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 مقدمه   - 1-1

- ها براي برآوردن انتظارات جوامع، حساستر شدن روز افزون جوامع امروزي، رسالت سازمانبا پیچیده

-مسائل امروز سازمانهاست. توان اذعان کرد که دنیاي ما دنیاي سازمانشود. به طوري که میتر میتر و مهم

بلکه باید براي   کندمشکالت آتی را حل نمی  بینی آینده،هاي دیروز حل شدنی نیست و پیشحلها با راه

ه و نا مطمئن گردیده که سازي آینده اقدام کرد. امروزه شرایط محیطی و قواعد بازي به حدي پیچیدپیش

ها و ... حیات بلندمدت ها، سیستمتوانند با تغییرات سطحی و ظاهري در ساختارها، روشها دیگر نمیسازمان

در اذهان مدیران و کارکنانشان به وجود هاي امروزي باید چنین نگرشی خود را تضمین کنند. لذا سازمان

-د آنها را خلق کرد و فقط سازگاري با تغییر کافی نیست، سازماناي وجود ندارد بلکه بایآورند که در آینده

ها باید نوآور باشند، و یک سازمان براي آنکه بتواند نوآور باشد باید فرهنگ قوي ایجاد کند که مشارکت 

در رفتار نوآورانه را تحریک نماید و عدم توجه به فرهنگ سازمان بیشترین دلیل عدم موفقیت کامل و حتی 

  هاي مدیریتی است.لی بسیاري از نوآوريشکست ک

ها فرهنگ خاصی نیز گردد. توام با تولد سازمانآغاز حیات فرهنگ سازمانی به پیدایش سازمان بازمی

ها شود و این نوع با تعریف سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی پیوند ناگسستنی دارد، زیرا سیستممتولد می

ترین تند. لذا همزمان با به وجود آمدن یک سیستم اجتماعی حتی در سادهچیزي بیش از حاصل جمع اجزا هس

و هنجارهاي رفتاري اعضاي آن  ها، باورهاشود که معرف ارزششکل آن همچون خانواده، فرهنی متولد می

 توانها و باورهاي فردي از انها متمایز است. به طور کلی میپذیري از نظام ارزشسیستم است که ضمن تاثیر

گفت: فرهنگ سازمانی عبارت است از شخصیت مرموز، منسجم و پیچیده سازمان که در سه سطح به هم 

 سطح دوم،هاي رفتاري و کاري محسوس و مشهود) واي از رویهتنیده شده است. سطح اول هوشیار (مجموعه

سوم، نا هشیار(  و سطح ها و انتظارات )ها،  باورها، هنجارهاف نگرشاي از ارزشهشیار(مجموعهنیمه 

اي از مفروضات بنیادین) در هر سازمان وجود داشته و ضمن هویت بخشی به سازمان و تمایز آن  از مجموعه

  ).1389گذارد(خاکپور،بر عملکردهاي تمام سطوح سازمان تاثیر میهاي دیگر سازمان
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به عبارت دیگر در  محور، یا - محور به جامعه اطالعات–امروزه جوامع در حال گذر از جامعه صنعت 

ي جدیدي را ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات دریچهحال گذر از دنیاي فیزیکی به دنیاي مجازي هستند. 

ها تاثیر گذاشته هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی انسانها و انسان گشوده و بر جنبهروي سازمانآفر

وانسته است به یکی از اجزاي تشکیل دهنده است. فناوري اطالعات و ارتباطات در طی زمان کوتاهی ت

وشتن و حساب کردن ناي که در بسیاري از کشورها به موازات خواندن، جوامع مدرن تبدیل شود به گونه

از هسته مرکزي ها و مفاهیم پایه آن به عنوان بخشی ك فناوري اطالعات و ارتباطات و تسلط بر مهارتدر

هاي اطالعاتی به هم ). دنیایی که با شبکه1388قرار گرفته است(غفاري، تعلیم وتربیت این جوامع مورد توجه

پیوند خورده، متقاضی نیروي انسانی است که باید بداند چگونه از فناوري به عنوان ابزاري براي افزایش 

  ).1382وري استفاده نماید(نفیسی،خالقیت، پیشرفت و بهره

 بیان مساله- 1-2

هاي امروزي، نوآوري آن است. پذیري در دنیا است. راز بقاي سازماننوآوري عامل مهمی براي رقابت

تواند به ها میتسخیر گرایشات سازمانی در جهت نوآوري در پاسخ به تغییرات محیطی است که این پاسخ

 ها شرکت امروزههاي کسب و کار باشد. شکل محصول، خدمت،  فرآیند، تکنولوژي، رفتار، بازار و سیستم

و  تمایالت پاسخگوي بتوانند باید جدید، مشتریان آوردن بدست یا و موجود مشتریان حفظ براي

 در نوآوري ایجاد متغیر، بازارهاي این در آنها موفقیت باشند. الزمه خود مشتریان فزاینده ترجیحات

 آمیز موفقیت اجراي جهت نوآور هاي شرکت است. مشتریان به قابل عرضه خدمات و محصوالت

 و اطالعات فناوري ابزارها، این از یکی مختلفی هستند. ابزارهاي نیازمند خود نوآورانه ايه استراتژي

  است.  ارتباطات

 فاواهستند پدیده  مواجه نآمهم ترین پدیده اي که سازمان هاي قرن بیست و یک  با  ،در عصر کنونی  

امکان بیان طیف که  است ايسطهوا  فاوابه عنوان عاملی تاثیرگذار در روند ارتباطات کسب و کار است. 

وکاربردهایی  هاویژگیکند. این پدیده با تمام ها را فراهم میمفاهیم و پیام ،هااندیشه اي از اطالعات،گسترده

یا عدد متن  تصویر، ،ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت، سازماندهی، وريآاز :گرد ت استکه دارد عبار

در این زمینه  .)1388اي و مخابراتی صورت می پذیرد (شریفی و اسالمیه ،انهکه با استفاده از ابزارهاي رای

کند فرهنگ یادگیري سازمانی به دریافت و تغییر اطالعات و خلق  دانش سازمانی ) عنوان می2008هود(

افزایش  تر وري را در صنایع بزرگآتوان نو، تواندوابسته است از سوي دیگر فرهنگ یادگیري سازمانی می

-توانایی آسانتر به، بدهند خود  بهتري را به محیط توانند پاسخ وري بیشتر میآسازمان هایی با ظرفیت نو .هدد
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هاي مورد نیاز براي ارتقا عملکرد سازمانی دست یابند و بتوانند مزیت رقابتی پایدار را استحکام بخشند 

ایی که یادگیري سازمانی را ارتقا می . مطالعات بسیاري نشان می دهند فرهنگ ه1)2004(دیشپند و فارلی،

باعث بهبود یادگیري فردي،گروهی و سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی می شوند(اگان  دهند

اعضاي داب و رسوم مشترك در بین آو  باورها ،ینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزش هابا توجه به ا .2)2004،

