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چکیده
در این تحقیق اثر برند سازی داخلی بر یادگیری سازمانی با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر فرهنگ نوآوری به عنوان فرضیه اصلی
مورد بررسی قرار گرفته است .جهت جمعآوری دادهها در این پژوهش ،از پرسشنامههای استاندارد برندسازی داخلی ،یادگیری
سازمانی و فرهنگ نوآورانه بهره گرفته شده و روش تحقیق نیز در این مقاله از نوع توصیفی -همبستگی و برمبنای هدف ،کاربردی
است .نمونه مورد مطالعه  901نفر از کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت ایران بود .فرضیهها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری و
همچنین بررسی تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار  ،Smart PLS 3مورد آزمون قرار گرفت؛ همچنین پایایی کل
پرسشنامه  2/158به دست آمد .لذا ابزار سنجش از پایایی قابل قبولی برخوردار بوده است .نتایج تحقیق نشان داد :برندسازی
داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر یادگیری سازمانی دارد .همچنین یافتههای پژوهش نقش تعدیلکنندگی فرهنگ نوآورانه در این
رابطه را تائید نمود.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  901 ،نفر ،محاسبه و جمعآوری دادهها با استفاده از سه پرسش نامه استاندارد برندسازی
داخلی ،یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه صورت گرفت .برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  Smart pls 3جهت بررسیهای و
مدلسازی معادالت ساختار و تایید مدل پژوهش استفاده شد.
واژههای کلیدی :برند سازی داخلی ،یادگیری سازمانی ،فرهنگ نوآورانه ،مدلسازی معادالت ساختاری ،پژوهشگاه نفت ایران.
نوع مقاله :پژوهشی

نوآوری نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد و افراد،
سازمانها و جوامعی که نتوانند خود را با تحوالت پرشتاب
همگام سازند رو به نابودی پیش خواهند رفت؛ نوآوری به
معنای کاربرد ایدهها یا رفتاری بدیع میباشد (لیاو 9و
همکاران ،)919-915 :0221 ،مانند نوآوریهایی که بتوانند
به تغییرات اساسی در محصوالت ،استراتژیها ،بازارها و یا
خطوط تولید منجر شوند (نوآوری بنیادی)؛ و یا نوآوریهایی

که به واسطه تغییرات کوچک و پیوسته در بخشهای
مختلف یک سازمان صورت پذیرند (نوآوری تدریجی)(شنگ
و چاین)0920-0921 :0290 ،0؛ بنابراین باوجود رقابت در
تمامی صحنههای فنی و سازمانی ،مدیران سعی دارند تا با
شناخت و ایجاد جوی حاکی از درک مناسب ،به تولید
نوآوری بپردازند؛ که طی آن امکان بروز خالقیتها و بهبود
عملکرد و بهرهوری میسر می گردد .در واقع همه سازمانها
برای بقا ،نیازمند اندیشههای نو و نظرات بدیع و تازه هستند.
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خلق ایده و فرایندهای جدید ،مسیری است که به واسطه
آن ،سازمانها میتوانند خود را با محیط ،منطبق کرده و به
مزیتی رقابتی دست یابند (نمامیان و فیض الهی:9918 ،
)909-908؛ بنابراین مزیت رقابتی نقطه کانونی استراتژی و
مفهوم اساسی در مدیریت استراتژیک است
(چتاکراورتی )0292،9و فرهنگ سازمانی نوآورانه با نقش
اساسی و تأثیرگذار ،میان مدیریت و کارکنان موجب تحکیم
تعهد سازمانی ،ارتقاء رفتار سازمانی ،بهبود عملکرد و افزایش
بهرهوری و حفظ مزیت رقابتی میشود (امیری و قاسمی،
 .)9911عطاران و همکاران ( )9919نیز معتقدند :سازمانها
برای اینکه مزایای رقابتی پایدار داشته باشند ،بایستی
قابلیتهایی در ایجاد منابع غیرقابل تقلید ،با ارزش ،کمیاب
و غیرقابل جایگزین ایجاد نمایند و نوآوری و فرهنگ حاکی
از آن را بهبود ببخشند (عطاران و همکاران .)9919 ،در این
راستا پور عزت و همکاران ( )9919نیز ،در پژوهش خود
دریافتند که فرهنگ نوآورانه بر اساس هفت شاخص
(پیادهسازی ،آمادگی سازمانی ،یادگیری سازمانی،
جهتگیری بازار محور ،میل و گرایش به نوآوری،
جهتگیری ارزشی ،خالقیت کارکنان و توانمندسازی) منجر
به پایداری مزیت رقابتی میشود و در ادامه بیان میدارند:
سازمانی موفق است که دارای قابلیت جذب نوآوری در
فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت آن باشد.
همچنین یکی از فرآیندهای نوآوری ،یادگیری سازمانی ،در
داخل شرکتها است که میتواند به عنوان یک دارایی کلیدی
در جهت کسب مزیت رقابتی مورد توجه سازمانها قرار گیرد.
چرا که سازمان یادگیرنده بر اساس ماهیت وجودی خود و به
عنوان ساختاری منظم و پویا به صورت غیرمستقیم و از
طریق افزایش خلّاقیت ،نوآوری و فراهم کردن فرهنگ و
چارچوب یادگیری سازمانی موجبات بهبود مستمر عملکرد
سازمان را فراهم میکند (شمس و همکاران)9919 ،؛
بنابراین در محیط های به شدت متغیر ،متالطم ،غیر قابل
پیشبینی و مملو از عدم اطمینان ،سازمانها برای حفظ بقا،
تضمین رشد وکسب موفقیت باید از قابلیت یادگیری
مستمر ،مولد و خالق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه

