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 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد
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 -9استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد
 -2دانشآموخته کارشناسی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد

چكيده:
در دنیاي امروز بیشتر کشورهاي جهان با تكیه بر نوآوري در پی افزایش بهرهوري و بهبود وضع اقتصاادي خاود
هستند .سازمانها در امتداد این گرایش به نوآوري و در پی توجه به عوامل محرك نوآوري در ساازمان توانساتهاناد
مزیتهاي رقابتی بسیاري را براي خود رقم زنند .این مقاله به بررسای تاأثیر جاو ساازمانی در  7بعاد هامبساتگی،
استقالل ،چالش ،منابع ،بازبودن نسبت به نوآوري ،تشویق و نظارت و مدیریت بر نوآور باودن در فرآیناد را بررسای
میکند .انتخاب نمونهها به صورت نمونهگیري تصادفی در شرکت لیزینگ خودروکار متعلق به گاروه صانعتی ایاران
خودرو صورت گرفت .اعتبار مدلهاي مفهومی هر یك از ابعااد جاو ساازمانی و ناوآور باودن در فرآیناد از يریاق
تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدي ارزیابی شد .نتایج گویاي تأیید روابط علی بین مؤلفهها و عوامل مكنون باه جاز
در بعد همبستگی است .در نهایت ،فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلههاي ساختاري آزماون شاد کاه نتاایج
حاکی از آن است که ابعاد نظارت و سرپرستی ،چالش ،منابع و باز بودن نسبت به نوآوري بر نوآور باودن در فرآیناد
در شرکت لیزینگ تاثیر گذار است که بیشترین تاثیر را نظارت و سرپرستی و بعد باز بودن نسبت باه ناوآوري تاأثیر
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منفی دارد .این در حالی است که در رتبه بندي ابعاد تاثیر گذار بر نوآور بودن در فرآیند با تكنیك ویكاور ،بعاد بااز
بودن نسبت به نوآوري رتبه اول را کسب نموه است.
واژههاي كليدي :جو سازمانی ،نوآور بودن در فرآیند ،لیزینگ
مقدمه

چشمانداز شرکت لیزینگ خودروکار متعلق باه گاروه

در محاایط پویااا و متایاار امااروز کااه سرمنشااا آن

صنعتی ایرانخودور بنا به توسعه بازار خودرو شرکت

رقاباااتهااااي فزایناااده ،جهاااانی ساااازي ،هاااور

ایااران خااودرو از يریااق توسااعه روشهاااي فااروش

تكنولوژيهااي جدیاد اسات ،راه رشاد ،رسایدن باه

پیشااتازي در عرصااههاااي صاانعت لیزینااگ از يریااق

عملكرد باال و بقا در اقتصاد جهاانی ،ناوآوري اسات.

توسعه بازار ،ارتقاي و باه کاارگیري فان آوريهاا و

الزمه پیشرو بودن از رقبا ،خواستن و توانایی ساازمان

متدلوژي روز و يراحی خادمات جدیاد متناساب باا

براي خلق و تجااري کاردن فراینادها ،محصاوالت و

نیاز مشتریان ،بهعبارتی ارتقاي جایگااه خاود بعناوان

سیستمهاي کسب و کار جدید است یا همان نوآوري

سازمان پیشرو و ناوآور در صانعت لیزیناگ کشاور،

که به شرکتهاا کماك مایکناد تاا متفااوت باشاند.

درصدد ارائاه راهكارهاایی در راساتاي ناوآوري کاه

نوآوري را میتوان بهعنوان جزئی از فرهنگ ساازمان

حاصل توجه به جو سازمانی اسات ،مای باشاد .لاذا

دید و آن را گرایشات ساازمان باه ناوآوري تعریا

تاثیر ابعاد مختل

کرد.

و کسب و کار در ایان شارکت ماورد بررسای قارار

نگاه تئوريهاي جدید رفتار سازمانی باه ناوآوري

جو سازمانی بر نوآوري در فرآیناد

میگیرد.

بهعنوان چیزي که از خالقیت فردي شروع میگاردد،
ولی از شرایط کاري تاثیر میپذیرد ،از يرفی ،وجاود

انواع نوآوري و نوآوربودن در فرآيند

یاااك بساااتر فرهنگااای در دو مفهاااوم ناااوآوري و

نوآوري ،عامل مهمی براي رقابت پاذیري در دنیاا

جوسازمانی ،جاي تحقیقاات زیاادي باراي شناساایی

است .راز بقاي سازمان امروزي ،ناوآوري آن هسات.

عوامل محیطی و سازمانی محرك نوآوري را باز کرده

نوآوري ،تسخیر گرایشات سازمانی در جهت نوآوري

است .جو سازمانی ،یك نگرش سازمانی و ترکیبای از

و در پاسخ به تاییرات محیطی است که این پاساخهاا

نگرشها ،احساسات و رفتارهایی است که زندگی در

ماایتوانااد بااه شااكل محصااول ،خاادمت ،فراینااد،

سازمان را شكل می دهد .از آنجا کاه جاو ساازمانی،

تكنولوژي ،رفتار ،بازار و سیساتمهااي کساب و کاار

رفتار افراد ساازمانی را تحات تااثیر قارار مای دهاد،

باشد.