در  فاواگیري ربکا ین یک ابزار موثر درکند بنابرابرقرار می هاي مختلف راتعامالت قسمتاست و سازمان

-برند به گونهر به سر میمی شود. سازمان هاي امروزي از جمله شرکتهاي انرژي در محیط متغی سازمان تلقی

  تنها منبع است.  فاوا محصول  چنین شرایطی، ها نیستیمنآ بینیگذشته قادر به پیش اي که دیگر همچون

کلیدي و عامل اصلی و، یادگیري بهتر و سریعتر از رقبا است. چرا که یادگیري سازمانها،ماندگاري  و قدرت

خواهد در دنیاي نوین اقتصادي و محیط رقابتی پا بر جا بماند (شریفی و که میسازمانی است مورد نیاز 

   .)1387اسالمیه ،

زارهاي به اب ن نیازآهمگام شدن با  نچنان با سرعت به وقوع می پیوندند که برايآامروزه تحوالت 

از  ر بسیاريسته است دبه عنوان یک ابزار قدرتمند تاکنون توان  فاوا ور است .آمتناسب با این سرعت سرسام 

د ت دور برارتباطا ها وپردازش داده، ي همگرایی الکترونیکرا می توان نقطه فاوا .جنبه ها راهگشا باشد

   . )1384نژاد،دانست(مهري 

پرورش  و  خواهد بود که در خدمت توسعه الت کمش  حالل  زمانی  اطالعات  نابراین تکنولوژيب

  فاوا ).1382طانی،ردد (سلوري منجر گگرفته و قابلیتهاي انسانی با هم تلفیق و به توسعه و بهرهقرار  انسانها 

شهر  د.ننده باشکزمانها کمک تواند در این راستا براي همه شرکتها و سایهایی است که مگزینه   یکی از

- سازمان یکی از د.هاي متنوع می باشها و شرکتذربایجان شرقی داراي سازمانآاستان شهرتبریز بزرگترین 

اشد . برکت می شترین  باشد که بزرگترین ودر عین حال فعالسازمان پتروشیمی میشهر هاي موجود در این

  اصلی زیر پاسخ دهد: درصدد است به سوالحاضري از این رو مطالعه

   ؟د داردوري رابطه وجوآبا تغییر و نو فاوا یا بین فرهنگ یادگیري سازمانی و استفاده ازآ

  

  

  

  

  

                                                             
Deshpande &Farley 1- 
Egan et al 2- 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش- 1-3

 و بپردازند خارجی محیط تالطم با مقابله به پویا بازارهاي در تا کندمی کمک هانسازما به نوآوري

 محیط یک در .است یادگیري نوآوري، آغازگران تریناصلی از کیی یابند. مادت دست بلند اهداف به

اطالعات  و دانش از حفاظت و جدید هاي کسب فرصت براي استراتژي عنوان به نوآوري آشفته، اقتصادي

دارد  ایجاد ارزش افزوده طریق از خدمات و فرد به منحصر محصوالت ارائۀ کلیدي، در نقش نوآوري  است

 ). 2005همکاران،  و مونتس(

هاي مختلف سازمان و در نتیجه باال به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت  فاوااهمیت  همچنین امروزه

دور  هایی که در نواحی جغرافیایی پراکنده وخصوصا سازمان. بردن بهره وري به روشنی مشخص شده است

سرمایه گذاري هاي کالنی را در حوزه ها سازمان گردد.از طریق این فناوري رفع می از یکدیگر قرار دارند.

زندگی در دنیاي جدید  . )2008وري برسند (اسالوین ،انجام می دهند تا به اهدافی مانند بهره  فاواهاي 

نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهاي استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاري رقابت و زندگی 

. هاي فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع استاز دست دادن فرصتل خواهد بود و مستلزم کبسیار مش

زمینه سازي الزم و مطلوب را داشته باشند   فاواها باید جهت به کارگیري و استفاده بهینه از تکنولوژي سازمان

موفقیت و  یکی از مهم ترین عوامل تا بتوانند در این راه گام هاي مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند.

همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خالقیت و  شکست در این حرکت در فرهنگ سازمان است.

پشتکار و سخت کوشی و تعهد ، وري است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دارآنو

فرهنگ باعث  عطا  میکند،ن سازمان اآنیز فرهنگ سازمانی نوعی احساس هویت را به اعضاي  کند. عمل می

توانند از ها میمدیران سازمان ید.آمی شود که در افراد تعهداتی فراتر از منافع و عالیق شخصی به وجود 

اعمال و ، نآهاي ناشی از به وسیله هنجارهاي گروهی و مراقبت طریق فرهنگ سازمانی با قوانین نانوشته،

لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم   ).1385(امیدوار، ندنترل کنکرفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را 

در این تحقیق ضمن شناسایی فرهنگ  بپردازیم.  موفقیت سازمانها را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ

و رابطه . را مورد سنجش قرار میدهیم  فاوا سازمانی در شرکت پتروشیمی شهر تبریز میزان به کارگیري

وري سازمانی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. تا راهکارهاي آنها در تغییر و نوآاثیر نها و تآموجود بین 

  مدیریتی مناسبی را ارائه بدهیم. 

  پژوهش  سواالت - 1-4

  کلیسواالت  -1-4-1

وضعیت فرهنگ یادگیري سازمانی، استفاده از فاوا با تغییر و نوآوري در پتروشیمی تبریز چگونه - 1

  است؟
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  یادگیري سازمانی و استفاده از فاوا با تغییر نوآوري در پتروشیمی تبریز رابطه دارد؟ فرهنگ  آیا- 2

  سهم فرهنگ یادگیري سازمانی و فاوا در پیش بینی تغییرو نوآوري چقدر است؟ - 3

  سواالت اختصاصی پژوهش-1-4-2

  وضعیت فرهنگ یادگیري سازمانی و ابعاد آن در سازمان پتروشیمی تبریز چگونه است؟ -1

 و ابعاد آن در سازمان پتروشیمی تبریز چگونه است؟  فاواضعیت استفاده از و -2

  وضعیت نوآوري سازمانی و ابعاد آن در سازمان پتروشیمی تبریز چگونه است؟ -3

 سازمانی و ابعاد آن با تغییر و نوآوري سازمانی رابطه دارد؟ یادگیري آیا فرهنگ -4

 انی رابطه دارد؟و ابعاد آن با تغییر و نوآوري سازم  فاوا  آیا -5

 در پیش بینی تغییر و نوآوري چقدر است؟  فاواسهم فرهنگ یادگیري سازمانی و  -6

 سهم ابعاد فرهنگ یادگیري سازمانی در پیش بینی تغییر و نوآوري چقدر است؟ -7

  در پیش بینی تغییر و نوآوري چقدر است؟  فاوا سهم ابعاد  -8

  اهداف پژوهش - 1-5

  هدف کلی: -1-5-1

  وري آتغییر و نو با  فاوااستفاده از ، فرهنگ یادگیري سازمانی تعیین وضعیت- 1

  وري آتغییر و نو با  فاوااستفاده از  ، تعیین رابطه فرهنگ یادگیري سازمانی- 2

  وريآدر پیش بینی تغییر و نو  فاوا، تعیین سهم فرهنگ یادگیري سازمانی- 3

  اهداف اختصاصی: -1-5-2

   ن در سازمان پتروشیمی تبریزآمانی و ابعادتعیین وضعیت  فرهنگ یادگیري ساز- 1

   سازمان پتروشیمی تبریزن در آو مولفه هاي  فاواتعیین وضعیت - 2

  تعیین وضعیت نواوري سازمانی در سازمان پتروشیمی- 3

   در پتروشیمی تبریز وريآتغییر و نو بان آتعیین رابطه فرهنگ یادگیري سازمانی و مولفه هاي - 4

