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چکیده
امروزه ارل سازمانها با محي پویایی مواجه هستند که بهوسيله ویژگیهای همچون تغييرات
سریع فناورانه ،رخه عمر کوتاه محصوالت و فرایند جهانیسازی شناخته میشود .در نين
محيطی ،نوآوری ،عامل بسيار مهمی در موفقيت و دستيابی به مزیت رقابتی شناخته میشود.
درواقع ،نهادینهکردن فرهنگ نوآوری در سازمان ،رمز بقای مثسسات محلی در رقابت فزاینده
جهانی است .پژوه حاضر به بررسی اثر فرهنگسازمانی (انسانگرا و موفقيتگرا) بر نتوآوری با
نق ميانجی شادی کارکنان میپردازد .روش تحقيتی در ایتن مقالته از نتوع توصيفتی -
همبستتگی و ازنظر هتدف ،کاربتردی است .ابتزار جمعآوری دادهها ،پرستشنامه و جامعه آمتاری
تحقيتی ،کارکنان جهاد کشاورزی استان همدان استت .حجتم نمونته بتا استتفاده از فرمتول
کوکتران 95 ،نفتر ،محاستبه و برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفادهشده است .برای
تجزیهوتحليل دادهها از فن مدلیابتی معادالت ستاختاری و نرمافزار  Pls Smartاستفاده شده است.
یافتههای تحقيی نشان داد فرهنگسازمانی انسانگرا بهطور مستقيم و ريرمستقيم از طریی متغير
ميانجی شادی کارکنان بر نوآوری ،تأثير م بت و معنیداری دارد .همچنين فرهنگ موفقيتگرا
فق بهصورت ريرمستقيم از طریی شادی کارکنان بر نوآوری ،تأثير داشته و ازسویدیگر شادی در
محي کار نيز اثر م بت و معنیداری بر نوآوری دارد.
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مقدمه
اندیشمندان مدیریت بر این باورند که در مقایسه بتا دهتههتای آختر قترن بيستتم ،ستازمانهتای
امروزی با ال های فزایندهای مواجه هستند که نوآوری را برای اینگونه سازمانها نه یک اختيار
که یک الزام حياتی ساخته است .این الزامات موج

شده استت کته ستازمانهتا دنبتال روشهتای
1

خالق و نوآورانهای برای انجام کس وکار باشند (رید  .)0556 ،باتوجهبه نرخ تغيير فزاینده دان ،
توليد و انتشار ایدههای کاربردی از سوی سازمانها ،روندی شتابان بتهختود گرفتته استت .ازایتنرو
وجود دو عنصر خالقيت و نوآوری ،نق

مهمی در این فرایند برای بقتای ستازمان ایفتا متینمایتد؛

بنابراین سازمانها به ایجاد ار وبی بنيادی کته خالقيتت و نتوآوری را بتهعنتوان هنجتار فرهنگتی
بپذیرد ،تالش خواهند کرد .پشتيبانی از تحتول ،خالقيتت و نتوآوری ،ویژگتیهتای جتداییناپتذیر
فرهنگهای سازمانی اثربی

است .ازآنجاکه نيروی انسانی یک ستازمان ،ارزشتمندترین سترمایه

آن محسو میشود ،گسترش فرهنگ سالماندیشتی ،قتدردانی و تقویتت روحيته متقابتل بایتد در
برنامهریزی آموزشی سازمانها درنظر گرفته شود .امروزه شادی و نشاط در محي کار بستيار بتي
از گذشته موردتوجه سازمانها بوده و هزینههتای زیتادی صترف ایجتاد محتي هتای کتاری شتاد و
جذا میشود .شادی در کار ،شاخصی از احساس م بت و تعهدات کتاری و آثتار مربتوط بته آن
است .عالوهبرآن شادی در کار در ارتباط با احساس م بت و تعهد کاری و با درنظرگرفتن عوامتل
احساسی و شناختی بررسی میشود (کتارل و پلو تت .)0550 ،0بته اعتقتاد صتاح نظتران مستائل
رفتاری ،شادابی در محي کار موج

از بينرفتن اضطرا و نگرانی شتده و افتراد بتا انگيتزۀ بتاال

برای تأمين نيازهای جسمی ،روانی ،عاطفی و معنوی خود فعاليت میکنند ،شادی عتالوهبتر اینکته
برای خود فرد سودمند است ،برای سازمان هم مثثر است .شتادی کارکنتان بتا افتزای
افزای

بهترهروی،

ایمنی کار ،رضایت شغلی و خانوادگی رابطته دارد (ستيدجوادین و همکتاران)1390 ،؛ امتا

يزی که در سالهای اخير بيشتر به شم میآید ،فرامتوششتدن هنتر شادزیستتن در محتي کتار
است .احساس نشاط در محتي کتار یکتی از ضتروریات کتار بتوده و نقت

متدیران ،همکتاران و

فرهنگ در ایجاد فضای شاد برای محي کتار بستيار بااهميتت استت .بتاوجود رقابتتت در تمتتامی
1. Read
2. Karl and peluchette
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صحنههای فنتی ،ستتازمانی و  ،...متدیران در تالشتند تتا بتتا شتتناخت و ایجتتاد جتتوی صتميمی و
نشاطآور برای توليد نوآوری که طی آن امکتتان بتتروز خالقيتتهتا و افتزای

بهترهوری را ميستر

میسازد ،اهتمام ورزند .همه سازمانها برای بقا ،نيازمنتد اندیشتههتای نتو و نظتترات بتتدیع و تتتازه
هتستند .خلی ایده و فرایندهای جدید ،مسيری استت کته بهواسطه آن ،سازمانها میتواننتد ختود را
با محي منطبتی کترده و بته مزیتتی رقابتی دستت یابنتد .در ایتتن راستتتا متتسئله اصتتلی ،شتتناخت
متغيرهتایی از فرهنگسازمانی استت کته بتتر درک حمایتتت از نتوآوری تأثيرگتذار باشتند .ابعتاد
گستردۀ فرهنگ سازمان بر تمام جنبههای فعاليتی سازمانها تأثير میگذارد .ازجمله جنبههتای مهتم
و مزیتساز که عامل مهمی در بقای ستازمانهتا در محتي پررقابتت کنتونی محستو متیگتردد،
نوآوری است (جانسون.)0556 ،1
نوآوری ،عامل اساسی در ایجاد مزیتت رقتابتی بتوده و الزمت بقتا و رشتد ستازمانی بتهحستا
میآید .نوآوری سازمان را به سمت موفقيت هدایت متیکنتد و ستازمانی کته از نتوآوری بهترهای
نبرده باشد در معر

نابودی قرار میگيرد .بهعالوه جهانیشدن ،افتزای

رقابتت ،توستعه فنتاوری

اطالعات ،توجه به کيفيت ،ناکارآمدی دولتها و  ...اداره سازمانها را در سرتاستر دنيتا بتا تال
جدی مواجه کرده است .ازجمله راهکارهای اثربی

رویارویی با این ال ها توسل به نتوآوری

سازمانی است .فرهنگسازمانی بر شادی کارکنان و نوآوری در سازمان تأثيرگذار استت .بتا ایجتاد
فرهنگسازمانی مشوق و نوآور میتوان موجبات بهبود رواب درونسازمانی ،شتادی و بهزیستتی و
مشارکت کارکنان در زمينههای میتلف و پيشتگيری از هتدررفتن سترمایههتای متادی و ريرمتادی
سازمان را فراهم آورد (زنيکو و سيموسی .)0556، 0باتوجهبه نق

و جایگاه فرهنگسازمانی و نيتز

باتوجهبه اینکه تاکنون تحقيقی به بررسی جهتگيریهای فرهنگی بتر شتادی و نتوآوری کارکنتان
نپرداخته و همچنين بهدليل اهميت تأثير فرهنگ بر شادی و بروز نوآوری در کارکنان سازمان جهاد
کشاورزی و اثر این مقوله در کارایی و بهرهوری ستازمان و ازآنجاکته جهتاد کشتاورزی ستازمانی
است که در صورت عدم ارائه خدمات مطلو به جامعه هدف ،موجبتات نارضتایتی کشتاورزان و
روستائيان را فراهم میآورد ،در این تحقيتی ستعی متیشتود تتأثير فرهنتگستازمانی (انستانگترا و
موفقيتگرا) بر نوآوری با تأکيد بر شادی کارکنان مورد بررسی قرار گيرد.
1. Johnson
2. Xenikou & Simosi
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پیشینة نظری
فرهنگسازمانی
فرهنگسازمانی ،مجموعهای از معتانی متشترک بتا ویژگیهایی است که نظام ارزشتی حتاکم
بر سازمان را تشکيل داده و باع

تمایز سازمانی از سازمان دیگتر متیشتود .درواقتع همتتان عتاملی

است که شيوه انجام امور را تعيين میکند و حال و هتوایی است که هر تازهواردی در ستازمان ،آن
را حتس میکند .ایتن فرهنگ ،آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجود فرد رخنه کترده و تفکر
و رفتار سازمانی وی را تحت تأثير قرار میدهد .فرهنگسازمانی عبارت از مجموعهای از ارزشها،
باورها ،درک ،استنباط و شيوه تفکر و اندیشيدن است که اعضای سازمان در آنهتا وجتوه مشتترک
دارند .فرهنگ سازمان ویژگیهتای زیتادی همچتون نتوآوری ،توجته بته جزئيتات ،نتيجتهگرایتی،
مردممداری (حمایت و پشتيبانی) گروهمداری ،پرخاشگری و رقابتت ،تأکيتد بتر رشتد و پتاداش و
قاطعيت را شامل میشود (سلطانی و همکاران .)1394 ،بتا متروری بتر مطالعتات فرهنتگستازمانی،
دو جهتگيری فرهنگی وجود دارد که پي بينیکنندۀ اثربیشی در ستازمانهاستت .ایتن دو مستير
تحت عنوان "جهتگيری انسانگرا" و "جهتگيتری موفقيتتگترا" شتناخته متیشتوند (جوليتا و
همکاران.)0511 ،1
فرهنگسازمانی انسانگرا که ناشی از "جنب

