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چکیده
در حال حاضر بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی ،انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با محیط فعالیت
برای حفظ رقابت پذیری شان می باشند پس هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی:
تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر است .به این منظور از مدل یابی معادالت ساختاری و حداقل
مربعات جزئی استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش ،مجموعه شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی
شماره  9اهواز و ابزار جمع آوری داده ها ،پرسشنامه بود که در بین مدیران ارشد این شرکت ها توزیع و جمع آوری شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نمونه آماری  8نفری مدیران ارشد شرکت های مذکور
نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از بر آزش مناسبی برخوردار بوده و رابطه بین عدم طمینان محیطی با ابعاد ساختار
سازمانی ،یعنی تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی و همچنین رابطه بین رسمیت و پیچیدگی ساختار سازمانی با نوآوری معنادار
بود؛ اما رابطه بین تمرکزگرایی و نوآوری معنادار نبود که در نتیجه نقش میانجی پیچیدگی و رسمیت ساختار سازمانی در
رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری معنادار و مورد تأیید قرار گرفته و نقش میانجی تمرکزگرایی مورد تأیید قرار
نگرفت .با توجه به وجود رسمیت زیاد در شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز و رابطه
منفی آن با نوآوری ،توصیه می شود قوانین و مقررات دست و پاگیر اجرایی اصالح و بوروکراسی اضافی حذف شده و
با تدوین شرح وظایفی که کارکنان آزادی عمل و حق انتخاب داشته باشند ،محیط سازمان برای نوآوری مهیا شود.
واژگان کلیدی
عدم اطمینان محیطی ،ساختار سازمانی ،پیچیدگی ،رسمیت ،تمرکز ،نوآوری سازمانی.
 .9عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،گروه مدیریت آموزشی)Kyanfar@yahoo.com( .
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
()Hodanorozi13731373@gmail.com
 .9دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر ،شوشتر ،ایران.
()Mfarhadi94@gmail.com
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مقدمه
به اعتقاد "پیتر دراکر" در ساختار سازمانی بدین گونه بود که برای رسیدن به اهداف یك سازمان اصلی ترین مشکالت
در عملکرد و اثر بخشی سازمان ها وجود ساختار آنها است به عبارتی بیشتر ساختار سازمان های موجود به گونه ی سنتی
پی ریزی و ساخته شده اند و با شرایط و فعالیت شرکت مطابقت ندارد و در روند رو به جلو شرکت با تغیرات محیطی
سازگاری ندارد و نیاز های حال سازمان را پاسخگو نمی باشد زیرا به ابعاد انسانی و انگیزه نیروی کار توجهی ندارد لذا
باتوجه به عملکرد مدیر و شرح وظایف آن سازمان جهت اقدامات محوله عملکرد مطلوبی نداشته و کارایی پایین تری
دارد با توجه به اینکه مدیران و میئوالن سازمان می توانند در قوانین و ساختار گذشته تجدید نظر کرده و با چیدمان جدید
ساختار موجبات افزایش کارایی و پیشبرد اهداف سازمان را با دتوجه به تغیرات روز بهبود دهند.
پس همانطور که ذکر شد یك قاعده منطقی بین ابعاد ساختاری سازمان و ابعاد محتوایی آن وجود دارد تا سازمان بتوانند
به اهداف خود دست پیدا کند در این پژوهش ما بر آن شدیم تا از طریق نظر سنجی از مدیران شرکت های شهرک
صنعتی ناحیه  9اهواز به رابطه تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی :تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر
مداخله گر دست پیدا کنیم.
مبانی و چارچوب نظری پژوهش
سازمان پدیدهای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و نفوذ نسبتاً مشخص بوده و برای
تحقق هدف یا اهدافی ،بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت میکند (استیفن رابینز )9447:91 ،سازمان پدیده ای
اجتماعی به شمار می آید که با ساختار یکنواخ ت و منظم و دارای چارچوب و ثغور مشخص می باشد و برای دستیابی به
دف های معین ،به صورت یك سلسله پیوسته فعالیت می نماید (الوانی و دانایی فرد )69 :9981 ،نوآوری فقط بیانگر