.Chakravorti
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ذینفعان ،به ویژه مشتریان ،ارزش برتر تولید نمایند
(خورشید و پاشازاده .)9919 ،همچنین شفیعی و نعمتی
( )9-0 :9911معتقدند :سازمانها در عرصههای مختلف با
چالشهای عظیمی مواجهاند که محوریت مشترک تمامی
آنان ،توسعه دانش ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی است و نیز
بیان میدارند« :ما هنوز به طور کامل در حوزه توسعه
فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با موانع و محدودیت های
فراوانی مواجه ایم که در صورت بی اعتنایی به موانع و
کاستی های موجود در این زمینه ،این عوامل تاثیر گذار می
تواند به یک تجربه شکست خورده منتج گردد»؛ بنابراین
یادگیری سازمانی و توسعه مستمر آن ،به عوامل متعددی از
جمله فرهنگ نوآورانه و برندسازی داخلی سازمان بستگی
دارد .امروزه یادگیری سازمانی به منظور تولید ،اشاعه و
استفاده از دانش و تبدیل آن به نوآوری به یکی از موضوعات
مهم در سازمانها تبدیل شده است (زاپا و رابینز )0295 ،8و
یادگیری سازمانی به عنوان یکی از پایههای استقرار مدیریت
دانش و یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران
سازمانهای کنونی به شمار میآید .دانش و چگونه دانستن،
منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و
توسعه داده شوند (حسینی و چلی سریل-951 :9910 ،
 .)999همچنین با توجه به تاثیری که برندسازی داخلی و
توان فزاینده آن در ایجاد حس تعلق کارکنان با سازمان دارد
برای هر کسب و کاری حیاتی به نظر میرسد ،به ویژه در
زمینه برندهای خدماتی که نگرشها و رفتارهای کارکنان
میتواند برند را بسازد یا بشکند (هادی زاده و همکاران،
 .)029-000 :9919در برندسازی داخلی دو موضوع بازاریابی
و مدیریت منابع انسانی با یکدیگر ترکیب میشوند و از طریق
ایجاد درک کارکنان از ارزشهای برند و ترکیب آنها برای
ایجاد واقعیت برند ،در تأثیرگذاری بر نگرشهای کارکنان و
شکلدهی به رفتارهای آنان به منظور یکپارچه شدن با برند،
مفید هستند (احمد و رفیق .)10-990 :0229 ،5در تعریف
برندسازی داخلی ،میتوان گفت ،مفهومی تازه است که تاثیر
کارکنان در ایجاد تصویر ذهنی مطلوبتر از برند در ذهن
مشتریان را مورد ارزیابی قرار میدهد .مفهوم برندسازی
. Zappa & Robins
.Ahmed & Rafiq
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داخلی ،مبتنی بر این اصل است که برندسازی از درون
سازمان آغاز میشود .اهمیت برندسازی داخلی در سازمانها،
نمودی از مأموریت و چشمانداز و هویت برند آن سازمانها
می باشد .در واقع برندسازی داخلی درک کارکنان از برند را
تقویت نموده ،باعث می شود تا بر برند احساس مالکیت کنند
و نشانههایی از برند را در مسئولیتهای سازمانی خود ایجاد
کنند .اهمیت باالی برندسازی داخلی و جدید بودن موضوع
در کنار توسعه رقابت ،ضرورت بررسی این موضوع را دو
چندان مینماید؛ بنابراین با مالحظه اهمیت و قابلیت
یادگیری سازمانی در رشد ،موفقیت ،تعالی و شکوفایی
سازمان از طریق تولید ارزش برتر برای همه ذینفعان سازمان
به ویژه مشتریان ،سهامداران و کارکنان و در نتیجه کسب
مزیت رقابتی پایدار ،این تحقیق در نظر دارد نقش
تعدیلگری فرهنگ نوآورانه را بر رابطه بین برندینگ داخلی
و یادگیری سازمانی را ضمن ارائه مدلی مناسب بررسی کند.
یافتههای این تحقیق؛ عالوه بر دانشافزایی به متون فرهنگ
نوآورانه ،یادگیری سازمانی و برندینگ داخلی ،میتواند برای
مدیران استنباط های مهمی جهت توسعه قابلیت یادگیری
سازمانی از طریق توسعه و نهادینهسازی رفتارهای برندینگ
داخلی و فرهنگ نوآورانه سازمان داشته باشد .براساس
تحقیقات به عمل آمده از متون نظری و تجربی ،تحقیقات
بسیاری تاثیر برندینگ داخلی بر روی فرهنگ نوآورانه و
یادگیری سازمانی و نیز تاثیر یادگیری سازمانی بر روی
فرهنگ نوآورانه را بررسی کردهاند (سره بندی و داوری،
9919؛ محمدی حسینی و همکاران ،9910 ،لیاو 0و
همکاران ،0221 ،شنگ و چاین)0290 ،0؛ اما تاکنون
تحقیقی به بررسی نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه بین
برندینگ داخلی و یادگیری سازمانی نپرداخته است .پژوهش
حاضر میکوشد به این سوال که آیا برندسازی داخلی بر
یادگیری سازمانی با نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه تاثیر
دارد یا خیر پاسخ داده و هر سه متغیر را در یک پژوهش
بررسی نماید .در بخش بعدی مبانی نظری تحقیق،
فرضیههای پژوهش و مدل مفهومی بیان میشوند و بعد از
آن به توسعه فرضیههای پژوهش و بیان روشهای تحقیق
6
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استفاده شده در این پژوهش پرداخته شده است .در پایان
نیز ،یافتههای پژوهش و نتیجهگیری از یافتههای تحقیق و
پیشنهاداتی کاربردی ارائه شدهاند.
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یادگیری سازمانی
یادگیری سازمانی یک فرآیند مبتنی بر تجربه است که از
طریق آن دانش مربوط به روابط اقدام  -پیامد توسعه مییابد
و به تدریج عادی میشود .عالوه براین دانش به حافظه
سازمانی وارد شده ،رفتار جمعی را تغییر میدهد (حسینی و
چلی سریل999-951 :9910 ،؛ بیکر و سینکوال:0220 ،1
)5-09؛ بنابراین یادگیری سازمانی یک ابزار حیاتی است که
در استراتژی رقابتی و نیز در انعطافپذیری شرکت ،کارآمد
به حساب میآید که این میتواند باعث رشد عملکرد
سازمانی گردد (ویجانده 1و همکاران.)9201-9211 :0290 ،
همچنین وارگاس )89-50 :0295( 92با مطالعات خود به
طور قاطع نشان داد که سازمانها به یادگیری سازمانی نیاز
دارند تا بتوانند به طور موفقیتآمیزی محصوالت یا خدمات
جدید خود را به بازار عرضه کنند؛ به نحوی که به نیازهای
مصرفکننده پاسخ داده و در نتیجه به افزایش کارآیی و
مزیت رقابتی پایدار دست یابند و نیز مطالعاتی در خصوص
کشورهای صنعتی جدید و در حال توسعه وجود دارند که
نشان میدهند یادگیری سازمانی تا چه حد در ایجاد توانایی
نوآوری و متعاقب آن بهبود عملکرد سازمانی سهیم است.
فرآیند یادگیری سازمانی یکی از نقاط اصلی مورد بحث در
ادبیات مدیریت است .یادگیری سازمانی به تغییر دانش در
سازمان اشاره دارد که منجر به ظهور اطالعات در حل مسئله
و تغییر و تحول میگردد (سینارا و ارن-002 :0295 ،99
 .)059با تحقیقات انجام شده مشخص شده است که
یادگیری سازمانی ،متشکل از سه رکن کسب دانش ،توزیع
دانش و استفاده از دانش است؛ بنابراین یک فرآیند بسیار
مفید در جهت دستیابی به ایدههای جدید است (فرناندز و
جاکوآ)981-950 :0295 ،90؛ از سویی دیگر برخی محققین
8
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یادگیری سازمانی را یک عامل درونسازمانی مهم در
انعطافپذیری تولید در سطح سیستمی در نظر میگیرند به
طوری که به همراه آموزش ،تغییر استراتژیک و عملکرد
سازمانی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (فانگ 99و همکاران
 .)0290در تعریفی دیگر ،یادگیری سازمانی همچون یک
پیش نیاز برای انعطافپذیری استراتژیک یک شرکت به
حساب میآید که میتواند استراتژیهای مدیریت هزینه و
اعمال تغییرات را سرعت بخشد .یادگیری سازمانی به طور
کلی به عنوان فرایند ایجاد ،حفظ و انتقال دانش در یک
سازمان به حساب میآید .در واقع آموزش سازمانی نوعی
فعالیت گسترده سازمانی است که در زمینه ایجاد و استفاده
از دانش به منظور افزایش نوآوری در سیستم به کار گرفته
میشود (شنگ و ایتینگ .)0295 ،98محققان این پژوهش با
بررسی حوزههای دو گانهی نوآوری و قابلیت یادگیری،
شباهتهای موجود در این حوزهها و مفاهیم مشترک و
ارتباطات بین آنها را مورد بررسی قرار داده و با تقسیمبندی
سازمانها بر مبنای نوآوری شان ،عوامل قابلیت یادگیری را
در گروههای سازمانی مختلف مورد تحلیل قرار دادند
(داورزنی و همکاران .)9-98 :9919 ،همچنین در پژوهشی
که توسط پرداختچی و همکاران ( )1-00 :9910صورت
گرفت نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب در
دانشگاه ارومیه از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه در تمامی
ابعاد سازمان یادگیرنده از وضعیت مطلوب فاصله دارد که در
این رابطه از نظر نعمتی ( )9915سازمان یادگیرنده
مطلوبترین محیطی است که در آن مدیریت دانش ،میتواند
ظهور نموده و گسترش یابد .بنابراین هدف نهایی سازمان
یادگیرنده آن است که به افراد سازمانی بیاموزد چگونه به طور
مستمر یادگیری و افزایش دانش را درون سازمان و در
فرآیندهای کاری ،هدف اصلی خود قرار دهند .بدین منظور
استفاده از مدیریت دانش در سطوح مختلف ابزار کلیدی
سازمان یادگیرنده محسوب میگردد .به طور کلی سازمان
یادگیرنده موانع ساختاری یادگیری را حذف و ساختارهای
توانمندساز را ایجاد کرده و ساز و کارهای توسعه فرآیند
یادگیری سازمانی را فراهم مینماید (بلبلی و همکاران،

