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بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در بین کارکنان جمعیت
هالل احمرخراسان شمالی
 سحر تفضلی  سید فخرالدین احمدی دکتر حسینعلی بهرامزاده



دکتر فریمان ابراهیم زاده

تاریخ دریافت مقاله :آبان 1391

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله :اسفند 1391

هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هالل احمرر رراسرا
شمالی می باشد .فرضیه اصلی این پژوهش عبارتست از :بین فرهنگ سازمانی و نوآوری در جمعیت هالل
احمر رراسا شمالی رابطه معنی داری وجود دارد .به همین منظرور فرهنرگ سرازمانی بره عنروا متغیرر
مستقل و نوآوری به عنوا متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش از نظر هردف از نرو
کاربردی می باشد و روش تحقیق توصیفی از نو همبستگی است .جامعه آماری کلیره کارکنرا جمعیرت
هالل احمر رراسا شمالی به تعداد  111نفر می باشد .حجم نمونه براساس جدول مورگا  68نفرر مری
باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده اند .جهرت
جمع آوری اطالعاات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شرده اسرت .ابراار گرردآوری داده هرا
پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی – که دارای  68سوال  5گاینره ای (مقیراس لیرررت) و پرسشرنامه
نوآوری سازمانی جلیل آقائی که شامل  01سوال  5گاینه ای (مقیاس لیررت ) می باشد .به عالوه روایری
پرسشنامه توسط استادا راهنما و مشاور و تعدادی از متخصصین مورد تاییرد قررار گرفتره اسرت .جهرت
تجایه و تحلیل اطالعات از نرم افاار  Spssو روش آمار توصیفی شامل شارصهای آماری (رسم جدول،
 نویسنده مسئول .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد .پست الرترونیری:
Forozesh_1363@yahoo.com
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروا
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فراوانی ،انحراف معیار ،نمودارها) و همچنین از آمار استنباطی شامل (همبستگی پیرسو ) ،رگرسریو گرام
به گام استفاده شده است .یافته های پژوهش حاکی از آ است که برین فرهنرگ سرازمانی و نروآوری در
جمعیت هالل احمر رراسا شمالی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد و فرهنگ سلسله مراتبی نسبت
به فرهنگ سازمانی مشارکتی تاثیر کمتری در نوآوری در جمعیت هالل احمر رراسا شمالی دارد.
واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ عقالنی ،فرهنگ سلسله مراتبی ،نو آوری.

مقدمه
همه مدیرا بر این باورند که زیربنای
هر تحول و دگرگونی در سازما نگرش

1فرآیند ایجاد یك فرهنگ را به این صورت
تشریح کرده است:
 -1یك فرد (موسس) ایده یا بینشی
برای شرکت دارد.

مبانی فرهنگی افراد حاضر در سازما می
باشد .چرا که افراد براساس معیارهای

 -0موسس تعدادی ازافراد را می

ارزشی موجود ،رفتارهای رود را تنظیم

آورد ویك گروه هسته را ایجاد

کرده و وظایف رود را انجام می دهند.

می کند که یك بینش مشترك را

فرهنگ سازمانی مشخص می سازد که افراد

با موسس تسهیم می کند درگروه

کارهای روزانه رود را چگونه انجام دهند

هسته همه آ ایده یا بینش را می

تا به هدفهای راصی دست یابند .به طور

پذیرند و درجهت آ

کار می

کلی فرهنگ سازما بستر گسترده ای برای

کنند.

تحول می باشد( .طوسی)10 :1631 ،

 -6گروه هسته به طور هماهنگ

فرهنگ سازمانی به مجموعه ای ازفرضیات

شرو

به فعالیت می کند تا

ضمنی گفته می شود که به طور مشترك

ازطریق افاایش سرمایه جلب

ازسوی گروه پذیرفته شده ونحوه ادراکات،

مشتری،

جاگیری،

تفررات و واکنشها نسبت به شرایط و

سارتما سازی و مانند آ یك

موقعیت های متعدد محیطی را مشخص می
سازد (فرهنگی ،صفرزاده )91 :1661،لوتانا
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سازما

را ایجاد کند (شمس

مورکانی)916-919 :1661،

گرفته است ،تقسیم بندی کوئین و کرث می
باشد که در این تحقیق نیا بدا استناد شده

بعد از ایجاد فرهنگ برای حفظ فرهنگ

است .بر اساس مدل کویین چهار نو

سازمانی ،در اولین گامباید ،گاینش دقیق از

فرهنگ سازمانی وجود دارد که عبارتند از:

داوطلبا سطح ورودی انجام داد .هدف

 -1فرهنگ عقالنی (بازار) :فرهنگی است

اساسی فرآیندگاینش منصوب نمود افراد

که در آ به تولید و اجرا و رقابت و

مناسب در مشاغل مناسب است .همچنین

رسید

به هدف تاکید می شود.

