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چکیده
از آنجاییکه روش بسترسازی تفکرات نوآورانه و تغییر و بهبود فرهنگ سازمانی نهادینه شده نقش مهمیی
در موفقیت برنامه ها ایفا می کند .هدف این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر تاثیر فرهنگ سازمانی با رویکیرد
نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان و همچنین تعیین روابط بین این عوامل می باشید .علیی رغی اهمییت
نوآوری تاکنون کمتر به مطالعه و پژوهش بنیادی جهت نوآوری و فرهنگ سازمانی پرداخته شده اسیت نمونیه
آماری این تحقیق 562نفر از کارکنان و کارمندان بخش ستادی شرکت پارس خودرو بودند  .که با اسیتفاده از
روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .که از میان  023پرسشنامه توزیع شده ،نمونیه انتخیاب شیده
است .مدل معادالت ساختاری ( )SEMبا استفاده از نرم افزار ایموس برای بررسی روابط میان سازه های ایین
تحقیق به کار گرفته شید .یافتیههیای تحقییق بییان مییدارنید کیه فرهنیگ سیازمانی برنیوآوری سیازمانی
تأثیرمستقیمی دارد و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری سازمانی و فرهنگ سازمانی تأثیر مستقیمی
بر موفقیت استراتژی سازمان دارد  .نتایج پژوهش پیش رو عبارتند از :الف) فرهنگ سازمانی بر روی نیوآوری
کارکنان تاثیرگذار است و ارتباطشان بیه ویورت متبیت و مسیتقی میباشید ،ب) نیوآوری بیر روی موفقییت
استراتژی سازمان تاثیر مستقی دارد و ارتباطشان به وورت متبت و مستقی میباشد ،ج) فرهنگ سازمانی بیر
موفقیت استراتژی سازمان تاثیرگذار است و ارتباطشان به وورت متبت و مستقی میباشد.
واژگان کلیدی :موفقیت استراتژی سازمان ،فرهنگ سازمانی ،نوآوری سازمانی.
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 .5مقدمه
تغییرات تکنولوژیکی و تجاری در جامعه ی امروزه منجر به مواجهه شرکتها با فشار می گردد .که این
فشار تهدیدی برای توان سازماندهی می باشد .سازمانها پیوسته تحت رقابت هستند و مجبورند به طور
متناوب به تفکر و عمل نوآورانه جدید بپردازند .بنابراین می توان نوآوری 1را اینگونه تعریف نمود :فرآیند
کشف و توسعه ای که به تولید محصوالت جدید ،فرآیندهای محصول ،سازماندهی ،تکنولوژی یا تاسیسات و
ترتیب سیست می پردازد (  (Cerne et al ,2012آنچه در بحث خالقیت و نوآوری بسیار مه و اساسی می
باشد این موضوع است که اگر این بحث در سازمان نهادینه شود می تواند موجب بهبود فرآیند برنامه ریزی
استراتژیك5درسازمان شود( .ملکی .)1031 ،از طرفی نوآوری استراتژیك ه یك نگرش کل نگر سیستماتیك
است که روی ایجاد نوآوری های گسسته تمرکز دارد .نوآوری زمانی استراتژیك می شود که یك فرایند
تکرارپذیر عمدی داشته باشد که تفاوت مشخصی را در انتقال ارزش به مشتریان ،مصرف کنندگان ،شرکا و
بنگاه ایجاد نماید.
0
همچنین فرهنگ سازمانی ه یك عامل اساسی است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت تأثیر قرار
می دهد (,پارک و کی  )5332استیفن ،پی ،رابینز )1223(1هفت ویژگی اولی را برای فرهنگ سازمانی
7
مطرح می نمایند که یکی از آنها نوآوری می باشد  .آندرپوپولوس ،)5331( 2مارکیدز )5330( 6وی هو ا
( ، )5330فرهنگ سازمانی را دارای رابطه معنی دار با نوآوری و خالقیت دانسته اند .وودمن ،سایر و گریفین
 )1220(3نشان می دهندکه بین فرهنگ عقالیی ،مشارکتی ،حمایت کننده و ریسك پذیر با خالقیت افراد،
رابطه مستقی و بین فرهنگ سلسله مراتبی و بوروکراتیك باخالقیت افراد رابطه معنی دار و غیرمستقی وجود
دارد .در مقابل تحقیق چاسمیر و کبرگ )1237( 2نشان داد رابطه مستقی میان فرهنگ بوروکراتیك و نوآوری
افراد وجود دارد که این امر نیز احتماالً به دلیل وجود فرهنگهای گوناگون از بخشی به بخش دیگر و حتی
گروه های کوچك کاری و همچنین تفاوت ساختارهای موجود که فرهنگ بوروکراتیك بر آن حاک است می
باشد ).تبریزی و همکاران .)1031،فرهنگ ،راهنمای تدوین و اجرای استراتژی است و زمینهای فراه میکند
که سازمان،استراتژی هایش را دنبال کند .بنابراین بین فرهنگ ،استراتژی و سازمان باید سازگاری و
هماهنگی وجودداشته باشد .دیویس 13رابطة بین فرهنگ و استراتژی و تعامل آنها را در پدید آمدن عملکرد
سازمانی نشان میدهد( .فتحی زاده )1032،
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ارتباط بین استراتژی و فرهنگ ،تأثیر قابل مالحظهای بر عملکرد سازمان دارد .باورها ،ارزشها ،هنجارها و
فلسفه مدیریت ردة باال ،فرایند تدوین استراتژی را هدایت میکنند.
