معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
متغیرها

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

سطح پذیرش

خالقیت سازمانی

0/923

0/934

0/7

انگیزش کارکنان

0/971

0/974

0/7

نوآوری سازمانی

0/831

0/875

0/7

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  0/7است و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها در
مورد متغیرها مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تائید نمود.


روایی همگرا:
جدول  -4روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق
متغیرها

میانگین واریانس استخراجی

سطح پذیرش

خالقیت سازمانی

0/47

0/5

انگیزش کارکنان

0/67

0/5

نوآوری سازمانی

0/59

0/5

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای  AVEبرابر  0/5است و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای
مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،درنتیجه مناسب بودن روایی همگرای پژوهش تائید میشود .الزم به ذکر است
میانگین واریانس استخراجی خالقیت سازمانی برابر با  0/47بدست آمد که نزدیک به معیار  0/50بود و روایی همگرای خالقیت
سازمانی با کمی اغماض تایید شد.


روایی واگرا :همانطور که در جدول ( )5مشاهده میگردد ،مقادیر قطر اصلی ماتریس (جذر ضرایب  AVEهر سازه) از
مقادیر پایین (ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر) بیشتر بوده و این مطلب نشاندهندهی قابلقبول بودن
روایی واگرای سازههاست
جدول  -5ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی شاخصها
متغیرها

خالقیت سازمانی

خالقیت سازمانی

0/678
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متغیرها

خالقیت سازمانی

انگیزش کارکنان

انگیزش کارکنان

0/651

0/816

نوآوری سازمانی

0/418

0/299

نوآوری سازمانی

0/771

برازش مدل ساختاری


معیار( R2واریانس تبیین شده) R2:معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه
2

مقدار  0/33 ،0/19و  0/67بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  Rدر نظر گرفته میشود .مطابق با
جدول ( ،)6مقدار R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبهشده است که با توجه به سه مقدار مالک ،معیار قوی برای
انگیزش کارکنان و مقدار ضعیف برای نوآوری سازمانی بدست آمد.
جدول  -6معیار  R2برای سازههای درونزا
R2

متغیرها



انگیزش کارکنان

0/724

نوآوری سازمانی

0/186

معیار( Q2قدرت پیشبینی مدل) :این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و درصورتیکه مقدار Q2در

مورد یک سازه درونزا سه مقدار  0/15 ،0/02و  0/35را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط
و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد.
نتایج جدول ( )7نشان از قدرت پیشبینی باال و قوی مدل در خصوص سازههای درونزای پژوهش دارد و برازش مدل
ساختاری را تائید میسازد.
جدول  -7معیار  Q2برای سازههای درونزا
متغیرها

SSO

SSE

1- SSE/SSO=Q2

خالقیت سازمانی

512/000

323/882

0/367

انگیزش کارکنان

608/000

257/747

0/576

نوآوری سازمانی

160/000

102/821

0/357

برازش مدل کلی


معیار ( Gofبرازش مدل مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی) :سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهعنوان مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی برای  Gofمعرفیشده است .این معیار مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد.
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( Communalityکیفیت مدل اندازهگیری) از میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست میآید .جدول ()8
این مقادیر رانشان میدهد .با توجه به مقدار بهدستآمده برای  GOFبه میزان  0/444برازش مناسب (قوی) مدل کلی تائید
میشود.
جدول  -8برازش مدل کلی
متغیرها

R2

Communalities

خالقیت سازمانی

-

0/367

انگیزش کارکنان

0/724

0/576

نوآوری سازمانی

0/186

0/357

میانگین

0/433

0/455
0/444

GOF

آزمون فرضیههای پژوهش
در این بخش به آزمون فرضیههای پژوهش بر اساس روش حداقل مربعات جزئی پرداختهشده است .اندازه ضریب مسیر (نمودار
 )1نشاندهنده قدرت و قوت رابطه بین دو متغیر بوده و برای معنادار بودن ضریب مسیر الزم است مقدار آماره تی هر مسیر
(نمودار  )2از عدد  1/96بیشتر باشد.
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شکل  -1مدل تجربی در حالت ضرایب مسیر استاندارد
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شکل  -2مدل تجربی در حالت مقدار تی یا معنی داری

فرضیه  -1خالقیت سازمانی بر انگیزش کارکنان اثر معناداری دارد.
جدول  -9نتیجه آزمون فرضیه 1
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مسیر

ضریب مسیر

آماره تی (<)1/96

نتیجه

خالقیت سازمانی  >---انگیزش کارکنان

0/851

28/92

پذیرش

فرضیه  -2خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی اثر معناداری دارد.
جدول  -10نتیجه آزمون فرضیه 2
مسیر

ضریب مسیر

آماره تی (<)1/96

نتیجه

خالقیت سازمانی  >---نوآوری سازمانی

0/593

2/30

پذیرش

فرضیه  -3انگیزش کارکنان بر نوآوری سازمانی اثر معناداری دارد.
جدول  -11نتیجه آزمون فرضیه 3
مسیر

ضریب مسیر

آماره تی (<)1/96

نتیجه

انگیزش کارکنان  >---نوآوری سازمانی

0/205

0/421

عدم پذیرش

برای بررسی فرضیه میانجی از روش زیر استفاده میکنیم:
فرمول محاسبه آزمون سوبل به قرار زیر است:

