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  چکیده

، دارد وجود ايگسترده نسبتاٌَ ادبیات نوآوري و فرهنگ با مرتبط هايمقوله از یک هر با ارتباط درگرچه ا
نوآوري  .است محدود نسبتاٌَ دهند قرار بررسی مورد را حیطه دو این ارتباط مشخص طوربه که متونی اما

عوامـل ممکـن اسـت    ایـن  . پـذیرد اي پیچیده و چند بعدي است که از عوامل متعددي تـاثیر مـی  پدیده
باشد، و شکوفایی میآفرینی دنبال ایجاد ارزشدر سازمانی که بهحیطی یا فرهنگی صورت یک نیروي م به

مکملـی  عنوان  بهتواند می باشد کهسازمانی، فرهنگ داراي چندین بعد مینظر  نقطهاز . وجود داشته باشد
 و است گرفته صورت راستا این در بیشتري مطالعات اخیراٌَ. نوآوري باشد جهتهاي سازمانی براي قابلیت

-نموده مطرح را "نوآوريفرهنگ  "واژه نوآوري، و فرهنگ مفهوم دو ادغام با نظران صاحب از برخی حتی

   بـر اسـاس  . پندارنـد مـی  ناپذیرتفکیک و دانسته یکدیگر ملزوم و الزم را نوآوري و فرهنگ عبارتیبه. اند
سازشـکار، تیمـی،   نـگ قـوي،   هـایی ماننـد فره  شناسی فرهنگی انجام شده در این مقالـه، فرهنـگ  گونه

آن بوده و سایر مشوق   اسب با جو نوآوري وپذیر، مشارکتی، ادهوکراسی، بازار، ارزشی و علمی متن انعطاف
مقاله مفهـومی، چـارچوبی   این در . نیستند زمند خالقیت و نوآوري مناسبهاي نیاها براي محیطفرهنگ

دست آمده شامل عوامـل   هبچارچوب . گرددهاي نظري و تجربی ترسیم و ارائه میگرا و جامع از مدلکل
 محور است که هموارهفرهنگ کنندهنري، راهبردي و عوامل تعییانداز، فرهنگ ملی، ساختا چشم رهبري،

فرهنـگ و   مفهـوم  ارتبـاط  از شـمایی  ارائـه  مقاله این از هدف. باشندپویا و محتوایی می و در همه حال
ارچوب  وسـیع و  چارائه  پایدار و در نهایت رقابتی مزیت ایجاد در آنها تأثیر و یکدیگر با ادغام در نوآوري
 .دهدگ نوآوري  را پوشش میوجود آورنده فرهن ههم پیوسته بکه ابعاد به است جامعی

نوآوري، فرهنـگ ملـی، فرهنـگ     هايمحركانداز، راهبرد، ساختار،  رهبري بصیر، چشم :کلیدي اژگانو
  سازمانی، فرهنگ نوآوري

 moradi.١٣٦٧@com.gmail : پست الکترونیک نویسنده پاسخگو* 

 



  

 /  2  91بهار  ،سوماول، شماره سال ، ترویجی مطالعات منابع انسانی  -فصلنامه علمی

  مقدمه -1
هاي مختلف بحث روز جهانی  حیطههاي رقابتی در وجود آوردن مزیت هدلیل ب نوآوري و خالقیت به

عنوان منبع تولید ثروت  صنایع خالق بهافزون فشار بر یکی از این دالیل افزایش روز. آیدشمار میبه
هاي نو و نظرات ها براي بقا نیازمند اندیشههمه سازمان. هاي اخیر استدر بازار ملی و جهانی در سال

شوند و آن را از افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می. اندبدیع و تازه
براي بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود، باید جریان در عصر ما . دهندنیستی و فنا نجات می

در جهان پر ]. 1[ن جلوگیري شودنوجویی و نوآوري را در سازمان تداوم بخشید تا از رکود و نابودي آ
ها باید خدمات تازه و تولیدات جدیدي عرضه نمایند تا بتوانند توفیق رقابت و پویاي امروز، سازمان

! »نوآوري کن یا بمیر«. ]10[ها در عصر حاضر در گرو نوآوري استمانموفقیت ساز ؛حاصل نمایند
گرچه ]. 7[ها تبدیل شده استاي به فریاد مدیران در همایشطور فزاینده این عبارت تند و خشن به

هاي گذشته عنوان یک نگرش اساسی در بسیاري از حقایق زندگی ما در طول دهه هریه نوآوري بنظ
کننده و یا پیامد عنوان یک فرآیند، عوامل تعیین ش، درباره نوآوري بهدان ولی پدیدار شده است؛

عنوان یک فرآیند اجتماعی غالب و هبا توجه به اینکه خود نوآوري ب. اقتصادي هنوز ناکافی است
عنوان یک فرهنگ هنوز در دوران  فرایند فرهنگی تفسیر شده است ولی نگرش و نظریه نوآوري به

 اي پیچیده و چند بعدي هنوز در صدر برنامهعنوان پدیده هدرك نوآوري ب. دارد طفولیت خود قرار
محققان براي ادراك و شناخت نوآوري . ]39[از محققان باقی مانده استکاري مورد توجه بسیاري 

و باشد، ببینند هم پیوسته نرم و سخت می ههاي بآن را در یک فرایند هماهنگ که داراي فعالیت دبای
شمار هاي اجتماعی و فرهنگی نوآوري بهمولفه ، و]42[ن در زمره تغییرات فرهنگ سازمانیهمچنی

  ].39[آید
هاي دولتـی و علمـی بسـیار    عملی، مدیریت نوآوري براي بقا یک سازمان تجاري، موسسهنظر  نقطهاز 

ایـن   ؛این امر اشاره به دادن فرصـت الزم بـراي کارکنـان جهـت شـکوفایی و تجربـه دارد      . مهم است
درصورتی میسر است که مدیریت از طریق تشویق مداوم رفتارهاي نوآورانه کارکنان فعال، حمایـت و  

داراي سـاختار و فراینـدهایی    دها بایتر، سازماندر نگاهی کالن. عمل آورد شتیبانی الزم را از آنان بهپ
مـدیریت نـوآوري   . زندباشند که اجازه تولید فکر و گـذر و تبـدیل آن بـه مرحلـه اجـرا را فـراهم سـا       

پردازد که فرهنگی ایجاد شود که در آن افکار جدید تولیـد شـوند، ارزش   همچنین به این موضوع می
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هـایی  در نتیجه جایگزینی و پروراندن فرهنگ نوآوري براي ایجاد سـازمان . پیدا کنند و حمایت گردند
  ].39[و حیاتی است کنند نیازي ضروريحمایت و پشتیبانی می که از فرایندهاي نوآوري

ـ   ها و موسسـه برخی از سازمان ري بـرداري مطلـوب از فرهنـگ نـوآو    دسـت آوردن و بهـره   ههـا بـراي ب
هـر حـال بـر اسـاس ادبیـات فعلـی، خیلـی از         بـه . ]39[کار گرفتنـد  رویکردهاي جامع و اساسی را به

جـوي   تکـار در رویکردها، نگرشی براي توسعه چارچوب شکوفایی تحت شرایط توانمندسـازي بـراي اب  
هنوز هم بسیاري از نظریـات گذشـته تنهـا بـر روي عناصـر      . اندقابل پذیرش براي نوآوري ایجاد کرده
اي شدهگلچینگسترده و دنبال این است که دامنههاین مقاله ب. خاصی از فرهنگ نوآوري تمرکز دارند

لـه بـر پایـه تحقیقـات گذشـته      ایـن مقا . از ادبیات را براي ایجاد چارچوبی جامع و کالن ترسیم نماید
  . استوار بوده و تمرکز آن بر روي ترکیب نتایج حاصله از مطالعه بر روي فرهنگ نوآوري است

  مروري بر مبانی نظري -2
  مفهـوم نـوآوري،  : ادبیات و پیشینه تحقیق حول محـور هشـت موضـوع اساسـی تمرکـز یافتـه اسـت       