میتواناد خواساتن و تواناایی ساازمان را در اقتبااس

به يور کلی ،تحقیقات نوآوري با رویكرد فاردي،

نوآوري تقاوت کناد .پاژوهش حاضار باا توجاه باه

سازمانی یا ملی انجاام مایشاوند کاه باه ترتیاب بار
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رفتارهاي افراد ،مدیریت نوآوري و منباع ملای باراي

خدمت ،فرایناد و یاا سیساتم کساب و کاار تعریا

رقابت پذیري تمرکز دارند .مروري بر ادبیاات ،نشاان

میشود (کرسپل و هنسن.)2117 ،

میدهد که مطالعات ناوآوري در ساط ساازمانی در

نااوآور بااودن در فراینااد ایلااب بطااور صااری در

حوزه انواع نوآوري ،ماهیت نوآوري ،مقایساه آنهاا و

ادبیااات از آن بحااث نشااده اساات .در بساایاري از

یا اثرگذاري و اثرپذیري آن صورت میگیرند.

مطالعات ،این نوع نوآوري را زیارمجموعاه ناوآوري

انواع متفاوت نوآوري توسط نویسندگان مختلفای

تكنولااوژیكی بااه حساااب آوردنااد .مااثالً آولااونیتی و

بحث شده است .این مطالعات در سه حوزه ناوآوري

همكارانش چاالشهااي ناوآوري تكنولاوژیكی را در

در خروجیها ،وروديها و فرآیند قرار میگیرند .مثالً

رابطااه بااا متاادهاي تولیااد و ماشااین آالت بعنااوان

اسكومپتر )1392(1دامنه نوآوري ها را محصاوالت یاا

سنجههاي نوآوري تكنولوژیكی قرار دادناد .ناوآوري

خدمت جدید ،توسعه متدهاي جدید تولید ،شناساایی

در فرآیند شامل گسترش کیفیت و بازمهندسی فرایناد

منابع جدید عرضه و توسعه شكلهاي

کسب و کار نیز دانستند .پس می توان گفت ناوآوري

جدیاااد ساااازمانی قااارار مااای دهاااد .میلااار و

در فرآیند؛ یعنی ناوآوري در متادهاي جدیاد تولیاد،

فریسااتون )1399(2بااه  2بعااد محصااول یااا خاادمت،

رویكردهاي مدیریتی جدید و تكنولوژي جدیدي کاه

متدهاي تولید یا خدمت ،ریسك پذیري در برنامههاي

باعث بهبود فراینادهاي مادیریت و تولیاد مایشاود.

اجرایی و جستجوي راه حلهااي ناو و ییار معماول

(اساااكومپتر1392،؛ آولاااونیس و همكااااران1332،7؛

اشاره می کناد .کااپن و همكااران )1332(9ساه بعاد

سابرامانیان و نیالکانتا.)1336،9به يور کلی نوآوري در

نوآوري سازمانی را نوآوربودن در بازار ،استراتژيهاا،

فرآیند به توانایی سازمان جهت بهره برداري از مناابع

می کنناد .اماا باهياور

و قابلیتهایش ،ترکیب مجادد و دوبااره شاكل دادن

بازارها ،کش

مهارتهاي تكنولوژیكی تعری

کلی نوآوري در سه شاكل محصاوالت ،فراینادها یاا
سیستمهاي کسب و کار جدید ماد نظار نویساندگان

آنها جهت پاسخ به نیازمنديهاي تولید اشاره دارد.
شرکتهااي مختلا

روي یكای از ابعااد ناوآور

بیشتري قرار گرفته است (کرساپل و هنسان2117 ،2؛

بودن تمرکز میکنناد تاا باه ساط عملكاردي ماورد

هووگارد و هنسن  ،2112 ،ناول و همكاران.)2117 ،6

نظرشان برسند (ماانو و ساریران .)1336 ،3در بخاش

بدین ترتیب نوآور بودن نیز تمایل و توانایی ساازمان

خدمات ،نوآوري در شكل رادیكالی است که در این-

براي اقتباس یا توساعه ناوآوري در شاكل محصاول،

صورت شرکت ها به دنبال خلق خدمات جدید باراي
بازارهاي تعری

1 - Schumpeter, J.A
2 - Miller, D. and Friesen, P.H.
3- Capon, N., Farley, J.U., Hulbert, J. and
Lehmann, D.R.
4 - Crespell, P., & Hansen, E.
5 - Hovgaard, A., & Hansen, E
6- Knowles, C., Hansen, E., & Shook, S.

نشده ،خدمات جدید براي بازارهاي

موجود و یا پیشنهاد خادمات جدیاد باراي مشاتریان
موجود هستند و یا نوآوري ،تدریجی است کاه تنهاا
7- Avlonitis, G.J., Kouremenos, A. and Tzokas, N.
8- Subramanian, A.
9- Manu, F.A., Sriram, V.
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چهره خدمات موجود را تاییر مایدهاد( جانساون و

را بر فرآینادها و نتاایج عملیااتی ساازمان باه اثباات

همكاران .)2111 ،1از دیدگاه دیگر ،در بخاش هااي

رساند  .به نظر او سازمان نوآور بایاد از نظار جاوي

خدماتی تمرکز عماده روي ناوآور باودن در فرآیناد

متفاوت از سازمانهاي دیگر باشد .عامل هام تارازي،

است .نوآور بودن در فرآیند در شرکتهاي خادماتی

به معنی همراستایی اهداف کلیدي سازمان با عالیاق و

کردند ":گرایش شرکت به حمایت

فعالیااتهاااي اعضاااي سااازمان ،بااه عنااوان یكاای از

ایده هاي جدید و خالقیتها براي توسعه فرآینادهاي

کلیديترین مفاهیم جو سازمانی ،در ارتقااي ناوآوري

جدید "(کرسپل و هنسون )2117،کاه باعاث تساهیل

در سازمان موثر است (کالینز و پاروس. )2119 ،6

را اینگونه تعری

دانااش صاانعت بااراي کسااب مزیاات رقااابتی در
تكنولوژيهاي روز و روشهاي جدید میگردد.
جو سازماني:
جو سازمانی را جلوهاي از فرهنگ ،حاصل ترکیبی
از احساسااات ،نگاارشهااا ،رفتارهاااي شااكل دهنااده
زندگی سازمانی و یك واقعیت سازمانی با یك مفهوم
عینی تعری

