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(تاریخ دریافت2232/23/32 :؛ تاریخ پذیرش)2232/60/32 :

چکيده
هدف این تحقيق توصيفي -همبستگي بررسي تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني در شرکتهااي تاااري کشااورزي
بود .جامعة آماري این تحقيق را  386نفر از کارشناسان شرکتهاي تااري کشاورزي در استان زناان تشکيل دادند که براساا جادو
کرجسي و مورگان ،نمونهاي  366نفري از آنان با روش نمونهگيري طبقهاي با انتساا متناساا انتباا شاد .باراي گاردآوري داد هاا
پرسشنامههاي استاندارد بهکار گرفته شد .روایي محتوایي پرسشنامه با نظر پانلي از متبصصان تأیيد شد و روایي ساز و پایاایي ترکيباي
ابزار تحقيق نيز از طریق بررسي مد انداز گيري و پس از اناامدادن اصالحات الزم بهدسات آماد .باراي تازیاهوتحليال داد هاا روش
چندمتغيرة مد سازي معادالت ساختاري اناام گرفت .براسا نتایج ،فرضيههاي تحقياق تأیياد و نشاان داد شاد چهاار بعاد فرهناگ
سازماني شامل درگيرشدن در کار ،سازگاري ،رسالت و انطباقپذیري اثر مثبت و معناداري بر متغير وابستة نوآوري سازماني در شرکتهاي
تااري کشاورزي استان زناان ميگذارند .با توجه به یافتههاي پژوهش ،ميتوان نتياه گرفت بهبود فرهنگ سازماني و ابعاد آن باهطاور
مستقيم به تقویت و توسعة نوآوري سازماني در شرکتهاي تااري کشاورزي منار ميشود.

کليدواژگان
ابعاد فرهنگ سازماني ،شرکتهاي تااري کشاورزي ،نوآوري سازماني.

 نویسندة مسئول ،رایانامهr_rezaei@znu.ac.ir :
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مقدمه
سازمانها براي بقاي خود در محيط متالطم امروزي به اندیشههاي نو و نظریههاي جدید نياز دارند
(نصر اصفهاني و همکاران ،2931 ،ص)99؛ افزایش تهدیدها از یک سو و لزوم استفادة مناسب از
فرصتها از سوي دیگر ،محيط پویا و پيشبينيناپذیر سازمانها را با نوسانهاي شدیدي روبهرو
کرده و آنها را به سمت تغيير و نوآوري هدایت ميکند و به چالش ميکشاند (شهابي و جليليان،
 ،2931ص .)291در واقع ،نوآوري سازماني عامل اصلي استمرار فعاليت شرکتها و سازمانهاي
مختلف به شمار ميرود و به آنها توانایي ميدهد تا در محيط متغير کنوني به شکل اثربخشتري
رقابت کنند

(& Lindsay, 2010, p.32

 .)Balanبه هر حال ،از آنجا که نوآوري سازماني اغلب

بهطور مستمر به دنبال جستوجوي روشهایي بهتر براي درک راهبردهاي کسبوکار براي
بهرهبرداري اثربخشتر از فناوريهاي نوین و روششناسيهاي جدید است ،چگونگي بهبود
ظرفيت نوآوري سازماني همواره توجه محققان و برنامهریزان را به خود جلب کرده

است ( Peng et

 .)al., 2014, p.466در این زمينه ،براساس نتایج تحقيقات مختلف انجامگرفته در زمينة شناسایي
عوامل و متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر بهبود نوآوري سازماني ،مشخص شده است فرهنگ
سازماني یکي از مهمترین این متغيرها محسوب ميشود و فقط زماني ميتوان انتظار داشت سطح
نوآوري و خالقيت در سازمان بهبود یابد که کل سازمان از آن حمایت کنند ،بدین معنا که فرهنگ
سازماني نوآورانه در آن سازمان شکل بگيرد

(1979, p.222

 .)Amabile,بهعبارت دیگر ،فرهنگ

سازماني در مرکز نوآوري سازماني قرار دارد (اميني ،2911 ،ص )241و نقش اساسي در تسهيل و
گسترش فرایندهاي خالقيت و نوآوري در سازمان ایفا ميکند (نعامي و همکاران ،2913 ،ص.)9
محققان سازماني بر این باورند که فرهنگ سازماني بهخوبي قادر است رفتارهاي نوآوري در
سازمان را ترغيب کند ،زیرا فرهنگ ميتواند اعضاي یک سازمان را بهسوي اعتقاد به نوآوري
بهمنزلة یک ارزش بنيادي سازمان و پذیرش هنجارهاي مرتبط با نوآوري هدایت کرده و تعهد
اعضاي سازمان به آن را به شکل شایان توجهي تقویت کند (.)Hartmann, 2006, p.159

اثر ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني در شرکتهاي تجاري کشاورزي (مورد مطالعه استان زنجان) 111 

بيان مسئله
ناکارآمدي و محدودیتهاي ترویج دولتي در کشور ( ،)Bahrami et al., 2007, p.24به تشکيل و
راهاندازي بنگاههاي تجاري کشاورزي در قالب شبکههاي خصوصي خدمات مشاورهاي ،فني و
مهندسي کشاورزي از سال 2911منجر شد

(& Hedjazi, 2011, p.53

 .)Hashemiدر این ميان،

استان زنجان به همراه استانهایي مانند کرمانشاه و همدان جزء استانهاي پيشرو در حوزة عرضة
خدمات مشاورهاي کشاورزي محسوب ميشود ،بهطوري که در حال حاضر ،حدود  16شرکت
تجاري کشاورزي در سطح روستاهاي استان زنجان در حال عرضة خدمات به کشاورزان در
زمينههاي فني ،مهندسي و مشاورهاي ميباشند .نتایج مطالعات حاکي از آن است که عليرغم
فعاليتهاي انجامگرفته و گذشت حدود هشت سال از آغاز فعاليت شرکتهاي تجاري ،این
شرکتها در عمل با موانع و مشکالت جدي مانند بياطميناني کشاورزان به توانمنديها و خدمات
عرضهشده توسط شرکتها ،رقابت بخشهاي دولتي بهجاي حمایت از شرکتها ،استقبال اندک و
عدم پذیرش شرکتها از سوي کشاورزان و سایر موارد مواجه شدهاند که سبب شده است تا در
مجموع عملکرد شرکتهاي تجاري در سطح استان زنجان پایين بوده (

