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 مقدمه

هاي جدید نياز دارند هاي نو و نظریهها براي بقاي خود در محيط متالطم امروزي به اندیشهسازمان

مناسب از  ة؛ افزایش تهدیدها از یک سو و لزوم استفاد(99، ص2931، همکاراننصر اصفهاني و )

رو  ههاي شدیدي روبها را با نوسانسازمان ناپذیر بينياز سوي دیگر، محيط پویا و پيشها فرصت

شهابي و جليليان، )کشاند و به چالش مي کند ميها را به سمت تغيير و نوآوري هدایت  و آن کرده

هاي ها و سازماني استمرار فعاليت شرکتاصل در واقع، نوآوري سازماني عامل(. 291، ص2931

تري دهد تا در محيط متغير کنوني به شکل اثربخشتوانایي ميها  به آنرود و مختلف به شمار مي

به هر حال، از آنجا که نوآوري سازماني اغلب (. Balan & Lindsay, 2010, p.32) کنندرقابت 

 برايوکار  هایي بهتر براي درک راهبردهاي کسبجوي روشو طور مستمر به دنبال جست به

هاي جدید است، چگونگي بهبود شناسيهاي نوین و روشتر از فناوريرداري اثربخشب بهره

 Peng et)کرده است ریزان را به خود جلب ظرفيت نوآوري سازماني همواره توجه محققان و برنامه

al., 2014, p.466 .) گرفته در زمينة شناسایي  انجام تحقيقات مختلفدر این زمينه، براساس نتایج

است فرهنگ  ، مشخص شدهنوآوري سازمانيو متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر بهبود عوامل 

توان انتظار داشت سطح ميزماني  فقطشود و ترین این متغيرها محسوب مي سازماني یکي از مهم

که فرهنگ  ا، بدین معنکه کل سازمان از آن حمایت کنندبهبود یابد خالقيت در سازمان نوآوري و 

فرهنگ عبارت دیگر،  به(. Amabile, 1979, p.222)نه در آن سازمان شکل بگيرد سازماني نوآورا

در تسهيل و و نقش اساسي  (241، ص2911اميني، ) ردداقرار  ينوآوري سازمان مرکزسازماني در 

 .(9، ص2913، همکاراننعامي و ) کند ایفا ميدر سازمان یندهاي خالقيت و نوآوري اگسترش فر

خوبي قادر است رفتارهاي نوآوري در  بهکه فرهنگ سازماني بر این باورند محققان سازماني 

نوآوري اعتقاد به  سوي بهتواند اعضاي یک سازمان را  فرهنگ مي زیرا، کندسازمان را ترغيب 

و تعهد  کردههدایت هنجارهاي مرتبط با نوآوري پذیرش و  یک ارزش بنيادي سازمان ةمنزل به

 (.Hartmann, 2006, p.159) کندتوجهي تقویت  شایانه شکل ببه آن را  اعضاي سازمان
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 لهئبيان مس

، به تشکيل و (Bahrami et al., 2007, p.24)هاي ترویج دولتي در کشور ناکارآمدي و محدودیت

اي، فني و هاي خصوصي خدمات مشاورههاي تجاري کشاورزي در قالب شبکهاندازي بنگاهراه

در این ميان، (. Hashemi & Hedjazi, 2011, p.53) منجر شد2911مهندسي کشاورزي از سال 

 عرضة ةهاي پيشرو در حوزکرمانشاه و همدان جزء استان مانندهایي استان زنجان به همراه استان

شرکت  16در حال حاضر، حدود  طوري که هشود، باي کشاورزي محسوب ميخدمات مشاوره

در خدمات به کشاورزان  عرضةدر حال ان زنجدر سطح روستاهاي استان کشاورزي تجاري 

عليرغم نتایج مطالعات حاکي از آن است که . باشند مي ايفني، مهندسي و مشاورههاي  زمينه

، این تجاري هايشرکتسال از آغاز فعاليت  هشتو گذشت حدود گرفته  هاي انجامفعاليت

ها و خدمات رزان به توانمنديکشاو نياطمينا بي ماننددر عمل با موانع و مشکالت جدي  هاشرکت

، استقبال اندک و هاشرکتجاي حمایت از  هاي دولتي به، رقابت بخشهاشرکتتوسط  شده عرضه

ه است تا در شداند که سبب از سوي کشاورزان و سایر موارد مواجه شدهها شرکتعدم پذیرش 

 ,Hashemi & Hedjazi)در سطح استان زنجان پایين بوده  تجاري هايشرکتمجموع عملکرد 

2011, p.52 ) شده  عرضهها و خدمات فعاليت دربارةو کشاورزان از سطح رضایت چندان مناسبي

رسد مي در این زمينه، به نظر(. 112، ص2931، همکارانرضائي و )برخوردار نباشند  ها آنتوسط 

تجاري  هايت شرکتشده و استمرار فعالي یکي از راهکارهاي اصلي براي رفع موانع اشاره

و ویژه فرهنگ سازماني و ابعاد آن  بهگذار بر آن تأثير عواملکشاورزي، توجه به نوآوري سازماني و 

با توجه به اینکه تاکنون در این خصوص، . آن باشد ةشرایطي براي تقویت و توسع کردن فراهم

ین بود که آیا پرسش اساسي این تحقيق انگرفته است،  انجامخاصي در سطح استان زنجان  ةمطالع

استان زنجان  کشاورزيتجاري  هايدر شرکت يسازمانابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري 

 یا خير؟ استگذار تأثير
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 مباني نظري تحقيق

 نوآوري سازماني 

عنوان معرفي و کاربرد  رود که غالباً بهها به شمار مينوآوري یکي از عوامل حياتي موفقيت سازمان

هاي مختلف سازمان جدید بوده و هایي که براي بخشها، فرایندها، محصوالت یا رویهنظر ةآگاهان

 شده است، تعریف شود يممنجر توجهي به ایجاد ارزش براي سازمان  شایان طور  پذیرش آن به

(Peng et al., 2014, p.466 .)توسعه و پذیرش یک  ةمنزل در برداشت دیگري، نوآوري سازماني به

جدید در فرایندهاي سازماني در نظر گرفته شده است که براي کل سازمان نوآورانه  یا رفتار نظر