  وريآتغییر و نو با نآو مولفه هاي  فاواتعیین رابطه - 5

وري سازمانی در پتروشیمی آدر پیش بینی تغییر و نو فاوا تعیین سهم فرهنگ یادگیري سازمانی و- 6

  تبریز

  وري سازمانی در پتروشیمی تبریزآتغییر و نو بینیپیش در و ابعاد آن فاواتعیین سهم - 7
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نی پتروشیمی وري سازماآتغییر و نو بینیپیش در و ابعاد آن رهنگ یادگیري سازمانیفتعیین سهم - 8

  تبریز

  تعریف نظري و عملیاتی متغیرها- 1-6

  فرهنگ یادگیري سازمانی:- 1

که در  هایی استو تفاوت باورهاي راهنما،، هاي کلیديمجموعه اي از ارزش فرهنگ سازمانی،

  ).1380اعضاي یک سازمان مشترك است(مشبکی ،

  

توزیع ، مجموعه اي از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش سازمانی را، یادگیري 3تمپلیتون و همکاران

- گاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر میآگاهانه و یا غیر آاطالعات تفسیر اطالعات و حافظه که به صورت 

خالصه  در این پژوهش منظور از فرهنگ یادگیري سازمانی نمره اي است که فرد در پرسشنامه فرم گذارد.

   )کسب می کند. مقیاس این متغیر فاصله اي است. 1990 دگیري سازمانی( نیف،شده یا

  فناوري اطالعات و ارتباطات:- 2

در  .لفن هاي همراه و سایر رسانه هاي ارتباطی استت وایرلس،- شبکه هاي بی سیم شامل اینترنت،

شبکه  صویري وصوتی و تبا کابل کشی و یا سیستم پیوند و بی سیم به همگرایی با شبکه هاي  فاواحقیقت 

ر دکه فرد  ي استار از فناوري اطالعات و ارتباطات نمرهدر این پژوهش منظو هاي کامپیوتري می پردازد.

   پرسشنامه فناوري اطالعات و ارتباطات کسب می کند. مقیاس این متغیر فاصله اي است. 

  

  وري سازمانی:آتغییر و نو- 3

ایده هاي جدید و خالقیت ها براي توسعه فرایندهاي جدید  وري یعنی گرایش شرکت به حمایت ازآنو

که باعث تسهیل دانش صنعت براي کسب مزیت رقابتی در تکنولوژي هاي روز و روش هاي جدید می 

در این پژوهش منظور از نواوري سازمانی  نمره اي است که فرد در   .4)2007 ،گردد (کرسپل و هنسون

   کند.مقیاس این متغیر فاصله اي است.  پرسشنامه نواوري سازمانی کسب می

  

  

  

  

                                                             
1-Tempelton&et,al. 
2-Crespell&Hansen.  



8 
 

  

  

  

  

  

  

  :فصل دوم

  

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 2-1

فناوري  هاي، فرهنگ یادگیري سازمانی،در این فصل دیدگاه هاي نظري و سوابق پژوهشی متغیر

 وآورينل او شود. در بخشگردد. این فصل شامل چهار بخش میاطالعات و ارتباطات و نوآوري بررسی می

، و در اهد شدخو حتشری فرهنگ یادگیريگیرد، در بخش دوم متغیر فناوري سازمانی مورد بررسی قرار می

انجام  هايژوهششود. در نهایت در بخش آخر پتوضیح داده می فناوري اطالعات و ارتباطات  چهارم، بخش

  گردد.شده در راستاي تحقیق حاضر، مطرح می

  تعریف نوآوري - 2-2

ها در موقعیت کنونی که با عدم اطمینان، ریسک باال و همچنین تغییرات بسیار همراه است، انسازم

شود که پذیري توسعه دهند. نوآوري باعث میمجبور هستند نوآوري را به منظور بقا و افزایش رقابت

ه و از این طریق پذیر بودهاي مختلف براي ارضاي نیازهاي مشتریان خود، انعطافها در انتخاب گزینهشرکت

  .5)1997شود (تاید و همکاران، زمینه براي بقاي آنها فراهم می

ها را محصوالت یا خدمت جدید، توسعه متدهاي جدید تولید، ، دامنه نوآوري6)1934اسکومپیتر(

  دهد.هاي جدید سازمانی قرار میشناسایی بازارها،کشف منابع جدید عرضه و توسعه شکل

پذیري در بعد محصول یا خدمت، متدهاي تولید یا خدمتف ریسک 4، به 7)1983میلر و فریستون(

  کند.هاي نو و غیر معمول اشاره میحلهاي اجرایی و جستجوي راهبرنامه

هاي ها، مهارت، سه بعد نوآوري سازمانی را نوآور بودن در بازار، استراتژي8)1992کاپن و همکاران(

هاي طور کلی نوآوري در سه شکل محصوالت، فرآیندها و سیستمکنند. اما به تکنولوژیکی تعریف می

  کسب و کار جدید مدنظر قرار گرفته است.

  

                                                             
1-Tidde,et al. 
2-Schumpeter. 
3-Miller,and Friesen. 
4-Capon,et,al.  
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  هاي نوآورينظریه -2-2-1

  نظریه کالسیک و نئوکالسیک -2-2-1-1

نامند. این نظریه همچنان که از نام آن نهضت روابط انسانی نیز مینئوکالسیک را اغلب  ينظریه

تر به این نظریه همان نظریه کالسیک اصالح شده، کالسیک بنا شده است. به زبان سادهي پیداست بر پایه

-یافته است. ویژگی اساسی نظریه کالسیک جدید این است که روي جنبهتر و به عبارت دیگر توسعهکامل

 يیهنظرکند. در هاي کاري تاکید میگروه ناسی افراد، هم به صورت فردي و همشهاي اجتماعی و روان

هاي انسانی که اهداف مشترك اي از گروهمجموعه"شودکالسیک که سازمان همچنین تعریف مینئو

دهد مقایسه شود. نگرش کالسیک از سازمان ارائه می ينظریهتواند با تعریفی که این تعریف می "دارند.

