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 چكيده 
جریان مناسب و پویای نوآوری در سازمان ها، . جهان بسیار متغیر و پرتالطم امروز ما نیازمند ابتکار، خالقیت و نوآوری است

نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده این است که . است« فرهنگ سازمانی»مبتنی بر مجموعه ی متعددی از عوامل، از جمله 
 شناخت بنابراین. سازمان است نوآوری و عملکرد بر تأثیرگذار مهم عوامل از رهبری و خالقیت سازمانی فرهنگ سازمانی،

های جدید انجام دادن کار،  رهبران تحول آفرین در پی راه. عوامل، از اهمیت برخوردار است بین روابط چگونگی به نسبت
با توجه به اینکه  نتایج تحقیقات  .ی سازمان هستندفرصت های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف ها

مختلف نشان دهنده وجود رابطه میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی است، در این مقاله، به دنبال ارائه مدلی مفهومی 
وم و ابعاد این سازمانی و نیز  تبیین مفه خالقیت و آفرین تحول رهبری بواسطه سازمانی نوآوری و فرهنگ رابطه ی با  در

 .متغیرها هستیم
  

 .فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، نوآوری سازمانی، خالقیت سازمانی: كلیدي گانواژ
 

 مقدمه -1
فشارهای رقابت جهانی و افزايش سرعت تغییرات تکنولوژی، سازمان ها را مجبور می کنند که پیوسته به دنبال انطباق،        

رقابت شديد نیز باعث شده است که چرخه عمر محصوالت جديد کوتاه و . (Chen, Huang, 2010)بهبود و نوآوری باشند 

 -مزيت رقابتی را سازمان. فشار روی سازمان هايی که تمايل دارند به مزيت رقابتی دست يابند بیشتر شده است. کوتاه تر شود

تر واکنش نشان می دهند و همواره در جستجوی راه هايی کسب می کنند که به شرايط جديد بازار و نیازهای مشتريان سريع

سازمان های امروزی بايد به صورت مستمر در حال سازگاری، . حل های خالق و بهبود مستمر در محصوالت و فرايندها هستند
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ز عصر صنعتی جزء سازمان های همچنین سازمان ها پس ا (Martensen, Dahlgaard, 1999).توسعه و نوآوری باشند 

واکنش موثر به اين تقاضاها . محور محسوب می شوند و موفقیت و بقايشان به خالقیت، نوآوری و اختراع وابسته است دانش

فقط منجر به تغییرات در افراد و رفتارهای آنها در سازمان نمی شود، بلکه همچنین وجود اين واکنش از سوی سازمان ها برای 

با عنايت به نرخ تغییر فزاينده دانش، . (Read, 2006)زمان ها الزم و ضروری است اطمینان از ايجاد تغییرات نوآورانه در سا

تولید و انتشار ايده های کاربردی از سوی سازمان ها، روندی شتابان به خود گرفته است؛ از اين رو وجود دو عنصر خالقیت و 

بنابراين سازمان ها به ايجاد . (Kanter, 1998)نوآوری، نقش مهمی در اين فرايند برای بقای سازمان ها ايفا می کنند 

میرمیران، )که خالقیت و نوآوری را به عنوان هنجار فرهنگی پايه ای بپذيرد، تالش خواهند کرد ( رسمی)چارچوبی بنیادی 

اصوال اين . پشتیبانی از تحول، خالقیت و نوآوری، ويژگی های جدايی ناپذير فرهنگ سازمان های اثربخش است(. 1331

 (. 1331دفت، )مان ها فرهنگی قوی به همراه مجموعه ای از ارزش های مشترک دارند ساز

بايد خاطر نشان کرد که در اين بهبوهه تغییر و تحول جهت کسب موفقیت، سازمان ها مستلزم تغییر در فعالیت ها و         

اين سازمان های موفق به رهبرانی نیاز دارند که با وظايف سازمانی و چگونگی اداره و به ويژه رهبری سازمانها نیز هستند، بنابر

ژرف نگری، جهت مناسب و مسیر آينده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسیر هدايت کنند و انگیزه ايجاد تحول را در 