که در فرمول باال  Aضریب رگرسیونی رابطه میان متغیر مستقل و میانجیB ،ضریب رگرسیونی رابطه میان متغیر میانجی و
وابستهSa ،خطای استاندارد رابطه میان متغیر مستقل و میانجیSb ،خطای استاندارد رابطه میان متغیر میانجی و وابسته می
باشد.
فرضیه  :4انگیزش کارکنان نقش میانجی در رابطه بین خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی دارد
جدول 12
مسیر

ضریب مسیر

آماره تی (<)1/96

نتیجه

خالقیت سازمانی  >---انگیزش کارکنان  >---نوآوری سازمانی

0/174

1/562

عدم
پذیرش

نتیجه گیری
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در این نحقیق به بررسی تاثیر خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی پرداختیم که انگیزش کارکنان نقش میانجی را دارد.
خالقیت و نوآورى استعدادى است کـه در هـمـه انـسـان هـا وجـود دارد کـه ایـن استعداد محتاج زمینه ها و بسترهایى است
که با تـالش و کـوشـش فـردى و جمعى در شرایط و وضعیت هاى گوناگون بروز و ظهور مى یابد.
در این پژوهش نرمال بودن متغیرها نیز با آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد و با توجه به مطالب بیان شده و بررسی
ساختار سازمانی به این نتیجه میرسیم که یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده توان خالقیت و نوآوری در سازمان ،ساختار
مناسب و تشکیالت متناسب با هدف های مورد نظر است که در این زمینه ساختار مناسب خالقیت و نوآوری در سازمان به
شمار می آید .برای آزمون صحت مدل نظری پژوهش و محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادالت ساختاری
استفادهشده است .روش  Smart Plsبرای برازش و ارزیابی روایی مدلهای معادالت ساختاری ،سه بخش را تحت پوشش قرار
میدهد .بخش مربوط به مدلهای اندازهگیری ،بخش مدل ساختاری و بخش کلی مدل .ضرایب بارهای عاملی متغیرهای
پژوهش که شامل خالقیت سازمانی ،انگیزش کارکنان و نوآوری سازمانی می باشد که تمامی اعداد مربوط به ضرایب بارهای
عاملی سؤاالت ،از  0/4بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار دارد .با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ
و پایایی ترکیبی  0/7است و مطابق با یافتههای پژوهش این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی را اتخاذ نمودهاند ،میتوان
مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تائید نمود.
بـراى بـهـره مـند شدن از خالقیت منجر به نوآورى و دست یافتن به شکوفایى که همانا تـحـقـق هـدف هـاى تـرسـیـم
شـده سـازمانى است ،پیشنهاداتی مطرح می گردد:
ایـجـاد فـضـاى خـالق ؛ فـضاى محرک خالقیت به معنى این است که مدیریت باید همیشه آمـاده شـنیدن ایده هاى جدید از
هر کس در سازمان باشد .در واقع سازمان باید در جستجوى ایـن گونه فکرها باشد و تنها منتظر ارائه اندیشه جدید نماند .براى
اینکه خالقیت به وقـوع بـپـیـونـدد بـاید چنان نگرشى وجودداشته باشد تا از پیشنهادهایى که مبتنى بر تـغـییر شرایط
موجودند استقبال کند و مالک اصلى پیشنهاد دهنده آن چیزى است که مدیر در عـمـل انـجـام مـى دهـد نـه سـخـن او .لذا
هـر فـکـرى بـایـد بـه طـور جـدى مـورد دقـت و تـحـلیـل قـرار گـیـرد و در صـورت بـه کـار گـرفـتـه نـشـدن  ،دلیل رد
آن به دقت براى پیشنهاد دهنده تشریح گردد.
دادن وقـت بـراى خـالقیت ؛ موضوعات انحرافى (غیر اصلى ) محیط کار ،اغلب مدیران و کـارکـنـان را از خـالق بـودن
بـازمـى دارد .بـرخـورد بـا مـسـایل فورى و فوتى ممکن است بیشتر وقت روزانه فرد را بگیرد ،اغلب  ،فرصتى که باقى مى ماند
یا اندک است یا هیچ فرصتى براى تفکر خالق نمى ماند.
بـرقـرارى سیستم پیشنهادات ؛ روش هایى براى ارائه پیشنهادات فراهم شود .براى مـثـال  ،صـنـدوق پیشنهادات را مى توان
در هر واحدى قرار داد .فرم هاى مخصوص دریافت نـظـرات و پـیـشـنهادات را تهیه و در اختیار افراد گذاشت و جایزه اى
نقدى یا تقدیرنامه هایى براى پیشنهادات مفید و سازنده در نظر گرفت و دادن پاداش کافى نیست  ،کارکنان بـایـد اعتقاد پیدا
کنند که مدیریت واقع ًا به ایده هاى آنان نیاز دارد و الزمه چنین اعتقادى در کـارکـنـان ایـن است که مدیر هر پیشنهادى را به
ط ور جدى مورد بررسى قرار دهد و اگر فکرى پذیرفته نشد علت آن را براى صاحب فکر و پیشنهاد دهنده آن توضیح دهد.
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