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چکیده
بهرغم ناپایداریهای محيط کسبوکار و پيشرفت فناوری ،سازمانها با تکيهبر قيمت و
کيفيت ،قادر به ادامه فعاليت نيستند .ازاینرو نوآوری به یکی از مزیتهای رقابتی کليدی تبدیل
شده است .فرهن یادگيری سازمانی نيز یکی از راهکارهای کليدی برای ارتقای نوآوری
سازمانی محسوب میشود که با خلن و کسب دانش موردنياز سازمان ،زمينه را برای نوآوری در
کسبوکار فراهم میکند .این مقاله به بررسی تأثير نوآوری از مجرای فرهن یادگيری سازمانی
بر اثربخشی سازمانی میپردازد .روش تحقين ،توصيفی و از نوع همبستگی است .دادهها از طرین
پرسشنامه و نمونهای متشکل از  172نفر از کارکنان شرکتها در مراکز رشد و فناوری شهر تهران
و با استفاده از نمونهگيری تصادفی جمعآوری شده است .نتایج نشان میدهد که اکتساب دانش
بهعنوان یک پشتوانه برای سایر مؤلفهها در تقویت کارایی ،نقش اساسی دارد .ازطرفدیگر رابطۀ
متغير فرهن یادگيری سازمانی با نوآوری سازمانی و نيز تأثير مستقيم این متغير بر اثربخشی
سازمانی نشانگر این است که سازمان با بهرهگيری از اکتساب دانش و ایجاد تغييرات شناختی و
رفتاری ،میتواند نوآوری را تا حد زیادی ارتقا داده و همين موضوع نقش مهمی در افزایش
اثربخشی برای سازمان دارد.
کلیدواژهها :فرهن

یادگيری سازمانی؛ اثربخشی سازمانی؛ نوآوری سازمانی

 .استادیار ،مدیریت و مهندسی کسبوکار ،دانشکده مهندسی پيشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
 .نویسندۀ مسئول :کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبایی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولو ی دانشگاه علم و صنعت ایران

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولو ی دانشگاه علم و صنعت ایران
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مقدمه
بعــد از قيمــت ،کيفيــت و سفارشــیســازی ،نــوآوری ازجملــه مزیــتهــای رقــابتی پایــدار
کسبوکارها ،برای حفو بقا و توسعه در بازار به شمار میرود .پس از مطالعاتی که روی الگوهـای
ایجاد و توسعه نوآوری انجام شد ،مفهومی به نام سازمان نوآور معرفی شده است که این ویژگی را
زیرساختی برای نوآوری در محصول قلمداد میکنند .از طرفی نوآوری تنهـا در محصـول تعریـف
نمیشـود و ارائـه فراینـدها و سـاختارها و رویـههـای نـو در درون سـازمان نيـز جـزو ویژگـیهـای
ســازمانهــای پيشــرو اســت .نــوآوری ســازمانی بــه مقــوالتی اعــم از ســاختار ســازمانی و فراینــدها،
فرهن

سازمانی ،کار گروهی ،اتحادهای راهبردی و شبکه و خوشۀ صـنعتی و ام ـالهم مـیپـردازد.

یکی از عواملی که موجب نوآوری سازمان میشود ،فرهن
این باورند که فرهن

سازمانی است .دراینميان ،محققين بر

یادگيری سازمانی از جمله عوامل تأثيرگذار بر ایجاد محيط خـال و نـوآور

در سازمان است.
فرهن

یادگيری سازمان با بهرهبردن از ترکيب فرهن

های سازمانی مطـرح ،بـهدنبـال خلـن

دانش و بهرهبردن از آن است .از منظری دیگر سازمانی که بتواند دانش موردنيـاز خـود را خلـن یـا
کسب کند و درنهایت از آن بهرهبرداری کند ،جزو سازمانهای پيشرو در عصر کنونی خواهد بود.
نوآوری سازمان ،گسترۀ وسيعی از مفاهيم و راهکارها را شامل میشود که در این پژوهش تنهـا بـه
پيادهسازی فرهن

یادگيری سازمانی برای ارتقای نوآوری سازمانی پرداخته شـده اسـت .ازایـنرو

مدلی جهـت تبيـين ارتباطـات و تأثيرگـذاری نـوآوری سـازمانی از مجـرای فرهنـ

یـادگيری بـر

اثربخشی سازمان تبيين شده است .بخش اول مقاله در مورد سازمان نوآور است کـه تحـوالت ایـن
مفهوم را نشان میدهد و تعریف و جایگاه آن مشخو میشود .در بخش دوم ،نظرات مختلفی کـه
در مورد اثربخشی سازمان و تعریف آن وجـود دارد آورده شـده اسـت و درنهایـت جمـعبنـدی در
مورد اثربخشی سازمان در قالب جدول ارائه شده است .در بخش سوم ،فرهن

یادگيری سـازمانی

تبيين شده که به تعریف و اهميت و فرایند پيادهسازی آن اشاره شـده اسـت .ایـن مقالـه بـه بررسـی
ميزان تأثير نوآوری سازمانی بر اثربخشی آن میپردازد .همچنـين ازآنجاکـه اثربخشـی سـازمان نيـز
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توسط پژوهشگران مختلف به شکلهای گوناگونی تعریفشده ،این امر موجب پيچيدگی ارزیـابی
اثربخشی سازمان شده است .باتوجهبه نظرات مختلف مطرحشده ،چارچوبی منتخب بـرای ارزیـابی
اثربخشی سازمان ارائه شده است.

نوآوري سازماني
نوآوری را میتوان فرایند توسعه و پيادهسازی ایدههای نـو تعریـف کـرد (ون دون و انجـل،1
 .)1373درواقع نوآوری مربوط به فرایندی میشود که ایدۀ حل یک مسئله را ارائه میدهد و سپس
آن ایده ،عملياتی میشود .امـروزه فراینـد نـوآوری در مـورد حيطـههـای مختلـف کـاری ،قابليـت
پيادهسازی دارد .همانطور که این فرایند در حوزۀ مسائل فنی کارا است ،در مورد مسائل سـازمانی
مانند فرایندهای بهبود و حتی در حوزۀ مسائل اجتماعی قابلطرح است (کانتر .)1377 ،2اگـر رونـد
پيادهسازی یک ایده خالقانه در محيط سازمان اتفا بيفتد ،آنگاه نوآوری سـازمانی رخ داده اسـت
(امابيل .)1337 ،7میتوان گفت ایدهای نو که موجب ارائه محصوالت جدید سازمانی یا ارائه رویه،
فرایند یا ساختار سازمانی جدید شود ،در حوزۀ نوآوری سازمانی میگنجد ( ان