امروزه سازمانها همزمان با پیچیدهتر شدن زمینه فعالیتشان
میکوشند تا از فرهنگ نوآورانه به عنوان منبعی با دوام در
تسهیل یادگیری و برندسازی داخلی استفاده نمایند؛ در واقع
برندسازی داخلی به عنوان رویکرد جدیدی به شرکتها در
ایجاد رسالت و ارزشهای سازمانی و یادگیری سازمانی
کمک شایانی مینماید .با آموزش کارکنان در حوزه
داخلیسازی برند میتوان شرکت را به معروفیت باالیی
رساند .امروزه مدیران همزمان با پیچیدهتر شدن سازمانها
سعی میکنند از فرهنگ نوآورانه به عنوان منبعی با دوام و
دارای مزیت رقابتی در برندسازی داخلی استفاده نمایند.
موضوع رابطه بین برندسازی داخلی و یادگیری سازمانی در
سالهای گذشته توسط محققان مورد بررسی قرار گرفته
است .عزیزی و همکاران ( )11-928 :9919معتقدند در
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 .)0-02 :9919یادگیری سازمانی در راههای مختلفی ،از
جمله بهبود ،ضبط و تکامل دانش ،قابلیت اجرایی دارد
(کنیپفر 95و همکاران .)0299 ،کریمی و اکبری (:9919
 )989-951نیز معتقدند که قابلیت یادگیری سازمانی،
مجموعهای از منابع یا مهارتهای ملموس و غیر ملموس
است که فرآیند یادگیری سازمانی را تسهیل نموده و زمینه
قابلیتهای پویا را برای توسعه تواناییهای مثبت سازمان
فراهم میکند .یادگیری سازمانی اشاره به ظرفیت سازمان
برای تغییر و بهبود مداوم دارد و سازمان را قادر میسازد تا
با تغییرات سازگاری یابد که این تغییرات نوآوری را تسهیل
مینمایند .در نهایت دیبال و همکارانش ( )9110یادگیری
سازمانی را تحت عنوان ظرفیت یا فرآیندهای قرار گرفته در
درون یک سازمان برای حفظ یا بهبود عملکرد بر مبنای
تجربه تعریف کردهاند که این فرآیند شامل اکتساب دانش
(ایجاد یا رشد مهارتها ،بینشها و تعبیر و تفسیرها)،
اشتراک دانش (انتشار دانش فرا گرفته شده توسط فرد به
دیگران) و استفاده از دانش (یکپارچهسازی دانش) به
گونهای که جذب شده و به شکل گسترده در دسترس قرار
گیرد و قابل تعمیمبخشی به شرایط جدید نیز باشد
(کستانزو و تزومپا.)980-908 :0221 ،90
 -3برندسازی داخلی

