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بررسی تاثیر جو سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی (مطالعه
موردی :صندوق بازنشستگی کشوری)
علی موسوی
چکیده
هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر جو سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی (مطالعه موردی :صندوق
بازنشستگی کشوری) میباشد .پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر گرداوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی بود.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان صندوق بازنشستگی کشور شعبه میدان فاطمی مشتمل بر  555نفر تشکیل می دهند.
روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .حجم نمونه آماری برای این پژوهش با استفاده از
جدول مورگان برابر  225نفر به دست آمد ..ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد که برای تایید روایی و پایایی آنها
با استفاده از روایی محتوا و آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که جو سازمانی بر یادگیری سازمانی با
نقش میانجی خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ابعاد جو سازمانی بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.

واژگان کلیدی :جو سازمانی ،یادگیری سازمانی ،خالقیت سازمانی
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 -1مقدمه
تفاوت سازمان ها منحصر ا ً به وضعیت فیزیکی ساختمان ،کمیت و کیفیت منابع انسانی و مادی
موجود در آنها محدود نمیشود .هر سازمان دارای فرهنگ ،اداب و رسوم ،ارزش هاف هنجا رها و
روش های عمل مخصوص و نسبت ا ً پایداری است که شیوه رفتار آنها را بر اساس ویژگی ها می
توان پیش بینی کرد .این فرهنگ یا خصوصیت که به ما اجازه می دهد یک سازمان را از سازمان
دیگر متفاوت بدانیم ناشی از عواملی نظیر هوش فرهنگی کارکنان و جو سازمانی موجود
میباشد(امین پور .) 1931 ،جو سازمانی عاملی است که از بدو ورود افراد به سازمان می تواند بر
انها تاثیر گذار باشد .کارکنان در بدو ورود به سازمان انتظار دارند با جو سازمانی مطلوب و حکایت
آمیزی مواجه شوند تا در لوای آن ،نیازهای خود را تامین کرده و به رضایت مطلوبی از شغل و
محیط کاری خود برسند.هر چه جو سازمانی مثبت تر باشد ،برقراری انسانی آسان تر خواهد بود
و افراد رضایت بیشتری نسبت به سازمان پیدا خواهند کرد.بالعکس جوهای بسته ،ترس آور و یا
منفی سبب بی اعتمادی ،ترس و نفرت افراد از هم می شوند که عامل مهمی در افزایش است رس
های شغلی و نارضایتی کارکنان میباشد .جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و
روحیه باالی آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی و رضایت کارکنان میشود.از طرفی جو سازمانی
ناسالم نوعی فشار ناشی از شغل به افراد وارد میکند .
برای سازمانی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقالت می پرد ازد ،نوآوری و خالقیت برای رشد ،موفقیت و
بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود .به این ترتیب بحث خالقیت و نوآوری در سازمانهای نوین امروزی الزمه
ای است برای حفظ پویایی و توان سازمان در برخورد با تهدیدها و مخاطرات محیطی و عنصری ضروری برای
موفقیت ،انطباق پذیری و سازگاری سازمان با شرایط محیطی .بنابراین سازمانهای موفق توجه خود را به مقوله
خالقیت معطوف نموده اند(کار و جانسون )1335،از انجا که خالقیت در این عصر یک عامل رو به رشد در محافل
علمی محسوب می شود و سازمان ها نیز به نیروهای خالق و نوآور نیاز بیشتری دارند( اسدزاده.)1939 ،
موضوع یادگیری سازمانی اخیراً در حوزه رفتار سازمانی و مدیریت استراتژیک توجهات زیادی را به خود جلب کرده
است (توالیی .)1939 ،مارکورات ) (1996معتقد است  8عامل مهم دنیای کسب و کار را تغییر داده و یادگیری
سازمانی گسترده را در قرن  21اجتناب ناپذیر و ضروری نموده است .این  8عامل عبارتند از :جهانی شدن و اقتصاد
جهانی ،فناوری ،تحول شدید دنیای کار ،نفوذ فزاینده مشتری ،مطرح شدن دانش و یادگیری به عنوان دارایی عمده
سازمانی ،نقش ها و انتظارات در حال تغییر کارکنان ،تنوع و تحرک نیروی کار ،تغییر و آشوب های به سرعت در
حال گسترش .یادگیری سازمانی ابزاری است برای تغییر سازمان ها با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقا
بخشیده ،برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سازمان کمک می کند تا با تغییرات موجود ،خود را منطبق
سازد .بنابراین ،رهبران سازمانی خودشان را در جهانی در حال تغییر می بینند و معتقدند در این جهان ،یادگیری
سازمانی استراتژی مثبت و موثری در برابر تغییر است (فورس.)2515 ،
هابر ( )1331نیز یادگیری سازمانی را به عنوان پردازش اطالعات با هدف ذخیره دانش در حافظه سازمانی تعریف
می کند و معتقد است یادگیری سازمانی دارای چهار سازه است؛ کسب ،توزیع ،تفسیر اطالعات و حافظه سازمانی.
پس از هابر افرادی نظیر کیم) ، (1993دیماوسکی) ، (1994کراسون) ، (1995سانتچز) ، (2005دیدگاه
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پردازش – اطالعات وی را گسترش داده و ابعاد رفتاری و شناختی نیز به آن اضافه کردند و معتقدند یادگیری سازمانی
بر عملکرد سازمانی تأثیر عمیقی دارد (نقل شده توسط زاگروسک .)2553 ،کاستیگلیون ( )2552نیز تأکید می کند
فرایند یادگیری سازمانی مبتنی بر محیط کار است ،محیطی که اعضای سازمان را در همه سطوح به تسهیم عقاید و
بینش های خود تشویق می کند .بنابراین ،یادگیری سازمانی فرایندی است پویا که سازمان را قادر می سازد تا به
سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرایند شامل تولید دانش جدید ،مهارت ها و رفتارها می شود .یادگیری سازمانی
راه اصلی ایجاد کار دانشی و بهبود کارآیی سازمان است .پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد (ژانگ و
دیگران.)2553،
هدف نو ی سنده از نگارش ا ی ن پژوهش ا ی ن است که آ ی ا جو سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش
میانجی خالقیت سازمانی در کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاث ی ر دارد؟
 -2مبانی نظری
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از لحاظ نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد ،جامعه
آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان صندوق بازنشستگی کشور شعبه میدان فاطمی مشتمل بر  555نفر تشکیل
می دهند .روش نمونه گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .حجم نمونه آماری برای
این پژوهش با استفاده از جدول مورگان برابر  225نفر به دست آمد.
 -3یافته های پژوهش
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در جدول ،5-4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول:1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها

انحراف
معیار

مقدار میانگین

جو سازمانی
یادگیری سازمانی
خالقیت سازمانی

5/898
5/531
5/281

9/22
9/12
9/54

حداکثر
5
4/5
5

حداقل واریانس
1/2
1/5
1

5/545
5/955
5/455

همان گونه که در جدول  5-4قابل مالحظه است ،برای متغیر جو سازمانی مینیمم نظرات مقدار  1/2و ماکزیمم
نظرات مقدار5و میانگین و انحراف معیار نظرات به ترتیب به میزان  9/22و  5/898است.
برای متغیر یادگیری سازمانی مینیمم نظرات مقدار 1/5و ماکزیمم نظرات مقدار 4/5و میانگین و انحراف معیار نظرات
به ترتیب به میزان  9/12و  5/531میباشد.
برای متغیر خالقیت سازمانی مینیمم نظرات مقدار 1و ماکزیمم نظرات مقدار 5و میانگین و انحراف معیار نظرات به
ترتیب به میزان  9/54و  5/281میباشد.
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بررسی توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
به منظور استفاده از تکنیک های آماری ابتدا باید مشخص شود که دادههای جمع آوری شده از توزیع نرمال یا غیر
نرمال برخوردار است ؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع دادههای جمع آوری شده ،برای آزمون فرضیه ها میتوان
از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن باید از آزمونهای غیرپارامتریک استفاده کرد که
در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از آزمون مزبور در مورد هریک از متغیرها میپردازیم و براساس نتایج حاصل،
آزمون مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیات تحقیق انتخاب میکنیم.
جدول :2نتایج نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمونکولموگروف اسمیرنوف