میکنند (اکوال .)1336 ،2جو سازمان باه

ادراکات اعضاي ساازمان از عناصار بنیاادي ساازمان
اشاره دارد(وسات و فاار. )1393 ،9از آنجاا کاه جاو
مبتنی بر چشم اندازهاي فردي اسات ،تاییار پاذیري
سااریعی دارد ضاامن اینكااه روي رفتااار افااراد هاام
تاثیرگذار است ( پاین و پاا  .)1376 ،2جاو ساازمان
می تواند در ارتقاي خالقیت و نوآوري در بین افاراد
نقش حیاتی ایفا کند .داشاتن جاو خاال مارتبط باا
فرهنگ در سازمان ،موجد محیطی اسات کاه قادرت
سازمانی را افزایش می دهد .ایان ایاده اي اسات کاه
توسط چند تن ازمحققین ارائه شده اسات ( آمابیال ،
 . )1336به عنوان مثال اکوال در مقاله خود تااثیر جاو
1- Johnson, J.J.
2- Ekvall, G.
3- West, M. A., & Farr, J. L.
4- Payne, R. L., & Pugh, D. D.
5- Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby,
J., & Herron, M.

در زمینااه شناسااایی ابعاااد جااو سااازمانی حااامی
نوآوري مطالعات زیادند .در مطالعهاي توسط آمابیال،
ابعاااد اسااتقالل ،باااز بااودن نساابت بااه نااوآوري،
چالش،،منابع ،تشویق ،نا رین و همبساتگی مشاخص
شد (آمابیل .)1336 ،اکوال در مقاله خود باه  11بعاد
چااالش ،حمایاات از ایاادههااا ،بااازبودن ،اعتماااد،
پویایی ،سرزندگی ،بحث و منا ره ،تعاار ،،ریساك
پذیري و زماان ایاده اشااره دارد (اکاوال .)1336 ،در
تحقیق دیگري ،جو نوآوري را باا  6بعاد همبساتگی،
استقالل ،چالش ،منابع ،بازبودن نسابت باه ناوآوري،
تشویق نا ر ارزیابی کردند(کرسپل و هنسن.)2117 ،7
 .)2117یكاای از عواماال مهاام جوسااازمانی ،حمایاات
نااا رین از نااوآوري اساات .حمایاات نااا ر از يریااق
رفتارهایی چون روشن سازي اهداف ،تعهد و اعتمااد
به نفس آنها ،تقویت کردن مهارتهااي گروهای ،رفاع
موانع مزاحم بیرونی مشخص می گاردد( .کااتزنب و
اسمیت .)1339 ،9در تحقیقاتی ،نقاش ناا ر در قالاب
تشویقهاي وي براي پرورش نوآوري پررنگ تر شده
است(بعنوان مثال راماوس و اساتگر .)2111 ،3نتاایج
6 - Collins, J. C., & Porras, J. I.
7 - Crespell, P., & Hansen, E
8- Katzanbach,J.R. & Smith,D.K.
9- Ramus,C.A., & Steger,U.
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این مطالعات حاکی از آن است که اگر افراد و تیمهاا

نویسااندگان دیگااري نیااز بااا بیااان اینكااه سیسااتم

به رفتارهاي حمایتی نا زین خود پی ببرند به احتمال

پاداش ،ابزار مناسابی باراي تقویات رفتارهااي ماورد

بیشتري در فعالیتهااي نوآوراناه شارکت مایکنناد.

انتظار و توسعه جو مطلوب هست ابراز داشتند که در

تحقیقات تجربی روي نقش اعتماد آفرینی ناا رین و

یك سازمان نوآور ،پاداش به عاواملی چاون ریساك

مدیران نیز صورت گرفتاه اسات .باه عقیاده کلاگ و

پذیري ،تمایل به تاییر همچنین با باز باودن و تساهیم

همكاران ،)2112( 1اعتماد در فرآیند نوآوري اهمیات

ايالعات تعلق میگیرد (.ساله و ونگ  1339 ،آکجون

بسیاري دارد چراکه در اینصورت ساارمان ایادههااي

آکجاااون و همكااااران )2113(6در مطالعاااهاي اثااار

افراد را باه ياوري جادي بررسای و آنهاا را باهکاار

متایرهاااي تشااویق ،آزادي ،شاااداب بااودن محاایط و

میگیرد .از يرفی مدیران این سازمانها عالقاه قلبای

تجربااه را باار نااوآور بااودن شاارکت (در محصااول و

به نوآوري دارند ،پس در هر تاییري در سازمان نقش

فراینااد) بررساای نمااود .نتااایج مطالعااات مختلا

در

حامی را ایفا میکنند (کلگ و همكااران .)2112 ،در

حوزه تاثیر زمان بر نوآوري حااکی از آن هساتند کاه

تحقیقاای توسااط پانایاادز و ونااوس )2113( 2اثاارات

زمان کافی براي شرکت افراد در فعالیتهاي نوآوراناه

اعتماد بر نوآور بودن و عملكرد زنجیره تاامین ماورد

اهمیت بسیاري دارد .از يرفی ،فشار کاري روي خلق

بررسی قرار گرفت کاه مشاخص گردیاد اعتمااد بار

محیط حامی نوآوري تاثیر منفی دارد (کلاین و کایم،7

نوآور بودن اثرگذار است و هردو به عنوان پیش باین

 .)1339برخی نویسندگان نیز بر این عقیده هستند که

کنندههاي عملكرد زنجیره تامین شناخته شدند.