Hashemi & Hedjazi,

 )2011, p.52و کشاورزان از سطح رضایت چندان مناسبي دربارة فعاليتها و خدمات عرضهشده
توسط آنها برخوردار نباشند (رضائي و همکاران ،2931 ،ص .)112در این زمينه ،به نظر ميرسد
یکي از راهکارهاي اصلي براي رفع موانع اشارهشده و استمرار فعاليت شرکتهاي تجاري
کشاورزي ،توجه به نوآوري سازماني و عوامل تأثيرگذار بر آن بهویژه فرهنگ سازماني و ابعاد آن و
فراهمکردن شرایطي براي تقویت و توسعة آن باشد .در این خصوص ،با توجه به اینکه تاکنون
مطالعة خاصي در سطح استان زنجان انجام نگرفته است ،پرسش اساسي این تحقيق این بود که آیا
ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني در شرکتهاي تجاري کشاورزي استان زنجان
تأثيرگذار است یا خير؟
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مباني نظري تحقيق
نوآوري سازماني

نوآوري یکي از عوامل حياتي موفقيت سازمانها به شمار ميرود که غالباً بهعنوان معرفي و کاربرد
آگاهانة نظرها ،فرایندها ،محصوالت یا رویههایي که براي بخشهاي مختلف سازمان جدید بوده و
پذیرش آن بهطور شایان توجهي به ایجاد ارزش براي سازمان منجر ميشود ،تعریف شده است
( .)Peng et al., 2014, p.466در برداشت دیگري ،نوآوري سازماني بهمنزلة توسعه و پذیرش یک
نظر یا رفتار جدید در فرایندهاي سازماني در نظر گرفته شده است که براي کل سازمان نوآورانه
محسوب ميشود

(& Heine, 2007, p.10

 .)Steiglitzدر مجموع ،نوآوري سازماني را ميتوان

فرایندي دانست که ابتکارات سازماني به واسطة آن به محصوالت ،رویهها ،خدمات یا تغييرات
سازماني داراي ارزش افزوده یا عرضهشدني به بازار تبدیل ميشوند (ایمانيپور و همکاران،2932 ،
ص.)11
آنچه در تبيين مفهوم نوآوري سازماني اهميت دارد ،تأکيد بر این نکته است که نوآوري
سازماني مفهومي تکبعدي نبوده ،بلکه حيطهاي چندعاملي و دربرگيرنده مجموعهاي از ابعاد
مختلف است

(2010, p.175

 .)Lam,در این زمينه ،دامنپور و همکاران ( )1113ابعاد نوآوري

سازماني را شامل نوآوري فرایند و نوآوري محصول دانستهاند .در طبقهبندي دیگري ،مرادي و
همکاران ( )2931به نقل از ميوس و ادکوئيست ( ،)1111نوآوري خدماتي ،نوآوري توليد ،نوآوري
فني و نوآوري اداري را مهمترین ابعاد نوآوري سازماني معرفي کردهاند .در یک برداشت جامع،
کروسان و آپایدین ( )1121اصليترین ابعاد نوآوري سازماني را در قالب سه دسته نوآوري توليدي
(پيشتازي شرکت /سازمان در عرضة خدمات و محصوالت جدید به مشتریان براساس انتظارات و
نيازهاي متغير آنان و تغييرات پيراموني) ،نوآوري اداري (بهکارگيري روشها و شيوههاي جدید در
توليد محصوالت و عرضة خدمات و تأکيد بر شناسایي و بهکارگيري نوآوريهاي مدیریتي) و
فرهنگ /فضاي نوآوري (فراهمکردن فضا و محيط سازماني براي ایدهپردازي کارکنان و تشویق
آنان به ریسکپذیري و انجامدادن اقدامات نوآورانه) معرفي کردهاند که با توجه به جامعيت این
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طبقهبندي و همچنين کاربرديبودن آن به لحاظ سادگي در سنجش نوآوري سازماني

( & Crossan

 ،)Apaydin, 2010, p.1162در این مطالعه این دستهبندي بهکار گرفته شده است.
فرهنگ سازماني