توان در مجموع، نوآوري سازماني را مي(. Steiglitz & Heine, 2007, p.10)شود محسوب مي

ها، خدمات یا تغييرات آن به محصوالت، رویه ةفرایندي دانست که ابتکارات سازماني به واسط

، 2932، همکارانپور و ایماني)شوند بازار تبدیل مي به شدني رزش افزوده یا عرضهسازماني داراي ا

 (. 11ص

که نوآوري  استکيد بر این نکته أ، تاهميت داردآنچه در تبيين مفهوم نوآوري سازماني 

ابعاد اي از دربرگيرنده مجموعه و چندعاملي اي بعدي نبوده، بلکه حيطهتک يسازماني مفهوم

ابعاد نوآوري ( 1113) همکارانپور و دامن، زمينهدر این (. Lam, 2010, p.175) استمختلف 

مرادي و بندي دیگري، در طبقه. اندسازماني را شامل نوآوري فرایند و نوآوري محصول دانسته

، نوآوري خدماتي، نوآوري توليد، نوآوري (1111) به نقل از ميوس و ادکوئيست( 2931) همکاران

جامع، برداشت در یک . اند کردهمعرفي ترین ابعاد نوآوري سازماني  را مهماداري  فني و نوآوري

ترین ابعاد نوآوري سازماني را در قالب سه دسته نوآوري توليدي اصلي (1121)کروسان و آپایدین 

خدمات و محصوالت جدید به مشتریان براساس انتظارات و عرضة سازمان در / پيشتازي شرکت)

هاي جدید در ها و شيوهروش کارگيري به)، نوآوري اداري (آنان و تغييرات پيراموني نيازهاي متغير

و ( هاي مدیریتيکارگيري نوآوري کيد بر شناسایي و بهأخدمات و ت عرضة توليد محصوالت و

پردازي کارکنان و تشویق فضا و محيط سازماني براي ایده کردنفراهم)فضاي نوآوري / فرهنگ

که با توجه به جامعيت این  اند کردهمعرفي ( اقدامات نوآورانه دادن پذیري و انجامآنان به ریسک
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 & Crossan)بودن آن به لحاظ سادگي در سنجش نوآوري سازماني  بندي و همچنين کاربرديطبقه

Apaydin, 2010, p.1162) ،شده است کار گرفته بهبندي در این مطالعه این دسته.  

 فرهنگ سازماني

سعيدا اردکاني و ) مراتب است چيزي بيش از سطوح افقي و عمودي، واحدها و سلسلهسازمان 

هاي  ، شخصيتي که ویژگيداردانند یک فرد شخصيت میک سازمان (. 1، ص2913زرشکي،  دره

 کارکنان(. 4، ص2913، همکارانپور و فيض) داردکاري، نوآوري و غيره را پذیري، محافظهانعطاف

فرهنگ سازماني  ،کنند و این همان رفتاري خاص باهم توافق مي يیک الگونسبت به  در سازمان

ها، باورها و اعتقادات یک سازمان است  اصلي نگرش ةمایفرهنگ سازماني جاندر حقيقت، . است

فرهنگ (. 1، ص2913، زرشکي سعيدا اردکاني و دره)یابد  ها نمود مي که در کارکنان و عملکرد آن

عامل  ،اجزاي داخلي سازمان بوده و از سوي دیگر ةاز یک سو پيونددهند سازماني عاملي است که

تعریف  (.11، ص2932عسکریان و طاهري عطار، ) استهاي دیگر  سازمان از سازمان ةکنندتفکيک

هاي  است، زیرا بخشي از صورت بسيار دشوارآن،  ةمشخصات پيچيد دليل فرهنگ سازماني به

دانشمندان و  بيشتررسد  ، به نظر ميوجود این با. تاس یرناپذ فرهنگ، غيرملموس و مشاهده

محوري و مرکزي عملکرد سازمان  ةنویسندگان بر این نکته توافق دارند که فرهنگ سازماني نقط

 همکاراندر یک برداشت جامع، الواني و  (.211، ص2931 ضمير، والمحمدي و روشن)است 

ها و عقاید مشترک، که اعضاي سازمان  از ارزشاي  مجموعه ةمنزلبه را فرهنگ سازماني ( 2932)

 . اند کردهچگونگي کارکردن و موجودیت سازمان خود دارند، تعریف  ةدربار

هاي هاي اخير الگوها و مدلدر خصوص تبيين اجزا و ابعاد گوناگون فرهنگ سازماني، در سال

ه اینکه مبناي شده است که در این بخش با توجه ب طراحيزیادي از سوي متخصصان مختلف 

ترین  در این مدل مهم. است تشریح شده، این مدل است( 1111)مدل این پژوهش مدل دنيسون 

 (: Denison, 2000, p.122) به شرح زیر استابعاد فرهنگ سازماني 

شوند و  هاي کاري تشکيل مي گروه/ هاهاي اثربخش بر محور تيم سازمان: درگيرشدن در کار .2

هایي اعضاي در چنين سازمان .دهند سطوح توسعه مي ةانساني خود را در همهاي منابع  قابليت

 ةهاي خود احساس تعهد جدي دارند و خود را بخشي از پيکروليتئسازمان نسبت به کار و مس
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هاي اثربخش غالباً باثبات و  تحقيقات نشان داده است، سازمان: سازگاري .1دانند؛ سازمان مي

 ،گيردهاي بنيادي در سازمان نشأت مي ها رفتارهاي کارکنان از ارزشزماندر این سا. اند یکپارچه

خوبي هماهنگ و   هاي سازماني به حتي زماني که مدیر و کارکنان دیدگاه متقابل دارند، فعاليت

فرهنگ سازماني،  ةترین مشخص مهمبسياري از صاحبنظران معتقدند : رسالت .9پيوسته است؛ 

روند و وضعيت موجودشان دانند به کجا ميهایي که نميسازمان .استآن ( موریتأم)رسالت 

-هاي موفق شناخت و درک روشني از چشم به عکس، سازمان. روندچيست، معموالً به بيراهه مي

انداز و مسير حرکت خود دارند و براساس آن، اهداف سازماني و راهبردي مشخصي را تعریف 

پذیري در برابر تغييرات بيروني، ي اثربخش عليرغم انعطافهاسازمان: يپذیر انطباق .4؛ کنند مي

رو، یکپارچگي  کنند، از اینسختي تغيير مي هاي سازماني بهو به لحاظ اصول و ارزش اند یکپارچه