فعالیتی که منجر به اختراع یا اکتشاف شود ،نیست ،بلکه نوآوری عبارت است از فعالیتی که ایده یا محصول ناشی از آن،
به بازار راه می یابد ،دربازار می ماند و تاثیر اجتماعی -اقتصادی ایجاد می کند (سلطانی تیرانی )9978،به عبارت دیگر،
نوآوری یعنی تبدیل فرصت به ایده های جدید و رساندن ایده های جدید به کاربرد عملی گسترده و همچنین نوآوری
یعنی بهره برداری موفق از ایده های جدید (تید )9949 ،مطالعات روی موفقیت نوآوری در سطح بنگاه ،منجر به ارایه این
تعریف از موفقیت نوآوری شده است :موفقیت نوآوری عبارت است از توانایی سازمان در ایجاد جریان پایداری از
درآمدهای واقعی ناشی از تالش در زمینه نوآوری ()9444,Cobbenhagen
نوآوری ریشه در واژه التین » «Innovareداشته و به صورت کلی ،به معنای «ایجاد یك چیز جدید» است« .مایکل
پورتر» ،از صاحبنظران حوزه فناوری ،نوآوری و مدیریت ،پیرامون ماهیت نوآوری میگوید« :شرکتها با نوآوری به
مزیتی رقابتی میرسند که هم فناوریهای جدید و هم روشهای جدید انجام کارها را در بر میگیرد».
باید دقت داشت که نوآوری صرفاً درباره محصوالت تولیدی نبوده و خدمات بهعنوان بخشی عظیم از اقتصاد جوامع را
نیز در بر میگیرد .امروزه کلیدواژه «نوآوری در خدمات» ،یکی از مباحث جدی و مورد توجه نوآوری در کسبوکار را
به خود اختصاص داده است .ارائه خدمات نوین در صنایع بیمه و بانکداری ،تحول در حملونقل صنایع غذایی،
خردهفروشیهای آنالین و ارائه انواع خدمات مبتنی بر وب که به مدد ظهور اینترنت و فناوریهای جدیدی نظیر اینترنت
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اشیاء و هوش مصنوعی ممکن شده است ،مثالهایی از نوآوری در خدمات و نقش آن در تغییرات ساختاری فضای
کسبوکارهای خدماتی است.
تعریف نوآوری
نوآوری عمل مختص کارآفرینی است .ابزاری است که توسط آن کارآفرین ،منابع ثروت زای جدید ایجاد می کند ،یا
منابع موجود را غنا می بخشد تا پتانسیل آنها برای تولید ثروت ،فزونی پذیرد .از نوآوری تعاریف زیادی ارائه گردیده
است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:
 -9شومپیتر نوآوری را ایجاد کسب و کار جدید با استفاده از مواد یا قطعات جدید ،ارائه فرآیندهای جدید ،ایجاد
بازارهای جدید و یا بکارگیری تشکل های سازمانی جدید می داند (احمدی مقیم.)18 9987 ،
 -6نوآوری فرآیندی است که کارآفرینان توسط آن فرصت ها را به ایده های قابل عرضه به بازار تبدیل می کنند .به
کمك این ابزار است که آنها به تغییرات شتاب می بخشند (سعیدی کیا.)997:9981 ،
 -9نوآوری عبارت است از فرآیند اجرای خالقیت یا به عبارتی تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده های نو و به طور
کلی تبدیل خالقیت به نتیجه ی عینی (گلستان هاشمی.)81،9981 ،
انواع نوآوری
به منظور درک بهتر نوآوری و انواع آن ،میتوان یك ماتریس مبتنی بر دو بعد «تغییر در مدل کسبوکار» و «تغییر در
فناوری» را در نظر گرفت .تغییر اساسی در مدل کسبوکار یا فناوری ،گویای «نوآوری نفوذی» است .در این حالت ،یا
مدل کسبوکار با تغییر اساسی روبرو شده و فناوری صرفاً بهبود مییابد و یا اینکه فناوری با تغییر و تحول بنیادین
مواجه بوده و مدل کسبوکار به صورت تدریجی تغییر میکند.
نوع دیگر نوآوری که در ادبیات نوآوری و فناوری بسیار مشهور است« ،نوآوری رادیکال یا انقالبی» است که تغییرات
اساسی و همزمان در مدل کسبوکار و فناوری را نشان میدهد .نوآوریهای رادیکال ،دارای نتایج غیرمنتظرهای بوده
که صرفاً میتواند هدررفت منابع را به دنبال داشته و یا اینکه ساختار یك صنعت و بازار را به کلی دگرگون نماید.
در نهایت« ،نوآوری تدریجی» بوده که در نقطه مقابل نوآوری رادیکال قرار گرفته و به تغییرات تدریجی و اصالحات
مستمر در مدل کسبوکار و فناوری اشاره دارد .معضل بسیاری از شرکتها و سازمانهای مختلف ،عدم درک صحیح
نوآوریهای تدریجی است؛ بهگونهای که نوآوری را تنها در یك پیشرفت فناورانه بزرگ و تحولآفرین خالصه
میکنند .این امر ،موجب میشود تا هزینه برای نوآوری به شدت افزایش یافته و سازمان از نوآوریهای کوچك و در
عین حال اثرگذار ،غافل گردد.
مدلهای نوآوری