سازمان چيزي بيش از سطوح افقي و عمودي ،واحدها و سلسلهمراتب است (سعيدا اردکاني و
درهزرشکي ،2913 ،ص .)1یک سازمان مانند یک فرد شخصيت دارد ،شخصيتي که ویژگيهاي
انعطافپذیري ،محافظهکاري ،نوآوري و غيره را دارد (فيضپور و همکاران ،2913 ،ص .)4کارکنان
در سازمان نسبت به یک الگوي رفتاري خاص باهم توافق ميکنند و این همان ،فرهنگ سازماني
است .در حقيقت ،فرهنگ سازماني جانمایة اصلي نگرشها ،باورها و اعتقادات یک سازمان است
که در کارکنان و عملکرد آنها نمود ميیابد (سعيدا اردکاني و درهزرشکي ،2913 ،ص .)1فرهنگ
سازماني عاملي است که از یک سو پيونددهندة اجزاي داخلي سازمان بوده و از سوي دیگر ،عامل
تفکيککنندة سازمان از سازمانهاي دیگر است (عسکریان و طاهري عطار ،2932 ،ص .)11تعریف
فرهنگ سازماني بهدليل مشخصات پيچيدة آن ،بسيار دشوار است ،زیرا بخشي از صورتهاي
فرهنگ ،غيرملموس و مشاهدهناپذیر است .با وجود این ،به نظر ميرسد بيشتر دانشمندان و
نویسندگان بر این نکته توافق دارند که فرهنگ سازماني نقطة محوري و مرکزي عملکرد سازمان
است (والمحمدي و روشنضمير ،2931 ،ص .)211در یک برداشت جامع ،الواني و همکاران
( )2932فرهنگ سازماني را به منزلة مجموعهاي از ارزشها و عقاید مشترک ،که اعضاي سازمان
دربارة چگونگي کارکردن و موجودیت سازمان خود دارند ،تعریف کردهاند.
در خصوص تبيين اجزا و ابعاد گوناگون فرهنگ سازماني ،در سالهاي اخير الگوها و مدلهاي
زیادي از سوي متخصصان مختلف طراحي شده است که در این بخش با توجه به اینکه مبناي
مدل این پژوهش مدل دنيسون ( )1111است ،این مدل تشریح شده است .در این مدل مهمترین
ابعاد فرهنگ سازماني به شرح زیر است (:)Denison, 2000, p.122
 .2درگيرشدن در کار :سازمانهاي اثربخش بر محور تيمها /گروههاي کاري تشکيل ميشوند و
قابليتهاي منابع انساني خود را در همة سطوح توسعه ميدهند .در چنين سازمانهایي اعضاي
سازمان نسبت به کار و مسئوليتهاي خود احساس تعهد جدي دارند و خود را بخشي از پيکرة
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سازمان ميدانند؛  .1سازگاري :تحقيقات نشان داده است ،سازمانهاي اثربخش غالباً باثبات و
یکپارچهاند .در این سازمانها رفتارهاي کارکنان از ارزشهاي بنيادي در سازمان نشأت ميگيرد،
حتي زماني که مدیر و کارکنان دیدگاه متقابل دارند ،فعاليتهاي سازماني بهخوبي هماهنگ و
پيوسته است؛  .9رسالت :بسياري از صاحبنظران معتقدند مهمترین مشخصة فرهنگ سازماني،
رسالت (مأموریت) آن است .سازمانهایي که نميدانند به کجا ميروند و وضعيت موجودشان
چيست ،معموالً به بيراهه ميروند .به عکس ،سازمانهاي موفق شناخت و درک روشني از چشم-
انداز و مسير حرکت خود دارند و براساس آن ،اهداف سازماني و راهبردي مشخصي را تعریف
ميکنند؛  .4انطباقپذیري :سازمانهاي اثربخش عليرغم انعطافپذیري در برابر تغييرات بيروني،
یکپارچهاند و به لحاظ اصول و ارزشهاي سازماني بهسختي تغيير ميکنند ،از این رو ،یکپارچگي
دروني و انطباقپذیري بيروني را ميتوان از مهمترین مشخصههاي چنين سازمانهایي برشمرد .این
سازمانها از اشتباهات خود در طول زمان درس گرفته و ظرفيت ایجاد تغيير را دارند .آنها بهطور
مستمر در حال بهبود توانایي سازمان در راستاي ارزش قائلشدن براي مخاطبان خود ميباشند.
پيشينة پژوهش
جبل عاملي و همکاران ( )2911در بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر فرایند خالقيت و نوآوري
سازماني در یک شرکت خودروسازي دریافتند فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل راهبرد ،ساختار
سازماني ،سازوکارهاي حمایتي ،ارتباطات ،رفتارها و ارزشهاي پشتيبان نوآوري ،اثر مثبت و
معناداري بر توسعة نوآوري سازماني ميگذارند .طبرسا و همکاران ( )2913در بررسي تأثير
فرهنگ کارآفرینانه سازماني بر خالقيت و نوآوري در نهاد کتابخانههاي عمومي کشور به این نتيجه
رسيدند که فرهنگ سازماني کارآفرینانه بر خالقيت و نوآوري تأثير مثبت و معناداري ميگذارد .در
مطالعة دیگري ،جدیدي و همکاران ( )2931تأثير فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني در شرکت
خزرخرم بروجرد را بررسي کردند .نتایج تحقيق حاکي از آن بود که ابعاد درگيرشدن در کار،
انطباقپذیري و سازگاري بر نوآوري سازماني تأثير ميگذارند ،در حالي که رابطة بعد رسالت
فرهنگ سازماني با نوآوري سازماني معنادار نيست .براساس یافتههاي تحقيق مرادي و همکاران
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( )2931در بررسي تأثير فرهنگ مدیریت خطا بر نوآوري سازماني ،رابطة بين متغيرهاي مورد
مطالعه شامل فرهنگ مدیریت خطا و نوآوري سازماني در شرکتهاي داروسازي و بيمة
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار بود .در نهایت ،اسدي و ذاکري ()2931
در بررسي تأثير متغيرهاي فرهنگ سازماني بر نوآوري در سازمان با منطق فازي ،مشخص کردند
که بين متغيرهاي مختلف فرهنگ سازماني ،متغير دسترسي به مدیریت بيشترین و متغير ارزیابي
عملکرد کمترین سهم را در تقویت و توسعة نوآوري سازماني دارند.
مارتين و تربالنچ ( )1119در طراحي مدل فرهنگ سازماني محرک خالقيت و نوآوري
مشخص کردند فرهنگ سازماني و نوآوري در سازمان رابطة مثبت و معنادار وجود دارند و
ارزشها ،هنجارها و باورهاي کارکنان نقشي بسيار مهم در تسریع و تسهيل خالقيت و نوآوري
سازماني ایفا ميکنند .در مطالعة دیگري ،ساروس و همکاران ( )1111رابطة رهبري تحولآفرین و
فرهنگ سازماني با نوآوري سازماني را بررسي کردند .نتایج این تحقيق حاکي از آن بود که بين
فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل درگيرشدن در کار ،رسالت ،سازگاري و انطباقپذیري با نوآوري
سازماني در مؤسسات مدیریتي استراليا رابطة مثبت و معناداري وجود دارد .سين و همکاران
( )1121در بررسي فرهنگ سازماني و نوآوري سازماني در سازمانهاي دولتي و خصوصي مالزي
نشان دادند شش بعد فرهنگ سازماني شامل توانمندسازي ،مشارکت و تيممحوري ،توسعة ظرفيت
سازماني ،ایجاد تغيير ،مشتريمحوري و یادگيري سازماني /انطباقپذیري ،حدود  91درصد از
تغييرات نوآوري سازماني در سازمانهاي مورد مطالعه را تبيين ميکنند .یاسيل و کایا ( )1121در
مطالعة خود نقش فرهنگ سازماني در ظرفيت نوآوري سازماني را بررسي کردند .با توجه به نتایج
این تحقيق ،فرهنگ سازماني (متشکل از چهار بعد درگيرشدن در کار ،رسالت ،سازگاري و
انطباقپذیري) تأثير مثبت و معناداري بر ظرفيت نوآوري شرکتهاي دولتي و خصوصي ترکيه دارد
و یک عامل پيشبرنده در توسعه و تقویت نوآوري سازماني محسوب ميشود .به همين منوال،
هوگان و کوته ( )1129در بررسي رابطة فرهنگ سازماني ،نوآوري و عملکرد سازماني براساس
مدل شاین ،دریافتند فرهنگ سازماني و ابعاد مختلف آن اثر مثبت و معناداري بر ميزان نوآوري
سازماني در شرکتهاي حقوقي ميگذارند.
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در مجموع ،همانطور که اشاره شد نوآوري یکي از عوامل حياتي موفقيت سازمانها از جمله
شرکتهاي تجاري کشاورزي به شمار ميرود که ضروري است زمينههاي اصلي براي بهبود و
تقویت آن در سازمان /شرکت فراهم شود .در این زمينه ،نتایج مطالعات متعدد مانند طبرسا و
همکاران ( ،)2913مرادي و همکاران ( ،)2931ساروس و همکاران ( ،)1111یاسيل و کایا ()1121
و هوگان و کوته ( )1129نشان دادند فرهنگ سازماني یکي از اصليترین متغيرهاي سازماني
محسوب ميشود که بهطور مستقيم ميتواند بر نوآوري سازماني تأثيرگذار باشد .همچنين ،با توجه
به چندبعدي بودن متغيرهاي نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني ،در این مطالعه بر مبناي مدل
کروسان و آپایدین ( )1121اصليترین ابعاد نوآوري سازماني در قالب سه دستة نوآوري توليدي،
نوآوري اداري و فرهنگ /فضاي نوآوري و براساس مدل دنيسون ( )1111مهمترین ابعاد فرهنگ
سازماني شامل درگيرشدن در کار ،سازگاري ،رسالت و انطباقپذیري در نظر گرفته شد.
مدل مفهومي پژوهش
با توجه به مطالب یادشده در بخشهاي پيشين و مسئلة اصلي پژوهش ،تحقيق حاضر با هدف
بررسي تأثير ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني شرکتهاي تجاري کشاورزي در
استان زنجان انجام گرفت .براي تحقق این هدف ،براساس مرور متون نظري تحقيق و مطالعة
تحقيقات پيشين ،مدل مفهومي پژوهش به شرح زیر ترسيم ميشود.
نوآوري سازماي

