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پايه ريزي يك جو منا سب براي نوآوري، از طريـق رهبـري تحـول گـرا و فرهنـگ      
  سازماني   

 

اجراي تحقيق در راستاي تامين شرايط متغير محيط امروز، مستلزم انعطاف پذيري، انطباق،كـارآفريني و  
نـين  ماهيتي نو آورانه بيشتر سازمان هاست، لذا رهبري مناسب و به جاي، در خصوص تاثيرگذاري بـر چ 

مولفـه هـاي   با اين همه تحليل تجربي عددي پيرامون روابط تئوريك ميان . تغييراتي امري ضروري است
نظيـر رهبـري تحـول گرانـه     ( كليدي، كه تشكيل دهنده ايـن گونـه اسـتراتژي تغييـر اسـت، وجـود دارد      

وابـط شـان  بـا    در اين مطالعه ، به بررسي اين نسبت ها، به لحـاظ ر ) و نوآوري سازماني فرهنگ سازماني
مـدل سـازي   . شرايط مربوط به نوآوري سازماني در سازمان هاي بخش خصوصي اسـتراليا مـي پـردازيم   

مـدير ، رابطـه ميـان     ۱۱۵۸معادله ساختاري بر پايه واكنش ها و پاسخ هاي بدسـت آمـده از نظـر سـنجي     
نكـه يـك فرهنـگ    و اي. رهبري تحول گرا و شرايط مناسب براي نوآوري سازماني را آشكار مـي سـازد  

اسـتراتژي هـاي   . سازماني عملكردمدار و رقابتي واسطه اي در پايه ريزي اين روابـط بـه شـمار مـي آيـد     
بررسـي قـرار    مربوط به نحوه پايه ريزي سازمان هاي نو آوري در اينجا از ابعـاد مختلـف مـورد بحـث و    

  .گرفته شد
  تحول گرا، فرهنگ سازماني، نوآوري يرهبر: لغات كليدي

 AFsaneh(و فرهنگ سازماني نقش بسزايي را در ايجاد رابطه در فرايند تغيير ايفا مي نمايند رهبري

  ۱۹۹۳،Kotter   ۱۹۹۸ ،Schcin  ۱۹۸۴ (كه كـاتر   همانگونه)اشـاره كـرده بـه افـراد، تنهـا از      ) ۱۹۹۸
. )۱۶۶صـفحه  ( طريق رهبري قادر به توسـعه و اشـاعه يـك فرهنـگ حقيقـي و منطبـق بـا تغييـر هسـتند          

، رهبري را به عنوان يك فرايند نوظهور تعريف نمودند كه در هـر دو  )۲۰۰۳( استروف، كنيكيو تامكنيز 
فرهنـگ سـازماني بـه عنـوان يـك واسـطه در       . موقعيت فرهنگ و جو سازماني به ايفاي نقش مي پردازد

اري و هـارن  سـون، الزن مـ  آمابيـل، كـانتي ،  ( ميان رهبرب تحول گرا و نـوآوري سـازماني و نيـز     رابطه
اگبانـا و  ( عملكـرد  )  ۲۰۰۲پراتر و تـورل   ۲۰۰۲، جاساواي و ساشيتال ۱۹۹۳دشباند،فارلي و دستر ،۱۹۹۶

با اين همه،به رغـم اينكـه تحقيـق تجربـي از      .مفهوم سازي شده)  ۲۰۰۶، زينكو و سيوسي ۲۰۰۰هرسين 
، جزئيـت و  )۱۹۹ن، بـاس  والـدم ( تئوري هاي مرتبط رهبري تحول گرا و نوآوري سازماني مـي پـردازد   

شمول فرهنگ سازماني به عنوان يك متغير مداخله گر، هنوز به طـور جـامع مـورد بررسـي قـرار گرفتـه       
يـك رابطـه ميـان رهبـرب مشـاركتي رهبـري       ) ۷۸۰صـفحه  ) ۲۰۰۰(هر چند، اگباتا و هريس.است نشده

زماني، اثبات نمودند، اما مشاركتي و فرهنگ نوآور را به عنوان يك الگوي پيش بيني كننده عملكرد سا
از ايـن رو، در ايـن مطالعـه بـه     .تحول گرانيست ياين روش رهبري كامالً همساز با الگو هاي فعلي رهبر

بررسي اين نسبت هاي تئوريك به لحاظ روابط شان با شرايط مناسب نوآوري سـازماني در يـك نمونـه    
  .زيمبزرگ مديراني، در سازمان هاي بخش خصوصي استراليا مي پردا