منابع و فرآیند نوآوری را از یك منظر دیگر نیز میتوان نگریست .هر یك از مدلهای نوآوری ،تالش دارد تا نحوه
تحقق نوآوری را به نحوی تبیین نماید .البته مدلهای نوآوری در طول زمان ثابت نبوده و به تدریج ،تحت تأثیر شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و دانشی ،با تغییر و تکامل همراه میشوند« .راسول» در یك نگاه تاریخی به مدلهای نوآوری ،سیر
تکاملی الگوهای رایج را بدین صورت جمعبندی نموده است:
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 .1مدل فشار فناوری :بسیاری از پیشرفتهای فناورانه و نوآوریها ،بر اثر فشار علم و فناوری پدید آمدهاند؛ به
عبارت دیگر ،خطشکنیهای فناورانه ،بر مبنای اکتشافات علمی و پیشرفتهای فنی که قبالً رخ دادهاند ،صورت
میگیرد .علم و دانش ،خوراک اولیه توسعه فناوری را فراهم آورده و توسعه فناوری نیز ،موجب خلق بازارهای جدید
میگردد .در این مدل ،نوآوری همچون یك فرآیند خطی و با تأکید بر تحقیق و توسعه نگریسته میشود.
 .2مدل کشش بازار :بر خالف مدل فشار فناوری ،گاهی نوآوری در اثر کشش بازار صورت میگیرد؛ یعنی فناوری
یا محصول جدید ،برای پاسخ دادن به یك نیاز یا تقاضای بازار توسعه یافته و موجب تجاریسازی یك نوآوری جدید
میشود .در اینجا نیز ،فرایند نوآوری کامالً خطی بوده و بازار بهعنوان منبع الهام ایدهها و هدایت فرایند تحقیق و توسعه
محسوب میشود.
 .3مدل دوگانه :منظور از مدل دوگانه نوآوری ،ترکیبی از دو مدل خطی فشار فناوری و کشش بازار است .در اینجا
یك فرایند متوالی با حلقه بازخورد و نوعی توازن بین «تحقیق و توسعه» و «بازار» به چشم خورده و تأکید بر یکپارچگی
بیشتر این دو مفهوم است.
 .4مدل یکپارچه :در مدل یکپارچه ،ارتباط و تعامل با مشتریان و تأمینکنندگان مطرح بوده و یکپارچگی «تحقیق و
توسعه» و «تولید» ،به منظور افزایش توان طراحی و باال بردن همکاریها ،مورد توجه قرار میگیرد .همکاریهای افقی و
سرمایهگذاری مشترک ،از کلیدواژههای این مدل از نوآوری است.
 .5مدل یکپارچه شبکهای :در این مدل ،بهعنوان تکاملیافته مدلهای قبلی ،توسعهای موازی و کامالً یکپارچه روی
میدهد .ارتباطات نزدیك با مشتریان ،یکپارچگی راهبردی با تأمینکنندگان و ارتباطات افقی بهویژه سرمایهگذاری
مشترک ،تحقیقات گروهی ،همکاری در تنظیم بازار و  ،...از ویژگیهای این مدل است .برخالف مدلهای قبلی ،تأکید
مدل نوآوری یکپارچه و شبکهای ،بر روی انعطافپذیری کسبوکار و سرعت توسعه بوده و تمرکز بر مشتری ،در مرکز
راهبردهای اتخاذ شده قرار دارد.
گفتنی است که یکی از ویژگیهای قابلتوجه در فضای رقابتی حاضر ،شدت گرفتن رقابتها بوده که شرکتها و
بنگاههای اقتصادی را در شرایط عدم قطعیت و نگرانی مداوم پیرامون از دست دادن سهم بازار خود قرار میدهد .در این
میان ،تغییر و تحوالت سریع در حوزه فناوری ،افزایش هزینههای نوآوری ،رقابت روزافزون در معرفی محصوالت و
خدمات جدید به بازار و کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت و فناوریها ،موجب شده است تا تعامالت سازمانها با
محیط پیرامون به شدت افزایش یابد .این ویژگیها ،موجب شده است تا یك حرکت تدریجی ،از «نوآوری بسته» به
سوی مفهوم نوین «نوآوری باز» رخ دهد .نوآوری باز یا» ، «Open Innovationنخستین بار در سال  6119میالدی،
از سوی «هنری چسبرو» معرفی گردید که به معنای استفاده از جریانهای داخلی سودمند (دانش و ایدههای داخلی) و
تلفیق آن با دانش خارج از شرکت ،به منظور شتاب دادن به نوآوری داخلی است .این الگوی نوین نوآوری ،به شرکتها
توصیه میکند تا همان مقدار که به ایدههای داخلی شرکت بها میدهند ،به ایدههایی که در خارج از شرکت وجود
دارند نیز اهمیت دهند.
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عدم اطمینان:
عدم اطمینان نقطه مقابل اطمینان است .وقتی که به این معناست که شرایط برای یك حادثه معین «اطمینان داریم» گفته
می شود کامالً قابل پیش بینی است؛ اما وقتی که یك تصمیم گیرنده دانش و اطالعات کامل و یا فهم دقیقی از تصمیم
پیشنهادی و یا نتایج احتمالی آن ندارد ،گفته به سر می برد .دو نوع اصلی عدم اطمینان «عدم اطمینان» می شود در شرایط
وجود دارد:
• عدم اطمینانی که حاصل شانس است مثل پرتاب سکه