درگيرشدن در کار
رسالت

نوآوري اداري
نوآوري توليدي
فرهنگ نوآوري

سازگاري
انطباقپذیري

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش :تأثیر ابعاد فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني

براساس مدل مفهومي پژوهش ،فرضيههاي این تحقيق به شرح زیر است:
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 فرضية اول :بعد درگيرشدن در کار فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني شرکتهايتجاري کشاورزي اثر مثبت و معنادار ميگذارد.
 فرضية دوم :بعد رسالت فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني شرکتهاي تجاري کشاورزياثر مثبت و معنادار ميگذارد.
 فرضية سوم :بعد سازگاري فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني شرکتهاي تجاريکشاورزي اثر مثبت و معنيدار ميگذارد.
 فرضية چهارم :بعد انطباقپذیري فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني شرکتهاي تجاريکشاورزي اثر مثبت و معناداري ميگذارد.
روش تحقيق
این تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمّي ،با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به
لحاظ نحوة گردآوري دادهها ،توصيفي -همبستگي و مبتني بر مدلسازي معادالت ساختاري است.
جامعة آماري این تحقيق  111نفر از کارشناسان شرکتهاي تجاري کشاورزي در استان زنجان بود
که براساس جدول کرجسي و مورگان ( ،)2361نمونهاي  211نفري از آنان براي انجامدادن تحقيق
انتخاب شد .البته ،شایان ذکر است با توجه به اینکه این تحقيق مبتني بر مدلسازي معادالت
ساختاري بود ،افزون بر حجم جامعة آماري بهعنوان یکي از معيارهاي اصلي براي تعيين حجم
نمونة آماري ،معيارهاي مهم دیگري مانند نوع تکنيک و تخمين آماري ،تعداد متغيرها و گویهها و
پيچيدگي روابط در مدل مفهومي نيز بهعنوان عوامل مهم تعيينکنندة تعداد نمونة آماري مورد توجه
قرار گرفت ( ،)Kline, 2011, p.259و بر این اساس ،حجم نمونه به  111نفر افزایش یافت (جدول
 .)2براي انتخاب و دستيابي به نمونههاي آماري ،در این پژوهش روش نمونهگيري طبقهاي با
انتساب متناسب بهکار گرفته شد .بدین ترتيب با درنظرگرفتن تعداد کارشناسان در هر یک از
طبقات (یعني شهرستانهاي مختلف) ،به صورت متناسب با حجم /بزرگي هر یک از طبقات ،تعداد
نمونة مناسب به هر یک از آنها اختصاص داده شد .سپس ،نمونهها بهطور تصادفي داخل هر یک
از شهرستانها انتخاب و دادههاي مورد نياز از طریق آنها گردآوري شد (جدول  .)2همانطور که
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در جدول  2نشان داده شده است از مجموع  111پرسشنامة توزیعشده بين پاسخگویان ،در نهایت،
 212پرسشنامه گردآوري و در تحليلها بهکار گرفته شد (نرخ بازگشت پرسشنامه  31/1درصد
بود).
جدول  .1جامعه و نمونة آماري و تعداد پرسشنامههاي گردآوريشده از هر يک از شهرستانها

تعداد کل کارشناسان در

تعداد نمونة

تعداد پرسشنامة

شهرستانها

اختصاصيافته

گردآوريشده

93

91
91

رديف

شهرستانها

2

زنجان

11

1

ابهر

11

93

9

خرمدره

11

24

29

4

ماهنشان

11

24

22

1

طارم

41

99

11

1

خدابنده

11

49

91

6

ایجرود

11

21

26

111

111

212

مجموع

ابزار گردآوري دادهها در این تحقيق پرسشنامه بود که از سه بخش مشخصههاي فردي و
حرفهاي پاسخگویان و پرسشهاي مرتبط با سنجش مؤلفههاي نوآوري سازماني (شامل 21
پرسش) در قالب سه بعد نوآوري توليدي ( ،)IPنوآوري اداري ( )IAو فرهنگ نوآوري ()IC