آوری در خالء صورت نمی بايد ياد آور شد که اگرچه امروزه سازمان ها نوآوری را دنبال می کنند اما  نو. کارکنان به وجود آورند

نوآوری مستلزم شرايطی است که سبک رهبری تحول افرين می تواند اين شرايط را Sharifirad, Ataei). , (2012گیرد 

درواقع رهبران تحول آفرين با خلق ايده ها و چشم اندازهای جديد، مسیر تازه ای از رشد و شکوفايی را فراروی . فراهم کند

يزدان شناس و جمشیديان، )هند و نويد بهبود عملکرد سازمان ها و کسب مزيت رقابتی را خواهند داد سازمان ها قرار می د

بايد به گونه ای باشد که زمینه را برای بروز رهبری تحول آفرين فراهم نمايد تا به  سازمانی  از طرفی نیز فرهنگ(. 1333

مزيت رقابتی در سازمان های در حال تغییر و پیچیده امروزی  واسطه آن سازمان به نوآوری مطلوب و مورد نیاز برای ايجاد

 معتقد سازمانی فرهنگ زمینۀ در با توجه به اينکه فرهنگ سازمانی جايگاه خود را يافته است، چرا که پژوهشگران. دست يابد

 افراد جامعه در بالندگی ايجاد برای که دارند اعتقاد و فرد؛ به است شخصیت نسبت مانند سازمان به فرهنگ که نسبت هستند

می  جامعه به بالندگی منجر که سازمانی بالندگی ايجاد برای اساس اين بر. گیرد صورت کاوش آنها شخصیتی زمینۀ در بايد

رابطه بین رهبری تحول آفرين، . فرهنگ سازمانی وارتباط آن با پسآيندها و پیشايندهايش مورد مطالعه قرارگیرد بايد گردد

 .تیجه نوآوری سازمانی می تواند به عنوان نتايج فرهنگ سازمانی مورد  مطالعه قرار گیردخالقیت و در ن

 

 ادبیات موضوع  -2

 فرهنگ سازمانی - -2

از ريشه ی « هنگ»پیشوند و به معنای باال بوده و « فر». است« هنگ»و « فر»فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو کلمه       

معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای باال کشیدن و بیرون . شیدن سنگینی و وزن استبه معنای ک« سنگ»اوستايی 

بعبارت ديگر فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، درک، استنباط (Martinez, 2000). کشیدن است

 اجتماعی زمینه ی تئوری اساس بر(.  1331دفت، )و شیوه تفکر و انديشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند 

1فريس
 انسانی منابع مديريت سیستم استقرار که است سازمانی اجتماعی از محیط نوعی سازمانی فرهنگ ،(1999)همکاران  و 

 رد رهبری از رفتارهای پنهان الگوهای از برخی کننده ی منعکس سازمانی فرهنگ .دهد می قرار تحت تأثیر را سازمان در

 را سازمانی فرهنگ ديگر برخی. دانسته اند يکديگر با را مترادف استراتژی و فرهنگ پژوهشگران از برخی اگرچه. است سازمان
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 و باورها، هويت ها ها، ارزش ها، انگیزه به عنوان فرهنگ. می نمايند قلمداد سازمانی های از استراتژی برآيندی به عنوان

 های مطالعه. شود می حاصل جامعه ای يا سازمان اعضای معمول تجربه درنتیجه که تاس مهمی وقايع معانی يا تفسیرها

 و کیفی مفهومی،)مختلف  شناختی روش رويکردهای( اجتماعی برابر در سازمانی)مختلف  تحلیل سطوح در سازمانی فرهنگ

 .است رسیده به انجام مختلفی مرتبط های سازه و( کمی

 با سازمان در مديريت و مختلف رهبری های سبک بر متفاوتی تأثیرهای است ممکن ازمانس در فرهنگ مختلف انواع       

 در فرهنگی بعد سه سازمانی، فرهنگ های مطالعه از برخی در .جای گذارد بر خود از مختلف های گیری جهت و ها اولويت

ای  توسعه ؛ فرهنگ(حمايتی)روهی فرهنگ گ :عبارتند از سه گونه اين. است شده شناسايی فرهنگ سازمانی شناسی گونه