ب، عوامل استفاده و به سازمان رسمی و ساختار رسمی و نظم و ترتی"انسان"کالسیک به سازمان ينظریه

نئوکالسیک روي عوامل اجتماعی کار و سازمان غیر  ينظریههدف عقالیی متمرکز شده است. در حالی که 

انسان اقتصادي را  ينظریهکالسیک عمدتا  ينظریه  ورزد. افزون بر این،رسمی و احساسات انسانی تاکید می

 ينظریهشوند. در حالی که قتصادي برانگیخته میهاي اقبول دارد. یعنی افراد، تنها به وسیله پاداش

به طور  کالسیک، اما با تفسیر و بسط مفاهیم آن بیان شده لست. ينظریهرچوب انئوکالسیک که بر همان چه

  کند. مستقیم با مفهوم انسان اقتصادي مبارزه می

هاي اجتماعی جنبه و عبارتند از: فرد نئوکالسیک بر آنها متمرکز است ينظریهکه عنصر اصلی دو 

در ضمن به دنبال آن دو عنصر، عنصر سومی نیز به عنوان مدیریت مشارکت جویانه در این  .هاي کارگروه

نئوکالسیک این است که هر فردي به تنهایی یک واحد است.  ينظریههاي یکی از یافتهنظریه مطرح است.

گیرد. وضعیت او مورد احترام و توجه قرار میها، وفنون و منطق بنابراین اعتقادات، روش زندگی، مهارت

شوند. دنیاي درونی فرد، به همان ها و سخنان او مهم و سازنده تلقی میانسانی و احساساتی فرد همراه با گفته

وري مهم و موثر است. در این نظریه به روابط انسانی بیش از شرایط ي واقعیات خارجی، در تعیین بهرهاندازه

هاي غیررسمی هاي کار یا سازمانهاي اجتماعی و گروهشود و جنبهصادي کار اهمیت داده میفیزیکی و اقت

کنند، مورد تاکید بسیار هستند. این نگرش با مفاهیم کالسیک که تنها به که در ساختار رسمی عمل می

-ت مشارکتی میي سومین عنصر یعنی مدیریکند. دربارهسازمان رسمی توجه دارند، به طور کامل مقابله می

را الزام آور هاي کار در نظریه نئوکالسیک، این سبک مدیریت توان گفت:تاکید فزاینده بر فردگریی و گروه
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گیرد. تیلور معتقد بود که آنها کارشناسان سازد. مدیریت مشارکتی، در مقابل مدیریت علمی تیلور قرار میمی

توان یک شغل را در سازمان جا انداخت و پروراند، ه میدانند که چگونتجزیه و تحلیل شغل، به حد کافی می

هاي مربوط به کارش داده شود، گیريگوید، اگر به فرد امکان شرکت در تصمیمنئوکالسک می ينظریهاما 

نئوکالسیک روي فرد و  ينظریهسرانجام قادر خواهد بود، حداقل شغل خود را گسترش و بسط دهد. تاکید 

اي وسیع مورد پذیرش قرار گرفته است. این روند ادامه گیري، به گونهکت در تصمیمهاي کار و مشارگروه

 سیستمی)فراهم آورد. ينظریهنوین مدیریت( ينظریهیافت و پیوسته پاالیش شد تا در نهایت اجزاي بنیادین 

ز جمله هاي دیگران ابیش از نظریه 9مازلو ينظریه)، 1980-1970نیازهاي انسانی( ينظریهدر میان 

نئوکالسیک مطرح شد مبتنی بر پنج فرض  ينظریهاهمیت دارد. این نظریه که در چهارچوب  10هرزنبرگ

عمده درباره ماهیت انسان است:اول انسجام وجود انسان، اصل موقتی بودن ارضاي نیاز، اصل تنوع نیازهاي 

گی نشان از توجه انسان به نیاز، آگاهانه انسان، اصل کاهش شدت نیاز ارضا شده و اصل توالی. این اصول هم

شود و در نگرش و رفتار ها و نبوغ او دارد. توجه به نیازهاي خود موجب ایجاد تنش در او میخواسته، قابلیت

مازلو، ضمن هماهنگی با مکتب روابط انسانی، متضمن این نکته است  ينظریهگذارد. کار وي اثر مثبت می

وري و خالقیت افراد نیازهاي مهم کارکنان در محیط کار، بهرهکه در صورت کمک مدیران به ارضاي 

هاي مطالعات هاثورن توسط التون میو، سطح دانش و شناخت مدیران ). یافته1383یابد(رضائیان، افزایش می

نظران معاصر خود را به صاحبرا از کارکنان و کارشناسان به حد قابل توجهی ارتقا و بسیاري از مفروضات 

  اند. برخی نتایج این مطالعات عبارتند از:چالش خو

  ند.آنان دار مل شخصی و اجتماعی آثار مهمی بر انگیزششوند. عواافراد صرفا با پول برانگیخته نمی - 

  دارند. اي بر رفتار کارکنانهاي فردي، آثار غیرقابل انکار و تعیین کنندهنگرش - 

به کار و تغییر نگاه به فرد از ابزاري به انسانی، افزایش رضایت کارکنان و عالقه و نگرش مثبت آنان 

وري، خالقیت و تولید از هاي کارکنان دارند. افزایش بهرهآثار حائز اهمیتی بر شکوفایی استعدادها و قابلیت

  . 11)1994بارتول و مارتین،  (درونر میانتایج این نوع نگرش به شم

                                                             
1-Mazlo. 
2-Herzenberg. 
3-Bartol and Martin. 
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که مدیران باید توجه بیشتري به نیازهاي  ) این نظریه را ترویج کرد1960داگالس مک گریگور(

اجتماعی خود و شکوفایی افراد در محیط کار داشته باشند. وي بر این باور بود که مدیران باید نگرش خود به 

به همین دلیل آن گروه از مدیران را که مفروضاتی مبتنی قرار دهند،  y ينظریهانسان را بر مبناي مفروضات 

معتقد است که انسان معمولی ذاتا از کار  x ينظریهخواند. به تغییر مبانی نگرشی فرا می دارند، x ينظریهبه 

بیزار و تا حد امکان از کار کردن گریزان است. غالبا افراد را باید از طریق نظارت مستقیم و با رویکرد به 

بر این است که  y يریهنظکنند. فرض هاي سازمان تالش کیفر و مجازات مجبور کرد، در جهت نیل به هدف

تواند رفتار انسان ذاتا کار کردن را دوست دارد و به اصطالح کار جوهر انسان است. انسان به طور ذاتی می

خود را، بدون دخالت مستقیم دیگران، در جهت نیل به مقاصدي که تحقق آنها را طالب است، هدایت و 

باشد، با کارکنان خود نیز با  x ينظریهی بر مفروضات کنترل کند. به نظر مک گریگور، اگر نگرش مدیر مبتن

گیرد و در ایجاد انگیزه از سازوکارهاي کنترل تفصیلی بهره میهمان نگرش رفتار خواهد کرد. چنین مدیري 

