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چکیده
امروزه ،دانش افراد ارزشمندترین داراییهای شرکت محسوب میشود .دانش و نوآوری
یکی از مهمترین مزایای رقابتی در سازمان است و بهبود عملکرد سازمانی از طریق استفاده
مؤثر از آن ،یک مسئله مهم در سازمانها است .هدف کلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر
نوآوری باز بر فرهنگسازمانی با میانجیگری هوش عاطفی در کارکنان مؤسسات حسابرسی
مشهد است .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نوع توصیفی -
همبستگی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل حسابرسان مؤسسات حسابرسی مشهد است
که تعداد  07نفر آنها بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها ،از مدل
معادالت ساختاری استفاده شد و برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSوSmart PLS
استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان داد ،نوآوری باز (خارج شونده و وارد شونده) بر
فرهنگسازمانی (درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری و رسالت) حسابرسان تأثیر
مستقیم دارد؛ بنابراین ،نتیجه میگیریم که با گسترش نوآوری باز ،فرهنگسازمانی کارکنان
افزایش مییابد .همچنین نتایج نشان داد که نوآوری باز بر فرهنگسازمانی با میانجیگری
هوش عاطفی مؤثر است.
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 .0مقدمه
فرههگسازمانی ب عهیان مجمیعا ای از باورهاا و ارزشهاای مشاترب بار رفتاار و
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اندیش اعضای سازمان اثر میگذارد و میتیان نقط شروعی برای حركت و پییایی و یا
مانعی درراه پيشرفت ب شمار آید .فرههگسازمانی از اساسیتاری زميها هاای تيييار و
تحی در سازمان است نظر ب ایهك برنام های جدید تحای بيشاتر با تحای بهياادی
سازمانی نگاه میكهد ازای رو هدف ای برنام ها تييير و تحی فرههگ سازمان ب عهایان
زیربها تحی است (رحيمی و آقابابایی .)0901 ،یكای از نقایصای كا مایتیاناد باعا
ناكارآمدی هر سازمانی باشد فرههگسازمانی ضعيف و نامهاسب آن ساازمان مایباشاد.
تيلیر بيان میكهاد كا بارای افااایش بهارهوری كارهاای زیاادی مایتایان انجاام داد،
شيیههایی در ورای ف های آشكار وجید دارد ك میتیان آنها را بهبید بخشايد تاا با
بهرهوری بيشتر دست پيدا كرد یكی از میارد مهم بهبید فرههگساازمانی در گاروههاای
كاری است .غالباً كشیرهای درحا تیسع باا نایعی پاایي بایدن اثربخشای و كاارایی
سازمانی میاج هستهد و ای در حالی است ك جهت رفع ای مشكل ،وجید افرادی باا
تعهد باالی سازمانی ك دارای ارزش هاا و باورهاای مشاتركی باشاهد ،الزم و ضاروری
است.
یكی از ویژگایهاای فرههاگساازمانی خالقيات و ریسا پاذیری اسات ازایا رو
سازمانها پيیست در جستوجیی راههایی هستهد تا خالقيت و نیآوری را تقییت كرده
و میانع آن را در سازمان برطرف كههاد .شاركتهاای نایی در دنياای ناپایادار اماروز،
ب جای تكي بر فرایهدهای درونی نیآوری ،از خلق ایده تا تجااریساازی محصایال
خدما  ،اجازه میدههد ك ایدههای نیآوران و نیآوریهای فهاوران  ،ب صیر

و

آزادانا

از شركت خارج یاا با آن وارد شایند و ایا فرایهاد را درنهایات رماا مانادگاری در
محيطهای متالطم دنيای كسبوكار میدانهد (فائای رازی و عليمرادیاان .)0901 ،ماد
نیآوری باز ،شركتهای با فهاوری باال را با افاایش تیانمهدیهاای پاژوهش و تیساع
داخلی برای كسب دانش از مهابع خارجی تحت عهیان جریان دانش داخلی و همچهاي

حداكثر استفاده از مسيرهای نفیذ در بازار برای تیليد دانش داخلی تحت عهیان جریاان
دانش بيرونی هدایت میكهد .نیآوری باز پارادایمی است ك بهگااه مایتیاناد و بایاد از
ایدهها و مسيرهای داخلی و خارجی ب بازار ب خیبی اساتفاده نمایاد .نایآوری بااز با
است ) (Stanisławski & Lisowsk, 2015نیآوری باز چيای فراتر از استفاده صرف از
ایده ها و فهاوریهای بيرونی است .ای مد درواقع تيييار درروش اساتفاده ،مادیریت،
استخدام و حتی خلق دارایی فكری اسات .نایآوری بااز یا
مدیریت نیآوری است ك ب صیر

رویكاردی جاامع بارای

سامانمهد مشیق و بهرهبردار از طيف گساتردهای از

مهابع داخلی و بيرونی برای فرصتهای نیآوران است ك ب دقت در راستای بهرهگياری
از تیاناییها و مهابع بهگاه و از مجرای مختلف تجميع شده است ).)Tidd, 2014

انسان در عي سادگی پدیدهای غامض و پيچياده اسات كا بساياری از پرساشهاا
درباره او بیپاسخمانده است .انسان با داشت برخای اعتقاادا  ،انتظاارا  ،ویژگایهاا،
عیاطف و تیاناییهای متعدد از محيط متأثر میشید و ای آثار بر رفتار و انگياههاای او
پيامدهای غيرقابلپيش بيهی دارد لذا نحیه زندگی ،شخصيت ،هیش عااطفی در اعضاای
سازمان یكسان نيست و بر تیاناییهای فردی ،سازمانی و جی كلی سازمان و ب عباار
بهتر بر فرههگسازمانی تأثيرگذار است .مشاهدههاا و یافتا هاای مختلفای بياانگر تاأثير
فرههگ سازمان بر نحیه رفتار و كردار افاراد اسات با طایر متقابال رفتاار روحياا