سـاختار، فرهنـگ و ارتبـاط آن بـا نـوآوري و       راهبـرد، ، انـداز هاي نوآوري، رهبري بصیر، چشممحرك
 هـا دربـاره مفهـوم   زمینـه  کانون توجه این مطالعه فـراهم سـاختن پـیش   . مروري بر مطالعات گذشته

عنوان عنصـر پراهمیـت در    ، نقش فرهنگ که بهکننده آن و در ادامهنوآوري، فرایندها و عوامل تعیین
تحلیل ادبیات و سوابق موضوع رابطه بین نـوآوري   ستفاده ازتوسعه فرهنگ نوآوري است در نهایت با ا
  .گیردو فرهنگ مورد بررسی و تحقیق قرار می

  تعریف نوآوري -1-2
نـوآوري همانـا ارائـه محصـول،      .خالقیت متجلی شده و به مرحله عمل رسیده است ،منظور از نوآوري

گرچه اهمیـت   .استن چیزي جدید معنی ساخت نوآوري به. ]44[تفرایند و خدمات جدید به بازار اس
زعــم  بــه. مشــکل اســت هــاي آننــوآوري امــروزه در حــال افــزایش اســت لکــن درك تمــامی جنبــه

 معنی ترکیب محصـوالت یعنـی معرفـی محصـول جدیـد،      نوآوري در مفهوم خود به )1934(شومپیتر
عنـوان   توانـد بـه  طور عـام مـی   نوآوري به) 1974(ه اعتقاد دراکر ب. هاي جدید و بازار جدید استروش

فـزایش سـودمندي تعریـف گـردد     هاي جدید یـا ا ها و ظرفیتفرایند آراستن و اصالح و بهبود توانایی
نـوآوري   )1985(نظر راجر و کیم  به). است بلکه یک ارزش ،اعتقاد وي، نوآوري علم یا دانش نیست به(



  

 /  4  91بهار  ،سوماول، شماره سال ، ترویجی مطالعات منابع انسانی  -فصلنامه علمی

سـت از  ا نـوآوري عبـارت   )1998(نظـر احمـد   به. دهندکه افراد انجام میاست عبارت از چیز جدیدي 
تواند مورد مبادله جهـت هـر چیـز اقتصـادي یـا مزیـت رقـابتی        سازي یک ایده که میفرایند تجاري

طور اساسی نو یا تازه عبارت است از چیز یا کسی که با اشیا یا افراد موجـود و شـناخته    به. ]39[باشد
چیـزي اسـت کـه در مقایسـه بـا      آوردن  شده تفاوت دارد بر همین اساس نـوآوري عبـارت از فـراهم   

. اسـت  یافتـه  عینیـت  یتخالق معنی بهنوآوري . ]10[هاي ذهنی حاصل از عادت متفاوت باشدساخت
. ]9[فراگرد ایجاد فکرهاي جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربردهاي سودمند را نـوآوري گوینـد  

شـروع و بـه انتشـار تجـاري      در اصل مفهوم نوآوري از دیدگاه مدیریت، فرایندي اسـت کـه از تصـور   
هاي عمـده در درك نـوآوري عـدم وجـود     یکی از چالش. ]11[شودمحصول یا خدمت جدید ختم می

سوابق و ادبیات علمی، برخی از تعاریف نوآوري را . یک اتفاق نظر جمعی درباره مفاهیم این واژه است
دو جنبـه اصـلی کـه در همـه     به هـر حـال   . پردازدهاي مهمی میاند که هر یک به جنبهمطرح کرده

و سـپس  ) استفاده از دانـش جدیـد   مثال(ند از یکی نو و تازه بودن ا اریف قابل مالحظه است عبارتتع
به طـور  . ]37[)که به برخی چیزهاي جدید در ارتباط با سازمانی خاص اشاره دارد( درجه نسبی بودن

ظهـور  مفید بودن، تازگی داشـتن، نو  اند؛خالصه تمام تعاریف ذکر شده حول مفاهیم زیر متمرکز شده
  . سازي محصول ـ فرایند بودن، خالقیت، تجاري

ي خالقانـه  سرچشمه ایده اهمیت دارد و اندیشه. ي خوب استفرایند نوآوري چیزي بیش از یک ایده
پـردازي صـرف   اي کـه از اندیشـه  ولی میان ایـده . ممکن است در توسعه آن، نقش حیاتی داشته باشد

. کار است تفـاوت فـراوان هسـت   اي که حاصل اندیشه بسط یافته، پژوهش، تجربه و و ایدهخیزد برمی
سـازي آن ایـده   خـوب و پافشـاري در پیـاده    این نوآوري ترکیبـی از بیـنش در ایجـاد یـک ایـده     بنابر
پویایی فرایند نوآوري واکنش زیادي پیدا کرده است حتی در جاهایی که تعامل متقابـل و  . ]11[است

بـر اسـاس   . کننـد ها و محیط سیاسی نقش اساسی را ایفا مـی و تحول تدریجی صنعت، دانشگاهتغییر 
بسیاري از مطالعات اخیر درباره فرایند نوآوري، اشاره به ارتبـاط عوامـل اقتصـادي،    ) 2004(نظر گلور

ت زعم گلور این مطالعـا  به. سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تعیین درجه نسبی موفقیت نوآوري دارند
مسیري براي فهم بهتر وابستگی پیچیده بین پویایی درونـی پیرامـون فراینـد نـوآوري و      کنندههموار

از سوي دیگر، سـایر مطالعـات معاصـر فراینـد     . عملیاتی است هايشرکتتنظیم جامع صنعتی درون 
ـ    هنوآوري ب گیـري ورودي تحقیـق و توسـعه و طـرح مـنظم بـه آن       وسـیله انـدازه  هطـور سیسـتمی، ب
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هاي فرهنگی، عقاید و هاي کمتر محسوس فرآیند نوآوري از جمله مولفهکه جنبهپردازند، در حالی می
طور شفاف و صریح فراینـد نـوآوري    این بهبنابر ].45[نظام ارزشی مورد اهمال و غفلت واقع شده است

در  معمـوالً . ننـد کاي پیچیده بوده و متغیرهاي زیادي در تعیین فرایندهاي آن، نقش ایفـا مـی  پدیده
 براي اینکه فرایند نـوآوري . گیرد متوالی یا مراحلی پیاپی صورت می صورت اقدامات سازمان نوآوري به

آید، باید نسبت به این امـر اطمینـان حاصـل کـرد کـه مراحـل ایـن        آمیز به اجرا درصورت موفقیت به
یـا یکـی از ارکـان وجـود     اگر یکی از این مراحـل اجـرا نشـود و    . ترتیب در سازمان رخ دهد فرایند به

نشـان داده شـده و در   ) 1(رو خواهد شد این مراحل در شکل نداشته باشد، این فرایند با شکست روبه
  ].11[ادامه تشریح شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]11[آمیز موفقیتیند یک نوآوري فرا  - 1شکل 
  

هـاي متنـوع   با توجه به پیچیدگی ذاتی فرایند نوآوري، توجه بیشتري براي درك بهتر اشـکال و مـدل  
 هـاي محیطـی داخلـی    شامل شرایط گسـترده خـارجی و زمینـه   این . فرایند نوآوري صرف شده است

نـوآوري شـوند قابـل    توانند موجب رشد و پرورش یا مـانع فراینـد   عنوان عواملی که می هستند که به
  .اندمشاهده

  ـ منابع5

  مشتریانـ 
  هاي رقیب ـ شرکت
  ـ قوانین

  ـ مقررات
 ـ نیروي کار

  گان مواد اولیه عرضه کنندـ 
  هاي مشاور سازمانـ 

 ها و نوشتارهاي تحقیقاتی ـ کتاب

  ـ نیازها1

  )نظر(ایده -2

  ـ اجرا4  )پذیرفتن(ـ تطبیق3

 ها مسائل یا موقعیت

ها و ابتکار خالقیت
هاي فردي یا عمل

 محیط سازمان
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عنـوان موضـوعی مهـم     هـاي سـاختاري بـه   شکل مدل فرایند نوآوري به 1960ز شروع دهههر حال ا به
هـاي صـورت گرفتـه هنـوز فراینـد نـوآوري داراي       با وجود همـه تـالش  . توصیف و تشریح شده است