علی رغ اهمیت نوآوری به دالیل مختلف ،تاکنون کمتر به مطالعه و پژوهش بنیادی و برنامه ریزی برای
نوآوری درکشور ما پرداخته شده است و این در حالی است که به شدت به یك نسل خالق و نوآور نیازمند بوده
و هستی  .بسیاری از واحبنظران بر این باورند که اگر قرار است در یك سازمان ،محیطی جهت ایجاد تغییرات
موثر و پایدار بوجود آید ،فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود.
چندین دسته مختلف از نوآوری در ادبیات وجود دارد .دسته اول ،محصولی که بر خالف روند نوآوری
می باشد ..دسته دوم ،محصول اولی که برخالف نوآوری های تدریجی 1است .دسته سوم ،محصوالت فنی
که برخالف نوآوری های اداری5می باشد .به هرحال ،اگر یك شرکت ،واقعا نوآورانه در نظر گرفته شود ،رفتار
نوآورانه باید در یك فرهنگ سازمانی قوی ،0تعبیه گردد .این به این معنی است که افراد درون سازمان تمایل
به اعتقادات مشابه1و الگوهای رفتاری دارند .2لذا اهمیت موضوع در چارچوب اهمیت متغیرها  ,قابل تبیین
است .اهداف این تحقیق  ،تعیین تاثیر میان نوآوری ،فرهنگ سازمانی و موفقیت انواع استراتژی سازمان می
باشد  .همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای راهنمای مدیران و برنامه ریزان وطراحان سازمان ها جهت
انتخاب متناسب فرهنگ سازمانی است که به وسیله آن ،فضای مناسبی جهت بروز استعدادها و خالقیت افراد
در سازمان فراه آید .و در نهایت منجر به تدوین استراتژیهای مناسب برای رسیدن به اهداف سازمان گردد.
لذا موضوعی که دراین تحقیق با آن سروکار داری این است که عوامل مؤثر بر موفقیت استراتژی سازمان،
کدامها هستند و همچنین تحلیل روابط بین این عوامل می باشد .همچنین بررسی دو متغیرفرهنگ سازمانی با
مولفه های مشارکتی ،ثبات و یکپارچگی ،انعطاف پذیری و ماموریتی و متغیر نوآوری با مولفه های تجهیزات،
فرآیند ،محصول ،خدمات ،بازاریابی ،مدیریت و رهبری و سازمانی ،بعنوان متغیرهای مستقل که بطور غیر
مستقی بر موفقیت انواع استراتژی سازمانی با زیر مولفه های تهاجمی ،تدافعی ،رقابتی ،محافظه کارانه
تاثیرگذار است .با این تفاسیر مدل مفهومی تحقیق ،به شکل زیر می باشد .
چارچوب نظری پژوهش
فرهنگ سازمانی
هال فرهنگ را میراث عمومی یك اجتماع می داند که شامل همة داراییها ،رفتار و کردار و تفکر افراد
یك جامعه است که از گروهی به گروه دیگر منتقل می شود .وینر بیان کردکه بیشتر پژوهشگران در زمینه
فرهنگ سازمانی بر این نکته توافق دارندکه ارزشهای مشترک یك عنصر کلیدی در تعریف فرهنگ است.
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فرهنگ انعطاف پذیر
ویژگی بارز این فرهنگ تأکید بر محیط خارجی از طریق انعطاف پذیری در جهت تأمین خواسته های
مشتری است این فرهنگ مشوق هنجارهایی است که توافق سازمان را در شناسایی و تغییر و تبدیل عالئمی
که از محیط دریافت می کند بر پاسخ های رفتاری افزایش می دهد  .به عنوان نمونه شرکت های بازاریاب
الکترو نیکی و لوازم بهداشتی از این فرهنگ بهره می برند زیرا شغل آنها مستلزم تغییر سریع جهت جلب
رضایت مشتریان است.
فرهنگ رسالت (مأموریت)
این فرهنگ برای سازمانی مناسب است که کارش خدمت به محیط است ،اما نیاز به تغییر سریع ندارد .این
نوع فرهنگ اهمیت زیادی برای نگرش مشترک نسبت به اهداف سازمان قائل است.
فرهنگ مشارکتی
این نوع فرهنگ ,به مشارکت اعضای سازمان و بر انتظارات آنها از محیط ,که با سرعت در حال در حال
تغییر است تأکید دارد.
فرهنگ سازگاری
از یك روش منظ برای فعالیتهای اقتصادی حمایت می کند .در این فرهنگ مشارکت های فردی تا
حدی اندک است اما پیوستگی ،همسویی و انسجام و همکاری بین اعضا بر این نقصان غالب می آید به
عنوان یك نمونه از فرهنگ سازگاری یا انسجام می توان شرکت های بیمه را نام برد (ملکی .)1031 ،
نوآوری
یکی از مشکالت اولیه در خصوص نوآوری ،تعریفی دقیق از نوآوری است .این موضوع در تمام تعاریف
نوآوری رایج می باشد و عمومیت دارد که نوآوری چیزی جدید یا نوین می باشد .غیر از جدید بودن ،تعاریف از
لحاظ دیدگاه و کاربرد دانشگاهی با ه فرق می کنند (گوجارو .) 5332،شومپیتر ) 1210 (1اولین کسی بود که
نوآوری را در قالب مفهوم علمی آن مطرح کرد .وی نوآوری را به عنوان یك تغییر برگشت ناپذیر و تاریخی
در مسیر انجام کارها و تخریب خالقانه توویف می کند .در اینجا نوآوری ها به عنوان خالقیت های جدید به
لحاظ اهمیت اقتصادی تعریف می شوند که برای نخستین بار توسط شرکت ها اجرا می شوند (دوبنی .)5333
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انواع نوآوری