و

ارزشهای افراد ایجادكههده فرههگسازمانی است (زارعی و همكاران.)0907 ،
عدم میفقيت برخی از افراد نخب با بهره هیشی بسيار باال ،ای ایده را قی

بخشيد

ك احياناً عیامل دیگری ب جا
بهرهی هیشی در میفقيت و عدم میفقيت افراد در عرص ی زندگی تأثيرگذار
هستهد .یكی از عیاملی ك نقش چشمگيری هم بر میفقيت و عدم میفقيت افراد ایفا
میكهد ،هیش عاطفی است .گلم ( )0001میگیید بهره هیشی در بهتری حالت خید،
تهها عامل  79درصد میفقيتهای زندگی است 19 .درصد میفقيتها ب عیامل دیگری
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وابست است و سرنیشت افراد در بسياری از میارد درگرو مهار هایی است ك هیش
عاطفی را تشكيل میدههد .از سییی دیگر ،امروزه ثابتشده است ك وجید عاطف برای
عاقالن فكر كردن اهميت دارد و همانگین ك در تمامی فعلوانفعاال
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 641و استدال  ،مهطق و عاطف ب صیر

مربیط ب تفكر

تعاملی و همپیشی عمل میكههد ،بر همي قياس

هیش عقلی و هیش عاطفی هم ب صیر

تعاملی برای رشد و پيشرفت آدمی در تمامی

امیر مربیط ب زندگی ب كار میروند؛ لذا در ای تحقيق ب بررسی تأثير نیآوری باز بر
فرههگسازمانی با ميانجيگری هیش عاطفی در مؤسسا

حسابرسی مشهد پرداخت

میشید.

 .2مبانی نظری
فرهنگ سازمانی
فرههگ پدیدهای است ك با تیج با خیاسات هاای طبيعای و نيروهاای اجتمااعی
سرچشم می گيرد .جيرافيای مهطق  ،تاریخ و رویدادهای قیم ،زبان و ادبياا

رایاد در

ميان مردم ،دی و مذهب ،اقتصاد و شيیۀ معيشت مردم در پيدایش فرههگ اثار گذاشات
و در تركيبی سازگار باا یكادیگر ،مجمیعا ای از ارزشهاا و باورهاای چياره را پدیاد
می آورند ك بر رفتار انسانی تأثير می گاذارد و ارتبااط مياان ماردم را آساان مایساازد
(رحيمی و آقابابایی.)0901 ،
مااروری برنیشاات هااای صاااحبنظااران ماادیریت مب اي ای ا واقعي ات اساات ك ا
فرههگسازمانی ،رفتار كاركهان را در سازمان شاكل مایدهاد با طایریكا اساكا

و

همكارانش طی تحقيقی درای باره بيان كردند ك ارزیابی و مدیریت فرههگسازمانی در
حا رشد است و در حفا و ساالمت ساازمانی نقاش اساسای دارد تمایال با تيييار
فرههگسازمانی از ای مهظر ك فرههگ ی

سازمان با عملكرد آن مرتبط اسات نشاأ

گرفت و آنان معتقدند ك فرههگسازمانی از چهار بعاد عملكارد و كاارایی ساازمانی را
تحت تأثير قرار میدهد -0.فرههگ میتیاند باع

پيش برد كارایی اقتصادی شاركت از

طریق اعتمادب نفس و سطح شخصيتی كاركهان در داخل سازمان شید  -7فرههگ ممك

است از طریق ایجاد ی

مكانيسم تشییقی از طریق افااایش بهارهوری ساازمان باعا

افاایش داراییهای شركت شید -9 .فرههاگ ممكا اسات كليا اهاداف اقتصاادی و
اجتماعی را ك سازمان ب دنباا رسايدن با آنهاا اسات تحات تاأثير قارار دهاد-0.
(شهركی پیر و همكاران.)0910 ،

نوآوری باز
نیآوری باز بر مد كسبوكار بهگاهها تأثير میگذارد ،اجاازه مایدهاد بهگااههاا باا
استفاده از داراییها ،مهابع یا میقعيتیابی كليدی ،ن تهها از كسبوكار خایدش ،بلكا از
كسب وكار دیگر بهگاه ها ،ارزش كسب كهاد .كااهش هایها و زماان تیساع محصای
جدیااد ،افاااایش كيفياات محصاای  ،ایجاااد مهااابع درآماادی جدیااد حاصاال از فااروش
فهاوریهای استفادهنشده تیسط سازمان و ایجاد شركتهای زایشی ،از تاأثيراتی هساتهد
ك ب واسط ب كارگيری ایا

پاارادایم جدیاد حاصال مایشایند ).(Ades et al., 2013

ازای رو باز كردن فرایهد نیآوری ب عهیان یا

فرصات حيااتی درب شاده اسات زیارا

میتیان از مجمیع وسيعی از اهداف شامل تسهيم ریس

با دیگران ،یكپارچ كاردن و

تكميل شایستگیهای ایجادشاده  ،افااایش خالقيات و كااهش زماان عرضا با باازار
بهرهبرداری كارد ) .)Lazzarotti et al., 2010میفقيات در نایآوری میجاب خالقيات،
سرعت و افاایش دانش تخصصی میگردد و سازمانها دیگر تهها ب كما