  ].28[است هاي ارائه شدهاز مدل ترهاي واقعی است و هنوز خیلی پیچیدهپیچیدگی

  هاي نوآوريکننده یا محرك عوامل تعیین -2-2
عناصـر متنـوع و   اي اسـت کـه تحـت شـرایط و     اشاره شد نوآوري فرایند پیچیده ً طوري که قبالهمان

کننـده نـوآوري    عنـوان عوامـل تعیـین    شناسایی این عوامل بـه ) 1999(ایپونظر و به .متعددي قرار دارد
العاده عوامل  غم اهمیت فوقر علی. ن نیازمندندآ همهمی است که همه مدیران براي انجام کار ب وظیفه
کننده در موفقیـت  کمی در یافتن و درك عوامل تعیین کننده نوآوري، محققان پیشرفت نسبتاتعیین

موفقیت در  ها عوامل اصلی تعیین کنندهاساس برخی رویکردها و پاردایمهر چند بر. اندنوآوري داشته
وري، براي مثال، تئوري متداول نـوآ . توان در ادبیات و سوابق مربوط به این موضوع یافتنوآوري را می

وسـیله یـک عنصـر یـا      اصلی فعالیت بنیادي ایجاد شده بهعنوان نتیجه  نوآوري را به) 1934(شومپیتر
وري ـ فنا ادایم اقتصاديپار .نمایدترکیب جدید عناصر شناخته شده در یک محصول معین معرفی می

نیز فرایند نوآوري را حاصل و نتیجه فعالیت علمی تحقیق و توسعه درباره یک موضـوع  ) 1982(دوزي
عنـوان شـاخص اصـلی فراینـد      کارآفرینی را بـه ، از سوي دیگر پارادایم کارآفرینی. کندخاص بیان می

کـاتلر  . شـود یم راهبردي نوآوري مـی کنند که موجب توسعه پارادانوآوري در دانش بازاریابی بیان می
کننـده در نـوآوري   عنوان عامل اصلی تعیین وکار را بهدایم راهبردي نوآوري، راهبرد کسبپار) 1983(

  ].25[کندمعرفی می
انـد  ارائـه شـده   1980هاي نوآوري ملی که در اواخـر دهـه   هاي فوق، رویکرد سیستمموازات دیدگاه به

آنهـا از علـوم        . انـد هـاي نـوآوري داشـته   در درك و شـناخت فعالیـت  هاي گسـترده و جـامعی   بررسی
کننـده  یادي که در برگیرنـده عوامـل تعیـین   اند عوامل زاي زیادي بهره گرفته و سعی کردهرشتهمیان

در ترسـیم ایـن مفهـوم،    ]. 38[هاي سازمانی، اجتماعی و سیاسی ارائـه دهنـد  نوآوري مهم براي مولفه
کننـده  یـابی و تشـخیص عوامـل اصـلی تعیـین      ستمندي براي دمگسترده و نظامطالعه ) 2000(رید

کننـده موفقیـت نـوآوري را    س این مطالعـه مهمتـرین عامـل   بر اسا. موفقیت نوآوري انجام داده است
تـر، مـدیریت عـالی    عبارتی صریح به .از نوآوري تشخیص داده شده است حمایت و پشتیبانی مدیریت
تـوان  نظـران مـی  با بررسی تحقیقات صـاحب . کندفرهنگ نوآوري ایفا می نقشی اساسی در حمایت از
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گفت مهمترین عوامل موثر بـر رشـد خالقیـت و نـوآوري در سـازمان عبارتنـد از عوامـل سـاختاري،         
  .نشان داده شده است) 2(عوامل مذکور در شکل  ].10[ابع انسانیفرهنگی، مدیریتی و من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عوامل موثر بر رشد خالقیت و نوآوري در سازمان -2شکل 

  

 فرهنگ و نوآوري -3-2

نوآوري در شرایط خاص اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و عرف سیاسی مورد قبول همگانی هاي فعالیت
طـور  حاصل از تحقیقات در این مورد بـه  پیچیدگی پدیده نوآوري و عدم سازگاري نتایج. کندبروز می
توانـد در درك پدیـده نـوآوري بسـیار     اي بیانگر این است که نگرش فرهنگی به این مقوله میفزاینده

فرهنگ افتخارآمیز و «هاي نوآور نیاز به یک کند که سازمانتوصیه می) 1983(کانتر ].37[باشد مفید
فرهنگ را یکی از مهمترین عوامل در مدیریت نـوآوري  ) 1997(توشمن و اورایلی .دارند» جو موفقیت

ارتباطـات و  بنابراین نوآوري نیازمند سبک مدیریتی مشارکتی توام با جو فرهنگی حمایتی، . انددانسته
پذیري و مدارا کردن بـا  پذیري ساختاري، کارکنان توانمند، ریسککار گروهی در سطح بهینه، انعطاف

ـ . باشدبیگاه میوهاي گاهشکست طـور بـالقوه تـوان     هبا ترکیب درست این عوامل در یک جا، نوآوري ب
  ].39[شکوفایی دارد

ي بـاال و جلـو و هنـگ بـه معنـاي      معنـا  است که فر به» هنگ«و» فر«کلمه فرهنگ مرکب از دو جز
شناسـی در ایـران،   در زبـان علمـی جامعـه   . و تربیـت اسـت  کردن و آوردن، کشیدن و نیز تعلـیم  قصد

  متغیرهاي منابع انسانی
باال به آموزش و توسعه ـ تعهد 

امنیت شغلی باالـ وجود افراد 
  خالق

  متغیرهاي مدیریتی
 پذیري ـ اعتماد به نفس انعطاف

ـ خطرپذیري ـ نگرش مثبت به 
  کارکنان ـ رهبري مشارکتی

  متغیرهاي ساختاري
  ساختار ارگانیک ـ منابع

 ـ ارتباطات بین واحدي زیاد

  متغیرهاي فرهنگی
ـ تحمل پذیرش ابهام 

موضوعات غیر عملی ـ کنترل 
بیرونی کم ـ تحمل خطر و 
تضاد ـ تمرکز بر نتایج ـ 

سازمان به مثابه  تصور
  سیستم باز

عوامل 
موثر بر 
رشد 

خالقیت 
و 

نوآوري 
در 

 سازمان
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معناي کشت و کار یـا پـرورش    که در اصل به ،کار گرفته شده استبه Cultureفرهنگ معادل التین 
هـا،   ارزش ایـی غیرمـادي شـامل   دودي منسجم، متشـکل از اجز فرهنگ، نظامی است تا ح. ]14[است

نمادها، باورها و اعتقادات، آداب و رسوم، دانش و اطالعـات رایـج و هنرهـا و اجـزاي مـادي،       ،هنجارها
شامل کاالهاي مصرفی، ابزارها، تکنولوژي و میراث فرهنگی نسبتا مشترك بـین اعضـاي یـک گـروه،     

 در ادبیات متـداول  ].11[شوداجتماع یا جامعه که از طریق یادگیري از نسلی به نسل دیگر منتقل می
تعریف نمود که در » دهیمراه یا طریقی که ما کارها را در پیرامون خود انجام می«توان فرهنگ را می

فرهنگ عبارت است از انبوهی از رفتارهاي اکتسـابی،   ].33[واقع تعریفی ساده از تعریف فرهنگ است
  ].3[هاها و سنتاي از باورها، عادتمجموعه

هـاي  فـرض الگـوي پـیش  عنـوان   بـه ازمانی، شاین، فرهنـگ را  براي تسري مفهوم فرهنگی به عرصه س
سـازمانی و انسـجام   ، سازگار کردن خود با مسائل بـرون بنیادي که یک گروه معین در فرایند آموختن

گـر شـیوه    فرهنگ سـازمانی بیـان   ].12[کنددهند، تعریف میکشف یا شکل می درون سازمانی ابداع،
هـا، باورهـا،    اي از ارزش عبـارت اسـت از مجموعـه    سازمانی فرهنگ ].35[زندگی در یک سازمان است

