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 خالقیت میانجی نقش با سازمانی نوآوری بر سازمانی فرهنگ تاثیر بررسی

(تهران شهرداری: مطالعه مورد)سازمانی   

 

 رضا وهاب 

 ایران تهران، کاربردی، -علمی جامع دانشگاه طبیعی، سوانح واحد سازی، ساختمان-عمران فناوری مهندسی کارشناسی

 

 چکیده

هنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران تحقیق حاضر، با هدف بررسی تاثیر فر

ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة صورت گرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده

عنوان نمونه انتخاب شد. روش نفر به  878د آماری شامل کارکنان شهرداری تهران است، که با استفاده از فرمول کوکران تعدا

ها از پرسش نامه استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با استفاده از گیری تصادفی ساده بوده است. جهت گردآوری دادهنمونه

د. به منظور ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده گردی 7/1ضریب آلفای کرونباخ باالتر از 

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ها نشان داد که استفاده شد. یافته ها از آزمون مدل معادالت ساختاریتجزیه و تحلیل داده

 نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

 

 زمانی، خالقیت سازمانیفرهنگ سازمانی، نوآوری ساهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

امروزه یكی از چالشهای پیشروی مدیران سازما نها، تدوین درست استراتژ ی ها و اجرای صححیح آ ن هحا محی باشحد. متاسحفانه      

موانع متعددی، اجرای استراتژ یها را با مشكل ر وبه رو کرد ه است. شناخت این تنگناها جهت دستیابی به سازمان های محوفقی  

ه توسعه، اصول اخالقی و شهرت سازمانی می اندیشند، ضروری به نظر می رسد در این میان، فرهنگ سحازمانی بحه عنحوان    که ب

بستری که بر کلیه تعامالت سازمان اثرگذار است، قادر خواهد بود به تقویت مولفه های سازمان هحای و اجحرا ی موفقیحت آمیحز     

ین رشته های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود نحدارد  بحا   در ب (.9811استراتژ یها کمك نماید )رحیمی، 

وجود این، از دیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یك زنجیر مستحكم تعبیر کرده اند که موجبات پایحداری سحازمان را فحراهم    

دیده ای پیچیحده محی باشحدکه در عحین     آن گونه که از شواهد موجود برمی آید، فرهنگ سازمانی پ (.2198، 9میكند )نیك پور 

حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان هااز فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و 

شاخص ها ی آن شناخت کافی نداشته باشند، در عمل با مشكالت فراوانی همانند تعحار  سحازمانی، عحدم انسحجام سحازمانی و      

بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمك می کند تا با آگاهی و دید  (.9811عملكرد مواجه می شوند )حاجی فتحلی،  کاهش

کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات الزم را پحیش بینحی   

درپی  موقع و مناسب در برابر تغییرهای پی ر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش بهها در دنیای پ بقا و رشد سازماننمایند .

بینی نمایند و بقحای خحود را در مححیط     موقع پیش ها و تغییرات محیطی را به توانند ضرورت هایی می محیطی است. فقط سازمان

مرکز کنند. در هرسازمانی مدیر مسئول است کحه بحر اسحا     دائماً متغیر ادامه دهند که بر متغیرهایی مانند خالقیت و نوآوری ت

ظرفیت روحی و فكری کارکنان و شناخت استعدادهای آنها موجبات خالقیت و نوآوری که در جریان کار در سازمان محورد نیحاز   

ه بحه موجحب آن   خالقیت در سازمانها را باید به عنوان فرآیندی تعریحف کحرد کح    (.9817)مرادی و همكاران، است را فراهم کند 

ها نوآوری به معنای ایجاد، قبول و اجرای ایده (.9811)صادقی، یابند  سازند، توسعه می های جدیدی که نوآوری را میسر می ایده

آورد. نوآوری و فرآیندها و محصوالت یا خدمات جدید است. بنابراین نوآوری، استعدادها و توانایی تغییر یا انطباق را به وجود می

هحای یحادگیری،   ای است برای رسیدن به نوآوری فناورانه و در این راستا نباید از عوامل سازمانی همچون قابلیتی مقدمهسازمان

(. یكحی از  2192، 2دهی به تحوالت سحازمانی و تغییحرات تكنولحوییكی لافحل بحود )فرسحانی       ها و همچنین توانایی در شكلارزش

تواند بحرای تسحهیل    نشگاهیان، مشخص نمودن آن است که یك سازمان چگونه میهای موردتوجه مدیران و دا ترین موضوع مهم