2

براساس پرسشنامة استاندارد کروسان و آپایدین ( )1121و پرسشهاي مرتبط با سنجش ابعاد
فرهنگ سازماني (شامل  21پرسش) در قالب چهار بعد درگيرشدن در کار ( ،)CEسازگاري (،)CC
انطباقپذیري ( )CVو رسالت ( 1)CMبراساس پرسشنامة استاندارد دنيسون ( )1111تشکيل شده
بود (جدول  .)1مقياس سنجش هر دو بخش یادشده ،طيف ليکرت پنجدرجهاي از خيلي کم=  2تا
خيلي زیاد=  1براي مؤلفههاي نوآوري سازماني و از کامالً مخالف=  2تا کامالً موافق=  1براي
ابعاد فرهنگ سازماني بود.
)1. Production (IP), Administrative (IA), Culture (IC
)2. Engagement (CE), Compatibility (CC), Versatility (CV), Mission (CM
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ادامة جدول  .2بخشهاي اصلي پرسشنامه به همراه زيربخشها و گويهها و نمادهاي مربوط به آنها

بخش

گويهها (نمادها)

زيربخش

در این شرکت همواره خدمات جدیدي به کشاورزان و روستایيان عرضه ميشود (،)IP1
این شرکت همواره در عرضة خدمات جدید به کشاورزان و روستایيان پيشتاز است و در
مقایسه با سایر شرکتها در سطح منطقه وضعيت بهتري دارد ( ،)IP2شرکت ما بهطور
()IP

نوآوري توليدي

انعطافپذیري بر اساس انتظارات و نيازهاي روستایيان و کشاورزان ،خدمات جدیدي را به
آنان ارایه ميدهد ( ،)IP3در شرکت ما بهطور مستمر خدمات مختلف عرضهشده به
کشاورزان و روستایيان ارزیابي شده و در راستاي ارتقاي کيفيت آنها تالش ميشود
( ،)IP4در این شرکت ،اعضا براي نوآورشدن و عرضة خدمات جدید به کشاورزان و
روستایيان آموزش داده ميشوند ( )IP5و این شرکت در ورود به زمينههاي نو و عرضة
خدمات جدید به کشاورزان و روستایيان اصالً محتاط (محافظهکار) نيست ()IP6

نوآوري سازماني

شرکت ما به طور مستمر پيشنهادها و انتقادهاي کشاورزان و روستایيان را دریافت ميکند
و براساس آن ،در روشها و فرایند عرضة خدمات خود به آنان تغييراتي را بهوجود مي-
آورد ( ،)IA1شرکت ما همواره بر روي شناسایي و بهکارگيري نوآوريهاي مدیریتي (اعم
()IA

نوآوري اداري

از نوآوريهاي مرتبط با فناوري اطالعات ،سيستمهاي جدید تشویق و پاداشدهي ،شيوه-
هاي نوین آموزش اعضا و غيره) تأکيد ميکند ( ،)IA2این شرکت فناوريهاي جدید را
زودتر از سایر شرکتهاي مشابه مستقر در سطح منطقه شناسایي ميکند و بهکار ميگيرد
( ،)IA3این شرکت همواره در بيان روشها و فرایندهاي نوین خدماتي ،پيشتاز است
( )IA4و در این شرکت اعضا ترجيح ميدهند براي انجامدادن وظایف خود از روشها و
شيوههاي جدید (غيرمعمول) را بهکار گيرند (.)IA5

()CE

فرهنگ سازماني

()IC

فرهنگ نوآوري
درگيرشدن در کار

نوآوري در شرکت ما اقدامي ریسکآميز تلقي نشده و با مقاومت روبهرو نميشود (،)IC1
در شرکت ما مدیر و اعضا بهطور فعال در جستوجوي ایدههاي نوآورانه ميباشند
( ،)IC2در شرکت ما اعضا براي ایدههاي جدیدشان که نتيجهاي دربرندارند ،بازخواست و
تنبيه نميشوند ( )IC3و از ایدههاي نوآورانه در شرکت بهخوبي استقبال ميشود ()IC4
اعضا در این شرکت ،از اختيار ،ابتکار و توانایي کافي براي ادارة کار خودشان برخوردارند
( ،)CE1در این شرکت کار گروهي و تيمي ارزش و جایگاه خاصي دارد ( )CE2و در این
شرکت ،آموزش و توسعة مستمر مهارتهاي اعضا بهویژه در زمينههاي تخصصي و فني
اولویت زیادي دارد ()CE3
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بخش

گويهها (نمادها)

زيربخش

اعضاي این شرکت هویت و ارزشهاي جمعي یکساني دارند و خود را متعلق به یک
()CC

سازگاري

خانواده ميدانند ( ،)CC1هنگام بروز اختالف ،اعضا در این شرکت بهراحتي ميتوانند
براي رفع آنها به توافق دست یابند ( )CC2و در این شرکت ،اعضا با رشتهها و زمينههاي
کاري متفاوت براي رسيدن به اهداف مشترک بهخوبي با یکدیگر کار ميکنند ()CC3
شرکت ما نسبت به تغييرات پيراموني خود به ویژه استفاده از فناوريهاي جدید حساس

()CV

انطباقپذيري

()CM

رسالت

بوده و به شکل مناسبي به آنها واکنش نشان دهد ( ،)CV1شرکت ما به نيازهاي
اربابرجوعان و گروههاي هدف خود در سطح روستا به شکل مطلوبي پاسخ ميدهد
( )CV2و شرکت ما همواره در حال پيشرفت بوده و فرصتهایي را براي تشویق
خالقيت ،توسعة دانش و توانایيهاي اعضاي خود فراهم ميکند ()CV3
شرکت ما جهتگيري و برنامهریزي راهبردي مشخصي (براي طوالنيمدت) دارد (،)CM1
شرکت ما افق دید مشخص و شفاف در خصوص وضعيت آینده و مسير حرکت آتي خود
دارد ( ،)CM2و شرکت ما اهداف روشن منطبق بر راهبرد و چشمانداز مشخص دارد
()CM3