اعمال و اقدامات مدیریت ارشد نظیر گفته

(یادرواستی و دیگرا  )131 :1666 ،اساس

ها و رفتار وی تاثیر شگرفی برکارکنا دارد،

مفروضات و ارزشهای بنیادی فرهنگ بازار

به همین دلیل این عامل کل سازما را

بر پایه اهداف روشن و استراتژی پرتراپو

تحت تاثیر قرار می دهد و تبدیل به یك

به سوی سودآوری و کارایی سوق می یابد.

ویژگی یا فرهنگ سازما می شود .سومین

در این فرهنگ ،کار نتیجه مدار می باشد.

موردی که باعث حفظ فرهنگ سازما می

رهبرا بادوام و ثابت قدم هستند و آنچیای

شود اجتماعی کرد است که اصطالحا می

که باعث پیوند اجااء به یردیگر می شود

مهارت ها و توانایی های کاری،

تاکید بر پیروزی و مفاهیم بلند مدت،

پذیرفتن رفتارهای نقشی مناسب و

عملیات رقابتی و تاکید بر دستیابی به

سازگاری با هنجارها و ارزش های گروه

موفقیت و تحقق اهداف است .عبارت

کاری دانست (شمس مورکانی :1661،

موفقیت در این فرهنگ ،شراکت و نفوذ در

 .)918برای فرهنگ سازمانی طبقه بندی

بازار تعریف شده است (کویین)1111:51،

های گوناگونی انجام گردیده است .از

 -0فرهنگ مشارکتی(قومی) :فرهنگی است

تقسیم بندی های یرهدر زمینه فرهنگ

که در آ تحقق اهداف و همبستگی و

سازمانی ارائه شده و شاید جامعترین آنها

تصمیم گیری مشارکتی ،ارزش محسوب

باشد و این تحقیق نیا با تریه بر آ انجام

می شود و مدیرا از این ارزشها به عنوا

توا
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یك اهرم قدرت و نظارت و پشتیبانی گروه

ریشه کلمه ادهوکراسی از (ادهوك )0گرفته

استفاده می کنند( .حصاری )81 :1661 ،در

شده است که به معنای زودگذر ،موقت،

این فرهنگ استراتژیها از طریق تبادل نظر و

تخصصی شده و واحد پویا میباشد

صورت

(کویین .)1111،در این فرهنگ ،قصد و

میگیرد و در واقع از یك مرکایت رهبری

نیت متعلق به تمام کارکنا است و کنترل از

کند

طریق هنجارهای مشترك صورت می گیرد

تنظیم متقابل اعضای سازما

راص

تبعیت

نمی

(میرسپاسی)60:1661،

(میرسپاسی )03 :1661،هدف فرهنگ

 -6فرهنگ ایدئولوژیك (ادهوکراسی) :بعد

ایدئولوژیك ،حمایت از معیار عملررد می

از تغییر جهت جهانی از عصر صنعتی به

باشد .تصمیم گیری در چنین سازمانهایی

عصر اطالعات چهارمین شرل از فرهنگ

برمبنای بینش گرایش رهبرا

به ریسك

پدیدار گشت .این شرل از فرهنگ

پذیری و مبترر بود نگرفته می شود و

پاسخگوی محیطهای پرتالطم و آشفته و

کارمندا

با تعهد در اجرای ارزشهای

شرایط پرشتاب قر  01است .آنچه موجب

سازمانی وادار به قبول تصمیمات میشوند

ارتالف ویژگیهای این فرهنگ با سه

(برو .)01:1115،

فرهنگ پیشین میگردد ،مفروضات بنیادی

 -9فرهنگ سلسله مراتبی :فرهنگی است

این فرهنگ میباشد .نوآوری ،ابدا  ،ابترار

که در آ بر نظم ها و استانداردها و قوانین

و پیشگامی مفروضاتی هستند که سازمانها

رسمی برای رسید

به ثبات و کنترل

با تدارك ردمات و محصوالت جدید آتی

سازما ،

و

شود

از طریق آنها به موفقیت دست مییابند.