هاي تفکر یا اندیشیدن که اعضاء سازمان در آنها وجوه مشترك دارند و همان  درك و استنباط و شیوه
دهنـده  شـود، آن نشـان   وارد آموزش داده مـی وان یک پدیده درست به اعضاء تازهعن هچیزي است که ب

این است که به اعضاء سازمان هویـت بدهـد و    گهدف فرهن .استبخش نانوشته و محسوس سازمان 
فرهنگ سازمانی وجود سیسـتمی از  . نکردنی تعهد ایجاد کندهاي باوردر آنان نسبت به باورها و ارزش

هـا،   معانی و مفاهیم مشترك در میان اعضاء سازمان است در هر سازمانی الگوهـاي از باورهـا، سـنبل   
ـ   و رسوم وجود دارند که بهو آداب  ها شعائر، داستان انـد ایـن الگوهـا باعـث      وجـود آمـده   همرور زمـان ب

ونه اعضـاء بایـد رفتـار خـود را ابـراز کننـد درك       گشوند که در خصوص اینکه سازمان چیست و چ می
  ].8[وجود آیدهمشترك و یکسانی ب

فرهنـگ آن  کننـده  حمایـت  هایی که محـرك و منظور عملکرد موفق هر محیط تجاري، درك ارزش به
    دلیل تاکید بر ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه توانـایی بـراي تولیـد        . محیط هستند بسیار ضروري است

. یابـد کارهاي موفق از طریق فرهنگ سازمانی پرورش میوسمت کسب ي جدید و انتقال آنها بههاایده
بـراي پـرورش   ]. 20و34[کننده در نوآوري بالقوه در سازمان استفرهنگ سازمانی عاملی بسیار تعیین

که اعضـا در   دارند ها در گام نخست نیاز به ایجاد محیط خالقی کارگیري فرهنگ نوآوري، سازمانهو ب
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ها نیاز به آزادي، اعتماد متقابل، رفتارهـاي مـدیریتی تشـویقی،    سازمان. ]21[آن احساس آزادي کنند
لذا پرورش فرهنگ نـوآوري  . دارننگرش راهبردي، ساختار حمایتی و رویکرد یادگیري و کسب دانش د

  ].39[طور اساسی یک عامل مدیریتی، فرهنگی، راهبردي و ساختاري است به
هاي گوناگونی براي تشریح نقش فرهنگ سازمانی در پرورندان بالقوه نوآوري طراحی و ارائه شده مدل
ست که در سه ساسی اعنوان الگوي تصورات یا مفروضات ا ر اساس مدل ادگار شاین، فرهنگ بهب. است

  ].13[ها و مفروضات اساسیساز، ارزشسطح وجود دارد؛ مصنوعات بشر
ت بـوده امـا اغلـب    یـ ی اسـت کـه قابـل رو   یها و خالقیت) نمادهاي فیزیکی( الیه اول بیانگر مصنوعات

هـا یـا افکـار و    شـامل ارزش  الیـه دوم  .ی هستند مانند یک خبرنامه گزارش سـاالنه و غیـره  هشفاغیر
 .ها و امیال هسـتند  ها، آگاهانه و اثرگذار بر خواستهارزش .که براي کارکنان مهم هستندعقایدي است 
نمایند ایـن الیـه    هاي بنیادي هستند که کارکنان را قادر به هدایت رفتارهاي خود میهالیه سوم انگار

 احسـاس در  کردن، فکرکردن در مـورد چیـزي و  ی است که چگونگی مشاهده و دركیها هشامل انگار
توصیفی از مـدل سـه   ) 3(شکل .نمایاندخصوص کار، اهداف و وظایف، روابط انسانی را به اشخاص می

  ].4[دهد را نشان میاي شاین در خصوص فرهنگ سازمانی  الیه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]12[ماخذ ،فرهنگ سازمانی شایناي  سه الیهمدل  - 3شکل

  هایا دست ساختهمصنوعات 
  ، ـ فن آوري

  ـ هنرها
 ـ الگوهاي رفتاري

 ارزشها

  و زیربنایی مفروضات اساسی
  وابستگی به محیطـ 

  ـ ماهیت واقعیت،فضا و زمان
  ـ ماهیت طبیعت انسان

  هاي انسانیـ ماهیت فعالیت
 ـ ماهیت روابط انسانی

ترجیهـات مـورد   (هـا،  ها، اهداف، فلسفهاستراتژي
 )حمایت

ضمیر ناخودآگاه، باورهاي پذیرفتـه شـده و مـورد    
مسـلم فـرض   (احترام، ادراکات، افکار و احساسات، 

 )غیر محسوس نامرئی،شده

ساختار و فرایندهاي سـازمانی آشـکار و محسـوس،    
 )اغلب پر رمز و راز(
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  انواع فرهنگ سازمانی -4-2
کـه  نظران ارائه شـده اسـت   هاي مختلفی براي تشخیص فرهنگ سازمانی از سوي صاحببندي تقسیم

منظور آشنایی بیشـتر بـا    لذا به ؛اند بندي را انجام داده هر کدام با توجه به معیارهاي خاصی این تقسیم
  .شده استمختصراً به برخی از آنها اشاره هاي مختلف فرهنگی و تطبیق آن با نوآوري گونه

  فرهنگ سازمانی قوي و ضعیف -1-4-2
توان بر اساس دو معیار بسیار مهم تعـداد اعضـاء    میزان قدرت و اقتدار فرهنگ سازمانی مختلف را می

هـا و  ها و سهیم بودن در خلق فرهنگ سازمانی غالب و میزان تعهـد اعضـاء بـه ارزش    متعهد به ارزش
گـر سـه    معیار ماتریسی چهار بعدي که بیـان کرد که از تالقی این دو تعیین هنجارهاي غالب سازمانی
  .)4شکل(گیرد شکل می ,باشد نوع فرهنگ سازمانی می

  .]15و 14[قدرت فرهنگ سازمانی -4شکل
  

  کارکار و فرهنگ ناسازشفرهنگ سازش -2-4-2
 کارکار و فرهنگ ناسازشفرهنگ سازش - 1جدول

  فرهنگ ناسازشکار در سازمان  فرهنگ سازشکار در سازمان  

ا
ولی

 اص
اي

شه
رز

  

توجه زیاد مدیران بـه مشـتریان، سـهامداران و    
به مردم و فرآیندهاي کـه   نادنه ارج  ،کارکنان

  شود  موجب تغییرات ارزشمند می

، محصوالت  خود، اطرافیان دیران بهمتوجه خاص 
بـه مـدیریتی    نهـادن ارج ،ها شمیچمتعلق به نور 

مبتکر تی یمدیرنسبت به  پذیري کمبا خطرنظم م
  پذیري باالخطر با

ول
تدا

ي م
رها

فتا
ر

  

-هـا و ابـواب  تمام گـروه  ن بهاتوجه خاص مدیر

که  اتیتغییر ویژه به مشتریان و تائید هب، جمعی
حتـی   شـوند مـی منافع مشـروع   تامینب موج

  باشداگرمستلزم خطر 

ــدیران ــمنــزوي،  یم و طرفــدار  یاهی سیاســگ
د را تغییـر  ساالري در نتیجه اسـتراتژي خـو   نادیو

شده و خود را با شرایط در دهند تا خطر پذیر نمی
  حال تغییر محیط وفق دهند

  فرهنگ قوي  فرهنگ میانه

  فرهنگ میانه فرهنگ ضعیف
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   )تدافعی(فرهنگ علمی باشگاهی، تیمی و سنگري -3-4-2
  ]17و  14[فرهنگ علمی باشگاهی، تیمی و سنگري خصوصیات - 2 جدول

  هاي قابل توجهویژگی  نوع فرهنگ

  .شود محور میسازمان مهارتاند و  افراد براي فن و تخصص اهمیت خاصی قائل  علمی
  .شود هاي سازمان باال بوده و سابقه خدمت امر مهمی محسوب میوفاداري به ارزش  باشگاهی

  .آوري بسیار باال است مهمترین مسئله، تولید بیشتر استجویی و نوهروحیه مخاطر  تیمی

  .شود مقطعی تشکیل میطور  همهم اهداف است ثبات و امنیت شغلی وجود ندارد و ب  سنگري تدافعی،