کند. در حالی که اگر نگرش وي مبتنی بر مفروضات هاي مادي استفاده میدر کارکنان، صرفا از محرك

هاي هاي فردي و سازمانی را تلفیق کند. چنین مدیري براي تلفیق هدفتواند هدفباشد، می y ينظریه

- کند، کنترل را به حداقل میدهد، خالقیت و نوآوري را تشویق میمذکور، به کارکنان خود آزادي عمل می

  .12)1998کریتنر، کوشد(تر کارکنان میرساند و براي جذاب تر کردن کار و ارضاي نیازهاي سطوح علمی

پذیر و مک گریگور معتقد بود که اگر نگرش مدیران به کارکنان خود مثبت باشد، آنان را مسئولیت

یابد. به همین دلیل، وري کارکنان افزایش میدانند. در چنین حالتی، خالقیت و نوآوري و بهرهقابل اعتماد می

هاي مشارکتی و بهبود ز سبکهاي شغلی، افزایش تنوع کاري با استفاده اي مسئولیتبر ضرورت توسعه

حاکی از  x, yهاي مدیریتی . همچنین مقایسه سبک13)1996 کرد (شرمرهورن،روابط انسانی تاکید می

  ).1373از نظر مهارت، تغییر و نوآوري است(زاهد، x بر سبک مدیریتی y برتري سبک مدیریتی

  

  

  

  

                                                             
1-Kreitner. 
2-shermerhorn. 
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  سیستمی ينظریهنوین یا  ينظریه -2-1-2-2

د که همه شوامیده مینتحلیل سیستمی سازمان نیز "سیستمی که به عبارت دیگر  ينظریهنوین یا  ينظریه

-راگیر میفدیدي  . کل سازمان و اجزاي تشکیل دهنده آن را با"دهدعناصر سازمان را مورد توجه قرار می

عدیل تعطوف به آن، م پذیر یا سازوار که بقايسازمان به عنوان یک سیستم وفاق "نگرد. نظریه پردازان جدید

-عریف مین ترتیب تسیستمی، سازمان را به ای ينظریه. "نگرندخود در مقابل تغییرات محیط خارج است می

گر قرار ا یکدیبسازمان فرایند ساختاري است که در آن افراد براي اهداف معین در تماس متقابل  "کند:

  ست. ااز سازمان قابل مقایسه  کالسیک و نئو کالسیکاین تعریف با دو تعریف نظریه "دارند.

، سازمان را به عنوان یک سیستم اجتماعی پویا مطرح ساخت که از همکاري و  14)1938چستر برنارد(

  آید. تعاون افراد به منظور برآوردن نیازهاي فردي به وجود می

جود کند که وپذیر دانسته و آن را به این صورت تشریح مینوربرت وینر سازمان یک سیستم وفق

 ).1993سازمان، قائد به ارزیابی و رفع عیوب با استفاده از اطالعات بازخورد است (هیکس و گولت، 

شناس معروف، سازمان را نخستین مساله براي هر نوع حیات دانسته و بینشی پویا، سیستم زیست 15برتاالنفی

ي او جزء و کل هر دارد. به عقیدهگونه، فعل و انفعالی، چند بعدي، چند سطحی و احتمال گرایانه از سازمان 

  هاي اجزاي تشکیل دهنده آن متفاوت است.دو داراي اهمیت هستند و ماهیت کل با مجموع ماهیت

ا رگانیک یاطراحی  سیستمی، ناظر بر سازمان یا الگوي ارگانیک است که برنز و استاکر آن را ينظریه

تاکید  ین الگو،اه شد. یادگیرنده نیز از همین جا ریخت هاي نظریه سازمانطراحی موجود زنده نامیدند و پایه

-صرفیازهاي مبا ن بسیاري بر ابداع و نوآوري براي بهتر شدن کیفیت کاالها و خدمات و تناسب بیشتر آنها

فراد ار خدمات براب کننده دارد. در این الگو، ساختار قدرت غیر متمرکز است و مساوات در اعطاي پاداش در

ود و در شته میي سازمان کوچک نگه داش. براي حفظ و تقویت ارتباطات غیر رسمی، اندازهشودرعایت می

مات یرا تصمیاتب، زهاي کار است، نه بر مبناي سلسله مرآن فرایند کنترل و تفویض اختیار مبتنی بر شبکه

  زیادي باید گرفته شود که به مشارکت تعداد زیادي از افراد نیاز دارد.

  

                                                             
1-chesterbernard. 
2-Bertalanfi.   
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  سازمان یادگیرنده يیهنظر -2-2-1-3

ان را ریه سازممد، این نظآسیستمی با تکیه بر آن به وجود  ينظریهسازمان یادگیرنده، در فرآیند  ينظریه

هن انسان ذز مانند مان نیگیرد. با تاکید بر این نکته که سازمشابه سیستم باز صاحب اندیشه و زنده در نظر می

  متکی به دریافت بازخورد است.  براي تطبیق با شرایط محیطی متغیر، و

یعنی حاصل ري انفرادي مجموعه اعضاي آن است،حاصل یادگیري سازمان بیش از حاصل یادگی

دهنده آن بیشتر است هاي تشکیلمجزاي بخشهاي انفرادي و یادگیريیادگیري کل سازمان از جمع 

  .16)1993موهرمان، (

ان مدیرانش ها وت و نوآوري است. اگر سازمانسازمان یادگیرنده، شعار اصلی خالقی ينظریهدر 

را با  ستمر خودمطور  بخواهند به حیات خود ادامه دهند و در بلند مدت کامیاب شوند باید نوآور باشند و به

  هاي جدید تطبیق دهند.وضعیت

  آشوب ينظریه -2-2-1-4

در  "حیطارزیابی م حاصل از بازخورد"سازمان یادگیرنده بر تاکید  ينظریهآشوب نیز همانند  ينظریه

ر ه به طوککند. در درون بی نظمی و آشوب الگویی از نظم وجود دارد هاي سازمان تاکید میسیستم

و  از کتاب هر سیستم پیچیده زندگی خاص خود را دارد و"گوید انگیزي زیباست. این نظریه میشگفت

  ."کندقوائد خاص خود پیروي می

یا از طریق حل مشکل، به صورت گروهی و با استفاده  ، نوآوري ر سازمانشود دآشوب سبب مینظریه 

شود انتقال و همچنین موجب می از ارتباطات غیر رسمی افزایش یابد و از یکنواختی مشاغل کاسته شود.