• عدم اطمینانی که ناشی از شرایط یك مشکل و قضاوت در مورد آنست.
وقتی که از عدم اطمینان در تصمیمات استراتژ یك سخن به میان می آید ،منظور نوع دوم آنست.
ریسک و عدم اطمینان
اکثر صاحبنظران معتقدند که ریسك و عدم اطمینان دو مفهوم مکمل و اجزای تش یکل دهنده فرآیند تصمیم گیری در
سازمان ها هستند .این امر مخصوصاٌ در سطح تصمیمات استراتژ یك از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا ماهیت
اینگونه تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های آینده و یا فرصت های ممکن بازار در آینده است .وقتی که این مفاهیم
در موضوعاتی مانند اقتصاد ،تئوری مالی و مدیریت استراتژ یك مطرح شد ،اکثر نویسندگان بین این دو مفهوم تمایز قائل
شدند؛ اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شدند و معموالً عدم اطمینان در تعریف ریسك گنجانده می
شد.
بطور کلی حالت ذهنی ای که واژه عدم اطمینان ایجاد می کند ،نتیجه عدم دانش کافی شخص در مورد حوادث آینده
است که بر میزان اطمینان تصمیم گیرنده از آینده اثر خواهد گذاشت .عدم اطمینان دارای طیف گسترده ایست که ناشی
از عوامل متعددی است ،ازجمله:
• ماهیت شرایط تصمیم گیری
• نوسان محیط
• تعداد اهدافی که باید بین آنها تعادل برقرار شود.
• نتایج آتی تصمیم
• کیفیت واحد تصمیم گیرنده
این مطلب این واقعیت را آشکار می سازد که عدم اطمینان یك مشخصه عینی قابل اندازه گیری نیست که در ذات
تصمیم گیری ها وجود داشته باشد؛ بلکه یك مشخصه در نوسان است که میزان آن روز به روز در حال تغییر است .عدم
اطمینان را فقط می توان بطور نسبی و یا به صورت مقایسه ای ارزیابی کرد .اماریسك در تصمیمات استراتژ یك دارای
تعریف گسترده تری است و به عنوان یك قضاوت ارزشی قلمداد می شود و بیانگر این واقعیت است که آیا نتایج
احتمالی یك تصمیم قابل قبول است یا غیر قابل قبول (ریتچ و مارشال )9449 ،برخی دیگر اساس ریسك را فقدان
قابلیت پیش بینی ماهیت و اندازه نتایج می دانند (دهرتی)9481 ،
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بطور کلی عدم اطمینان محیطی نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است در حالی که ریسك ناشی از
شکست احتمالی سازمان در پاسخگویی مناسب به این تغ ییرات است .به عنوان مثال تغییرات آتی در رفتار مصرف
کنندگان ممکن است به سختی قابل پیش بینی باشد از اینرو غیرقابل اطمینان است اما شکست در پاسخ به این تغییرات
احتمالی ممکن است ریسك زیادی برای سهم بازار ،سودآوری و نهایتاً بقای سازمان داشته باشد.
عوامل اثرگذار بر میزان عدم اطمینان
• اطالعات ناکافی :یکفیت و کمیت اطالعات در دسترس در مسأله مورد تصمیم گیری بر کاهش یا افزایش عدم اطمینان
اثرگذار است.
• عدم وضوح ساختار مشکل :اگر تصمیم گیرنده نتواند به آسانی اجزای مشکل را از هم شکافته و آن را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دهد ،عدم اطمینان افزایش خواهد یافت.
• عدم توانایی در تعریف راه حل های جایگزین برای حل مشکل
• ماهیت آینده نگری تصمیم
• عدم دسترسی به منابع اطالعاتی عدم اطمینان را افزایش می دهد.
• تعدد اهدافی که باید با تصمیم گیری به آنها دست یافت.
• اجرای تصمیمات که در مرحله بعد از تصمیم گیری قرار دارد.
• ویژگی های شخصی تصمیم گیرنده مانند تجربه ،مهارت ،آموزش و توانایی های شناختی
استراتژیهای کاهش عدم اطمینان
از دید واقع گرایان عدم اطمینان ویژگی جداناپذیر زندگی روزمره سازمان هاست که باید بطور ساده یاد بگیرند که
چگونه با آن زندگی کنند؛ بنابراین بسیاری از صاحبنظران پیشنهاد می کنند که سازمان ها از تئوری بازی ها برای کاهش
عدم اطمینان استفاده کنند .برخی از سازمان ها نیز از طرق مختلف از جمله خالقیت و نوآوری اقدام به تولید اطمینان می
کنند .این اقدامات معموالً مطلوبیت ها و یا ارزشهای مورد انتظار نامیده می شوند .برخی دیگر از صاحبنظران نیز پیشنهاد
می کنند که سازمانها بر اخذ تصمیمات کوتاه مدت تمرکز کنند .با شکستن سناریوهای آینده به یك سری گام های
کوچکتر ،تصمیم گیرندگان می توانند تعداد تصمیمات بلندمدت را که دارای عدم اطمینان زیادی هستند ،کم کنند
(سایرت و مارچ)9446 ،