رواب انسانی " التون مایو است و محتور اصتلی

ارزشهای این فرهنگ توجه به نيازها و عواطتف انستانی در ستازمان استت و دارای ویژگتیهتایی
همچون همکاری ميان اعضتای ستازمان ،تأکيتد بتر کتار گروهتی ،خودشتکوفایی و توانمندستازی
کارکنان ،توسعه ظرفيتهای خالقانه مردم ،مشارکت در تصميمگيری ،رواب بينفتردی ستازنده و
حمایت اجتماعی است .در نين فرهنگی ،هنجارهای ستازمانی مشتوق همکتاری ،کتار گروهتی و
مشارکت هستند و آنها همکاری گروهی ،همافزایی و همنيروزایی منابع سازمانی میتلف را تسهيل
میکنند .عالوهبراین ،خودشکوفایی و توسعه کارکنان اساس ایجاد یک سرمایه و دارایی بزرگ از
منابع سازمانی یعنی سرمایه انستانی در ستازمانهاستت کته درنهایتت بته بهترهوری ستازمانی منجتر
میشود .دومين جهتگيری فرهنگی "جهتگيری موفقيتگرا " است که بر دستيابی به اهداف در
1. Julia et al.
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سازمان تأکيد دارد و شامل مفروضات ،ارزشها و اقدامات ،آزمتای

(آزمتونوخطتا) و تأکيتد بتر

مثثربودن (اجراییبودن) است .سازمانهایی که "هنجار کارایی (بهرهوری) و موفقيتت " را تتروی
میکنند ،کارکنان را با تنظيم اهداف دشتوار امتا قابتلدستترس برمتیانگيزاننتد .ارائته بتازخورد بتر
عملکرد کارکنان و تروی شایستگی و احساس اثربیشی فتردی و جمعتی باعت ایجتاد انگيتزه در
کارکنان میشود .در جهتگيری بتهستوی موفقيتت بتهريتراز هتدفگتذاری و اهتداف ستازمانی،
بهکارگيری ایدههای جدید برای انجام وظایف و تجربههای جدیتد ،ستازمان را قتادر متیستازد تتا
بتواند خود را از تغييرات ناگهانی در بلندمدت محافظت کند (نماميان و فيضالهی1394 ،؛ زنيکو و
سيموسی.)0556،
راسل )1995( 1اعتقاد دارد که فرایند نوآوری نمیتواند بتهتنهتایی بتهصتورت ستنتی بتهواستطه
نق ها و رویههای رستمی ستازماندهی ،برنامهریزی و ...نهادینه شود ،بلکته از طریتی ایجتاد یتتک
فرهنتگ نوآورانه پترورش متییابتد .هتاوزر )1991( 0متیگویتد کتته در موقعيتتت عتدم اطمينتان،
فرهنگسازمانی بهعنوان یتک جتایگزین بترای ساختار و مکمتل بترای رهبتری بتهکتتار متیرود و
ازاینرو بترای سنج

ظرفيت سازمان برای نوآوری ضروری است .تعتدادی از محققتان ستازمانی

استتتدالل متیکننتتد کتته فرهنتتگستتازمانی بتتهعنتتوان یتتک روش متتثثر بتترای بتترانگيیتن و هتتدایت
راهحلهای متشکالت ريرساختاری است .بهطورکلی فرهنگسازمانی ،شاخو حياتی در موفقيتت
هر سازمان قلمداد میشود .سازمان موفی ،ظرفيتی برای جتذ نتوآوری درون فرهنتگستازمانی و
فرایندهای مدیریتی دارد (سيرت و الميمان.)0557،3
نوآوری
نوآوری بهعنوان یک پدیده جدید در رابطه با یتک ستازمان معتين شناخته متیشتود .دو متورد
از جنبههای اصتلی تعاریف نتوآوری ،مربوط بته جدیتدبودن و ارتبتاط آن بتا ابتکتار استت .مزیتت
رقابتی و گاهی اوقات بقای سازمان بهوسيله نوآوری حاصل میشود .ما برای نتوآوری جدیتد نيتاز
به دان

جدید داریم .عملکرد نوآوری ترکيبی از موفقيتهای کلی سازمان در نتيجت تتالشهتای
1. Russell
2. Hauser
3. Syrett and Lammiman
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صورتگرفته جهت نوکردن و بهبود و بهکارگيری جنبههای میتلتف نتوآوری در ستازمان استت.
نوآوری پروری یکی از ابزار اساسی راهبردهای رشد برای ورود به بازارهای جدید ،افزای

ستهم

بازارهای موجود و مسلحکردن شرکت به یک مزیت رقابتی است .نوآوری بته تتالشهتای متداوم
کته بتهمنظتور بهبتود ،تجدیتد ،اکتشتاف ،یتادگيری از اشتتباهات و ستازش بتا محتي

رقتابتی

بهسرعتمتغير ،صورت میگيرنتد ،اشتاره دارد (گانتدی و همکتاران .)0511 ،1نتتوآوری یکتتی از
عوامل مهتم بترای موفقيت ،بقای شتترکت و مزیتتت رقابتتتی استتت .نتتوآوری بتهوستيله شتومپيتر
تعریتف شتده استت؛ او بيتان متیکنتتد کتته خالقيتت ،نيتروی محرکتهای بتترای توستتعه استت و
بتهمعنتای آمادگتی و تمایتل شترکت بترای پذیترش ایدههای جدیتتدی استتت کتته بتته توستتعه و
عرضته محصوالت و ایدههای جدیتد منجتر میشود (ربترا و کيتترکا .)0510 ،0نتوآوری فراینتدی،
این نوآوری درجهت حفظ و بهبود کيفيت و صرفهجویی در هزینهها عمل متیکنتد و دربرگيرنتده
اتیاذ روشهای جدید یا بهبودیافته توليد ،توزیع یا تحویل خدمت است .درواقع منظور از نوآوری
فرایندی این است که سازمان تا هميزان فناوریهای جدید را به بوته آزمای

میگذارد (جيمنز و

کگارا .)0551 ،3نوآوری اداری ،به رویهها ،سياستها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد و شتامل
تغييراتی است که سياستها ،تیصيو منابع و دیگر عوامل مرتب با ساختار سازمانی را تحت تأثير
قرار میدهد .در ایجاد یا توسع نوآوری در سازمانها عوامل متعددی دخيل هستتند کته متیتتوان
آنها را بته ستطوح فتردی ،گروهتی و ستازمانی تقستيم کترد .در ستطح فتردی؛ دانت  ،تیصتو،
مشوقها؛ در سطح گروهی؛ ساختار وظيفه ،نوع رابطه و ميزان خودمیتاری؛ و در ستطح ستازمانی،
راهبردها ،ساختار سازمانی ،فرهنگ و جوسازمانی و سبکهای مدیریت مبتنی بر تفویض قدرت به
کارکنان ،شادی کارکنان و  ...را میتوان نام برد.
شادی در کار
شادی در کار شامل هر فعاليت ميانفردی ،اجتماعی یا کاری استت کته بتهطتورذاتی (طبيعتی)
1. Gunday & et al.
2. Rubera and Kirca
3. Jimenez and Cegarra
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مفرح یا خندهآور است که یک شیو بتا خنتده ،شتوخی و لتذت انجتام متیدهتد .متک دوول

1

( )0550شادی در کار را اینگونه تعریف میکند :درگيرشدن در یتک فعاليتت ویتژه کته بتا کتار
مرتب نيست و لذتبی

یا سرگرمکننده است؛ از قبيل فعاليتتهتایی کته بتر محتي کتاری شتاد

داللت دارد .تقویتکنندهها (مشتوقهتا) ،ابتکتارات هدفمنتد و حمایتت از تنتوعی از فعاليتتهتای
لذتبی

و شادیآور را منجر میشود که بر احستاس م بتت و بهترهوری فتردی و ستازمانی اثتر

میگذارد .شادی در کار يزی بي

از رضایت شتغلی را شتامل متیشتود .یتک مقيتاس جتامع از

شادی سطح فردی ممکن است شتامل :درگيتری کتاری ،رضتایت شتغلی و تعهتد ستازمانی باشتد.
جنبههای شادی باید در سطوح ندگانه شامل :تجربههای زودگذر ،نگرشهای ثابت سطح فردی،
نگرشهای جمعی و همراه با تمرکز بر جنبته ندگانته م تل رویتدادهای مجتزا ،شتغل و ستازمان،
مفهومسازی و سنجيده شوند .در همه این سطوح شواهدی وجود دارد که شادی ،پيامدهای مهمتی
برای افراد و سازمانها دارد (قلیپور و همکاران .)1394 ،شادی در کار احساسی استت کته وقتتی
کار میکنيد و از آن لذت میبرید ،حاصل میشود؛ کتار ختوبی انجتام متیدهيتد و بته آن افتیتار
میکنيد ،میدانيد که کارتان مهم است ،در شغلتان احساس قتدرت و قتوت متیکنيتد ،بتا کارتتان
شناخته میشوید ،احساس مستثوليت و مالکيتت متیکنيتد و مستئوليت را متیپذیریتد .شتادکامی،
بهعنوان عاملی مهم در ایجاد ارتباطات سازمانی بتين کارکنتان و درنهایتت ارتقتای تعهتد ستازمانی
کارکنان نق