سطوح خاصی از فشار کاري تااثیر مثبات بار ناوآور

توانایی نوآوري در بین افراد سازمانی بساتگی باه

بااودن دارد (آمابیاال و همكاااران .)1336 9،آمابیاال و

این دارد که چگونه عدم توافقها مادیریت شاود کاه

همكاران ( )1336در مطالعهاي دو نوع فشار کااري را

این خود نیاز باه شاكل یاافتن جاو ساارمانی اي باا

تعری

کردند :فشاري کااري زیااد و چاالش .فشاار

همبستگی قويتر ،ارتبايات بازتر و آزادي بیان ایاده-

کاري زیاد به خصوص اگر در تصور افاراد باه منزلاه

ها دارد .الولیس و همكاران  ،)2111(9در مطالعه اي

وسیله اي براي کنترل باشد ،تااثیر منفای بار ناوآوري

اي مشاهده کردناد کاه چگوناه فقادان همبساتگی و

دارد .اما نوع دوم آن که چاالش نامیاده شاده اسات،

توافق بین اعضا باعث تعهد بیشتر افراد باه موقعیات-

عنصري ضرووري د رنوآوري است .از این مطالعاات

هاي فردي شان میشود .مطالعه ساویتاریس)2112( 2

چنین بر می آید که وجود زمان کافی بعنوان یكای از

نیز تاثیر ابعاد توانایی نوآوري ومشارکت مئداري آنهاا

منابع براي نوآوري به حساب مایآیاد در حاالی کاه

در نوآور بودن سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.

فشار کاري از نوع چالش نیز بر نوآوري تاثیرگاذاري

1- Clegg,C., Unsworth,K., Epitropaki,O. and
Parker,G.
2 - Panayides,P.M. & Venus Lus,Y.H.
3- Lovelace, K., Shapiro, L. and Weingart, R.
4- Souitaris, V.

5 -Saleh, S.D. and Wang, C.K.
6 Akgun,A.E.;Keskin,H. & Byrne,J
7- Klein, H.J. and Kim, J.S.
8- Amabile, T. M.
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است.از عناصر دیگاري کاه نشاان از چالشای باودن

نااوآور بااودن در فرآینااد بررساای شااود (شااكل .)1

محیط کاري است ،نیاز به یادگیري و آموزش مساتمر

فرضیههاي پژوهش بهصورت زیر تدوین شده است:

در انجام و ای

است .نوآور بودن وابستگی نزدیكی

باااه یادگیرناااده باااودن ساااازمان دارد (الجبااارا و
شیوا .)2008،1بنابراین میتوان گفت که میزان ناوآور
بودن سازمان به گرایشات یاادگیري آن بساتگی دارد.
استقالل در سازمان که بعنوان یكی از عوامل اثرگاذار
باار نااوآوري بااه آن اشاااره شااده اساات (گااروین و
موفات)1337،2؛ عمدتا روي عدم تمرکز و مشاارکت
گستردهتر کارکنان در تصمیم گیاريهاا تمرکاز دارد(
باوم و والی .)2119 ،9استقالل؛آزادي افراد یاا تایمهاا
بااراي دادن ایااده و خالقیاات و کااارکردن خااار از
محدودیتهاي سازمانی است.

فرضیه -1همبساتگی اعضااي شارکت بار ناوآور
بودن در فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه-2وجاود فضااي اساتقالل در شارکت بار
نوآور بودن در فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه -9وجود منابع کافی در شرکت بار ناوآور
بودن در فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه -2وجود فضاي باز و آزاد باراي ناوآوري
در شرکت بر نوآور بودن در فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه  -چالشی بودن کارها بر ناوآور باودن در
فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه -6نظارت و سرپرستی بر ناوآور باودن در
فرآیند تأثیر دارد.
فرضیه -7سیستم پاداش و تشویق در شارکت بار

مدل مفهومي تحقيق:
در این تحقیق عوامل مطرح در جاو ساازمانی باا

نوآور بودن در فرآیند تأثیر دارد.

الگوي آمابیل)1336( 2به هفت حوزه شاامل (نظاارت
و سرپرسااتی ،همبسااتگی ،اسااتقالل ،تشااویق ،منااابع،

روش پژوهش

چالش و باز بودن نسبت باه ناوآوري) تقسایم شاده

این تحقیق بر اساس هدف از ناوع کااربردي و از

است و نوآور بودن در فرآیند در ساه مفهاوم توساعه

نظر شیوه گردآوري ايالعات از نوع پیمایشی اسات.