متغیرها

تعداد نمونه

سطح معناداری

جو سازمانی
یادگیری سازمانی
خالقیت سازمانی

225
225
225

5/559
5/551
5/551

با توجه به جدول فوق مقدار سطح معنی داری برای تمامی متغیرها کمتر از مقدار خطا  5/55است بنابراین توزیع
فراوانی گویههای متغیرها مورد نظر دارای توزیع نرمال نیستند.
یافتههای استنباطی
قبل از بررسی و آزمون فرضیه های الزم است برازش مدل بررسی شود برازش مدل در سه بخش انجام میشود-1
برازش مدلهای اندازه گیری -2 ،برازش مدلهای ساختاری و برازش مدل کلی
برازش مدل اندازه گیری
مدل اندازه گیری ،مربوط به بخشی از مدل کلی می شود که در بر گیرنده یک متغیر به همراه سواالت مربوط به آن
است .برای بررسی برازش مدل های اندازه گیری ،سه معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می شود.
پایایی و روایی همگرا
پایایی شاخص ،توسط سه معیار مورد سنجش قرار می گیرد )1 :ضرایب بار عاملی  )2آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی
()CR
ضرایب بارعاملی
بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می شوند که اگر این
مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار 5/4شود ،مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص های آن ،از واریانس
خطای اندازه گیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه گیری قابل قبول است .بنابراین ،مقدار مالک
برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی  5/4می باشد؛ چنانچه پس از اجرای مدل ،بار عاملی سواالتی کمتر از
5/4شد ،آن سوال حذف می شود تا بررسی سایر معیارها تحت تاثیر آن قرار نگیرد .تمامی بارعاملی سواالت بیشتر از
 5/4است از این رو حذف هیچکدام الزم نیست و میتوان نتیجه گرفت که مدل،پایایی مناسبی دارد.
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آلفای کرونباخ،روایی همگرا و پایایی مرکب(ترکیبی)
پایایی ترکیبی بیانگر میزان همبستگی سواالت یک بعد به یکدیگر برای برازش کافی مدلهای اندازه گیری را
مشخص میکند(فورنر والرکر.)1331،
هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبستگی بین این اندازه گیری ها دو شاخص
مهم اعتبار را فراهم میسازد .اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصهی واحدی را اندازه گیری می کند
باال باشد ،پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می باشد.وجود این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که
باید سنجیده شود میسنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج (AVE) 1و پایایی
مرکب (CR) 2محاسبه میشود .باید روابط زیر بر قرار باشد:
CR>0.7
AVE>0.5
جدول  :3نتایج روایی همگرا  ،پایایی مرکب و آلفای کرونباخ
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متغیرهای
پژوهش

میانگین
واریانس(AV
)E

پایایی
ترکیبی()C.R

آلفای رونباخ

جو سازمانی

5/554

5/348

5/345

صمیمیت

5/884

5/312

5/822

همکاری

5/582

5/318

5/833

حمایت

5/825

5/838

5/885

دستور

5/533

5/881

5/895

تهدید

5/295

5/835

5/855

خالقیت
سازمانی

5/538

5/885

5/828

اعتقادات

5/884

5/345

5/322

ابعاد ساختاری

5/588

5/325

5/354

صالحیت

5/829

5/855

5/845

مکانیسم
حمایتی برای
نوآوری

5/854

5/832

5/854

)1 Average Variance Extracted (AVE
)2 Composite Reliability (CR
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متغیرهای
پژوهش

میانگین
واریانس(AV
)E

پایایی
ترکیبی()C.R

آلفای رونباخ

یادگیری
سازمانی

5/545

5/342

5/825

با توجه به جدول فوق:
مقدار میانگین واریانس استخراج شده ) (AVEبزرگتر از  5/5است بنابراین روایی همگرا تایید میشود.
مقدار پایایی مرکب ( )CRدر تمامی موارد از آستانه  5/8بزرگتر است بنابراین پایایی مرکب تایید میشود
مقدار آلفای کرونباخ در تمامی موارد از آستانه  5/8بزرگتر است بنابراین پایایی پرسشنامه تایید میشود.
روایی واگرا
برای بررسی روایی واگرا ،از مقایسه میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش در مقابل همبستگی آن سازه با
سایر سازه ها با استفاده از روش فورنل و الکر بهره گرفته شد .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان
 AVEبرای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه های دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی
بین سازه ها) در مدل باشد .همانگونه که در جدول شماره  ،4برگرفته از روش فورنل والکر ( ،)1381مشخص می
باشد ،مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش حاضر ،از مقدار همبستگی میان آنها  ،بیشتر است .از این رو،
می توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازه ها (متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامل بیشتری با شاخص های
خود دارند تا با سازه های دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
جدول :4نتایج روایی واگرا
تجربه
مزیت
تعامل
بازاریابی
محصوالت
استراتژیک رقابتی
داخلی سبز
سبز