طبقه بندی های مختلفی برای نوآوری وجود دارد؛ رایج ترین این طبقه بندی ها ،سه نوع نوآوری برای
تمایز بخش دولتی و خصووی است :نوآوری در فرآیند ،نوآوری در محصول یا خدمت و نوآوری در مفاهی
راهبرد یا کسب و کار .در مطالعات انجام شده ،دو نوع دیگر نوآوری در زمینه ارائه خدمات دولتی و تعامالت
درون سازمانی وجود داد .نوآوری در حوزه راهبرد یا سیاست به مأموریت ها ،اهداف ،راهبردهای جدید اشاره
دارد .نوآوری در محصول یا خدمت نیز منجر به تغییراتی در شکل یا طرح محصوالت یا خدمات می شود.
نوآوری در ارائه خدمت یا محصول به روش های جایگزین برای ارائه خدمات ،نحوه تولید محصوالت یا تعامل
با مشتریان می پردازد .نوآوری در فرآیند به عنوان یك اقدام مه در سازمان ،نتیجه بهبود مستمر کیفیت
است و بیانگر سیاست ها ،شکل های سازمانی و رویه های جدید داخلی است که برای پشتیبانی از نوآوری
الزم است .نوآوری در تعامالت درون سازمانی ،روشهای جدید یا بهبود یافته در تعامل با سایر عوامل تولید،
پایگاه های دانشی ،یا تغییر در نحوه حاکمیت یا اداره سازمان است (امیرحسینی.)1031 ،
فرهنگ نوآورانه
یك فرهنگ با گرایش نوآوری ،اووالً به عنوان نیاز به حداکتر نمودن ایده های نوآور که در یك دوره
معین پدیدار می گردد ،تعریف می شود .یکی از تعاریف دقیق تر اشاره دارد که فرهنگ نوآوری به عنوان یکی
از راه های تفکر و رفتار است ،که ارزشها و گرایش های یك سازمان را ایجاد ،توسعه و بنا می گذارد و شامل
پذیرش و حمایت از ایده ها و تغییرات بهبود دهنده در عملکرد و کارائی شرکت می باشد ،حتی اگر این
تغییرات به معنی تضاد با رفتار سنتی و مرسوم باشد.
رابطه میان فرهنگ سازمانی و نوآوری
فرهنگ سازمانی دارای رابطه معنی دار با نوآوری و خالقیت می باشد .تحقیقات گریفین ( )1220نشان
می دهدکه بین فرهنگ عقالیی ،مشارکتی ،حمایت کننده و ریسك پذیر با خالقیت افراد ،رابطه متبت و بین
فرهنگ سلسله مراتبی و بوروکراتیك باخالقیت افراد رابطه معنی دار منفی وجود دارد .در مقابل تحقیق
چاسمیر و کبرگ )1237( 5نشان داد رابطه متبتی میان فرهنگ بوروکراتیك و نوآوری افراد وجود دارد که این
امر نیز احتماال به دلیل وجود فرهنگهای گوناگون از بخشی به بخش دیگر و حتی گروهای کوچك کاری و
همچنین تفاوت ساختارهای موجود که فرهنگ بورو کراتیك بر آن حاک است می باشد .با توجه به تحقیقات
وورت گرفته  ،در اکتر موارد هیچ رابطه دقیق و کاملی یافت نشده است که این مسأله می تواند تابع شرایط
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زمانی ،مکانی و عوامل متعدد دیگری باشد که الزم است در هر سازمانی به طور جداگانه مورد بررسی قرار
گیرد( .فتحی زاده )1032،
استراتژی
استراتژی به متابه طرح ،بر نقش رهبری آگاهانه و ضرورت توجه به مقاود قبلی تأکید دارد ،الگو به عمل
تأکید دارد و اینکه استراتژیها میتوانند بدون قصد قبلی ظاهر شوند .موقعیت ،مفهوم زمینه را معرفی میکند
و اینکه استراتژی در بیرون سازمان ه ریشه دارد و دیدگاه به ما یادآور میسازد که در شناخت استراتژی به
جنبه خرد جمعی موجود در سازمان توجه کنی )(Mintzberg and Waters ,1985
استراتژیهای مایلز و اسنو
دستهبندی مایلز 1و اسنو )1273( 5از استراتژی عمومی اولین رویکردی بود که در تحقیقات به وجود آمد .نتایج
کار تحقیقی تجربی آنها در چهار ونعت ،چهار نوع دسته بندی استراتژیك را نشان می داد.
آینده نگران
شرکتهای آینده نگر از طریق ابداع و نوآوری به بازار های جدید چش دارند این سازمانها بشکل مداوم
در جستجوی فروت های جدید در بازار بوده ،و بشکل منظ راهکارهای جدید در پاسخ به روندهای جدید
محیطی را می آزمایند .این گروه عمدتاً پیشگامان در توسعه و ایجاد محصوالت جدید هستند.
مدافعان
مدافعان روی بازار تولید محدود تمرکز می کنند .در واقع تاکید بر روند تولید قیمت را کاهش می دهد.
این گروه از شرکت ها دیدی محافظه کارانه در ارتباط با توسعه محصوالت جدید داشته و سعی در حفظ
موقعیت امن خود در بخش محدودی از بازار دارند .آنها عمدتا به رقابت در قیمت و کیفیت می پردازند و
تمایل کمتری به رقابت در محصوالت و بازارهای جدید دارند .مدافعان توجه اولی خود را بر بهبود کارائی
فرآیندهای عملیاتی موجود خود ،متمرکز می کنند.
تحلیلگران
تحلیلگران تالش می کنند تا با کارائی هزینه باال عمل کرده در حالیکه بر منحنی نوآوری باقی می مانند.
این گروه حالت میانه ای از دو گروه قبلی می باشند .و برخی از خصوویات هر دو دسته را دارا می باشند .آن-
. Miles
. Snow