واحادهاای

تحقيق و تیسع نمیتیانهد از پس هایه های نیآوری برآیهاد؛ بهاابرای ضاروری اسات
فرایهد نیآوری باز باشد تا سازمانها بتیانهد از افراد خالق ،بااساتعداد و متخصصای كا
در بيرون از میسس قرار دارند ،استفاده نمایهد و از فهّاوریها و مهار هاا و ایادههاای
آنها استفاده نمایهد .اصطالح نیآوری اولي بار تیسط ژوزف شیمپيتر ب كااربرده شاد.
ژوزف شیمپيتر معتقداست عیاملی مانهد حف چاالكی ،كاهش دسترسی ب مهابع ،تشااب
و كم شدن عمر استراتژیها ،رقابت شدید در بازارهای جهاانی را میجاب روی آوردن
مؤسسا

ب نیآوری و خلق ایدههای نی شده است (هاشمی و ییسفی.)0901 ،
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هوش عاطفی
در حقيقت یكی از مهمتری تیاناییهای هر انسانی برای رسيدن ب رشد و میفقيات
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در زندگی همي هیش عاطفی است؛ زیرا افرادی ك هیش عاطفی باالیی دارند همیاره
میتیانهد در ارتباط با سایر انسانها بسيار میفق عمال كههاد و هماي رابطا اجتمااعی
خیب میجب میشید در هم عرص های زندگی خید ازجمل جهب كسبوكار بتیانهاد
بسيار میفاق بایده و با سایی اهاداف از پايش تعياي شاده حركات نمایهاد .با طایر
دقيقتر هیش عاطفی یا هیش هيجانی ،تیاناایی درب و همراهای باا عیاطاف خاید و
و

دیگااران اساات كا درنهایات با تیانااایی فاارد در كهتاار و ماادیریت باار هيجانااا
اضطرابها در اثر تهشهای وارده میانجامد (زارعی و همكاران.)0907 ،

برای هیش هيجانی تعارف بسيار متهیع و متعددی ارائ شاده و هماي تعریفای كا
ذكر كردیم ب صیر

یكتا برای آن با كاار نمایرود .با عهایانمثاا تعریاف دیگاری

برای هیش هيجانی ارائ شده ك در آن هیش هيجانی عبار
پایش احساسا

و هيجانا

استفاده از ای اطالعا

خید و دیگران و همچهاي تفكيا

است از تیانایی نظار
و تشاخي

و

آن هاا و

ب عهیان راههمای تفكار و شاكلدهای رفتاار در برابار دیگاران

(زارعی و همكاران .)0907 ،بر ای اساس میتیان گفت مجمیع تیاناییهایی را هیش
هيجانی یا هیش عاطفی میگییهد ك ب فرد كم
دیگران تشخي

را درون خاید و

میكهاد ،هيجاناا

داده و تهظيم نماید و همچهي رفتار متقابل با هيجانا

درون خاید و

دیگران را نيا تهظيم نماید .ای میجب میشید رفتارهای وی كاامالً آگاهانا  ،معقای و
هیشمهدان ب نظر بياید و تیانایی وی در استفاده درست از هيجانا

خید ب شد

بااال

رود.
برخی پژوهشهای انجامشده عبار اند از:
فسهقری و همكاران )0099( ،ب بررسی رابطا هایش عااطفی و فرههاگساازمانی
كارآفریهان در كاركهان ادارا

ورزشی پرداختهد .نتاید ای تحقيق نشان داد كا از باي

مؤلف های هیش عاطفی ،مهار های اجتماعی و خیدآگاهی و خیدتهظيمی ب ترتيب از

بيشتری ارتباط با فرههگ سازمانی كارآفریهان برخیردار هستهد .نتاید حاصال از ماد
ای تحقيق هم چهي نشان داد ك مؤلف هاای هایش عااطفی نياا ارتبااط معهااداری باا
فرههگسازمانی كارآفریهان دارند .با تیج ب نتاید میتیان ای گینا اساتهباط كارد كا
سازمان ب سمت تیسع مستمر ،انسجام و نیآوری و همكاری ،ارتباطاا  ،پيشاگامی و
ریس پذیری بيشتر و ارائ طرحهای كارآفریهان مطلیبتر خیاهد بید.
مير كمالی و رضائيان ( )0900ب بررسی تأثير ساختار و فرههگسازمانی بر نایآوری
در سازمان مركای دانشگاههای پيام نیر ،علمی-كاربردی ،آزاد اسالمی و دانشگاه تهران
پرداختهد .نتاید نشان داد ك در دانشگاه پيام نیر ميان تماامی متييرهاا ،ارتبااط دوبا دو
مثبت و معهادار وجاید دارد .در دانشاگاه علمای-كااربردی مياان نایآوری-فرههاگ و
نیآوری-ساختار ارتباط معهادار مشاهده شاد و در دانشاگاه تهاران (با عهایان نمایهاده
دانشگاههای دولتی) ارتباط مثبت و معهادار بي فرههاگ و نایآوری وجاید داشات .در
میرد دانشگاه آزاد ،تهها ميان فرههگ و نیآوری ارتباط معهادار مشاهده گردید .با اجرای
مد سازی معادال

ساختاری ،مياان تأثير متييرهاای مكهاین (سااختار) بار متييرهاای

مكهین درونزا (فرههگ و نیآوری) میردبررسی قارار گرفات كا نتااید نشاان مایداد
ساختار ب طیر مستقيم بر نیآوری در سازمان مركای ای دانشگاهها تأثير ندارد اما تاأثير
معهادار ساختار بر فرههگ و از سیی دیگار تاأثير بسايار معهاادار فرههاگ بار نایآوری
سازمانی ب ای نتيج مهتهی شد ك ساختار سازمانی ب واسط تأثير بر فرههگ ،میتیاناد
بر نیآوری سازمانی در سازمان مركای دانشگاههای ایران تأثيرگذار باشد.
مهاجرانی و همكاران ( )0901تحقيقی با عهیان ،شهاسایی مؤلف های نیآوری بااز و
ارائ مد برای پيادهسازی نیآوری باز در دانشگاه انجام دادند ،بر اساس نتاید حاصال
از تحليل مضمین و شهاساایی مؤلفا هاای نایآوری بااز اساتخراجشاده ،مادلی بارای
پيادهسازی نیآوری باز در دانشگاه ارائ شد كا ایا ماد مؤلفا هاای تأثيرگاذار بار
پيادهسازی نیآوری باز در دانشگاه را در س گروه عیامل مرتبط باا ساازمان و سااختار