این . هایي برشمردهاي چنين سازمانترین مشخصه توان از مهم پذیري بيروني را مي دروني و انطباق

طور  ها به آن .خود در طول زمان درس گرفته و ظرفيت ایجاد تغيير را دارندها از اشتباهات سازمان

 . باشند شدن براي مخاطبان خود مي لئمستمر در حال بهبود توانایي سازمان در راستاي ارزش قا

 پژوهش ةپيشين

فرهنگ سازماني بر فرایند خالقيت و نوآوري  تأثيردر بررسي ( 2911) همکارانجبل عاملي و 

سازماني در یک شرکت خودروسازي دریافتند فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل راهبرد، ساختار 

هاي پشتيبان نوآوري، اثر مثبت و رفتارها و ارزش ،سازماني، سازوکارهاي حمایتي، ارتباطات

 تأثيردر بررسي ( 2913) همکارانا و طبرس. گذارند مينوآوري سازماني  ةداري بر توسعامعن

هاي عمومي کشور به این نتيجه فرهنگ کارآفرینانه سازماني بر خالقيت و نوآوري در نهاد کتابخانه

در . گذارد ميداري امثبت و معن تأثيررسيدند که فرهنگ سازماني کارآفرینانه بر خالقيت و نوآوري 

فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني در شرکت  رتأثي( 2931) همکاراندیگري، جدیدي و  ةمطالع

نتایج تحقيق حاکي از آن بود که ابعاد درگيرشدن در کار، . کردندخزرخرم بروجرد را بررسي 

بعد رسالت  ةد، در حالي که رابطگذارن مي تأثيرپذیري و سازگاري بر نوآوري سازماني انطباق

 همکارانهاي تحقيق مرادي و براساس یافته .يستدار نافرهنگ سازماني با نوآوري سازماني معن



  121   ( مورد مطالعه استان زنجان) کشاورزيهاي تجاري سازماني در شرکتاثر ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري  

   

 

بين متغيرهاي مورد  ةفرهنگ مدیریت خطا بر نوآوري سازماني، رابط تأثيردر بررسي ( 2931)

 ةهاي داروسازي و بيممطالعه شامل فرهنگ مدیریت خطا و نوآوري سازماني در شرکت

( 2931)در نهایت، اسدي و ذاکري . دار بوداشده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معن پذیرفته

 کردندمشخص  ،ثير متغيرهاي فرهنگ سازماني بر نوآوري در سازمان با منطق فازيأدر بررسي ت

که بين متغيرهاي مختلف فرهنگ سازماني، متغير دسترسي به مدیریت بيشترین و متغير ارزیابي 

 .دارندنوآوري سازماني  ةدر تقویت و توسعرا عملکرد کمترین سهم 

در طراحي مدل فرهنگ سازماني محرک خالقيت و نوآوري ( 1119) مارتين و تربالنچ

و  رنددار وجود داامثبت و معن ةفرهنگ سازماني و نوآوري در سازمان رابط کردندمشخص 

بسيار مهم در تسریع و تسهيل خالقيت و نوآوري  يها، هنجارها و باورهاي کارکنان نقش ارزش

آفرین و رهبري تحول ةرابط( 1111) همکاراندیگري، ساروس و  ةدر مطالع .کنند سازماني ایفا مي

نتایج این تحقيق حاکي از آن بود که بين . را بررسي کردندفرهنگ سازماني با نوآوري سازماني 

پذیري با نوآوري فرهنگ سازماني و ابعاد آن شامل درگيرشدن در کار، رسالت، سازگاري و انطباق

 همکارانسين و . ردداري وجود داامثبت و معن ةمدیریتي استراليا رابط سساتؤسازماني در م

هاي دولتي و خصوصي مالزي در بررسي فرهنگ سازماني و نوآوري سازماني در سازمان( 1121)

ظرفيت  ةمحوري، توسعنشان دادند شش بعد فرهنگ سازماني شامل توانمندسازي، مشارکت و تيم

درصد از  91حدود  ،پذیريانطباق/ محوري و یادگيري سازماني سازماني، ایجاد تغيير، مشتري

در ( 1121)یاسيل و کایا . کنند ميهاي مورد مطالعه را تبيين تغييرات نوآوري سازماني در سازمان

با توجه به نتایج . کردندظرفيت نوآوري سازماني را بررسي  درخود نقش فرهنگ سازماني  ةمطالع

متشکل از چهار بعد درگيرشدن در کار، رسالت، سازگاري و ) این تحقيق، فرهنگ سازماني

 داردهاي دولتي و خصوصي ترکيه داري بر ظرفيت نوآوري شرکتاثير مثبت و معنأت( پذیري انطباق

به همين منوال، . شودبرنده در توسعه و تقویت نوآوري سازماني محسوب ميو یک عامل پيش

فرهنگ سازماني، نوآوري و عملکرد سازماني براساس  ةدر بررسي رابط( 1129)هوگان و کوته 

داري بر ميزان نوآوري ادریافتند فرهنگ سازماني و ابعاد مختلف آن اثر مثبت و معن ،مدل شاین

 . گذارند ميهاي حقوقي سازماني در شرکت
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ها از جمله طور که اشاره شد نوآوري یکي از عوامل حياتي موفقيت سازمان در مجموع، همان

هاي اصلي براي بهبود و رود که ضروري است زمينهبه شمار مي کشاورزيهاي تجاري شرکت

طبرسا و  مانند، نتایج مطالعات متعدد زمينهدر این . شرکت فراهم شود/ تقویت آن در سازمان

( 1121)، یاسيل و کایا (1111) همکاران، ساروس و (2931) همکاران، مرادي و (2913) همکاران

ترین متغيرهاي سازماني نشان دادند فرهنگ سازماني یکي از اصلي( 1129)کوته  و هوگان و

همچنين، با توجه . گذار باشدتأثيرتواند بر نوآوري سازماني طور مستقيم مي شود که بهمحسوب مي

بودن متغيرهاي نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني، در این مطالعه بر مبناي مدل  به چندبعدي

نوآوري توليدي،  ةترین ابعاد نوآوري سازماني در قالب سه دستاصلي (1121)ایدین کروسان و آپ