  
  اي، قدرتی و شخصی فرهنگ نقشی، وظیفه -4-4-2

  ]17[اي، قدرتی و شخصی فرهنگ نقشی، وظیفه هاي ویژگی -3جدول
  ویژگیهاي قابل توجه  نوع فرهنگ

  تاکید بسیار زیاد بر ساختار بروکراتیک و تعریف دقیق وظایف  ی شنق
  بر عملکرد و لزوم دستیابی به اهداف با استفاده کامل از منابع دتاکی  اي  وظیفه

  وفاداري بیش از حد به صاحبان قدرت در سازمان با استفاده از قانون  قدرتی 
  اي اي و تخصصی و وجود استقالل حرفه حمایت از افراد حرفه  شخصی 

  
  )کارمحافظه(پذیر، ماموریتی، مشارکتی و مبتنی بر تداوم فرهنگ انعطاف -5-4-2

  ]17[کارمحافظهپذیر، ماموریتی، مشارکتی و  ویژگیهاي فرهنگ انعطاف -4 جدول
  ویژگیهاي قابل توجه  نوع فرهنگ

  تغییرات محیطی به محیط خارجی و واکنش سریع در برابر  کامل  توجه  پذیر انعطاف
  هماهنگی با تغییرات محیطی در حد تامین نیازهاي سازمان  ماموریتی
  ها و ایجاد فرصت براي ابتکار گیري شرکت کردن افراد در تصمیم  مشارکتی

  میلی به تغییرات محیطی و حفظ رویه سنتی در انجام کارها بی  مبتنی بر تداوم
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  بازار  ،سلسله مراتبی ،ادهوکراسی ،ارزشی فرهنگ - 2- 4- 6
  .استتوضیح داده شده ) 5(ها در جدول هاي اصلی هر یک از این فرهنگ ویژگی

  ]13[بازار ،سلسله مراتبی ،ادهوکراسی ،ارزشی هاي فرهنگ ویژگی - 5 جدول
  ویژگیهاي قابل توجه  نوع فرهنگ

  ارزشی
ی و گي اثر بخشی ترکیبـی از پیوسـت  امعیارههستند،  گر، استاد و والدین عنوان تسهیل هرهبران ب

  .استفلسفه اصلی مدیریت ترویج تعهد مشارکت  .است توسعه مناسب منابع انسانی

  راسیکادهو
خالقیـت،  : معیارهاي اثربخشی عبارتند از. ندااندیشان عنوان نوآوران، کارآفرینان و ژرفههبران بر

  .ترویج نوآوري در منابع جدید است: فلسفه مدیریت ،توسعه شرکت با گذر از تکنولوژي روز

  مراتبی سلسله
کارآیی، : ازنددهنده هستند معیارهاي اثر بخشی عبارت سازمان ،کننده، گردانندهرهبران هماهنگ 

  .سر سازمانی و فلسفه مدیریت عبارت از کنترل و ترویج کارآیی استدرد و بی ظایف هموارو

  بازار
تـرویج  : فلسفه مدیریت عبارت از. ، رقبا و محصوالت هستندارعنوان گردانندگان ساختهرهبران ب

  .رقابتی استمحصوالت 
  

  بوروکراتیک و ماموریتی ،مشارکتی ،پذیري گ انعطاففرهن -4-2- 7
بنـدي  توان در چهار نوع فراگیر تقسـیم  هاي سازمانی را می تر به مفهوم فرهنگ، فرهنگ با نگرش کلی

بخشـی نتـایج   خصـوص فرهنـگ سـازمانی و اثر   که بر اساس تحقیقات انجـام شـده در  ویژه این هب ؛کرد
باشـد   بندي می دست آمده حاکی از رابطه مناسب بین استراتژي، محیط و فرهنگ، موید این تقسیم هب

بماند که آن نیز به دو عامل مهم بستگی دارد نخست میزانی که محیط رقابتی باید تغییر کند یا ثابت 
دوم میزانی که توجه سازمان به امور داخلی و یا خارجی معطوف گردد این چهار گروه عمده عبارتنـد  

شماي کلی آن ترسیم ) 5(شکلرویه در رفتارها که در  پذیري، مشارکتی، ماموریتی و تداوم انعطاف: از
  .گردیده است

  
  
  
  

  ].15و 14[رابطه محیط و استراتژي با فرهنگ سازمانی - 5شکل 

 مشارکتی فرهنگ  روکراتیکوب فرهنگ

 فرهنگ ماموریتی پذیري انعطاف فرهنگ
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  فرهنگی محیط -2-5
. هـاي دینـی و سـاختار اجتمـاعی اسـت     هـا، آمـوزش  محیط فرهنگی شامل ارتباطات، مـذاهب، ارزش 

و  هـا، سـاختارها  راهبـرد . باشـد  هاي فرهنگی مختلف نیازمند رفتارهاي مـدیریتی مختلـف مـی    محیط
) 6(جـدول  .ها مناسب نباشـد  هستند ممکن است در سایر فرهنگ فرهنگییک تکنولوژي که مناسب 

  ].41[دارد نمایی از پیچیدگی محیط فرهنگی را بیان می
  ]41:[ماخذ، نمایی از پیچیدگی محیط فرهنگی -6 جدول

  نمودهاي فرهنگی  عوامل محیط فرهنگی
  گرایی، ریسک دارایی، انگیزش وقت گرایی، اخالق کاري، فردگرایی یا جمع  ها، ایدئولوژيشزار

  مذهبی منع, رئتعطیالت، شعاالگوها،   باورهاي مذهبی

  سوادي با اي، ،حرفه اي پیشه ابتدایی،  آموزش سرمایه انسانی

  تکنولوژي، ها رسانه، شفاهیغیر، مذاکرات و گفتگو ها، زبان  ارتباطات

  الگوگرایی، اجتماعی  تسهیالت، شهرگرایی، ناسیونالیسم حرکات، فامیلی  خویشاوندي  ساختار اجتماعی

 
هاي منطبـق  فرهنگ گام دراین ،ده شدندهاي مختلف فرهنگی که شرح داهاي گونهویژگیبا توجه به 

  .بندي و نشان داده شده استترسیم، اولویت) 6(نوآوري در شکل شرایط با 
  
  
  
  
  
  
  

  میزان تطابق انواع فرهنگ سازمانی با نوآوري - 6شکل 

، پـذیر  فرهنگ انعطـاف  ،فرهنگ  تیمی ار،کفرهنگ سازش ،فرهنگ قوي
 ،ارزشـی  فرهنـگ  ،بازار  فرهنگ ،راسیکادهو فرهنگ ،مشارکتی فرهنگ

   فرهنگ شخصی ،فرهنگ علمی

فرهنگ نقشـی،  ، مبتنی بر تداوم، سلسله مراتبی، اموریتی، مبوروکراتیک
ــه ــدرتی وظیف ــگاهی  ،اي، ق ــگ باش ــنگري  ،فرهن ــگ س ــگ  ،فرهن فرهن

 فرهنگ ضعیف ،کار سازشنا
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  رهبري بصیر - 2- 6
رهبـران بصـیر   . عنوان  مفهوم مهم در ادبیات رهبري مطرح گردید میالدي به 80بصیر از دهه  رهبري

کنند  تالش می افرادي هستند که تصاویري از آینده خلق می کنند، آنها افرادي با بینش باال هستند و
و افـق   هـا اسـت   نگاه آنهـا بـه دور دسـت   . شان القا نمایند داري به پیروانهدفمندي جهت تا احساسی

رهبـران بصـیر   . اد تغییـر هسـتند  آنها نـوآور و خـالق بـوده و مـدام در پـی ایجـ      . زمانی عمیقی دارند
بخشـی بـه پیـروان    بخشـی و روحیـه  کنند و آنها را با الهـام  اندازهاي وسیعی از آینده را خلق می چشم

وري کـه احسـاس   طـ  دهنـد، بـه   اندازها را در قلب افراد جـاي مـی  رهبران بصیر چشم .دهند انتقال می
رهبري بصیر نیازمند افرادي اسـت کـه از لحـاظ معنـوي، روحـی،      . کنند عمیقی نسبت به آن پیدا می