شود، فناوري ها تسهیل گردد و بدین ترتیب، امکان بروز خالقیت و نوآوري فراهم میتبادل اطالعات و نظریه

شوند.بر اساس این نظریه، یابند و مسائل و مشکالت پیچیده حل میولید کاالها و خدمات جدید توسعه میت

گردد. افراد شاغل هاي غیررسمی و نظارت گروهی به صورت خودکار اعمال میکنترل، با استفاده از روش

ند و انگیزه باالیی هایی بر حسب تخصص و مهارت خود، داراي توان خود کنترلی هستدر چنین سازمان

                                                             
1-Mohrman  
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شوند تا بتوانند پاسخگوي نیاز به انجام هاي زیادي بر اساس الگوي ارگانیک متحول میدارند. اکنون سازمان

  ).1374هاي پیچیده و افزایش نوآوري  باشند(رضائیان، فعالیت

 سازمان یادگیرنده از نظر پیتر سنگه:  -2-2-2

هایی ها و تجربهها و با تکیه بر درسها و سایر خرده سیستمزشسازمانی است که با استفاده از افراد، ار

- بخشد. این گونه سازمان میدهد و بهبود میآورند، به طور پیوسته عملکرد خود را تغییر میکه به دست می

 تواند خود را نو کند و به روز برساند. به نظر گاروین، سازمان یادگیرنده سازمانی است که در ایجاد، کسب و

هاي جدیدمهارت دارد. او بر این باور است ها و بصیرتانتقال دانش و اصالح رفتار خود در واکنش  به دانش

ها براي که یادگیري سازمانی مثل یادگیري انسانی سه مرحله دارد: شناخت، رفتار و عملکرد. همان طور انسان

ي نوآوري به به عنوان استراتژي مهم در توسعه العمر دارند و این نوع یادگیرينوآوري نیاز به یادگیري مادام

العمر دارند. شکل مرسوم و معمول ها نیز براي نوآوري و پویایی نیاز به یادگیري مادامآید، سازمانشمار می

ها و توانایی افراد خود و گیري از دانش، هنرها، ارزشهایی، سازمان یادگیرنده است که با بهرهچنین سازمان

- کند و عملکرد خود را بهبود میآموزد، به طور مستمر تغییر میهایی که به تجربه میسبر اساس در

  .17)1996سنگه، بخشد(

  اهمیت نوآوري در سازمان -2-2-3

ســت و تعقــل ا خـالقـیـت و نـوآوري از ویـژگـی هـاي خـاص انـسـان اســـت ، زیـــرا برگرفتــه از اندیشــه

  الصه نمود:خر، توانایی هاي فکري ما را می توان به طریق زیر از نظر طرز کا که مختص انسان می باشد.

  . جذب ، توانایی مشاهده و بکار بردن توجه1

  . ضبط، توانایی حفظ کردن و بخاطر آوردن2

  . استدالل ، توانایی تجزیه و تحلیل و قضاوت3

  . خالقیت ، توانایی تجسم ، پیش بینی و ایجاد ایده ها4

  

  

                                                             
1-senge 
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  نوآوري و هاي مدیریتسبک -2-2-4

یضی تی و تفوهاي دستوري، اقناعی، مشارکتوان به سبکهاي رایج و مطرح مدیریت، میدرباره سبک

ر نظریه نها دبسنده کرد. که به ترتیب، به نوعی در نظریه کالسیک، نئوکالسیک و سیستمی و مجموعه آ

از  ی سازماناثربخش بر کارایی وها تاثیرهاي متفاوتی گیرد. هر یک از سبکاقتضایی مورد استفاده قرار می

  .)1993جمله نوآوري و خالقیت آن دارند (هرسی و بالنچارد، 

  هاي مدیریتی:سبک

  هاتعاریف سبک

  مداري ضعیف.مداري قوي و رابطهدر سبک دستوري وظیفه

  مداري قوي.مداري ضعیف و رابطهدر سبک مشارکتی وظیفه

  هر دو قوي. مداريمداري و رابطهدر سبک اقناعی وظیفه

  مداري ضعیف.مداري هم رابطهدر سبک تفویضی هم وظیفه

  

  18بسترهاي ایجاد فضاي نوآوري در سازمان از نظر رابینز -5-2-2

ترهاي فضاي مدیران در ایجاد فضاي نوآوري و خالقیت نقش مهمی دارند. بس )1998(از نظر رابینز

  ود:شبه موارد مهمی از آن اشاره مینوآوري توسط مدیران به عوامل متعددي بستگی دارد که 

  ساختار -2-2-5-1

وند. وآوري شساز ایجاد نوآوري یا مانع خالقیت و نتوانند زمینهساختارهاي مختلف سازمانی می

ارکنان کا براي رهاي ساخناري ذیل هستند، فضاي نوآورانه بیشتري هایی که معموال داراي ویژگیسازمان

  کنند.خود فراهم می

  گیري                                     مرکز در تصمیمعدم ت- 

  قوانین و مقررات کمتر- 

                                                             
1-Robbins 
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  ارتباطات غیر رسمی - 

  ارتباطات سریع بین واحدها- 

  پذیريانعطاف- 

  ايساختار افقی یا شبکه- 

  چنین ساختارهایی زمینه پذیرش بیشتر براي نوآوري را دارند.

  هاي نوآور و خالقسازمان -2-2-6

ـایی که سازمان ها در معرض تغییرات ، تحوالت و پیشرفت هاي گوناگون محیط داخـلی و از آنـج

مـحـیطهاي بیرونی هستند. و براي اینکه بتوانند به هدف هاي خود دست پیدا کنند بـه نـاچـار مـی بـایست 

واقعیت هاي علمی و سازگاري ، انطباق و انعطاف پذیري منطقی ، عاقالنه و دانایی مـحـور را بـا مـصادیق و 

رات ، عملی نه ذهنی را به طور سنجیده در سازمان عـمـلیـاتـی نـمـایـنـد. عالوه بر این سبک زندگی ، انتظا

لفـه دیـگـر در درون سـازمـان دخـالت دارنـد که بی توجهی نسبت به آنها تغییرات اجتماعی و دهها مؤ

 زد.سازمان را از بقاء و پویایی و موفقیت دور می سا

سـازمان خالق بستر سیاست هاي خالقانه . خالقیت ، نوآوري و شــکوفایی در هــر ســازمان و مـحـیـطـــی 

کـه افـراد در آن فـعـالیـت دارنـد، زمـانـی مـحـقـق مـی شـود کـه زمـــینه و شــرایط الاقـــل بـــه طـــور نـسـبـــی 

د شامل محیط سازمانی ، ساختار و چیــنش ، ارتبــاط بـراي افـراد فـراهـم شـود. بـرخـی از زمـیـنـه هـا مـی تـوانـ

عمودي ، افقی و مورّب در سازمان ، حــذف یــا کـاهـــش مـوانـــع خـالقـیـــت و نـــوآوري ، ایـجـــاد راهـهـــاي 

تـرغـیـب و تـسـهـیـل خالقیت و نوآوري در سازمان ، باشــد. همچنــین ایجــاد شــرایط الزم و در برخــی مــوارد 

و نـوآوري در سـازمان مهم و حیاتی است . و مــراد از شــرایط وضــع موجــودي اســت  کـافـی بـراي خـالقـیـت

نقش پویــا و کارآمــد مــدیر، ایجــاد انگیــزه ، که سازمان و مدیر ایجاد نموده اند. فضاي تحریک کننده خالقیت

 هاي درونــی و بیرونــی ، تهیــه ابزارهــاي فکــري و عملــی و ماننــد آن همگــی مــی تواننــد شــرایط مناســب بــراي

  خالقیت و نوآوري را در سازمان ایجاد نمایند.