ترین ابعاد فرهنگ  مهم( 1111)مدل دنيسون فضاي نوآوري و براساس / نوآوري اداري و فرهنگ

 . ي در نظر گرفته شدپذیر سالت و انطباقسازماني شامل درگيرشدن در کار، سازگاري، ر

 مدل مفهومي پژوهش 

اصلي پژوهش، تحقيق حاضر با هدف  ةلئهاي پيشين و مسشده در بخشیادتوجه به مطالب با 

کشاورزي در تجاري  هايشرکتابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري سازماني  تأثيربررسي 

براي تحقق این هدف، براساس مرور متون نظري تحقيق و مطالعة . انجام گرفت استان زنجان

 . شود تحقيقات پيشين، مدل مفهومي پژوهش به شرح زیر ترسيم مي
 

 

 
 
 
 

 
 

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

 

 : استهاي این تحقيق به شرح زیر براساس مدل مفهومي پژوهش، فرضيه

 
 

 

 

 درگيرشدن در کار

 پذیريانطباق

 سازگاري

 نوآوري اداري رسالت

 توليدينوآوري 

 فرهنگ نوآوري

 سازماينوآوري 



  121   ( مورد مطالعه استان زنجان) کشاورزيهاي تجاري سازماني در شرکتاثر ابعاد فرهنگ سازماني بر ميزان نوآوري  

   

 

 هايشرکتبعد درگيرشدن در کار فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني : فرضية اول -

 .گذارد ميدار ااثر مثبت و معنکشاورزي تجاري 

کشاورزي تجاري  هايشرکتبعد رسالت فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني  :فرضية دوم -

 .گذارد ميدار ااثر مثبت و معن

تجاري  هايشرکتسازگاري فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني  بعد: فرضية سوم -

 .گذارد ميدار اثر مثبت و معني کشاورزي

تجاري  هايشرکتي فرهنگ سازماني بر نوآوري سازماني پذیربعد انطباق: فرضية چهارم -

  .گذارد ميداري ااثر مثبت و معن کشاورزي

 روش تحقيق 

 بهبا توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و  ي،این تحقيق از نظر ماهيت از نوع تحقيقات کمّ

 .ساختاري است سازي معادالت مبتني بر مدل و همبستگي -ها، توصيفي گردآوري داده ةنحولحاظ 

 بودکشاورزي در استان زنجان تجاري  هايشرکت کارشناساننفر از  111آماري این تحقيق  ةجامع

تحقيق  دادن ي از آنان براي انجامنفر 211 اي نمونه ،(2361)مورگان  و کرجسيجدول  براساسکه 

سازي معادالت ني بر مدلالبته، شایان ذکر است با توجه به اینکه این تحقيق مبت .انتخاب شد

عنوان یکي از معيارهاي اصلي براي تعيين حجم  آماري به ةبود، افزون بر حجم جامعساختاري 

ها و نوع تکنيک و تخمين آماري، تعداد متغيرها و گویه مانندآماري، معيارهاي مهم دیگري  ةنمون

آماري مورد توجه  ةمونتعداد ن ةکنند تعيين عنوان عوامل مهم پيچيدگي روابط در مدل مفهومي نيز به

جدول )نفر افزایش یافت  111و بر این اساس، حجم نمونه به  ،(Kline, 2011, p.259)قرار گرفت 

با  يا طبقهگيري نمونهدر این پژوهش روش هاي آماري، براي انتخاب و دستيابي به نمونه (.2

کارشناسان در هر یک از با درنظرگرفتن تعداد بدین ترتيب  .کار گرفته شد بهانتساب متناسب 

بزرگي هر یک از طبقات، تعداد / ، به صورت متناسب با حجم(هاي مختلفیعني شهرستان)طبقات 

طور تصادفي داخل هر یک  ها بهنمونه ،سپس .ها اختصاص داده شد مناسب به هر یک از آن ةنمون

طور که  همان. (2جدول ) ها گردآوري شد هاي مورد نياز از طریق آنها انتخاب و دادهاز شهرستان
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 ،شده بين پاسخگویان، در نهایت توزیع ةپرسشنام 111نشان داده شده است از مجموع  2در جدول 

 درصد 1/31نرخ بازگشت پرسشنامه ) کار گرفته شد بهها پرسشنامه گردآوري و در تحليل 212

 (. بود
 ها از شهرستانيک ر شده از ه هاي گردآوريو تعداد پرسشنامه آماري ةجامعه و نمون. 1 جدول

 هاشهرستان رديف
تعداد کل کارشناسان در 

 هاشهرستان
ة تعداد نمون

 يافته اختصاص
 تعداد پرسشنامة

 شده گردآوري

 91 93 11 زنجان 2
 91 93 11 ابهر 1
 29 24 11 خرمدره 9
 22 24 11 ماهنشان 4
 11 99 41 طارم 1
 91 49 11 خدابنده 1
 26 21 11 ایجرود 6

 212 111 111 مجموع

هاي فردي و  ها در این تحقيق پرسشنامه بود که از سه بخش مشخصه ابزار گردآوري داده

 21شامل )هاي نوآوري سازماني لفهؤهاي مرتبط با سنجش ماي پاسخگویان و پرسش حرفه

 2(IC)فرهنگ نوآوري و  (IA)نوآوري اداري  ،(IP)نوآوري توليدي در قالب سه بعد ( پرسش

ابعاد مرتبط با سنجش  يها پرسشو ( 1121)کروسان و آپایدین استاندارد  ةپرسشنامساس برا

، (CC)، سازگاري (CE)درگيرشدن در کار چهار بعد در قالب ( پرسش 21شامل ) فرهنگ سازماني

تشکيل شده ( 1111)دنيسون استاندارد  ةپرسشنامبراساس  1(CM)و رسالت ( CV)پذیري  انطباق

تا  2= از خيلي کم اي درجه پنج، طيف ليکرت یادشدهمقياس سنجش هر دو بخش . (1 جدول) بود

براي  1= تا کامالً موافق 2= هاي نوآوري سازماني و از کامالً مخالفلفهؤبراي م 1= خيلي زیاد

 .ابعاد فرهنگ سازماني بود

                                                           
1. Production (IP), Administrative (IA), Culture (IC) 

2. Engagement (CE), Compatibility (CC), Versatility (CV), Mission (CM) 
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 ها نمادهاي مربوط به آنها و ها و گويههاي اصلي پرسشنامه به همراه زيربخشبخش. 2جدول ادامة 