. Knipfer, Kump , & Wess
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سالهای اخیر صنایع با رقابت فزایندهای روبرو شده اند؛ از
این رو یافتن راهکارهایی برای خلق رابطه بلندمدت با
مشتری و استفاده از راهبرد برندسازی داخلی سازمانها از
اهمیت ویژهای در پژوهشهای علمی برخوردار گشته است
(سلطانی و همکاران .)999-950 :9915 ،برندسازی در دو
سطح داخلی و خارجی انجام میگیرد .برندسازی خارجی
مربوط به مشتریان بیرونی است و بیانگر تالش در جهت
ایجاد تصویری ماندگار از کسب و کار در ذهن مخاطبان
بیرون از سازمان است؛ اما در برندسازی داخلی که با ظهور
مفهوم بازاریابی داخلی در دهه های اخیر مورد توجه واقع
شده است ،تاکید بر بهبود ادراک و رفتار کارکنان به عنوان
مشتریان درون سازمان از برند سازمان میباشد .در برندسازی
داخلی اعتقاد بر این است که اولین مشتریان یک سازمان،
کارکنان آن هستند و تقویت برند از منظر مشتریان بیرونی در
ابتدا مستلزم تقویت جایگاه برند در داخل سازمان و در نزد
کارکنان است .همان طور که کاتلر 90تأکید میکند بازاریابی
داخلی باید مقدم بر بازاریابی خارجی انجام پذیرد ،زیرا تا
زمانی که برند سازمان برای کارکنان که همان مشتریان
داخلی هستند مشخص و تثبیت نشود امکان تقویت برند از
منظر مشتریان بیرونی وجود نخواهد داشت (کاتلر.)0229 ،
جاکوبز )0-00 :0229( 91نیز این گفته را تایید میکند و
کارکنان را از مدافعان اصلی شرکت میداند .همچنین مک
الورتی 91و همکاران در سال  ،0221تعریف برندسازی
داخلی را اینگونه ارائه کردند :برندسازی داخلی مجموعهای از
فرآیندهای راهبردی است که کارکنان را هماهنگ کرده و
به آنها اختیار میدهد تا برای مشتری تجربه درستی را به
صورتی پایدار حاصل کنند .این فرآیند شامل :ارتباطات
داخلی ،پشتیبانی آموزشی ،فعالیتهای رهبری ،برنامههای
شناسایی و پاداش ،فعالیتهای استخدام و عوامل ماندگاری
است.
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 -4فرهنگ نوآورانه
فرهنگ نوآوری 02به مجموعهای از مفروضات مشترک،
ارزشها باورها ،نگرشها و رفتار اعضای سازمان اشاره
میکند که میتوانند به ایجاد و توسعه نوآوری در تولید
محصول جدید ،خدمات ،یا فرآیند کار کمک کنند (علی و
پارک .)0290 ،09آن چیزی که در عمل به آن نیاز است و
شاید تنها راه حل ایجاد نوآوری باشد ،توسعه فرهنگ نوآوری
است که اعضای سازمان را به تالش برای نوآوری هدایت
میکند .چایلد 00نیز اشاره میکند واقعیات سازمانی و
شبکهها و آنچه که در عمل موجب یا مانع نوآوری می شود،
فرهنگ سازمانی است .مولر نیز اشاره کرد روشهای
شکلگیری معنا توسط مدیران مهمترین گام در ایجاد
نوآوری است؛ لذا باید توجه خود را به فرهنگ تغییر دهیم و
بر تأ ثیر فرهنگ بر نوآوری و در نتیجه ایجاد
فرهنگ نوآوری متمرکز کردیم .پتیگرو نیز بر تأثیر فرهنگ
بر نوآوری تاکید دارد و آن را از الزامات اصلی تحقق نوآوری
در سازمان می داند (گرین و کلی.)9989-9952 :0298 ،09
فرهنگ نوآورانه ،نگرش و رفتار های تیم ها و همچنین
سازمان را منعکس می کند و یک پل ارتباطی بین عمل
سازمانی موثر و مراقبت های بهداشتی با کیفیت باال ارائه
میدهد (جین 08و همکاران .)991-908 :0299 ،سازمانها
نمیتوانند نیازهای محیطی جدید را بدون فعالیتهای
نوآورانه برآورده سازند زیرا نوآوریها ابزاری برای حفظ و
ارتقای عملکرد سازمانی هستند اما باید دانست تحقیقات
کمی در مورد فرهنگ نوآورانه صورت گرفته است .میزان
فرهنگ نوآورانه را می توان از طریق دیدگاههایی نسبت به
نوآوری ،فناوری ،تبادل دانش ،فعالیت های کارآفرینی و نیز
کسب و کار ،درک کرد (جونگن 05و همکاران-990 :0295 ،
 .)990از طرف دیگر فرهنگ نوآوری باید بیشتر به دنبال
مزیت رقابتی و تمرکز داخلی باشد ،از آنجایی که این
فرهنگ به روی ایدههای جدید باز است ،با پرورش
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قابلیتهای درونی منجر به دستیابی به ایدههای جدید ،در
فرآیندها و یا محصوالت به طور موفقیتآمیزی می شود .این
مسئله نیز حائز اهمیت است که شرکت ها در حالی که با
شرکتهای دیگر در بازار به رقابت میپردازند ،باید برای
توسعه محصوالت و خدمات شان ،به نوآوری نیز روی
بیاورند .برای این کار ،مدیران با هوش هیجانی باالتر باید
رویکرد فرهنگ نوآوری سازمانی را در شرکت ایجاد کرده و
اطمینان حاصل کنند که تمام کارکنان خود را با این رویکرد
تطبیق میدهند (اوکاس و ویتنگو.)101-110 :0220 ،00
فرهنگ نوآوری ضعیف ،قدرت پذیرش سازمانی را در
مدیریت تغییر پایین می آورد ،چرا که قدرت پذیرش تابعی
است از اینکه سازمان تا چه حد مشتاق به تغییر بوده و
چقدر برای ایجاد تغییر احساس مسئولیت می کند .فرهنگ
نوآوری در واحدهای کسب و کار به نوعی یک خرده فرهنگ
به حساب میآید که در حاشیه گروههای سازمانی ،بر اساس