یکی دیگر از استراتژی های کاهش عدم اطمینان تحمیل کردن رویه های استاندارد و قوانین خاص بر محیط
سازمانهاست به این امید که با کنترل حداقل یك بخش از محیط بتوانند عدم اطمینان را کاهش دهند .در این روش
مدیران برای ایجاد ثبات در سازمان در گذر زمان ،از مجموعه قوانین و استانداردهای عملیاتی استفاده می کنند .این
قوانین و رویه ها تجربه یادگرفته شده سازمان از حوادث قبلی است که اولین مرجع در هنگام بروز مشکل هستند.
هرچقدر که در سازمان تمرکزگرایی کمتر و تفویض اختیار به اعضای سازمان بیشتر باشد ،بقای سازمان تا حد زیادی به
پایبندی اعضا به این قوانین و استانداردها بستگی دارد (ریتچ و مارشال)9449 ،
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ساختار سازمانی
یکی از مهم ترین ابعاد هر سازمانی ،ساختار آن است که می توان گفت بعد از اهداف سازمانی ،اصلی ترین بخش
سازمان می باشد .ساختار سازمانی همچون اسکلت و پایه شکل گیری سایر بخش های داخلی و محیط خارجی سازمان،
مهم ترین عامل تأثیر گذار در ایجاد و اجرای توانمندسازی کارکنان و از مفاهیم اصلی در شکل گیری سازمانی است.
گستردگی حوزه تعاریف و تأثیر گذاری ساختار نیز بر اهمیت آن تأکید دارد ،به ویژه اینکه هر گونه تغییر و تحول
سازمانی با ساختار آن ارتباط دارد .ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعامل ها میان بخش ها و اجزای یك سازمان
می باشد (کریت )968-6117:687 ،روابط رسمی افراد ،جایگاه مشاغل و پست های سازمانی ،میزان دسترسی به
چارچوب اطالعات ،شرح وظایف ،شرح شغلها ،چگونگی تخصیص منابع ،قوانین و مقررات ،مکانیزم های تبعیت و
اجرای قانون ،ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها ،بخش هایی از نتایج ایجاد و طراحی ساختار سازمانی است
(ارگینلی )99-6117:94،سازمان ها دارای ساختارهای گوناگونی هستند که بر اساس نیاز و با توجه به شرایط آن سازمان
استفاده می شود .در یك طبقه بندی کلی ساختار سازمانها به دو نوع ساختار مکانیکی و ارگانیك تقسیم بندی می شود.
ساختار مکانیکی در محیط های با ثبات و قابل پیش بینی و ساختار ارگانیك در محیط های متالطم و متغیر ،قابل استفاده
است (لورینیس)9481:919،
ساختار مکانیکی سازمان با ویژگی هایی نظیر پیچیدگی ،رسمیت زیاد ،تمرکزگرایی ،رفتارهای برنامه ریزی شده و در
قالب مقررات شناخته می شود .از سوی دیگر ساختار ارگانیك ،منعطف بوده و میزان نفوذ افراد در آن بر اساس تخصص
و دانش است .وظایف در این ساختار انعطاف پذیر بوده و تأکید بر مبادله اطالعات وجود دارد .ویژگی هایی همچون
اختیارات غیر متمرکز ،قوانین و مقررات کم ،شبکه ارتباطات غیر رسمی و توجه به خودکنترلی شرایط تطبیق بیشتری را
برای ساختار ارگانیك با محیط فراهم می سازد (مارچ )969-6114:941،وجود تفاوت در انواع ساختارهای سازمانی از
تفاوت در ابعاد و مؤلفه های آن ناشی می شود .پژوهش رابینز ( )9448در خصوص ابعاد ساختار سازمانی (پیچیدگی،
رسمیت و تمرکز) به واسطه قدمت و پشتوانه علمی باال ،مالک مطالعه ساختار در این پژوهش می باشد (لورینس)9417،
الف) پیچیدگی :بر اساس میزان تخصصی شدن مشاغل درونی سازمان لورینس ،)696 :9417،تعداد مکان های انجام
کار ،مشاغل و سلسله مراتب سازمانی ،تعریف و اندازه گیری شود .سازمانها برای مطابقت با عدم اطمینان محیطی میزان
پیچیدگی درونی خود را افزایش می دهند .سازمان های بسیار پیچیده ،تعداد سلسله مراتب زیاد و حیطه نظارت گسترده
دارند و از نظر جغرافیایی پراکنده هستند .چنانچه سازمان در سطح افقی تعداد مشاغل و وظایف و یا در سطح عمودی
(تعداد پست های مدیریتی) از پیچیدگی برخوردار باشد و ارتباطات سازمانی آن ،قانونمندتر و رسمی تر شود ،امکان
تعامل گروهی در سازمان به شدت کم شده و این امر سازمان را از نوآوری باز می دارد (روبینس)9444،
ب) رسمیت :دومین جزء ساختار سازمانی رسمیت می باشد که نشان از میزان مکتوب بودن قوانین ،مقررات،
دستورالعمل ها ،آیین نامه ها ،شرح شغل ها ،شرح وظایف کارکنان ،رویه ها و شیوه ارتباطات در سازمان است (مارچ،
 .)17-9489:99در سازمان های بزرگ میزان رسمیت بیشتری وجود دارد تا کنترل تعداد زیادی از ادارات و افراد از