بهسزایی دارد .افتزای

ستطح شتادکامی کارکنتان ستب

متیشتود ،تمایتل آنهتا بته

عضویت در گروههای ريررسمی سازمان بيشتر شود و ارتباطات درونسازمانی بهسترعت گستترش
یابد .این افزای

همدلی در کارکنان موج

ایجاد درجات بتاالیی از تعهتد ستازمانی در کارکنتان

سازمان میشود( .نسترن و همکاران  .)0510ستازمان بترای رستيدن بته عملکترد مطلتو و داشتتن
اثربیشی باال باید به عوامل مهمی توجه داشته باشد .یکی از مهمتترین عوامتل ،وضتعيت روحتی و
روانی یا بهعبارتی ،شادبودن مهمترین مهره سازمان یعنی ،انستان استت .انتیتا وا ه منتابع انستانی
بهجای وا ههای متداول قدیمیتر م ل نيروی انسانی ،درواقع تأکيدی بر این مسئله است که انستان،
بهعنوان یک نيرو و یا ابزار کار بهحسا نمیآید ،بلکه منبعی نامتناهی است که جان و روح اصتلی
1. McDowell

932

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)24زمستان 9316

سازمان را تشکيل میدهد (جمالی .)1393،شادکامی در کار اشتاره بته تجربت شتادی و خوشتی در
بافت کار یا بهعنوان نتيجته کتار دارد .تأکيتد بتر شتادی کارکنتان بتهختودیختود و در ذات ختود
دستاوردی مهم است ،شادی نق

اساسی در عملکرد کارکنان دارد .دالیل اهميتت مطالعته شتادی

را میتوان بهصورت زیر بيان کرد:
 .1شادی بهخودیخود باارزش است.
 .0شادی با عملکرد بهتر سازمان و کارکرد بهتر سازمان در ارتباط است.
1

 .3شادی یکی از اجزای اصلی زندگی خو و جامعه خو است (کامرون  ،0553دینتر و
همکاران.)0553،0
 .4فيشر )0515( 3پيشنهاد میکند که در سطح فردی میتوان با استفاده از سازههای التتزام و
تعهد شغلی؛ نشاندهنده درگيری احساسی و شناختی و لذتبردن از خودکار ،رضایت
شتتغلی؛ نشتتاندهنتتده قضتتاوتهتتای شتتناختی در متتورد شتتغل شتتامل متتواردی از قبيتتل:
پرداخت ،همکاران ،سرپرستاران ،ناظران و محي کاری و تعهد سازمانی؛ نشتاندهنتده
احساس تعلی و وابستگی و ارزشنهادن به سازمان ،بهاندازه گيری و سنج

شتادکامی

کارکنان در محل کار پرداخت.
یکی از دالیل درنظرگرفتن متغير شادی در کار بهعنوان متغير ميانجی در این تحقيتی ایتن بتوده
است که اصوالً در سازمان دولتی مقررات محور که فرایندگرایی بسيار بيشتر از نتيجهگرایتی متورد
تأکيد قرار میگيرد ،توجته بته شتادی و نشتاط کارکنتان متیتوانتد عامتل مهمتی در جلتوگيری از
سرخوردگی و استيصال کارکنان بهحسا آید .این موضوع بهویژه در ستازمانهتایی کته فرهنتگ
موفقيتگرا حاکم است ،ضروریتر بهنظر میرسد .درواقع شادی و نشاط کارکنان و حاکميت جو
نشاطآور ،از خشکی قوانين مقررات کاسته و میتواند به بهبود نوآوری سازمانی منجر میشود.
پیشینة تجربی
اگر ه در ند سال اخير در متورد مفهتوم فرهنتگ و رضتایت شتغلی پتژوه هتای متعتددی

1. Cameron
2. Diener et al.
3. Fisher
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صورت گرفته است ،ولی درخصوص جهتگيرهای فرهنگی موفقيتگرا و انسانگرا و همينطتور
شادی کارکنان که موضتوع جدیتدی در حيطته رفتتار ستازمانی استت ،تحقيقتات بستيار معتدودی
صورت گرفته است .یکی از دالیل اینکه این سه متغيتر بتا هتم در ایتن تحقيتی درنظتر گرفتته شتده
است ،این است که ازآنجاکه جامعه آمتاری ایتن پتژوه

یتک ستازمان دولتتی استت و در نتين

سازمانهایی ،فرایندمحوری بستيار بيشتتر از نتيجته محتوری متورد تأکيتد قترار متیگيترد ،بنتابراین
درپي گرفتن فرهنگستازمانی موفقيتتگترا نمتیتوانتد بته نتوآوری ستازمانی منتهتی شتود؛ زیترا
فرایندمحوری و تأکيد بر رعایت قوانين و مقررات پيچيده اداری مانع نوآوری بتهحستا متیآیتد،
بنابراین تأکيد بر شادی کارکنان بهعنوان یک متغير ميتانجی کته از طریتی آن جوستازمانی تلطيتف
شده و فضای سیتگيران فراینتدمحوری دولتتی را بته ستمت نتوآوری هتدایت نمایتد ،متیتوانتد
کمککننده باشد .بهطورکلی پژوهشی که بهطور مستقيم به بررسی نق

جهتگيریهای فرهنگی

(انسانگرا ،موفقيتگرا) بر نوآوری و شادی کارکنان پرداخته باشد ،بهویژه در ایتران ،در دستترس
نيست ،اما بههرحال تأملی بر نتای پژوه های صورتگرفته در این حوزههتا متیتوانتد مثیتد ایتن
مطل

باشد که رابطهای بين فرهنگ ،شادی و نوآوری وجود دارد .درخصوص متغير شادی ،فيشتر

در سطح فردی در سازمان سه متغير تعلی کاری ،تعهد عاطفی و رضایت شغلی را ارائه میکنتد کته
در بررسی پيشينه این سته متغيتر بررستی خواهتد شتد .در ادامته برختی از مهتمتترین پتژوه هتای
صورتگرفته در ارتباط با این متغيرها تشریح میشود:
شائمی برزکی و همکاران ( ،)1390گودرزی و همکاران ( )1394اریتک و آليستون،)0515( 1
یافانگ )0511( 0به بررسی تأثير فرهنگستازمانی بتر رضتایت شتغلی پرداختتهانتد و بته ایتن نتيجته
رسيدند که بين فرهنگسازمانی و رضایت شغلی ،رابطه معنیداری وجود دارد.
رضایی دولتآبادی و همکاران ( )1391در تحقيی خود با عنوان بررسی تأثير شتادی کارکنتان
بر کارایی شرکت به این نتيجه رسيدند که شادی کارکنان باع

افزای

کتارایی و خالقيتت افتراد

میشود.
حجازی و تقیپور ( )1394در تحقيی با عنوان بررسی تأثير شادی در کار بتر بهترهوری نيتروی
1. Eric and Alison
2. Yafang
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انسانی به این نتيجه رسيدند که شادی در کار بر بهرهوری (عملکرد شغلی) کارکنان در محي کتار
تأثير م بت و معنیداری دارد.
ریچ وهمکاران  )0515(1در تحقيقشان به این نتيجه رسيدند که کارکنتان بانشتاط ،رفتارهتای
نوآورانه دارند ،زیرا آنهتا وظتایف ختود را بتا شتور و جتدیت بيشتتری انجتام متیدهنتد (انتر ی
حمایتی) ،به مسئوليتهای نوآورانه توجه میکنند (انر ی شناخت) و ارتبتاط عتاطفی بيشتتری بتا
کار خود دارند.
ساالنوا 0و همکاران ( )0550مطالعهای را روی کارکنانی هتلها و رستورانهای استپانيا انجتام
دادند .در این تحيقيی تجزیهوتحليلهای متدلستازی معتادالت ستاختاری نشتان داده استت ،منتابع
سازمانی و نشاط پي بينیکنندۀ جو خدمات و جو خدمات ،خود پي بينیکننده عملکرد کارکنان
و وفاداری مشتریان است (باکِر 3و همکاران.)0510 ،
ایپراسيت و سانتيد هيراکول ،)0511( 4در تحقيقی به شناسایی عوامل مثثر بر نشاط کارکنتان
در ستتازمانهتتای کو تتک و متوس ت پرداختنتتد .نتتتای تحقيتتی آنهتتا نشتتان داد کتته عتتواملی مانن تد
جوسازمانی سالم ،حقوق و پاداش ،نظام ارزیابی عملکرد شفاف و مسير شغلی روشن ،باع

نشتاط

کارکنان میشود.
نيکنام ( )1395تحقيقی بتا عنتوان بررستی رابطته بتين نشتاطآفرینتی و عملکترد کارکنتان در
ادارات دولتی شهر شيراز انجام داد .یافتههای تحقيی او بيانگر آن استت کته بتين نشتاطآفرینتی در
محي کار و ابعاد عملکرد کارکنان ،رابطه معنیداری وجود دارد .براساس نتای بهدستتآمتده در
رتبهبندی ،بيشترین تأثير بتر نشتاط را بعتد کيفيتت زنتدگی کتاری از ابعتاد عملکترد داشتته استت.
بعدازآن بهترتي  ،قابليت اعتماد ،نگرش م بت ،ابتکار عمل و همکاری مثثر ،تأثيرگذارترین ابعتاد
عملکرد بر نشاط هستند.