بررسی تحاثیر فرهنحگ سحازمانی بحر نحوآوری سحازمانی بحا نقحش         در تحقیق حاضر به  دهی شود نوآوری، به بهترین شكل سازمان

 میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 سازمانی  فرهنگ 

عبارتست از مجموعه ای قواعد ضمنی و اصولی که، از رفتار های افراد در یك سازمان می تحوان انتظحار داشحت، ایحن قواعحد بحه       

فرهنحگ سحازمانیردر بحر     (.9811صورت رسمی نوشته شده است اما افراد می توانند چه انتظاری از آنها داشته باشند. )رحیمی، 

، ارزش ها و هنجارهای مشترک اعضاء، یك سیستمی از استنباط مشترک است، که اعضاء نسحبت  گیرنده عقاید ریشه دار عمیق

                                                           
1 Yilmaz 
2 Farsani 
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فرهنگ سازمانی به عبارت  (.9811به یك سازمان دارند .همین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان از یكد یگر می شود )عباسی، 

که عموماً افراد سازمان پایبند آن ها هستند، میباشحد  دیگر مجموعه باورها و اعتقادات و ارزشهای نسبتا ثابت و الگوهای رفتاری 

(. فرهنگ سازمانی، سیستمی متشكل از ارزشها، عقاید که در 9811و بر تمام جنبه های سازمانی اثر می گذارد )حاجی فتحلی، 

در سحازمان بنحا محی    تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجار هحای رفتحاری را   

نهد.فرهنگ سازمانی هویت اجتماعی هر سازمان است پدیده ای ملمو  نبحوده، بلكحه نیرویحی پنهحان اسحت کحه در ورای امحور        

 (.9811ملمو  و مشهود فعالیت کرده و به عنوان یك نیروی جمعی، افراد را به فعالیت وعملیات مشابه وا می دارد )سهرابی، 

 

 خالقیت سازمانی

محیالدی در کتحابی راجحع بحه      9871ظهور این کلمه را بحه سحال    -القیت عمر طوالنی ندارد، وایه نامه انگلیسی آکسفوردوایه خ

ادبیات نمایش انگلیسی نسبت می دهد در این کتاب از قدرت خالق شكسپیر سخن رفته است. خالقیت وایه های بسحیار محبهم   

برداشت های متفاوتی از خالقیت دارنحد و بحالطبع تعحاریف متفحاوتی از آن      و ارائه تعریفی از آن بسیار مشكل است، پژوهشگران

(. 2198ارائه داده اند وجود چنین اختالف نظری ناشی از ماهیت بسیار پیچیده و مرکب کحنش هحای مغحزی ماسحت )انگرانحی،      

را اظهار وجود و اسحتقالل  خالقیت "ر 4.راجرز"خالقیت یعنی حل یك مشكل یا سلسله ای از مسائل کوچك و بزرگ"ر 8گیلفورد

خالقیحت را بحه معنحای توانحائی ترکیحب      "( 9119ر )1استیفن رابینحز  .(9811)صادقی،  "طلبی و حفظ شخصیت انسان می داند

خالقیت را بوجود "(ر 9112) 1لوتانز ."اندیشه ها و نظرات در یك روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند

7هاردینگ و استین، پارنس."ز اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یك روش جدید تعریف کرده استآوردن تلفیقی ا
 

 یحا  دفاع قابل چیز یك عنوان به زمانی در شود، که منجر می جدید کار یك ایجاد به که است چیزی همان خالقیت"(ر 9112)

8مدنیك ."گیرد توجهی قرار قابل گروه قبول مورد کننده خشنود یا مفید
 عناصر به دادن سازمان از عبارت خالقیت"(ر 9112) 

 " هسحتند  مفیحد  ای گونحه  بحه  اینكه یا دهند می پاسخ خاص های خواسته به که جدیدی است ترکیبهای صورت به همخوانده

بحدیع   و مفیحد  طریحق  به را مساله که شود می گفته تفكری فرآیند نوع هر به خالق فرآیند"(ر 9111) 1فاکس (.9817)بهرامی، 

 محی  و نحوآوری  ابحداع  نوعی به منجر که است تخیل شده کنترل شكل همان واقع در خالقیت"(ر 9182) 91.هورالک"کند حل

 را که یادگیرنحده  نظریاتی برابر در حساسیت و پذیری ابتكار، انعطاف قدرت از ترکیبی خالقیت"(ر 9181) 99استرنبرگ ."گردد