(یادرواستی .)131 :1666 ،در این فرهنگ،

فرهنگ ادهوکراسی وظیفه اصلی مدیریت

ترتیب تقدم تنظیم مشاغل در یك سازما

را پرورش کارآفرینی ،رالقیت و تاکید بر

بر حسب مرتبه است به نحوی که دارنده

برتری جویی میداند و از نوآوری برای

یك پست در یری از مراتب در مقابل

رسید به سودآوری و منافع بهرهمیگیرد.
02

0

adhoc

تاکید

توجه

می
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دارنده شغل در مرتبه باالتر ،برای ادای
وظایف،

مسئولیت

داشته

باشد

نوآوری گونه راصی از تغییرات است.
نوآوری ایده جدیدی است که برای رلق

(کونتا.)998:1660،

یا بهبود یك محصول ،فرایند یا ردمت

یك فرهنگ سازمانی که با هر گونه تغییر

برار می رود .بنابراین همه نوآوری در رود

مخالفت می کند .عامل

تغییری به همراه دارند .اما همه تغییرات

نابودکننده ایده هاست و قادر نخواهد بود با

الااماً شامل ایده جدید نبوده یا منجر به

تغییرهای روزافاو جامعه در حال تغییر

بهبود قابل توجه نمی شوند .نوآوری در

مقابله کند .امروزه سازما ها می بایستی

سازما ها دامنه وسیعی داشته و از تغییرات

مشتاقانه به استقبال ایده های جدید بروند،

کوچك تا بنیادین را در برمی گیرد (زار ،

چه بسا اگر یك ایده به درستی مورد توجه

 .)899 :1661از نظر گوبلید و براو

6

قرار گیرد راه حلی برای مشرل اساسی،

نوآوری به سه دسته تقسیم می شود-1 :

مقدمه ای بر سلسله عملیات موفقیت آمیا

نوآوری های مستمر :که تغییرات مختصر

دیگر و یا محرك و موتور رشد و توسعه

در رفتار یامحصول را دربر می گیرند-0 .

بی عیب و نقصی برای ایجاد محصول ها و

نوآوری های مستمر پویا :که تغییر اساسی

یا ردمات نوآورانه بعدی باشد (سعیدی

دررفتار مصرف کننده همراه با تغییرات

کیا .)56 :1666 ،به عبارت دیگر سازما

مختصری درمحصول رادربر می گیرند-6 .

هاباید به دنبال ایجاد فرهنگ نوآور و رالق

نوآوری های غیر مستمر :که تغییرات

برای نیل به موفقیت باشند.نوآوری را

اساسی در رفتار مصرف کننده و محصول را

میتوا محصوالت یا ردمات ابدا شده

به همراه دارند (چاوش باشی.)1663 ،

برای اولین بار که منجر به یك موفقیت

همچنین به اعتقاد «بارو  »9افراد رالق و

تجاری می شوند نام برد (داستانی:1666،

نوآور دارای ویژگی هایی نظیر :فصاحت در

در سازما

.)60
Gobellid& Brown
Barron
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بیا مفاهیم ،توانایی تولید سریع ایده های
فراوا  ،توانایی شارص شد

بهداشتی واقع در ایاالت متحده
صورت گرفته شواهدی را ارائه می

در میا

دیگرا و کمی با بقیه متفاوت بود  ،عالقه

دهند مبنی بر آنره نگرش کارمندا

به مواجهه با مسائل و مشرالت ،پشترار در

واسطه رابطه اثر بخشی فرهنگ به

تعقیب مشرالت تاهر جا که پیش

شمار می آید.