مسئولیتها
وجهه
ی زیست
اجتماعی
محیط

جو سازمانی

7/017

همکاری

7/808

7/888

صمیمیت

7/856

7/954

7/088

حمایت

7/140

7/188

7/663

7/467

دستور

7/545

7/850

7/571

7/179

7/009

تهدید

7/310

7/880

7/854

7/109

7/808

به
گرایش
پشتیبانی از
محیط زیست
محیط زیست

7/049

خالقیت
سازمانی

7/899

7/517

7/930

7/708

7/886

7/545

7/006

یادگیری
سازمانی

7/310

7/881

7/506

7/310

7/503

7/897

7/934
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برازش مدل ساختاری
مطابق با الگوریتم داده ها در  plsبعد از برازش مدلهای اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری میرسد .مدل
ساختاری برخالف مدل اندازه گیری به سواالت (متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان وهمراه با
روابط میان آنها بررسی میگردد
معیار R2
 R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری به کار
میرود و نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا میگذارد .هرچه مقدار  R2مربوط به
سازههای درونزای مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .چین ( )1338سه مقدار  5/99 ،5/13و 5/28
را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای برازش مدل معرفی کرده است .مطابق با جدول زیر ،مقدار  R2با
توجه به سه مقدار مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت.
جدول :5مقادیر ضریب تعیین
متغیرهای پژوهش

مقادیرR2

جو سازمانی

5/422

خالقیت سازمانی

5/825

یادگیری سازمانی

5/912

شاخص افزونگی ( )CV redیا آزمون ارتباط پیشبین یا 𝟐𝑸:
دومین شاخص برازش مدل ساختاری ،شاخص  Q2است .این معیار که توسط استون گیسر )1385( 9معرفی شد،
قدرت پیش بینی مدل در سازههای درونزا را مشخص میکند .به اعتقاد آن ها مدلهایی که دارای برازش ساختاری
قابل قبول هستند ،باید قابلیت پیشبینی متغیرهای درونزای مدل را داشته باشند .به این معنی است که اگر در یک
مدل ،روابط بین سازهها به درستی تعریف شده باشند ،سازهها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به
درستی تأیید شوند .هنسلر و همکاران )2553( 4سه مقدار  5/15 ،5/2و  5/95را به عنوان قدرت پیش بینی کم،
متوسط و قوی تعیین نموده اند .مقادیر مربوط به شاخص  Q2متغیرها در جدول 15-4نمایش داده شده است .با
عنایت به مقدار منعکس شده دارای قدرت پیش بینی قوی میباشند و می توان عنوان نمود که نتایج نشان دهنده
برازش قوی مدل ساختاری پژوهش است.

1. Auston Gieser
2. Henseler et al
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جدول :6مقادیرQ2
متغیرهای پژوهش

مقادیرQ2

جو سازمانی

7/576

خالقیت سازمانی

7/568

یادگیری سازمانی

7/933

برازش مدل کلی
برای بررسی برازش مدل کلی که هر دوبخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل میکند تنها یک معیار به نام
 GOFاستفاده میشود این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه میشود.

GOF=√0/443 × 0/584 = 0/508
 Communalitiesنشانة میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است و  R2نیز مقدار میانگین مقادیر سازه های
درون زای مدل است.وتلز و همکاران ،سه مقدار  5/25 ،/51و  5/92را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی
نمودهاند.با توجه به مقدار محاسبه شده برابر با  5/558است و نشان دهنده برازش قوی مدل کلی پژوهش است.
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،نوبت به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق
میرسد .مدل اجرا شده در محیط نرم افزار  plsبرای آزمون فرضیه های فرعی اول پژوهش به شرح شکلهای زیر
ارائه شده است.
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شکل:1مدل ساختاری بررسی فرضیه های پژوهش در حالت معناداری

شکل :2مدل ساختاری فرضیه پژوهش در حالت ضریب استاندارد

فرضیه اصلی :جو سازمانی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد.
5به منظور بررسی و آزمون فرضیه اصلی پژوهش که دارای متغیر میانجی میباشد از آزمون سوبل استفاده شد.
در آزمون سوبل ،یک مقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست می آید که در صورت بیشتر شدن این مقدار از
 1/32می توان در سطح  35درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.
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 :Aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :Bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
SA:خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
نتایج حاصل از آزمون فرضیه به شرح زیر است.
𝟗𝟓𝟓 𝟎. 𝟔𝟓𝟑 ∗ 𝟎.