1
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ها سعی در حفظ موقعیت خود در بازار اولی داشته(همانند مدافعان) ،و در همین حال بدنبال محصوالت و
بازارهای جدید هستند(همانند آینده نگران) .اگرچه این گروه بندرت پیشرو در ایجاد و توسعه بازار و
محصوالت هستند .آنها به دقت ایده های جدید رقبا را بررسی کرده و بسرعت آن دسته از ایده هایی را که
محتملترند را اتخاذ می نمایند.
واکنش دهندگان
واکنش دهندگان نیز تنها زمانی شرایط خود را تغییر می دهند که توسط نیروهای خارجی مجبور به انجام
این کار شوند .مدیران ارشد این سازمان ها هر از چندگاهی تغییرات و عدم اطمینان را در محیط پیرامون خود
درک کرده ،اما اغلب دارای استراتژی مشخص و سازگاری نیستند .این گروه بندرت دست به اوالح و
تغییرات در جهت تطابق با محیط میزنند ،مگر آنکه محیط سازمان آنها را تحت فشار قرار دهد.
دسته بندی مایلز و اسنو ( )1273توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرد در چندین مطالعه و
تحقیق مورد امتحان و ارزشیابی قرار گرفت( .کونانت 1و بقیه ;1223 ،مك دنیل 5و کوالری .)1232 ،0در
برخی از این مطالعات ،این نظر مایلز و اسنو که آینده نگران ،مدافعان و تحلیلگران ،عمدتاً موفق تر از واکنش
دهندگان هستند ،مورد تایید قرار گرفت.
رابطه میان فرهنگ و استراتژی های سازمان
ارتباط بین استراتژی و فرهنگ ،تأثیر قابل مالحظهای بر عملکرد سازمان دارد .باورها ،ارزشها ،هنجارها و
فلسفه مدیریت ردة باال ،فرایند تدوین استراتژی را هدایت میکنند .چنین باورهایی ممکناست در بردارندة
باورهای اساسی مانند رهبری در قیمت یا نوآوری در یك بازار ویژه ،رفتار عادالنه ومنصفانه با کارکنان و
مشتریان و آلوده نکردن محیط زیست باشد.