دورن سااازمانی ،اقتباااس از سااازمانهاي دیگاار و یااا

در این تحقیق باا اساتفاده از مطالعاات کتابخاناهاي و

ناوآور

تحقیقااات گذشااته در حااوزه تاااثیرجو سااازمانی باار

بودن که در مطالعه کرسپل و هنسون ( )2117باه آن

نوآوري شناسایی گردید .ابزار سنجش جوسازمانی در

اشاره شده است؛ درنظر گرفته شد .در ایان پاژوهش

این تحقیق شامل  22گویه اسات کاه در هفات بعاد،

تالش شده است تا تأثیر هفت بعد جاو ساازمانی بار

نظارت و سرپرساتی ،همبساتگی ،اساتقالل ،تشاویق،

بكارگیري نوآوريهاي جدید دنیا يبق تعری

منابع ،چالش و باز بودن نسبت باه ناوآوري را ماورد
1- Alegre.J and Chiva,R
2 -Gerwin, D., Moffat, L.
3 -Baum, J., Wally, S., 2003
4 -Amabile, T. M.
5- Crespell, P., & Hansen, E

اندازهگیري قرار میدهد .به منظور سنجش نوآوري 6
گویه مطرح گردید که هر دو گویه بطور مستقیم ساه
مفهااوم اقتباااس فرآیناادهاي تولیاادي و عملیاااتی از

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند 9 /

سازمانهاي دیگر ،توسعه راه حلهاي درون ساازمانی

در ماادل معادلااههاااي ساااختاري میاازان انطبااا

و بكااارگیري فرآیناادهاي جدیااد در دنیااا را مااورد

داده هاي پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی شد

سنجش قرار مایدادناد .جهات توساعه پرسشانامه از

که آیا از برازش مناسب برخوردار اسات و از يارف

ساااختار پرسشاانامههاااي ارائااه شااده در مطالعااات

دیگر معناداري روابط این مدل بارازش یافتاه آزماون

(نیسااااتروم و همكاااااران2112 ،1؛ ساااایدهارتا و
ماهشكومار2116 ،2؛ کرسپل وهنسون )2117 ،استفاده
گردید

2

شد .شاخصهاي برازش مناساب مادل شاامل

df

،

 RMSEA ،AGFI ،GFIاساات .جهاات انجااام ایاان
تحلیلها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

پرسشاانامه مااورد نظاار پاایش از گااردآوري مااورد
آزمون روایای محتاوایی قارار گرفات .بادین منظاور

يافتههاي پژوهش

گروهاای از خبرگااان شااامل  2عضااو هیئاات علماای

تحليل عاملي تاييدي ابعاد مقياس جو سازماني:

دانشگاه و  9نفر از کارشناسان صنایع خاودرو کشاور

جهت تحلیل عاملی تاییدي مقیاس جو ساازمانی،

کااه سااابقه ماادیریت نیااز داشااتد ،انتخاااب شااده و

د رابتدا هر کدام از ابعاد هفتگانه ماورد تحلیال قارار

پرسشنامه تحقیق در اختیار آنها قرار گرفت .با اعماال

گرفتند .بنابراین براي تایید معناداري مدل اندازهگیري

جرح و تعدیلهاي کارشناسانه خبرگان و بومی سازي

متایرهاي نظارت و سرپرستی ،همبساتگی ،اساتقالل،

آن،پرسشنامه نهایی در نمونه توزیع گردید.

تشویق ،منابع ،چالش و باز بودن نسبت باه ناوآوري،

جامعه آماري این تحقیق اعضاي شارکت لیزیناگ

تحلیل عاملی تاییاد باا اساتفاده از مادل معادلاههااي

خودروکار متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو است.

ساختاري و نرمافزار لیازرل صاورت گرفات .اشاكال

از يریق نمونه گیري تصادفی ،از جامعاه  1 1نفاري

 1،2،9،2، ،6،7نشاااندهنااده روابااط بااین متایرهااا در

شرکت ،تعداد  119پرسشنامه يبق جدول مورگان باه

مدلهاي مفهومی ابعاد جو سازمانی مای باشاند .نتاایج

يور تصادفی بین پرسنل توزیع شد که تعداد  37عدد

مندر در جدول( )1نتایج تخمین هر کدام از مدلهاا

آن ( نرخ بازگشتی  ) %93/91بازگشت داده شد.

نشان داده شده است.

براي سانجش پایاایی پرسشانامه ،ضاریب آلفااي
کرونباخ براي مولفه هاي جو ساازمانی و ناوآوري در
فرآیند محاسبه گردید که با ترتیاب باا مقادار آلفااي
 ./73و  ،1/79پایایی پرسشانامه را تأییاد نمودناد .باا
انجام تحلیل عاملی تاییدي مقیااس جاو ساازمانی در
جهت روایی سازه مقیاس مورد آزمون قرار گرفت.
1- Nystrom,P.C.& Ramamurthy,K. & Wilson,A.L.
2- Sidhartha R. D & Maheshkumar P. J.
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شكل :1مدل مفهومي تحقيق

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند 97/

شكل( :)1مدل اندازهگيري استقالل

شكل( :)2مدل اندازهگيري منابع
جدول( :)1شاخصهاي برازندگي  CFAبه منظور بررسي روايي سازه
مدل مفهومی

دامنه مقبول

استقالل

تشویق

p-value

شاخص تناسب
2

نظارت و

منابع

سرپرستی

چالش

باز بودن نسبت به
نوآوري

5
 0.05

2/97

1

1

1/99

2/16

1

1/1 6

1

1

1/923

1/1

1

RMSEA

 0.1

1/16

1/111

1/111

1/111

1/129

1/111

GFI

 0.9

1/33

-

-

1

1

-

AGFI

 0.9

1/37

-

-

1/33

1/39

-

df
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شكل( :)3مدل اندازهگيري چالش