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

ارتباط مؤلف های هیش عاطفی باا فرههاگساازمانی كارآفریهانا نشااندههاده حركات
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سازمانی دانشگاه ،عیامل مرتبط با مشتریان دانشگاه و عیامل مرتبط با ارتباطا

داخلی

و بيرونی دانشگاه دست بهدی كرد.
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فائای رازی و عليمرادیان ( )0901در تحقيقی با عهیان ،شهاسایی و رتب بهدی عیامل
مؤثر در پيادهسازی نیآوری باز خدماتی (میردمطالع :بان

قیامي ) نشاان دادناد ،كا

پيادهسازی نیآوری باز خدماتی ،ب عیامل مهاابع ،ساازمانی ،محيطای و تعااملی وابسات
است .درنتيج ب علت بيشتری تأثيرپذیری از عامل مهابع خارجی ،بان

قایامي بایاد

تمركا خید را در تیسع فهّاوری و مد های كسبوكار مرتبط با خادما

الكترونيا ،

افاایش دهد.
سيف الهی و همكاران ( )0901در تحقيقی ب بررسی تأثير نیآوری باز بر عملكارد
تیسع محصای جدیاد باا تأكياد بار نقاش تعادیل گاری ظرفيات جاذب داناش در
شركتهای دانشبهيان استان تهران پرداختهد نتاید تجای وتحليل دادهها نشاان مایدهاد
ك نیآوری باز بر عملكرد تیسع محصی جدید تاأثير معهاادار دارد و ظرفيات جاذب
دانش ،رابط ميان نیآوری باز و عملكرد تیسع محصی جدید را تعدیل میكهد.
صدر و انصاری ( )0902در تحقيقی با عهیان تأثير نیآوری باز و ناپایداریهای
فها وران بار عملكارد نایآوری در راساتای كساب مایات رقاابتی در شاركتهاای
دانش بهيان (میردمطالع  :شركتهای مستقر در پارب علم و ف آوری شيخ بهاایی واقاع
در شهرب علمی و تحقيقاتی اصفهان) انجام دادند .نتاید ای پژوهش ك باا اساتفاده از
روش مد سازی معادال

ساختاری و با روش حاداقل مرباعاا

جائای و با وسايل

نرمافاار  smart PLSاستخراجشده است ،نشان میدهاد كا تاأثير نایآوری بااز وارد
شینده بر عملكرد نیآوری در ای شركتها ب صیر

قابلمالحظ ای قابل تائيد اسات،

درحالیك ای شرایط برای نیآوری باز خارج شینده وجید ندارد .همچهاي نتااید بار
تأثير مثبت و فراوان عملكرد نیآوری بر كسب مایات رقاابتی اشااره دارد اماا تاأثيرا
تعدیل گری ناپایداریهای فها وران در مسير بي نیآوری باز و عملكارد نایآوری تائياد
نمیشید.

بایكا  )7977( 0درتحقيقای شاركتهاای خاانیادگی و تاأثير فرههاگساازمانی بار
نیآوری آنها در تركي بررسی كردند .در ای پژوهش انیاع اصلی فرههاگساازمانی در
رابط با نیآوری در شركتهای خانیادگی ب تفصيل تیضيح داده شاد و رویكاردی كا
گردید.
نیویتاساری )7977( 0در ی

مطالع ب بررسای تاأثير رفتاار شاهروندی ساازمانی،

هیش عاطفی و تعهد سازمانی بر تیانایی كاری كاركهاان پرداخات .روش میرداساتفاده
در نمین گيری هدفمهد بر اساس معيارهاای معاي باید .بارای آزماین فرضاي در ایا
پژوهش از تحليل رگرسيین خطی چهدگان استفاده شد .آزمین فرضي ها نشاان داد كا
رفتار شهروندی سازمانی ،هیش هيجانی و تعهد سازمانی تأثير مثبتی بر تیاناایی كااری
كاركهان دارد و از طرف دیگر برای نشان دادن تیاناییهای كاری بهيه با كاركهاانی باا
تعهد باال نياز است .تا بتیانهد ب ی

سازمان كم

كههد.

 .3روش پژوهش
در ای پژوهش از روش مد یابی معادال
تحقيق استفادهشده است .نتاید آماری ب كم

ساختاری ب مهظیر پاسخ ب فرضي هاای
نارمافاارهاای  SPSSو Smart PLS

میرد تجای وتحليل قرارگرفت است.
مد یابی معادال

ساختاری 7یا ب اختصار  ،SEMیا

فا تحليال چهاد متيياری

بسيار كلی و نيرومهد از خانیاده رگرسيین چهد متييری و ب بياان دقياقتار بساط ماد
خطی است ك ب پژوهشگار امكاان مایدهاد ،مجمیعا ای از معاادال

رگرسايین را

ب گین ای همزمان میرد آزمین قرار دهد .ماایای آن ب شرح ذیل است:
1 Baykal
1 Novitasari
2 Structural Equation Modeling

