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Abstract
In a situation that business environment is becoming more
dynamic and complex, creating and sustaining
competitive advantage depend on innovativeness and
continuous current technological improvement. The
research and development of the companies are playing a
very important role in this respect. Their leaders always
have been facing with the challenges of how to enhance
these organizations performance. Considering that,
management scholars and practitioner believe that
leadership, organizational culture and innovative climate
are the most important factors affecting performance. A
very limited study has been carried out on the
combination effects of these factors on performance. So,
the purpose of this paper is to fill this gap. This research is
applied-developmental, and the research method is
combinative. The research purpose in the first phase is
survey and explorative oriented, and in the second phase
is descriptive and explanative. The structural equation
models are used for data analysis and approval of
hypotheses. The result shows that the leadership does not
have direct and meaningful impact on R&D
organizational performance, because they are mediated
and moderated by organizational culture and innovative
climate. Therefore, leadership should avoid to directly
interfering in research affaires, and they have to shape and
strengthen innovative organizational culture and climate.
So, they will be able to continuously improve
performance and productivity of their organizations.
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چکیده
در وضعیتی كه فضاي كسبوكار هرروز پویاتر و پیچیدهتر میشود ایجاد و توسعة
 تابع نوآوربودن و بهبود مستمر فناوريهاي موجود است و،مزیتهاي رقابتی پایدار
 نقش مهمی در این زمینة ایفا،سازمانهاي تحقیق و توسعة وابسته به شركتها
 چگونگی بهبود، اما همواره یکی از چالشهاي اساسی مدیران ارشد آنها.میكنند
 فرهنگ، درحالیكه پژوهشگران معتقد هستند رهبري.عملکرد این سازمانها است
و جوسازمانی مهمترین عوامل مؤثر در این زمینه هستند ولی مطالعات بسیار
 هدف.محدودي دربارة تأثیر تركیب این عوامل بر عملکرد آن صورت گرفته است
 سازمانهاي تحقیق و توسعة، جامعه آماري. پركردن این خأل است،این مطالعه
 ابزار گردآوري دادهها در مرحله. روش تحقیق تركیبی است.وزارت نفت میباشد
 از پرسشنامه تدوین و تأییدشده مرحله قبل استفاده، آرشیوي و در مرحله كمی،كیفی
 نفر از مدیران پژوهشی و پژوهشگران این سازمانها474  دادهها از.شده است
 براي تحلیل دادهها و تأیید فرضیههاي تحقیق از روش الگویابی.جمعآوري شد
 نتایج تحقیق نشان داد كه رهبران اثر مستقیم.معادالت ساختاري بهرهگیري شد
معنیداري بر بهبود عملکرد این سازمانها ندارند زیرا فرهنگ و جوسازمانی میانجی
 بنابراین باید از دخالتهاي مستقیم در.و تعدیلكنندة رابطه رهبري و عملکرد هستند
،این امور پرهیز نمایند و از طریق توسعة فرهنگ و شکلدادن به جوسازمانی نوآور
.بهرهوري و عملکرد این سازمانها را بهطور مستمر بهبود بخشند
واژههای کلیدی
. عملکرد، جوسازمانی، فرهنگ، رهبري،سازمانهاي تحقیق و توسعه

 عباسعلی قدیریان:* نويسنده مسئول
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مقدمه
محیطهاي كسبوكار امروز بهطور فزایندهاي پویاتر و پیچیدهتر
شده است و رقابت شدید و بیوقفهاي بین شركتها در جریان
است .درنتیجه ،تحقیق و توسعه و نوآوريهاي حاصل از آن،
اهرمی كلیدي و تعیینكننده براي توسعة مزیتهاي رقابتی
جدید و برونرفت شركتها از مشکالتی است كه رویههاي
روزمره و استاندارد قادر بهمواجهه با آن نمیباشند ،به همین
جهت ،در سالهاي اخیر مطالعات گستردهاي در زمینة نوآوري،
نوآور بودن ،ویژگیهاي سازمانهاي نوآور ،عوامل و موانع بهبود
عملکرد آنها صورت گرفته است .نتایج این مطالعات نشان
میدهد كه در سطح سازمان ،عواملی مثل رهبري ،ساختار
سازمانی مناسب ،فرهنگ سازمانی ،جوسازمانی ،منابع موجود
سازمان بر عملکرد نوآوري این سازمانها مؤثر هستند
(دنتی .5)1153،این مطالعات همچنین نشان میدهد كه رهبري
و مخصوصاً سبک رهبري تحولآفرین نقش مهمی در افزایش
خالقیت كاركنان و بهبود عملکرد نوآوري این سازمانها داشته
است (یچین و همکاران 1)1151،ولی بهعلت اینكه تصور
میشود نوآوري فرایندي غیرخطی ،پیچیده ،غیرقابل پیشبینی
و تحتتأثیر عوامل متعدد خارجی و شانس است .درنتیجه
نمیتوان آن را بهنحو دقیق و نظاممند مدیریت كرد (تید و
بیسنت .3)1113 ،به همین جهت مطالعات محدودي درزمینة
چگونگی ارتباط رهبري و عملکرد نوآوري در سازمانها صورت
گرفته است (بیرن و همکاران .4)1153،این امر مخصوصاً در
سازمانهاي تحقیق و توسعه وابسته به صنایع مصداق بیشتري
دارد (الکین و كلر.1)1113،
در ایران نیز تاكنون مطالعهاي در این زمینة صورت نگرفته
است ،درنتیجه این سؤال مطرح است كه رهبران تا چه اندازه
میتوانند تأثیر مستقیم و معنیداري در بهبود عملکرد این
سازمانها داشته باشند .و سازوكارهاي فرهنگی و
جوسازمانی چگونه این فرایند را تحتتأثیر قرار میدهند.
بنابراین ،هدف این مطالعه ،پاسخ دادن به سؤاالت فوق در مورد
سازمانهاي تحقیق و توسعة وزارت نفت است كه در چارچوب
یک تحقیق توسعهاي-كاربردي انجام شد .فراینـد این مطالعه
بدین گونه است كه ابتدا مبانی نظري ،فرضیههاي تحقیق و
مدل مفهـومی تحقیـق توضیـح داده مـیشـود ،سپـس روش

)1. Denti (2013
)2.Yi Ching et al (2012
)3.Tidd & Bessant (2009
)4. Byrne et al. (2006
)5. Elkin & keller (2003

تحقیق ،جامعه آماري ،ابزار گردآوري دادهها ،تحلیل دادهها و
تأیید فرضیههاي تحقیق مورد بحث قرار میگیرد و در پایان،
به نتیجهگیري ،ارائه پیشنهاد براي تحقیقات آینده و بیان
محدودیتها پرداخته میشود.
مبانی نظری
نوآوري ،نوآوربودن ،سازمانهاي نوآور
نوآوري به مفهوم خلق یا اقتباس ایدههاي جدید است (دمانپور
و شنایدر .4)1114،بهعبارت دیگر ،نوآوري شامل احیا ،گسترش
تولیدات ،خدمات ،بازارها ،توسعة اسلوبهاي جدید تولید و
استقرار نظامهاي مدیریتی جدید است (گراسان و اپایدین،
 .7)1151درحالیكه نوآوربودن خصوصیات درونی ،نهادینهشده،
گرایش و توانمندي براي نوآوري است .كه در تمام اجزاء و ابعاد
سازمان نهادینهشده است .و به صورت رویههاي كاري و روح
حاكم بر حركات و سکنات سازمان درآمده است (والش ،لینچ و
هرگتن .8)1113 ،سازمان نوآور ،سازمانی است كه نوآوري را در
تمام نقاط سازمان ،در تمام جنبههاي كسبوكار و در میان تمام
اعضا تیمهاي كاري نهادینه كرده است (رولی ،بارق و
سمبروک .3(1155 ،بنابراین ،سازمانهاي نوآور بر مبناي فلسفه
یادگیري شکل میگیرند و خلق و بهرهبرداري همزمان از
نوآوري را به مفهومی عام ،فراگیر و فرایندي مستمر در تمام
واحدها و سطوح سازمان تبدیل میكنند (مورگان و برتون،
.51
(1118
سازمانهاي تحقیق و توسعه
این سازمانها یکی از مصادیق سازمانهاي نوآور هستند كه
وظیفه تولید و تجاريكردن فناوريهاي مورد نیاز و حل
مشکالت و تنگناهاي عملیاتی مجتمعهاي صنایع نفت،
پاالیش ،گاز و پتروشیمی را كه با واحدهاي مهندسی آنها
امکانپذیر نیست به عهده دارند .واحدهاي تحقیقاتی در این
سازمانها وظیفه اصلی ایدهپردازي و تبدیل آن به نتایج علمی
را به عهده دارند و واحدهاي مهندسی و توسعه كسبوكار،
تبدیل دستاوردهاي علمی جدید به فناوري و تجاريكردن یعنی
بهرهبرداري از آن را انجام میدهند.