شكل( :)4مدل اندازهگيري سرپرستي و نظارت

شكل( ) :مدل اندازهگیري تشویق

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند 93/

شكل( :)6مدل اندازهگيري باز بودن نسبت به نوآوري

دامنه مقبول شاخصهاي برازندگی و مقاادیر ایان

که مقدار مناسبی است .پایین بودن این شاخص نشان

شاخص ها در تحلیل عاملی تاییدي نشان میدهاد کاه

دهنااد تفاااوت اناادك میااان ماادل مفهااوي پااژوهش

مدلهاي اندازه گیري همه ابعاد جو ساازمانی باه چاز

بادادههااي مشااهده شاده پاژوهش اسات .همچناین

بعد همبستگی که نرم افزار مدل آن را تایید نكرد ،روا

خروجاای میاازان مناسااب  RMSEA= 1/1را بااراي

هستند .در ادامه ،به منظور تایید معنااداري رواباط و

ماادل نشااان میدهااد .مقااادیر  GFI=1/33و 1/36

مدل انادازه گیاري متایار مساتقل ( جاو ساازمامی )

=AGFIنیز تخمین هااي بسایار مناسابی باراي مادل

تحلیل عاملی تاییدي با اساتفاده از مادل معادلاههااي

هسااتند .مقااادیر شاااخصهاااي برازناادگی ماادل جااو

ساختاري انجام شد .شكل ( )7مدل اندازه گیري جاو

سازمانی نشان میدهد که ابعاد ششگانه جو سازمانی

سازمانی و نیز اعداد معناداري را نشاان مایدهاد .باا

به درستی در قالب عامل جو سازمانی جاي گرفتهاند.

2

توجه به خروجی لیزرل مقدار

df

 1/96 ،بدست آمد

شكل ( :)7اعداد معناداري ضرايب مدل اندازهگيري جو سازماني
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تحليل عاملي تآييدي مقياس نوآور بودن در فرآيند

عملیاتی از سازمانهاي دیگار ،توساعه راه حالهااي

جهت تحلیل عاملی تاییدي گویههاي ناوآوري در

درون سازمانی و بكارگیري فرآیندهاي جدید در دنیاا

فرآیند 6،گویاه در قالاب متایار مكناون ناوآوري در

را مورد سنجش قرار میدهند .روابط بین متایرهاا در

فرآیند به مرحله تایید عاملی تاییدي گذاشته شد .يبق

مدل نوآوري در فرآیند ،بیانگار میازان و معنایداري

شكل  ،9تنها سه گویاه در قالاب ناوآوري در فرآیناد

روابااط بااین عاماال مكنااون (نااوآوري در فرآینااد) و

قرار گرفت که هر کدام مفاهیم فرآیندهاي تولیادي و

متایرهاي مشهود (گویهها) است.

شكل ( :)8اعداد معناداري ضرايب مدل اندازهگيري نوآور بودن در فرآِيند

آزمون فرضيات پژوهش با استفاده از مدل

ساختاري آزمون شدند .در اجراي مادل معادلاه هااي

معادلههاي ساختاري:

ساختاري براي آزمون فرضیات ،خروجای نارم افازار

به منظور ايمینان یافتن از وجود و یا عدم وجاود

نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافتاه

رابطه علی میان متایرهاي پژوهش و بررسای تناساب

است .شكل  3ضرایب و پارامترهاي بهدست آماده را

دادههاي مشاهده شده با مدلهاي مفهاومی پاژوهش،

نشان می دهند.

فرضاایات پااژوهش بااا اسااتفاده از ماادل معادلااههاااي

شكل ( :)9اعداد معناداري ضرايب مدل ساختاري پژوهش

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند 21/

تحلیل علی در آزمون فرضیه نشاان مایدهاد کاه

گویه هاي نوآوري در فرآیناد باعاث حاذف  9گویاه

ابعاد نظارت و سرپرستی،چاالش ،مناابع و بااز باودن

گردید لذا در آمون فرضیات تنها از  9گویاه (اقتبااس

نساابت بااه نااوآوري در شاارکت لیزینااگ خودروکااار

فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی از سازمانهااي دیگار،

تاثیرگذار بوده است .همچنین یافتهها نشان میدهد که

توسااعه راه حاالهاااي درون سااازمانی و بكااارگیري

تأثیر نوآوري در فرآیند از بعاد نظاارت و سرپرساتی

فرآیندهاي جدیاد در دنیاا) اساتفاده گردیاد .پاس از

بیش از سایر ابعاد بوده اسات .تااثیر بعاد بااز باودن

اجراي مدل مفهومی پژوهش نشان داده شاد کاه از 6

نسبت به نوآوري بر نوآوري در فرآیند برعكس باوده

بعد،به ترتیب ابعااد نظاارت و سرپرساتی ،بااز باودن

است بهعبارتی شرایط باز براي نوآوري موجب شاده

نسبت به نوآوري ،منابع و چالش در شرکت لیزیناگ

است که نوآوري در فرایند کمتر بروز کند.

خودروکار تاثیرگذارترین ابعاد هستند .ایان در حاالی
است که بعد باز بودن نسبت به نوآوري تاثیر منفی بر

نتيجه گيري:

نوآوري در فرآِیند گذاشته است.