 .)1337 ،4ان

اصالح و بهبود محصوالت فعلی سازمان را نيـز جـزو فراینـد نـوآوری سـازمان مـیدانـد .اقـدامات
مدیریتی و فنـاوری سـازمان و همچنـين خلـن بازارهـای جدیـد نيـز جـزو نـوآوری سـازمان اسـت
(شومپيتر .)1370 ،7با درنظرگرفتن نتایج پژوهشهای مختلفی که در مورد نوآوری صـورت گرفتـه
اســت ،تعریــف جــامع زیــر را مــیتــوان ارائــه کــرد .نــوآوری توليــد ،انطبــا  ،ادغــام و ترکيــب و
بهرهبرداری از ایدههای دارای ارزشافزوده اقتصادی یا اجتماعی است که میتواند نوسازی ،توسعه
و کاال ،خدمت ،بازارها ،روش توليد و رویه مدیریتی باشد .نـوآوری هـم فراینـد خلـن ایـن مـوارد
است و هم به خروجی این فرایند اطال میشود .محققين بر این باورند کـه پـيشنيـاز نـوآوری در
1. Van Deven & Angel
2. Kanter
3. Amabile
4. Zhuang
5. Schumpeter
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فناوری ،نوآوری سازمانی است .ازاینرو پيشنهاد میدهند ،بهجای تمرکز صرف بر اتفاقات فناورانه
در خارج از سازمان جهـت نـوآوری در محصـوالت ،بـه فراینـدهای و شـرایط درون سـازمان هـم
پرداخته شود و با تغيير و تحـول ویژگـیهـای سـازمان ،پـيشنيـاز نـوآوری در فنـاوری کـه همـان
نوآوری سازمانی است ،محقن شـود (آلـيس لـن .)2004 ،1باتوجـهبـه جهـانیسـازی ،رقابـت ميـان
سازمانها شدت گرفته است به شکلی که پژوهشگران ،نوآوری را یـک جـزء اساسـی بـرای بقـای
سازمانها ،خصوصاً مجموعههای بينالمللی و چندمليتی ،میدانند .همچنين با رشد سـریع فنـاوری،
عموم شرکتها برای باقیماندن در صحنۀ رقابت چارهای جز همگامشدن با پيشرفتهـای فناورانـه
ندارند (نوریا و گوالتی .)1332 ،2کانتر بيان میکند که نوآوری ،بيشتر در سازمانهایی رخ میدهد
که چند ویژگی وجود داشته باشند .1 :ساختار سازمانی یکپارچه باشد؛  .2از متنوعکـردن در مـورد
مسائل مختلف اعم از محصول و وظایف و غيره حمایت شود؛  .7کانـالهـای ارتبـاطی در سـاختار
سازمان برای کسب اطالع از محيط و وجود بدهبستان ميان محـيط و سـازمان ،کـه مـیتـوان گفـت
سازمان بهصورت ایزوله اداره نشود و از محيط پيرامون بازخورد و اطالعات بگيرد و در حد امکـان
بر آن اثر بگذارد؛  .4تقسيمبندی قلمرو7های فروش شرکت؛  .7سازمان بهواسطه کارکنان بااستعداد
خود احساس غرور میکند و به توانمندی آنان ایمان دارد و  .2تأکيد بر همکـاری و کـار گروهـی
در سازمان (کانتر .)1377 ،از طرفی نظامهای نـوآوری در ابعـاد کـالن ملـی و سـازمانی قابـلطـرح
میباشند .نظام نوآوری در بعد سازمانی را میتوان بهصورت یک فرایند تعـاملی ميـان اجـزای زیـر
تعریف کرد :توليد ایده؛ انطبا آن با شرایط مسئله؛ عمليـاتیکـردن ایـده و استانداردسـازی آن در
داخل سازمان .همچنين سازمان نوآور باید قادر باشد محصوالت و فراینـدهای جدیـد ایجـاد کنـد.
ویژگی اصلی یک سازمان نوآور در توانایی آن برای توليد ،انتشار و بهکارگيری ابداعات و تبـدیل
آن به یک نوآوری با ارزشافزوده اقتصادی است .این توانایی را ظرفيت نوآوری فناورانـه سـازمان
مینامند .نظامها و فرایندهای زیادی بر ظرفيت نوآوری سازمان تأثير میگذارند .ازجمله توليد ایده
1. AliceLan
2. Nohria & Gulati
3. Territory
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و طراحی مفهومی ،توسعه محصول ،مدیریت و روش توليد ،فرایندهای اکتساب فنـاوری ،رهبـری،
تأمين منابع اعم از تجهيزات ،ماشينآالت ،مواد اوليه ،منابع انسانی و مالی .ظرفيتسـازی در حـوزۀ
نوآوری به این معناست که قابليت هر یک از این نظامها و فراینـدها ارتقـا یابـد .ظرفيـتسـازی در
حوزۀ نوآوری فناورانه موجب میشود عملکرد و کارایی سازمان افزایش یابـد .ایـن ویژگـی بـرای
شرکتها در عرصه رقابت جهانی به یک عامل حياتی برای موفقيت و بقا تبدیل شده است (یـام 1و
همکاران.)2011 ،
پژوهشــگران علــم مــدیریت ،مــاورای نــوآوری در محصــوالت و فنــاوری ،مفــاهيم دیگــری
همچون مدلهای کسبوکار نوآورانه ،ارائه خدمات حوزۀ نوآوری ،مـدیریت نـوآوری و سـازمان
نوآور را مطرح کردهاند .علت تحقيقات گسترده در این حـوزه ،قابليـت نـوآوری در ایجـاد مزیـت
رقابتی با پایداری بيشتر نسبت به دیگر منابع ایجاد مزیت رقابتی است .در رویکرد مبتنی بر منابع نيـز
بر این واقعيت تأکيد میشود که تنها سازمانی به مزیت رقابتی و عملکرد باالتر دسـت مـییابـد کـه
منابع و ظرفيتهای سازمانی آن ،ویژگیهای خاصی داشته باشند .برای ایجاد ایـن مزیـت رقـابتی و
تمایز ،عواملی همچون کمياببودن ،ارزشی که محصول ارائه میدهد ،ماندگاری ،بدون جایگزین
و مشابهبودن که رقبا نتوانند همطراز آن عرضه کنند ،تأثيرگذارند.
مطالعات حوزۀ نوآوری سازمانی از سال 1337آغاز شد .این مطالعات ،ابتدا نوآوری سازمانی
را متــأثر از ســاختار ســازمانی و منــابع انســانی مــیدانســتند و در نتيج ـۀ آن ،موضــوعاتی همچــون
عادتهای رفتاری بد نيروی انسانی و اصرار بـر روشهـای قبلـی مـدیریتی بـهعنـوان مـوانعی بـرای
نوآوری در سازمان مطرح شدند .مطالعات حوزۀ نوآوری سازمانی ادامه پيدا کرد تا اینکه مـیتـوان
در حال حاضر برای تبيين سازمان نـوآور ،تعریـف سـازمان بـينالمللـی همکـاریهـای اقتصـادی و
توسعه2را بهعنوان تعریفی مناسب مطرح کرد .مطالعات این سازمان ،نوآوری در سـطح بنگـاه را در
چند دسته تقسيمبندی میکند .1 :نوآوری در زمينـه فعاليـتهـای سـازمانی کـه شـامل پيـادهسـازی
1. Yam
)2. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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ایدهها در فرایندها و پروسههای سازمان است .بهطورم ال ایجاد بانکهای اطالعاتی از فعاليتهـای
مختلفی که در سازمان رخ میدهد ،ارائه راهکار برای حفـو نيـروی انسـانی موجـود یـا چگـونگی
معرفی نظامها و فرایندهای مدیریتی سازمان برای تمام مشتریان داخلـی و خـارجی آن؛  .2نـوآوری
در فضــای کــاری کــه شــامل پيــادهســازی ایــدههــایی جهــت توزیــع مســئوليت ميــان کارکنــان و
تصميمگيری مشارکتی تمامی کارکنان است ،مانند ساختارهای جدید سازمانی که کار گروهـی را
برای رسيدن به این اهداف پيشنهاد میدهد؛  .7نوآوری در ارتباطات محيطی که شامل پيـادهسـازی
راهکارهایی است که بتواند ارتباط و همکاری سازمان نوآور را با شرکتها ،مؤسسـات ،مشـتریان،
مراکز تحقيقاتی و تأمينکنندگان حفو و ارتقا دهد و همچنين قابليت برونسپاری را ایجاد نماید.
ميان نوآوری سازمانی و نوآوری در فناوری ،ارتباط نزدیکی وجود دارد .میتـوان بيـان کـرد
که نوآوری سازمانی درنهایت میتواند به نوآوری در فناوری منجر شود؛ بهطورم ـال سـازمانی کـه
از منظر نوآوری سازمانی ،ازجمله ساختار و راهبرد و مـدیریت دانـش در سـطح خـوبی قـرار دارد،
میتواند زمينه را برای نوآوری در عرصـۀ فنـاوری مهيـا کنـد کـه مشـتریان ایـن نـوآوریهـا را در
محصوالت اعم از کاال و خدمات مشاهده میکنند .در این بخش به این نکته بيشتر پرداخته میشود
که ایجاد سازمان نوآور منجر به توانایی نوآوری و عرضه محصوالت نوآورانه میشـود .از منظـری
دیگر محققين به همافزایی ميان نـوآوری سـازمانی و نـوآوری فناورانـه اذعـان داشـتهانـد؛ درنتيجـه
نمیتوان نوآوری فناورانه را جایگزین نوآوری سازمانی دانست یا برعکس .تأثيرگـذاری نـوآوری
سازمانی بر ظرفيت نوآوری فناورانه سازمان مانند تأثير کنترل کيفيت بـر کـارایی و عملکـرد توليـد
است (کاميسون 1و ویالر لوپز .)2014 ،2برنز و استالکر به رابطه ميان ساختار سازمانی و ایجاد جو و
فرهن