انـداز جـامع    هاي بنیادي، چشم رهبري بصیر نیازمند توجه به ارزش. احساسی و فیزیکی متوازن باشند
آورنـد،  وجود مـی  ده بهنآنها تصاویري جذاب از آی ].16[و اساسی، توانمندسازي پیروان و نوآوري است

آنهـا بـا   . کنـد  انـداز رهبـران انـرژي زایـی مـی     چشم. کنندمندي میاي که افراد احساس جهتگونه به
کنند و با توانمندسازي پیروان به آنهـا   برقراري روابط مثبت با کارکنان چشم انداز را به آنها منتقل می

شکین در تشریح تئـوري رهبـري بصـیر آن را    سا. انداز را به واقعیت تبدیل کنند کنند چشم کمک می
و شـفاف یـک ایـده دربـاره     کند؛ رهبري بصیر به توانایی در تعریـف  بیـان واضـح     گونه تعریف می این

براي سازمان، انتقـال آن بـه پیـروان و کمـک بـه آنـان در جهـت تحقـق آن اشـاره          ) اندازچشم(آینده
  ].43[دارد

داند سازمان را از طریـق ایجـاد یـک    اثربخش را کسی میوي در تئوري رهبري بصیر خود، یک رهبر 
 کند رهبـري صـرفاً  او عنوان می. کند میان عوامل شخصی، رفتاري و وضعیتی متحول می در افزایی هم

گـذار   خـدمت تئوري رهبري . گیرددربرگیرنده چند رفتار خاص نیست و رفتارهاي زیادي را در بر می
کسـی اسـت کـه  اسـتفاده از      رهبـر بصـیر  . ر رهبر و وضعیت استهاي رهبر، رفتادر برگیرنده ویژگی

هاي ادراکی و هم چنین با استفاده از قواي تفکر شهودي اقدام به ایجـاد   هاي شناختی و مهارت توانایی
رهبـر بصـیر بـا اسـتفاده از     . نامنـد انـداز مـی  نمایـد کـه آن را چشـم   و خلق یک تصویري از آینده می

انـداز را بـه آنهـا انتقـال      عاطفی و احساسی با افراد این چشـم اري پیوندهاي هاي ارتباطی، برقر مهارت
رهبر بصیر بـا اسـتفاده از   . شوندپذیرند و به آن متعهد میمیطور قلبی  بهاي که آنها را گونه دهد بهمی
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بـه   انـداز را محقـق کننـد و آن را   آورد بتوانند چشـم د میوتوانمندسازي این قابلیت را در افراد به وج
  ].43[واقعیت تبدیل نمایند

انداز، رفتـار آنهـا و   هاي آنها در تدوین و ابالغ چشمرهبران بصیر با توجه به ویژگی به اعتقاد ساشکین
: کنـد مورد رفتار رهبري بصیر او عوامل زیر را بیان مـی  شوند؛چنین موقعیت و شرایط مشخص میهم

زایی، استقالل، خالقیت، صـداقت،  گري، دوستی، انرژينفس، تحلیل ، اعتماد بههوش، اصرار و پافشاري
پـذیري،  وش دادن، حمایت از کارکنـان، ریسـک  خوب گ: هاي رهبري بصیردر مورد ویژگی. نیرومندي

مندي بر دیگران، اعتباردهی به دیگـران، سـهیم شـدن در احساسـات دیگـران،      برقراري ارتباط، نظاره
در مـورد     . نمایـد ریح کـردن، تفـویض را عنـوان مـی    گـري، تشـ  سازگاري سـریع، بـازخوردهی، مربـی   

کنـد، بـه اهـداف    کند، توجهات را جلـب مـی  سازي میتیم: بردهاي زیر نام میسازي از ویژگیفرهنگ
دنبـال یـک    دنبـال اطالعـات اسـت، بـه     رد، از لحاظ سیاسی باهوش است، بهانداز دامتعهد است، چشم

  .محیط برخوردار استتصویر بزرگ است، از درك خوبی نسبت به 

  دورنماهاي فکري فرهنگ نوآوري - 2- 7
براي درك و شناخت بهتر عوامل سهیم و تاثیرگذار در فرهنگ نوآوري، محققان مفاهیم وابسـته و در  

منظـور ارزیـابی   اي از این مطالعات را بـه در اینجا خالصه. اندبرگیرنده زیادي را مورد آزمون قرار داده
عوامـل  ) 2004(چـاودا . گـردد اي براي توسعه چارچوب مورد نظـر ارائـه مـی   اد پایهها و ایجبهتر یافته

نتیجه تحلیل او . کننده فرهنگ حمایتی سازمانی را براي نوآوري مورد بررسی و آزمون قرار دادتعیین
طور قطع و یقین از طریق پشتیبانی مـدیریت، اعتمـاد،   که حمایت سازمانی براي نوآوري بهنشان داد 

. گیــري دارد هــاي کــاري، تــاثیر چشــمهــا، اهــداف شــفاف و ســازماندهی مبتنــی بــر گــروه پــاداش
. ها در موسسات آموزش عالی را بررسی نمـود اثر فرهنگ سازمانی در پذیرش نوآوري) 2003(واتسون

نتایج این مطالعه شناخت عمیقی را از عوامل فرهنگی و همچنـین آثـار ایـن عوامـل بـر روي فراینـد       
هـاي نـوآوري   عنوان عامل موثر در مدلنیز فرهنگ سازمانی را به) 2002(یتجاسک. ارائه کرد نوآوري

هـاي  با توجه بـه ارائـه انـواع زیـادي از فرهنـگ     . داده است هاي سازمانی ارائهمنظور توسعه نوآوريبه
سـات  رابطه بـین انـواع فرهنـگ سـازمانی و نـوآوري سـازمانی را در موس      ) 2002(سازمانی، اوبنچین 
سازي نوآوري بـا نـوع فرهنـگ،    انداز پیادهکند که چشمنتایج این آزمون ثابت می. آموزش عالی آزمود

  ].39[همبستگی دارد فرهنگ ادهوکراسی ویژه در خصوصیات به
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مالـک را در حمایـت از    -هـاي شخصـیتی مـدیر   تاثیر ویژگی) 2001(در سطح رفتار مدیریتی، برندل
هـاي شخصـیتی   نتیجه مطالعه نشان داد که رفتارها یا ویژگـی . قرار دادفرهنگ نوآوري مورد مطالعه 

عنوان ملزومات کلیدي جهت ایجـاد   پذیري بهمانند؛ فعال بودن، فکر باز داشتن، آزادي عمل و ریسک
بـه مطالعـه   ) 2000(در سطح رفتار فرهنگ جمعی نیز، فاطمه. باشندیک فرهنگ حمایتی نوآوري می

ضاي سازمانی از فرهنگ یادگیري و توجه آنـان بـه فرهنـگ نـوآوري در بخـش      رابطه بین ادراکات اع
این مطالعه نقش رهبري سازمانی در یـادگیري سـازمانی و نـوآوري را مـورد     . عمومی مالزي پرداخت

به بررسی کاربرد نسبی مفروضات اساسـی فرهنـگ سـازمانی پرداختـه     ) 1989(پارکر. تاکید قرار داد
که تمایل به ایجاد ادراك حمایت سازمانی براي نوآوري در بخشی از کارکنان او دریافت افرادي . است

افـزون بـر ایـن    . توانند این کار را از طریق بیـان سـطح مفروضـات اساسـی انجـام دهنـد      را دارند می
پـذیري در  اي ارتباط قوي بین پیشگامی در نـوآوري و فرهنـگ ریسـک   طی مطالعه) 2000(کراسوس

پـذیري را  اي کـه فرهنـگ ریسـک   هاي دولتـی مطالعه مشخص شد که سازماندر این . سازمان یافت
ــا ارتقــاء مــی در مطالعــه دیگــري، . بیشــتري روبــرو خواهنــد شــد "پیشــگامی در نــوآوري"دهنــد ب
گیــري در ایجــاد فرهنــگ نــوآوري، از طریــق  دریافــت کــه رهبــران نقــش چشــم) 2001(گیبرسـون 