 خشنودی احتماال و شخصی آن رضایت حاصل که بیندیشد مولد و متفاوت نتایج به نامعقول تفكر جنتای از خارج سازد می قادر

 (.9814)حسینی،  "بود خواهد دیگران

خالقیت بكار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید است. متداول ترین برداشت از خالقیت عبارت است از 

ارائه دهد. خالقیت می توان با تولید یا خلق اثر نو و متفاوت ارزشیابی کرد. اما باید به خاطر داشحت  اینكه فرد فكری نو ومتفاوت 

                                                           
3 Guilford 
4 Rogers 
5 Stephen Robbins 
6 Lotanz 
7 Steine ' Parnes & Harding 
8 Mednick 
9 Fox 
10 Hulark 
11 Estenberg 
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خالقیت سازمانی، استعدادی است، که به  .(9817)چهره پرداز،  گردد که هر خالقیتی لزوماً به تولید اثر قابل مشاهده منجر نمی

 (.9817کارگیری مغز، ارتباط دارد )مرادی،  ارمان در بهدرجه مؤثر بودن و بازده انریی فكری، کوشش و پشتك

 

 سازمانی نوآوری

معنحی وایه   9111شحد. از اواخحر دهحه     عنوان یك فرآیند و ارائه یك تغییر در نظر گرفتحه محی   نوآوری به 9171و  9111در دهه 

« مشحتریان راضحی  »و « طور مفید به»، «ؤثرطور م به»های  نوآوری ظاهراً تصحیح و مفهوم موفقیت را نیز در برداشت. این در وایه

کحه مفهحوم تجحارت موفحق را نیحز در بحردارد، احتمحاالً بحه دلیحل افحزایش           « نوآوری»شده است. این تثبیت فهم از وایه  منعكس

تامحایو   (.9819سال گذشته اتفحاق افتحاده اسحت )طالقحانی،      81جویی تجاری و توسعه تمرکز بر مشتری است که در طی  رقابت

عنحوان اتخحاذ    تواند به کند. نوآوری می های تكنیكی، صنعتی و تجاری تعریف می ای از گام نوآوری را تحت عنوان مجموعه تور 

-هایحد  نمودن حداکثر به نیاز عنوان به نوآوری، اصوالً (.2191، 92سازمان تعریف گردد )تامایو تور  یك ایده یا رفتار جدید برای

 ها وارزش که رفتاری و تفكر هایراه از یكی عنوان به نوآوری شود. می تعریف گرددمی پدیدار معین، دورة یك در که نوآور های

 و عملكرد در بهبوددهنده و تغییرات هاایده از حمایت و پذیرش شامل گذارد می بنا و ایجاد، توسعه را سازمان یك هایگرایش

 نوآوری(.9811شود )نادری،  ییرات نو، سازنده و موفق در بازار مینوآوری فرآیندی است که منجر به تغ باشد  می شرکت کارایی

 معیارهای و است جدید و استثنایی های دنبال فرصت به و دارد تأکید سازمان رسالت بر که است مدیریتی نظام سازمانی، یك

یحك   نوآوری .است هدفمند و سخت، متمرکز کار مستلزم نوآوری موفقیت که است این باور بر دراکر .کند می معلوم را موفقیت

 هماننحد  و دربحردارد  را آینحده  شود، موفقیت می سازمانی رشد به منجر که است جهانی سطح در رقابت ایجاد در اساسی عامل

 (.9811)هدایتی،  شوند برخوردار مستمری کارایی از جهانی در اقتصاد دهد می اجازه ها سازمان به که است موتوری

( نشان داد فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش بحر نحوآوری در سحازمان تحاثیر مثبحت و      9811و همكاران )نتایج تحقیقات عباسی 

( نشاد داد فرهنحگ یحادگیری عامحل ضحروری بحرای موفقیحت اسحت و        9811معنی داری داردو نتایج تحقیق نادری و همكاران )

دارنحد و نتحایج تحقیحق هحدایتی ولحوکال و همكحاران       فرهنگ یادگیری بر نوآوری و عملكرد دانشگاه پیام نور تحاثیر معنحی داری   

( که. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای فرهنگ یادگیری، مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دو به 9811)

ارکنان و ک خالقیت ( که نتایج به دست آمده نشان داد که بین9812احمدی )دو با هم همبستگی و رابطه دارند و نتایج تحقیق 

( 9811و نتایج تحقیق مهدیه و همكاران )سازمان تأمین اجتماعی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد در سازمانی فرهنگ