نوآوری در سازمان اشاره میکنند .بـا ایـن رویکـرد اگـر سـازمان بـه دنبـال نهادینـهکـردن

خالقيت و بهرهبردن از نوآوریهاست ،باید پيگير پيادهسازی ساختار ارگانيـک در مجموعـه خـود
باشد (برنز و استالکر .)1321 ،یکی دیگر از اهدافی که برای جاریسـازی نـوآوری سـازمان دنبـال
1. Camisón
2. Villar-López
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میشود ،تأثيرات غيرمستقيم آن بر عملکرد شرکت در حـوزههـایی همچـون مـالی ،منـابع انسـانی،
برندسازی و موارد مشابه است که پژوهشگران به اثرات غيرمستقيم و تأثيرگذار آن اشاره کـردهانـد
(کوپر .)1337 ،از طرف دیگـر پژوهشـگران در مـورد اثـرات نـوآوری ،بـه پيشـرفتهـای فناورانـه
سازمانها اشاره کردهاند .اگر سازمانها بخواهند در جهت رشد و توسعه فناوری خود گام بردارند،
اقدامات عملی آنها مربوط به پيادهسازی فرایند نوآوری در سازمان است و ميـزان توفيـن در ایجـاد
سازمانی نوآور ،موجب بروز تمایز در پيشرفت فناورانه آنـان مـیشـود (النـدوال .)1333 ،نـوآوری
بهصورت گسترده به یکی از منابع اصلی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکتها تبدیل شده است (دس
و پيکن .)2000 ،همچنين جونا بارش و همکـاران در سـال  2007طبـن یـک پـژوهش آمـاری بيـان
کردند که  30درصد مدیران ارشد شرکتهای مورد سؤال ،نوآوری را یکی از سـه پيشـران اصـلی
کسبوکارها در سالهای اخير معرفی نمودهانـد کـه موجـب افـزایش سـرعت تغييـرات در محـيط
کسبوکار شدهاند .ازاینرو پژوهشگران حوزۀ مدیریت برای بهبـود عملکـرد سـازمان ،اسـتفاده از
ظرفيت نوآوری را پيشنهاد میدهند (مون و همکاران.)1337 ،

اثربخشي سازماني
پژوهشگران مدلهایی را برای اثربخشی سازمان پيشنهاد میدهند که بهصـورت پيچيـدهای بـا
یکدیگر در تضادند .بلودرن 1در سال  1370مطرح کرد که بهتـرین روشهـای ارزیـابی اثربخشـی،
مدل های مبتنی بر اهداف اسـت بـه ایـن معنـا کـه سـازمانی اثـربخش اسـت کـه بتوانـد بـه اهـداف
تعيينشده خود دسـت یابـد .سيشـور و یـاچمن )1323( 2و ففـر و سـلنکيک )1337( 7بـا تأکيـد بـر
رویکرد مبتنی بر منابع اذعان داشتند که سازمانی عملکرد مطلـوب دارد کـه بتوانـد منـابع موردنيـاز
خود را تأمين کند .در این دیدگاه اثربخشی سازمان همان تـوان و ظرفيـت آن اسـت کـه بتوانـد بـه

1. Bludorn
2. Seashore & Yachtman
3. Pfeffer & Salancik
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منابع کمياب و بـاارزش محيطـی خـود دسـت یابـد (دنـيش 1و همکـاران .)2012 ،نـادلر و تاشـمن

2

( )1370پيشنهاد نمودند که مـدل مبتنـی بـر فراینـد داخلـی سـازمان ،اثربخشـی آن را بهتـر ارزیـابی
میکند .به این معنا که اگر سازمان بدون اینکه در فرایند و نظامهای خـود دچـار اخـتالل و توقـف
شود ،به صورت یکنواخت به کـار خـود ادامـه دهـد ،ایـن مـدل بـه توانـایی سـازمان جهـت تبـدیل
ورودیها بـه خروجـیهـای مـدنظر و مورانتظـار سـازمان توجـه دارد (دنـيش و همکـاران.)2012 ،
مدل های مبتنی بر دیدگاه راهبردی نيز از طرف کانلی و همکاران ( )1370بهعنـوان بهتـرین گزینـه
مورد تأکيد قرار گرفت .این مـدل عملکـرد خـوب سـازمان را در گـرو کسـب رضـایت ذینفعـان
سازمان میداند.
اثربخشی سازمانی مربوط به اندازهای است که سازمان توانسته است به اهداف تعيينشده خود
با موفقيت دست یابد .مدلهای مختلف برای اندازهگيری اثربخشی سازمان به کار میرود .هرکدام
از این مدلها برای اندازه گيـری و ارزیـابی جنبـه و ویژگـی خاصـی از سـازمان مفيـد خواهـد بـود.
درمجموع مهمترین نکته در ارزیابی اثربخشی سازمان این است که مدیر چگونگی حرکت سازمان
به سمت تحقن اهداف سازمانی را زیر نظر داشته باشد (دنيش و همکاران.)2012 ،