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

نشان دهد جیسازمانی ارتباط تهگاتهگی با نیآوری شركتهاای خاانیادگی دارد ،تبياي
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روشی ك ب طیر همزمان با چهدی رابط سروكار دارد؛ قادر است ب طیر هامزماان
وابستگیها و روابط چهدگان را برآورد كهد .لذا ،امكان نيكاییی بارازش ماد در ایا
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روش وجید دارد.
اگرچ رگرسيین چهدگان را میتیان برای تحليل روابط ميان متييرها بكار بارد ،اماا
كاربردش تهها برای تحليل آن دست از متييرهایی اسات كا با طایر مساتقيم مشااهده
(اندازهگيری) شدهاند .ای در حالی اسات كا روش معاادال

سااختاری قاادر اسات،

مفاهيم غيرقابل مشاهده را در تحليل روابط وابستگی نشان دهد .لذا ،میتیاند متييرهای
پههان (عاملها) را وارد مد تحليل كهد.
در تمامی روشهای ی

متييره و چهد متييره ،فرض بر آن است ك هيچ خطایی در

ارتباط با اندازهگيری متييرها وجید ندارند ،یعهی فرض میشید ك متييرهای میجید در
تحليل بدون خطا هستهد .ای در حالی است ك درروش معاادال

سااختاری ،خطاای

اندازهگيری در ههگام برآورد ،لحاظ میشید .لذا ،برآوردهای بهتری ارائ میدهد.
ارتباط گرافيكی ،خالقيات را تقییات و تصاحيح ماد را تساهيل مایساازد .ایا
مشخص مهحصر ب مد یابی معادال

ساختاری  SEMاست (آذر.)0910 ،

جامع آماری تحقيق حاضر شامل حسابرسان شهر مشهد است و حجم نمینا ایا
پژوهش مطابق با حجم جامع و با استفاده از روش نمین گيری هدفمهد و با تیجا با
همكاری حسابرسان 29 ،نفر بیدند.
ابزار گردآوری اطالعات عبارتاند از:
الف) پرسشهام فرههگسازمانی دنيسین 0شامل  79ساؤا اسات با صایر
ليكر

 1درج ای نمرهگاذاری شاده اسات .مقيااس ليكار

طياف

(خيلای كام0 ،؛ كام7 ،؛

متیسط9 ،؛ زیاد0 ،؛ خيلی زیاد )1 ،میباشد.
ضریب آلفای كرونباخ پرسشهام تیسط حيدرآبادی فرههگساازمانی دنيساین 9/21
1 Denison

محاسب گردید؛ بهابرای پایائی هر پرسشهام مطلیب ارزیابی گردیده است.
جدول  )1مؤلفههای پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسون

0

درگیر شدن در کار

1-5

0/71

2

سازگاری

5-10

0/80

3

انطباقپذیری

11-15

0/81

0

رسالت

16-20

0/82

کل

20

0/78

ب) پرسشهام نیآوری باز هاشمی و دهقی ( )0909شامل  07ساؤا پاهد گایها ای
است ك بر اساس طيف ليكر

نمرهگذاری میشید و بازه نمرا

 07الی  19میباشد و نقط برش نمره  91است .سؤاال

ایا پرسشاهام باي

پرسشهام در دو بعد نایآوری

بيرون ب درون شامل  1سؤا و نیآوری درون ب بيرون شامل  0سؤا میباشد.
در طراحی پرسشهام از طيف  1گایه ای ليكر

استفادهشده ك یكی از رایادتاری

مقياسهای اندازهگيری ب شمار میرود.
جدول  )2مؤلفههای پرسشنامه نوآوری باز

نوآوری باز

ابعاد

سؤاالت

نوآوری باز وارد شونده

 0الی 8

نوآوری باز خارج شونده

 9الی 02

هاشمی و ییسفی ،)0901( ،در تحقيقی با عهایان ،تبياي الگایی مفهایمی رهباری
راهبردی و نیآوری باز در شركتهای با ف آوری باالبر روی  10نفار از كاركهاان سا
شركت داروسازی انجام دادند ،روایی سؤاال
تائيد قرارگرفت و پایایی سؤاال

پرسشهام ب روش روایی محتایا مایرد

پرسشهام ب روش آلفای كرونباخ  9/10محاساب شاد.

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

ردیف

مؤلفهها

سؤاالت

آلفای کرونباخ
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همچهي هاشمی دهقی .)0909( ،در مطالع ای تحات عهایان نایآوری بااز و ضارور
پيادهسازی آن در سازمانها .روایی و پایایی ای پرسشهام را تائيد نمیدهاند.
ج) پرسشهام عاطفی تیسط اچ وزیهگر )0001( ،طراحیشده است .ایا پرسشاهام
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 651شامل  71سؤا است ك درمجمیع هیش عاطفی افراد را اندازهگيری مایكهاد هار فارد
میتیاند نمرهای بي صفر تا  071بگيرد ك نماره زیار  19نشااندههاده هایش عااطفی
پایي  ،بي  19تا  099نشاندههده هیش عاطفی متیسط و نمره  099ب باال نشااندههاده
هیش عاطفی باالی افراد است .پتارایادز و فارنهاام ( ،)7990همساانای درونای ایا
پرسشهام را برابر با  9/11گاارش كردهاند .همچهي وجید همبساتگی مثبات و معهاادار
بي نمرا

ای پرسشهام و نمرا

پرسشهام نيمرخ شخصيتی آیاناگ گییاای روایای

همزمان مطلیب ای پرسشهام است.
فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از:
بي نیآوری باز و فرههگسازمانی در مؤسساا

حسابرسای باا مياانجيگری هایش

عاطفی رابط دارد.
فرضیههای فرعی:
بي نیآوری باز وارد شینده و فرههگ درگير شدن در كار حسابرسان رابطا وجاید
دارد.
بي نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ سازگاری حسابرسان رابط وجید دارد.
بي نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ انطباقپذیری حسابرسان رابط وجید دارد.
بي نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ رسالت حسابرسان رابط وجید دارد.
بي نیآوری باز خارج شینده بر فرههگ درگير شدن در كار حسابرسان رابط وجید
دارد.
بي نیآوری باز خارج شینده بر فرههگ سازگاری حسابرسان رابط وجید دارد.
بي نیآوری باز خارج شینده فرههگ انطباقپذیری حسابرسان رابط وجید دارد.
بي نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ رسالت حسابرسان رابط وجید دارد.