8

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،94زمستان  ،9944ص 9-91

طریق مقررات ،قوانین ،رویه ها و بخشنامه ها امکان پذیر باشد .رسمیت دارای دو بخش است .بخش اول میزان مکتوب
شدن قوانین و آیین نامه ها در سازمان و بخش دوم به درجه ای که این قوانین و مقررات و دستورالعمل ها رعایت ،اجرا
و کنترل می شود ،اشاره دارد.
ج) تمرکز :سومین شاخص ساختار سازمانی است .بیشتر نظریه پردازان توافق دارند که تمرکز به میزانی که تصمیم
گیری (مالی ،نیروی انسانی ،برنامه ریزی و موارد استثنایی سازمان) در یك نقطه متمرکز شده است ،اشاره دارد که تبع
آن ،فعالیت های جانبی تصمیم گیری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .بعد تمرکز ،تعیین کننده اشخاصی است که در
سازمان از حق تصمیم گیری برخوردارند (لورینیس .)699-9417:669 ،در یك سازمان متمرکز ،مدیران ارشد و آنهایی
که در رأس سازمان قرار دارند از حق تصمیم گیری برخوردار می باشند (وانگ)999-6119:919،
مدل و فرضیه های پژوهش
در این پژوهش ،پژوهش بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی :تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان
متغیر مداخله گر ایفا می کند که در این راستا پس از بررسی روابط بین متغیرها ،فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش ارائه
می شود.
فرضیه های پژوهش به صورت زیر تنظیم شده است:
 -9عدم اطمینان محیطی اثر معناداری بر نوآوری شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز دارد.
 -6عدم اطمینان محیطی اثر معناداری بر رسمیت ساختار سازمانی شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 9
اهواز دارد.
 -9عدم اطمینان محیطی اثر معناداری بر پیچیدگی ساختار سازمانی شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره
 9اهواز دارد.
 -9عدم اطمینان محیطی اثر معناداری بر تمرکز ساختار سازمانی شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره 9
اهواز دارد.
 -1بین رسمیت ساختار سازمانی و نوآوری شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز رابطه معناداری
وجود دارد.
 -1بین پیچیدگی ساختار سازمانی و نو آوری شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز رابطه معنی
داری وجود دارد.
 -7بین تمرکز ساختار سازمانی و نو آوری شرکت های متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز رابطه معناداری
وجود دارد.
 -8ساختار سازمانی رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز روابط بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری شرکت های متوسط و
بزرگ را واسطه گری می کند.
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تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،داده ها با استفاده از نرم افزار  spss20تحلیل توصیفی شد که این نتایج به دست آمده
از میان پاسخگوها 91 ،نفر زن و  79نفر مرد ،بیشتر افراد در رده سنی  99-11سال ( 97نفر) بودند؛ عمده افراد تحصیالت
کارشناسی ( 16نفر) و کارشناسی ارشد ( 69نفر) داشتند .همچنین در جامعه آماری بیشترین نمومه آماری مربوط به
شرکت های صنایع غذایی ( 6شرکت) و صنایع فلزی ( 94شرکت) بود و از نظر تعداد کارکنان 19 ،شرکت بین 11-44
نفر کارمند و  98شرکت بیشتر از  911نفر کارمند داشتند.
بنابر این در گام اول برازش مدل اندازه گیری مدل بیرونی و در گام دوم برازش مدل ساختاری (مدل درونی) استفاده می
شود .مدل بیرونی (مدل اندازه گیری) ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسی و مدل درونی (مدل
ساختاری) ارتباط متغیرهای پنهان با سایر متغیرهای پنهان را اندازه می گیرد (ون .)994-999 :6191،حداقل مربعات
جزئی (پی.ال.اس) به طور همزمان مدل اندازه گیری و مدل ساختاری را برآورد می کند .از دیدگاه ماالند ( )9444بهتر
است مدل یابی پی .ال .اس در دو مرحله انجام شود .در مرحله نخست ،مدل اندازه گیری از طریق تحلیل های روایی و
پایایی و در دومین مرحله ،مدل ساختاری با برآورد ضریب مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص های بر آزش مدل ،شود .از
آن جایی که نمونه گیری این پژوهش در حوزه صنایع متوسط و بزرگ شهرک صنعتی شماره  9اهواز صورت گرفته
است و یا مواردی همچون ارائه نتایج با کاربردهای واقعی ،تنوع جامعه آماری و تعداد گویه های کم برای بعضی از
متغیرهای پژوهش و غیر نرمال بودن داده ها دالیلی بود که موجب شد در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی
همراه با نرم افزار  spss20استفاده شود (وین)994-999 :6191 ،
مدل اندازه گیری مدل روایی همگرا و پایایی مرکب
مفهوم اعتبار (روائی) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد .قابلیت
اعتماد (پایائی) با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست
میدهد؛ به عبارت دیگر همبستگی میان یك مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یك ازمون معادل که به
صورت مستقل بر یك گروه آزمودنی به دست آمده است.
روایی همگرا: Convergent Validity
هرگاه یك یا چند خصیصه اندازهگیری شوند همبستگی بین این اندازهگیریها دو شاخص مهم روایی را فراهم میسازد.
اگر همبستگی بین بارهای عاملی باال باشد ،پرسشنامه دارای روایی همگرا میباشد .این همبستگی برای اطمینان از این که
آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می سنجد ،ضروری است .برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج شده
)(AVEو پایایی مرکب ) (CRمحاسبه میشود.
میانگین واریانس استخراج شده: AVE
میانگین واریانس استخراج شده یا  AVEمخفف  Average Variance Extractedمیباشد .روایی همگرا زمانی
وجود دارد که  AVEاز  1٫1بزرگتر باشد.
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پایایی مرکب: CR
پایایی مرکب یا  CRمخفف  Composite Reliabilityمیباشد .روایی همگرا زمانی وجود دارد که  CRاز 1٫7
بزرگتر باشد .همچنین  CRباید از  AVEبزرگتر باشد .در اینصورت هر شرط روایی همگرا وجود خواهد داشت .بطور
خالصه داریم:
CR > 0.7
CR > AVE
AVE > 0.5
جدول  1پایایی ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و روایی پیش عدم اطمینان محیطی
متغیر اصلی

عدم اطمینان محیطی

آلفای ضریب مربع –Q

پایایی

ضریب

مرکب

کرونباخ

1/779

واریانس استخراج شده

(برای سنجش روایی پیش (برای

(سنجش پایایی)

بین)

همگرا)

1/799

------

1/119

سنجش

روایی

جدول  2پایایی ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و روایی پیش ساختار سازمانی
متغیر اصلی پایایی
مرکب

ضریب

آلفای ضریب مربع –Q

کرونباخ

واریانس استخراج شده متغیر

(برای سنجش روایی پیش (برای سنجش روایی اصلی

(سنجش پایایی)

بین)

همگرا)

تمرکز

1/787

1/811

1/918

1/199

تمرکز

رسمیت

1/781

1/899

1/118

1/794

رسمیت

پیچیدگی

1/771

1/849

1/991

1/711

پیچیدگی

جدول  3پایایی ،پایایی مرکب ،روایی همگرا و روایی پیش نوآوری سازمانی
متغیر اصلی

پایایی

ضریب

مرکب

کرونباخ

آلفای ضریب مربع –Q
(برای سنجش روایی پیش بین)

(سنجش پایایی)
نوآوری

1/461

1/844

واریانس استخراج شده
(برای سنجش روایی
همگرا)