سـازمـان خـالق را باید محیط و بستري اساسی براي سیاست هاي خالقانه مدیر و تالش هاي ابتکار 

  کارکنان تعبیر نمود.
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معتقد است که در محیطهاي فقیر از حیث خـالقـیـت ، تـمـایـل بـه ریـسـک ،  19) 1990،(ریکادز

ـقـادي و مـیـل به تغییر، کاهش قابل توجهی می یابد. علت پدید آمدن این حالت را باید بـروز تـفـکـر انـت

عمدتاً در رفتارهاي کلیشه اي و مملو از محدودیت ها، ارزیابی هاي ناکام کننده ، و موج محافظه کاري ، 

ـازمـان جـسـتـجـو مقررات دست و پاگیر، نا امنی شغلی ، ابهام در اهداف و بی توجهی به افراد خالق در س

  بستري  می شود  اقبال واقع  خالقیت در آن ها مورد سـازمـانـی کـه روح هاي  در محیطکـرد. بـرعـکـس 

  .گرددت ابتکاري فراهم میمناسب براي حرکا

 ویژگی هاي سازمان خالق و نوآور -2-2-7

ن شناخت آنا هـومی و عملیسازمان هاي خالق و نوآور را می توان از ویژگی هاو خـصـوصـیـات مـفـ

ي در و نوآور القیتخو بدون توجه به این ویژگی ها سازمان ها و مـدیـران به درستی قادر نخواهند بود از 

ا نوآور ر الق وخرسیدن به اهداف سازمانی بـهـره مند شوند. برخی از مهم ترین ویژگی هاي سازمان هاي 

  :مرور می نماییم

یت و وان خالققویت تتیـکـی از مـهـم تـریـن عـوامـل تـسهیل و  :بـا اهـداف. سـاخـتـار مـتـنـاسـب 1

ه دو بمانی را ي سازنوآوري در سازمان ساختار مناسب و تشکیالت متناسب بـا اهـداف اسـت . اگـر ساختارها

وري در نوآیت و خالق نوع ماشینی و زیستی تقسیم کنیم ، سـاخـتـار زیـسـتـی یـاارگـانـیـک سـاختار مناسب

ن ه ، امکانگ شدسازمان است . ساختار زیـسـتـی بـا شـرایـط مـتـحـول مـحـیـطـی بـه سـرعـت هـمـاهـ

اده وآوري آمت و نانعطاف و آزادي عـمـل را براي اعضاء فراهم آورده و بستر مناسبی را براي رشد خالقی

طه (عدم طوح مربوسر در ات موازي ، انجام امومی سـازد. ایـن سـاخـتـار واجـد ویـژگـی هایی از قبیل ارتباط

مـانـی ، ـرم سـازهـودن احاله امور براي تصمیم گیري به رده باالتر) تعهد به اهداف وظیفه اي ، هـم سـطـح ب

  ).1390زاده،(باقريی ، همکاري و همراهی پرسنلی است روابـط نزدیک شغلی و تخصص

پـذیري  نعطاففزاینده اي سعی بر این دارند که به ا هـمـچـنـیـن ، سـازمـان هـاي بزرگ به طور

ـات بـا ـمـلیعساختاري سازمان هاي کوچک دست یابند. یعنی آنها در جهت هر چه بیشتر ارگانیک کـردن 

ن هاي د. سازمای کننمتـاءکید قوي بر ارتباطات افقی و تیم ها و نیروي کار داراي وظایف مـتـقـاطـع تالش 

مل عق امکان اي خالواحدهاي کوچک تر بسیار تجدید سـازمـان مـی کـنـنـد تـا به تیم هنوآور براي ایجاد 

  ).1386(جان ارش،در پروژه هاي جدید تشویق می کنندبدهند و کارآفرینی را 

                                                             
1-Rekards   
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سازمان هاي نوآور براي حمایت از خالقیت و کارآفرینی بـسـیـج مـی  :. فرهنگ و استراتژي سازمان 2

شـان نقش هاي فعالی در هدایت فرآینِد نوآوري به عهده می گیرند. در سازمان هاي فوق شـونـد و مـدیـرانـ

العاده نوآور، فرهنگ و استراتژي صنفی ، نوآوري را حمایت مـی کند. استراتژي هاي سازمان ، بصیرت و 

اما حتی ارزش هاي مدیریت ارشد و چارچوب خط مشی هـا و انتظارات بر روحیه نوآوري تاءکید می ورزد. 

با وجود چنین جهت گیري هایی شـکـسـت پـذیـرفـتـه مـی شـود و سـازمـان بـه ریـسـک پـذیـري تمایل 

دارد. کلید اصلی در این جا براي مدیران این است که جّو گریز از ریسک را از میان بـردارنـد و آن را بـا 

(جان د و شکست را می پذیردنتظار داریک نوع فرهنگ سازمانی جایگزین کنند که نوآوري را ا

  ).1386ارش،

سـازمـان هـا بـراي مـوفـق شـدن در تـمـام مـراحل فرآیند  :. تـامـیـن نـیـروي انـسـانـی مـتـفـاوت 3

نوآوري به آدم هاي متفاوتی نیازمندند، از جمله پدیدآورندگان اندیشه که بینش و دیدگاه هاي نو به وجود 

که با منابع دانش مربوط هستند،قهرمانان محصول که طرفدار اتخاذ شیوه هاي  می آورند، دارندگان اطالعات

جدید هستند، مدیران پروژه که وظایف فـنـی الزم را انـجـام مـی دهـنـد تـا یـک پروژه نوآوري را در مسیر 

وري را پی صحیح خود نگاه دارند و رهبرانی که فعاالنه دیگران را تشویق ، حمایت و هدایت می کنند تا نوآ

 گیري کنند.