هوش عاطفی
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فرهنگسازمانی
شکل  )1مدل مفهومی پژوهش

 .0یافتهها
آمار توصیفی متغیرهای پژوهش جدر جدول  3ارائهشده است.
جدول  )3آمار توصیفی آزمودنیها

جایگاه
حرفهای
در مؤسسه

درصد

سابقه

درصد

فراوانی

کار

فراوانی

حسابرس

51/4

حسابرس
ارشد

11/1

سرپرست
حسابرسی

1/1

سرپرست
ارشد
حسابرسی
شریک
حسابرسی
مدیر
حسابرسی

11
سال و
کمتر
بین 16
تا 11
سال
بیش از
11
سال

فراوانی تحصیالت فراوانی

41/1

مردان

15/1

کارشناسی

11/1

11/1

زنان

64/1

کارشناسی
ارشد و
باالتر

11/6

11/6

1/11

بدون
پاسخ

6/4

1/1

سابقه
کار

41/1

1/1

جنسیت

درصد

میزان

درصد

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

نوآوری باز

جدول  )4شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیه اصلی
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مقدار

نام شاخص

مقدار قابلقبول

مقدار آرمانی

درجه آزادی ()df
کای اسکوئر ()χ2
معناداری χ2
کای اسکوئر بهینهشده
()χ2/ df
نیکوئی برازش ()GFI
ریشه میانگین مربعات
باقیمانده ))RMR
شاخص برازش تطبیقی
()CFI
شاخص برازش
هنجارشده ()NFI
ریشهی میانگین مربعات
خطای برآورد
()RMSEA

2df ≤ χ2 ≤ 3df
.05 <p ≤1
2 <χ2/df ≤ 3

0 ≤ χ2 ≤ 2df
.01 <p ≤.05
0 ≤ χ2/df ≤ 2

بهدستآمده
4
14/51
1/116
1/64

.80 ≤ GFI<.95
.05<RMR ≤.10

.95 ≤ GFI ≤ 1
0 ≤ RMR ≤.05

1/11
1/15

.90 ≤ CFI<.97

.97 ≤ CFI ≤ 1

1/11

.90 ≤ NFI <.97

.97 ≤ NFI ≤ 1

1/11

.05 <RMSEA
≤.08

0 ≤ RMSEA
≤.05

1/11

جدول  )5شاخصهای برازش مدل ساختاری فرضیههای فرعی

نام شاخص

مقدار قابلقبول

مقدار آرمانی

درجه آزادی ()df

-

-

2

مقدار
بهدستآمده
1

کای اسکوئر ()χ2

2df ≤ χ ≤ 3df

2

0 ≤ χ ≤ 2df

11/14

معناداری χ2

.05 <p ≤1

.01 <p ≤.05

1/116

2 <χ2/df ≤ 3

0 ≤ χ2/df ≤ 2

15/11

کای اسکوئر
2

بهینهشده ()χ / df
نیکوئی برازش

.80 ≤ GFI<.95

.95 ≤ GFI ≤ 1

1/11

()GFI
ریشه میانگین مربعات

0 ≤ RMR ≤.05

.05<RMR ≤.10

1/11

باقیمانده ))RMR
شاخص برازش

.97 ≤ CFI ≤ 1

.90 ≤ CFI<.97

1/11
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شاخص برازش

.90 ≤ NFI <.97

.97 ≤ NFI ≤ 1

1/11

هنجارشده ()NFI
ریشهی میانگین
مربعات خطای برآورد

0 ≤ RMSEA
≤.05

.05 <RMSEA
≤.08

1/11

()RMSEA

نتاید جدو  0و  1شاخ

های نيكییی برازش مد های آزماین شاده پاژوهش را

نشان میدهد .همانطیر ك مشاهده میگردد شاخ

كای اسكیئر یكی از شاخ

های

مطلق است ،هر چ مقدار كای اسكیئر مد كیچ تر باشاد ماد تادوی شاده تیساط
پژوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است .چهان ساطح معهااداری بارای  χ2باار تار از
 9/91باشد ،مقدار كای اسكیئر برای مد قابلقبی و چهانچ بي  9/90تاا  9/91باشاد
ایدئا است .با تیج ب ای ك سطح معهاداری برای مد هاای ماذكیر ،مایتایان نتيجا
گرفت ك مقدار كای اسكیئر برای مد قابلقبی نيست.
یكی از شاخ

های عمیمی شاخ

كای اساكیئر بههجاار یاا نسابی اسات كا از

تقسيم ساده مقدار كای اسكیئر ب درج ی آزادی مد محاسب میشید و اغلاب مقاادیر
بي  0تا  9را برای ای شاخ

قابلقبی میدانهد .هماانطایر كا در جادو مشااهده

میشید ،ای مقدار برای مد های میردنظر مقداری مهاسب و قابلقبی نيست .البت حاد
استاندارد برای مهاسب بیدن مياان ای شاخ
شاخ

 GFIیكی از شاخ

وجید ندارد (آذر.)0910 ،

های تطبيقی است ك مقدار بيشتر از  9/1بارای ایا

مقدار نشان از برازش خیب مد تیسط دادهها دارد .مقدار  GFIبا دساتآماده بارای
مد ها نشان از برازش خیب مد دارد.