فرهنگسازماني و اثربخشي
امروزه مدیران تالش زیادی برای تحقن و نهادینهکردن فرهن

نـوآوری در سـازمان دارنـد؛

زیرا معتقدند که این عامل بر اثربخشی سازمان تأثير میگـذارد .دنيسـون )1330( 7چـارچوبی بـرای
تبيين ارتباط ميان سياستهای سازمان ،فرهن

سازمانی و اثربخشی سازمان ارائه داد .طبن این مـدل

موفقيت سازمان در گرو ترکيب اقدامات ،سياستهـا ،ارزشهـا و باورهـا و همچنـين ارتبـاطی کـه
دوبه دو با یکدگر دارند ،است .اثربخشی باالی سازمان با فرهنـ

غالـب و مسـلط سـازمان ارتبـاط

دارد که میبایست ترکيبی یکپارچه از رفتار ،ارزشها و باورهای کارکنان سازمان باشـد .همچنـين
1. Danish
2. Nadler & Tushman
3. Denison
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بيان میشود که فرهن

سازمانی زمانی که بتواند خود را با تغييرات محيطی منطبن کند ،میتواند بر

اثربخشی سازمان تأثير بگذارد .عالوه بر آن زمانی که سازمان دارای ویژگی منحصربهفـردی باشـد
که عموميت نـدارد و قابليـت تقليـد هـم نداشـته باشـد ،آنگـاه سـازمان عملکـرد بـاالیی در محـيط
کسبوکار خواهد داشت (دنيش و همکاران .)2012 ،درنتيجه اثربخشی سازمانی هم در بعـد مـالی
و اقتصادی موجب بهرهوری سازمان می شـود و هـم بـه خـوبی خـود را بـا تغييـرات بيرونـی منطبـن
میکند (کارنال .)2007 ،1باتوجهبه ارائه تعاریف مختلف از اثربخشی سازمانی که نشاندهندۀ تعداد
زیاد و تنوع باالی آن است که بعضاً هم با یکدیگر قابل جمعبندی نيستند ،چندبعـدیبـودن مفهـوم
اثربخشی سازمانی تبيين میشود .این اختالفنظر در مورد مفهوم اثربخشی سازمانی ،امکان رسـيدن
به اجماع در مورد نحوۀ ارزیابی و انـدازهگيـری آن را پيچيـده و مشـکل سـاخته اسـت (کاتاریـا 2و
همکاران .)2012 ،بدینجهت از معيارهایی که بيشترین استفاده را در مدلهای مـرتبط بـا اثربخشـی
سازمانی داشتهاند ،برای بررسی سازمانها استفاده میشود.

ابعاد اثربخشي سازماني
مات 7در سال  1337سه جنبه از اثربخشی سازمان را ارائه نمود:
 .1بهرهوری :این مورد کيفيت و کميت کاال یا خدمت نهـایی سـازمان را ارزیـابی مـیکنـد و
همچنين کارایی سيستم در اکتساب خروجی نهایی را بررسی مینماید.
 .2قابليت انطبا  :این قابليت شامل دو مورد انطبا عالئم و نشانهها 4و انطبـا رفتـاری اسـت.
مورد یک مربوط به پيشبينی چالشها پيش از وقوع و آگـاهی و اشـراف بـر فنـاوریهـای جدیـد
است .انطبا رفتاری نيـز بـه پـذیرش فـوری راهکارهـا و جـاریسـازی آن در سـازمان مـیپـردازد
(لوتانز ،7ولش 2و تيلور.)1377 ،3
1. Carnall
2. Kataria
3. Mott
4. Symbolic
5. Luthans
6. Welsh
7. Taylor
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جدول  .5رويکردهاي متنوع نسبت به اثربخشي سازماني (کاتاريا و همکاران)6156 ،
رويکرد

ديدگاه نسبت به

ديدگاه نسبت به

اثربخشي

سازمان

تمرکز اصلي

سازمانها هدفمند،

بر روی شناسایی مقصد

منطقی ،جستجوی

سازمان و اهداف عملياتی

دستيابی به

درجه و ميزان دستيابی

اهداف تعيينشده و

مانند ميزان سود،

اهداف

به اهداف سازمانی

تالش برای تحقن آن

بهرهوری ،کيفيت و غيره

توسط واحدها صورت

جهت ارزیابی عملکرد

میگيرد.

سازمان

سازمان بهم ابه یک
توانایی سازمان جهت

نظام باز که از تعدادی

بهرهبرداری از منابع

زیرنظام مرتبط

منابع

کمياب و باارزش

تشکيلشده است.

سازمان

محيطی که بتواند به

سازمان توانایی جذب

فعاليتهای خود ادامه

منابع جهت حفو

دهد

کارآمدی خود را
داراست.

،

درونی

سازمان ممکن است اهداف
متناقضی داشته باشد یا اینکه
این اهداف بر اثر ناپایداری
درونی و بيرونی تغيير کنند
(ویز.)13331

که بتواند منابع ضروری
را جذب کند و همچنين

ماهيت ارتباطاتی و سياسی

فرآیند تبدیل به نحو

سازمان را در نظر نمیگيرد.

احسن کارکرد خود را

اندازهگيری نياز هر یک از

انجام دهد.

نظامها مشکل است (یاچمن و

تمرکز بر منابعی است که

سيشور .)1323

جهت توليد خروجی
مورد نياز است
دارد و به شناسایی فرآیندهای

ارتباط شفاف و

بر روی منطن درون

مشخصی ميان

باشد.

فرایندهای درونی

اعتماد ،نظامهای
یکپارچه و هماهن

سنجيده میشود.

نگاه تک جانبه به اثربخشی

یکپارچه و کارآمد
فرایندهای

تنها بخشی از اثربخشی

بر روی ورودیهاست

سازمانی که محيط
درونی آن هماهن

انتقادات/حمايتها

و

فعاليت بدون وقفه از
جمله ویژگیهای

سازمان و خروجیهای
مطلوب آن وجود
دارد.

سازمان و پایداری درونی
آن تمرکز دارد که بتواند
ورودی را به خروجی
مطلوب تبدیل کند.

ارزش افزا و روشهای
شناسایی و ارزیابی آنان
توجهی ندارد.
توجهی به ارتباطات با ذینفعان
ندارد درحالیکه باید با
یکدیگر کار کنند و انتظارات
یکدیگر را برآورده سازند

سازمان اثربخش است.

(حسين و همکاران .)2011

1. Weese
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(ادامه) جدول  .5رويکردهاي متنوع نسبت به اثربخشي سازماني (کاتاريا و همکاران)6156 ،
رويکرد

ديدگاه نسبت به

ديدگاه نسبت به

اثربخشي

سازمان

تمرکز اصلي

انتقادات/حمايتها

سازمان از واحدهایی
تشکيلشده که هر

راهبرد

گروههای تأثيرگذار

کدام ميزان قدرت

سازمان ،مسير حرکت

متفاوتی دارند و به

بر روی منابع انسانی

سازمان را تعيين

دنبال پاسخدادن به

است .همچنين بر روی

میکنند و مشخو

تقاضای بخش خود

رضایت حداقلی عناصر

میکنند که چه چيزی

هستند .همچنين افراد،

راهبردی سازمان اعم از

بهعنوان اثربخشی یا

گروهها و ذینفعانی

مشتری و تأمينکننده و

عدم اثربخشی شناخته

که منافع مشترک

غيره تمرکز دارد.