1

. Conant
. McDaniel
3
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مشارکتی
ثبات و یکپارچگی
فرهنگ سازمانی

تهاجمی

انعطافپذیری

تدافعی

موفقیت انواع

ماموریتی

استراتژی

رقابتی
محافظه کارانه

تجهیزات

نوآوری

فرآیند

محصول

خدمات

بازاریابی

مدیریتی و
رهبری

سازمانی

شکل  -5مدل مفهومی تحقیق (مایلز و اسنو)5233 ،

پیشینه داخلی
تحقیقی تحت عنوان رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری های حسابداری مدیریت در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( )1020توسط حاجیها و خراط زاده انجام شده است .در این تحقیق
به بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس ابعاد فرهنگی مدل موژن ( )1222و ارتباط آن با بکارگیری نوآوری های
حسابداری مدیریت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است .نوآوری های حسابداری
مدیریت مد نظر این تحقیق عبارتند از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،مدیریت بر مبنای فعالیت ،ارزیابی
متوازن ،هزینه یابی بر مبنای هدف ،هزینه یابی استاندارد ،هزینه یابی کیفیت و هزینه یابی کایزن و ابعاد
فرهنگ سازمانی عبارتند از گرایش های حمایتی ،نوآوری ،قانونگرایی و هدفگرایی .بر اساس یافته های
تحقیق ،میان فرهنگ سازمانی شرکت هایی که نوآوری های حسابداری مدیریت را بکار گرفته اند و آنهایی
که از این نوآوری ها کمتر استفاده کرده اند ،تفاوت معنی داری وجود دارد.
هدف از پژوهش حاضر با هدف ارائه و آزمودن مدل توسعه قابلیت نوآوری بر اساس تأثیر فرهنگ یادگیری
سازمانی در ونایع غذایی کرمان است .یافته ها نتایج حاول از تحلیل مسیر نشان داد که کسب اطالعات،
تفسیر اطالعات ،تغییرات رفتاری و شناختی و فرهنگ نوآورانه به طور غیر مستقی بر نوآوری اجرایی ،و به
طور مستقی بر نوآوری فنی تأثیر گذار هستند.
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پیشینه خارجی
اوزکورت 1در سال (  )5310نقش نوآوری در رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شرکت ،تاثیر فرهنگ
سازمانی بر روابط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی پرداختند .یافته ها نشان می دهد که در بخش
بانکداری ،فرهنگ سازمانی و نوآوری ،یك اثر مستقی و متبت بر ابعاد عملکرد شرکت دارد.
سرنی )5315( 5در پایان نامه دکتری خود تحت عنوان فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی در شرکت
های ترکیه به بررسی تاثیر متغیرهای یادگیری ،نوآوری و خالقیت بر نحوه فعالیت شرکتهای ترکیه ای
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد بین فرهنگ یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه رابطه متبت بسیار قوی
وجود دارد همچنین ارتباط غیر مستقیمی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و نوآوری از طریق فرهنگ نوآورانه
نیز وجود دارد.
در تحقیقی دیگر باعنوان تاثیر فرهنگ سازمانی و سبك رهبری نسبت به تعهد کارمند و اثرات آنها نسبت
به وفاداری کارکنان ( )5315که توسط لی لی سوهارتی 0و دندی سولی یانتی انجام شده است ،هدف آن ها
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و سبك رهبری نسبت به تعهد کارمند و اثرات آنها نسبت به وفاداری کارکنان
بوده است .به همین منظور فرضیه های زیر ارائه شده است  - 1 .فرهنگ سازمانی  ،تعهد کارکنان را تحت
تاثیر قرار می دهد -5.سبك رهبری  ،تعهد کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد -0.تعهد کارکنان ،وفاداری
کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد -1.فرهنگ سازمانی همراه با سبك رهبری  ،وفاداری کارکنان با تعهد
کارکنان به عنوان متغیر واسطه تاثیر می گذارد ؛ جامعه مورد مطالعه کارکنان هتل جاوا در کشور اندونزی بوده
است .در نهایت با استفاده از روش های آماری اتخاذ شده ،نتایج پژوهش بیانگر آن است که فرضیه تاثیرات
فرهنگ سازمانی و سبك رهبری بر تعهد کارکنان در این تحقیق حمایت میشود و همچنین تعهد کارکنان نیز
به طور قابل توجهی وفاداری کارکنان را تحث تاثیر خود قرار می دهد .عالوه بر این ،نقش تعهد کارکنان به
عنوان متغیر واسطه برای تاثیر بر فرهنگ سازمانی و سبك رهبری نسبت به وفاداری نیز در این تحقیق ثابت
شده است .
فرضیات تحقیق
فرضیه اول :فرهنگ سازمانی بر نوآوری کارکنان تاثیر دارد.
فرضیه دوم :نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیردارد.
فرضیه سوم :فرهنگ سازمانی بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیر دارد.
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روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توویفی و از نوع همبستگی علی می باشد .جامعه آماری
این پژوهش کارکنان و کارمندان بخش ستادی شرکت پارس خودرو می باشند  .با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی ساده جامعه  265نفر انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیر فرهنگ
سازمانی از پرسشنامهای که دنیسون 1استفاده کرده بود ،استفاده شده است و همچنین جهت اطالعات مربوط
به متغیر استراتژی و نوآوری از پرسشنامه مدل استراتژی مایلز و اسنو 5استفاده شده است .پایایی پرسشنامه
توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ( )3/22تعیین گردید .تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آمار توویفی
(فراوانی ،درود ،میانگین) و آمار استنباطی (مدل معادالت ساختاری) انجام شد.
یافتههای پژوهش
به منظور ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی از طریق روش حداکتر درست نمایی الزم است داده ها از
توزیع نرمال برخوردار باشند .به همین منظور از کشیدگی و چولگی متغیرهای مشاهده شده می توان نتیجه
گرفت که داده ها دارای توزیع نرمال هستند یا خیر .با توجه به اینکه کشیدگی بر کوواریانس و واریانس تاثیر
می گذارد و از آنجا که کوواریانس و وریانس مبنای مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداکتر درست
نمایی است؛ لذا بایستی مقدار کشیدگی را به عنوان عامل انحراف از توزیع نرمال مورد ارزیابی قرار داد.
براساس نظر وِست  ،1222در وورتی که تك تك متغیرهای مشاهده از کشیدگی کمتر از  7برخوردار باشند؛
می توان نرمال بودن را به داده ها پذیرفت .البته قابل ذکر است که به منظور سنجش توزیع نرمال از روش
های مختلفی استفاده می شود .در این پژوهش با توجه به اینکه مقادیر تمام متغیرهای مشاهده شده برای
آماره کشیدگی پایین تر از ارزش عددی 7می باشد؛ بنابراین توزیع متغیرها نرمال می باشد.
به منظور تعیین اعتبار شاخص های هر متغیر و تفاوت میان متغیرها با یکدیگر از تحلیل عاملی تاییدی
استفاده می شود و برای هر متغیر یك تحلیل عاملی تاییدی گرفته می شود و سپس برای کل مدل یك
تحلیل عاملی تاییدی کلی نیز تبیین می شود .برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل مسیر چندین
مشخصه برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های نیکویی
برازندگی در جدول ( )1نشان داده شده است  .نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی پایین تر از  0می باشد؛
بنابراین مدل از برازش خوبی برخوردار است .اما از آنجا که این شاخص تحت تاثیر نمونه است بایستی برای
تعیین نیکویی به بررسی شاخص های تطبیقی و مقتصد ه پرداخت .شاخص  CFIو  RMSEAبا توجه به
اینکه از حد مطلوب برخوردار نیستند؛ بنابراین بایستی مدل را اوالح کرد.
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جدول  -5شاخص های برازش
شاخص های برازش

حد مطلوب

حد مدل پژوهشی

( CMIN/DFنسبت کای اسکوایر به درجه آزادی)