)6. Damanpour & Schneider (2006
)7. Grossan & Apaydin (2010
)8.Walsh, Lynch & Harrrigton (2009
)9. Rowley, Baregheh & Sambrook (2011
)10. Mogan & Berthon (2008
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رهبري
مطالعات علمی درزمینة رهبري به دهة  5331برمیگردد و
تاكنون دیدگاههاي رهبري متعددي مطرح شده است كه در آن
ویژگیهاي رهبر ،سبک رهبري و عوامل موقعیتی بررسی شده
است .در سال  5387بیرن به معرفی سبکهاي رهبري
تحولآفرین و عملکردگرا پرداخت كه در آن عالوهبر جنبههاي
عقالنی ،ابعاد عاطفی ،نقش سمبلیک و جاذبههاي اخالقی
رهبران مورد توجه قرار گرفت و نشان داد كه چگونه رهبران
تحولآفرین كاركنان را از سطح رفتار معامالتی روزمره
بهسمت رفتارهاي متعالی ،سوق میدهند سپس باس ()5381
مدل رهبري بیرن را توسعه داد و به ترسیم مؤلفههاي آن به
شرح ذیل پرداخت:
سبک رهبري تحولآفرين
رهبران تحولآفرین كسانی هستند كه خودآگاهی پیروان را
درزمینة اهداف سازمان و چگونگی رسیدن به آن باال میبرند و
آنها را متقاعد میكنند كه منافع شخصی خود را بهسبب منافع
جمعی سازمان فدا نمایند .این امر باعث ارتقاي نیازهاي سطوح
پایینتر به نیازها سطوح باالتر یعنی نیازهاي اجتماعی ،احترام
به خود و خودیابی میشود .این رهبران ویژگیها و رفتارهاي
ذیل را به میزان متفاوتی از خود بروز میدهند تا از كاركنان
نتایج مورد نظر را بهدست آورند (باس و آولیو1155،5؛ باس و
باس.1)1118 ،
الف .نفوذ آرمانی كه شامل خصوصیات و رفتار آرمانی
است .در این نقش ،زیردستان او را بهعنوان الگو و مدل
میشناسند و سعی میكنند كه همانند او شوند .نفوذ آرمانی
شامل خصوصیات آرمانی و رفتار آرمانی است.
ب .براي مریدان خود الهامبخشاند .در این نقش ،رهبر
آرمان و چشماندازهاي سازمان را با كلمات ،شعارها ،سمبلها و
استعارههاي ساده و جذاب به مریدان منتقل میكنند و به كمک
آنها ،اهداف جذاب ،و مشتركی را براي آینده ترسیم مینمایند.
این امر باعث رشد و توسعة انگیزههاي چالشپذیري ،خالقیت و
نوآوري كاركنان میشود.
ج .ترغیب ذهنی :در این نقش ،رهبر قالبهاي ذهنی
كاركنان را مورد سؤال قرار میدهد و آنان را تشویق میكند تا
در حل مسائل از شیوههاي بدیع و خالقانه استفاده نماید.

1. Bass & Avolio.
)2. Bas & Bass (2008
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ت .مالحظات فردي :در این نقش ،رهبر نیازهاي
كاركنان را مورد توجه قرار میدهد و به آنان كمک میكند تا
توانمنديهاي خود را بروز دهند و از طریق ایجاد جو حمایتی
آنها را توانمند میسازد.
سبک رهبري عملکردگرا (مبادلهاي)
رهبري عملکردگرا بر مبادله بین رهبر و پیروان و انجام
تعهدات قراردادي آنها تأكید میورزد .در این نظریه ،رهبر
وظایف و مسئولیتهایی را كه پیروان باید ایفا نمایند و پاداش و
منافعی را كه در قبال آن دریافت خواهند كرد مشخص
مینماید و درصورتیكه پیروان تعهدات خود را انجام دهند.
پاداشهاي موردتوافق را به آنها پرداخت میكند ،این نظریه
اگرچه بر مبناي صداقت ،انصاف و احترام متقابل استوار است
اما درنهایت بر پایه منافع شخصی طرفین شکل میگیرد و
انتظارات باالتري از آن نمیتوان داشت .ویژگیهاي رهبري
عملکردگرا عبارتاند از :
الف :رهبري پرداختهاي (تقویتی) اقتضایی :در این
نقش رهبر وظایف ،انتظارت شغلی ،پرداختها و پاداشهاي
مربوطه را مشخص میكند و كاركنان با پذیرش انجام انتظارات
شغلی ،مستحق دریافت حقوق ،پاداش و اجتناب از تنبیه خواهند
بود.
ب .رهبري بر مبناي استثنا (فعال) :در این نقش ،رهبر
استاندارد و عملکرد مورد انتظار را مشخص مینماید .انحرافات،
خطاها و اشتباهات را بهدقت وارسی مینماید و قبل از اینکه
هرگونه اقدام نادرستی صورت گیرد آن را اصالح میكند.
ج .رهبري بر مبناي استثنا (انفعالی) :در این نقش رهبر
استانداردها ،انتظارت شغلی و پاداشهاي مربوطه را تعیین
میكند و تا زمانی كه خطا یا اشتباهی صورت نگرفته است
هیچگونه اقدام اصالحی انجام نمیدهد اما بعد از اینکه اتفاق
غیرمنتظرهاي صورت گرفت بالفاصله جهت اصالح اقدام
مینماید.
رهبري برمبناي عدممداخله
در این نقش رهبران انتظارت شغلی و استانداردهاي كاري را
تعیین نمیكنند .حتی وقتی مسئله مزمنی نیز اتفاق میافتد
رهبر دخالت نمیكند و به پیروان اختیار میدهد كه خود
مشکالتشان را برطرف نمایند.
عملکرد سازمانهاي نوآور(تحقیق و توسعه)
در دو دهة اخیر ،ارزشیابی عملکرد سازمانهاي تحقیق و