سازمان هاي داراي نوآوري باال، مدیریت عالی از نوآوري حمایت مـی  :. حـمـایـت مدیران عالی4

کـنـنـد. آنـهـا فـرآیـنـد نـوآوري را درك مـی کـنـنـد، انـتـقـادات و اخـتـالف عـقـیـده را تـحـمـل مـی 

نوآوري و رفع موانع موفقیت بـرمـی دارنـد. کـلید اصلی کـنـنـد و تـمام قدم هاي ممکن را براي حفظ جریان 

به وجود آوردن و زمینه براي افراد بالقوه خالق به منظور عـمـل کـردن بـا تـمـام تـوانشان است . بر این 

((ماکس دیري )) می گوید: اگر می خواهید بهترین چیزها در زندگی شرکت روي دهد باید راههایی  اساس 

  . آدم هاي غیر عادي را تحمل کنید ارا بیابید ت

عـالوه بـر ایـنـهـا ویـژگـی هـاي دیـگـر سـازمـان هـاي خـالق عـبـارتـنـد از؛ رقـابـت کـامـل و 

فـشـرده ، فـرهـنـگ مـردم بـه نحوي که اتالف وقت را گناه بدانند، دسترسی به مدیران ، طوري که بتوان 

و بدون واسطه توسط مـدیر دریافت شود، احترام به افراد به نحوي که  افکار و نظرات دیگران به طور مستقیم

افراد باور کنند که می توانند همگام بـا نـیازهاي سازمان رشد کنند، ارائه خدمات مردمی جهت رفع نیازمندي 

هاي مردم و رضایت آنـان ، تـخـصـص ، بـاعـث فـراهم کردن جایگاه مناسب گردش شغلی شده ، کار 

، رابـطـه کـارکـنـان بـا سـازمـان بـاعـث بـرخـورداري آنـان از امـنـیـت شـغـلی اسـت و اسـتـقـبـال  گروهی
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مـدیـران از عـامـل یـا عـوامـل تـغـیـیـر و پـذیـرفـتـن آنـان نـه مـقـاومـت کـردن در قبال آنان همگی 

  .دهایی هستند که براي سازمان هاي خالق برمی شمرنویژگی

  موانع خالقیت و نوآوري سازمانی -2-2-8

  ند.ک می کسوء تفاهم به وجود می آورد و به جو ریسک گریزي کم ،. منزوي شدن مدیریت عالی 1 

ـسـانـی ورد. و کمی آ نـاهمانندي را قبول ندارند، یکنواختی به وجود ،. تـحـمـل نـکـردن تـفـاوت هـا2

  هـنـد (مشکل آفرین ) می خواند.کـه وضـع مـوجـود را مـورد سـؤ ال قـرار مـی د

جاوز ترابر ببه جاي کل روي اجزا متمرکز می شود و بر دفاع از منافع خویش در  ،. منافع شخصی3

  ورزد.افراد بیرونی تاکید می

بلند  وردها درهاي نو براي دستاهاي کوتاه مدت به جاي اندیشهروي هدف ،دیدافق  . مـحـدودیـت4

  ورزد.کید میمدت تا

تـوالی  صـورت سعی دارد فرآیندهاي خالق و بعضی اوقات بی نظم را به، افراط در تفکر عقالنی . 5

  رزد.کید ومـنـطـقی و سیستماتیک درآورد و ممکن است به جاي نیازهاي توسعه ، روي برنامه ها تا

نواختی ات و یکرو مقر از نـظـام پـاداش هـا و کنترل براي ِاعمال نظم ،. مـشـورت هـاي نـامـنـاسـب  6

  ی شود.مکند و کارهاي غیر منتظره و تفاوت هاي مربوط به نوآوري را مانع روزمره استفاده می

یت و قها و بازدهی که موجب دلسردي در خالروش ،به مقررات، . دیوان ساالري بیش از حد7

  ت(مقاله کارآفرینی و اشتغال).نوآوري می شود پاي بند اس

  قیت در نوآوريعوامل کلیدي موف -2-2-9

  عوامل زیر را به عنوان عوامل کلیدي موفقیت در نوآوري برشمرده است: 2009در سال  20لی

  وآورترند.ي فعاالنه براي خلق آینده دارند، نهایی که یک استراتژاستراتژي و چشم انداز:سازمان- 

  هوش سازمانی (بینش سازمانی)- 

 سیي بررهاي جدید برابراي شناسایی راه تولید و فعالیت بر اساس اطالعات مربوط و مناسب  

 کاهش عدم اطمینان ذاتی و ابهام و پیچیدگی نوآوري  

                                                             
1-Lee 
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 شناخت رقبا و بازار  

  هامدیریت خالقیت و ایده -

 یک سیستم فعال داشتن ، هاي باالقوهتوانایی غربال کردن و تبدیل ایدهها و موضوعات به پروژه

  و خارجی هاي داخلیآوري ایده براي حمایت از ایدهجمع

  ها و ساختارهاي سازمانیسیستم - 

 هاي میان کارکرديتیم  

 برقراري یک سیستم پاداش و پرورش دهنده رفتار خالق  

 پذیرتوانایی حمایت یک فرآیند نوآوري انعطاف  

  فرهنگ و جو - 

 انتقال اطالعات به سطوح قابل مدیریت از طریق مدیریت اثربخشی اطالعات  

 دام بهترین محققان، متخصصان و مخترعان و سپس اختیار و قدرت اختیار دادن به کارمندان، استخ

  دادن به آنها در زمان خالقیت

 ارتباطات میان کارکردي، میان سلسله مراتبی، میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی  

  مدیریت تکنولوژي - 

 هاي کسب و کارهاي تکنولوژي به استراتژيمرتبط کردن استراتژي  

 ر تشخیص توسعه تکنولوژي، محصوالت و بازارها در آیندهبینی اثربخشی به منظوپیش 

  رهبري - 

 مدیریت عالی 

  شرایط ایجاد خالقیت و نوآوري -2-2-10

هاي هاي متفاوتی را براي خالقیت مدنظر دارند. به هر حال راهنویسندگان مختلف شرایط و زمینه

  ):1388الوانی، (اي که محرك خالقیت است، عبارتند ازعمده

  هاي ظهور نوآوري، به وجود آوردن فضاي محرك خالقیت است.ق:یکی از راهفضاي خال- 

 کشف کردن استعدادها 
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Abstract  

The aim of this study is the investigating into the relationship between 
organizational learning culture and using from information technology and 
communications in changing and innovation in Tabriz petrochemical organization. 
Statistic society were 2400 people of formal, direct, cooperative and service staffs 
of Tabriz petrochemical organization in 94-95. From them, 331 people were 
selected by using Krejcie-Morgan sample volume determination table as a sample 
and by using sampling method. The research method was descriptive from the type 
of correlation. For analyzing research variables, there had been used from the 
questionnaire of organizational learning, organizational innovation questionnaire 
and information technology and communication questionnaire. Validity and 
reliability of questionnaires has approved by connoisseur and their reliability 
coefficients are 86%, 86% and 98% respectively. The data were analyzed by using 
descriptive statistic (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson 
correlation coefficient, single sample T test and multivariate regression). The results 
showed that there isn't any significant relationship between organizational 
innovation and shared view and organizational culture and there is a significant and 
positive relationship between organizational innovation and work and group 
learning, strategy, shared leadership, developing staff's competence and there is a 
positive and significant relationship between organizational innovation and using 
computer and software and internet and information technology and 
communications and there isn't any significant relationship between innovation and 
using internet services. Also, it had been showed that organizational learning 
(B=0.592) plays an important role in predicting innovation and the role of 
information technology and communication is in the predicting innovation 
(B=0.176) and the role of both component is significant in 99 percent trust level.     
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