طیف وسیعی از عوامل از قبیل مکان ،تمرکزکارآمد و پس
زمینه حرفه ای شکل می گیرد (زینال 00و همکاران:0299 ،
)089-080؛ بنابراین در تمام قسمتهای سازمان ،کاربرد
ایدههای جدید جهت توسعه مستمر تولید یک هنجار به
شمار میرود .فرهنگ نوآورانه به عنوان درک مشترک از
واقعیتها ،ارزشها ،محیط شناختی اجتماعی و اعتقادات،
مطرح میشود که در یک الگوی رفتاری پایدار در افراد،
وجود دارد (نمامیان و فیض الهی.)909-908 :9918 ،
باتوجه به مطالب ذکر شده در ادبیات موضوع و مطالعات
انجام شده ،متغیر مستقل برندسازی داخلی ،متغیر
تعدیلکننده فرهنگ نوآورانه و متغیر وابسته یادگیری
سازمانی میباشد.
 -5توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش
در برخی پژوهشها ،یادگیری سازمانی بهعنوان سازوکاری
مهم دربرندسازی داخلی شناسایی شده است ) پانجایسری و
ویلسون .)57-70:2007 01با توجه به این موضوع ،سازمانها
باید به کارکنان خود برای درونیسازی ارزشهای محوری در
قالب نگرشها و رفتار خود از راه ارتباطات ،آموزش و یادگیری
26
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و نیز تعیین پاداشها و جرائم کمک کنند )اشفورث و میل،01
 .)02-91 :9111همچنین اسچیفنبور)90-90 :0229 )92
معتقد است اگر پیام برند در قلب و ذهن کارکنان درک
مشترکی ایجاد ننماید اعتبار خود را از دست میدهد؛ لذا
سازمانها باید کارکنان خود را به حامیان برند تبدیل کنند
(هادی زاده مقدم و همکاران)029-000 :9919 ،؛ بنابراین
اندیشمندان ،یادگیری را تنها روشی میدانند که برای تجهیز
کارکنان جهت درک ارزش برند سازمان و توسعه رفتار و
نگرش آنان و درنهایت ،بهبود عملکرد باید به کار گرفته شود
(پانجایسری 99و همکاران .)0221 ،همچنین به گفته دی
اینو سنزو ( )0220در میان شرکتهای بزرگ ،ارتقای برند
توسط کارکنان و یادگیری ارزشهای برند بسیار رایج است.
در مطالعاتی دیگر این روند رو به افزایش در مکانهایی
همچون :استاندارد رجیستر و سیسکو ،سوت وست 90و نیز
آی بی ام ،نایک و میلر و بروینگ 99بررسیشده است .همه
مثالهای فوق نمایانگر بنگاههایی است که به قدرت ذاتی
نیروی کار در آگاهی و تعهد در ایفای تعهدات برند ایمان
دارند؛ بنابراین یادگیری سازمانی را تنها روشی میدانند که به
بهبود درک کارکنان از برند در طی فرایند برند سازی کمک
میکند
)پانجایسری و همکاران .)820-808 :0221 ،در همه این
تحقیقات به بررسی نقش یادگیری بر برندسازی پرداختهشده
است که در این پژوهش نیز به بررسی یادگیری سازمانی بر
برندسازی داخلی میپردازیم؛ بنابراین فرضیه اول اینگونه
طرح میگردد:
فرضیه اول :برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی اثر مثبت
و معناداری دارد.
ارتباط میان یادگیری سازمانی و نوآوری در حال افزایش
است و یادگیری سازمانی میتواند ظرفیت نوآوری یک
سازمان را افزایش دهد .به نظر باکر و سینکوال:022( 98
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 )5-09شرکتهایی که گرایش به یادگیری دارند قادرند
محیط بیرونی را برای کشف پارادایمهای فنّاوری جدید،
کنکاش و بررسی نمایند که این عمل خود منجر به نوآوری
میشود .تحقیقات گذشته به طور فزایندهای بر فرهنگ
سازمانی به عنوان یک راهنما برای مدیریت نوآوری تمرکز
دارند (خزانچی و همکاران)109-118 :0220 ،؛ اما هنوز
کمبودهایی در زمینه بررسی رابطه بین یادگیری سازمانها
و قابلیت نوآوری وجود دارد  .آنچه که اغلب مورد غفلت قرار
میگیرد این است که نوآوری تنها به دانش  ،ملزومات و
فرآیند متکی نیست ،بلکه برای اینکه نوآوری اتفاق بیافتد
باید یک مجموعه مناسب از استعدادها و ارزشها وجود
داشته باشد (ترزیوسکی .)0221 95لذا فرضیه دوم پژوهش
اینگونه تدوین میگردد:
فرضیه دوم :فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی اثر مثبت و
معناداری دارد.
فرهنگ سازمانی به شدت رفتار کارکنان را فراتر از کنترل
رسمی ،روشها و اقتدار تحت تأثیر قرار میدهد .به عنوان
مثال ،فرهنگ سازمانی ابزاری قدرتمند برای استخراج نتایج
مطلوب سازمانی است (هوگان و کیت .)9-99 :0299 ،90با
این حال ،با وجود تأکید بسیار زیاد بر فرهنگ سازمانی،
شواهد بهاندازهی کافی از ویژگیهای یک فرهنگ سازمانی
که از نوآوری حمایت کند ،پشتیبانی نمیکند .مهمتر از
همه ،مطالعات انجامشده قبلی بهاندازه کافی روند تبدیل
ارزشهای سازمانی به رفتارهای مطلوب قابل مشاهده را
روشن نمیکند (طالع پسند و محمدی حسینی:9915 ،
)929-990؛ بنابراین ما در این پژوهش ،با ارائهی درکی
واضحتر در موضع رفتارهای نوآورانه به ادبیات موجود کمک
مینماییم و فرضیه سوم نیز اینگونه مطرح میگردد:
فرضیه سوم :فرهنگ نوآورانه در رابطه برندسازی داخلی و
یادگیری سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش( ،منبع :پانجایسری و
ویلسون 2111 ، 3؛ دابنی  ،211 ،3واله و همکاران )2111 ،3