روند،تامل درتصمیم گیری و عدم اظهار

-

های لینگ لی ( )0111تحقیقی در

نظر سریع و اشتیاق به صرف زما درتحلیل

مورد تاثیرات تعدیل کننده فرهنگ

وکشف اطالعات می باشند (چاوش باشی،

سازمانی بر روابط بین رفتار رهبری و

.)1663

تعهد سازمانی و بین تعهد سازمانی و

-

-

00

( )1666در

رضایت شغلی و عملررد انجام داده

یاد رواستی ودیگرا

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و

است مشخص شد که معموال به جا

میاا پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر

موارد اندك استثناء و رفتار رهبری

دردانشگاه های دولتی کشور به این

بطور معنا داری به تعهد سازمانی

نتیجه رسید که بین فرهنگ سازمانی

مربوطبوده و فرهنگ سازمانی نقش

مشارکتی و سلسله مراتبی ،عقالنی و

مهمی درتعدیل این رابطه ایفا می کند.

ایدئولوژیك و میاا پذیرش مدیریت

همچنین معلوم شد تعهد سازمانی

کیفیت فراگیر رابطه معنی داری وجود

بطور معنا داری به رضایت شغلی

دارد .

مربوط بوده اما به عملررد کارمند
گریگوری ( )0116تحقیقی

مربوط نمی گردد هر چند تنها فرهنگ

بریا

درمورد فرهنگ سازمانی واثر بخشی:

حمایتی بر رابطه بین تعهد و رضایت

تحقیقی درمورد ارزش ها نگرش ها ،و

مندی تاثیر می گذارد.

پیامدهای سازمانی انجام داده است

 -بهرامی ( )1611در تحقیقی تحت

نتایج این تحقیق که در  11مرکا

عنوا  ،تحلیل روابط چندگانه سرمایه
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فرری و نواوری سازمانی در اموزش

معنی داری وجود داشت .نتایج تحلیل

عالی در دانشگاه اصفها انجام داد که

رگرسیو نشا داد که از بین ابعاد عملیات

بر اساس یافته های تحقیق میانگین

استراتژیك منابع انسانی ،ابعاد استخدام و

سرمایه

مشارکت ،پیش بینی کننده معنی داری برای

نمرات

سرمایه

انسانی،

سارتاری ،سرمایه رابطه ای ،نوآوری

نواوری سازمانی هستند.

اداری و نوآوری فنی در دانشگاه های

ازآنجا که نوآوری در سازما

دولتی استا کمتر از حد متوسط بود،

فرهنگ سازمانی ازعناصر تاثیر گذار

نتایج رگرسیو چند متغیره نشا داد

برپیامدهای کاری سازمانی می باشند،

که رابطه سرمایه انسانی ،سرمایه

بنابراین بررسی و تحلیل دومقوله مهم

سارتاری و سرمایه رابطه ای با

فرهنگ سازمانی و نوآوری از اهمیت قابل

نواوری فنی معنادار بود  .از طرفی،

مالحظه ای برروردار است .لذا با توجه به

بین نظرهای اعضا در رصوص رابط

موارد مطروحه ،پژوهشگربرآ است تا به

سرمایه انسانی ،سرمایه سارتاری و

دنبال یافتن پاسخ به این پرسش اساسی

سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری و

باشد که آیا بین فرهنگ سازمانی و نوآوری

نواوری فنی بر حسب مشخصات

در جمعیت هالل احمر رراسا

شمالی

دموگرافیك آنا تفاوت معنادار وجود

رابطه وجود دارد؟

داشت.

بر اساس ادبیات و نظریه های موجود

و مقوله

 -صادقی و محتشمی ( )1611در تحقیقی

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

تحت عنوا  ،ارتباط عملیات استراتژیك

الف-فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی و

منابع انسانی و نوآوری سازمانی که در یری

نوآوری در جمعیت هالل احمر رراسا

از مراکا نظامی انجام دادند .یافته ها نشا

شمالی رابطه وجود دارد.

می دهد که بین عملیات استراتژیك منبع

ب -فرضیه های فرعی:

اسنانی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و
0
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 -1بین فرهنگ سازمانی عقالنی و

کارکنا

جمعیت هالل احمر رراسا

نوآوری در جمعیت هالل احمر

شمالی تشریل می دهد که با توجه به

رراسا شمالی رابطه وجود دارد.

جدول مورگا نمونه ای به حجم  68نفر

 -0بین فرهنگ سازمانی مشارکتی و

به روش تصادفی–طبقه ای متناسب با حجم

نوآوری در جمعیت هالل احمر

کارکنا از بین  111نفر انتخاب شدند .در

رراسا شمالیرابطه وجود دارد.