بیان می دارد که با اتخاذ روش موثر در نتیجه فرهنگ از قبیل فراهم نمودن محیط مطلوب و مناسب برای افراد خالق و معتبحر  

ور مداوم توسط مدیران سازمان تربیت بدنی می توان شاهد بهبود بیشتر فرهنحگ سحازمانی و بهحره    آموزشی آگاهی به آنان به ط

( نشححان داد خالقیححت معلمححان متححأثر از عححواملی چححون 2194) 98وری در آینححده بححود و نتححایج تحقیححق الپینیححین و دومسححیین 

دریافتنحد کحه عحالوه بحر اهمیحت دسترسحی        خودکارآمدی خالقانه، انگیزه درونی سازی و احساسات مثبت است. آنها همچنحین 

 94معلمان به منابع کافی، زمینه اجتماعی نیز در تسهیل خالقیت شخصی معلمان بسیار اهمیت دارد و نتایج تحقیق ما و چانحگ 

که نتایج با تاثیر رهبری تحول با توجه به فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی وضعیت رفتحار شحهروندی نیحز در سحازمان      (2198)

                                                           
12 Tamayo-Torres 
13 Lapeniene and Dumciene 
14 Ma, Y., Cheng 
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( که نتایج نشان می دهد کحه ارتبحاط معنحی داری بحین فرهنحگ سحازمانی،       2191) 91هتر می شود.و نتایج تحقیق یانگ مینگب

مسحلمًا توجحه بحه مسحائل رفحاهی و انگیزشحی و فحراهم کحردن امكانحات          رضایت شغلی و عملكرد بیمه هحای عمحر وجحود دارد.    

رشدکارکنان و لیره از جمله موارد مهمی است که سبب ایجاد خالقیت در کارکنان و به تبعات آن نوآوری سازمانی محی شحود .   

زمان محقحق شحود.با   مدیریت صحیح در سازمان باید محیطی را پرورش دهند خالقیت و نوآوری را تسهیل نمایحد و اهحداف سحا   

توانیم انتظار داشته باشیم یك چهحارچوب تنظحیم شحده و بحدون انعطحاف توسحط محدیران         توجه به دنیای پر آشوب کنونی نمی

پاسخگوی نیاز کارکنان باشد، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق به بررسی تحاثیر فرهنحگ سحازمانی بحر نحوآوری      

لذا سوال اصلی تحقیق ایحن اسحت کحه آیحا فرهنحگ       القیت سازمانی در شهرداری تهران می پردازیم.سازمانی با نقش میانجی خ

  سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران تاثیر دارد؟

 

 فرضیات تحقیق:

 فرضیه اصلی

 .تاثیر معنی داری داردفرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی 

 فرضیه های فرعی

 .فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر معنی داری دارد -9

 .فرهنگ سازمانی بر خالقیت سازمانی تاثیر معنی داری دارد -2

 .خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر معنی داری دارد -8

 

 روش تحقیق

مانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی در شهرداری تهران تحقیق حاضر، به بررسی تاثیر فرهنگ ساز

پرداخته است. روش تحقیق، از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی که به صورت 

ر است، که با استفاده از نف 24111میدانی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد 

عنوان نمونه اانتخاب گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود و پایایی پرسش نامه با استفاده از نفر به  878فرمول کوکران تعداد 

ارزیابی شد و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی استفاده گردید. به منظور تجزیه و  811/1ضریب آلفای کرونباخ 

 استفاده شد. Plsو نرم افزار  ها از آزمون مدل معادالت ساختاریلیل دادهتح

 

 ها و آزمون فرضیات تجزیه تحلیل داده

 های پژوهش از آزمون مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه

 

 

 

 

                                                           
15 Yung-Ming 
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 قیقهای تح  فرضیه T-VALUESمدل معادالت ساختاری در حالت  -1نمودار 

 
 مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد فرضیه های تحقیق -2نمودار 

 
 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 .فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی تاثیر معنی داری دارد

 بررسی نقش میانجی متغیر خالقیت سازمانی -

متغیر تقسیم دانش سنجیده می شود.برای آزمون ارتباط یك متغیر میانجی، یك آزمون پر کاربرد  در این بخش نقش میانجی

رود و از وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی یك متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می 91به نام آزمون سوبل