022

رفیعی و همکاران :تدوین مدل مناسب رهبري براي بهبود عملکرد سازمانهاي نوآور...
5

توسعه مورد توجه فزایندهاي قرارگرفته است .برمسر و براسکی
( )1114معتقد هستند كه سازمانها ،زمانی میتوانند فرایند
تخصیص منابع خود را بهینه نمایند و دیدگاههاي راهبردي
مدیران ارشد را عملیاتی نمایند كه نظام یکپارچه و متوازن
ارزیابی عملکرد متناسب با سازمان خود را طراحی نمایند .در
همین رابطه ،چیسا و همکارانش )1118( 1معتقدند در طراحی
نظام ارزیابی عملکرد ضروري است كه تعامل بین اهداف
اندازهگیري ،ابعاد عملکرد و عوامل زمینهاي در نظر گرفته شود
زیرا سازمانها بر مبناي تركیب متفاوت این عوامل ،نظام
ارزیابی متفاوتی طراحی و عملیاتی مینمایند .همچنین چیسا و
همکاران ( )1113به تحلیل و تفکیک اهداف ،مشخصات و
الزامات متفاوت حاكم بر فعالیتهاي تولید علم و فناوري
پرداختند و معتقدند كه سازمانهاي تحقیق و توسعة وابسته به
صنایع كه فناوري محور هستند ابعاد و شاخصهاي عملکرد
متفاوتی به سازمانهاي مولد علم طلب میكنند .در همین
رابطه ،اللی انس و سکاالسب )1154(3نیز معتقدند هر موسسه
تحقیقاتی داراي هویت و حوزة عمل خاصی است ،بنابراین قبل
از هرگونه اقدامی باید مشخص كرد كه آن سازمان چه اهداف
راهبردي را در حوزة تحقیقات پیگیري میكند و شاخصهاي
ارزشیابی عملکرد متناسب با آن را طراحی و عملیاتی كرد.
رابطه رهبري و نوآوري در سازمان
رهبري یکی از عوامل اصلی عملکرد سازمانهاي نوآور است
(دنتی و هملین 4)1151،ولی تعیین سبک رهبري مناسب در
مراحل مختلف چرخه نوآوري یکی از چالشهاي اساسی
رهبران سازمانهاي نوآور است .آنها باید بین فشارهاي ناشی از
انتظارات متفاوت خلق و بهرهبرداري از نوآوري توازن ایجاد
نمایند (اوریلی و تاشمن 1)1153،اما مطالعات نظري و تجربی
نشان میدهد كه سبک رهبري تحولآفرین یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در بهبود عملکرد این سازمانها است .آنها
عالوهبر نقش مستقیمی كه بر عملکرد دارد بهطور غیرمستقیم،
از طریق فرهنگ و ساختار سازمانی نیز عملکرد را تحتتأثیر
قرار میدهند (جانگ ،ویو و چو.4)1118 ،
مطالعه جنسن و اروسن )1113( 7نشان میدهد كه سبک

رهبري تحولآفرین تناسب بیشتري با توسعه نوآوري (تولید
علم) دارد و سبک رهبري عملکردگرا ارتباط بیشتري با
بهرهبرداري از نوآوري (تولید فناوري) دارد .درحالیكه روزینگ،
فرز و بوش )1155( 8توضیح میدهند كه فرایند نوآوري پیچیده
و غیرخطی است .زیرا نوآوري نه تنها با ایدههاي جدید توام
است بلکه باید مفید و قابل استفاده باشد و از دانش و تجربیات
موجود بشر استفاده نماید و بهرهبرداري از نوآوري نیز صرفاً
اجراي ایدههاي جدید با روشهاي متداول نمیباشد بلکه
نیازمند مطالعه راهبردها و روشهاي اجرایی جدید است.
بنابراین نمیتوان پیشبینی كرد چه وقتی باید از سبک رهبري
تحولآفرین و یا عملکردگرا استفاده كرد و رهبران باید
انعطافپذیري الزم را داشته باشند تا بتوانند متناسب با وضعیت،
هریک از دو سبک رهبري فوق را اعمال نمایند .اما درمجموع
رهبري تحولآفرین عامل اصلی خلق نوآوريهاي بنیادي و
رادیکال است و سبک رهبري عملکردگرا مناسب بهرهبرداري از
نوآوري است.
3
پیترز و همکارانش ( )1151بیان كردهاند كه نوع تأثیر
مثبت یا منفی سبکهاي رهبري تحولآفرین و یا عملکردگرا بر
نوآوري و شاخصهاي عملکرد آن تابع متغیرهاي میانجی و
تعدیلگر است در همین رابطه ،اولیو )1155( 51به تفکیک این
دو سبک رهبري پرداخته و معتقداست سبک رهبري
تحولآفرین در پی تغییر وضعیت موجود و نوآوري است ،ولی
رهبري عملکردگرا باعث تقویت ریسک گریزي و بهرهبرداري
از نوآوري است .او همچنین معتقداست رهبران با توسعة
فرهنگ ،جوسازمانی (زمینههاي نوآوري) و توسعة ساختار
سازمانی مناسب ،نقش كلیدي در هدایت سازمان به خلق
مستمر نوآوري ایفا مینمایند.
رابطه رهبري ،فرهنگ سازمانی و نوآوري
فرهنگ سازمانی دربرگیرنده مجموعه پیش فرضها ،ارزش ها،
هنجار ها ،انتظارات رفتاري و مظاهر فیزیکی ،رفتاري و
كالمی سازمان است (شاین .55)1151،مطالعه كمرون و
كوئین )1155( 51نشان داده است كه در هر سازمانی،
گونه ها ي فرهنگی متفاوتی شامل :فرهنگ تحول آفرین،
انسان گرا ،مأموریت گرا و سازگاري به نسبت هاي متفاوتی
وجود دارد و هر سازمانی بر مبنا ي اهدافی كه پیگیري

1. Bremser & Brasky
2. Chiesa et al
3. Lalience & Sakalasb
)4. Denti & Hemlin (2012
)5. O,reilly & Tushman (2013
)6. Jung, Wu & Chow (2008
7. Jansen,vera & Erossan