 (نمادها)ها گويه زيربخش بخش

ي
مان

از
 س

ري
آو

نو
 

دي
ولي

ي ت
ور

وآ
ن

 

(
IP) 

، (IP1) شوددر این شرکت همواره خدمات جدیدي به کشاورزان و روستایيان عرضه مي

و در  استخدمات جدید به کشاورزان و روستایيان پيشتاز  ةاین شرکت همواره در عرض

طور  ، شرکت ما به(IP2) داردها در سطح منطقه وضعيت بهتري مقایسه با سایر شرکت

اساس انتظارات و نيازهاي روستایيان و کشاورزان، خدمات جدیدي را به  پذیري برانعطاف

به  شده عرضهطور مستمر خدمات مختلف  ، در شرکت ما به(IP3)دهد آنان ارایه مي

شود مي ها تالش کيفيت آن يقاکشاورزان و روستایيان ارزیابي شده و در راستاي ارت

(IP4)خدمات جدید به کشاورزان و  عرضةاعضا براي نوآورشدن و  ،، در این شرکت

 عرضةهاي نو و این شرکت در ورود به زمينهو  (IP5) شوند روستایيان آموزش داده مي

 ( IP6)نيست ( کارمحافظه)محتاط  اصالًخدمات جدید به کشاورزان و روستایيان 

ري
آو

نو
 

ري
ادا

 

(
IA) 

 کند ميطور مستمر پيشنهادها و انتقادهاي کشاورزان و روستایيان را دریافت  هشرکت ما ب

-وجود مي هخدمات خود به آنان تغييراتي را ب عرضةها و فرایند در روشبراساس آن، و 

اعم )هاي مدیریتي کارگيري نوآوري شرکت ما همواره بر روي شناسایي و به، (IA1)آورد 

-دهي، شيوههاي جدید تشویق و پاداشهاي مرتبط با فناوري اطالعات، سيستمورياز نوآ

هاي جدید را این شرکت فناوري، (IA2) کند ميکيد أت( هاي نوین آموزش اعضا و غيره

 گيردکار مي و به کند ميهاي مشابه مستقر در سطح منطقه شناسایي زودتر از سایر شرکت

(IA3) ، ها و فرایندهاي نوین خدماتي، پيشتاز استروش بياناین شرکت همواره در 

(IA4)  ها و از روشوظایف خود  دادن براي انجامدهند در این شرکت اعضا ترجيح ميو

  .(IA5) کار گيرند را به( غيرمعمول)هاي جدید شيوه

ري
آو

 نو
گ

رهن
ف

 

(
IC) 

، (IC1) شودنميرو  هشده و با مقاومت روبنآميز تلقي ریسکاقدامي وآوري در شرکت ما ن

 باشندهاي نوآورانه ميجوي ایدهو طور فعال در جست در شرکت ما مدیر و اعضا به

(IC2) ،اي دربرندارند، بازخواست و هاي جدیدشان که نتيجهدر شرکت ما اعضا براي ایده

 (IC4) شود ميخوبي استقبال  هاي نوآورانه در شرکت بهایده از و (IC3) شوند نميتنبيه 

ي
مان

از
 س

گ
رهن

ف
ار 

 ک
در

ن 
شد

گير
در

 

(
C

E
) 

 برخوردارند شانکار خود ةبراي ادار کافي شرکت، از اختيار، ابتکار و توانایياین اعضا در 

(CE1) خاصي دارد ، در این شرکت کار گروهي و تيمي ارزش و جایگاه(CE2)  و در این

هاي تخصصي و فني  ویژه در زمينه هاي اعضا به مستمر مهارت ةشرکت، آموزش و توسع

 (CE3) دارداولویت زیادي 
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 ها نمادهاي مربوط به آنها و ها و گويههاي اصلي پرسشنامه به همراه زيربخشبخش. 2جدول ادامة 

 (نمادها)ها گويه زيربخش بخش

ي
ار

زگ
سا

 

(
C

C
) 

و خود را متعلق به یک  دارندهاي جمعي یکساني شرکت هویت و ارزشاین  اعضاي

توانند راحتي مي ، هنگام بروز اختالف، اعضا در این شرکت به(CC1) دانند خانواده مي

هاي  ها و زمينه و در این شرکت، اعضا با رشته( CC2)ها به توافق دست یابند  براي رفع آن

 (CC3) کنند خوبي با یکدیگر کار مي کاري متفاوت براي رسيدن به اهداف مشترک به

اق
طب

ان
 

ري
ذي

پ
 

(
C

V
) 

حساس  هاي جدید خود به ویژه استفاده از فناوري نسبت به تغييرات پيرامونيما شرکت 

، شرکت ما به نيازهاي (CV1)واکنش نشان دهد  ها آنبه  به شکل مناسبيبوده و 

دهد هاي هدف خود در سطح روستا به شکل مطلوبي پاسخ مي رجوعان و گروه ارباب

(CV2 )هایي را براي تشویق و شرکت ما همواره در حال پيشرفت بوده و فرصت

 ( CV3) کندهاي اعضاي خود فراهم ميدانش و توانایي ةخالقيت، توسع

ت
سال

ر
 

 (
C

M
) 

، (CM1) دارد (مدت طوالني براي) راهبردي مشخصيریزي  و برنامهگيري جهت ماشرکت 

و مسير حرکت آتي خود وضعيت آینده  شفاف در خصوصافق دید مشخص و  ماشرکت 

 داردانداز مشخص و شرکت ما اهداف روشن منطبق بر راهبرد و چشم ،(CM2) دارد

(CM3) 

( شامل روایي همگرا و منطقي)روایي پرسشنامه روایي محتوایي و روایي سازه  بررسيبراي 

موضوع مورد  ةبا نظر کارشناسان و متخصصان در زمينپرسشنامه روایي محتواي . شد کار گرفته به

روایي سازه، براي ارزیابي روایي همگرا سه معيار مختلف شامل  بررسيدر . شدیيد أتپژوهش 

شده مساوي و بزرگتر  ، ميانگين واریانس استخراج1/1دارد مساوي و بزرگتر از بارهاي عاملي استان

(. Hair et al., 2010, p.678) محاسبه و بررسي شد 6/1و پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر از  1/1از 