  ].39[دارند موسسان و رهبرانها و شخصیت ارزش آشکارکردن رابطه بین

  کالن  فرهنگ نوآوري/مدلی جامع -3
در اینجا به  هاي مورد استفاده در مطالعات قبلی، مدل ارائه شدههاي متنوع و نظریهبا توجه به نگرش

هاي ساختاري در فرهنگ نـوآوري طراحـی شـده    کردن مفاهیم موثرتر و شیوهمنظور تسهیل و آسان
رهبـري، فرهنـگ   : علمی قرار گرفته، شامل مبناي تالقی هشت عنصر مورد مطالعهاین مدل بر . است
ـ      چشم ملی، عنـوان   هانداز، ساختار، استراتژي، فرهنگ سـازمانی و فرهنـگ نـوآوري و شـکوفایی کـه ب

باشند بـا ادغـام هشـت عنصـر فـوق،      خروجی ارائه شده و تحت تاثیر محیط ملی و جهانی نوآوري می
ی و جامع فرهنگ نوآوري که داراي تطابق بیشتري با واقعیت در مقایسه با سایر ایجاد یک مدل اساس

اي ساختار خیلی جامعی را از صورت ساده به )7(شکل. شودگونه گذشته است، میسر میهاي پارهمدل
رهبـري،  ( شش عامـل اول . این مدل از هشت بخش تشکیل شده است. دهدفرهنگ نوآوري نشان می

عنـوان متغیرهـاي  مسـتقل و عامـل      هب) انداز، ساختار، استراتژي، فرهنگ سازمانیفرهنگ ملی،چشم
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هر یک از این عناصر . شده است عنوان متغیر وابسته نشان دادههب) فرهنگ نوآوري و شکوفایی( هفتم
  .طور مفصل در ادامه بحث شرح داده شده است به
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فرهنگ نوآوري کالن/مدل جامع -7شکل 

  

کار و نیرویی بازدارنده که احتماال تنها از طریق مداخله مـدیریت  نیرویی است بادوام، محافظهفرهنگ 
گونه فرض شده اسـت کـه فرهنـگ سـازمانی تـا      در این مدل نقش رهبر این ].35[کند تغییر پیدا می

اولیـه یـا   کـار  «عنوان ههر حال ب این عمل به ].12[زمانی که رهبر نخواهد آنرا تغییر دهد، پایدار است
منظور تسهیل در نـوآوري   به، راهبرد و ساختار، اندازچشم کردن فرهنگ ملی،جهت فرموله» مقدماتی

هاي اساسی نوآوري در سراسـر  نتیجه این عمل موجب ایجاد ارزش. گیردبالقوه مورد مالحظه قرار می
عنـوان   یـت رهبـري بـه   لـذا اهم . باشد هایی که فرهنگ نوآوري در آنها نهادینه شده است، میسازمان

فرهنـگ نـوآوري ایجـاد     باشـد و بـدون آن احتمـاالً   نقطه مرکزي، در فرهنگ حمایتی از نوآوري مـی 
  .نخواهد شد

. باشـد  هاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قانونگذاري، اقتصادي و فنی احاطه می هر سازمانی در سیستم
کنـد و آنهـا روي    هایی اعمـال مـی   تها، تقاضاها و محدودی هاي محیطی هرکدام روي سازمان سیستم

هـا و الگوهـاي    ویژه فرهنگ سازمان نفوذ دارد در واقع اعتقـادات، ارزش  هاي درون سازمانی به ستمسی
هـا نفـوذ    فرهنگ جامعه روي سازمان. اساسی رفتار در سازمان متاثر از فرهنگ حاکم در جامعه است

اگـر در جامعـه تغییـرات    . گـذارد  ر مـی یعه تاثها نیز بر فرهنگ جام داشته و فرهنگ حاکم بر سازمان
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اثر فرهنـگ  ]. 4[گردد اي صورت بگیرد منجر به تغییرات زیاد در فرهنگ سازمان می فرهنگی گسترده
بینـی نـوع رفتـار کارکنـان     ت این بدان معنی است که بـراي پـیش  ملی از فرهنگ سازمانی بیشتر اس

ن را مورد مالحظه قرار داد بلکه باید فرهنگ ملـی  اعضاي یک سازمان، نه تنها باید فرهنگ حاکم بر آ
  ].8[کشوري را که سازمان مزبور در آن قرار دارد بیشتر درك نمود

هاي ادراکی و تفکر شهودي اقـدام بـه ایجـاد و     هاي شناختی و مهارت رهبر بصیر با استفاده از توانایی
هـاي ارتبـاطی، برقـراري     از مهـارت  گیـري  انداز نموده و با بهـره  خلق تصویري از آینده یا همان چشم

طـور   بـه اي کـه آن را   گونه دهد به پیوندهاي عاطفی و احساسی این چشم انداز را به پیروان انتقال می
مـدل   انـداز شـامل   چشـم  ].43[نماینـد  شوند و به واقعیت تبدیل می پذیرفته و به آن متعهد می  قلبی

هـاي ارزشـی از فرآینـد     هـا و قضـاوت   بینی ، پیشجدید ابداعی و پر از فرضیات) صورت کلی به(ذهنی 
بررسی سیر تاریخی ملل حاکی از این است  ].2[تعاملی آینده مطلوب و جذاب وضعیت سازمانی است

انـداز و افـق بلنـد     چشـم  ،نگـري  هایی که رهبران آنها از بینش الزم برخودار بوده و با آینـده  که تمدن
انـد در   را طـی نمـوده   با اقتدار مسیر رشد و شـکوفایی خـود  اند  مدتی را پیش روي آنها ترسیم نموده

عبارت دیگـر مـدیران   هب. رهبران و مدیران عالی است انداز و راهبرد وظیفه کردن چشمحقیقت تعیین
هـاي  نظـر مـی رسـد بازتـاب ارزش     به. ارندداي از اهداف راهبردي را تعیین و مقرر میعالی، مجموعه

  .اي در نوآوري استسازمان داراي تاثیر قابل مالحظه دار در اهداف و مقاصدمعنی
هـر اسـتراتژي یـک     .تندسازنده آن هسـ  راهبردگذارناثربخش یک پـدیــده خالقانه است که  راهبرد

آنگـاه رهبـران   شود اي است که توسط رهبران ایجاد میدر این مدل، راهبرد وظیفه]. 6[نوآوري است
ها را شناسایی و حمایـت الزم را نیـز بـراي ایجـاد     کرده و فرصتبینی و تجسم  آینده روشنی را پیش

صورت ارزش  انداز و ماموریت، از آن پس بهشمایجاد و بنیان نهادن چ. آورندفرهنگ نوآوري فراهم می
شـکل   براي اینکه نوآوري بـه . بدیل گرددهاي فردي و اهداف نوآورمحور تتواند به انگیزه در آمده و می

صورت یکی از مفروضات قطعی شـده کـه در فرهنـگ سـازمان      دائمی درآید، راهبرد بهو قاعده  قانون
در انزوا توسعه و اجرا گـردد بلکـه   باید  هر راهبرد براي بهبود کارایی ن. گیردریشه دوانیده و جاي می

ها مـورد   در شرایطی صحیح و درست و با توجه به فاکتورهاي غیرملموسی چون فرهنگ سازمانباید  
 .ظه قرار گیردمالح
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خصوصیات ساختاري مانند ساختار . آوردسنجی مدل فراهم میساختار سازمانی بعد دیگري براي هم 
کـردن،  کـه تخصصـی  درحـالی  توانند نوآوري را ارتقـاء دهنـد،   تخت و پویا، استقالل و کار گروهی می

شده، ساختار سازمانی  در مدل ارائه. رسمیت، استانداردسازي و تمرکز ممکن است مانع نوآوري شوند
کننده عناصـر  گر و تنظیم ساختار بیان. هاي ساختاري مشوق نوآوري نقش اساسی دارددر ایجاد ارزش
براي . باشندگیري میپذیري، کار گروهی و تصمیمارتباطات، انعطاف: این عناصر شامل. سازمانی است