8. Rosing, Frese & Busch
9. Pieterse et al
10. Avolio
)11. Schein (2010
12. Cameron & Quinn
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می كند بر توسعه و رشد گونه هاي از فرهنگ تأكید می ورزد.
درزمینة رابطه رهبري و فرهنگ سازمانی ،استروف،كینیکل
و محمد )1153( 5معتقدند این توافق بین پژوهشگران
سازمانی وجود دارد كه بنیان گذران و رهبران قدرتمند ،عامل
اصلی شکل گیري و هر نوع تحول در فرهنگ سازمان
هستند .درمقابل ،فرهنگ سازمانی رابطه رهبري و
شاخص هاي عمکرد سازمان را تعدیل میكند .هارتنل و
والومبا (1155( ،1مطرح كرده اند كه رهبران تحول آفرین
عامل خلق ،تغییر فرهنگ سازمانی هستند و باعث
نوآوريهاي بنیادي و اساسی در محصوالت و فرایند هاي
سازمان می شوند حتی در بعضی از موارد نقش نگهداري
فرهنگ موجود را نیز ایفا می كنند .رهبران عملکردگرا صرفاً
وظیفه نگهداري فرهنگ موجود را به عهده دارند .آنها تحت
سیطره فرهنگ جاري كار می كنند و درنهایت می توانند
باعث تغییرات جزئی و تدریجی در سازمان شوند .بنابراین
رهبران درمجموع وظیفه نوآوري ،تحول و حفظ فرهنگ
سازمان را به عهده دارند و فرهنگ سازمان هم رفتار آنها را
تعدیل می كند .ن تایج مطالعه دیگري كه از ارلین و مک
دوناق )1155(3در شركت هاي تایوانی انجام شد نشان داد
كه رهبري و فرهنگ سازمانی به طور مشترک منجر به بهبود
عملکرد سازمانهاي نوآور می شوند .این كه تأثیر كدام یک
بیشتر است تابع نوع نوآوري و شاخص هاي عملکرد مورد
انتظار است درحالی كه سبک رهبري انعطافپذیر كه تركیبی
از رهبري تحول آفرین و عملکردگرا است می تواند به طور
مستقیم باعث نوآوري و بهبود عملکرد در فرایندهاي داخلی
و نوآوري هاي جزئی در محصوالت موجود و شاخص هاي
عملکرد وابسته به آن شود .فرهنگ سازمانی نیز عامل
مهمی در بهبود انواع نوآوري و شاخص هاي وابسته به آن
است مخصوصاً در نوآوريهاي بنیادي ،رهبران باید توجه
خود را براي توسعه فرهنگ نوآوري متمركز نمایند تا منجر
به نوآوري شود بنابراین در سازمان هایی كه تركیبی از
پروژههاي نوآوري در جریان است رهبران باید سبک هاي
متفاوت رهبري را اعمال نمایند تا آن تركیب مناسبی از
فرهنگ ها را خلق كنند كه بتواند به نتایج نوآوري متفاوتی
منجر شود .در همین رابطه ،بنر ( 4)1151در مطالعات خود
به این نتیجه رسید كه فرهنگ هاي ترغیب كننده نوآوري
می توانند به مانع جدي در بهرهبرداري از نوآوري تبدیل
1. Ostroff, Kinickle & Muhammad
2. Hartnell & Walumbwa
3. ER Lin. & Mcdonogh
)4. Benner (2010
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شوند ولی این رهبران سازمان هستند كه می توانند فرهنگ
و هویت سازمان را به گونه ا ي شکل دهند كه به طور همزمان
تقویت كننده خلق و بهره برداري از نوآوري شوند.
رابطه رهبري ،جوسازمانی و نوآوري
جوسازمانی شامل برداشت و استنباط مشترک كاركنان از
سیاست ها ،روش ها ،رویه هاي مدیریتی سازمان و همچنین
تصور آنها از اینکه سازمان چه رفتاري را از كاركنان انتظار
دارد و آن را مورد حمایت قرار می دهد و به آن پاداش
می دهد است .مطالعات انجام شده نشان میدهد كه شیوه و
سبک رهبري تحت تأثیر جوسازمانی حاكم بر سازمان
قرارمی گیرد رهبران جوسازمانی را می پذیرند و یا به اصالح
و یا بازآفرینی آن می پردازند .همچنین رفتار رهبري و
اقدامات آنها در طراحی سیاست ها ،رویه هاي مدیریتی،
نظام هاي تقویت رفتار هاي مورد انتظار و تدوین
دستورالعمل ها می تواند جوسازمانی را در مسیر مورد نظر
هدایت و مدیریت نماید .در این صورت جوسازمانی به
ابزاري مناسب براي عملیاتی كردنی آرمان ها و اهداف
رهبران تبدیل می شوند و به عنوان میانجی بین رهبري و
نوآوري در سازمان عمل می كند .از طرف دیگر جوسازمانی
تأثیر رفتار رهبري بر عملکرد را تحت تأثیر قرار دهند به این
معنی كه اقدامات رهبري بر عملکرد را تقویت و یا تضعیف
می كنند و درنتیجه به عنوان عامل تعدیل كننده بین رهبري و
نوآوري در سازمان عمل می كند (گراسان و اپایدین.1)1151،
درهمین رابطه ،هسو و لیانفن )1151( 4معتقد هستند كه
محیط كار عامل مؤثر ي در میزان خالقیت فردي و نوآوري
سازمانی است و تصور این كه در انجام كار محدودیت زمانی
وجود دارد باعث تعدیل این رابطه می شود و خیلی از عواملی
كه ترغیب كننده و یا مانع نوآوري است تحت كنترل و نفوذ
رهبري است .مطالعه اساكسن و اكرمن )1151( 7نشان داد
كه رهبري نقش خیلی مهمی در ایجاد جوسازمانی
حمایت كننده از نوآوري دارد .ولی جوسامانی نوآور نیز
به عنوان میانجی و تعدیل كننده رابطه رهبري و عملکرد
نوآورانه سازمان عمل می كند درحالی كه ویرین ،ال اكرمی و
وندنبرگ )1151( 8در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند كه
جوسازمانی نوار ،رابطه رهبري تحول آفرین و عملکرد

)5. Grossan & Apaydin (2010
6. Hsu & Liang Fan
7. Isakson & Akermans
8.Voirin., El Akremi & Vandenberghe
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نوآورانه تیمها ي كاري را تعدیل می كند زیرا باعث تمركز
رفتار رهبري به تقویت عملکرد نوآور و سازگار در سازمان
می شود .ولی گاموسلو قلو ،لیسو )1113( 5معتقدند كه
رهبران تحول آفرین عالوه بر نقش مستقیمی كه بر عملکرد
نوآوري در سازمان ایفا می كنند از طریق ایجاد و توسعه
عناصر جوسازمانی نوآور نیز باعث افزایش خالقیت فردي و
نوآوري در سازمان می شوند .همین طور پالسن ،كالن و
ایوكو )1151( 1بیان كرده اند كه رهبري تحول آفرین،
عالوه بر نقش مستقیمی كه در افزایش نوآوري در سازمان
ایفاء می كنند از طریق شکل دادن به جوسازمانی حامی
نوآوري و ایجاد هویت سازمانی قوي می تواند عملکرد
نوآورانه سازمان را بهبود بخشند .ایمران و هگ(1155( 3
توضیح می دهند كه جوسازمان میانجی رابطه رهبري و رفتار
نوآورانه كاركنان است.
رابطِه رهبري ،فرهنگ ،جوسازمانی و نوآوري
رهبري نقش تعیین كننده اي در بهبود عملکرد سازمان هاي
نوآور ایفا می كند رهبران فرهنگ سازمان را می پذیرند و یا
به اصالح و بازآفرینی آن می پردازند همچنین رفتار رهبري
و اقدامات آنها در طراحی سیاست ها ،رویه هاي مدیریتی،
نظام ها ي تقویت رفتارهاي مورد انتظار و تدوین
دستورالعمل ها می تواند جوسازمانی را در مسیر موردنظر
هدایت نماید .در این صورت فرهنگ و جوسازمانی به ابزاري
براي عملیاتی كردن اهداف رهبران تبدیل می شوند و
به عنوان میانجی بین رهبري و نوآوري در سازمان عمل
می كنند .اما شیوه و سبک رهبري تحت تأثیر فرهنگ و
جوسازمانی حاكم بر سازمان قرارمی گیرد و این عوامل
اقدامات رهبري بر عملکرد را تقویت و یا تضعیف می كنند و
درنتیجه به عنوان عامل تعدیل كننده بین رهبري و نوآوري
در سازمان عمل می كنند و جوسازمانی درواقع از مجموعه
مصنوعات فرهنگی تشکیل می شود .بنابراین جوسازمانی
میانجی رابطه فرهنگ و عملکرد است و فرهنگ سازمانی
نیز تحت تأثیر اعمال و رفتار افراد و نحوه تعامالت آنها است
كه متأثر از جوسازمانی است پس جوسازمانی رابطة فرهنگ
و عملکرد سازمان را تعدیل می كند.