گيري هاي مکنون در مدل اندازههمچنين، براي بررسي روایي منطقي، ضرایب همبستگي بين عامل

افزون بر (. Paswan, 2009, p.48)دار باشند اکه این ضرایب باید معن طوري شود، بهمي گرفتهکار  به

منظور بررسي پایایي ابزار تحقيق نيز پایایي  شده، به بيانبررسي روایي ابزار تحقيق در قالب موارد 

 ,.Hair et al)باشد  6/1ها باید بزرگتر از شد که مقدار آن براي هر یک از مکنون بررسيترکيبي 

2010, p.679 .)هاي ميداني از بودن مدل و برازش آن با داده منظور بررسي و آزمون درست به

1)ر ئاسکوها شامل کايهاي برازندگي بهره گرفته شد که در این تحقيق این شاخصشاخص
χ) ،
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برازندگي  ةنشد، شاخص نرم(NFI)، شاخص نرم برازندگي (RMR)ماندها ميانگين مجذور پس

(NNFI) شاخص برازندگي فزاینده ،(IFI) شاخص برازندگي تطبيقي ،(CFI) شاخص ميزان انطباق ،

(GFI )دوم برآورد واریانس خطاي تقریب  ةو شاخص ریش(RMSEA )وتحليل  تجزیه. بودند

 . انجام گرفت AMOS20افزار ها با نرم داده

 هاي تحقيق يافته

 گيري تحقيق هاي اندازهمدل

شده  هاي گردآوري گيري نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني، دادههاي اندازهبرآورد مدلمنظور  به

ها در یافته .شدتجزیه و تحليل ( اول ةمرتب)یيدي أاز طریق تحليل عاملي ت  AMOS20افزارنرمبا 

گيري نوآوري سازماني، به در مدل اندازه، با توجه به نتایج. شده است بيان 4 و 9هاي  جدول

مکنون متغير مربوط به ) IA5، (نوآوري توليديمکنون متغير مربوط به ) IP6سه متغير تثناي اس

دليل داشتن بار عاملي  که به (فرهنگ نوآوريمکنون متغير مربوط به ) IC3و متغير ( نوآوري اداري

. بودند 1/1گيري کنار گذاشته شدند، سایر متغيرها بار عاملي بزرگتر از از مدل اندازه 1/1کمتر از 

و به  داشتند 1/1متغيرها بار عاملي بيشتر از همة گيري فرهنگ سازماني در حالي که در مدل اندازه

همچنين، نتایج مربوط به مقادیر ميانگين . این ترتيب، هيچ متغيري از فرایند تحليل حذف نشد

مورد مطالعه شامل متغيرهاي مکنون همة شده نشان داد مقدار این شاخص براي  واریانس استخراج

گيري نوآوري سازماني و نوآوري توليدي، نوآوري اداري و فرهنگ نوآوري در مدل اندازه

گيري فرهنگ پذیري در مدل اندازهمتغيرهاي مکنون درگيرشدن در کار، رسالت، سازگاري و انطباق

ي از آن بود که افزون بر این دو شاخص، نتایج تحقيق حاک(. 9جدول )بود  1/1سازماني، بيشتر از 

 6/1گيري مورد مطالعه، بزرگتر از هاي دو مدل اندازهشده براي مکنون مقادیر پایایي ترکيبي محاسبه

 دادن و پس از انجام ،گانه براساس معيارهاي سهو  در مجموع، با توجه به نتایج(. 9جدول )بودند 

روایي منطقي نيز نتایج  سيبرر در. شده، روایي همگراي ابزار تحقيق به دست آمدیاداصالحات 

گيري هاي اندازهمتغيرهاي مکنون مورد مطالعه در قالب مدل همةنشان داد ضرایب همبستگي بين 

پایایي پرسشنامه  بررسي در(. 9جدول ) داردابزار تحقيق روایي منطقي  ،و در نتيجه استدار امعن
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بود، ابزار  6/1هاي مختلف باالتر از ونآمده براي مکن دست نيز از آنجا که مقادیر پایایي ترکيبي به

 (. 9جدول ) داردتحقيق پایایي مناسبي 
 

 گیري تحقیقهاي اندازهمدلبررسي خالصه نتايج . 3جدول 

هاي اصلي بخش

 پرسشنامه
 متغيرهاي مکنون

پايايي 

 ترکيبي

 ها ضرايب همبستگي بين مکنون

 فرهنگ نوآوري  نوآوري اداري نوآوري توليدي

 نوآوري سازماني

 -- -- 191/1* 139/1 نوآوري توليدي

 -- 611/1* 411/1*** 341/1 نوآوري اداري

 646/1* 996/1*** 416/1*** 133/1 فرهنگ نوآوري

 فرهنگ سازماني

 رسالت پذيريانطباق سازگاري درگيرشدن در کار 

 -- -- -- 113/1* 616/1 درگيرشدن در کار

 -- -- 661/1* 611/1*** 321/1 سازگاري

 411/1*** 116/1 پذیريانطباق
***412/1 *611/1 -- 

 121/1 * 111/1*** 111/1*** 121/1*** 612/1 رسالت
 شده  مقادیر ميانگين واریانس استخراج *         12/1داري در سطح معنا ***

گيري شده است که براساس آن، برازش دو مدل اندازه بيان 4نتایج برازش مدل در جدول 

  .مورد مطالعه شامل نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني در سطح قابل قبولي بود
 

 هاي برازندگيگیري با شاخصنتايج میزان انطباق مدل اندازه. 4جدول 

1  شاخص     IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 11/1 31/1 ≥ 31/1 ≥ ≥ 11/1 31/1 ≥ ≥9 شدهمعيار پيشنهاد

 114/1 391/1 319/1 144/1 319/1 111/2 گيري نوآوري سازمانيمقادیر مدل اندازه

 114/1 393/1 311/1 141/1 311/1 461/2 گيري فرهنگ سازمانيمقادیر مدل اندازه

 مدل ساختاري تحقيق

ذکر  شایانالبته، . شده است بيان 1و شکل  1و 1 هاي ولنتایج برآورد مدل ساختاري تحقيق در جد

شد که براي این منظور،  بررسيها داده ةبودن چندمتغير است پيش از اجراي مدل ساختاري، نرمال