کمتر از 0
باالتر از 3/23
کمتر از 3/33
باالتر از 3/23

1/202
3/216
3/313
3/213

CFI
RMSEA
IFI

در تحلیل ها ،سطح معنی داری همه گویه ها کمتر از  3032می باشد؛ از طرفی بارعاملی گویه ها که
بایستی باالتر از  300باشد .گویه ها نیز دارای بارعاملی بیشتر از  300می باشند که نشان از مناسب بودن رابطه
گویه با متغیر متناظرش است .همانطور که
مشاهده می شود در این راستا ،گویه هایی که ثابت فرض شده اند ،نسبت بحرانی و سطح معنی داری
آنها خالی می باشد و این به خاطر این قضیه است که به منظور این که مدل را تبدیل به مدل فرامشخص
کنی و امکان انجام معادالت ساختاری وجود داشته باشد ،بایستی درجه آزادی مدل متبت باشد که به همین
خاطر نرم افزار به طور خودکار بعضی از گویه ها را ثابت فرض می کند .همچنین ،بارهای عاملی نشان دهنده
رابطه گویه با متغیر خودش می باشد که هرچقدر این رابطه از شدت باالتری برخوردار باشد نشان دهنده
اهمیت آن گویه برای متغیرش میباشد.
با توجه به اینکه در تحلیل های نسبتا ساده ،نرم افزار  SPSSبهکار میرود و از آنجا که معموال دقت
تحلیل های نرم افزار ایموس در مقایسه با دقت تحلیل های نرم افزار لیزرل ،به نسبت دقیق تر است به
همین خاطر ترجیح داده شده از نرم افزار ایموس بهره گرفته شود.
از آنجا که هر یك از متغیرهای این پژوهش دارای چندین مولفه می باشد و نیز هر یك از این مولفه ها
دارای اوزان ارزشی متفاوتی هستند ،لذا باید از روش تحلیلی بهره برد که بتوان اوزان مختلف و تاثیر همزمان
پارامترها را لحاظ نمود .به همین منظور تصمی بر این شد که از نرم افزار ایموس استفاده شود .در این
پژوهش ،چند متغیر دخالت داده شده که هر یك از این متغیرها دارای چندین مولفه با اوزان ارزشی متفاوتی از
ه می باشند.
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شکل  -9ارتباط متغیرها به همراه مولفه ها

مدل خروجی نرم افزار ایموس در زیر آورده شده است:

شکل  -9مدل اندازه گیری استاندارد شده

در جدول  5نتایج شاخص های برازش مدل اوالح شده به شرح زیر می باشد.
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جدول  -9شاخص های برازش
شاخص های برازش
( CMIN/DFنسبت کای اسکوایر به درجه آزادی)
CFI
RMSEA
IFI

حد مدل پژوهشی
5/010
3/372
3/327
3/231

حد مطلوب
کمتر از 0
باالتر از 3/23
کمتر از 3/33
باالتر از 3/23

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی کمتر  0می باشد؛ بنابراین مدل از برازش خوبی برخوردار است .برای
تعیین نیکویی نیازمند بررسی شاخص های تطبیقی و مقتصد ه هستی که در ادامه می آید.
شاخص  CFIو  RMSEAبا توجه به اینکه حد مطلوب را برخوردارند و همانطور که مشاهده می شود برازش
نیکویی مدل ساختاری از حد مطلوب باالتر است که این باعث می شود که مدل نیاز ی به اوالح نداشته
باشد.
جدول  -9بررسی روابط میان متغیرهای بیرونی با درونی
برآورد
متغیر بیرونی

متغیر درونی

تخمین زده

فرهنگ سازمانی موفقیت استراتژی
فرضیه های
موفقیت استراتژی
نوآوری
اولی پژوهش
نوآوری
فرهنگ سازمانی

شده
3/632
3/357
3/123

نسبت

سطح معنی

بحرانی

داری

2/710
5/011
1/137

***
3/701
***

ضریب تاثیر
3/633
3/303
3/610

نتیجه
فرضیه
تایید
تایید
تایید

در جدول  ، 1ضریب تعیین قابل مشاهده است که هر متغیر چه مقدار توسط متغیر مستقل تبیین شده است.
جدول  -1ضریب تعیین میان متغیرهای بیرونی
ضریب تعیین
3/06
3/11