)1.Gumusluoglu & Lisev (2009
2. Paulsen, Cllan & Ayoko
3. Imran. & Haque

مدل مفهومی تحقیق
همانطور كه مدل مفهومی شکل ( )5نشان می دهد رهبران
عالوه ن قش مستقیمی كه بر عملکرد سازمانهاي تحقیق و
توسعه دارند .به توسعه و بازنگري فرهنگ و جوسازمانی
می پردازند و از آنها به عنوان ابزار (میانجی) عملیاتی كردن
آرمان ها و اهداف خود استفاده می كنند ولی فرهنگ و
جوسازمانی نیز رابطه رهبري و عملکرد سازمان را تعدیل
می كنند .و عالوهبر آن  ،جوسازمانی به عنوان میانجی و
تعدیل گر رابطه فرهنگ و عملکرد را عمل می كند.
بنابراین با توجه به مدل مفهومی ،فرضیات تحقیق به
صورت زیر مطرح شد.
رهبري رابطة مثبت و معناداري با عملکرد سازمان هاي
.5
تحقیق و توسعه دارد.فرهنگ سازمانی رابطة مثبت و
معناداري با عملکرد سازمان هاي تحقیق و توسعه دارد.
جوسازمانی رابطة مثبت و معناداري با عملکرد
.1
سازمان هاي تحقیق و توسعه دارد.
 .3رهبري رابطه غیرمستقیم مثبت و معناداري با عملکرد
سازمان هاي تحقیق و توسعه دارد.
جوسازمانی میانجی رابطة فرهنگ سازمانی و عملکرد
.4
سازمان هاي تحقیق و توسعه است.
 .1جوسازمانی رابطة فرهنگ سازمانی و عملکرد
سازمانها ي تحقیق و توسعه را تعدیل می كند
فرهنگ سازمانی رابطة رهبري و عملکرد سازمان هاي
.4
تحقیق و توسعه را تعدیل می كند.
 .7جوسازمانی رابطة رهبري و عملکرد سازمان هاي
تحقیق و توسعه را تعدیل می كند.

شکل .0مدل مفهومی تحقیق
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روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعه اي -كاربردي است زیرا
در پی طراحی و تدوین مدل مناسب رهبري براي بهبود
عملکرد سازمان هاي تحقیق و توسع ة وزارت نفت است.
روش تحقیق آن تركیبی است كه در آن از تركیب هر دو
مجموعه روش هاي تحقیق كیفی و كمی استفاده می شود
زیرا اگر هدف تحقیق آن باشد كه پژوهشگر بخواهد در
مرحله اول دادههاي كیفی را گردآوري نماید تا ابزار
اندازه گیر ي ساخته شود سپس در مرحلة بعد با استفادة از
این ابزار ،داده هاي كمی را گردآوري نماید .از این روش
تحقیق استفاده می شود كه در این تحقیق نیز ابتدا اطالعات
به شیوة مطالعة آرشیوي گردآوري و تحلیل شد .سپس مدل
مفهوم تحقیق برمبناي آن تدوین و شاخص هاي اولیه
استخراج گ ردید و براي جمعآوري داده ها از پرسشنامة
رهبري چندعاملی باس و اولیو )5337( ،5پرسشنامة فرهنگ
سازمانی كامرون و كویین ) 1155( ،1پرسشنامة جوسازمانی
اسکات و بروس ( 3)5334و پرسشنامه عملکرد برمبناي
شاخص هاي ارزشیابی عملکرد وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري و مطالعه ادب یات موجود تدوین شد .بدین صورت كه
رهبري داراي نه مؤلفه و بقیه عوامل هر یک داراي چهار
( )4مؤلفه اصلی و به ترتیب شامل 34،14،11،و 11گویه
هستند .براي بررسی روایی محتوایی پرسشنامه ها از روش
دلفی استفاده شد كه پس از دو مرحله اجراي دلفی ،تعداد
گویه هاي پرشسنامه ها ي رهبري ،فرهنگ ،جوسازمانی و
عملکرد سازمان هاي تحقیق و توسعه ترتیب به 14، 33
54،و  14رسید كه نتایج آماري دور دوم دلفی براساس
ضریب تطابق كندال نشان میدهد كه مقدار آزمون كی دو
در سطح خطاي كوچک تر از  1/15معنی دار است و با توجه
به آنکه مقدار ضریب توافق از  1/7بیشتر است پس می توان
نتیجه گرفت كه اجماع نظري میان نظرات خبرگان درزمینة
روابط بین همه شاخص ها حاصل شده است ،در دور سوم
دلفی ،مدل تدوینشده كه در آن كلیه متغیر ها مشخصشده
است در اختیار گروه خبرگان قرار داده شد كه مورد تأیید
نهایی آنها قرار گرفت و به علت عدم معرفی شاخصی جدید،
به نظر می رسد اجماع و اشباع نظري حاصل شده است .جهت

1. Bass &Avolio
2. Cameron &Quinnn
3. Scott & Bruss
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ارزیابی پایایی ابزار سنجش و متغیرهاي آن ،شاخص آلفاي
كرونباخ مورد استفاده قرار گرفت .به این صورت كه
پرسشنامه تهیه شده ،توسط  31نفر از اعضاي جامعة آماري
تکمیل شد .میزان آلفاي كرونباخ پر سشنامة براي هریک از
متغیرها در جدول شماره ( ) 5آمده است ضمناً ضریب پایایی
تركیبی عوامل رهبري ،فرهنگ سازمانی ،جوسازمانی و
عملکرد سازمانی پرسشنامه به ترتیب عبارت اند
از1/35:و 1/78و 1/81و ، 1/33است كه نشان دهندة آن
است كه پرسشنامة مورد استفاده ،از قابلیت اعتماد یعنی از
پایایی الزم برخورداراست.
براي تجمیع دادهها ي رهبري ،فرهنگ ،جوسازمانی و
عملکرد سازمان ها ي تحقیق و توسعه ،ضریب توافق بین
ارزیابان )( rwg(jجیمز ،دمارس و ولف 4)5384،محاسبه شد
كه مقادیر آن به ترتیب براي رهبري ( ،)75-77فرهنگ
( ،)74- 85جوسازمانی (  )71-74و عملکرد ( )71-83بود .به
علت این كه ضریب توافق باالتر از آستانه  1/7بود و در
جهت ارتقا دادهها از سطح فردي به سطح سازمانی رسید.
بنابراین از داده ها ي سطح فردي میانگین گرفته شد تا
داده هاي سطح سازمانی به دست آید.
جامعه آماری
جامعه آماري در مرحله اجراي دلفی  15نفر هستند كه در
قالب سه گروه ،دكتري فنی در حوزه هاي پژوهشی نفت ،گاز
و پتروشیمی شامل  51نفر ،دكتري مدیریت و مدرس
دانشگاه شامل 1نفر و مدیران ارشد سازمان هاي تحقیق و
توسعه صنعت نفت شامل 7نفر می باشند .نمونه گیري
براساس طرح نمونه بردار ي غیراحتمالی-قضاوتی از خبرگان
و براساس امکان دسترسی محقق انجام شد.جامعه آماري
تحقیق در مرحله كمی ،شامل پژوهشگران و مدیران
پژوهشی مراكز تحقیقاتی وزارت نفت و مدیریت هاي ستادي
پژوهشی شركت هاي وابسته ،با گرایش هاي تخصصی
مختلف اس ت كه شامل  5735نفر بودند نمونه گیري براساس
روش نمونهبرداري تصادفی طبقه اي متناسب انتخاب شدند
كه حجم نمونه بهدست آمده  474نفر بود.