مقادیر شاخص چولگي بين  ةکه با توجه به نتایج، دامن محاسبه شددو شاخص چولگي و کشيدگي 
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ها بر این اساس، داده بود که+ 113/2الي  -911/2و شاخص کشيدگي بين + 991/1الي  -114/2

هاي تحقيق نشان داد مدل برآوردشده برازش نيکویي مدل ساختاري، یافته بررسيدر . نرمال بودند

این نکته ضروري است که با توجه به اصالحات  بيان(. 1جدول ) داردبرازش نيکویي قابل قبولي 

و به  داشتهاول برازش مناسبي  ةگيري، مدل ساختاري در همان مرحلهاي اندازهگرفته در مدل انجام

  .نداشت نياز اصالح
 

 هاي برازندگيگیري با شاخصنتايج میزان انطباق مدل اندازه. 5جدول 

1  شاخص     IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 11/1 31/1 ≥ 31/1 ≥ ≥ 11/1 31/1 ≥ ≥9 شدهمعيار پيشنهاد

 163/1 322/1 311/1 169/1 311/1 941/1 شده مقدار گزارش

 املشابعاد مورد مطالعه  درصد بدست آمد، 11ضریب تعيين نوآوري سازماني  که آنجااز 

درصد از واریانس نوآوري  11پذیري حدود درگيرشدن در کار، رسالت، سازگاري و انطباق

 . اندهاي تجاري کشاورزي را تبيين کردهسازماني در شرکت
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مدل ساختاري تحقیق با مقادير ضرايب رگرسیوني استانداردشده. 2شکل 

. شده استبيان  1هاي تحقيق در جدول نتایج آزمون فرضيه ة، خالصیادشدهافزون بر نتایج 

که هر یک از چهار  طوري ، بهتأیيد شدتحقيق  ةچهار فرضي مشخص استطور که از نتایج  همان

دار بر متغير وابسته اپذیري اثر مثبت و معنبعد درگيرشدن در کار، رسالت، سازگاري و انطباق

62/1 
 

43/1 
 

11/1 
 96/1 

 

41/1 
 

12/1 
 

11/1 
 

11/1 
 

92/1 
 

41/1 
 

 درگيرشدن در کار

 پذيريانطباق

 سازگاري

 رسالت

نوآوري 
 سازماني
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شدت اثر  ةددهن همچنين، براساس ميزان ضریب استاندارد که نشان. گذارند مينوآوري سازماني 

در توسعه و تقویت  تأثير راسازگاري فرهنگ سازماني بيشترین  ، دو بعد درگيرشدن در کار واست

 .داشتندهاي تجاري کشاورزي در استان زنجان نوآوري سازماني در شرکت
 

 هاي تحقیقنتايج آزمون فرضیه. 6جدول 

 هاي تحقيقفرضيه
ضرايب رگرسيوني 

 استانداردشده 
 نتيجة آزمون داريمعناسطح  مقدار تي

 یيد فرضيه أت 111/1 111/1 421/1 نوآوري سازماني -->درگيرشدن در کار

 یيد فرضيهأت 111/1 114/1 114/1 نوآوري سازماني -->رسالت

 یيد فرضيه أت 111/1 113/4 913/1 نوآوري سازماني -->سازگاري

 یيد فرضيه أت 111/1 216/4 929/1 نوآوري سازماني -->پذیريانطباق

  بحث و نتيجه

گانه بارهاي عاملي استاندارد مساوي و بزرگتر از  نتایج این تحقيق نشان داد براساس معيارهاي سه

و پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر  1/1شده مساوي و بزرگتر از  ، ميانگين واریانس استخراج1/1

( اصالحات الزم دادن پس از انجام)سازماني گيري نوآوري سازماني و فرهنگ اندازه  هاي، مدل6/1

روایي منطقي و پایایي ترکيبي، نتایج این تحقيق حاکي از  زمينةدر . دارندروایي همگراي مناسبي 

و مقادیر پایایي  داشتندگيري مورد مطالعه روایي منطقي مناسبي آن بود که هر دو مدل اندازه

داد دو نشان هاي برازش مقادیر شاخص. بودند 6/1متغيرهاي مکنون بزرگتر از  همة ترکيبي براي

. دارندگيري مورد مطالعه شامل نوآوري سازماني و فرهنگ سازماني برازش مناسبي مدل اندازه

هاي مدل ساختاري تحقيق حاکي از آن بود که براساس مقادیر شاخص زمينةهاي پژوهش در یافته

نظري  مبانيشده بر مبناي  بارت دیگر، مدل تدوینع به .تأیيد استبرازش، ساختار کلي مدل تحقيق 

هاي ميداني و از طریق داده ردبا واقعيت انطباق دا( مدل مفهومي تحقيق)تجربي  ةو پيشين

تأیيد تحقيق  ةهمچنين، براساس نتایج مشخص شد که چهار فرضي. شود ميشده حمایت  گردآوري

داري بر اذیري و رسالت از اثر مثبت و معنپو چهار بعد درگيرشدن در کار، سازگاري، انطباق شد

شده، براساس ميزان ضرایب رگرسيوني  بين چهار عامل اشاره .گذارند ميمتغير وابسته 
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در توسعه و تقویت نوآوري  تأثير رااستانداردشده، دو بعد درگيرشدن در کار و سازگاري بيشترین 

 .داشتندهاي تجاري کشاورزي سازماني در شرکت

 ةاز مقایسدرگيرشدن در کار بر نوآوري سازماني، ثير بعد أیعني ت ،اول تحقيق ةفرضي آزموندر 

هاي با یافتهاین بخش از تحقيق  ةشود نتيجهاي پيشين با این تحقيق مشخص مينتایج پژوهش

و سين و  ،(1111) همکاران، ساروس و (2931) همکارانجدیدي و  مانندهاي متعددي پژوهش

اشاره شود آموزش و  ددر این زمينه، بای .کندیيد ميأها را ت و آن ردسویي داهم( 1121) همکاران

هاي نو پيش هاي فني و تخصصي اعضا، شرکت را در راستاي ایجاد ایدهمستمر مهارت ةتوسع

. کار گيرند را بههاي جدید نوآوري دانش و اطالعات کارگيري بهکند با و به اعضا کمک مي برد مي

 ةها را نسبت به سازمان افزایش داده و انگيز ها، تعهد آنگيريدن افراد در تصميمهمچنين، درگيرش