 بیشتر تأکید و است انسان گرايانه بوده رويکردهای با منطبق گروهی فرهنگ(. بروکراتیک)مراتبی  سلسله و فرهنگ( نوآورانه)

 دارند و دوستانه و حمايتی محیط بر تأکید که در سازمان هايی .دارد سازمان در کارکنان برای دوستانه محیط دهی شکل بر

 بیشتر بر ای توسعه فرهنگ .است حاکم فرهنگ اين دارند، مشارکتی و کننده تشويق منصفانه، اعتماد صمیمی، کاری یفضا

 چنین در .دارد توجه سازمان در و خالقیت پذيری ريسک توسعه، و نوآوری به تعهد و کارمندان کارآفرينانه رفتارهای روی

 باالتری ريسک شوند می تشويق کارمندان است، سازمانی اهداف و ها تژیمنظم استرا بررسی روی بر بیشتر تأکید که محیطی

 بیشتر را توجه و میزان تأکید سلسله مراتبی فرهنگ با سازمان يک درمقابل .نمايند کسب را نوآوری جديد منابع پذيرفته و را

 بر تأکید است بروکراتیک فرهنگ نآ ديگر نام بعد که اين .دارد می مبذول رسمی مقررات و قوانین و ها رويه استقرار بر

از  که شود می ساختارهايی به منجر فرهنگ نوع اين .است الزم پذيری انعطاف فقدان داشته و تمرکز و گرايی کارايی، رسمیت

 . است باال بینی پیش قابلیت و سازگاری ثبات، آن های ويژگی

 

 آفرین تحول هبرير -2-2

1برنز که چند هر      
 ولی نمود، مطرح علوم سیاسی مباحث در را آفرين تحول رهبری اصطالح بار خستینن برای  (1978)

2بس
 ; Burns, 1978)نمود سازمان ها در حیطه ی رهبری وارد را مفهوم اين خود های مطالعه با که بود ( 1985 ) 

Elkins, Keller, 2003)  .،به  آنچه از فراتر کاری انجام به ترغیب را پیروان که داند می کسی را آفرين تحول رهبر يک بس

 عنوان به را آفرين تحول رهبری برنز. .(Bass, Avolio, Goodheim, 1987) دهد انجام رود، می او انتظار از معمول طور

 نمايد می تعريف دهند، می سوق انگیزش و اخالق از باالتری به سطوح را يکديگر پیروان و رهبران آن در که فرايندی

.(Burns, 1978) رهبری تحول تئوری هستند، عقاليی های فرايند بر متمرکز عمدتاً که رهبری، سنتی های برخالف تئوری 

 میان جستجوی اتصال در آفرين تحول رهبری (Xenikou, Simosi, 2006). کند می تأکید ها ارزش و احساسات بر آفرين

 تحول رهبران گونه به اين .کنند تالش متعالی ای اهدافبر دهد اجازه زيردستان به طريق اين از تا است جمعی و فردی عاليق

نگرش  و ارزشها آنها .هستند پیروان اعتقادات و اهداف تغییر در شان توانايی به توجه خود با پیروان کردن متحد به قادر آفرين

 با متناسب و سازمان وريتمأم اهداف و راستای در تحول و تغییر جستجوی در بلکه دانند، نمی ايستا را سازمان ها جاری های

   (Humphreys, Einstein, 2003). هستند محیطی شرايط

 دسته چهار به بس نگاه از آفرين تحول رهبری با مرتبط رفتارهای  های سبک و سازمانی فرهنگ میان ارتباط بررسی        

 می بندی دسته فردی، و مالحظات( فرهیختگی تحريک)ذهنی  تحريک بخش، الهام انگیزش جذب های روحانی، يا کاريزما

 تحول رهبری در اساسی قدم پیروان، نگاه از روحانی جذب های داشتن. (Bass, Avolio, Goodheim, 1987) شوند دهد

 چشم انداز کردن فراهم شامل آفرين تحول رهبری روحانی های جذب بعد  (Humphreys, Einstein, 2003).است آفرين