)4. James, demarce & wolf (1984
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رفیعی و همکاران :تدوین مدل مناسب رهبري براي بهبود عملکرد سازمانهاي نوآور...
جدول  .0ضریب آلفاي كرونباخ متغیرها
متغیر

رهبري

عملکرد

مؤلفهها

آلفا

ویژگیهاي آرمانی

%77

انسانگرایی

رفتارهاي آرمانی

%87

تحولگرایی

%81

انگیزه الهامبخش

%83

مأموریتگرایی

%77

ترغیب ذهنی

%71

بوروكراتیک

%74

مالحظات فردي

%81

حمایت از خالقیت

%85

پرداخت اقتضایی

%73

عدم تطبیقپذیري

%84

مدیریت استثنا (فعال)

%74

حمایت از نوآوري

%74

مدیریت استثنا (منفعل)

%71

عدم رهبري

%75

تأمین منابع

%71

مالی

%78

فرایندهاي داخلی

%75

مشتري و بازارگرایی

%81

رشد و یادگیري

%74

در این تحقیق از پرسشنامه طراحیشده خبرگان استفاده شده
است .بهمنظور تأیید و نهاییسازي مدل مفهومی تحقیق،
تحلیل عاملی تأییدي از طریق نرمافزار لیزرل انجام شد .اما
قبل از انجام آن ،ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود
كه میتوان دادههاي موجود را براي تحلیل عاملی مورداستفاده
قرار داد .به این منظور ،اندازه كفایت نمونهگیري ()KMO
محاسبه شد و همچنین آزمون معناداري مشخصه كرویت
بارتلت ( )Bartlettبراساس نرمافزار  SPSSانجام شد كه
نتایج آن به ترتیب برابر 1/358و 5318/518است كه معنادار
است و نشاندهنده كفایت نمونهها بوده و اینکه ماتریس
همبستگی دادهها در جامعه صفر نیست و براي انجام تحلیل
عاملی قابل توجیه میباشد .با عنایت به اینکه از مناسببودن
دادهها و كفایت دادههاي تحقیق براي انجام تحلیل عاملی

اطمینان حاصل شد .این سؤال مطرح است كه تا چه حد مدل
مورد نظر با دادههاي جمعآوريشده سازگاري دارد .پاسخ این
سؤال از طریق بررسی برازش مدل امکانپذیر است .منظور از
برازش مدل این است كه ماتریس تخمینی جامعه آماري تا چه
اندازه با ماتریس كوواریانس جامعه نمونه به هم نزدیک
هستند؟ هرچه این دو به هم نزدیک باشند مدل از برازش
بهتري برخوردار است .براي تعیین برازش مدل ،از تحلیل
مدلسازي معادالت ساختاري و با استفاده از نرمافزار آماري
 LISRELاستفاده شد .بهطوركلی در این نرمافزار برازش
مدل در سه مرحله به شرح ذیل انجام میشود:

متغیر

فرهنگسازمانی

جوسازمانی

عملکرد

مؤلفهها

آلفا
%73

الف -ارزیابی برازش كل مدل:
هدف از ارزیابی برازش كلی مدل این است كه مشخص شود
تا چه حد كل مدل با دادههاي تجربی مورد استفاده سازگاري
دارد نرمافزار  LISRELمجموعه وسیعی از شاخصها را
براي سنجش برازش كل مدل ارائه میدهد كه مجموعه
شاخصها نشاندهنده برازش كل مدل تحقیق حاضر است.
ب -ارزیابی برازش بخش اندازهگیري مدل:
در ارزیابی بخش اندازهگیري مدل باید به بررسی روابط
بین متغیرهاي نهفته و آشکار مدل پرداخته شود .در اینجا
هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازهگیريهاي
انجامشده است .در بحث روایی این مسئله مطرح است كه آیا
شاخصها یا متغیرهاي آشکار همان چیزي را اندازهگیري
میكنند كه مدنظر محقق است و یا چیز دیگري را میسنجند.
و دربارة پایایی این موضوع مطرح است كه شاخصهاي
مورداستفاده با چه دقتی موضوع موردنظر را اندازهگیري
میكنند .بنابراین قبل از ارزیابی بخش ساختاري باید از كیفیت
اندازهگیري اطمینان به عمل آورد كه نمودارهاي استاندار و
معنیداري و جداول بارهاي عاملی مربوط به متغیرهاي نهفته
رهبري ،فرهنگ ،جوسازمانی و عملکرد سازمانهاي تحقیق و
توسعه ،نشاندهندة اعتبار متغیرهاي آشکار (شاخصهاي)
استفادهشده براي اندازهگیري هستند نتایج خروجی لیزرل
قسمت تخمین استاندارد نشان میدهد كه تمامی مدلهاي
اندازهگیري متغیرهاي تحقیق ،مدلهاي مناسبی هستند .مقدار

فصلنامة علمی  -پژوهشی مدیریت سازمانهاي دولتی ،دورة  ،4شماره  ،3تابستان 5331

كاي دو آنها به درجه آزادي كمتر از (  .) 3میزان p-value
كوچکتر از ( )1/11و مقدار  ،RMSEAكمتر از ()1/53
بوده و مقدار  GFIو  AGFIآنها باالي  31درصد است.
همچنین ضرایب معناداري و پارامترهاي بهدست آمده نشان
میدهد كه تمامی ضرایب بهدست آمده معنادار شدهاند .زیرا
مقدار آزمون معناداري تکتک آنها از عدد5/34بزرگتر و از
عدد  -5/34كوچکتر است .پس از بررسی روایی شاخصها
میبایست به بررسی پایایی آنها پرداخت كه در بخشهاي
قبلی .عالوهبر اندازهگیري پایایی تکتک شاخصها ،پایایی
تركیبی براي هر متغیر نهفته نیز محاسبه شد كه داللت بر
پایایی شاخصها و پایایی تركیبی آنها دارد.
ج -ارزیابی برازش بخش ساختاري مدل:
در بررسی بخش ساختاري مدل ،روابط بین متغیرهاي
نهفته درونی و بیرونی مورد توجه قرار گرفت  .اینجا هدف
تشخیص این موضوع است كه آیا روابط نظري كه بین
متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مدل مفهومی مدنظر محقق
بوده است بهوسیله دادههاي تجربی تأیید میشود یا تأیید
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نمیگردد .به این منظور ،فرضیات با استفاده از روش
مدلسازي معادالت ساختاري و بهطور اَخص ،تحلیل مسیر به
كمک نرمافزار لیزرل آزمون شد كه خروجی لیزرل دربارة مدل
ساختاري تحقیق در حالت تخمین استاندارد نشاندهندة
مناسببودن مدل ساختاري برازش یافته براي آزمون فرضیات
است زیرا نسبت كاي دو به درجه آزادي كمتر از( )3است كه
مقدار مناسب و پایینی است .میزان  p-valueكوچکتر از
( )1/11و میزان  RMSEAمعادل ( )1/143است و مقدار
شاخصهاي  GFI ,AGFو  NFنیز به ترتیب برابر با
1/31 ،1/83و  1/35است كه نشاندهندة برازش مناسب مدل
است .بهعبارتدیگر دادههاي مشاهدهشده تا میزان زیادي
منطبق بر مدل مفهومی تحقیق است .در جدول  1روابط علّی
بین متغیرهاي رهبري ،فرهنگ ،جوسازمانی ،و عملکرد
سازمانهاي تحقیق و توسعه نشان داده شده است كه در ادامه
با توجه به این جدول ،به تحلیل فرضیههاي تحقیق پرداخته
میشود.

جدول  .2نتیجه مدلسازي معادالت ساختاري تحقیق
مسیر

رديف

بار عاملی(ضريب رگرسیون)

t-Value

نتیجه

5

رهبري

عملکرد

1/14

1/31

1/111

رد

1

فرهنگسازمانی

عملکرد

1/14

1/71

1/118

تأیید

3

جوسازمانی

عملکرد

1/13

1/31

1/31

تأیید

4

رهبري

فرهنگسازمانی

1/73

7/18

1/13

تأیید

1

رهبري

جوسازمانی

1/31

1/75

1/511

تأیید

4

فرهنگسازمانی

جوسازمانی

/451

4/14

1/37

تأیید

تحلیل فرضیه اول :رهبري رابطة مثبت و معناداري بـا
عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه دارد.
بار عاملی و ضریب معناداري مربوط به رابطة متغیر رهبري و
عملکرد به ترتیب برابر با ( )1/14و ( )1/31بهدست آمده كه
در سطح اطمینان  %31نیست .بنابراین مدل ساختاري نشان
میدهد كه رهبـري رابطـة مسـتقیم مثبـت و معنـاداري بـا
عملکرد سازمان هاي تحقیق و توسعه ندارد .ایـن نتیجـه بـا

یافته هاي تحقیقات دیگر ازجمله :تحقیقات روزینگ ،فرس و
بوش ( )1155و جونگ ،ویو ،و چو ( )1118همخوانی ندارد.
ولی با نتایج تحقیقات دیگري كه در حـوزههـاي پـژوهش و
توسعة فناوري انجام گرفته است و ازجمله تحقیقات پالسـن،
كالن وایوكو ( )1151و دنتی(  )1153همخـوانی دارد .كـه
این تفاوت میتواند ناشی از قلمرو مکـانی متفـاوت تحقیـق
باشد.