 شودرفرمول زیر محاسبه می

                                                           
16 Sobel Test  
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 که در آن

 a  میان متغیر مستقل و میانجی مقدار ضریب مسیر 

b   مقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 

Sa   خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

Sb باشد. خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته می 

 خالقیت سازمانی نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر-1جدول 

z-value Sb Sa b a 

45212 15114 15188 15422 15487 

 

 می باشد که بیانگر نقش میانجی متغیر خالقیت سازمانی می باشد 9511باالتر از z-value بر اسا  نتیجه بدست آمده مقدار

 تعیین شدت تأثیر میانجی متغیر خالقیت سازمانی -

 VAFای به نامم از طریق متغیر میانجی از آمارهعالوه بر آزمون سوبل، برای تعیین شدت اثر لیر مستقی
شود که استفاده می97

تر باشد، نشان از قوی بودن تأثیر متغیر میانجی دارد. در واقع نزدیك 9کند و هرچه این مقدار به را اختیار می 9و  1مقدار بین 

 گرددره میسنجد، و از فرمول زیر محاسباین مقدار نسبت اثر لیر مستقیم بر اثر کل را می

 
 که در آن

 a ر مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

bرمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته  و 

:C باشد.مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و وابسته می 

 نینتیجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی خالقیت سازما-2جدول 

VAF c b a 

15212 15111 15422 15487 

 

می باشد. لذا در  15212بر اسا  نتیجه بدست آمده مقدار شدت اثر لیر مستقیم از طریق متغیر میانجی تقسیم دانش برابر با 

معنی اصلی تحقیق مبنی بر اینكه فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خالقیت سازمانی تاثیر  مجموع فرضیه

 داری دارد، مورد تائید قرار می گیرد. 

                                                           
17 Variance Accounted For  
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 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق -3جدول 

فرضیه های 

 فرعی
 فرضیه های تحقیق

ضریب 

 مسیر
T-

VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 اول
فرهنگ سازمانی بر نوآوری سحازمانی تحاثیر معنحی داری    

 دارد
 تائید 11٪ 995424 15418

 دوم
قیت سازمانی تحاثیر معنحی داری   فرهنگ سازمانی بر خال

 دارد
 تائید 11٪ 75471 15491

 سوم
خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر معنی داری 

 دارد
 تائید 11٪ 995118 15114

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

سحازمانی و تاییحد نقحش     تایید تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی و خالقیتتحقیق مبنی بر  باتوجه به تأیید فرضیه های

محدیران شحهرداری تهحران    میانجی خالقیت سازمانی در تاثیرگذاری فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در شحهرداری تهحران،   

بهبحود شحرایط کحاری     بحرای  مناسحب  اقدامات انجام و کارکنان شخصیتی – اجتماعی عوامل به مانند توجه اقداماتی با میتوانند

و اجرای مكانیزم هایی به منظور نهادینه سحازی ارزشحهای مشحترک سحازمانی و تحدوین و انتشحار اهحداف،        کارکنان، طرح ریزی 

تجربیات، و رسالت سازمانی و شرح شفاف و وظایف و اهمیت آن در دستیابی بحه اهحداف در راسحتای تمرکحز برتقویحت رسحالت       

به ایحن   ازمانی فراهم آورند.و مدیران در شهرداری تهرانسازمانی موجبات خالقیت در فرایندهای سازمان و به تبع آن نوآوری س

مساله واقف باشد که فرهنگ سازمان در انسجام درونی سازمان برای اجرای موفقیت آمیز استراتژیهای کسب و کارنقش مهمحی  

توانحایی هایشحان را در    پیشنهاد میشود مدیران کارمندان خود را مورد راهنمایی و حمایت قرار داده ورا ایفا میكنددر این راستا 

کنند با انگیزه بیشتری  یك فرایند منظم رشد و توسعه دهند. زیرا کارمندانی که دارای احسا  حمایت و مسئولیت بیشتری می

در جهت بروز خالقیت سازمانی تالش می کند همچنین پیشنهاد دیگر اینكه هرچه کارکنان به این حس برسند که محی تواننحد   

ود ضعف های سازمان را براحتی به گوش مدیران برسانند و از بیان نظراتشان احسا  تحر  نداشحته باشحند و    با ارائه نظرات خ

متقابال مدیران نیز از نظرات آنها استقبال کنند کارکنان خود را جزئی از سازمان میدانند پس در جهت خالقیت سازمانی تحالش  

 ت پی در پی در بازه های زمانی متعدد شكل بگیرد.می کنند پس پیشنهاد می شود این حس با برگزاری جلسا
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