این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی

 -6بین فرهنگ سازمانی سلسله

طبقه ای نسبی استفاده شده است.اباار

مراتبی و نوآوری در جمعیت

پژوهش عبارتند از پرسشنامه فرهنگ

هالل احمر رراسا شمالی رابطه

سازمانی کوئین که چهار نو

فرهنگ

مشارکتی،

فرهنگ

عقالیی،

وجود دارد.

فرهنگ

 -9بین فرهنگ سازمانی ایدئولوژیك

ایدئولوژیك و فرهنگ سلسله مراتبی را در

و نوآوری در کارکنا جمعیت

بر می گیرد ،که شامل  68سوال پنج گاینه

هالل احمر رراسا شمالی رابطه

ای که به صورت کامال مخالف ،1

وجوددارد.

مخالف ،0بی نظر ،6موافق ،9کامال موافق5

 -5فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی

می باشد .پرسشنامه استاندارد ،نوآوری که

سازمانی

توسط جلیل آقایی طراحی شده است،

مشارکتی تاثیر بیشتری بر نوآوری

دارای 01سوال پنج گاینه ای که به صورت

نسبت

به

فرهنگ

ضعیف،1

ضعیف،0

متوسط،6

در جمعیت هالل احمر رراسا

ریلی

شمالی دارد.

روب ،9ریلی روب 5می باشد..که هر دو

روش تحقیق

پرسشنامه توسط کارکنا پاسخ داده شده

این تحقیق از نو توصیفی استنباطی از نو

اند .روایی پرسشنامه ها به وسیله استاد

همبستگی و از لحاظ هدف از نو کاربردی

محترم راهنما و مشاور و دیگر اساتید مورد

می باشد .جامعه آماریپژوهش را کلیه

تایید قرار گرفت و پایایی آ با استفاده از

02
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فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب برای

همبستگی پیرسو  ،رگرسیو گام به گام،

پرسشنامه فرهنگ سازمانی  1/60و

آزمو  tدو نمونه ای و تحلیل واریانس

پرسشنامه نوآوری  1/68به دست آمد.

یك راهه استفاده شده است .همچنین برای

به همین منظور در پژوهش حاضر برای

تجایه و تحلیل دادها از نرم افاار SPSS

توصیف داده ها و مشاهدات از روش های

استفاده شده است.

توصیفی جداول توزیع فراوانی ،نمودارهای

یافته ها

توصیفی و شارص های مرکای (نظیر

فرضیه اصلی :بین فرهنگ سازمانی و

میانگین ،مد ،نما) و شارص های پراکندگی

نوآوری در جمعیت هالل احمر رراسا

(نظیر واریانس و انحراف معیار) استفاده

شمالی رابطه وجود دارد.

گردیده است .در بخش استنباطی از آزمو
تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی

68

1/111

1/561

چنانچه مالحظه می شود ضریب همبستگی

کارکنا نیا بیشتر می شود .و با آلفای ./15

که سطح

و ضریب اطمینا  11درصد می توا گفت

پیرسو

می باشد

1/561

معناداری آ ( )1/111کوچرتر از 1/11

رابطه بدست آمده معنادار است.

بوده در نتیجه فرض صفر رد شده وفرضیه

فرضیه فرعی  :1بین فرهنگ سازمانی عقالیی

تحقیق مورد تایید است .با توجه به اینره

و نوآوری در کارکنا جمعیت هالل احمر

همبستگی مثبت می باشد می توا گفت هر

دارد.

رراسا

شمالی

رابطه

وجود

چه فرهنگ سازمانی بیشتر می شود نوآوری

تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی

68

1/111

1/965
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چنانچه مالحظه می شود ضریب همبستگی

کارکنا نیا بیشتر می شود .و با آلفای 1/11

که سطح

و ضریب اطمینا  11درصد می توا گفت

پیرسو

 1/965می باشد

معناداری آ ( )./111کوچرتر از  1/11بوده

رابطه بدست آمده معنادار است.

در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه

فرضیه فرعی  :0بین فرهنگ سازمانی

تحقیق مورد تایید است .با توجه به اینره

مشارکتی و نوآوری در کارکنا جمعیت

همبستگی مثبت می باشد می توا گفت هر

هالل احمر رراسا شمالی رابطه وجود

چه فرهنگ عقالیی بیشتر می شود نوآوری

دارد.

تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی

68

1/111

1/908

چنانچه مالحظه می شود ضریب همبستگی

کارکنا نیا بیشتر می شود .و با آلفای 1/11

پیرسو  1/908می باشد که سطح معناداری

و ضریب اطمینا  11درصد می توا گفت

آ

( )1/111کوچرتر از  1/11بوده در

رابطه بدست آمده معنادار است.

نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق

فرضیه فرعی  :6بین فرهنگ سازمانی

مورد تایید است .باتوجه به اینره همبستگی

ایدئولوژیك و نوآوری در کارکنا جمعیت

گفت هر چه

هالل احمر رراسا شمالی رابطه وجود

مثبت می باشد می توا

فرهنگ مشارکتی بیشتر می شود نوآوری

دارد.

تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی

68

1/111

1/908

چنانچه مالحظه می شود ضریب همبستگی

همبستگی مثبت می باشد می توا گفت هر

که سطح

چه فرهنگ ایدئولوژیك بیشتر میشود

معناداری آ ( )1/111کوچرتر از 1/11

نوآوری کارکنا نیا بیشتر می شود .و با

بوده در نتیجه فرض صفر رد شده وفرضیه

آلفای  1/11و ضریب اطمینا  11درصد

پیرسو

 1/908می باشد

تحقیق مورد تایید است .باتوجه به اینره
02
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می توا گفت رابطه بدست آمده معنادار

فرضیه فرعی  :9بین فرهنگ سازمانی سلسله

است.

مراتبی و نوآوری در کارکنا جمعیت هالل
احمر رراسا شمالی رابطه وجود دارد.
تعداد

سطح معنی داری)(sig

ضریب همبستگی

68

1/111

1/918

چنانچه مالحظه می شود ضریب همبستگی

آلفای  1/11و ضریب اطمینا  11درصد

که سطح

می توا گفت رابطه بدست آمده معنادار

پیرسو

 1/918می باشد

معناداری آ ( )1/111کوچرتر از 1/11

است.

بوده در نتیجه فرض صفر رد شده و فرضیه

فرضیه فرعی  :5فرهنگ سازمانی سلسله

تحقیق مورد تایید است .باتوجه به اینره

مراتبی نسبت به فرهنگ سازمانی مشارکتی

همبستگی مثبت می باشد می توا گفت هر

تاثیر بیشتری بر نوآوری در جمعیت هالل

چه فرهنگ سلسله مراتبی بیشتر می شود

احمر رراسا شمالی دارد.

نوآوری کارکنا نیا بیشتر می شود .و با
متغیر

B

SEB

∆R square R square BETA

گام اول فرهنگمشارکتی

1.926 8.305

.426

(*)12908

-

گام دوم فرهنگمشارکتی

2.334 5.394

.276

(*)12930

12198

02819

.059

فرهنگسلسلهمراتبی

رگرسیو

52591

چند متغیره به روش سلسله

افاایش می دهد به معنای دیگر مولفه های

می دهد مولفه فرهنگ

فرهنگ مشارکتی و فرهنگ سلسله مراتبی

 % 90قادر به تبیین

مجموعا  %93تغییرات نوآوری را تبیین می

تغییرات نوآوری است و مولفه فرهنگ

کنند .لذا فرضیه رد می شود یعنی فرهنگ

سلسله مراتبی به میاا  %98این میاا را

سازمانی سلسله مراتبی نسبت به فرهنگ

مراتبی نشا

مشارکتی به میاا

01
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سازمانی مشارکتی تاثیر کمتری بر نوآوری

در مورد رابطه بین فرهنگ عقالنی و

شمالی

می دهد ضریب

در جمعیت هالل احمر رراسا

نوآوری نتایج نشا

دارد.