انصاری و همکاران ( )1391در تحقيقی با عنوان بررسی عوامتل اجتمتاعی متثثر بتر شتادی در
محي کار شرکت ملی حفاری ایران به این نتيجه رسيدند که عواملی مانند :خالقيت ،امنيت شغلی،
1. Rich et al
2. Salanova et al
3. Bakker & et al.
4. Chaiprasit & Santidhirakul
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سابقه کار ،امکانات رفاهی ،امکانات آموزشی ،اوقات فرارت ،مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی
با شادی در محي

کار ،رابطه مستقيم و معنیداری وجود دارد.

الک و کروفتتتورد ،)0554( 1کتتتولين )0554( 0بتتتاردلی و دبتتترا )0559( 3بتتته بررستتتی تتتتأثير
فرهنتتگستتازمانی بتتر رضتتایت شتتغلی و تعهتتد ستتازمانی پرداختتته و بتته ایتتن نتيجتته رستتيدند کتته
فرهنگسازمانی تأثير عميی مستقيمی بر این دو متغير دارد.
جاللی ( )1393در پایاننامه خود که به بررسی تأثير فرهنگسازمانی بر تعهد سازمانی پرداختته
است به این نتيجه رسيد کته فرهنتگ ستازمانی بتر هتر سته بعتد تعهتد ستازمانی تأثيرگتذار استت و
همبستگی باالیی بتين ایتن دو متغيتر مشتاهده شتد .محمتدیان و صتالحی ( )1390بته بررستی تتأثير
فرهنگسازمانی بر تعهد سازمانی پرداختهاند که یافتهها نشان میدهد که به هترانتدازه کته در یتک
سازمان ،فرهنگسازمانی مناس

وجود داشتته باشتد ،بته همتان ميتزان نيتز تعهتد ستازمانی افتزای

مییابد؛ بنابراین میتوان با اتیاذ برنامههایی در ستطح متدیریت کتالن ،ميتزان فرهنتگستازمانی را
ارتقا و ميزان تعهد را در سازمان افزای

داد.

طبرسا و همکاران ( )1311در تحقيی خود به بررسی تأثير فرهنتگ کارآفرینانته بتر خالقيتت و
نوآوری پرداختهاند که یافتههای تحقيی نشان میدهد که فرهنگستازمانی بتر خالقيتت و نتوآوری
تأثير م بت و معنیدار دارد.
نماميان و فيضاللهی ( )1394به بررستی تتأثير فرهنتگستازمانی بتر عملکترد بتا نقت

ميتانجی

نوآوری پرداختهاند که یافته حاکی از آن است که فرهنگ بر نوآوری تأثيرگتذار بتوده و از طریتی
آن بر بهبود عملکرد در سازمان نيز تأثيرگذار است.
حسينپور و همکاران ( )1394به بررسی تأثير فرهنگسازمانی بر یادگيری سازمانی و خالقيتت
پرداختهاند که یافته نشان میدهد که فرهنگسازمانی بر هر دو متغير تأثير م بت و معنیداری دارد.
کریستيانا و همکاران ،)0551( 4کالنيت )0514( 0به بررسی تأثير فرهنگستازمانی بتر نتوآوری
1. Lok and Crawford
2. Colin
3. Bradley and Debra
4. Kristina et al.
5. Kalanit
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پرداخته و به این نتيجه رسيدند که نوآوری با فرهنگستازمانی مترتب استت و تتأثير م بتتی بتر آن
دارد.
جوليتتا و همکتتاران )0511( 1بتتا تحقيتتی ختتود بتتا عنتتوان نتتوآوری یتتا تقليتتد بتته بررستتی نق ت
فرهنگسازمانی پرداخته و به این نتيجه رسيدند که فرهنگسازمانی یکی از پي بينیهای نتوآوری
است و بهطور مستقيم بر نوآوری تأثير دارد.
ارشتتتدی و آزاد ( ،)1311ذاکتتتری و استتتدی ( )1390در تحقيتتتی ختتتود بتتته بررستتتی تتتتأثير
فرهنگسازمانی بر نوآوری پرداختهاند و به این نتيجه رسيدند که ارتباط خطی در ستطح قتوی بتين
این دو متغير وجود دارد.
شيرازی و همکاران ( )1394به بررسی تأثير فرهنگ بر هویتسازمانی پرداختهانتد کته یافتتههتا
حاکی از آن است که بين فرهنگسازمانی و هویتسازمانی رابطه م بت و معنیداری وجود دارد و
با بهبود وضعيت فرهنگسازمانی ،هویتسازمانی افراد و تعلی کاری آنها بيشتر خواهد شد .گنجتی
و نادریفرد ( )1390در تحقيی خود به بررسی رابطه تعهد سازمانی بر بهبود نتوآوری پرداختته و بته
ایتتن نتيجتته رستتيدند کتته تعهتتد ستتازمانی و ابعتتاد آن بتتر نتتوآوری کارکنتتان تتتأثير دارد .بنتتابراین در
سازمانها باید جوی مشوق تعهتد ستازمانی ایجتاد کترد .جهتانگير و همکتاران ( )1390بته بررستی
تعلیخاطر کاری بر بروز رفتار نوآورانه با نق

ميانجی به اشتراکگذاری خطاها پرداختهاند .نتای ،

نشان داد تعلیخاطر کاری ،بر بهاشتراکگذاری خطاها و توليد ایدهها تأثير م بتت و معنتیدار دارد.
نتای پژوه
پژوه

تقیپور ( )1311نيز بيانگر رابطه بين تعلیخاطر کاری و رفتار نوآورانته استت .نتتای

آگارول و همکاران )0510( 0نيز بيانگر رابط م بتت و معنتیدار بتين تعلتیختاطر کتاری و

رفتار نوآورانه است .فرایندمحتوری و تأکيتد بتر قتوانين و مقتررات در ستازمانهتای دولتتی ،متانع
نتتوآوری بتتوده و کارکنتتان را ستترخورده متیستتازد .ایتتن موضتتوع بتتهویتتژه در جتتایی کتته فرهنتتگ
موفقيتگرا حاکم باشد ،بيشتر محسوس استت؛ بنتابراین شتادی کارکنتان در نتين ستازمانهتایی
میتواند تسهيلکننده نوآوری بهحسا آیتد .باتوجتهبته اینکته تتاکنون تحقيقتی بته بررستی رابطته
جهتگيریهای فرهنگی بر شادی و نوآوری کارکنان نپرداخته استت و همچنتين بتهدليتل اهميتت
1. Julia et al.
2. Agarwal et al.
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فرهنگ بر شادی و بروز نوآوری بين کارکنان جهاد کشاورزی و تأثير این مقولتههتا در کتارایی و
بهرهوری سازمانی و ازآنجاکه جهاد کشاورزی ،یکی از سازمانهایی است که در صورت بروز هتر
مشتتکلی ،بتتا نارضتتایتی و شتکایات متتردم مواجتته متتیشتتود ،در ایتتن تحقيتتی ستتعی متتیشتتود تتتأثير
فرهنگسازمانی (انسانگرا ،موفقيتگرا) بر نوآوری بتهواستطه شتادی کارکنتان (رضتایت شتغلی،
تعهد عاطفی و تعلیخاطر کاری) بررسی شود.

مدل مفهومی
باتوجهبه مبانی نظری ،مدل مفهومی تحقيی متشکل از متغيرهتای فرهنتگ انستانگترا ،فرهنتگ
موفقيتگرا ،شادی و نوآوری در شکل ( )1ارائه شده است.

شکل  .9مدل مفهومی تحقیق

فرضيه اصلی :فرهنگ انسانگرا و موفقيتگرا از طریی شادی کارکنان بر نوآوری تتأثير م بتت
و معنیدار دارد.
فرضيه فرعی اول :فرهنگ انسانگرا بر شادی کارکنان تأثير م بت و معنیدار دارد.
فرضيه فرعی دوم :فرهنگ موفقيتگرا بر شادی کارکنان تأثير م بت و معنیدار دارد.
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فرضيه فرعی سوم :شادی کارکنان بر نوآوری تأثير م بت و معنیدار دارد.
فرضيه فرعی هارم :فرهنگ موفقيتگرا بر نوآوری تأثير م بت و معنیدار دارد
فرضيه فرعی پنجم :فرهنگ انسانگرا بر نوآوری تأثير م بت و معنیدار دارد.