متغیرهای درونی
نوآوری
موفقیت استراتژی

کاربرد ضریب تعیین را می توان ه در برازش مدل و ه در اینکه متغیرهای مستقل انتخاب شده در
تحقیق بخوبی توانسته اند آیا متغیر وابسته را تبیین کنند یا خیر ،بکار می رود .هرچقدر این شاخص باالتر
باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل می باشد و همچنین نشان می دهد که متغیر وابسته تحت علت
متغیرهای مستقل بیشتر می باشد .در این مدل پژوهش باتوجه به مقادیر باالی ضریب تعیین می توان به
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برازش مدل ساختاری استناد کرد و همچنین این طور تفسیر کرد که متغیرهای وابسته بیشترین وابستگی را
به متغیرهای مستقل خود دارند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به فرضیه اول تحقیق که بیان میدارد فرهنگ سازمانی بر نوآوری کارکنان تاثیر دارد .نتیجهای
که حاول شد با تحقیقات انجام شده همسو می باشد .و بیان گر آن است که فرهنگ سازمانی بر نوآوری
کارکنان تاثیر دارد .بطور کلی فرهنگ سازمانی شاخص حیاتی در موفقیت هر سازمان قلمداد می شود .به
عنوان متال آرش قنبری ( )1077در تحقیقی تحت عنوان بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برنوآوری مدیران
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران» به این نتایج دست یافتند .میزان نوآوری در این سازمان تابعی از
فرهنگ سازمانی حاک بر شرکت است .و یا اوزکورت در سال (  )5310نقش نوآوری در رابطه بین فرهنگ
سازمانی و عملکرد شرکت تاثیر فرهنگ سازمانی بر روابط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی
پرداختند .یافته ها نشان می دهد که در بخش بانکداری ،فرهنگ سازمانی و نوآوری اثر مستقی بر ابعاد
عملکرد شرکت دارد .بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که سازمان های موفق  ،ظرفیتی برای جذب
نوآوری درون فرهنگ سازمانی و فرآیند های مدیریتی دارند .فرهنگ انعکاس رهبری ،هنجارها و ارزش ها و
نمود عینی و ملموس چگونگی انجام کار توسط افراد و رفتار افراد با یکدیگر در سازمان است .فراه ساختن
محیطی که منعطف است ،افراد را توانمند می سازد ،به ایده های کارکنان احترام گذاشته ،مخاطره را تحمل
می کند ،نظام جبران خدمات در آن انعطاف پذیر است ،برای موفقیت ها جشن می گیرد ،احترام به کارکنان را
سرلوحه امور قرار می دهد و تفریحات را تشویق می کند .از طرفی ،نوآوری یك فرآیند گروهی است و در این
فرایند ،تعامل اطالعات و قدرت تیمی از اهمیت ویژه ای برخورداراست .بر این مبنا ،شایسته است که نوآوری
به عنوان جزئی از نظام ارزیابی عملکرد برای هر شخص مطرح گردد .از کارکنان در پایان دوره ارزیابی سؤال
شود که به چه میزان به ارائه ایده های بدیع پرداخته و تأثیر آن بر کار به چه نحو بوده است.
با توجه به نتایج فرضیه دوم تحقیق که بیان میدارد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیر دارد.
نتیجه ای که حاول شد با تحقیقات انجام شده همسو می باشد و بیانگر آن است که نوآوری بر موفقیت
استراتژی سازمان تاثیر دارد .همانگونه که بیان شد ،نوآوری کلید موفقیت سازمانهاست ،لذا باید راهکارهای
مناسبی را برای بهبود و ارتقای این مسیر جستجو نمود تا بتوان سازمانها را در جهت تغییری هدفمند و
موفقیت در بازار پویای امروزه یاری رساند  .پرویز احمدی در پژوهشی تحت عنوان ارتباط استراتژیك موثر بر
نوآوری سازمانی به بیان تاثیر رابطه میان نوآوری و استراتژی های سازمان پرداختند .در این تحقیق اولویت
اول بررسی وجود نوآوری سازمانی در شرکت مذکور در تاریخ تدوین این پژوهش است .اولویت دوم با بررسی
عامل ارتباط استراتژیك موثر بر نوآوری سازمانی است و اولویت سوم در این تحقیق با بررسی تفاوت نظرات
و نگرشهای گروههای طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه،فروش و بازاریابی است ..با این هدف که
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اطالعاتی در زمینه تفاوتهای نگرشهای نیروی انسانی که عمده ترین منبع توسعه محصول و نوآوری هستند
به مدیران سطوح باال جهت به کارگیری در تصمی گیریهای آتی ارائه شود.
با توجه به نتایج فرضیه سوم تحقیق که بیان میدارد فرهنگ سازمانی بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیر
دارد .نتیجه ای که حاول شد با تحقیقات انجام شده همسو می باشد و بیانگر آن است که فرهنگ سازمانی
بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیر دارد .فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد
و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند ،سامان یابد .دکتر شهباز برآهویی
و هانیه کازرانی ( )1025در تحقیقی تحت عنوان نقش فرهنگ سازمانی بر اهداف استراتژیك سازمان به
بیان نقش و رابطه فرهنگ سازمانی و استراتژی های سازمانی پرداختند و بیان نمودند که سازمانها میبایست
استراتژی فرهنگی را درسازمانهای خویش لحاظ کنند تا به میزان تطابق بیرونی و انسجام درونی اهداف خود
بپردازند با توجه به خصوویات فرهنگ همچون اکتسابی بودن ،اشتراکی بودن  ،قابل انتقال بودن  ،الگویی
بودن  ،سمبولیك بودن و تطبیق پذیر بودن فرهنگ ،مدیران عالی سازمان با اعمال مدیریت فرهنگ سازمان
میتوانند به تشخیص باورها و هنجارهای ناسازگار ،تغییر باورهای ناسازگار و تتبیت آن بردارند.
درادامه نتایج فرضیه های پژوهش گزارش می شود:
فرضیه اول :فرهنگ سازمانی روی نوآوری کارکنان تاثیر دارد.
با توجه به جدول  ،0به سطح معنی داری تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری کارکنان که کمتر از  3032میباشد
می توان فرضیه وفر را رد کرده و فرضیه پژوهش با سطح اطمینان  %22و ضریب مسیر  3061تایید کرد.
فرضیه دوم :نوآوری روی موفقیت استراتژی سازمان تاثیردارد.
با توجه به جدول ،0به سطح معنی داری تاثیر نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان که باالتر از  3032می
باشد و نسبت بحرانی برابر با  50011می باشد؛ بنابراین فرضیه وفر رد شده و فرضیه پژوهش در سطح
اطمینان  %22تایید می شود .بنابراین نوآوری بر روی موفقیت استراتژی سازمان تاثیر مستقی دارد.
فرضیه سوم :فرهنگ سازمانی روی موفقیت استراتژی سازمان تاثیر دارد.
با توجه به جدول  ،0به سطح معنی داری تاثیر تعهد بر اعتماد مشتریان که کمتر از  3032می باشد می
توان فرضیه وفر را رد کرده و فرضیه پژوهش با سطح اطمینان  %22و ضریب مسیر  3036تایید کرد .درواقع
تفسیر نتیجه به این معنی است که با افزایش یك واحد افزایش در فرهنگ سازمانی ،موفقیت استراتژی
سازمان به میزان  3036افزایش می یابد.
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وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با پژوهش های مشابه را به طور کلی می توان در قالب زیر خالوه نمود :