همبستگی دو متغیر  1/1965می باشد در

بحث و نتیجه گیری

سطح معنا داری صفرکوچرتر از  1/11بوده

فرضیه اصلی تحقیق به این صورت بیا

و در نتیجه فرض صفر رده شده و فرض

شده است .بین فرهنگ سازمانی و نوآوری

تحقیق مورد تأیید است که این نشا می

رابطه معناداری وجود دارد.یافته ها نشا

دهد با  %11اطمینا بین فرهنگ عقالنی و

می دهد چو اندازه معنی داری آزمو در

نوآوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد،

دو دامنه و

یعنی هر چه فرهنگ عقالیی بیشتر باشد،

ضریب همبستگی ( )1/56از 1/11کمتر

نوآوری کارکنا بهتر رواهد شد .مائول و

است فرض صفر رد می شود و فرض

همرارانش ( )0111دریافتند که فرهنگ

پذیرفته می

سازمانی هر شرکت روی بهبود کیفیت تاثیر

شود.یعنی بین بین فرهنگ سازمانی و

دارد .همچنین نتایج با تحقیق منوریا و

سطح آلفای  ،1/11آزمو

محقق با  %11اطمینا

نوآوری کارکنا

رابطه معنا داری وجود

همرارانش ( )1663مطاقبت دارد.

دارد .دنسیو ( )0113در تحقیقش به این

در مورد رابطه بین فرهنگ مشارکتی و

نتیجه رسید که فرهنگ امروز برعملررد

نوآوری نتایج نشا

می دهد ضریب

فردا تاثیر می گذارد به عبارتی سازمانهایی

همبستگی دو متغیر 1/908می باشد در

که ازویژگی هایی فرهنگ قوی تری

سطح معنا داری صفر کوچرتر از  1/11بوده

ازبازدهی

و در نتیجه فرض صفر رده شده و فرض

دارایی بیشتر نیا برروردار می باشند.

تحقیق مورد تأیید است که این نشا می

همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات

دهد با  %11اطمینا بین فرهنگ مشارکتی و

حمید رضا بیات ( ،)1635و زاهدی

نوآوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد،

( )1631مطابقت دارد.

یعنی هر چه فرهنگ مشارکتی بیشتر باشد،

برروردار بودند درطول زما
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نوآوری کارکنا بهتر رواهد شد .تحقیقات

تحقیق مورد تأیید است که این نشا می

چندلر ( )0116بیانگر آ است که فرهنگ

دهد با  %11اطمینا

بین فرهنگ

سازمانی یری از عوامل مهم وتاثیر گذار

ایدئولوژیك و نوآوری رابطه معنا دار و

برروابط انسانی است در فرهنگ کارآفرینی

مثبت وجود دارد ،یعنی هر چه فرهنگ

از روحیه ای باال

ایدئولوژیربیشتر باشد ،نوآوری کارکنا بهتر

برروردارند وبدو درگیری با هم کار می

رواهد شد .نتایج تحقیق بریا گریگوری

کنند رضایت شغلی باالست آزادی

( )0116که در  11مرکا بهداشتی واقع در

پاداش

ایاالت متحده صورت گرفته شواهدی را

و مشارکتی معلما

واستقالل

نوآفرینی

ورالقیت

هماهنگی و انسجام و توجه به رهاورد ها و

ارائه می دهند ،مبنی برآنره نگرش کارمندا

اعضای سازما در مدارس حاکم است اما

واسطه رابطه اثر بخشی فرهنگ به شمار می

سازمانی

آید .نتایج تحقیق های لینگ لی ()0111

بوروکراتیك حاکم است مدیر در انجام

حاکی از آ است که معموال به جا موارد

کارها تاکید می ورزد و نظارت و کنترل

اندك استثناء و رفتار رهبری بطور معنا

بسیار شدید است و مشارکت معلما

داری به تعهد سازمانی مربوطبوده و فرهنگ

درتصمیم گیری در امور مدرسه بسیار

سازمانی نقش مهمی درتعدیل این رابطه

ضعیف است .یافته های یاد رواستی و

ایفا می کند .همچنین معلوم شد تعهد

دیگرا ( )1666نیا با نتایج این تحقیق

سازمانی بطور معنا داری به رضایت شغلی

همسو است.

مربوطبوده ،اما به عملررد کارمند مربوط

در مورد رابطه بین فرهنگ ایدئولوژیك و

نمی گردد هرچند تنها فرهنگ حمایتی

می دهد ضریب

بررابطه بین تعهد و رضایتمندی تاثیر می

در

مدارسی

که

نوآوری نتایج نشا

فرهنگ

همبستگی دو متغیر  1/908می باشد در

گذارد.