1/168

1/146

سازمانی
همان طور که در جداول  9،6و  9نشان داده شده است ،پایایی مرکب سازه ها ،میانگین واریانس استخراج شده و ضریب
آلفای کرونباخ نشان دهنده روایی همگرا ،همبستگی و پایایی باالی داده ها می باشد.
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جدول  4شاخص های بر زندگی مدل پژوهش
شاخص های برازندگی

اندازه شاخص ها

نتیجه

متوسط ضریب مسیر

1/918

p<1/119

متوسط ضریب تعیین

1/619

p<1/119

متوسط عامل تورم واریانس

9/191

مناسب است ،اگر کمتر از  1باشد

شاخص های بر آزندگی کیفیت مدل مفهومی را مطلوب ارزیابی می کنند .از این رو بعد از تأیید مدل می توان نتایج
تحلیل مسیر را در آزمون فرضیه ها استفاده کرد و به تفسیر آنها پرداخت .جدول  1نتیجه های به دست آمده از آزمون
فرضیه ها را در قالب ضرایب مسیر ( ،)βهمراه با سطح معناداری ( )pدر ارتباط با فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.
در این جدول مقادیر ضریب مسیر و معناداری آنها برای هر یك از فرضیه ها بررسی شده است .معناداری ضرایب مسیر
به وسیله مقادیر پی مقادیر احتمال بررسی می شود .اگر مقدار مورد نظر از  11/1کمتر باشد ،مسیر و ضریب مسیر مورد
نظر معنادار بوده و فرضیه مورد نظر نیز تأیید می شود (فورنیل)11-94 :9489 ،
جدول  5نتایج فرضیه های پژوهش
فرضیه با مسیر مستقیم

ضریب بتا

مقادیر معناداری

نتیجه

عدم اطمینان محیطی در نتیجه باعث تمرکز می گردد

-1/94

p<1/19

تایید

عدم اطمینان محیطی در نتیجه باعث رسمیت می گردد

-1/91

p=1/19

تایید

عدم اطمینان محیطی در نتیجه باعث پیچیدگی می گردد

1/11

تمرکز در نتیجه باعث نو آوری سازمانی می گردد

-1/11

رسمیت در نتیجه باعث نو آوری سازمانی می گردد

-1/68

پیچیدگی در نتیجه باعث نو آوری سازمانی می گردد

-1/11

عدم اطمینان محیطی در نتیجه باعث نو آوری سازمانی می گردد

1/97

فرضیه مسیر غیر مستقیم

p=1/91

رد

p<1/11

تایید

p<1/19

تایید

p=1/17

رد

نتایج فرضیه های دو طرف متغیر میانجی

نتیجه

عدم اطمینان محیطی در تمرکز

فرضیه مستقیم تمرکز با نوآوری معنادار نبوددر نتیجه فرضیه

رد

نتیجه باعث نوآوری می رسمیت

نقش واسط رد شد

تائید

فرضیه های مستقیم مرتبط با پیچیدگی و رسمیت معنادار بود

تائید

گردد

میانجی

p<1/19

تایید

پیچیدگی

با توجه به جدول  1می توان نتیجه گرفت که فرضیه دوم ،یعنی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی ،دارای
ضریب مسیر  1/97با سطح معناداری  p=1/17بوده است که در نتیجه این فرضیه مورد تأیید قرار نمی گیرد و در فرضیه
دوم ،اثر عدم اطمینان محیطی بر ابعاد ساختار سازمانی ،ضریب مسیر عدم اطمینان محیطی با تمرکز  -1/94دارای سطح
معناداری  p <1/19در مورد اثر عدم اطمینان محیطی با رسمیت ،ضریب مسیر  -1/91دارای سطح معناداری p = 1/19و
در مورد تأثیر عدم اطمینان محیطی بر پیچیدگی سازمانی ،ضریب مسیر  1/11با سطح معناداری  ، p<1/19فرضیه ها