                                                 
1 Burnz 
2 Bass 
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انگیزش . .(Klein, House, 1995)است اعتماد و احترام کسب و گروه در غرور و افتخار کردن القا ، رسالت شناختی حس و

 را الزم توان و پیروان انرژی به بايد راستا اين در رهبر و است سازمان مأموريت اهمیت انتقال مستلزم بخش الهام

 مشکالت شناخت تفکر منطقی، النیت،عق ذهنی، ارتقا شامل فرهیختگی تحريک  (Humphreys, Einstein, 2003).بدهد

 مسايل حل جديد راه های دادن نشان در سعی گیرد می را به کار فرهیختگی تحريک که رهبری .شود می مسايل دقیق حل و

 بر متمرکز فردی مالحظات. .(Shin, Zhou, 2003)دارد ذهنی کنجکاوی و مسايل فرموله کردن باز به تشويق قديمی،

 و ابتکارها حمايت از ، قدردانی و همدلی دادن نشان کارکنان، نیازهای به توجه مستلزم امر اين که پیروان است ی توسعه

 رهبری سبک اين داشت ابراز توان می رهبری تحول آفرين ابعاد از شده ارايه تعاريف به توجه با بنابراين . است آنها ديدگاههای

 (Bass, Avolio, Goodheim, 1987).است  درنهايت اخالقی و متعالی منطقی، انگیزاننده،

 پژوهش ها  .شود می سازمانی در محیط انتظارات از فراتر عملکردی به منجر آفرين تحول رهبری که نمود بیان (1987)بس  

 , Bass, Avolio).دارد وجود سازمانی عملکرد و آفرين تحول مابین رهبری مثبتی ارتباط که کردند اثبات تجربی طور به نیز

Goodheim, 1987)  مهم کننده ی پیش بینی عامل دو رهبری سطوح و جمع گرا وی همچنین اذعان داشت که جوامع 

 (.1333شريفی،  ، استیری ، رايج حسینی،)آفرين هستند  تحول رهبری برای

 

 خالقیت سازمانی -2-3

ايده يا رفتار در کارهای تجاری که برای  توسعه يا پذيرش يک: خالقیت سازمانی را می توان به اين صورت تعريف کرد          

به عبارت ديگر خالقیت سازمانی فرايند تولید ايده های نوين سازمانی و يافتن راه های جديد حل . کل سازمان جديد است

پژوهش های آمابیل، آندريوپولوس، کاردينال و هاتفیلد نشان می دهد که  (Wong, Chin, 2007).مسائل سازمان است 

فرهنگ سازمانی، : مهم ترين مولفه های سازمانی موثر بر خالقیت عبارتند از. متاثر از متغیرهای سطح سازمان استخالقیت 

 .ساختار و سیستم های سازمانی، جو سازمانی و منابع

 هنگام مديريت خالقیت سازمانی، يک چالش اساسی، ايجاد فرهنگ سازمانی است تا راه های نوآورانه حل :فرهنگ سازمانی -

فرهنگ سازمانی از ريشه های عمیق و پیشینه ای ديرينه برخوردار بوده و میان تمام اعضای سازمان . مشکالت را تقويت کند

 .مشترک است و توسط عملکرد افراد به خصوص رهبران و مديران سازمان آشکار می شود

وانین و مقررات و بیشترين عدم تمرکز است، روابط اورگانیکی يا طبیعی که دارای کمترين ق :ساختار و سیستم های سازمانی -

ارتباطات باز و راحت بین واحدها باعث می شود تا از طريق عکس العمل ها، موانع احتمالی از . زمینه خالقیت را فراهم می سازد

 ,Andriopoulos)همچنین سیستم پاداش نیز می تواند بر شکوفايی خالقیت در سازمان موثر باشد . پیش پا برداشته شود

2001). 