روش تحقیق
ین تحقيی بهصورت توصيفی و از نتوع کتاربردی انجتام شتده استت .تحقيتی توصتيفی شتامل
جمعآوری اطالعات برای آزمون فرضيهها یا پاسخ به سثاالت مربتوط بته وضتعيت فعلتی موضتوع
مطالعه است .یک مطالعه توصيفی گونگی وضع موجود را تعيين و گتزارش متیکنتد؟ اطالعتات
توصيفی معموالً از طریی پرسشتنامه ،مصتاحبه ،یتا مشتاهده جمتعآوری متیشتوند .در ایتن تحقيتی
اطالعات از طریی توزیع پرسشنامه صتورت گرفتته استت .بترای ستنج
نوآوری از پرسشنامه زنيکو و سيموستی )0556( 1و بترای ستنج
( )0515که برای سنج

جهتتگيتری فرهنگتی و

نشتاط کارکنتان از متدل فيشتر

0

نشاط در سطح فردی در سازمان سه متغير تعلیخاطر کاری ،تعهد عاطفی

و رضایت شغلی را ارائه میکند ،استفاده شتده استت .بترای پاستخدهتی بته ستثاالت از معيتار پتن
گزینهای ليکرت (کامالً موافی ،موافی ،بینظر ،میالف و کتامالً میتالف) و از اعتداد  1تتا  0بترای
امتيازدهی به پاسخها استفاده شد .جامعه آماری تحقيی کارکنان جهاد کشاورزی استتان همتدان بته
تعداد آنها  111نفر است که با استفاده از فرمول کوکران حجتم نمونته برابتر  95نفتر انتیتا شتد.
روش نمونهگيری در این تحقيی بهصورت تصادفی ساده بود .در این تحقيی از مدلسازی معادالت
ساختار ( )SEMبا رویکرد حداقل مربعات جزئی  PLSبهوسيل نرمافزار  Smart PLSجهت بررسی
رواب ميان مثلفهها و آزمون فرضيههای تحقيی استفاده شده است .زمانیکه مدل آزمودنی از بي
از یک متغير وابسته تشکيل شده باشد ،تکنيک و آزمون رگرسيون ندگانته بترای تحليتل دادههتا
مناس

نيست و مدل معادالت ساختاری با بررسی همزمان و همهجانبه رواب  ،قادر به آزمودن تأثير

متغيرهای مستقل بر بي

از یک متغير وابسته است (قاسمی .)1319،مدل معادالت ستاختاری یتک

تحليل ندمتغيره بسيار نيرومند از خانواده آزمون رگرسيون ندمتغيره است کته بته محقتی امکتان
1. Xenikou & Simosi
2. Fisher
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میدهد مجموعهای از معادالت رگرسيون را دقيیتر بس دهد .تحليل مدلها در روش مدلستازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در دو مرحله اصلی »بررستی بترازش متدل» و
سپس «آزمودن فرضيههای پژوه » انجام میشود .برای بررسی پایایی (همسانی درونی) هتر یتک
از گویه ها به بررسی بارهای عاملی پرداخته شده که نتای آن در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  .9ضرایب بارهای عاملی و معنیداری آنها
عامل

شاخص

فرهنگ انسانگرا

F1
F2
F3
F4
F5

فرهنگ موفقيتگرا

F6
F7
F8
F9
F10

شادی

نوآوری

بار عاملی

t-value

5/600

11/901

5/199

35/903

5/107

05/396

5/959

01/791

5/719

03/001

5/330

1/101

5/146

11/160

5/633

7/440

5/759

9/314

5/631

7/601

تعهد عاطفی

5/194

09/164

تعلیخاطر کاری

5/931

70/519

رضایت شغلی

5/970

19/110

نوآوری توليدی

5/711

00/031

نوآوری فرایندی

5/119

39/976

نوآوری اداری

5/100

00/014

مقدار مالک برای مناس بودن ضرای
(به جزء ضری
شد ) ضرای

بارهای عاملی 574 ،است .در جدول فوق تمامی اعتداد

 F6مربوط به متغير فرهنگ موفقيتگرا که کمتر از  574بتود و از ستثاالت حتذف
بارهای عاملی سثاالت از 574بيشتر است که نشان از مناس بودن ایتن معيتار دارد .در
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قسمت  t-valueمقادیر باید بي

از  1/96باشد (در سطح  )5/50و اگر مقتادیر بتي

از  0/01باشتند

(در سطح  )5/51معنیدار هستند .مطابی با الگوریتم تحليل دادهها در  ،PLSبعد از ستنج
عاملی سثاالت ،نوبت به محاسبه و گتزارش ضترای

بارهتای

آلفتای کرونبتاخ و پایتایی ترکيبتی و روایتی

همگرا میرسد ،که نتای آن در جدول ( )0آمده است.
جدول  .2نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق
آلفای کرونباخ

پایایی مرکب ()CR

AVE

فرهنگ انسانگرا

5/11

5/91

5/69

فرهنگ موفقيتگرا

5/77

5/15

5/05

شادی

5/90

5/96

5/09

نوآوری

5/93

5/94

5/00

متغیر

باتوجهبه اینکه مقدار مناست

بترای آلفتای کرونبتاخ و پایتایی ترکيبتی  5/7استت و مطتابی بتا

یافتههای جدول فوق این معيارها در مورد متغيرهای پنهان مقدار مناسبی را اتیاذ نمودهاند ،میتوان
مناس ت بتتودن وضتتعيت پایتتایی پتتژوه

را تأیي تد نمتتود .معيتتار دوم از بررستتی بتترازش متتدلهتتای

اندازهگيری ،روایی همگراست که به بررسی ميزان همبستگی هر سازه با سثاالت (شاخوها) خود
میپردازد .مقادیر قابلقبول برای این معيار که بيانگر اعتبار مناست

ابزارهتای انتدازهگيتری استت،

مقدار  5/0است .مطابی با یافتههای جدول فوق این معيارها در مورد متغيرهای پنهان مقدار مناستبی
را اتیاذ نموده و درنتيجه مناس بودن روایی همگرای پژوه

تأیيد میشود.

بررسی روایی واگرا
فورنل و الرکر )1911( 1برای بررسی روایی واگرا ،مقایس جتذر  AVEهتر ستتازه بتتا مقتادیر
ضرای

همبستگی بين سازهها را پيشنهاد کردهاند .معيتتار فورنل -الکر ادعا میکند که یک متغيتر

باید در مقایسته با معرفهای سایر متغيرهتای مکنتون ،پراکنتدگی بيشتتری را در بتين معترفهتای
1. Fornel and Larcker
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خودش داشته باشد .بنابراین ازنظتر آماری AVE ،هر متغير مکنتون بایتتد بيشتتتر از بتتاالترین تتوان
دوم همبستگی آن متغير با ستایر متغيرهتای مکنتون باشد (فورنل و الکتتر .(1911 ،بتترای کتتاه
محاستبات میتوان از روش معتادل یعنتی مقایستته جتتذر  AVEبتتا همبستتگیهتا بهتره بترد .طبتی
جدول زیر ،بتراستاس نتتای بهدستآمده از همبستگیها و جتذر  AVEکته روی قطتر جتدول ()3
قتترار دادهشتتده استتت ،م تیتتتوان روایتتتی واگتترای ستتازههتتای انعکاستتی متتتدل را ازنظتتتر معيتتتار
فورنتل -الکتر نتيجه گرفت.
جدول  .3ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
متغیر
فرهنگ انسانگرا
فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

انسانگرا

موفقیتگرا

شادی

5/13
5/09

5/71

شادی

5/67

5/01

5/77

نوآوری

5/09

5/49

5/61

موفقيتگرا

نوآوری

5/74

کیفیت ابزار اندازهگیری
 1SSOمجموع مجذورات مشاهدات برای هتر بلتوک متغيتر پنهتان را 0SSE ،مجمتوع مجتذور
خطاهای پي

بينی برای هر بلوک متغير پنهان را و  SSE/SSOنيز شاخو اعتبار اشتتراک یتا CV-

 COMرا نشان میدهد CV-Red .شاخو بررسی اعتبار حضور یا افزونگی است که کيفيتت متدل
ساختاری را نشان میدهد اگر شاخو وارسی اعتبار مشترک متغيرهای پنهان و شتاخو افزونگتی
م بت باشد ،مدل اندازهگيری ،کيفيت مناست

دارد (داوری و رضتازاده .)1390 ،همتانطورکته در

جدول ( )4مشاهده میشود ،مدل نيز بر اساس این معيار یعنی م بتبودن مقادیر ،مناس است.
1. Sum Of Squares Of Observation For Block
2. Sum Of Squared Prediction Errors For Block
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جدول  .4شاخصهای افزونگی و اعتبار مشترک
متغیر

SSO

SSE

مقدار مطلوب:

مقدار مطلوب:
0> SSE

436/55

010/49

0>SSO

فرهنگ

1-SSE/SSO
مقدار مطلوب1- :
0>SSE/SSO
5/05

CV Red
مقدار مطلوب:
0>CVRed

5/51

موفقيتگرا
فرهنگ انسانگرا

040/55

167/16

5/69

5/03

نوآوری

1417/55

605/91

5/06

5/05

شادی

0700/55

1379/34

5/09

5/03

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در جامعه موردمطالعه در این تحقيتی  6674درصتد از پاستیگویان را آقایتان و  3376درصتد را
خانمها تشکيل داده بودند .ازنظر وضعيت تأهل  75،6متأهل و  09،4درصد مجرد میباشتند .ازنظتر
توزیع سنی ،جامعه آماری تحقيی جامعه جوانی است؛ راکه  49/4درصد از جامعه آماری را افراد
زیر  35سال تشکيل میدهند .در بررسی وضعيت تحصيلی ،باالترین درصتد فراوانتی بته دارنتدگان
ليسانس تعلی داشت که  41درصد کل جامعه را تشکيل میدهند .تحليل ميزان سابقه کار نيتز نشتان
داد که  37/0درصد از کارکنان سابقه کاری بين  15تا  05ستال دارنتد .بترای بررستی فرضتيههتای
پژوه

از مقادیر ( Tشکل  )0و ضرای

مسير (بتا) یعنتی اعتداد روی مستير و معنتیداری ضتری

مسير و مقادیر  R2یا واریانس تبيينشده (شکل  )3استفاده شده است.
اعداد روی خطوط مسير و نيز خطوط مربوط به بارهای عاملی مقادیر  tهستند .اگر مقادیر بي
از  1/96باشند در سطح  5/50و اگر مقادیر بتي

از  0/01باشتند ،در ستطح  5/51معنتیدار هستتند.