تفویض اختیار و آزادی عمل به کارکنان مجموعه در حوزه اختیارات ایشان
آموزش به منظور شکوفایی استعدادهای بالقوه کارکنان و در نتیجه بهره گیری از توانمندی ها و
خالقیت های آشکار شده آن ها



ارتقاء میزان مشارکت افراد و کار گروهی سازمانی



ارتقاء میزان مسئولیت پذیری و افزایش حس تعلق به مجموعه



افزایش بهره وری و اثربخشی در سازمان







تحقق اهداف فردی در سایه موفقیت و پیشبرد اهداف عالیه سازمان و به دنبال آن افزایش سطح
رضایتمندی پرسنل
شفافیت در امر تصمی سازی در جهت نیل به رویکردهای نوآورانه راهبردی و برنامه های بلند مدت
سازمان
افزایش توانمندی در پیش بینی های دقیقتر استراتژیك سازمان

پیشنهادات
پیشنهادات حاصل از این پژوهش
 با توجه به فرضیه اول تحقیق که بیان میدارد فرهنگ سازمانی بر نوآوری کارکنان تاثیر داردپیشنهاد
می شود که فرآیند و نظام نوآوری در راستای فرهنگ سازمان مستندسازی گردد ،به نحوی که
هریك از افراد و یا کارکنان سازمان  ,آن را درک نموده و نقش خویش را نیز به روشنی در این
فرآیند دریابند.
 با توجه به نتایج فرضیه دوم تحقیق که بیان میدارد نوآوری بر موفقیت استراتژی سازمان تاثیر دارد
پنمود که پیشنهاد می شود مدیریت باید یك دید استراتژیك در رابطه با نوآوری در سازمان تتبیت
کند که آن را به یك عنصر مرکزی قابل دسترس و یك ابزار ارزشمند برای دستیابی به نتایج بلند
مدت تبدیل نماید و نقش یك رهبر را در فرآیند تغییر ایفا کند و مسؤولیت ایجاد سازمانی را بعهده
بگیرد که توانایی بازسازی خو د و مواجهه با چالش های نو را داشته باشد  .قابلیت نوآوری و خالقیت
بر پایه وجود یك ضمیر جمعی است که کمك می کند سازمان به عنوان سیست نگریسته شود که
هر عضو باید به منظور دستیابی به نتیجه رضایتبخش همکاری نماید  .یك بخش کلیدی در
استراتژی های سازمانی ،گسترش دانش سازمان بر پایه انتقال و به اشتراک گذاشتن دانش است که
بصورت فردی کسب شده است  .استراتژی اهداف کالن و برنامه های بلند مدت سازمان ها را
مشخص می کند .بنابراین سازمان باید بر نوآوری تمرکز نماید  .بنابراین می توان اینگونه بیان نمود
که کلید اولی ،تدوین استراتژیهای موثر و اثرگذار با رویکرد نوآوری و خالقیت در سازمانها می باشد.
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 با توجه به نتایج فرضیه سوم تحقیق که بیان میدارد فرهنگ سازمانی بر موفقیت استراتژی سازمان
تاثیر دارد .بنابراین می توان اینگونه بیان نمود فرهنگ سازمانی به عنوان مفهوم جامعی است که
اعتقادات ،ایدئولوژی ،سنت ،هنجار ،رسوم ،دانش و فناوری را در بر می گیرد .فرهنگ سازمانی یك
عامل اولی است که رفتار سازمان و اعضای آن را تحت تأثیر قرار می دهد به طور کلی فرهنگ
سازمانی ،عملیات استراتژیك و استراتژی های موفق در سازمان ها را تحت تاثیر قرار می دهد و
موفقیت سازمان را به همراه دارد .بنابراین مدیران باید به طور فعال ،استراتژی هایی که برای اهداف
سازمان می باشد را براساس فرهنگ ها و خرده فرهنگ های سازمانی طراحی و تدوین نمایند تا در
بلند مدت با فرهنگ سازمانی در ه آمیزد زیرا اگر این مقوله مه تلقی نشود تبدیل به ضد فرهنگ
شده و برای سازمانها تهدید محسوب می شود.
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
 پیشنهاد میشود تحقیق حاضر در سازمانها و سایر شرکت های داخلی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
 پیشنهاد میشود عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ مشارکتی در سازمانهای اداری مورد بررسی قرار
گیرد.
 پیشنهاد میشود عوامل و متغیرهای سازمانی دیگر که به عنوان متغیر پیش بین خالقیت و نوآوری
سازمانی مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد میشود مطالعات آتی بر روی روشهای ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی ،فرهنگ سازمانی و
بومی ساختن آنها در سازمانها مورد بررسی قرار گیرد
 پیشنهاد میشود مطالعات آتی روابط علت و معلولی بین قابلیت یادگیری سازمانی و خلق دانش در
محل کار را مورد بررسی قرار دهند.
 پیشنهاد میشود تحقیقات آتی مطالعات بین فرهنگی و بررسی دیدگاه های مدیران سازمان های
کشورهای مختلف در ارتباط با افزایش خالقیت و نوآوری در جهت افزایش تولیدات فرهنگی را مد
نظر قرار داده و مورد بررسی قرار دهند.
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