وجود کار گروهي در بين اعضاي شرکت نيز عامل . دهدها افزایش ميافراد را براي ایجاد نوآوري

رو، شرایط مناسبي براي ایجاد نوآوري فراهم  و از این استمؤثري در تبادل دانش و اطالعات 

هاي فني و مستمر مهارت ةبنابراین، بعد درگيرشدن در کار از طریق آموزش و توسع .کندمي

نوآوري  ةتواند بر توسعها و تقویت کار گروهي ميگيريتخصصي، درگيرکردن اعضا در تصميم

دار بعد رسالت بر نوآوري امثبت و معن تأثيردوم و  ةفرضيآزمون در . گذار باشدتأثيرسازماني 

با نتایج تحقيق هر چند این یافته  که مرور نتایج مطالعات مختلف حاکي از آن استسازماني، 

 ،(1111) همکارانساروس و هاي ، ولي نتایج پژوهشمطابقت ندارد( 2931) همکارانجدیدي و 

گيري و وجود جهتبراساس نتایج این مطالعات، . کندیيد ميأرا ت( 1121)و یاسيل و کایا 

وضعيت آینده و اهداف منطبق بر راهبرد و  زمينة مشخص، افق دید شفاف در ریزي راهبردي برنامه

 نظرهايدهد متناسب با اهداف شفاف شرکت، ميامکان به اعضاي شرکت  ،انداز مشخصچشم

در رابطه با . و از این طریق بتوانند در ایجاد نوآوري سهيم باشند مطرح و اجرا کنندجدیدي را 

به نتایج مشخص شد بعد سازگاري بر نوآوري سازماني اثر مثبت و  سوم تحقيق، با توجه ةفرضي

( 1121)و یاسيل و کایا  ،(2931) همکارانجدیدي و که این یافته، نتایج مطالعات دارد داري امعن

هاي جمعي یکسان بين اعضاي شرکت، احساس مسلم است وجود هویت و ارزش. کندیيد ميأرا ت

عنوان یک خانواده و کارکردن با یکدیگر براي رسيدن  شرکت به تعلق خاطر نسبت به سایر اعضاي
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. شوندهاي سازماني محسوب مينوآوري ةترین عوامل ایجاد و توسعبه اهداف مشترک، از اصلي

ها دهد از آنجا که توزیع سهام در بيشتر شرکتنشان مي( 2932)در حالي که نتایج تحقيق نوري 

رو، بين اعضاي  و سایر اعضا سهم کمتري دارند، از این ستابه نفع یک الي دو نفر از اعضا 

ها احساس تعلق خاطر و توافق و همدلي الزم وجود نداشته و افراد اعتماد کافي به یکدیگر شرکت

سطح نوآوري سازماني را  ،شدت بعد سازگاري فرهنگ سازماني و در نتيجه له بهئندارند که این مس

چهارم تحقيق  ةفرضي بارةدردر نهایت، . قرار داده است تأثيرها به شکل منفي تحت در شرکت

دهد نتيجه هاي پيشين نشان ميپذیري بر نوآوري سازماني، بررسي پژوهشثير بعد انطباقأت بارةدر

و  ،(1121)ن همکارا، سين و (2931) همکارانجدیدي و  هايهاي پژوهشدر این بخش، یافته

هایي که ها و سازماناشاره شود شرکت د؛ در این زمينه، بایکندیيد ميأرا ت( 1121)یاسيل و کایا 

مناسب نسبت به  طور هاي جدید حساس بوده و بهویژه فناوري نسبت به تغييرات پيراموني خود به

ها در واقع، این شرکت. ها واکنش نشان دهند، از سطح خالقيت و نوآوري بيشتري برخوردارند آن

نو سوق  نظرهاي هاي جدید، ذهن اعضاي خود را به سويو فناوريبا پذیرش تغييرات بيروني 

هاي اعضاي خود فراهم دانش و توانایي ةهایي را براي تشویق خالقيت و توسعو فرصت دهند مي

اهميت این موضوع با . شود هاي جدیدتري در شرکت ایجاد مينوآوري ،در نتيجه .کنندمي

هاي جدیدي که کشاورزي و فناوري ةعاليت در حوزهاي متنوع و وسيع فنظرگرفتن زمينهرد

از سوي دیگر، وجود . است برابرکار گرفته شوند، دو ها بهتوانند در هر یک از این زمينه مي

کند که از طریق دانش و اطالعات جدید، پذیري در شرکت، این امکان را فراهم مي انطباق

ها به  ل و مشکالت آنئقرار گرفته و مسا رجوعانهاي جدید و مناسبي در اختيار ارباب حل راه

 .دشوثرتر و کارآمدتري مرتفع ؤشکل م

 دهاپيشنها

 : شود مطرح ميبا درنظرگرفتن نتایج پژوهش، پيشنهادهاي زیر 

و ضمن  کنندآمرانه پرهيز  هاياز بيان دستور کنندها تا حد امکان تالش مدیران شرکت -

 نو و خالقانه بدهند؛  بيان نظرهايراي اعتماد به اعضا، به آنان آزادي عمل کافي ب
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ها ایجاد و تقویت فرهنگ فعاليت تيمي و کار گروهي بين اعضاي شرکت برايبستر الزم  -

دوستانه مبتني بر صداقت و اعتماد متقابل بين اعضاي شرکت  يویژه از طریق ایجاد فضای به

 با یکدیگر فراهم شود؛ 

منظور برگزاري منسجم و  ها بهاعضاي شرکت جامع آموزشي از طریق نيازسنجي از ةبرنام -

ویژه تقویت دانش فني و تخصصي  هاي مختلف بههاي آموزشي در زمينههدفمند دوره

 اعضا تدوین شده و شرایط الزم براي اجراي آن فراهم شود؛ 

منظور تسهيم  ویژه در قالب جلسات طوفان مغزي به هاي رودررو بهجلسات و نشست -

ها مستمر در شرکت طور  هاي جدید و نوآورانه بهحلدستيابي به راهدانش و اطالعات و 

 برگزار شود؛

ها براي تقویت سطح خالقيت، نوآوري، هاي تشویقي و انگيزشي مناسب در شرکتسيستم -

 . یادگيري و توانمندسازي اعضا ایجاد و توسعه داده شود
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