میشود

دارند سعی میکنند بر

عناصر راهبردی درونی با
بيرونی سازمان دیدگاههای
مختلفی در مورد تعریف
اثربخشی سازمان دارند
(اشرف 1و غدیر.)20122

تصميمات سازمان
تأثير بگذارند
این رویکرد ترکيبی از
چهار مدل در ارزیابی

اثربخشی سازمانها از

اثربخشی سازمان

طرین روشهای

ارزشهای

است:

مختلفی میتواند مورد

رقابتی

مدل منطقی اهداف

ارزیابی قرار گيرد و

مدل نظام باز

بهترین معيار برای این

مدل فرایندهای درونی

امر وجود ندارد

بر تعادل ميان تمرکز
سازمانی (درون سازمان و
مردم) ،ساختار سازمانی

یک روش بهبودیافته برای

(انعطافپذیری و

درک اثربخشی سازمان

کنترل) ،فرآیندها و

(بالداک 7و بوئلنس)20074

خروجیها (روشها و
خروجیها) تأکيد دارد.

مدل روابط انسانی

 .7انعطافپذیری :این قابليت شباهت هایی بـا قابليـت انطبـا در واکـنش نسـبت بـه تغييـرات
محيطی دارد با این تفاوت که ماندگاری تغييرات در سـازمان بـا رویکـرد انعطـافپـذیری ،مـوقتی
است درحالیکه با رویکرد انطبا  ،تغييرات در سازمان ماندگار خواهد بود.
1. Ashraf
2. Kadir
3. Balcuck
4. Buelens
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درمجموع اثربخشی سازمان میبایسـت ،نيـاز بـه حفـو کـارایی درونـی هـمزمـان بـا اسـتفاده
حداک ری از منابع سازمان و همچنين ایجاد قابليت انطبا پذیری و حفو پایداری درونی سـازمان را
با وجود تغيير و تحوالت بيرونی را پاسـخ دهـد .درنهایـت نيـز ميـزان اثربخشـی بـا ميـزان دسـتيابی
موفقيتآميز به اهداف سنجيده میشود (مزوزویانا.)2002 ،1

فرهنگ يادگیري سازماني
سازمانی که به معنای واقعی نوآور باشد ،درواقع ،دارای فرهن

سازمانی قوی است که افـراد

درون سازمان را به سمت رفتارهای نوآورانه سو میدهد .دو عامل اساسی در یک سـازمان بـرای
نوآور بودن وجود دارد :یکی مربوط به زیرساختها و دیگری مربـوط بـه فرهنـ

سـازمانی اسـت

(آلگرا 2و چيوا.)2007 ،7
فرهن

 ،مجموعهای از پيشفرضهاست که توسط مؤسسين در سازمان نهادینـه شـده اسـت.

این پيشفرضها به اعضای جدید بهواسطه آموزشها و جوسازمانی منتقل میشود .فرهن

سازمان

موجب میشود رفتار و طرز تفکر اعضای سازمان شکل خاصی داشته باشد و بر تصميمگيری آنهـا
تأثير میگذارد .تعاریف زیادی برای فرهن

سازمانی مطرحشده است که تمامی آنهـا ،ارزشهـای

مشترک اعضای سازمان را عنصر اصلی تشکيلدهندۀ فرهن

سازمانی میدانند (شاین .)1332 ،4در

پژوهشهای اخير ،باتوجهبه تغييرات شرایط بازار و همچنـين رویکـرد سـازمانهـا در بـهکـارگيری
تمرکز داخلی و خارجی به صورت همزمان ،سؤالی که توسط محققين مـورد توجـه قـرار گرفـت؛
این است که چه فرهنگی میتواند نوآوری سازمان را ارتقا بخشد؟ مطالعات صـورت گرفتـه نشـان
میدهد که ترکيبی از انواع مختلف فرهن

ها در سازمانهای نوآور وجود دارد .مدل ترکيبـی کـه

بتواند نوآوری را در سازمان ارتقا بخشد با نام فرهن

یادگيری سازمان مطرح شـد (مـکدرمـت و

استوک.)1333 ،7

1. Mzozoyana
2. Alegra
3. Chiva
4. Schein
5. McDermott and Stock
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فرهن

یادگيری سازمانی شـامل فراینـدهای پيچيـدهای اسـت کـه دانـش جدیـدی را بـرای

ســازمان توســعه مــیدهــد و همچنــين ظرفيــت تغييــر در رفتــار اعضــای ســازمان را ایجــاد مــیکنــد.
سازمانهایی که فرهن

قوی یادگيری دارند بهخـوبی قـادر هسـتند ،دانشـی جدیـد توليـد کننـد و

همچنين دانش موردنظر خود را کسب کرده و توانایی انتقال آن را نيـز دارنـد .ایـن فراینـد موجـب
میشود رفتار سازمان و رفتار کارکنان بر اثر تزرین دانش جدید اصالح شـود (مـوری 1و دانگـان،2
 .)2007این فرایند از داده و اطالعات شروع میشود و سازمان با داشتن فرهن

یادگيری ،ظرفيـت

تبدیل این منابع به دانش را دارد .مهمترین بخش فرایند پيـادهسـازی دانـش جدیـد ،ایـن اسـت کـه
کلمات به عمل تبدیل شـوند .بـرای تبيـين مـدل یـادگيری سـازمانی مـیبایسـت بـا چهـار رویکـرد
اطالعاتمحور ،مبتنی بر درک رویدادها ،درک راهبردها و درک رفتار فردی و سازمانی آشنا شد.
این رویکردها در قالب مراحل اکتساب اطالعات ،درک و فهم اطالعات ،تغييـر رفتـار و درنهایـت
تغيير در نگرش و نظـام شـناختی اعضـای سـازمان ،مـدل فرهنـ

یـادگيری را تشـکيل مـیدهنـد.

همچنين باید در نظر داشت کـه انتظـار از پيـادهسـازی فراینـد یـادگيری ،تأثيرگـذاری بـر نـوآوری
سازمان است (منصوری و الو .)2007 ،7در باب پيادهسازی یادگيری سازمانی تـالشهـای بسـياری
صورت گرفته است که در تحقيقات اوليه ارتبـاط نزدیـک ميـان فراینـدهای یـادگيری و یـادگيری
سازمانی مطرح شد .پيرو این یافتۀ علمی ،در تحقيقات دیگر ،بيان شـده اسـت کـه بـرای یـادگيری
سازمانی میبایست از یادگيری فردی اعضای سازمان به شکل گسترده حمایت شود تا دانش جدید
و ایده های نو به همراه آنان وارد سازمان شود .این رویکرد نيز تمام مراحل مدل یـادگيری سـازمان
را پوشش نمیدهد .بهطورم ال مرحلۀ تغيير رفتـار سـازمانی بـه واسـطه آمـوزش و یـادگيری فـردی
اتفا نمیافتد .برای پيادهسازی فرهن

یادگيری سازمانی نيـاز بـه طراحـی فراینـدها و رویـههـایی

است تا نتایج مورد انتظار مراحل مدل یادگيری محقن شوند.