 -6روششناسی
این پژوهش ،بر اساس هدف از دسته پژوهشهای کاربردی
محسوب میشود؛ زیرا نتایج پژوهش قابل استفاده برای
تمامی سازمانها و شرکتهای دانشمحور ،بهویژه پژوهشگاه
نفت میباشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای
موردنیاز توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن روابط
متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل میشود .همچنین،
اطالعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای
کتابخانهای (ابزارهای اکتشافی کتابخانهای ،مانند کتابها،
مقاالت ،پایاننامهها و متون دیجیتال) به منظور کسب
اطالعات پیرامون مفاهیم مطرح شده در تحقیق ،به دست
آمد و بر این اساس اهداف و فرضیات تحقیق تدوین گردید.
در اطالعات تکمیلی از روشهای غیر کتابخانهای ،روش
میدانی و پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمعآوری اطالعات
بهره گرفته شد .جامعه آماری این تحقیق کارمندان
پژوهشگاه نفت ایران میباشند .حجم نمونه این تحقیق با
استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است؛ بر این اساس
نمونه آماری جامعه  922نفری 901 ،نفر برآورد شده است.
همچنین در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده
. Punjaisri & Wilson

. Terziovski
.Hogan & Coote
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.Dobni
.Valle et al
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38
39
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استفاده شد .با توجه به اینکه هر سه متغیر پژوهش به
وسیله پرسشنامه های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتهاند
برای اطمینان از روایی پرسشنامهها از روایی صوری 82و
محتوایی 89از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است؛
برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به روش
کیفی از نظر  1نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه
مطالعاتی پژوهش استفاده گردید؛ از متخصصان خواسته شد
ضمن مطالعه و بررسی کیفی سواالت پرسشنامه از لحاظ
مرتبط بودن ،سادگی و وضوح هریک از سواالت و
همچنین ضروری بودن آنها ،نظرات اصالحی خود را برای
بهبود محتوای آن ارائه دهند .برای بررسی روایی صوری با
روش کمی از نمرات تأثیر آیتم 80استفاده گردیدکه نمرات
کلیه سواالت باالتر از  9/5بوده و بنابر این قابل قبول
میباشند؛ برای سنجش روایی محتوای پرسشنامه با رویکرد
کمی از دو روش نسبت روایی محتوا ( 89)CVRو شاخص
روایی محتوا این پژوهش ،بر اساس هدف از دسته
پژوهشهای کاربردی محسوب میشود؛ زیرا نتایج پژوهش
قابل استفاده برای تمامی سازمانها و شرکتهای
دانشمحور ،بهویژه پژوهشگاه نفت میباشد و بر اساس
چگونگی به دست آوردن دادههای موردنیاز توصیفی و از نوع
همبستگی است که در آن روابط متغیرها بر اساس هدف
پژوهش تحلیل میشود .همچنین ،اطالعات اولیه برای انجام
تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانهای (ابزارهای
اکتشافی کتابخانهای ،مانند کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و
متون دیجیتال) به منظور کسب اطالعات پیرامون مفاهیم
مطرح شده در تحقیق ،به دست آمد و بر این اساس اهداف و
فرضیات تحقیق تدوین گردید .در اطالعات تکمیلی از
روشهای غیر کتابخانهای ،روش میدانی و پرسشنامه به
عنوان ابزار اصلی جمعآوری اطالعات بهره گرفته شد .جامعه
آماری این تحقیق کارمندان پژوهشگاه نفت ایران میباشند.
حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران محاسبه
شده است؛ بر این اساس نمونه آماری جامعه  922نفری،

 901نفر برآورد شده است .همچنین در این تحقیق از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .با توجه به اینکه هر
سه متغیر پژوهش به وسیله پرسشنامه های استاندارد مورد
سنجش قرار گرفته اند برای اطمینان از روایی پرسشنامه ها
از روایی صوری 88و محتوایی 85از دو روش کیفی و کمی
استفاده شده است؛ برای اطمینان از روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه به روش کیفی از نظر  1نفر از خبرگان و
متخصصان در زمینه مطالعاتی پژوهش استفاده گردید؛ از
متخصصان خواسته شد ضمن مطالعه و بررسی کیفی
سواالت پرسشنامه از لحاظ مرتبط بودن ،سادگی و وضوح
هریک از سواالت و همچنین ضروری بودن آنها ،نظرات
اصالحی خود را برای بهبود محتوای آن ارائه دهند .برای
80
بررسی روایی صوری با روش کمی از نمرات تأثیر آیتم
استفاده گردیدکه نمرات کلیه سواالت باالتر از  9/5بوده و
بنابر این قابل قبول میباشند؛ برای سنجش روایی محتوای
پرسشنامه با رویکرد کمی از دو روش نسبت روایی محتوا
( 80)CVRو شاخص روایی محتوا ( 81)CVIاستفاده شده
است .نسبت روایی محتوا محاسبه شده برای پرسشنامه
2811است که بر اساس جدول الوشه 81برای  1متخصص
حداقل مقدار قابل قبول  2805میباشد؛ در نتیجه پرسشنامه
از نظر شاخص  CVRروایی قابل قبولی دارد .مقادیر
محاسبه شده شـاخص روایـی محتـوا بـرای معیـار سـادگی
 2815بـرای معیـار مربوط بودن  281و برای معیار واضح
بودن  2810میباشد که همگی باالی  2801بوده و بنابر این
قابل قبول میباشند .در نتیجه میتوان نتیجه گرفت که کلیه
پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش از نظر روایی صوری
و محتوایی وضعیت مطلوبی دارند.
پایایی محاسبه شده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نیز
 2/158میباشد که ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها به
همراه منبع پرسشنامهها در جدول  9ارائه شده است .در این
تحقیق ،برای سنجش متغیر ها در مجموع از سه پرسشنامه
44

.Face Validity
.content validity
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.item impact score
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. content validity ratio
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استاندارد برندسازی داخلی ( 92گویه) ،یادگیری سازمانی
( 90گویه) ،فرهنگ نوآورانه ( 08گویه) استفاده شده است.
پرسشنامه بر اساس مدل پنج گزینهای لیکرت ،طراحی شده
و از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم (به صورت پنج واحدی) با
ارزش عددی  9تا  5برای هرگزینه ،انتخاب شده بود .پس از
آن ،برای بررسی پایایی پرسش نامه  92نمونه آماری اولیه،
توزیع و جمعآوری شد .بعد از جمعآوری به وسیله نرمافزار
 ،SPSSآلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق محاسبه
گردیدکه در جدول  9ارائه شده است .با توجه به نوسانات
آلفای کرونباخ (بین صفر و یک) و نتیجه به دست آمده در
مورد پرسشنامه میتوان گفت :پرسشنامه از پایایی خوب و
قابل قبولی ،برخورداراست.

00

جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه (منبع:
یافتههای پژوهش)

جدول  .1خالصه پرسشنامهها و منبع سؤاالت( ،منبع:
یافتههای پژوهش)
تعداد

آلفای

سؤاالت

کرونباخ

92

28190

()0299

یادگیری سازمانی

90

28198

واله و همکاران()0299

فرهنگ نوآورانه

08

28010

دابنی()0221

متغیرها
برند سازی داخلی

منبع
پانجایسری و ویلسون

 -یافتههای پژوهش

در بررسی نرمال بودن دادهها به دلیل اینکه  sigبه دست
آمده برای تمامی متغیرها بزرگتر از  2/25است لذا میتوان
نتیجه گرفت توزیع دادههای تمامی متغیرها نرمال میباشد.
سطح معنیداری آزمون کولموگروف – اسمیرونف شاخصها
برای فرهنگ نوآورانه  ،28209یادگیری سازمانی  28251و
برند سازی داخلی  28200میباشد .همچنین با توجه به
آزمون تی مشاهده شد ،فرهنگ نوآورانه با میانگین ،985902
یادگیری سازمانی با میانگین  ،989202برندسازی داخلی با
میانگین  ، 988002به میزان قوی (به دلیل اینکه مقدار P-
 Valueکمتر از  2825بوده و میانگین بیشتر از  9میباشد)
در جامعه آماری پژوهش وجود دارد.

طبق تحلیل توصیفی از مجموع  901نفر نمونه آماری،
درصد آزمودنیهای سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،میانگین
سنی و استخدامی و درآمد به طور خالصه در جدول  0درج
گردیده است.