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

تطبیقی ()CFI

ماتریس باقیماندهی یكی از ماتریس های معمایلی اسات كا هام مایتیاناد بارای
ارزیابی برازش كلی (مد تدوی شده) و هم برای برازش جائی (پارامترها تعریفشاده
بي دو متيير) میرداستفاده قرار گيرد .ریش ی دوم ميانگي مربعا
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 611برای مد ها مقداری مطلیب میباشد.
شاخ

برازش تطبيقی یا  CFIیكی از شاخ

باقیمانده یا RMR

های تطبيقی است كا مقاادیر باي

 9/0تا  9/02ب عهیان قابلقبی بیدن و مقادیر باالتر از  9/09برای ای شاخ

ب عهایان

برازش بسيار خیب دادهها ب مد تفسير میشید .مقدار  CFIبارای ماد هاای ماذكیر
مد مقداری مطلیب است.
شاخ
شاخ

ریشا دوم مياانگي مربعاا

خطاای بارآورد یاا  RMSEAنياا همانهاد

 RMRبر مبهای تحليل ماتریس باقیمانده قرار دارد .مد های قابلقبای دارای

مقدار  9/91یا كیچ تر برای ای شاخ

هستهد .برازش مد هاایی كا دارای مقاادیر

باالتر از  9/09هستهد ضعيف برآورد میشید .مقدار  RMSEAب دستآمده بارای ایا
مد ها نشانگر قیی بیدن مد میباشد.

شکل  )2مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی
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رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

شکل  )3مدل معادالت ساختاری فرضیههای فرعی

شکل  2و  3ضرایب مسیر بین متغیرهای موردمطالعه را نشان میدهدد؛ کده در جددول 5
گزارش و تفسیر شده است.

جدول  )6اثر مستقیم نوآوری باز بر فرهنگسازمانی
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فرضیه

مسیر

اصلی
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

ششم
هفتم
هشتم

ضریب خطای آماره سطح
معناداری
مسیر استاندارد
t

نوآوری باز  هوش
عاطفیفرهنگسازمانی

1/145

1/61

1/11

1/111

نوآوری باز وارد شونده
 فرهنگ درگیر شدن

1/511

1/61

1/51

1/111

نوآوری باز وارد شونده
 فرهنگ سازگاری

1/161

1/65

1/11

1/116

نوآوری باز وارد شونده
 فرهنگ انطباقپذیری

1/111

1/61

4/65

1/116

نوآوری باز وارد شونده
 فرهنگ رسالت

1/111

1/66

5/15

1/116

نوآوری باز خارج شونده
 فرهنگ درگیر شدن
در کار

1/115

1/64

4/61

نوآوری باز خارج شونده
 فرهنگ سازگاری

1/614

1/64

1/11

1/116

نوآوری باز خارج شونده
 فرهنگ انطباقپذیری

1/111

1/61

4/11

1/116

نوآوری باز وارد شونده
 فرهنگ رسالت

1/111

1/61

1/15

1/116

1/116

نتیجه
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

تائید
تائید
تائید

 .5بحث و نتیجهگیری
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد نیآوری باز بر فرههگ سازمانی تاأثير
غيرمستقيم دارد .چین سطح معهاداری كمتر از  9/90و همچهي آماره  tاز مقادار 0/01
هیش عاطفی حسابرسان افاایش مییابد .در تبيي ای فرضي میتیان گفت :طبق نظری
چسبرو ( ،)7907دو رویكرد مهم نیآوری باز (وارد شینده و خارج شینده) ،مستلام آن
است ك شركتها ،ورودی فرایهدهای خاص نیآوری باز خید را با انایاع مختلفای از
ورودیها و كم های خارجی بازنماید .همچهي سازمانی از فرههگ مهاسب برخایردار
است ك هم تمركا بر بيرون داشت باشد و هم تمركا بر درون داشت باشد .سازمانی كا
قابليت انعطاف باال داشت باشاد و كاركهاانش را با خایبی با مشااركت بطلباد ،دارای
انعطاف باالیی است .از طرفی سازمانی ك ی جهت مشخ

را با مأمیریت برای خاید

تعریف كرده و استحكام باالیی داشت باشد ،با نایعی راساخ و شااید تلییحااً غيرقابال
انعطاف باشد .سازمانی از فرههگ مهاسب برخیردار است ك هم قابليت انعطااف داشات
باشد و هم در میاقع لاوم خش
مشخ

و مستحكم بیده و با سارعت با سامت یا جهات

حركت كهد .درواقع ،تحقيق دنيسین آشكار كارده كا فرههاگ یا

ساازمانی

خاایب بایااد انعكاساای از هم ا معيارهااای فاایق باشااد .لااذا ،سااازمانهااای اثااربخش،
فرههگهایی دارند ك قابليت سازگاری دارد ،درعي حا استحكام باالیی داشات و قابال
پيش بيهیاند .از مشاركت باال حمایت كرده و درعي حاا دركای مشاترب از مأمیریات
دارند .فرههگسازمانی در حیزه مدیریت ،بيش از دو ده است ك ب عهیان متييری مهم
در رفتار و عملكرد سازمانی میردتیج قرارگرفت است .انسان میجیدی اجتماعی است
و رفتار وی تحت تأثير جی گروهای قارار داشات و نگارش وی با كاار ،همكااران و
سرپرستان كيفيت عملكرد او را تعيي میكهاد .فرههاگ ساازمان تركيبای از تصایرا ،
ارزشها ،سمبلها ،زبان و رفتارهایی است ك ههجارها و ارزشهای سازمان را نمایاان
میسازد ،همچهي روش تفكر ،رفتار و عملكرد كاركهان را در ساازمان تعياي مایكهاد