باتوجهبه مقدار  t-valueدر رابطه بين فرهنگ موفقيتگرا و نتوآوری متیتتوان نتيجته گرفتت ایتن
رابطه معنیدار است.
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت معنیداری ضرایب ()t-value

شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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خالصه نتای مربوط به آزمون فرضيهها همراه با ضری

مسير و مقدار آمتاره  Tدر جتدول ()0

ارائه شده است.
جدول  .3فرضیهها و نتایج
ضریب مسیر

t-value

نتیجه آزمون

مسیر
فرهنگ انسانگرا -شادی

5/016

0/773

تأیيد

فرهنگ موفقيتگرا -شادی

5/070

3/156

تأیيد

شادی -نوآوری

5/365

4/403

تأیيد

فرهنگ انسانگرا -نوآوری

5/071

3/367

تأیيد

فرهنگ موفقيتگرا -نوآوری

5/105

1/066

فرهنگ انسانگرا -شادی -نوآوری

5/110

15/196

تأیيد

فرهنگ موفقيتگرا -شادی -نوآوری

5/599

7/009

تأیيد

(بتا)

رد ( مقدار  Tکمتر از
 1/96است)

برازش کلی مدل
شاخو  GOFدر مدل  PLSراهحلی برای بررسی برازش کلی مدل بوده و بتين صتفر تتا یتک
قرار دارد و مقادیر نزدیتک بته یتک نشتانگر کيفيتت مناست

متدل هستتند .ایتن شتاخو توانتایی

پي بينی کلی مدل را مورد بررسی قرار میدهد و اینکه آیا مدل آزمونشده در پي بينی متغيرهای
مکنون درونزا موفی بوده است یا نه .برای بررسی برازش مدل کلی از معيار  GOFاستفاده میشود
که  GOF= 0.1ميزان کم GOF=0.25 ،مقدار متوس و مقدار بتزرگ  GOF=0.36بترای ستنج
اعتبار مدلهای  PLSبهکتار متیرود (وتتزلس و همکتاران .)0559 ،1نتتای بترازش کلتی متدل در
جدول ( )6ارائه شده است .این معيار از طریی فرمول زیر محاسبه میشود:
)GOF=sqrt(Avg (Communalities)*Avg (R2

1. Wetzels et al.
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جدول  .6شاخصهای کلی برازش مدل
متغیر پنهان

Communalities

R2

فرهنگ موفقيتگرا

5/054

-

فرهنگ انسانگرا

5/693

-

نوآوری

5/009

5/447

شادی

5/090

5/015

ميانگين

5/011

5/471
5/035

GOF

باتوجهبه مقدار بهدستآمده برای  GOFبه ميزان  5/035برازش بسيار مناس

مدل کلتی تأیيتد

میشود.

عالوهبراین باتوجهبته جتدول بتاال ضترای  R2معيتاری بترای بررستی بترازش متدل ستاختاری
محسو میشوند .ضرای

 R2مربوط به متغيرهای پنهتان درونزای (وابستته) متدل استت .معيتاری

است که نشان از تأثير یک متغير برونزا بر یک متغير درونزا دارد و سه مقدار  5/5،33/19و 5/67
بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعيف ،متوس و قوی  R2درنظتر گرفتته متیشتود ( وتتزلس و
همکاران.)0559 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
فرضیة اصلی تحقيی بيان میدارد که فرهنگ انسانگرا و موفقيت از طریی شتادی کارکنتان بتر
نوآوری تأثير م بت و معنیدار دارد که فرضيه محقی در ایتن خصتوص بتهشتکل معنتیداری تائيتد
میشود .تين ( )0515بيتان متیکنتد کته جهتت معنتیداربتودن یتک رابطته ،قتدر مطلتی ضتری
معنیداری ) (t-valueباید باالتر از  1760باشد .برای محاسبه ضری

معنیداری کل مستير فرهنتگ

انسانگرا -شادی -نوآوری ،حاصل جمع ) (t-valueدو مسير  ،0/773+4/403برابر  15/196استت.
ازآنجاکه ضری

معنیداری این رابطه بي

معنیدار است .ازسویدیگر ،ضری

از  1/60است ،میتوان نتيجهگيری کرد که ایتن رابطته

مسير محاسبهشده برابر با ( 5/110که از محاسبه حاصلضتر

 5/365*5/016بهدست میآید) و م بتت استت .بته همتين ترتيت  ،ضتری
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فرهنگ موفقيتگرا -شادی -نوآوری برابر  7/009و ضری

مسير برابر  5/599استت .ازایتنرو در

سطح اطمينان  5/99میتتوان گفتت کته فرهنتگهتای موفقيتتگترا و انستانگترا از طریتی شتادی
کارکنان بر نوآوری تأثير م بتت و معنتیداری دارنتد و فرضتيه محقتی در ایتن خصتوص بته شتکل
معنیداری تأیيد میشود .مطالعه ادبيات نشان میدهتد در جتایی کته کارکنتان بترای مشتارکت در
تصميمگيری در سطوح میتلف سازمان آزادی و اختياردارند ،در ارتباط مستقيم با ستطح خالقيتت
و نوآوری در آن سازمان است (آراد و دیگران .)0557 ،1ریسکپتذیری و کنجکتاوی ،رفتارهتایی
هستند که ارتباط تنگاتنگی با خالقيت و نوآوری دارند .فرهنگی که در آن کنترلهای بتي ازحتد
مدیریت برقرار است ،بهنوعی مانع ریسکپذیری افراد خواهد شد (جاج و دیگران .(0557 ،برختی
مثلفان وجود تيمهای مشارکتی را در داشتن تأثير بر درجهای کته خالقيتت و نتوآوری در ستازمان
رخ دهد ،شناسایی کردهاند .درواقع تيمهای کتاری کته گونتاگونی نظترات و استتعداد افتراد را در
جهت تکميل یکدیگر میپذیرند ،باع

ارتقای خالقيت و نوآوری میشوند .تيمهای ندوظيفهای

نيز که تعامل فنی و اجتماعی بين توسعهدهندگان و مجریان را تشویی میکنند ،میتوانند خالقيت و
نوآوری را بهبود بیشتيده و ارتقتا دهنتد .ویژگتی مهتم دیگتر آن استت کته اعضتای تتيم بایتد در
اعتمادداشتن و احترام به یکدیگر توانا باشند ،دیدگاههای یکدیگر را بفهمند ،تفاوتهتای اعتقتادی
را حل کنند ،ارتباطات مثثر را گسترش دهند و برای بيان عقاید ،ایتدههتا و پرست هتا آزاد باشتند.
فرهنگ انسانگرا که مبتنی بر رواب بسيار دوستانه اعضا ،تعاون ،حمایتهای اجتماعی و تأکيد بتر
توانمندسازی و خودشکوفایی کارکنان است ،موج
آنان نسبت به هم شده و باع

روحيه باالی اعضتای گتروه و اعتمتاد بستيار

ارتقای تعهد عاطفی ،تعلیخاطر کتاری و رضتایت شتغلی کارکنتان

خواهد شد .نتيجه این فرضيه با تحقيی نماميتان و فتيضاللهتی ( ،)1394جوليتا و همکتاران (،)0511
کالنيت ( )0514همسو است.
فرضیه فرعی اول بيان میدارد که فرهنگ انسانگرا بر شادی کارکنان تأثير م بت و معنیداری
دارد که موردقبول واقع شد .ازآنجاکه ضری

معنیداری این رابطته برابتر  0/773استت ،متیتتوان

نتيجهگيری کرد که این رابطه ،معنیدار است .ازسویدیگر ،ضری

مسير ) (βمحاسبهشده برابتر بتا
1. Arad et al.
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 5/016و م بت است ،ازاینرو در سطح اطمينان  5799میتوان گفت فرهنگ انستانگترا بتر شتادی
کارکنان تأثير م بت و معنیدار دارد؛ یعنی با افزای
کارکنان بهاندازه  5/016افزای

فرهنگ انسانگرا بهاندازه یک واحتد ،شتادی

خواهد یافت و فرضيه محقی در خصوص ارتبتاط و تتأثير ایتن دو

متغير به شکل معنیداری تأیيد میشود .فرهنگ انسانگرا بهعنوان یک سازوکار نظتمدهنتده عمتل
میکند که شيوه انجام کارها در سازمان را ارائه نموده و عقاید اعضای سازمان در مورد اینکته ته
رفتار و فرایندی ازنظر آنها مناس

تعریفشده را منعکس میکند .در ایتن فرهنتگ متدیران نقت

حمتتایتی دارنتتد .فرهنتتگ انستتانگتترا بتتر ایجتتاد حتتس انستتجام در کارکنتتان ،شتتيوه رفتتتار و ارتبتتاط
برقرارکردن اعضا با یکدیگر را تقویت میکند و موج

افتزای

حتس تعهتد و رضتایت افتراد در

سازمان میشود .سازمانهایی که فرهنتگ انستانگترا را بتهکتار متیگيرنتد ،عالقته دارنتد تتا افتراد
مشارکت بيشتری با یکدیگر داشته باشند و با درگيترکتردن افتراد در امتور ستازمان ،افتراد ختود را
بهعنوان عضوی از سازمان هویت میبیشند .عتالوهبتراین مشتارکت کارکنتان در امتور ،موجبتات
افزای