جو سازمانی به عنوان بینش مشترک اعضای سازمان از سیاست ها و شیوه های سازمان، به صورت متعارف و  :جو سازمانی -

 .غیرمتعارف، تعريف می شود که نشان دهنده اهداف سازمان است

اما سازمان جهت توسعه و حفظ . است خالقیت سازمانی نیازمند ايجاد انتخاب های استراتژيک با توجه به منابع انسانی خود :منابع -

همچنین به عقیده آمابیل دو منبع اصلی . کارکنانش بايد منابع کافی و آموزش را جهت تشويق توسعه عقايد جديد ايجاد کند

 .(Andriopoulos, 2001)مديران بايد در تخصیص اين منابع با دقت عمل کنند . موثر بر خالقیت، زمان و پول است

 

 سازمانی نوآوري -2-4
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در حقیقت، نوآوری سازمانی تمايل . نوآوری سازمانی ايجاد محصوالت و خدمات جديد، مفید و باارزش در فضای سازمانی است

سازمان جهت توسعه محصوالت و خدمات جديد يا بهبود آنها و موفقیت در ارائه آن محصوالت و خدمات به بازار است 

(Gumushluoglu, Ilsev, 2009).  رت ديگر نوآوری سازمانی عبارت است از پذيرفتن يک عقیده يا رفتاری که برای به عبا

 (.1333دفت، )صنعت، بازار يا محیط عمومی سازمان تازگی دارد 

 :هانگ و همکارانش نوآوری سازمانی را متشکل از سه بعد می دانند که عبارتند از

 .ه شده استبه معنی ارتقای ترکب محصوالت و خدمات ارائ :نوآوری محصول -

 .به معنی بهبود ترکیب و کارايی عملیات های داخلی است :نوآوری فرايندی -

که شامل بهبود مزيت رقابتی، سوددهی شرکت، کاهش هزينه ها، بهبود بهره وری کارکنان و بهبود  :نوآوری کلی سازمان  -

 .گردش دارايی سازمان می شود

 فرهنگ سازمانی و نوآوري سازمانی -2-5

از جمله جنبه های مهم و مزيت ساز . اد گسترده فرهنگ سازمان بر تمام جنبه های فعالیتی سازمان ها تاثیر می گذاردابع      

 ,Johnson)سازمان ها که عامل مهمی در بقای سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی محسوب می گردند، نوآوری است 

سازمان سهای موفق ظرفیتی . قیت هر سازمان قلمداد می شودبه طور کلی فرهنگ سازمانی شاخص حیاتی در موف. (2006

  .(Syrret, Lammiman, 2007)برای جذب نوآوری درون فرهنگ سازمانی وفرايندهای مديريتی دارند

به طور کلی عناصر پايه ای فرهنگ سازمانی . برطبق نظر توشمن، فرهنگ سازمانی در قلب نوآوری سازمان قرار می گیرد      

از دو راه بر خالقیت و نوآوری تاثیر می گذارند ( ها و اعتقادات مشترک و رفتار مورد انتظار اعضای يک سازمانارزش )

(Tesluk et.al, 2004): 

افراد آنچه رفتار قابل قبول است و چگونگی اينکه فعالیت ها بايد عمل شوند  در سازمان ها، :از طريق فرايندهای اجتماعی کردن (1

در مطابقت با . هنجارهای سازمانی توسعه و پذيرفته می شوند و بین افراد به اشتراک گذاشته می شوند. را ياد می گیرند

عنوان بخشی از مسیری که سازمان هنجارهای مشترک، افراد فرض هايی را درباره آنچه رفتار نوآور را شکل می دهد، به 

 .عملیات را انجام می دهد، خواهند ساخت

در شکل های ايجاد شده رفتارها و فعالیت های وضع شده و به عنوان ساختارها،  (:اساسی)ارزش ها، فرضیه ها و عقايد پايه ای  (2

انی بر روی نوآوری مشخص گرديده است در بررسی تاثیر فرهنگ سازم. خط مشی ها روش ها و رويه های مديريت منعکس می شوند

اين مدل ابعادی از . که ابعاد مدل فرهنگ سازمان مارتینز تاثیر مستقیمی برروی فرايند نوآوری دارند، بنابراين اين مدل قابل کاربرد است

 :ی دهدفرهنگ سازمانی را که برروی فرايند نوآوری و خالقیت در سازمان تاثیر می گذارند را مورد بررسی قرار م
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 رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری سازمانی( 1شکل 

 