1. Murray
2. Donegan
3. Mansurry & Love
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محققين ویژگیهای فرهن

یادگيری سازمانی را به شرح زیر میدانند:

 .1چشمانداز و مأموریت سازمان در راستای تقویت و ارتقا نوآوری باشد.
 .2فرهن

دموکراسی و احترام به نظرات و ایده هـا وجـود داشـته باشـد و روابـط ،محـدود بـه

زنجيرۀ سلسلهمراتب نباشد.
 .7فضای امنی برای فعاليتهای نوآورانه محرمانه وجود داشته باشد.
 .4سازمان قابليت انعطافپذیری داشته باشد.
 .7اشتراکگذاری و انتقـال دانـش ميـان بخـشهـای مختلـف سـازمان و همچنـين متحـدان و
همکاران سازمان وجود داشته باشد.
 .2گروههای همکاری و روابط سازمانی فارغ از محدودیتها و تقسيمبنـدی واحـدها ،وجـود
داشته باشد.
 .3نظام انگيزشی برای ارتقا نوآوری تعریفشده باشد و کار گروهی مورد توجه قرار گيرد.
 .7رهبــر ســازمان مــیبایســت در جهــت هــدایت و تشــوین نــوآوری نقــش خــود را ایفــا کنــد
(دومبروفسکی 1و همکاران.)2003 ،

ابعاد فرهنگ يادگیري سازماني
برای حصول به فرهن

یادگيری سازمانی میبایست به تمامی مراحل گفتهشده توجه کرد تـا

در فرایند طراحیشده ،نتایج موردانتظار هر مرحله حاصل شود .برای طی ایـن مراحـل از هـر چهـار
فرهن

یا همان هنجارها و قواعد موجود در چارچوب ارزشهای رقابتی میتوان بهره برد .پيشنهاد

محققين نيز استفاده مناسب از هر یک از راهکارهـای ایـن فرهنـ
یادگيری سازمانی است .برای تشریح کاربرد تمام این فرهن

هـا بـرای طـی مراحـل مختلـف

ها میتوان به اتفاقاتی که در هر یک

از مراحل میافتد ،اشاره کرد .در مرحله اکتساب اطالعات ،سازمان به دنبال شناسایی و بهرهبرداری
از منابع درونی و بيرونی اسـت کـه دادههـای موردنيـاز تصـميمگيـری عمليـاتی و فنـی و راهبـردی
سازمان را تأمين کند .خروجی این مرحله مـواد خـامی اسـت کـه مـیتوانـد بـرای یـادگيری مـورد
استفاده قرار گيرد .درک و فهم اطالعات توسط سازمان و ثبت و حفو آن به صـورتی کـه تمـامی
1. Dombrowski
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افراد برداشت یکسانی از آن داشته باشند ،در این مرحله رخ میدهد .این اتفا بـا مصـاحبه رودررو
یا کانالهای الکترونيک رخ میدهد تا دادهها به اطالعاتی بامعنا و قابلاستفاده برای سازمان تبـدیل
شود و در قالبی قابلدرک برای تمامی افراد سازمان ذخيره شود .تبدیل دیگری که در مرحلـه بعـد
صورت میگيرد ،تبدیل دانش و اطالعات کسب و فهمشده به رفتار است (گاروین .)1337 ،1تغيير
رفتار کارکنان سازمان از مراحلی است که نشان مـیدهـد یـادگيری سـازمان در حـال پيـادهسـازی
است .همچنين تغيير باورها ،ارزشها و بينش افراد مرحله آخر فرایند یـادگيری سـازمانی اسـت .در
این مراحل میتوان توجه به درون و بيرون سازمان را توأمان مشاهده کرد .توجه به این دو نگـاه در
کنار استفاده از روشهای مختلف نظارت و نظارت خودکار و سلسلهمراتبی و همچنين منعطـف در
مراحل مختلف یادگيری سازمانی نشان میدهد ،نگاهی ترکيبی به فرهنـ
مورد نياز است تا درنهایت بتـوان بـا توسـعه و اشـاعه فرهنـ

هـای مختلـف سـازمانی

یـادگيری سـازمانی ،نـوآوری را در

سازمان تقویت کرد (اسکرالواج .)2010 ،2باتوجه به مطالب ذکرشده فرضيههای زیر ارائه میشود:

فرضیههاي پژوهش
 .1اولویتدهی به اکتساب دانش در سازمان به تفسير بهتر دانش منجر میشود.
 .2اولویتدهی بـه تفسـير دانـش در سـازمان بـه تغييـرات شـناختی و رفتـاری بيشـتری منجـر
میشود.
 .7تغييرات شناختی و رفتاری بهبودیافته رابطه م بـت و معنـاداری بـا افـزایش سـطح نـوآوری
سازمانی و فرهن

نوآوری دارد.

 .4پيشرفت نوآوری سازمانی بهعنوان متغيـر ميـانجی رابطـه م بـت و معنـیداری بـا اثربخشـی
سازمانی دارد.
 .7تغييـرات شــناختی و رفتـاری بهبودیافتــه ،رابطــه م بـت و معنـیداری بـا افــزایش اثربخشـی
سازمانی دارد.

1. Garvin
2.Škerlavaj
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معرفي چارچوب مفهومي تحقیق
بر اساس مدل مفهومی مقاله (شکل  ،)1میتـوان گفـت بـا اولویـتدهـی بـه عوامـل فرهنـ
یادگيری سازمانی کـه خـود منجـر بـه تغييـرات شـناختی و رفتـاری بهبودیافتـه مـی گـردد ،نهایتـا،
اثربخشی و نوآوری سازمانی تقویت خواهد شد .همچنين ازآنجا که اثربخشی باال با فرهن

غالـب

در سازمان ارتباط تنگاتنگی داشـته و فـراهم بـودن سـاختارهای مناسـب و امکانـات مطلـوب بـرای
نوآوری ،زمينهساز اثربخشی است ،نوآوری سازمانی بهعنوان متغير ميانجی در نظرگرفته شده است.
فرهنگ يادگیري سازماني

تغييرات شناختی و

2H

1H

درک و فهم (تفسير)

رفتاری

دانش

7H

7H

اثر بخشي سازماني

نوآوري سازماني

 بهرهوری

 قابليت انطبا

اکتساب دانش

 نوآوری فنی

 نوآوری اجرایی

4H

 انعطافپذیری

 فرهن

نوآوری

شکل  .5مدل مفهومي تحقیق

روششناسي پژوهش
روش تحقيــن ،توصــيفی و از نــوع همبســتگی اســت و از حي ـ

هــدف در زمــرۀ تحقيقــات

کاربردی است.دادهها از طرین پرسشنامه و نمونهای متشکل از 172نفـر از کارکنـان شـرکتهـا در
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مراکز رشد و فناوری شهر تهران و با استفاده از نمونهگيری تصادفی جمعآوریشـده اسـت .حجـم
نمونۀ مورداستفاده محقن جهت جمعآوری دادهها باتوجهبه این موضوع کـه ایـن بررسـی در یـک
جامعۀ محدود صورت میگيرد از فرمول کوکران تعيين شده است.