سطح معنا داری صفر کوچرتر از  1/11بوده

در مورد رابطه بین فرهنگ سلسله مراتبی و

و در نتیجه فرض صفر رده شده و فرض

می دهد ضریب

نوآوری نتایج نشا
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همبستگی دو متغیر 1/918می باشد در

دارد .این در حالی است که نتایج این

سطح معنا داریصفر کوچرتر از  1/11بوده

تحقیق با نتایج تحقیقات سو چاوچانگ

و در نتیجه فرض صفر رده شده و فرض

(( ،)0113بونو و باریچ )1161،مطابقت

تحقیق مورد تأیید است که این نشا می

ندارد .بونو و باریچ به این نتیجه رسیدند که

دهد با  %11اطمینا بین فرهنگ سلسله

جوسازمانی بیشتر جنبه فردی داشته و به

مراتبیو نوآوری رابطه معنا دار و مثبت

محیط روانی سازما برمی گردد وغالبا بر

وجود دارد .نتایج این تحقیق با نتایج

اساس آررین و تازه ترین تجارب اعضا

تحقیقات

جوسی

ماتیو

(،)0113

مورد بررسی قرار می گیرد.

(جاکوبا )0115،مطابقت دارد.

مدیرا ارشد ومیانی سازما درایجاد زمینه

و فرضیه آرر که ،فرهنگ سلسله مراتبی

های مساعد فرهنگی ورشد و بهبود دیدگاه

نسبت به فرهنگ مشارکتی تاثیر بیشتری بر

های موجود نقش به ساایی دارند لذا

نوآوری دارد .نتایج رگرسیو چند متغیره

درصورت نیاز به انجام تغییر وتحول

می دهد

درفرهنگ سازمانی یری از اقدامهای اساسی

%9028

و مهم تغییر دربافت فرری مدیرا موجود

قادر به تبیین تغییرات نوآوری است و

و در صورت نیاز جابه جایی و تعویض

مولفه فرهنگ سلسله مراتبی به میاا %928

آنا به مدیرانی است که دیدگاه آنا با

این میاا را افاایش می دهد به معنای

استراتژی جدید همخوانی دارد.

دیگر مولفه های فرهنگ مشارکتی و

اگر به ایجاد تمد و پیشرفت بشری نگاهی

فرهنگ سلسله مراتبی مجموعا %9320

بیاندازیم هرگاه گامی به جلو نهاده شده

تغییرات نوآوری را تبیین می کنند .لذا

است .آثار نوآوری و رالقیت در آ دیده

فرضیه رد می شود یعنی فرهنگ سازمانی

شده است .به عبارتی تاریخ پیشرفت انسا

سلسله مراتبی نسبت به فرهنگ سازمانی

با تاریخ نوآوری در هم تنیده شده است

مشارکتی تاثیر کمتری بر نوآوری کارکنا

برای توسعه نوآوری در جامعه باید

به روش سلسله مراتبی نشا
مولفه فرهنگ مشارکتی به میاا

2

مجله علمی مهندسی مدیریت.سال اول.شماره.3زمستان 1391

بسترهای الزم را فراهم کرد .این فرایند
نیازمند وجود فرهنگ تفرر و اندیشه،
آزاداندیشی و مهمتر از همه ،وجود نظام
نوآوری هاست .بنابراین توسعه نوآوری در
جامعه نیازمند برنامه ریای ،آموزش،
حمایت و مدیریت رالقانه و نظارت و پی
گیری است.
فرهنگ سازمانی اهمیت ویژه ای دارد زیرا
مبانی فرهنگی ،استراتژی ،هدف ها و روش
کار سازما را معین می سازد .ارزش ها و
الگوهای ذهنی رهبرا و مدیرا ارشد ،تا
حدی سارته و پردارته سابقه فرهنگی رود
آنا و تجربیات مشترك آنا است .اگر می
رواهیم سازمانی کاراتر و موثرتر داشته
باشیم باید نقش فرهنگ را در زندگی
سازمانی بشناسیم.
سازما ها نیا به عنوا یك نظام اجتماعی
برحسب اهداف و رسالت رود ،تعهدات،
سارتار سازمانی ،ترنولوژی و سیستم های
آ ها دارای فرهنگ های متفاوتی هستند.
فرهنگ سازمانی که پیوندی نادیك با
فرهنگ عمومی جامعه دارد ،نقش بسیار
مهمی در سازما و رفتار دارد.
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