 فرهنگ سازمانی و رهبري تحول آفرین -2-6

 می سازمان ارزشمند برای اطالعات درنتیجه و رهبری اثربخشی افزايش موجب سازمانی فرهنگ و میان رهبری روابط درک 

 افزايش برای بالقوه استراتژی می توان را فرهنگ سازمان با سبک ها اين تطبیق و خاص رهبری سبکهای تعريف شود؛ زيرا

 های سازمان در متغیرها اين خصوص در ای يک پارچه و جامع منسجم، شناختی چارچوب تا کنون .دانست سازمان عملکرد

 مختلف انواع. است بوده بعدی تک و پراکنده به صورت مختلف صاحبنظران سوی از اشاره شده مطالب اکثر و نشده ارايه ايرانی

 فرهنگ بطور کلی .گذارد جای بر خود از مديريت و رهبری مختلف های سبک بر متفاوتی تواند تأثیرات می سازمان در فرهنگ

 برای الزم بسترهای شکل دهی در توجهی نقش قابل از سازمان در حاکم باورهای و ها ارزش دهی شکل به واسطه ی سازمانی

يکی از اين سبک های رهبری، سبک رهبری تحول . دارد عهده به خاص سبک رهبری يک از مناسب زمینه ی يجادا و پیروی

 زمینه اين ها در بررسی نتايج. آفرين می باشد که می توان ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی را بر روی آن مورد بررسی قرار داد

گرا تاثیر داشته اما تاثیر فرهنگ توسعه ای بر رهبری تحول آفرين  که هرسه نوع فرهنگ بر سبک رهبری تحول است آن بیانگر

 (1333حسینی و همکاران، )معنادار بوده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالقیت ونوآوری

 ابعاد اندازه گیری شده برای توصیف فرهنگ سازمانی

 
 ماموريت و چشم انداز راهبردی

 (ط خارجیمحی)تمرکز بر مشتری 

 تمايل به کسب اهداف

 فرايندهای مديريتی

 ارتباطات

 ارتباطات باز -

 رفتار مشوق نوآوری

 بررسی خال -
 تولید ایده -

 فرهنگ -
 یادگیری مداوم

 ریسک پذیری -

 ساختار

 انعطاف پذيری -  

 آزادی -  

 اختیار -  

 قدرت تصمیم گیری -

تیم های همکاری و        -

 تعامل گروهی

سازو کارهای 
 شناسايی و پاداش  -  حمایتی

 منابع در دسترس -  

 زمان -  

 فناوری اطالعات - 

 افراد خالق   -

استراتژی و چشم 
 چشم انداز و ماموريت- انداز

 هدفمندی -
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 رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرين( 2شکل 

 

 رهبري تحول آفرین و نوآوري -2-7

زش الهام بخش، ترغیب ذهنی و توجه و مالحظات فردی رهبری تحول آفرين با استفاده از ويژگی هايی چون نفوذ آرمانی، انگی

وجود . موجبات تغییرات بنیادين در نگرش ها و ادراکات کارکنان و همچنین خالقیت و نوآوری سازمانی را فراهم می کند

ی کسب رهبران تحول آفرين که با ويژگی هايی از جمله حمايت و ترغیب به قبول مسئولیت برای يادگیری و دادن آزادی برا

تجربه و قبول خطر، اختصاص زمان کافی برای کار کردن و سازگاری با تغییرات، ايجاد فرصت هايی جديد برای يادگیری 

مشاغل جديد و خالقیت، کمک به کارکنان جهت بسط و گسترش توانايی های انان، نشان دادن راه های جديد نگرش به 

در واقع رهبری تحول آفرين از طريق . يش خالقیت و نوآوری سازمانی می شودچگونگی انجام کار به کارکنان و غیره موجب افزا

ايجاد ديدگاهی امید بخش که باعث تغییر در شرايط کاری کارکنان می شود، ارتباطات را طوری در میان کارکنان سازمان 

مناسبی برای خالقیت فراهم اين شرايط می تواند جو . پرورش می دهند که کارکنان احساس می کنند که شغل مهیجی دارند

 (.1312مظلومی، ناصحی فر، احسان فر، )نموده و به نوبه خود در ارتقای نوآوری سازمان نقش داشته باشد 