نمودار  .1مدل پژوهش در حالت تخمین استاندارد،
(منبع :یافتههای پژوهش)
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 برازش مدلدر نهایت ،روابط فرضی ساختاری با مدل معادالت
ساختاری تحلیل شدند و شاخصهای برازندگی مدل
نهایی گزارش شدند .نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان
از برازش مناسب مدل است ،زیرا شاخص برازش غیر نرم
تاکر-اوئیز ( )2/10و شاخص برازش نرم شده بونت–بنتلر
( )2/19بوده است .عالوه بر آن شاخص هولتر ()2/09
باالتر از  2/02بوده که برازش مطلوب را نشان میدهد.
همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
( ،)2/208کمتر از  2/21بوده و معرف برازش مدل
پژوهش است.
جدول  .3معرف شاخصهای مرتبط با برازش مدل
پژوهش( ،منبع :یافتههای پژوهش)
شاخص

میزان

تفسیر

تاکر – لوئیز (شاخص
برازش غیر نرم)

0.92

برازش عالی
(مالک بیش از )0.90

0.91

برازش عالی (مالک
بیش از)0.90

0.71

برازش عالی (مالک
بیش از )0.70

بونت-بنتلر (شاخص
برازش نرم شده)

هولتر
ریشه خطای میانگین
مجذورات تقریب
RMSEA

0.064

برازش عالی (مالک
کمتر یا مساوی )0.08

 .9برند سـازی داخلـی بـر یـادگیری سـازمانی اثـر مثبـت و
معناداری دارد.
بر طبق معادله ساختاری به دست آمده در نمودار  ،9میزان
ضریب مسیر میان برند سازی داخلی و یادگیری سازمانی
 28505میباشد که بر طبق آزمون  9810>928009 tدر
سطح معنیداری  2825فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه
ادعای محقق با اطمینان  2815مورد حمایت قرار گرفته
است و با میزان خطای  %5میتوان گفت که :برندسازی
داخلی بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار است.
 .0فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی اثر مثبت و
معناداری دارد.
بر طبق معادله ساختاری بهدستآمده در نمودار  ،9میزان
ضریب مسیر میان فرهنگ نوآورانه و یادگیری سازمانی
 28918میباشد که بر طبق آزمون  9810>98208 tدر سطح
معنیداری  2825فرضیه صفر رد شده است ،درنتیجه ادعای
محقق با اطمینان  2815مورد حمایت قرارگرفته است و با
میزان خطای  %5میتوان گفت که :فرهنگ نوآورانه بر
یادگیری سازمانی تأثیرگذار است.
 .9فرهنگ نوآورانه ،در رابطه برند سازی داخلی و یادگیری
سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.
بر طبق معادله ساختاری بهدستآمده در نمودار  9و با میزان
خطای  %5میتوان گفت که :فرهنگ نوآورانه در رابطه برند
سازی داخلی و یادگیری سازمانی نقش تعدیلکنندگی دارد.
جدول  .4رتبهبندی متغیرهای برند سازی داخلی

 -بررسی فرضیات پژوهش

(منبع :یافتههای پژوهش)
ضریب
مسیر

ضریب
معناداری

سطح
معناداری

ر

 9برند سازی داخلی
مبتنی بر آموزش
9

0.623

7.788

28222

 0برند سازی داخلی
مبتنی بر جهتدهی
0

0.632

8.473

28222

رتبه

نمودار  .2مدل پژوهش و نمایش اعداد معناداری
(منبع :یافتههای پژوهش)

ابعاد برند سازی
داخلی

برند سازی داخلی
9
مبتنی بر جلسههای
9
توجیهی

0.683

11.822

28222

برند سازی داخلی
8
مبتنی بر جلسههای
8
گروهی

0.779

10.371

28222
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نتایج حاصل از جدول  ،8نشان میدهد که در بین ابعاد برند
سازی داخلی  ،به ترتیب برند سازی داخلی مبتنی بر آموزش
 ،برند سازی داخلی مبتنی بر جهتدهی ،برند سازی داخلی
مبتنی بر جلسههای توجیهی ،برندسازی داخلی مبتنی بر
جلسههای گروهی بیشترین تأثیر را بر متغیر یادگیری
سازمانی دارند .همچنین نتایج نشان میدهد که فرهنگ
نوآورانه ،از نظر تأثیرگذاری بر ابعاد یادگیری سازمانی،
بیشترین تأثیر را به ترتیب بر -9 :ذخیره دانش در ساختار،
 -0فرهنگ -9 ،استراتژی  -8 ،سیستمهای سازمانی دارد.
 -11بحث و نتیجه گیری
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان برندسازی داخلی و
یادگیری سازمانی با تعدیلگری فرهنگ نوآورانه بین  922نفر
از کارکنان پژوهشگاه نفت بود .حجم نمونه با استفاده از
فرمول کوکران  901 ،نفر ،محاسبه و جمعآوری دادهها با
استفاده از سه پرسشنامه استاندارد برند سازی داخلی ،
یادگیری سازمانی و فرهنگ نوآورانه صورت گرفت .برای
آزمون فرضیهها از نرم افزار  Smart pls 3جهت بررسی
های تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادالت ساختار و
تایید مدل پژوهش استفاده شد .در آزمون فرضیه اول،
مدلسازی معادالت ساختاری بیانگر رابطهی برند سازی
داخلی با یادگیری سازمانی در سطح اطمینان  ،%15معنی
دارد و جهت رابطه مثبت است؛ به عبارت دیگر با توجه به
ضریب مسیر  2/505میتوان گفت که برند سازی داخلی در
سطح اطمینان  %15با یادگیری سازمانی کارکنان پژوهش
گاه نفت رابطه معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی
اول پژوهش تائید میشود؛ که این نتیجه با نتایج تحقیق
سره بندی و داوری ( )9919مطابقت دارد که آن نشان داد
بین آمیخته بازاریابی داخلی و هریک از ابعاد قابلیت
یادگیری سازمانی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
همچنین سلطانی و همکاران ( )9915نیز معتقدند :مدیران
ارشد با برنامهریزی در آموزش و بازخوردهای مناسب به
کارکنان خواهند توانست موجب بهبود نگرش آنان و در
نهایت ،سودآوری هر چه بیشتر سازمان شوند؛ بنابراین با
توجه به این نکته که هیچ ارزشی به رفتار تبدیل نخواهد شد
مگر آنکه ظرفیتهای الزم برای آن فراهم شده باشد .یک
برنامه برند سازی درون سازمانی هوشمندانه را میتوان
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برنامهای دانست که ارزشهای جدید برند را به خواستهها و
نیازهای کارکنان گرهزده باشد و در نهایت ظرفیتهای الزم
را برای تبدیل به رفتار در کارکنان ایجاد کند؛ بنابراین
توصیه میشود قبل از اینکه از کارکنان انتظار داشته باشیم
به رفتارهای جدید مبتنی بر برند متعهد شوند ،تعهد به این
رفتارها را باید از مدیران و سرپرستان آغاز کنیم ،همچنین
ذهنیتهایی که در طول زمان شکلگرفته است به یکباره
عوض نخواهد شد و پیشنهاد میشود با استفاده از تمام
رسانههای درونسازمانی ارزشهای جدید و چرایی با ارزش
بودن آنها به کارکنان منتقل گردد.
در فرضیه دوم ،نیز با توجه به پژوهشهای پیشین در رابطه
با تأثیر فرهنگ نوآورانه بر یادگیری سازمانی ،تحقیقات در
رابطه با این دو متغیر نشان داد که با افزایش یادگیری
سازمانی ،به خصوص با فراهم آوری ایدهها و تجارب کارکنان
و مورد تشویق قرار دادن در سازمان ،عملکرد نوآوری آنها
52
بیشتر میشود که این مهم با تحقیقات تی پینز و سهی
( )09-085 :0229و داورزنی و همکاران )9919( ،مطابقت
دارد (محمدی حسینی و همکاران.)19-15 :9910 ،
همچنین مطالعات صورت گرفته در زمینه یادگیری سازمانی
نشان میدهد که سازمانهایی که در آنها سطح قابلیت
یادگیری باال است ،انواع نوآوری را نیز دارا هستند (زارعی و
همکاران .)9-90 :9915 ،نتایج حاصل از مدلسازی
معادالت ساختاری این تحقیق نیز نشاندهنده رابطهی
معنیدار فرهنگ نوآورانه با یادگیری سازمانی در سطح
اطمینان  15در جهت مثبت است؛ به عبارت دیگر با توجه
به ضریب مسیر  2/918میتوان گفت که فرهنگ نوآورانه در
سطح اطمینان  %15با یادگیری سازمانی کارکنان پژوهشگاه
نفت رابطه معنادار و مثبتی دارد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد
با ایجاد سیستم امتیازدهی به ایدهها و نوآوریهای کارکنان
به ویژه کارکنان شرکتهای دانشبنیان مانند پژوهشگاه نفت
راهی مناسب برای بهبود فرهنگ نوآورانه در سازمان ایجاد
نمایند و همچنین پیشنهاد میگردد مدیران با کاهش
دیوانساالری اداری و دادن آزادی عمل و جلب اعتماد
کارکنان و مدیران بخشهای اجرایی برای بیان ایدهها و