96

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،94زمستان  ،9944ص 9-91

معنادار بوده و در نتیجه مورد تأیید قرار می گیرند .در مورد فرضیه سوم ،یعنی نقش میانجی ساختار سازمانی (رسمیت،
پیچیدگی و تمرکز) در رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی می توان گفت به دلیل اینکه رابطه تمرکز با
نوآوری معنادار نبود ،بنابراین نمی تواند نقش میانجی ایفا کند و فرضیه مذکور رد می شود؛ اما به خاطر اینکه رابطه
مستق یم عدم اطمینان محیطی با پیچیدگی و رسمیت ،همچنین پیچیدگی و رسمیت با نوآوری سازمانی معنادار بوده است،
می توان نتیجه گرفت که پیچیدگی و رسمیت بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی را واسطه گری می کنند.
همچنین با توجه به معنادار نبودن رابطه مستقیم بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری می توان نتیجه گرفت که پیچیدگی و
رسمیت به طور کامل بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری را واسطه گری می کنند.
نتیجه گیری
در این پژوهش با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری ،نقش میانجی ساختار سازمانی (رسمیت ،پیچیدگی و تمرکز)
بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری مورد آزمون قرار گرفت .در این راستا پس از بررسی مدل و فرضیه های پژوهش می
توان به یك نتیجه گیری کلی از مدل پژوهش دست پیدا کرد.
در فرضیه اصلی پژوهش ،یعنی تأثیر مستقیم عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی تأیید نشد .این نتیجه ممکن است
نشان دهد که عالوه بر شاخص هایی که در این پژوهش برای سنجش عدم اطمینان محیطی (تنوع نیازهای مشتریان ،رقبا،
شدت رقابت ،تأمین کنندگان و تعداد شرکا) در شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرکهای صنعتی شماره  9اهواز
مورد استفاده شده سایر شاخص های عدم اطمینان محیطی ،تعدد اقتصادی ،فناوری ،اجتماعی  -فرهنگی ،سیاسی ۔ قانونی
و بین المللی نیز باید برای سنجش آن در نظر گرفته شود .همچنین برای سنجش نوآوری شرکت ها ،نوآوری در محصول
و فرآیند در نظر گرفته شده که با توجه به نتیجه پژوهش ،ممکن بود با بکار گیری سایر ابعاد نوآوری ایده ،الگو ،بسته
بندی ،خدمات ،موقعیت ،بازاریابی برای سنجش نوآوری در این شرکت ها نتیجه دیگری حاصل می شد.
فرضیه رابطه بین عدم اطمینان محیطی و ساختار سازمانی (رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی) بررسی و در نتیجه مورد تأیید
قرار گرفت لذادر شرایط محیطی نامطمئن ،پویا و رقابتی امروزی سازمانها برای بقا و کسب موفقیتهای بزرگ باید طالب
اندیشه های نو باشند و در این راستا به افرادی که رهیافتهای بدیع و خالق برای مسائل سازمانی ارائه می کنند توجه
خاصی مبذول دارند .اگر کمی دقت شود به این نکته پی خواهیم برد که ما ازلحاظ اندیشه ،حتی اندیشه های خوب و
مفید کمبودی نداریم بلکه چیزی که کمبود آن احساس می شود تمایل و اشتیاق مدیران به قبول اندیشه های نواست.
درواقع مدیران باید بجای تولیدات و روشهای جدید ،طالب اندیشه های جدید باشند .زیرا در تحلیل نهایی ،تولیدات و
روشها صرفا وسایلی هستند که ازطریق آنها اند یشه ها کاربرد می یابند .بنابراین می توان گفت مدیریت سازمانها با عدم
قبول ریسك طرحهای نو و اقدامات تازه درحقیقت باریسك بزرگتری که همانا غافلگیری درمقابل اتفاقات جدید است
مواجه خواهندشد.
امروزه مهمترین وظیفه رهبران و مدیران ارشد سازمانها عبارتست از شناخت افراد خالق و مبتکر در درون سازمان و
همچنین جذب افراد خالق ازبیرون سازمان و حفظ ونگهداری و ایجاد انگیزه در آنها ازطریق ایجاد بستر الزم و مناسب

در شرایط کنونی سازمانهای موفق و نوآور به کارآمدبودن اصول مدیریت "برنامه ریزی ،سازماندهی ،کنترل و مانند آنها
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 رهبری صنعت و شکست قواعدبازی رقابت به کارکنانی،" به دیده شك و تردیدمی نگرند و معتقدند که برای خالقیت
خالق و کارآفرین نیاز دارند که بدانند در هر زمان از کدام پنجره ذهن خود به مسائل نگاه کنند و قادر باشند مسائل را
.برای هر لحظه از زاویه جدید بنگرند
:با توجه به مباحث فوق توصیه می شود
 تفویض اختیار صحیح، بازبینی ساختار سازمانی و ابعاد آن و شناسایی عوامل مرتبط با نوآوری از قبیل همکاری گروهی.و بسترسازی ساختار مناسب مورد بررسی قرار گیرد
قوانین و مقررات و دستورالعملهای دست و پاگیر کاهش یابد آزادی شغلی بیشتری به کارشناسان داده شود اهمیت داده شود مدیران به توانایی ها و مهارت های کارکنان در انجام وظایف محوله، به کار گروهی در محیط کاراعتماد کنند
 که مطابق با مبانی نظری تحقیق موجب،بر اطالعات در سطوح مدیریت ارشد و پیاده سازی نظام مدیریت مشارکتی. تمرکز نشود تا شرایط مناسبی برای انجام فعالیت های نوآورانه مهیا شود،ایجاد عدم تمرکز در سازمان می شود
 دوره های ضمن خدمت و سمینارهای منظم و برنامه ریزی شده تشکیل شود،کارگاه های آموزشیمنابع
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Abstract
Nowadays, more and more business organizations need more responsiveness, flexibility and
compatibility with the operating environment to maintain their competitiveness, so the
purpose of this study is to investigate the impact of environmental uncertainty on
organizational innovation: explaining the role of organizational structure as an intervening
variable. For this purpose, structural equation modeling and partial least squares were used.
The statistical population of this study was a set of medium and large manufacturing
companies in Ahvaz Industrial Town No. 3 and data collection tools were a questionnaire that
was distributed and collected among the senior managers of these companies. The results of
analyzing the data collected from a statistical sample of 8 senior managers of the mentioned
companies showed that the conceptual model of the research has a good fit and the
relationship between environmental uncertainty and the dimensions of organizational
structure, ie focus, formality and complexity. Also, the relationship between formality and
complexity of organizational structure with innovation was significant. But the relationship
between centralism and innovation was not significant, so the mediating role of complexity
and formalization of organizational structure in the relationship between environmental
uncertainty and innovation was significant and confirmed and the mediating role of
centralism was not confirmed. Due to the high level of recognition in the medium and large
manufacturing companies of Ahvaz Industrial Town No. 3 and its negative relationship with
innovation, it is recommended that the cumbersome executive rules and regulations be
amended and the extra bureaucracy be removed. Have the right to choose, provide the
organizational environment for innovation.
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