جهت بررسی روایی سازه مقیاسهاي بكار گرفتاه

اینك با بررسی تاثیر تك تك ابعاد تاثیر گذار جاو

شده در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدي اساتفاده

سازمانی بر هر کدام از سه گویاه ناوآوري در فرآیناد

گردید .پاس از تاییاد  6بعاد مقیااس جاو ساارمانی

سعی می شود تا آزمون تناسب ایان مادل سااختاري

(نظارت و سرپرستی ،استقالل ،تشویق ،منابع ،چالش

(مدلی که روابط علی بین ساازههااي تاییاد شاده در

و باز بودن نسبت به نوآوري) ؛ سعی شاد کاه نشاان

مراحل پیشین را نماایش مایدهاد) بتاوان باه نتاایج

داده شود شش بعد در قالب یك عامال اصالی (جاو

کاملتري دست یافت (.شكل.)11

سارمانی) جاي میگیرند .اجراي تحلیل عاملی تاییدي

شكل( :)11مدل ساختاري ارتباط علي عوامل جو سارماني و نوآوري در فرِآيند

مقادیر شاخص هاي برازنادگی منادر در شاكل

معادالت ساختاري شامل ضرایب اساتاندارد و مقادار

فو  ،مؤید تناسب برازش مدل به دادههاي گاردآوري

آماااره  tبااا سااط معناای داري مشااخص را نمااایش

شااده اساات .همچنااین جاادول( )6نتااایج ماادلیااابی

میدهد.
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جدول( )2مقادير ضرايب علي استاندارد و آماره آزمون آنها در مدل ساختاري
پذیراي فرایندهاي جدید
دنیا

توسعه درون سازمانی

ضریب علی

t-value

ضریب علی

t-value

اقتباس
ضریب
علی

t-value

نظارت و

1/22

2/9

-1/22

-9 / 9

1/22

9/22

1/2

/7

چالش

-1/99

-2/63

1/99

2/17

1/23

9/ 2

بازبودن نبت

ضرایب علی اساتاندارد منادر در جادول( )2و
شكل( )11موید آن است کاه تنهاا عوامال نظاارت و

سرپرستی

به نوآوري

باعث میشود شرکت خود در پی ایجاد نوآوريهااي
جدید باشد.

سرپرستی ،چالش و باز بودن نسابت باه ناوآوري بار

امااا بحااث برانگیزتاارین نتیجااه ایاان پااژوهش

اقتباس فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی از ساازمانهااي

تاثیرگذاري منفی دو عامل چالش و باز باودن نسابت

دیگر ،توسعه راه حلهاي درون سازمانی و بكارگیري

بااه نااوآوري روي پااذیرش فرآیناادهاي تولیاادي و

فرآیندهاي جدید در دنیا مؤثر هستند( .بعد مناابع بار

عملیاتی جدید و به روز در دنیاسات .کاه عامال بااز

گویههاي نوآوري در فرآیند تاثیر گذار نشد).

بودن نسبت به نوآوري بیشترین تاثیر منفی را گاذارده

همااان گونااه کااه از نتااایج ایاان جاادول مشاااهده

است .به عبارتی وجود ارتبايات باز و آزاد در تیمها،

می گردد ،عامل چالش بیشترین تاثیر و عامل نظاارت

عدم مقاومات ساارمان در برابار ایادههااي جدیاد و

و سرپرسااتی کمتاارین تاااثیر باار اقتباااس فرآیناادهاي

سهولت اجراي تاییرات سازمانی و همچناین چاالش

تولیدي و عملیاتی از سازمانهااي دیگار در شارکت

بودن کارها ،احساس افراد از مهم بودن کارشان ،نیااز

لیزینگ خودروکار دارد.

به یادگیري و آموزش مستمر در کارها نه تنها شرکت

توسعه درون سازمانی راهحالهااي ناو در زمیناه

را به جهت پذیرا بودن بودن فرآیندهاي جدید در دنیا

فرآیناادهاي تولیاادي و عملیاااتی کااه وقااوع آن در

سو نمیدهد ،بلكاه شارکت را از آن دور مایکناد.

سازمان ها پیچیاده تار اسات؛ تحات تااثیر نظاارت و

نتایج این تحلیل ضمن اینكه خطوط راهنمایی جهات

سرپرستی قرار نمی گیرد .همانطور که انتظار مایرود

تحقیقات آتی روي موانع ناوآوري در فرآِیناد فاراهم

بیشترین تاثیرگذاري را از عامل باز باودن نسابت باه

میساازد ؛مادیران را در راساتاي شناساایی وضاعیت

نوآوري دارد .بهعبارتی وجود ارتبايات باز و آزاد در

فعلی و بهبود موقعیت ناوآوري ساازمان خاود یااري

تیمها ،عدم مقاومت سارمان در برابر ایدههااي جدیاد

میدهد.

و سهولت اجراي تاییرات ساازمانی عاواملی اناد کاه

بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند 29/

باز و آزاد جهت ناوآوري دارد ،تااثیر گاذاري آن بار

جهاات بیشااتر نشااان دادن نقاااط قااوت و ضااع
شاارکت در زمینااه نااوآوري در فرآینااد بااا اسااتفاده از

نوآوري منفی است.

تكنیك تصمیم گیاري چنادمعیاره  VIKORاولویات

چالش که کمترین تاثیر را بار ناوآوري در فرآیناد

میزان توجه شرکت به هر کادام از عاواملی کاه تااثیر

دارد ،کمترین از نظر سط توجه در شرکت رتبه آخر

گذاري آنها بر ناوآوري د رفرآیناد شناساایی شادند،

را کسب نموده است .از آنجا کاه تاثیرگاذاري عامال

محاسبه گردید .جادول ( )7مویاد بااالترین اولویات

چالش بر نوآوري در فرآِیند مثبت است ،ممكن است

عامل باز بودن نسبت به نوآوري و پایینترین اولویت

با ایجاد شرایط مطلوبتري در حاوزه چاالش ،بتاوان

عامل چالش است .نكته جال توجه این اسات کاه در

نوآوري در فرآیند را ارتقا داد کاه البتاه ایان نیااز باه

حالی که شرکت بیشترین توجه را براي ایجاد شارایط

مطالعات گستردهتري دارد.