. Tippins & Sohi
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طرحهای نوین و فراهم کردن امکان ارتباط بین کارکنان،
ترویج کار تیمی و برگزاری نشستهایی مبنی بر ارائهی
روشهای نو در اجرای فعالیتها ،زمینهها را برای بهبود و
ارتقاء آن فراهم نمایند و نیز پیشنهاد میگردد طرحهای
آموزشی تا آنجا که امکانپذیر است نوآورانه بوده و بر بهبود
مستمر در آموزش را منجر گردند ،همچنین آنها باید
نمایانگر اهداف تمام سطوح سازمان باشد (هدفگذاری
مشارکتی) تا توسعه فرهنگ نوآورانه در سازمان و در نتیجه
یادگیری فراگیر در سازمان را موجب گردند.
همچنین تحقیقات سوک 59و همکاران ()909-900 :0299
که تاثیر قابلیتهای بازاریابی ،نوآوری و یادگیری سازمانی بر
عملکرد سازمانی شرکت های متوسط و کوچک بررسی کرد،
نشان داد میان قابلیتهای بازار یابی ،نوآوری و یادگیری
سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری وجود
دارد؛ بنابراین با توجه به این که مفاهیم قابلیت های بازار
یابی ،نوآوری و یادگیری سازمانی در پژوهش های مختلف
داخلی (نور اللهی و همکاران )9910 ،و خارجی (سوک و
همکاران )0299 ،و غیره مورد بررسی قرار گرفتهاند ،اما هیچ
کدام به بررسی تاثیر برندسازی داخلی بر یادگیری سازمانی
با نقش تعدیلگری فرهنگ نوآورانه نپرداخته است بنابراین
یافتههای پژوهش حاضر بنا بر مدلسازی معادالت ساختاری
و با میزان خطای  %5نشاندهنده آن است که فرهنگ
نوآورانه در رابطه با برندسازی داخلی و یادگیری سازمانی
نقش تعدیلکنندگی دارد .بنابراین به مدیران سازمانها
پیشنهاد میشود با تدوین راهبردهای مناسب ،برنامهها و
جلسات آموزشی به بهبود برندسازی داخلی سازمان کمک
کرده و با توجه به اهمیت آن در نگرش کارکنان بودجه
مناسب به آن تخصیص داده شود و نیز با توجه به نقش
تعـدیلگرایانه فرهنـگ نـوآورانه ،پیشنـهاد مـیگردد جهـت

. Sok

حمایت از نوآوریهای سازمانی با تخصیص منابع جدید و
سیستم به کارگیری ایدهها و عملی نمودن آنها و نیز
تشویق مستمر کارکنان به ارتقای فرهنگ نوآورانه در
سازمان کمک نمایند.
از آنجایی که هر پژوهش دارای محدودیتهایی است در این
پژوهش هم محدودیتهایی وجود داشت که از جمله آن
میتوان عدم تمایل برخی از کارکنان برای پاسخگویی به
پرسشنامه ،امکان تاثیرپذیری پاسخ به برخی از پرسشها
توسط افراد محافظه کار به سواالت پرسشنامه ،عدم بازگشت
تمام پرسشنامههای پخش شده و  ...اشاره نمود.
رمز بقای سازمانها در محیط متالطم کنونی انطباق با تغییر
از طریق یادگیری مستمر است .زمانی که نوآوری به عنوان
یک الگوی رفتاری مورد حمایت سازمان قرار میگیرد و
زیرساخت تحقق آن فراهم میگردد و در یک کالم تبدیل به
یک فرهنگ میگردد ،این فرهنگ تمایل به یادگیری را در
تمامی سازمان ارتقا خواهد بخشید و در نتیجه آن یادگیری
سازمانی به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت .از سوی
دیگر سازمانی که با برندسازی داخلی به طور سیستماتیک
میکوشد که برای کارکنانش همانند مشتریان تصویری
ارزشمند از خود ارائه دهد ،بگونهای که آنان به عضویت در
سازمان افتخار کنند و خود به نوعی مبلغ برای برند سازمان
تبدیل شوند ،به شرط وجود فرهنگ نوآورانه ،کارکنانی
متعهدتر به یادگیری خواهد داشت و در نتیجه در این
سازمان یادگیری سازمانی تسهیل خواهد شد .بنابراین
سازمانها با تقویت فرهنگ نوآورانه و همچنین بهبود و ارتقای
سازوکارهای برندسازی داخلی ،میتوانند یادگیری خود را
تسهیل نمایند و بدینگونه توانایی تطبیق با محیط پیرامون
و در نتیجه احتمال ماندگاری خود را افزایش دهند.
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