 

 رابطه رهبری تحول افرين و نوآوری سازمانی( 3شکل 

 

 خالقیت و نوآوري سازمانی -2-8

را مترادف با « نوآوری»متخصصان مديريت،  .شود ناشی می های نو و بديعی است که از خالقیت وآوری، عملی کردن انديشهن

که به صورت يک  باشد فرايند پايانی خالقیت و به عبارتی جلوه و نمود بیرونی آن می "نوآوری" معتقدند و دانندمی« ابداع»

ضرغامی، )است  نتیجه و عمل به نو های خالقیت و ايده تبديل نوآوری واقع، در. شود محصول يا تولید بديع و تازه آشکار می

 (.2113اخوان،  و جعفری

به عبارتی ديگر نوآوری فرايند اخذ ايده خالق و تبديل آن به محصول، خدمات و روش های جديد عملیات است، بنابراين 

در واقع با ايجاد فضای خالق در سازمان ، نواوری در سازمان  ايجاد می گردد . خالقیت منشا و پیش شرط نوآوری است

 (.1312، و همکاران  لومیمظ)

 نوآوری سازمانی رهبری تحول آفرين

رهبری تحول آفرين   

 فرهنگ گروهی
 

راتبیفرهنگ سلسله م  

 فرهنگ توسعه ای
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 رابطه خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی( 4شکل 

 

 فرهنگ سازمانی و خالقیت -2-9

در هر سازمانی نیروی انسانی مهم ترين عنصر سازمانی و پايه اصلی موفقیت و بهره وری روزافزون سازمان به حساب می         

ی و نان مطلوب مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها و توانمندی های نیروی انساهمچنین تأمین اهداف سازمان ها به میز. آيند

بر همین اساس مديران  .تهمچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادها و در نهايت افزايش بهره وری کارکنان اس

ای کارايی و اثربخشی، نیاز به ايجاد بر یهايه انسانی و ايجاد زمین-ه بر ترکیب مهارتهای فنیالوع موفق در سال های اخیر

ت کارکنان تأثیر بسزايی یقاليکی از عواملی که می تواند بر خ. توانمنديهای جديد و منحصر بفردی در کارکنان خود د يده اند

فرهنگ سازمانی همان سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء . داشته باشد فرهنگ سازمانی حاکم در آن سازمان است

 .شود ت به يک سازمان دارند و همین ويژگی موجب تفکیک دو سازمان از يکديگر مینسب

ی که بر آن ياه سازند، راه فرهنگ سازمانی نظامی زنده است که در قالب رفتاری که کارکنان در عمل از خود آشکار می         

ابعاد  .کنند، مشخص می شود ی با هم رفتار میطور واقع کنند و شیوهای که به انديشند و احساس می طور واقعی می پايه به

دهی،  هايی چون مخاطره پذيری، هويت، تحمل تعاارض، يکپارچگی و انسجام، جهت ی ويژگینموجود در فرهنگ سازمانی يع

قیت در سازمان را تبیین می کنند که الاز تغییرات خ بخشیحمايت مديريت، کنترل، سیستم پاداش دهی و الگوی ارتباطات 

بین ا ين شاخص ها، ويژ گی يک پارچگی و انسجام، حما يت مديريت و سیستم پاداش دهی بیشترين تأثیر را بر میزان در 

 .قیت در سازمان داشته اندالخ

ت و نوآوری از ضروريات و عامل اصلی است، بسیار القیهايی که خ اين يافته، مؤيد آنست که نقش مديريت در مجموعه       

قیت و نوآوری را در کارکنان ايجاد، ترويج و تشويق کند و يا زيرا مديريت می تواند توانايی و استعداد خالمهم و حساس است 

در وا قع هنر مدير . شده بانقاگیری موا نع در به جر يان درآ مدن رو ند برنامه سازی خال رفتار و عملکرد آن، زمینه ساز شکل

 .(1311دباغی، غالم نژاد، ) ق استالهای خ دن ذهنقیت کارکنان و پیدا کرالق ا ستفاده از خخال

 

 