رضایت شغلی و رشد فردی و بهبود عملکرد ستازمانی متیشتود .درنتيجته ایتن فرهنتگ بتا

ایجاد محي کاری لذتآور و خوشایند موج

افزای

شادی کارکنان میشود .نتيجه این فرضتيه

با تحقيی یافانگ ( )0511و اریک و آليسون ( ،)0515باردلی و دبرا ( )0559همسو است که آنها به
این نتيجه رسيدند که ارتباط خطی در سطح قوی بين دو متغير فرهنگ انسانگرا و شادی کارکنتان
وجود دارد.
فرضیه فرعی دو این تحقيی نشان میدهد که فرهنگ موفقيتتگترا بتر شتادی کارکنتان تتأثير
م بت و معنیداری دارد که مورد قبتول واقتع شتد .ازآنجاکته ضتری

معنتیداری ایتن رابطته برابتر

 3/156است ،پس میتوان نتيجهگيری نمود که این رابطته معنتیدار استت .ازستویدیگتر ،ضتری
مسير ) (βمحاسبهشده برابر با  5/070و م بت است ،ازاینرو در سطح اطمينان  5799میتتوان گفتت
فرهنگ موفقيتگرا بر شادی کارکنتان تتأثير م بتت و معنتیدار دارد .وجتود هنجارهتای فرهنگتی
مشوق کارایی و موفقيت در سازمان و به دنبال آن پاداش مبتنی بر عملکرد ،باعت

ایجتاد احستاس

عدالت در کار میشود؛ یعنی هرگونه بهبود در عدالت و ابعاد آن میتواند همراه با بهبود در حتس
نشتاط در کارکنتان باشتد .رهبتران حمتایتگر در ستطوح میتلتف یتک شترکت اثترات مستتقل و
قابلتوجهی در انگيزه کارکنان خود و تمایتل آنهتا بترای بتاقیمانتدن در شترکت دارنتد .رویکترد
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حمایتگرانه مدیریت سطح باال ،اثر بيشتری در روحيه کارمندان داشتته و درصتورتیکته فرهنتگ
رال

سازمان حمایت گرانه و مشوق اثربیشی جمعی و فردی باشد ،کارکنان احساس میکنند کته

میتوانند از پس مشکالت برآیند که در نين فرهنگی افراد باور دارند که متدیران و کارکنتان در
سازمان دارای ارزشهای مشترک و یک نتوع وجتدان قتوی هستتند و نستبت بته رفتاه همکتاران و
همبستگی آنان توجه دارد؛ بنابراین حمایت مدیریت میتواند همراه با بهبود نشاط کارکنتان باشتد.
سازمانها با درگيرکردن افراد در امور سازمان ،افراد ختود را بتهعنتوان عضتوی از ستازمان هویتت
میبیشند .عالوهبراین مشارکتکارکنان در امور موجبات افزای

رضتایت شتغلی ،رشتد فتردی و

بهبود عملکرد سازمانی می شتود .نتيجته ایتن فرضتيه بتا تحقيتی استدی و ذاکتری ( )1390و آزاد و
ارشدی ( ،)1311کولين ( )0554همسو است که آنها به ایتن نتيجته رستيدند کته ارتبتاط خطتی در
سطح قوی بين این دو متغير وجود دارد.
فرضیه فرعی سو این تحقيی نشان میدهد شادی کارکنان بر نتوآوری تتأثير م بتت و معنتیدار
دارد که پذیرفته شد .ازآنجاکه ضتری

معنتیداری ایتن رابطته برابتر  4/403استت ،پتس متیتتوان

نتيجهگيری نمود که این رابطه معنیدار است .ازسویدیگر ،ضری

مسير ) (βمحاسبهشتده برابتر بتا

 5/365و م بت است ،ازاینرو در سطح اطمينان  5799میتوان گفت شتادی کارکنتان بتر نتوآوری
تأثير م بت و معنیداری دارد .کارکنانی که در محي کاری خود احساس شتادی و نشتاط بيشتتری
دارند ،خود را در کارها بيشتر درگير کرده و با جان دل برای سازمانشان کتار متیکننتد و درنتيجته
نسبت به سازمان خود بيشتر احساس تعهد نمایند .همچنين شادبودن در محي کاری و درگيرشتدن
در رخدادهای شاد میتواند احساسات م بتی را به افراد القا کند و درنتيجه تأثير م بتتی بتر احستاس
م بت نسبت به کار داشته باشد .احساس م بت در کار باع

میشود ذهن در هنگام تصتميمگيتری،

بازتر و پذیراتر عمل نماید؛ یعنی توجه فرد به مسائل بيشتری جل

میشود و گزینههتای بيشتتری را

درنظر میگيرد .اثتر کوتتاهمتدت احستاسهتای م بتت ایتن استت کته تفکتر را ختالق ،یکپار ته،
انعطافپتذیر و نستبت بته اطالعتات جدیتد پتذیراتر متیکنتد .احستاسهتای م بتت عتالوهبتر آثتار
کوتاهمدت خود ،آثار بلندمتدتی نيتز در زنتدگی شیصتی و کتاری فترد دارد .ایتن احستاسهتا بتا
گستردهترکردن حوزه تمایالت و بتازترکردن فکتر ،بته ایجتاد مهتارتهتا ،توانتاییهتا و ایتدههتای
جدیدی منجر میشوند که بهنوبه خود ،سيری صعودی بهسوی رشتد فتردی و شتکوفایی و ستازش
بهتر با محتي را ستب

گردیتد؛ بنتابراین احستاس م بتت بتا افتزای
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سازوکارهایی از عملکرد ،بازده شغلی را بهبود متیبیشتد (حجتازی و فرشتی .)1394 ،نتيجته ایتن
فرضتتيه بتتا تحقيتتی صتتانعی و مقيمتتی ( )1393همستتو استتت کتته معتقدنتتد شتتادکامی رابطتته م بتتت و
معنیداری با نوآوری داشته و ضری

همبستگی باالی ایتن رابطته لتزوم بتهکتارگيری راهبتردهتای

عملياتی را در این راستا توس مدیریت خاطرنشان میکند.
فرضیه فرعی چهار این تحقيی بيان داشت که فرهنگ موفقيتگرا بتر نتوآوری تتأثير م بتت و
معنیدار دارد که مورد قبول واقع نشد؛ ازآنجاکه ضری

معنیداری این رابطه برابر  1/066استت و

پایينتر از  1/96است ،پس میتوان نتيجهگيری نمود که این رابطه معنیدار نيست و فرضتيه محقتی
در ایتتن خصتتوص تأیيتتد نم تیگتتردد .اصتتوالً ستتازمانهتتای دولتتتی کتته در آنهتتا تأکيتتد زیتتادی بتتر
فرایندمحوری و رعایت دقيی قوانين و مقررات میشود ،فرهنگ موفقيتگرا که تأکيتد زیتادی بتر
نتيجه گرایی دارد ،نمیتواند پيشران و موتتور محرکته نتوآوری بتهحستا آیتد .درواقتع موفقيتت
سازمان دولتی يزی جزء رعایت دقيتی مقتررات نبتوده و نتوآوری در تار و قتوانين خشتک
حاکم بر فضای اداری مفهومی ندارد.
فرضیه فرعی پنجم این تحقيی نشان میدهد که فرهنتگ انستانگترا بتر نتوآوری تتأثير م بتت و
معنیداری داردکه مورد پذیرش قرار گرفت .ازآنجاکه ضری

معنیداری ایتن رابطته برابتر 3/367

است ،پس میتوان نتيجهگيری نمود که این رابطه معنیدار است .ازسویدیگر ،ضتری

مستير )(β

محاسبهشده برابر با  5/071و م بت است ،ازاینرو در سطح اطمينان  5799میتوان گفت کته شتادی
کارکنان بر نوآوری تأثير م بتت و معنتیداری دارد .فرهنتگستازمانی مستاعد و بتاز موجت

خلتی

ایدهها و ارزشهای جدید و بدیع میشود .باید در فرهنگ یک سازمان ،بترای ایجتاد محيطتی کته
خالقيت و نوآوری را ارتقا دهد ،سازوکارهای حمایتی حاضر باشند .شناسایی ،پتاداش و دسترستی
به منابع ،زمان ،فناوری اطالعات و افراد خالق ،سازوکارهایی هستند که این نق

را ایفا مینمایند.