توانـد  که می اید و نوعی معیار فرهنگیدادن فرهنگی که بالقوه از نوآوري حمایت و پشتیبانی نمشکل
گیـري سـاختار   نقش رهبران در شـکل . بر رفتارهاي نوآورانه اشخاص تاثیر بگذارد، ایجاد خواهد نمود

هاي رهبـران سـازمان   لذا این کار از مسئولیت. شودها و بینش جهت داده میوسیله ارزش هسازمانی ب
ازمان با توجه به تمرینات الزم براي نوآوري راهنمایی خوبی در جهت ساختار س هاست که دیگران را ب

  .و هدایت کنند
زعـم مـارتین و    بـه . دهـد سـمت ایجـاد فرهنـگ نـوآوري سـوق مـی       فرهنگ سازمانی، سـازمان را بـه  

اي کـه خالقیـت و نـوآوري در سـازمان ترغیـب و      فرهنـگ سـازمانی بـر روي درجـه    ) 2003(تربالنچ
هاي زمانی یکی دیگر از بخشدر مدل پیشنهادي، فرهنگ سا. سزایی دارد هشوند، تاثیر ببرانگیخته می

آن در واقع سـتون فقـرات نـوآوري سـازمان اسـت کـه       . دهدناپذیر ابعاد کارکردي را شکل میجدایی
هاي سـاختار راهبـردي    آن بر اساس ارزش. کندهاي اساسی سازمان را در بر گرفته و تعریف میارزش

استوار شدن بنیان فرهنگ سازمانی . رهبر سازمانی بنا نهاده شده، شکل گرفته استوسیله  هب ً  که قبال
هاي جوهري شـده و هماننـد اصـولی باعـث حفـظ و هـدایت سـازمان         باعث حفظ و حمایت از ارزش

  .گردد و موجب ایجاد فرهنگ نوآوري و شکوفایی در سازمان و جامعه خواهد شد می
آن در واقـع ناشـی از تعامـل    . تمه فعل و انفعاالت قبلـی اسـ  فرهنگ نوآوري در این مدل، خروجی ه

هـا  ایـن ارزش . هاي نهادینه شده در درون فرهنگ سازمانی اسـت جانبه بین ابعاد کلیدي و ارزشچند
ارتباطـات،  پـذیري،  هـا، ریسـک  محوري، توانمندسـازي، قـدردانی از ایـده   پذیري، بینششامل انعطاف

     توانـد فعـالیتی   بنـابر ایـن، فراینـد نـوآوري نمـی     . رکتی اسـت گیـري مشـا  تشویق و ترغیب و تصمیم
هـم پیوسـته از    اي بهگ منسجم و متشکل از مجموعهدر یک فرهن پذیر باشد، در عوض آن بایدبخش
هاي نـوآوري جـاري وجـود داشـته     منظور تسهیل پیشرفت مداوم فعالیت هاي پشتیبانی شده به ارزش
ها شـده و   ه در همه زمینهو شکوفایی آن موجب پیشرفت و توسع نهادینه شدن فرهنگ نوآوري. باشد
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جوامـع را در پـی   هـا و   هـا، سـازمان   مدت فرهنگ پیشروي ایجاد خواهد نمود که تعالی انساندر بلند
  .خواهد داشت

  گیرينتیجه -4
هـاي پـیش روي بسـیاري از محققـان و     تـرین چـالش  شناخت و ایجاد فرهنگ نوآوري یکی از مشکل

سوي یک نگرش فراگیر مبتنـی   و تحلیل جزئیات به است و آن نیازمند دوري جستن از تجزیهمدیران 
لذا نیاز به ایجاد یک مدل مفید با نگرشی جامع و اساسی دربـاره فرهنـگ نـوآوري    . بر جامعیت است

: از اند که عبارتنـد مدل ارائه شده بر اساس عوامل زیر بنا شده. رسدنظر می ی اجتناب ناپذیر بهمفهوم
داشـتن نـوآوري   تغییرات حیاتی در سـازمان بـراي برپا  نقش اساسی و محوري رهبران بصیر در ایجاد 

 تناسب روي جامعـه و نهایتـاً   که هرکدام به) جهانی و محیط ملی محیط( هاي محیطی بالقوه، سیستم
گ هـاي درون سـازمانی خصوصـا فرهنـ     هایی اعمـال و روي سیسـتم   ها، تقاضاها و محدودیت سازمان

ملی از فرهنگ سازمانی بیشتر  گذاشت، اثر فرهنگها و فرایند نوآوري تاثیر خواهند سازمانی و محرك
که سـازمان مزبـور در آن قـرار دارد، عـالوه بـر      این امر توجه بیشتر به فرهنگ ملی کشوري را . است

از مـدل  انـد رسـاند، چشـم  بینی نوع رفتار کارکنان اعضاي یک سـازمان مـی  فرهنگ حاکم براي پیش
جدید ابداعی، نیروي محرکه آینده است که بـا کمـک تعهـد و اقـدامات افـراد      ) تصورات کلی( ذهنی

هـا،  کننده مسـئولیت هاي تعییندهنده روششود، ساختاري که نشان یافته و موجب تغییر می  عینیت
هایی نشان دهنده فرصت ي کهراهبرد. انداعضا با هم در ارتباطهایی که و راه هاي تعامالت سازمانراه

فرهنـگ سـازمانی،   . نـوآوري هسـتند  کننده مسیري بـراي ایجـاد و تقویـت فرهنـگ     است که  هموار
.  ت و رفتارهاهاي مشترك، اعتقاداارزش بنیادي در پرورش فرهنگی، همانند عنوان ویژگی اساسی و به

منظور ایجاد نوعی فرهنـگ   هکند و از رهبران سازمان بمل میعنوان یک میانجی ع فرهنگ سازمانی به
این نحـوه و چگـونگی ترغیـب و تـرویج     یابد بنابرو تکامل میفرهنگ تکوین .  پذیردنوآوري تاثیر می

چه میزانـی از دانـش    چه میزانی از ریسک قابل پذیرش است، و اشتراك کند،ها را تعیین میخالقیت
   .است) نرمال( هنجارها بهو ایده

کـار، تیمـی،    نـگ قـوي، سـازش   هـایی ماننـد فره  انجام شده، فرهنـگ  هنگیشناسی فربر اساس گونه
پذیر، مشارکتی، ادهوکراسی، بازار، ارزشی، علمی، و شخصی متناسـب بـا جـو نـوآوري بـوده و      انعطاف

 .باشـند هاي نیازمند خالقیت و نوآوري مناسب نمـی ها براي محیطباشند و سایر فرهنگمشوق آن می
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ایجـاد یـک   . تواند از طریق عوامل پویاي گوناگونی رشد و پرورش یابـد نوآوري میدر مجموع، فرهنگ 
رهبري در هـدایت  بر بوده و نیازمند نقش اساسی  نگ نوآوري فرایندي طوالنی و زمانمدل جامع فره

به ایجـاد محیطـی سرشـار از     منجر ً  این تغییرات نهایتا. سمت تغییرات دلخواه است عوامل سازمانی به
صورت یـک هنجـار    هاي سازمانی، بهها در همه بخشو شکوفایی که باعث تولید و اجراي ایده ينوآور

آن باعث انگیزش کارکنان و اعتماد کافی آنان و استمرار تالش خود براي ایجاد چیزهـاي  . خواهد شد
ت ها و اعمـال گفتـه شـده پشـتیبانی و حمایـ     بنابراین رهبري بصیر ، از همه شیوه. جدید خواهد شد

در نهایت این مـدل   و رسدنظر می هخواهد کرد و بدون آن ایجاد فرهنگ نوآوري بعید و غیر محتمل ب
منـد،  عوامـل کلیـدي و اساسـی سـازمانی را در یـک تعامـل نظـام        طور نظـري تنظـیم گردیـده، و    به

 در نتیجه به محققان توصیه شده از آن  براي یافتن شواهد تجربـی جهـت  . بندي کرده است چارچوب
 .تقویت کردن چارچوب فرهنگ نوآوري در آینده استفاده کنند
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