براي بررسي روایي پرسشنامه روایي محتوایي و روایي سازه (شامل روایي همگرا و منطقي)
بهکار گرفته شد .روایي محتواي پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان در زمينة موضوع مورد
پژوهش تأیيد شد .در بررسي روایي سازه ،براي ارزیابي روایي همگرا سه معيار مختلف شامل
بارهاي عاملي استاندارد مساوي و بزرگتر از  ،1/1ميانگين واریانس استخراجشده مساوي و بزرگتر
از  1/1و پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر از  1/6محاسبه و بررسي شد (.)Hair et al., 2010, p.678
همچنين ،براي بررسي روایي منطقي ،ضرایب همبستگي بين عاملهاي مکنون در مدل اندازهگيري
بهکار گرفته ميشود ،بهطوري که این ضرایب باید معنادار باشند ( .)Paswan, 2009, p.48افزون بر
بررسي روایي ابزار تحقيق در قالب موارد بيانشده ،بهمنظور بررسي پایایي ابزار تحقيق نيز پایایي
ترکيبي بررسي شد که مقدار آن براي هر یک از مکنونها باید بزرگتر از  1/6باشد (
p.679

Hair et al.,

 .)2010,بهمنظور بررسي و آزمون درستبودن مدل و برازش آن با دادههاي ميداني از

شاخصهاي برازندگي بهره گرفته شد که در این تحقيق این شاخصها شامل کاياسکوئر (،)χ1
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ميانگين مجذور پسماندها ( ،)RMRشاخص نرم برازندگي ( ،)NFIشاخص نرمنشدة برازندگي
( ،)NNFIشاخص برازندگي فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFIشاخص ميزان انطباق
( )GFIو شاخص ریشة دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ( )RMSEAبودند .تجزیهوتحليل
دادهها با نرمافزار  AMOS20انجام گرفت.
يافتههاي تحقيق
مدلهاي اندازهگيري تحقيق

بهمنظور برآورد مدلهاي اندازهگيري نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني ،دادههاي گردآوريشده
با نرمافزار

AMOS20

از طریق تحليل عاملي تأیيدي (مرتبة اول) تجزیه و تحليل شد .یافتهها در

جدولهاي  9و  4بيان شده است .با توجه به نتایج ،در مدل اندازهگيري نوآوري سازماني ،به
استثناي سه متغير

IP6

(مربوط به متغير مکنون نوآوري توليدي)،

IA5

(مربوط به متغير مکنون

نوآوري اداري) و متغير ( IC3مربوط به متغير مکنون فرهنگ نوآوري) که بهدليل داشتن بار عاملي
کمتر از  1/1از مدل اندازهگيري کنار گذاشته شدند ،سایر متغيرها بار عاملي بزرگتر از  1/1بودند.
در حالي که در مدل اندازهگيري فرهنگ سازماني همة متغيرها بار عاملي بيشتر از  1/1داشتند و به
این ترتيب ،هيچ متغيري از فرایند تحليل حذف نشد .همچنين ،نتایج مربوط به مقادیر ميانگين
واریانس استخراجشده نشان داد مقدار این شاخص براي همة متغيرهاي مکنون مورد مطالعه شامل
نوآوري توليدي ،نوآوري اداري و فرهنگ نوآوري در مدل اندازهگيري نوآوري سازماني و
متغيرهاي مکنون درگيرشدن در کار ،رسالت ،سازگاري و انطباقپذیري در مدل اندازهگيري فرهنگ
سازماني ،بيشتر از  1/1بود (جدول  .)9افزون بر این دو شاخص ،نتایج تحقيق حاکي از آن بود که
مقادیر پایایي ترکيبي محاسبهشده براي مکنونهاي دو مدل اندازهگيري مورد مطالعه ،بزرگتر از 1/6
بودند (جدول  .)9در مجموع ،با توجه به نتایج و براساس معيارهاي سهگانه ،و پس از انجامدادن
اصالحات یادشده ،روایي همگراي ابزار تحقيق به دست آمد .در بررسي روایي منطقي نيز نتایج
نشان داد ضرایب همبستگي بين همة متغيرهاي مکنون مورد مطالعه در قالب مدلهاي اندازهگيري
معنادار است و در نتيجه ،ابزار تحقيق روایي منطقي دارد (جدول  .)9در بررسي پایایي پرسشنامه
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نيز از آنجا که مقادیر پایایي ترکيبي بهدستآمده براي مکنونهاي مختلف باالتر از  1/6بود ،ابزار
تحقيق پایایي مناسبي دارد (جدول .)9
جدول  .3خالصه نتايج بررسي مدلهاي اندازهگیري تحقیق

بخشهاي اصلي
پرسشنامه
نوآوري سازماني

فرهنگ سازماني

متغيرهاي مکنون

ضرايب همبستگي بين مکنونها

پايايي
ترکيبي

نوآوري توليدي
*

نوآوري توليدي

1/139

نوآوري اداري

1/341

***1/411

فرهنگ نوآوري

1/133

***1/416

*1/611

--

***1/996

*1/646

درگيرشدن در کار

سازگاري

*1/113

--

--

--

درگيرشدن در کار
سازگاري

1/321

انطباقپذیري
*** معناداري در سطح 1/12

1/191

--

--

انطباقپذيري

1/616

رسالت

نوآوري اداري

رسالت

***

*

فرهنگ نوآوري

*

1/661

--

--

1/611

1/116

***1/411

***1/412

*1/611

--

1/612

***

***

1/121

1/111

***

1/111

*

1/121

مقادیر ميانگين واریانس استخراجشده

نتایج برازش مدل در جدول  4بيان شده است که براساس آن ،برازش دو مدل اندازهگيري
مورد مطالعه شامل نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني در سطح قابل قبولي بود.
جدول  .4نتايج میزان انطباق مدل اندازهگیري با شاخصهاي برازندگي