ابزار گردآوري دادهها
بــرای بررســی ارتبــاط بــين متغيرهــای تحقيــن ،دادههــای موردنيــاز ازطریــن ابــزار پرسشــنامه
گردآوری شد .بـرای تـدوین پرسشـنامه ،از پرسشـنامههـای اسـتاندارد سـنجش فرهنـ

یـادگيری

سازمانی (اسـکرالواج و همکـاران ،)2003 ،1سـنجش نـوآوری سـازمانی (ليـو )2007 ،2و سـنجش
اثربخشی سازمانی (کامرون )1372 ،7استفاده شـد .ایـن پرسشـنامه شـامل  37سـؤال اسـت ،قسـمت
فرهن

یادگيری سازمانی شامل 42سـؤال کـه مؤلفـۀ اکتسـاب دانـش بـا 17سـؤال ،تفسـير دانـش

17سؤال و تغييرات شناختی و رفتاری بـا  14سـؤال سـنجيده شـده اسـت .نـوآوری سـازمانی شـامل
17سؤال که مؤلفههای نوآوری فنی ،اجرایی و فرهن

نوآوری را مورد سنجش قرار داده اسـت و

اثربخشی سازمانی شامل 17سؤال برای مؤلفههای بهرهوری ،قابليت انطبا و انعطافپـذیری اسـت.
مقياس مورداستفاده در این پرسشنامه نيز ،مقياس پنجگزینهای ليکرت 4است.

جامعۀ آماري و نمونه تحقیق
جامعۀ آماری این پژوهش شامل کليه شرکتهای فعال در مراکز رشد و فناوری شـهر تهـران
است ،لذا خصيصه مشترک اعضای جامعه موردمطالعه ،اهميت نوآوربودن و فعاليت در مراکز رشد
واحدهای فناوری است .در این راستا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،مرکـز رشـد واحـدهای
فناوری دانشگاه شهيد بهشتی(ره) ،مرکز رشـد واحـدهای فنـاوری دانشـگاه اميرکبيـر ،مرکـز رشـد
واحدهای فناوری دانشگاه صنعتی شریف ،مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تربيـت مـدرس و
1. Škerlavajetal.
2. Liao et al.
3. Cameron
4. Likert
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پارک علم و فناوری پردیس که همگی در شـهر تهـران واقـع هسـتند و در هرکـدام از ایـن مراکـز
حداقل  70شرکت فناور به فعاليت مشغول میباشند ،بهعنوان جامعـۀ پـژوهش برگزیـده شـدند کـه
درمجموع جامعهای 400تایی را برای این پژوهش تشکيل دادند.

آزمون فرضیهها و مدل مفهومي
برای آزمون فرضيههای پژوهش از مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئـی
استفاده شده است؛ اما قبل از اینکه به تفسير مدل پرداخته شود ،ابتدا باید مناسببـودن مـدل در سـه
بخش مدل اندازهگيری ،مدل ساختاری و مدل کلی مورد تأیيد واقع شود تا بتوان به نتایج حاصل از
آن اعتماد کرد و درواقع باید پایایی و اعتبار مدل اثبات شود (قاسمی .)1777 ،بـه همـين منظـور در
بخش مدل اندازهگيری از شاخوهای آلفای کرونباخ ،پایایی ترکيبی و روایی همگرا استفاده شده
است که در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  .6روايي و پايايي مدل اندازهگیري

متغیرها

آلفاي کرونباخ

پايايي ترکیبي

روايي همگرا

اکتساب دانش

0/774

0/723

0/473

تفسير دانش

0/777

0/772

0/201

تغييرات شناختی و رفتاری

0/337

0/747

0/472

نوآوری سازمانی

0/301

0/312

0/417

اثربخشی سازمانی

0/317

0/742

0/240

برازش مدل
مقادیر بهدستآمده در نرمافزار ليزرل نشان میدهد که مدل مفهومی تحقين از برازش خـوبی
برخوردار است ،نتایج مربوط به برازش این مدل در جدول ( )7آمده است.
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جدول  .9شاخصهاي برازش مدل
شاخص برازش

شاخص برازش محاسبهشده

شاخص برازش قابلقبول

نتیجه

χ2/df

1/24

زیر  4باشد

مناسب

RMSEA

0/32

کمتر از  0/7یا بين /7صفر و 0/7

مناسب

GFI

0/37

باالی 0/30

مناسب

AGFI

0/32

باالی 0/30

مناسب

RMR

0/23

نزدیک به صفر

مناسب

پس از تأیيد مناسببودن مدل اندازهگيری باید به قابليت اتکای مدل ساختاری اشارهکنيم که
از دو شاخو  2Rو 2Qبرای این منظور استفاده شده است و در جدول ( )4نشان داده شده است:
جدول  .4برازش مدل ساختاري
متغير

0/17>2Q

0/13>2R

نوآوری سازمانی

0/223

0/777

اثربخشی سازمانی

0/241

0/733

و در آخر نيز به برازش کلی مدل اشاره شده است که در مدلهای مبتنی بـر حـداقل مربعـات
جزئی از شاخو  GOFاستفاده میشود که باید بيشتر از  0/7باشد ،این شاخو طبـن فرمـول بـرای
مدل حاضر بهصورت زیر محاسبه شده است و نشاندهندۀ مناسببودن مدل کلی است:
= 0٫700

=GOF
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شکل  .6مدل معادالت ساختاري در حالت ضرايب استاندارد

متغیر میانجي نوآوري سازماني
نوآوری سازمانی یکی از مهمترین متغيرهایی است که توجه اک ر محققان را بـه خـود جلـب
میکند .بااینوجود در کمتر پژوهشی به نقش آن در ارتباط با اثربخشی بـرای سـازمان توجـه شـده
است .همانطور که مالحظه شد ایـن متغيـر بـا ضـریب مسـير  0/270بـر متغيـر اثربخشـی سـازمانی
تأثيرمیگذارد و موجب ارتقای آن میشود .ازسویدیگر نيز این متغير در بين مؤلفـههـای پـژوهش
بيشترین تأثير را از اکتساب دانش میپذیرد .نوآوری سـازمانی بسـتری را فـراهم مـیکنـد تـا از آن
طرین فرهن

یادگيری سازمانی متشـکل از اکتسـاب دانـش ،تفسـير دانـش و تغييـرات شـناختی و

رفتاری نقش راهبـردی و مزیـتآور خـود را بـه نحـو مطلـوبی نمایـان و اعمـال کنـد .فـراهمبـودن
ساختارهای مناسب و امکانات مطلوب برای نوآوری ،فراهم بودن زمينه اکتساب دانش که بهعنوان
بخشی از فرهن