رفتاری که تشویی میشود ارزشهای یک سازمان را منعکس متیکنتد .اگتر رفتتار ختالق تشتویی
شود ،همان رفتار ،هنجار رفتاری میشود ،درواقع سازمانهتایی کته اميتدوار بته پترورش کارکنتان
خالق هستند ،باید به فکر طراحی نظتام تشتویقی کارآمتد باشتند .در ایتن نظتام کارکنتان بته علتت
پذیرش ریسک ،کنجکاوی ،تجربيات جدید و توليد ایده ،تشویی متیشتوند .نتيجته ایتن فرضتيه بتا
تحقيی آراد و دیگران ( )0557همسو است .مدیریت باید به روش ارائه تشتویی ،جتوایز و شناستایی
حساس باشد .فرهنگی که دنبال ارتقای خالقيت و نوآوری استت ،بایتد بترای کارمنتدان زمتانی را
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برای تفکر خالقانه و آزمون ایتدههتا فتراهم آورد .باتوجتهبته رابت فرهنتگستازمانی بتتا نتوآوری
ستازمان در سازمان جهاد کشاورزی همدان ،پيشتنهادهای زیر ارائه شده است:
بترای افتراد خالق؛

-

فراهتمنمتودن محيت مناست

-

ارتقتای آگاهتی و آمتوزش متداوم افراد در جهت افزای

-

بهکارگيری مدیتران خالق بهمنظور برقتراری یتک فرهنگسازمانی مطلتو در راستتای

نوآوری آنها؛

تروی نوآوری؛
-

تدوین و شفافسازی ارزشهای بنيادین هماهنگ با فرهنگ ستازمان در راستتای بهبتود
خالقيت ،رشد یادگيری و نوآوری در سازمان توس مدیران؛

-

تتتدوین اهتتداف ،مقاصتتد و شتتمانتتداز متناستت  ،شتتفاف ،منعطتتف ،قابتتلدستتتيابی و
قابلسنج ؛

باتوجهبه ارتباط مستقيم شادی در کار و نوآوری ،برای اینکه کارکنان بتوانند توانایی خود را به
بهترین نحو بروز دهند ،پيشنهادات زیر ارائه شده است:
بوروکراسی و افزای

ميزان آزادی کارکنان در انجام کارهایشان؛

-

کاه

-

تشویی کارکنان به شترکت در فراینتدهای تصتميمستازی و ایجتاد فضتایی کته اعضتای
سازمان اهميت حضور فعال و پرنشاط خود را در سازمان درک نمایند؛

-

فراهمنمودن برنامتههتای تفریحتی و برپتایی اردوهتای شتادیآفترین کتاری و توجته بته
خانواده کارکنان و اجرای برنامههای رفاهی؛

-

استفاده از مدیریت مشارکتی بهعنوان یک شيوه انگيزشی در سازمان؛

-

آموزش گونهشتادبودن در محتي کتاری بته کارکنتان بتهمنظتور درک بهتتر هتدف و
رسالت شرکت و بهدنبال آن درک بهتر دیدگاههای مدیریتی.

به محققين بعدی ،پيشتنهاد متیشتود کته در تحقيقتات آتتی ،موضتوعاتی ماننتد :بررستی تتأثير
سبکهای رهبری بر نتوآوری در ستازمان ،تتأثير فرهنتگستازمانی بتر بهترهوری نيتروی انستانی و
عملکتترد نتتوآوری ،بررستتی رابطتته بتتين مراحتتل رختت حيتتات ستتازمان بتتا جهتتتگيتتریهتتای
فرهنگسازمانی ،بررسی تأثير شادی در سازمان بر بهرهوری نيروی انسانی و جهتگيریهای دیگر
فرهنگسازمانی بر نوآوری و عملکرد را مورد مطالعه قرار دهند.
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منابع
بوریل ،گيبسون و مورگان ،گارت ( ،)1395نظریههای کالن جامعهشناختی و تجزیهوتحلیل سازمان ،ترجمه
محمدتقی نوروزی .اپ سوم .تهران :انتشارات سمت.
ارشدی ،ایمان و آزاد ،ناصر ( ،)1311بررسی تأثير فرهنگسازمانی بر درک حمایت از نوآوری
(موردکاوی شرکت مادرتیصصی بازرگانی دولتی ایران) ،بررسیهای بازرگانی ،شمارۀ .31-06 :36
انصاری ،ابراهيم؛ رضنفری ،احمد؛ فرهمندیان ،مينا و مکوندی ،آذیتا ( ،)1390بررسی عوامل اجتماعی
مثثر بر شادی در محي کار شرکت ملی حفاری ایران ،فصلنامه علو اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی،
سال هفتم ،شماره.05
تقیپور ،آذین (،)1311

بررسی رابطه علی بین فرهنگسازمانی ،انگیزش شغلی ،مشغولیت کاری و رفتارهای

نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران ،دانشگاه
شهيد مران ،رشته مدیریت ،مقطع کارشناسی ارشد.
جمالی ،ليال ( ،)1393بررسی رابطه بین فرهنگسازمانی و تعهد کارکنان ،دانشگاه گيالن ،رشته مدیریت،
مقطع کارشناسی ارشد.
جهانگير ،مصطفی؛ خوراکيان ،عليرضا و لگزیان ،محمد ( ،)1390بررسی تأثير تعلیخاطر کاری بر رفتار
نوآورانه با نق

ميانجی به اشتراکگذاری خطاها ،نشریه مدیریت نوآوری ،سال پنجم ،شماره -00 :1

.09
حجازی ،مسعود و تقیپور فرشی ،فریبا ( ،)1394بررسی تأثير شادی در کاربرد بهرهوری نيروی انسانی،
نشریه مدیریت بهرهوری ،سال نهم ،شماره .90 – 77 :33
حسينپور ،داوود؛ محجو  ،علی و اصغری اقدم ،بهرام ( ،)1394فرهنگسازمانی بر یادگيری سازمانی و
خالقيت دبيران ،فصلنامه رسالت مدیریت دولتی ،سال هارم ،شماره یازدهم و دوازدهم (پایيز و
زمستان).75-07:
داوری ،علی و رضازاده ،آرش (،)1390

مدلسازی معادالت ساختاری با نر افزار ،PLS

ناشر :جهاد

دانشگاهی.
ذاکری ،محمد و اسدی ،اسماعيل ( ،)1390بررسی تأثير متغيرهای فرهنگ سازمانی بر نوآوری در سازمان با
منطی فازی ،فصلنامه علمی  -پژوهشی مدیریت نظامی ،سال سيزدهم ،شماره .136 – 157 :01
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رضایی دولتآبادی ،حسين؛ مير ولی ،علی و امان بنی ،مجتبی (،)1391

بررسی تأثیر شادی کارکنان

برکارایی شرکت ،اولين کنفرانس بينالمللی مدیریت ،نوآوری و توليد ملی.
سلطانی ،مرتضی؛ نجات ،سهيل و جعفری ،خشایار ( ،)1394بررسی تأثير مسئوليت اجتماعی سازمان بر
تعهد عاطفی کارکنان :نق

ميانجی فرهنگسازمانی .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال  ،4شماره

.171-140 :10
سيدجوادین ،سيدرضا؛ حسنقلیپور ،طهمورث و آسترکی ،سازمان ( ،)1390بررسی تأثير شادی بر سالمت
اداری با اثر ميانجی کيفيت زندگی کاری کارکنان ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال  ،0شماره
.04-1 :11
شائمى برزکى ،على؛ بهرامى ،سوسن؛ خاتمپور آذرخوارانى ،فاطمه و رادمهر ،رضا ( ،)1390رابطه
فرهنگسازمانی با رضایت شغلى کارکنان دانشکدههای علوم پزشکى اصفهان،

مدیریت اطالعات

سالمت (ویژهنامة چالشهای سیاسى اقتصادى در مدیریت سالمت).997-1556 :)7(15 ،
شيرازی ،علی؛ خراسانی طرقی ،حامد و لگزیان ،محمد ( ،)1394بررسی وضعيت فرهنگی اداره کل ورزش
و جوانان خراسان شمالی و تعيين رابط آن با هویتسازمانی کارکنان،

فصلنامه مطالعات توسعه

اجتماعی -فرهنگی ،دوره سوم ،شماره .04-9 : 4
طبرسا ،رالمرضا؛ محبو  ،سيامک؛ گيوی اسمعيلی ،محمدرضا و گيوی اسمعيلی ،حميدرضا (،)1311
بررسی تأثير فرهنگ کارآفرینانه سازمانی بر خالقيت و نوآوری،

نشریه تحقیقات اطالعرسانی و

کتابخانههای عمومی.00-1 :
قاسمی ،وحيد ( ،)1319مدلسازی معادله ساختاری در پژوهشهای اجتماعی با کاربرد .Amose Graphics
تهران :انتشارات جامعهشناسان ،اپ اول.
قلیپور ،آرین؛ رریبی یامچی ،حميده و مرادی ،ابراهيم ( ،)1394تأثير نهادینهسازی اخالق بر شادی و
نشاط کارکنان ،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال  ،4شماره .105-97 :10
گنجی ،محمدرضا و نادری فر ،عليرضا (،)1390

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر بهبود نوآوری سازمانی

مطالعهای در سازمان تأمین اجتماعی زاهدان ،دومين کنفرانس بينالمللی مدیریت و فناوری اطالعات
و ارتباطات.
گودرزی ،رضا؛ سيدین ،حسام و حریریزاده ،معصومه ( ،)1394فرهنگسازمانی و تأثير آن بر رضایت
شغلى کارکنان ،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات ،دوره  ،06شماره .04-40 :4
محمدیان ،مسلم و صالحی ،محمدحسين ( ،)1390تأثير فرهنگسازمانی بر تعهد سازمانی دانشگاه آزاد
ایالم ،فصلنا علمی -ترویجی فرهنگ ایال  ،دوره شانزدهم شماره  05و .177-161 :01
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ميانجی

 تأثير فرهنگسازمانی بر عملکرد سازمان با نق،)1394(  صادق، فرشيد و فيضالهی،نماميان

:47  و46  شماره، دوره شانزدهم،  نشریه فرهنگ ایال، شهرک صنعتی ایالم:نوآوری مطالع موردی
.174-161
بررسی رابطه نشاط آفرینی در محیط کار و عملکرد کارکنان در ادارات دولتی شهر

،)1395(  مریم،نيکنام
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