𝐞z − valu
=

!) 𝟐𝟗𝟔𝟎 √𝟎. 𝟓𝟓𝟗𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟐 + √(𝟎. 𝟔𝟓𝟑𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟔𝟗𝟐 ) + √(𝟎. 𝟎𝟑𝟓𝟐 ∗ 𝟎.
𝟑𝟒 = 𝟕.
با عنایت به میزان  z − valueبدست آمده که باالتر از  1/32می باشد از این رو فرضیه جو سازمانی بر یادگیری
سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد ،تایید میشود.
تعیین شدت تاثیر متغیر میانجی
برای تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی  ،از آمارهای به نام  VAFاستفاده می شود که مقداری بین  5و  1را اختیار
می کند و هر چه این مقدار به  1نزدیک تر باشد ،نشان از قوی تر بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .در واقع ،این مقدار،
نسبت اثر غیر مستقیم براثر کل را میسنجد .مقدار  VAFاز طریق فرمول زیر محاسبه میشود

که در آن  aمقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی ،b ،مقدار ضریب مسیر بین میانجی و وابسته و  cمقدار
ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته است.
0.653 × 0.559
= 𝐹𝐴𝑉
= 0.507
(0.653 × 0.559) + 0.354
مقدار تاثیر متغیر میانجی با استفاده از  5/558 ،VAFبه دست آمد و با توجه به مقدار تاثیر مستقیم متغیر مستقل بر
وابسته که برابر با  5/954بود می توان عنوان نمود که مقدار تاثیر غیرمستقیم بیشتر از تاثیر مستقیم است .نتایج این
تحقیق با نتایج تحقیق علوی و همکاران در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512ابداس عباسی
و همکاران ( ، )2512درینی و همکاران( ،)2511گولمن و همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
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بررسی فرضیههای فرعی
-1ابعاد جو سازمانی بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
 صمیمیت بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر صمیمیت بر خالقیت سازمانی برابر با  9/942است به
گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط
نمود صمیمیت بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب مسیر بدست آمده برابر
با ( ،)β=5 /932است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس
میتوان عنوان نمود صمیمیت بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
علوی و همکاران در سال  ،1939ابداس عباسی و همکاران ( ، )2512درینی و همکاران( ،)2511گولمن و
همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
 پشتیبانی و همکاری بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر پشتیبانی و همکاری بر خالقیت سازمانی برابر با 9/128
است به گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین
استنباط نمود همکاری و پشتیبانی دبر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب
مسیر بدست آمده برابر با ( ،)β=5 /924است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت
مستقیم میباشد .پس میتوان عنوان نمود همکاری و پشتیبانی بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .با
نتایج تحقیق ابداس عباسی و همکاران ( ، )2512درینی و همکاران( ،)2511گولمن و همکاران( ، )2555لیمن()2559
همسو می باشد
 ابهام بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر ابهام بر خالقیت سازمانی برابر با  2/591است به گونهای
که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط نمود ابهام
بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب مسیر بدست آمده برابر با (،)β=5 /221
است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس میتوان عنوان نمود
ابهام بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و همکاران در سال
 ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512ابداس عباسی و همکاران ( )2512همسو می باشد
 روحیه بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر روحیه بر خالقیت سازمانی برابر با  2/892است به گونهای
که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط نمود
روحیه بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب مسیر بدست آمده برابر با (/244
 ،)β=5است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس میتوان
عنوان نمود روحیه بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و همکاران
در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512ابداس عباسی و همکاران ( ، )2512درینی و
همکاران( )2511همسو می باشد
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 چالش بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر چالش بر خالقیت سازمانی برابر با  2/359است به گونهای
که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط نمود
چالش بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب مسیر بدست آمده برابر با (/283
 ،)β=5است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس میتوان
عنوان نمود چالش بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و
همکاران در سال  ،1939ابداس عباسی و همکاران ( ، )2512درینی و همکاران( ،)2511گولمن و همکاران(،)2555
لیمن( )2559همسو می باشد
 اعتماد بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )1مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر اعتماد بر خالقیت سازمانی برابر با  9/214است به گونهای
که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط نمود
اعتماد بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،2ضریب مسیر بدست آمده برابر با (/288
 ،)β=5است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس میتوان
عنوان نمود اعتماد بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و
همکاران در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( )2512همسو می باشد
مدل اجرا شده در محیط نرم افزار  plsبرای آزمون فرضیه های فرعی دوم پژوهش به شرح شکلهای زیر ارائه
شده است.