 رابطه فرهنگ سازمانی و خالقیت سازمانی(  5شکل 

 

 نتیجه گیري - 3
مواجه  متعددی تهديدهای و ها فرصت با را ها سازمان و داده رخ اقتصادی اجتماعی های نظام در زيادی تحوالت مروزها       

محیطی،  های چالش به مناسب و سريع پاسخگويی منظور به و محیطی قطعیت عدم و پیچیدگی دلیل به لذا .است ساخته

. نوآوری مستلزم پیش زمینه هايی خواهد بود است واضح پر. هستند نوآوری بر مبتنی و خالق های حل راه نیازمند ها سازمان

قدرت را دارد تا بستر ساز حرکت فرهنگ سازمانی است که اين . شود می محقق سازمانی فرهنگ به توجه سايه در مهم اين

 نوآوری سازمانی خالقیت سازمانی

فرهنگ 

 سازمانی

خالقیت 

 سازمانی
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 را سازمانی نوآوری و شده سازمان در نو های سازمان به سمت رهبری تحول گرا و بالتبع آن سبب بروز خالقیت سازمانی و ايده

 .سازد محقق

 

 مدل مفهومی تحقیق( 6شکل 

 

ری که يکی از آنها سبک رهبری تحول طبق استدالل های ذکر شده، انواع مختلف فرهنگ سازمانی می تواند بر سبک های رهب

. آفرين می باشد اثر گذاشته و به دنبال آن، سبک رهبری تحول آفرين، زمینه مناسبی را برای نوآوری سازمانی فراهم سازد

درضمن فرهنگ سازمانی، می تواند با فراهم کردن زمینه های مناسب برای خالقیت کارکنان، زمینه را برای نوآوری هرچه 

 بواسطه سازمانی نوآوری و فرهنگ رابطه " عنوان با حاضر مقاله مفهومی مدل اساس، اين بر. افراد سازمان فراهم نمايدبیشتر 

گرديد، که در اين مدل فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل، نوآوری  ارائه "سازمانی خالقیت و آفرين تحول رهبری

 بتواند مدل اين است امید .القیت سازمانی نقش متغیر واسط را ايفا می کنند سازمانی متغیر وابسته و رهبری تحول آفرين و خ

 رهبری تحول افرين  توجه به  طريق از سازمانی نوآوری تقويت منظور به عنوان الگويی به و بوده آتی تحقیقات جهت راهنمايی

 .        مورد استفاده قرار گیرد  وخالقیت سازمانی

 

 منابع و مآخذ
(. مطالعه موردی يک شرکت خودروسازی)املی، شهريار، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرايند خالقیت و نوآوری در سازمان جبل ع ]1[

و مهندسی و مديريت نوآوری ايران و دومین کنفرانس ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و TRIZدومین کنفرانس ملی خالقیت شناسی، 

 اع و نوآوریکاربردهای آن در آموزش، پژوهش، اختر

 .جديدی، مهرداد؛ عالم زاده، مهرداد؛ میرزايی فر، مهتاب، میرزايی فر، مهديه ]2[

بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک های رهبری (. 1331)حسینی، فرشید؛ رايج، حمزه؛ استیری، مهرداد؛ شريفی، سیدمهدی ] 3[

 32-55، ص ص 4شماره پیرو، نشريه مديريت دولتی، -تحول افرين و مبادله رهبر

، می ايرانالیت کارکنان صدای جمهوری اسالقتبیین رابطه میان فرهنگ سازمانی با خ(. 1311)دباغی، حمیده؛ غالم نژاد، خديجه، ] 4[

 2، شماره 3دوره  ،نسخه فارسی، مجله جهانی رسانه

 فرهنگ سازمانی

 فرهنگ سلسله مراتبی

 فرهنگ گروهی

 فرهنگ توسعه ای

 

 نوآوری سازمان
 
 نوآوری محصول و خدمت

 نوآوری فرايند

 نوآوری کلی سازمان

 ی تحول آفرينرهبر
 

 رفتار آرمانی

 ويژگی آرمانی

 ترغیب ذهنی

 انگیزش الهام بخش

 توجه و مالحظات فردی

 

 خالقیت سازمانی
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