یادگيری سازمانی است ،عـاملی دیگـر در افـزایش اثربخشـی سـازمانی از طریـن

نوآوری است و درنهایـت تغييـرات رفتـاری و شـناختی نيـز بـه افـزایش اثربخشـی سـازمانی منجـر
میشود .در هر سازمانی تفسير دانش منجر به تغييرات شناختی و رفتاری میشود؛ اما آنچه منجر بـه
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اثربخشی میگردد ،داشتن قابليتهایی برای ایجاد تغييرات مناسب در جهت افزایش سطح نوآوری
است .همانطور که در این پژوهش و از طرین بررسیهای ميدانی نيز تأیيد شد ،نـوآوری سـازمانی
متغير بااهميتی در این ميان است .در راستای تأیيد نتایج پـژوهش همبسـتگی ميـان متغيرهـا محاسـبه
شده است که در جدول ( )7به آنها اشاره میشود.
جدول  .1ضرايب همبستگي متغیرها
مؤلفهها

اکتساب
دانش

تفسیر دانش

تغییرات شناختي

نوآوري

اثربخشي

و رفتاري

سازماني

سازماني

اکتساب دانش

1

تفسير دانش

0/317

1

0/212

0/773

1

نوآوری سازمانی

0/272

0/227

0/721

1

اثربخشی سازمانی

0/472

0/437

0/201

0/222

تغييرات شناختی و
رفتاری

1

نتایج جـدول حاضـر در راسـتای نتـایج حاصـل از تحليـلهـای پيشـين اسـت .بـين متغيرهـای
تأثيرگذار بر نوآوری سازمانی بيشترین همبستگی به اکتساب دانش برمیگردد و در بـين متغيرهـای
تأثيرگذار بر اثربخشی سازمانی بيشترین همبسـتگی بـه نـوآوری سـازمانی تعلـن دارد .از ایـن نتـایج
میتوان چنين استنباط کرد که توجه سيستمی به روابط و همبستگیها نشان میدهـد :اوالً اکتسـاب
دانش بهعنوان یک پشتوانه برای سایر مؤلفهها در تقویت کارایی آنها نقش اساسـی دارد ،از طرفـی
نيز رابطهی تنگاتن

ميان این متغير با نوآوری سازمانی وجود داشـته و ایـن متغيـر تـأثير مسـتقيم و

قابلتوجهی بر اثربخشی سازمانی دارد.
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بحث و نتیجهگیري
اهميت فرهن
نيست .فرهن

یادگيری سازمانی امروزه در کسبوکارهای دانشمحـور بـر کسـی پوشـيده

یادگيری سازمانی بر سطوح مختلف سازمانی اثرگذار است و میتواند بـه موفقيـت

بيشتر کسبوکارها کمک کند .هنجارها و باورهـای اعضـای سـازمان نسـبت بـه مسـائلی همچـون
احترام به مشتری یا نياز مشتری ،توجه به تغييرات محيطی ،ارتباطات درونسازمانی ،توانایی سازمان
برای کسب موفقيت و مواردی ازایندست ،همگی در فرهنـ

یـادگيری سـازمانی مـورد بحـ

و

تأمل است .در این ميان ،نوآوری ،بهعنوان مؤلفهای جهت موفقيت کسبوکارها در دنيـای رقـابتی
امروز مطرح است .فهم رابطۀ ميان فرهن

یادگيری سازمانی و اثربخشی با متغير ميانجی نـوآوری،

مشخو کرد که اهميت نوآوری و در پی آن اکتساب دانش به چـه ميـزان بـرای کسـبوکارهـای
امــروزی حيــاتی اســت .طبــن آنچــه بــدانهــا اشــاره شــد ،نــوآوری بــر متغيــر اثربخشــی ســازمانی
تأثيرمیگذارد و موجب ارتقای آن میشود .ازسویدیگر نوآوری در بين مؤلفههـای ایـن پـژوهش
بيشترین تأثير را از اکتساب دانش میپذیرد .همچنين نوآوری سازمانی ،بستری را فراهم مینماید تا
از آن طرین فرهن

یادگيری سازمانی متشکل از اکتساب دانش ،تفسير دانش و تغييـرات شـناختی

و رفتاری نقش راهبردی و مزیتآور خود را بـه نحـو مطلـوبی ارائـه و اعمـال نماینـد .فـراهمبـودن
ساختارهای مناسب و امکانات مطلوب برای نوآوری ،فراهمبودن زمينه اکتساب دانش که بهعنـوان
بخشی از فرهن

یادگيری سازمانی است ،عـاملی دیگـر در افـزایش اثربخشـی سـازمانی از طریـن

نوآوری است و درنهایـت تغييـرات رفتـاری و شـناختی نيـز منجـر بـه افـزایش اثربخشـی سـازمانی
میشود .در هر سازمانی تفسير دانش منجر به تغييرات شـناختی و رفتـاری مـیگـردد ،امـا آنچـه بـه
اثربخشی منجر میشود ،داشتن قابليتهایی برای ایجاد تغييرات مناسب برای افزایش سطح نوآوری
است .برای اینکه بتوان ارزشها و باورهایی در راستای نيل به نـوآوری در سـازمان بـه وجـود آورد
باید نسبت به اتفاقات و فعاليتهای نهادینۀ درون سازمان توجه بيشـتری داشـت (داز .)1333 ،1بایـد
تمهيداتی اندیشيد که نوآوریهای سابن سازمان به صورت داستانهـایی حماسـی در ميـان اعضـای
سازمان بازگو شود .اگر شرکت سابقهای در این زمينه ندارد ،میتوانـد مسـابقهای بـرای خالقيـت و
نوآوری تدارک ببيند تا اعضا به سمت خالقيت و نوآوری سو داده شوند .سازمانی کـه جـایزه و
1. Dose
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مسابقهای برای بهترین نوآوری در نظر میگيرد ،این مهم را نشان میدهد کـه نـوآوری و خالقيـت
یک ارزش سازمانی است (بارتل و گارود .)2003 ،1همچنين توجه به طراحی فيزیکی محـيط کـار
میتواند در ایجاد عادتهای رفتاری ميان اعضای سازمان تأثيرگذار باشد .برای م ال درصورتیکـه
محيط استراحت و غذاخوری و محيطهای غير کاری تمامی واحـدها در یـک محـيط واحـد تعبيـه
شود ،میتوان انتظار داشت که ارتباطات غيررسمی ميان کارکنان بخـشهـای مختلـف سـازمان بـه
وجود آید و اطالعات ميان واحدهای مختلف سازمانی جریان یابـد (سـوئلن 2و همکـاران.)2017 ،
همانطور که در این پژوهش و از طرین بررسیهای ميدانی نيز تأیيد شد ،نـوآوری سـازمانی متغيـر
بااهميتی در این ميان است .پس کسبوکارها باید به مقوله اکتسـاب دانـش توجـه بيشـتری مبـذول
دارند .باتوجهبه تأثير مستقيم و قابلتوجه نوآوری سازمانی بر اثربخشی سازمانی ،سازمانها با بهـره-
گيری از اکتساب دانش میتوانند نوآوری خود را ارتقا دهند و این عامل نقـش مهمـی در افـزایش
اثربخشی سازمانی خواهد داشت.

1. Bartel & Garud
2. Suellen
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