021
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جدول  .1نتیجه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی دربارة فرضیه ششم
تغییر آمارهها

مدل

R

R2

خطاي

R2تعديلشده

تخمین

2

درجه

درجه

آزادي0

آزادي2

تغییر R

تغییر F

5

1/1443

1/448

1/447

1/11414

/448

5 384/351

474

1

1/438

/1487

1/484

1/13111

1/133

5

473

تحلیل فرضیه دوم :فرهنگ سازمانی رابطة مثبت و
معناداري با عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه دارد.

31/838

تغییر
sig
F
10111
10111

عاملی و ضریب معناداري مربوط به رابطة دو متغیر رهبري و
جوسازمانی به ترتیب برابر با ( )1/31و ( )1/75میباشد و بار

فرضیه دوم تحقیق تأیید شد .بنابراین مدل ساختاري

عاملی و ضریب معناداري مربوط به رابطة دو متغیر جوسازمانی

نشان میدهد كه فرهنگ سازمانی در سطح  ،%31رابطه مثبت

و عملکرد به ترتیب برابر با ( )1/13و ( )1/31است كه هردو در

و معناداري با عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه دارد .این

سطح اطمینان  %31معنادار هستند .بنابراین رهبري از طریق

نتیجه با یافتههاي تحقیقات دیگر ازجمله؛ تحقیق :ارلین و

جوسازمانی نیز بر روي عملکرد تأثیر میگذارد ،بنابراین ،فرضیه

مک دوناق ( ،)1155دنتی و هملین ( )1151همخوانی دارد.

چهارم تأیید میشود و رهبري از طریق غیرمستقیم بر عملکرد

تحلیل فرضیه سوم :جوسازمانی رابطه مثبت و
معناداري با عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه دارد.
فرضیه سوم تحقیق تأیید میشود .بنابراین جوسازمانی

سازمانهاي تحقیق و توسعة مؤثر است .این نتیجه با یافتههاي
تحقیقات دیگر ازجمله ،تحقیق :امران و هاگ ( )1155و ارلین و
مک دوناق ( )1155همخوانی دارد.

در سطح  ،% 31رابطه مثبت و معناداري با عملکرد

تحلیل فرضیه پنجم :جوسازمانی میانجی رابطة

سازمان هاي تحقیق و توسعه دارد .این نتیجه با یافتههاي

فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه

تحقیقات دیگر ازجمله ،تحقیق ایساكسن و اكرمنز(،5(1155

است.

نیباک و جنسن ( 1)1151همخوانی دارد.

بار عاملی و ضریب معناداري مربوط بـه رابطـة دو متغیـر

تحلیل فرضیه چهارم :رهبري رابطة غیرمستقیم

فرهنگ و جوسازمانی به ترتیب برابر با ( )1/45و ( )4/14است

مثبت و معناداري با عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه دارد.

و بار عاملی و ضریب معنـاداري مربـوط بـه رابطـه دو متغیـر

بار عامل و ضریب معناداري مربوط به رابطة دو متغیر

جوسازمانی و عملکرد به ترتیب برابر با ( )1/13و( )1/31اسـت

رهبري و فرهنگ سازمانی به ترتیب برابر با ( )1/73و ()7/18

كـه هـر دو در سـطح اطمینـان  %31معنادارهسـتند .بنـابراین

است و بار عاملی و ضریب معناداري مربوط به رابطة دو متغیر

فرضیه پنجم تأیید میگردد .نتیجه بهدست آمده از آزمون این

فرهنگ سازمانی و عملکرد به ترتیب برابر با( )1/14و ()1/71

فرضیه مبنی بـر نقـش میـانجی جوسـازمانی در ارتبـاط بـین

میباشد كه هر دو در سطح اطمینان  %31معنادار هستند و

فرهنگ و عملکرد با یافته هاي تحقیقات دیگر ازجمله تحقیق:

زمانیكه متغیر رهبري و فرهنگ سازمانی بهطور همزمان وارد

ســاروس،كوپر و ســانترا ( ،)1118امــران و هــاگ ()1155

معادالت ساختاري میشوند رهبري ،رابطة مثبت و معناداري با

همخوانی دارد .همچنین به منظـور بررسـی نقـش متغیرهـاي

عملکرد ندارد بنابراین رهبري از طریق فرهنگ سازمانی بر

تعدیلگر از رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شـد.كه نتـایج آن

عملکرد تأثیر میگذارد (بارون و كنی .3)5384،همچنین بار

به شرح ذیل است:

)1. Isaksen & Akkermans (2011
)2. Nybakk & jenssen (2012
)3. Baron & Kenny (1986
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جدول  .1نتیجه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی دربارة فرضیه هفتم
تغییر آمارهها
مدل

R

R2

R2تعديلشده

خطاي
تخمین

2

تغییر R

تغییر F

درجه

درجه

آزادي0

آزادي2

5

10458

10381

10381

1018471

10381

1310745

5

474

1

10411

10413

10415

1014741

10145

330735

5

473

R

R2

تغییر
sig
F
10111
10111

جدول .1نتیجه تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در بارة فرضیه هشتم
تغییر آمارهها
مدل

R2تعديلشده

خطاي
تخمین

تغییر R2

تغییر F

درجه

درجه

آزادي0

آزادي2

5

1/443

1/448

1/447

1/11414

1/448

384/351

5

474

1

1/431

1/474

1/474

1/14145

1/118

11/733

5

473

تحلیل فرضیه ششم :جوسازمانی رابطة بین فرهنـگ
سازمانی و عملکرد سازمان هـاي تحقیـق و توسـعه را تعـدیل
میكند.
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول  3نشان میدهد كه
رابطة متغیر جوسازمانی و عملکرد سازمانی ( )1/443میباشد
كه ( )1/41درصد از واریانس عملکرد سازمانی را بهطور
معنادار تبیین میكند .مدل ( )1همین جدول ،میزان رابطة بین
متغیر فرهنگسازمانی و عملکرد را پس از ورود اثر
تعدیلكننده جوسازمانی نشان میدهد .با مقایسه مدل  5و 1
مالحظه میشود كه جوسازمانی سبب افزایش  R2به میزان
( )1/133شده كه این میزان معنادار است .بنابراین  4درصد از
واریانس مشاهدهشده در عملکرد از طریق تعدیلكنندة متغیر
جوسازمانی تبیین میشود .بنابراین فرضیه ششم تحقیق تأیید
میگردد.
تحلیل فرضیه هفتم :فرهنگ سازمانی رابطة بین
رهبري و عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه را تعدیل
میكند.
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول ( )4نشان میدهد كه
رابطه متغیر فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی ()1/458
میباشد كه ( )1/38درصد از واریانس عملکرد سازمانی را
بهطور معنادار تبیین میكند .مدل ( )1همین جدول ،میزان
رابطه بین متغیر رهبري و عملکرد را پس از ورود اثر