شاخص

1

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده

≤9

≤ 1/31

≤ 1/11

≤ 1/31 ≤ 1/31

≤ 1/11

مقادیر مدل اندازهگيري نوآوري سازماني

2/111

1/319

1/144

1/319

1/391

1/114

مقادیر مدل اندازهگيري فرهنگ سازماني

2/461

1/311

1/141

1/311

1/393

1/114

مدل ساختاري تحقيق
نتایج برآورد مدل ساختاري تحقيق در جدولهاي  1و 1و شکل  1بيان شده است .البته ،شایان ذکر
است پيش از اجراي مدل ساختاري ،نرمالبودن چندمتغيرة دادهها بررسي شد که براي این منظور،
دو شاخص چولگي و کشيدگي محاسبه شد که با توجه به نتایج ،دامنة مقادیر شاخص چولگي بين
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 -2/114الي  +1/991و شاخص کشيدگي بين  -2/911الي  +2/113بود که بر این اساس ،دادهها
نرمال بودند .در بررسي برازش نيکویي مدل ساختاري ،یافتههاي تحقيق نشان داد مدل برآوردشده
برازش نيکویي قابل قبولي دارد (جدول  .)1بيان این نکته ضروري است که با توجه به اصالحات
انجامگرفته در مدلهاي اندازهگيري ،مدل ساختاري در همان مرحلة اول برازش مناسبي داشته و به
اصالح نياز نداشت.
جدول  .5نتايج میزان انطباق مدل اندازهگیري با شاخصهاي برازندگي

شاخص

1

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده

≤9

≤ 1/31

≤ 1/11

≤ 1/31

≤ 1/31

≤ 1/11

مقدار گزارششده

1/941

1/311

1/169

1/311

1/322

1/163

از آنجا که ضریب تعيين نوآوري سازماني  11درصد بدست آمد ،ابعاد مورد مطالعه شامل
درگيرشدن در کار ،رسالت ،سازگاري و انطباقپذیري حدود  11درصد از واریانس نوآوري
سازماني در شرکتهاي تجاري کشاورزي را تبيين کردهاند.
درگيرشدن در کار
1/62

1/41
نوآوري
سازماني

1/12
رسالت

1/11
1/43

1/11

1/96

سازگاري

1/92

1/11
انطباقپذيري

1/41

شکل  .2مدل ساختاري تحقیق با مقادير ضرايب رگرسیوني استانداردشده

افزون بر نتایج یادشده ،خالصة نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق در جدول  1بيان شده است.
همانطور که از نتایج مشخص است چهار فرضية تحقيق تأیيد شد ،بهطوري که هر یک از چهار
بعد درگيرشدن در کار ،رسالت ،سازگاري و انطباقپذیري اثر مثبت و معنادار بر متغير وابسته

 112

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار 1316

نوآوري سازماني ميگذارند .همچنين ،براساس ميزان ضریب استاندارد که نشاندهندة شدت اثر
است ،دو بعد درگيرشدن در کار و سازگاري فرهنگ سازماني بيشترین تأثير را در توسعه و تقویت
نوآوري سازماني در شرکتهاي تجاري کشاورزي در استان زنجان داشتند.
جدول  .6نتايج آزمون فرضیههاي تحقیق