شکل :3مدل ساختاری بررسی فرضیه های پژوهش در حالت معناداری
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شکل :4مدل ساختاری فرضیه پژوهش در حالت ضریب استاندارد

-2خالقیت سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
 اعتقادات بر یادگیری سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شککل ( )9مقدار آماره  Tبدسکت آمده برای تاثیر اعتقادات بر خالقیت سکازمانی برابر با  4/851است به
گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط
نمود اعتقادات بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،4ضریب مسیر بدست آمده برابر
با ( ،)β=5 /492اسکت ،از آنجا که ضکریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد .پس
میتوان عنوان نمود اعتقادات بر خالقیت سکککازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
علوی و همکاران در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512ابداس عباسی و همکاران (،)2512
درینی و همکاران( ،)2511گولمن و همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
 ابعاد ساختاری بر یادگیری سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شکل ( )9مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر ابعاد ساختاری بر خالقیت سازمانی برابر با  4/489است
به گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین استنباط
نمود ابعاد ساختاری بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،4ضریب مسیر بدست آمده
برابر با ( ،)β=5 /418است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت مستقیم میباشد.
پس میتوان عنوان نمود ابعاد ساختاری بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج این تحقیق با نتایج
تحقیق علوی و همکاران در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512درینی و همکاران(،)2511
گولمن و همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
 صالحیت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
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با توجه به شکل ( )4مقدار آماره  Tبدست آمده برای تاثیر صالحیت منابع انسانی بر خالقیت سازمانی برابر با 3/448
است به گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین
استنباط نمود .صالحیت منابع انسانی بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،4ضریب
مسیر بدست آمده برابر با ( ،)β=5 /359است ،از آنجا که ضریب مسیر بدست آمده مثبت است این تاثیر به صورت
مستقیم میباشد .پس میتوان عنوان نمود .صالحیت منابع انسانی بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و همکاران در سال  ،1939درینی و همکاران( ،)2511گولمن و
همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
 مکانیسم حمایتی برای نوآوری کشف ،جمع آوری و انتشار بر یادگیری سازمانی کارکنان صندوق
بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
با توجه به شککل ( )4مقدار آماره  Tبدسکت آمده برای تاثیر مکانیسم حمایتی بر خالقیت سازمانی برابر با 2/833
است به گونهای که این مقدار بزرگتر از  1932می باشد و فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد و می توان چنین
استنباط نمود مکانیسم حمایتی بر خالقیت سازمانی تاثیر معناداری دارد .همچنین با توجه به شکل  ،4ضریب مسیر
بدسکت آمده برابر با ( ،)β=5 /923اسکت ،از آنجا که ضکریب مسکیر بدسکت آمده مثبت اسکت این تاثیر به صورت
مستقیم میباشد .پس میتوان عنوان نمود مکانیسم حمایتی بر خالقیت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد .نتایج
این تحقیق با نتایج تحقیق علوی و همکاران در سال  ،1939میرنادری ( ، )1989اوان و همکاران( ، )2512گولمن
و همکاران( ، )2555لیمن( )2559همسو می باشد
 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
ایجاد جو مناسب برای کارکنان برا ارائه دادن پیشنهادهای گروهی و نشان دادن خالقیت های سازمانی
مدیران و رهبران سازمان ها باید با ایجاد جریانی از ایده های جدید و چالش برانگیز برای زیردستان؛ پیروان را
تحریک کند که درباره راه های جدید فکر کنند.
مسؤوالن مافوق ،روابط متقابل توأم با اعتماد ،احترام ،صمیمیت و سادگی و همچنین رفتارهای حمایتی خود را با
کارکنان افزایش دهند.
پشتیبانی کردن کارکنان و فراهم کردن تسهیالت و سایر مسایل کارکنان و نحوه ارائه خدمات مناسب به کارکنان
می تواند در خالقیت سازمانی کارکنان تاثیر داشته باشد.
ابهام بر خالقیت سازمانی کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری تاثیر دارد.
رفع ابهامات در بین کارکنان و ایجاد همبستگی
پیشنهاد می شود یک نظام تشویق در سازمان برای پسشنهادات خالقانه و ارائه راه حلهای بهتر در فرایند های
سازمانی وجود داشته باشد.
پیشنهاد به محققان آتی
 -1پیشنهاد می شود در جهت بررسی قابلیت تعمیم پذیری نتایج تحقیق حاضر ،آن را در دیگر سازمانها بررسی
نمایند تا نتایج بدست آمده درتحقیق حاضر را ،با دیگر سازمانها مورد بررسی قرار دهند.
 -2پیشنهاد می شود که این تحقیق در سایر استانها انجام گیرد تا این تحقیق جامعیت بیشتری پیدا کند.
 -9بررسی این موضوع بین شرکت ها و موسسات دیگر و مقایسه آنها.
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