تغییر
sig
F
10111
10111

تعدیلكننده فرهنگ سازمانی نشان میدهد .با مقایسه مدل 5
و  1مالحظه میشود كه فرهنگ سازمانی سبب افزایش R2
به میزان ( )1/145شده كه این میزان معنادار است .بنابراین 4
درصد از واریانس مشاهده شده در عملکرد در اثر تعدیل
كننده متغیر فرهنگ سازمانی تبیین میشود .لذا فرضیه هفتم
تحقیق تأیید میگردد .نتیجه بهدست آمده با یافتههاي
تحقیقات دیگر ازجمله ،تحقیق ارلین و مک دوناق ()1155
همخوانی دارد.
تحلیل فرضیه هشتم :جوسازمانی رابطة بین رهبري و
عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه را تعدیل میكند.
نتایج تحلیل رگرسیون جدول ( )1نشان میدهد كه رابطه
متغیر جوسازمانی و عملکرد سازمانی ( )1/443میباشد كه
( )1/41درصد از واریانس عملکرد سازمانی را بهطور معنادار
تبیین میكند .مدل ( )1همین جدول ،میزان رابطه بین متغیر
رهبري تحولگرا و عملکرد را پس از ورود اثر تعدیلكننده
جوسازمانی نشان میدهد .با مقایسه مدل  5و  1مالحظه
میگردد كه جوسازمانی سبب افزایش  R2به میزان ()1/118
شده كه این میزان معنادار است .بنابراین  3درصد از واریانس
مشاهده شده در عملکرد اثر تعدیلكننده متغیر جوسازمانی
تبیین میشود .بنابراین ،فرضیه هشتم تحقیق تأیید میشود.
این نتیجه با نتایج تحقیقات دیگر ازجمله تحقیق ویرین،
اكرمن و وندنبرگ ( )1151همخوانی دارد.
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بحث و نتیجهگیری
سازمانهاي تحقیق و توسعة نقش مهمی در ایجاد و حفظ
مزیتهاي رقابتی شركتها ایفا میكنند و درنتیجه شناسایی و
مدیریت عوامل مؤثر در بهبود عملکرد آنها از اهمیت
قابلمالحظهاي برخوردار است و درحالیكه مطالعات گذشته
نشان میدهد كه رهبري ،فرهنگ و جو سازمانی داراي نقش
مؤثري در بهبود عملکرد این سازمانها هستند ولی تاكنون
مطالعهاي درزمینة تأثیر تركیب این عوامل بر عملکرد صورت
نگرفته است .درنتیجه ،هدف این مطالعه تعیین نقش رهبري و
چگونگی اعمال آن از طریق فرهنگ و جوسازمانی در بهبود
عملکرد این سازمانها است كه یافتههاي حاصل از اجراي
تحقیق ،نشان میدهد رهبري نقش مستقیم و معنیداري در
بهبود عملکرد این سازمانها ندارد .ولی میتواند از طریق
طراحی و عملیاتیكردن فرهنگ مناسب سازمانی و شکلدادن
به جوسازمانی نوآور ،عملکرد آنها را بهبود بخشد و این دو
عامل اگرچه نقش میانجی در رابطه رهبري و عملکرد ایفا
میكنند ولی تأثیر رهبري بر عملکرد را تعدیل میكنند كه
میزان آن تابع نوع رهبري و میزان نفوذ فرهنگ و غناي
جوسازمانی است و البته جوسازمانی نیز میانجی و تعدیلكننده
نقش فرهنگ سازمانی بر عملکرد است .ولی مطالعاتی كه
بهوسیله پژوهشگران دیگر دربارة دیگر سازمانها صورت
گرفته است حاكی از نقش مستقیم و تعیینكننده رهبري در
بهبود عملکرد این سازمانها است كه این تفاوت نتایج ،ناشی
از قلمرو مکانی تحقیق است زیرا این اعتقاد عمومی وجود دارد
كه فرایند نوآوري در سازمانهاي تحقیق و توسعة پیچیده ،و
توام با ریسک باالیی است ،عدم امکان پیشبینی نتایج به
علت ابهام درروند فعالیتها ،دخالت عوامل مختلف خارجی و
حتی شانس ،عدم تسلط رهبران بر رشتههاي متنوع درگیر در
مراحل مختلف نوآوري ،بلوغ پژوهشگران و مهندسان
آموزشدیده و داراي چارچوبهاي ذهنی پیچیده و تعهد آنها
به استاندارهاي تخصصی ،تمایل به وابستگی و تعامل با
همکاران داخل و انجمنهاي حرفهاي خارج سازمان و میل به
موفقیت طلبی و دارا بودن انگیزه درونی باال ،باعث
شکلگیري فرهنگ و جوسازمانی قدرتمندي در این سازمانها
میشود كه الزاماً جایگزین و خنثیكننده نقش مستقیم رهبري
است (ون ،غالمحسین و امیر رشید ( 5)1155و درنتیجه،
دخالتهاي مستقیم رهبري و اعمال كنترلهاي فرایندي ،نه

)1.Wan Ismail., Ghulam Hussain & Amir Rashid (2011

تنها جریان ایدهپردازي و عملیاتی كردن ایدهها را تسهیل
نمیكند بلکه بعضاً منجر به انحراف طرحهاي نوآورانه از مسیر
منطقی ،ایجاد چالشهاي غیرضروري براي پژوهشگران و
هدردادن وقت و منابع سازمان ،افزایش ریسک گریزي
پژوهشگران و تمایل آنها به راهکارهاي كموبیش شناختهشده
و نوآوريهاي جزیی میشود .ولی رهبران بهطور غیرمستقیم و
از طریق توسعه ،اصالح و نهادینهكردن فرهنگ مناسب،
باعث تسریع نوآوري از باال به پایین میشوند .از طرف دیگر
آنها میتوانند با شکلدادن به جوسازمانی مشوق نوآوري،
باعث باالرفتن انگیزه درونی ،خالقیت فردي و افزایش تمایل
به نوآوري از پایین به باال شوند.
پیشنهاد برای تحقیقات آینده
ازآنجاكه فرایند نوآوري شامل طیف وسیعی از فعالیتهاي
متنوع است .اگر تأثیر تركیب عوامل مختلف در هر مرحله
بهطور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد .نتایج تحقیق به نحو
دقیقتري فرایند نوآوري در این سازمانها را منعکس خواهد
كرد .همچنین ضروري است مطالعه شود كه كدامیک از
مؤلفههاي رهبري ،فرهنگ و جوسازمانی میتواند كدامیک از
شاخصهاي عملکرد سازمانهاي تحقیق و توسعه را بهبود
بخشد و اگر همین مطالعه در سازمانهاي تحقیق و
توسعةدیگر صنایع صورت گیرد بهتر میتوان در مورد تعمیم
نتایج این تحقیق اظهارنظر كرد.
محدودیتهای تحقیق
اگرچه سؤاالت تحقیق بهنحوي طراحی گردید تا نظرات
كاركنان ،وضعیت و روند متغیرهاي تحقیق در  1سال گذشته
را منعکس نماید ولی الزم است اطالعات دربرگیرندة زمان
طوالنیتري بشود تا نتایج قابلتعمیم شود و ازآنجاكه این
مطالعه در سطح واحدهاي تحقیق و توسعه وزارت نفت
انجامشده است .براي تعمیم نتایج در سطح ملی باید اطالعات
كاملتري جمعآوري و تحلیل شود .با توجه به نبود اطالعات
عملکرد بعضی مراكز اعتباریابی تجربی مدل عملیاتی براساس
اطالعات واقعی امکانپذیر نبود ولی با استفاده از روش
تركیبی یعنی نظرسنجی از خبرگان و مقایسه با مدل تحقیقاتی
پژوهشگران در كشورهاي دیگر ،مدل عملیاتی تحقیق تأیید
شد.
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