فرضيههاي تحقيق

ضرايب رگرسيوني
استانداردشده

مقدار تي سطح معناداري نتيجة آزمون

درگيرشدن در کار <--نوآوري سازماني

1/421

1/111

1/111

تأیيد فرضيه

رسالت <--نوآوري سازماني

1/114

1/114

1/111

تأیيد فرضيه

سازگاري <--نوآوري سازماني

1/913

4/113

1/111

تأیيد فرضيه

انطباقپذیري <--نوآوري سازماني

1/929

4/216

1/111

تأیيد فرضيه

بحث و نتيجه
نتایج این تحقيق نشان داد براساس معيارهاي سهگانه بارهاي عاملي استاندارد مساوي و بزرگتر از
 ،1/1ميانگين واریانس استخراجشده مساوي و بزرگتر از  1/1و پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر
 ،1/6مدلهاي اندازهگيري نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني (پس از انجامدادن اصالحات الزم)
روایي همگراي مناسبي دارند .در زمينة روایي منطقي و پایایي ترکيبي ،نتایج این تحقيق حاکي از
آن بود که هر دو مدل اندازهگيري مورد مطالعه روایي منطقي مناسبي داشتند و مقادیر پایایي
ترکيبي براي همة متغيرهاي مکنون بزرگتر از  1/6بودند .مقادیر شاخصهاي برازش نشان داد دو
مدل اندازه گيري مورد مطالعه شامل نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني برازش مناسبي دارند.
یافتههاي پژوهش در زمينة مدل ساختاري تحقيق حاکي از آن بود که براساس مقادیر شاخصهاي
برازش ،ساختار کلي مدل تحقيق تأیيد است .بهعبارت دیگر ،مدل تدوینشده بر مبناي مباني نظري
و پيشينة تجربي (مدل مفهومي تحقيق) با واقعيت انطباق دارد و از طریق دادههاي ميداني
گردآوريشده حمایت ميشود .همچنين ،براساس نتایج مشخص شد که چهار فرضية تحقيق تأیيد
شد و چهار بعد درگيرشدن در کار ،سازگاري ،انطباقپذیري و رسالت از اثر مثبت و معناداري بر
متغير وابسته ميگذارند .بين چهار عامل اشارهشده ،براساس ميزان ضرایب رگرسيوني
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استانداردشده ،دو بعد درگيرشدن در کار و سازگاري بيشترین تأثير را در توسعه و تقویت نوآوري
سازماني در شرکتهاي تجاري کشاورزي داشتند.
در آزمون فرضية اول تحقيق ،یعني تأثير بعد درگيرشدن در کار بر نوآوري سازماني ،از مقایسة
نتایج پژوهشهاي پيشين با این تحقيق مشخص ميشود نتيجة این بخش از تحقيق با یافتههاي
پژوهشهاي متعددي مانند جدیدي و همکاران ( ،)2931ساروس و همکاران ( ،)1111و سين و
همکاران ( )1121همسویي دارد و آنها را تأیيد ميکند .در این زمينه ،باید اشاره شود آموزش و
توسعة مستمر مهارتهاي فني و تخصصي اعضا ،شرکت را در راستاي ایجاد ایدههاي نو پيش
ميبرد و به اعضا کمک ميکند با بهکارگيري دانش و اطالعات نوآوريهاي جدید را بهکار گيرند.
همچنين ،درگيرشدن افراد در تصميمگيريها ،تعهد آنها را نسبت به سازمان افزایش داده و انگيزة
افراد را براي ایجاد نوآوريها افزایش ميدهد .وجود کار گروهي در بين اعضاي شرکت نيز عامل
مؤثري در تبادل دانش و اطالعات است و از این رو ،شرایط مناسبي براي ایجاد نوآوري فراهم
ميکند .بنابراین ،بعد درگيرشدن در کار از طریق آموزش و توسعة مستمر مهارتهاي فني و
تخصصي ،درگيرکردن اعضا در تصميمگيريها و تقویت کار گروهي ميتواند بر توسعة نوآوري
سازماني تأثيرگذار باشد .در آزمون فرضية دوم و تأثير مثبت و معنادار بعد رسالت بر نوآوري
سازماني ،مرور نتایج مطالعات مختلف حاکي از آن است که هر چند این یافته با نتایج تحقيق
جدیدي و همکاران ( )2931مطابقت ندارد ،ولي نتایج پژوهشهاي ساروس و همکاران (،)1111
و یاسيل و کایا ( )1121را تأیيد ميکند .براساس نتایج این مطالعات ،وجود جهتگيري و
برنامهریزي راهبردي مشخص ،افق دید شفاف در زمينة وضعيت آینده و اهداف منطبق بر راهبرد و
چشمانداز مشخص ،به اعضاي شرکت امکان ميدهد متناسب با اهداف شفاف شرکت ،نظرهاي
جدیدي را مطرح و اجرا کنند و از این طریق بتوانند در ایجاد نوآوري سهيم باشند .در رابطه با
فرضية سوم تحقيق ،با توجه به نتایج مشخص شد بعد سازگاري بر نوآوري سازماني اثر مثبت و
معناداري دارد که این یافته ،نتایج مطالعات جدیدي و همکاران ( ،)2931و یاسيل و کایا ()1121
را تأیيد ميکند .مسلم است وجود هویت و ارزشهاي جمعي یکسان بين اعضاي شرکت ،احساس
تعلق خاطر نسبت به سایر اعضاي شرکت بهعنوان یک خانواده و کارکردن با یکدیگر براي رسيدن
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به اهداف مشترک ،از اصليترین عوامل ایجاد و توسعة نوآوريهاي سازماني محسوب ميشوند.
در حالي که نتایج تحقيق نوري ( )2932نشان ميدهد از آنجا که توزیع سهام در بيشتر شرکتها
به نفع یک الي دو نفر از اعضا است و سایر اعضا سهم کمتري دارند ،از این رو ،بين اعضاي
شرکتها احساس تعلق خاطر و توافق و همدلي الزم وجود نداشته و افراد اعتماد کافي به یکدیگر
ندارند که این مسئله بهشدت بعد سازگاري فرهنگ سازماني و در نتيجه ،سطح نوآوري سازماني را
در شرکتها به شکل منفي تحت تأثير قرار داده است .در نهایت ،دربارة فرضية چهارم تحقيق
دربارة تأثير بعد انطباقپذیري بر نوآوري سازماني ،بررسي پژوهشهاي پيشين نشان ميدهد نتيجه
در این بخش ،یافتههاي پژوهشهاي جدیدي و همکاران ( ،)2931سين و همکاران ( ،)1121و
یاسيل و کایا ( )1121را تأیيد ميکند؛ در این زمينه ،باید اشاره شود شرکتها و سازمانهایي که
نسبت به تغييرات پيراموني خود بهویژه فناوريهاي جدید حساس بوده و بهطور مناسب نسبت به
آنها واکنش نشان دهند ،از سطح خالقيت و نوآوري بيشتري برخوردارند .در واقع ،این شرکتها
با پذیرش تغييرات بيروني و فناوريهاي جدید ،ذهن اعضاي خود را به سوي نظرهاي نو سوق
ميدهند و فرصتهایي را براي تشویق خالقيت و توسعة دانش و توانایيهاي اعضاي خود فراهم
ميکنند .در نتيجه ،نوآوريهاي جدیدتري در شرکت ایجاد ميشود .اهميت این موضوع با
درنظرگرفتن زمينههاي متنوع و وسيع فعاليت در حوزة کشاورزي و فناوريهاي جدیدي که
ميتوانند در هر یک از این زمينهها بهکار گرفته شوند ،دوبرابر است .از سوي دیگر ،وجود
انطباقپذیري در شرکت ،این امکان را فراهم ميکند که از طریق دانش و اطالعات جدید،
راهحلهاي جدید و مناسبي در اختيار اربابرجوعان قرار گرفته و مسائل و مشکالت آنها به
شکل مؤثرتر و کارآمدتري مرتفع شود.
پيشنهادها
با درنظرگرفتن نتایج پژوهش ،پيشنهادهاي زیر مطرح ميشود:
 مدیران شرکتها تا حد امکان تالش کنند از بيان دستورهاي آمرانه پرهيز کنند و ضمناعتماد به اعضا ،به آنان آزادي عمل کافي براي بيان نظرهاي نو و خالقانه بدهند؛
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 بستر الزم براي ایجاد و تقویت فرهنگ فعاليت تيمي و کار گروهي بين اعضاي شرکتهابهویژه از طریق ایجاد فضایي دوستانه مبتني بر صداقت و اعتماد متقابل بين اعضاي شرکت
با یکدیگر فراهم شود؛
 برنامة جامع آموزشي از طریق نيازسنجي از اعضاي شرکتها بهمنظور برگزاري منسجم وهدفمند دورههاي آموزشي در زمينههاي مختلف بهویژه تقویت دانش فني و تخصصي
اعضا تدوین شده و شرایط الزم براي اجراي آن فراهم شود؛
 جلسات و نشستهاي رودررو بهویژه در قالب جلسات طوفان مغزي بهمنظور تسهيمدانش و اطالعات و دستيابي به راهحلهاي جدید و نوآورانه بهطور مستمر در شرکتها
برگزار شود؛
 سيستمهاي تشویقي و انگيزشي مناسب در شرکتها براي تقویت سطح خالقيت ،نوآوري،یادگيري و توانمندسازي اعضا ایجاد و توسعه داده شود.
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