جدول (:)7اولويت ابعاد جو سازماني بر نوآور بودن در فرآيند
سوال

وزن

رتبه

سوال

2

1/91

19

3

1

2

16

1/692

9

7

1/779

12

22

1/613

6

29

1/ 99

2

12

1/636

3

باز بودن

6

1/792

11

نسبت به

17

1/669

7

نوآوري

13

1/296

9

9

1/11

12

9

1/717

11

11

-1/1111

1

12

1/616

سرپرست

چالش

منابع کافی

میانگین
رتبه
7/66

7/7

7

7/

رتبه بعد

9

2

1

2

هدف این مطالعه این است که مدیران را به ارزش

حول محور نوآوري ،اختصاص مناابع و کاناال هاایی

نهادن به نوآور باودن ترییاب کنناد .باه ياور کلای،

باراي تولیاد و بكاارگیري ایادههاا و ایجااد فرهنااگ

میتوان گفت توجاه باه ناوآور باودن در بیانیاههااي

تاییرپذیري از عواملی اسات کاه در وهلاه اول بایاد

ماموریت و چشم انداز ،ایجاد سااختار و و اایفی در

مورد توجه مدیران باشد .همچنین توجه بیشترشرکت
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لیزینگ خودروکار به بعد استقال ل واحدها و افراد از

شرکت فضایی را فراهم آورند که افراد باه ایان درك

مواردي است کاه باا توجاه باه نتاایج ایان پاژوهش

برسند که میتوانند در کااهش پیچیادگیهااي کااري

میتوان توصیه نمود چراکه در حالیكه يبق تئوریهاي

نشأت گرفته از ماهیت کار تاثیر گاذار باشاند ،آنگااه

موجود این بعد میتواند بر نوآور باودن شارکت اثار

میتوان گفت آنها نه تنها توانستهاند از نارضایتی افراد

شرکت در این مورد و یاا حضاور

از چالشهاي کاري بكاهند ،بلكه از این موقعیات باه

عوامل مداخله گر دیگري در این رابطاه باعاث عادم

نفع شرکت نیز بهره ببرند .یكی از فعالیتهایی که در

تاثیرگذاري آن گردیده است ،لذا اهتماام شارکت باه

شرکت ایران خودرو در این راستا شكل گرفته اسات

این جنبه اهمیت بسزایی دارد که با ایجاد مكانیزمهاي

تشویق افراد به شرکت در دورههاي  TRIZاست کاه

خااودکنترلی مااثالً ایجاااد سیسااتم تعااالی سااازمانی

مسلماً روي نوآوريهاي این شرکت هام تااثیر گاذار

 EFQMکه باعث تقویت نظام خود کنترلی میگاردد

بوده است.

بگذارد ،اما ضع

میتوان اقدام نمود.
باز تعری

یكی از ضع هاي شرکت لیزیناگ عادم وضاوح

سیستمهاي پاداشهاي ساازمانی یكای

بیانیه استراتژي شرکت باراي افاراد و ناامعلوم باودن

از راهكارها براي مشكل عدم تأثیر عامال تشاویق بار

انتظارات مسؤوالن از کارکنان است .با نوشاتن بیانیاه

نوآوري در این شرکت است .يبق تئوريهاي موجود

استراتژي قوي و روشان و پیارو آن مشاخص کاردن

سیستم پاداش سازمانی به دو شكل درونی و بیرونای

اهداف کالن ،میان مدت و کوتاه مدت و برناماههااي

میتواند باشد و پاداش هااي درونای تااثیرات عمیاق

کاري مشخص ،شرکت به يور حتم میتواناد از بعاد

تري بر کارکنان خواهد داشت .بنابراین تمرکز سازمان

نظارت بسیار قوي ترو با بازدهی بیشتر عمل کارده و

بر پاداشهاي درونی از يریاق مشاارکت دادن بیشاتر

نهایتاً روي نوآوري سازمان هم تاثیرگذارتر باشد.

افااراد در تصاامیمات سااازمانی ،دادن آزادي و اختیااار

در این مطالعه تنها یك شارکت باهعناوان نموناه

بیشتر به افراد سازمان و اینكه افراد خود را متعلاق باه

بررسی شد ،در حالی که درصورت وجود و دسترسی

سازمان بدانند و بدان افتخار کنناد مایتواناد در ایان

باه شارکتهااي مشااابه لیزیناگ خودروکاار ،امكااان

راستا راهگشا باشد.

دخالت عامال انادازه شارکت در ایان رابطاه وجاود

دایاار کااردن سیسااتم پیشاانهادات در شاارکت و

داشاات .همچنااین ،عاااملی مثاال ساان شاارکت نیااز

شناسایی پیشنهادات قابل قبول با پیش بردن مرزهااي

میتوانست در تشری برخی رواباط ساازههاا کماك

تكنولوژیكی سازمان ،ارائه راههاا و ایادههااي جدیاد

کند .در صورت دسترسی به جامعه بزرگ تار امكاان

براي افزایش بهره وري سازمان مثمر ثمر خواهد بود.

اسااتخرا ماادلهاااي جداگانااهاي برحس اب نظاارات

البته لزوم کارایی این سیساتم تشاویق افاراد باه دادن

مدیران و کارکنان میبود چراکه معموال مدیران عالقه

پیشنهادات و ایده هایشان از يریق دادن مشاو هاایی

دارند ،محیط کاري سازمان خود را نسبت به کارکناان

چون مبالغ مادي یا ارتقاء هاي سازمانی و  ...با توجاه

خال تر نشان دهند .در این صورت تفاوت ادراکات

به ارجحیتهاي آنها ست .از يرفی چنانچه مسؤوالن

این دو جامعه مشخص و راهنماییهاي ارزناده تاري
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