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

بار تر است نتيج میگيریم ك با افاایش نیآوری باز فرههگساازمانی باا مياانجيگری
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(حاتم)0909،؛ و یكی از عیامل مؤثر در روش تفكر ،رفتار و عملكرد كاركهان ك تحات
تأثير فرههگسازمانی است ،بهرهگيری از نیآوری بازاست ك امروز با عهایان اساتراتژی
بقاء و رقابت میردتیج سازمانها قرارگرفت اسات؛ بهاابرای باا افااایش نایآوری بااز
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فرضي او  :نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ درگير شدن در كار حسابرسان تاأثير
مثبتی دارد.
با تیج ب نتاید ،نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ درگير شدن تأثير مستقيم چاین
سطح معهاداری كمتر از  9/90و همچهاي آمااره  tاز مقادار  0/01باار تار اسات باا
اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك با افاایش نیآوری باز وارد شینده فرههگ درگيار
شدن كاركهان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتیان گفت :سازمانها سامان ای از ههجارها و باورهایی دارند
ك ناشی از ظرفيت سازمان در دریافت ،تفسير و ترجم نمادها و عالئم محيطی ب یا
سری تيييرا

رفتاری درونی است و باع

افاایش شانس بقا ،رشد و تیساع ساازمان

می شید .فرههگ درگير شدن سبب میشید افراد قدر  ،خالقيت و قابليت مدیریت كار
خید را ب دست آورند .باع

ایجاد حس مالكيت و مس یليت در قبا سازمان میشاید

و هم كاركهان ،خید را در قبا اهداف مشترب مس ی بدانهد .سازمانی ك بارای انجاام
كارها ب تالشهای تيمی وابست است .سازمانی ك ب صیر

مستمر در تیسع مهاار

كاركهان سرمای گذاری میكهد تا رقابتپذیر مانده و نيازهای مستمر كسبوكاار را رفاع
كهد( .ایرانزاده و محمدی .)0910 ،تیج سازمانهای دارای نیآوری باز وارد شاینده از
طریق مشاركت با دانشگاهها و سایر سازمانهاای تحقيقااتی عمایمی ،تاأمي كههادگان،
مشتریان ،رقبا جهت ورود نیآوری ،از طریق شهاساایی و حاذف شارایطی كا میجاب
ناتیانی كاركهان و افاایش انگيااش انجاام وظاایف محیلا از طریاق تقییات احسااس
خیدكارآمدی شخصی سبب درگير شدن در كار آنان میشید بهابرای با افاایش نیآوری
باز وارد شینده فرههگ درگير شدن كاركهان افاایش مییابد .افاایش مییابد.

فرضي دوم :نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ ساازگاری حسابرساان تاأثير مثبتای
دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز وارد شینده بار فرههاگ
مقدار  0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك باا افااایش نایآوری
باز وارد شینده فرههگ سازگاری كاركهان افاایش مییابد.
فرههگ سازگاری كاركهان سبب میشید سازمان نيازهای مشتری را درب كرده و در
مقابل آن واكهش نشان دهد و نيازهای آتی آنها را پيشبيهی كهد .عالئمای را از محايط
دریافت كرده ،تفسير كهد و فرصت هایی برای تشییق نیآوری ،كساب داناش و تیساع
قابليتها ایجاد میكهد (ایران زاده و محمدی)0910 ،؛ بهابرای با افااایش نایآوری بااز
وارد شینده فرههگ سازگاری كاركهان افاایش مییابد.
فرضي سیم :نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ انطباقپذیری حسابرسان تأثير مثبتای
دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز وارد شینده بار فرههاگ
انطباقپذیری تأثير مستقيم چین ساطح معهااداری كمتار از  9/90و همچهاي آمااره tاز
مقدار  0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك باا افااایش نایآوری
باز وارد شینده فرههگ انطباقپذیری حسابرسان افاایش مییابد.
در تبياي ایا فرضااي مایتاایان گفاات :در جیاماع ناایآوری باااز بهگااههاا جامعا
خااید را باارای حاال مشااكال

ناایآوری با صاایر

مشاااركتی بااا گروهاای از افااراد و

سااازمانهااا كاا چشاامانااداز مشااترب ناایآوری را ماایشهاسااهد تشااكيل ماایدههااد.
انگيااههااای مختلفاای باارای تأیيااد یااا مشاااركت فاارد در جامعا ناایآوری بااا حمایاات
مالی شركت وجاید دارد :كساب اطالعاا

در مایرد فا آوریهاای جدیاد یاا روناد

بااازار ،شااهر  ،یااا با دساات آوردن ماایااای بهاارهوری با دلياال با اشااترابگااذاری
نااااایآوری و كهتااااار هایه ا هااا .رونااد حاااااال مس ا ل در جامعااااا ناااایآوری

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

سازگاری تأثير مستقيم دارد چین سطح معهاداری كمتار از  9/90و همچهاي آمااره tاز
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باز بسياااار تعاملاااای اساااات و با معهاای اشتااااراب دااااهش متقاباال اساات
).(Malhotra & Majchrzak, 2014

بهابرای با تیج ب نظریا

فیق ،تیج سازمانهای دارای نیآوری باز وارد شاینده
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تصميمگيری و احساس خیدكارآمدی بيشتر در افراد با افااایش انگيااش درونای بارای
انجام وظایف محیل ك افراد ب طیر مستقيم از انجام وظایفشان كسب میكههد ،انگيااش
درونی را برای اجرای وظایف محیل برمیانگياد و سرانجام افاایش رضاایتمهدی را با
دنبا دارد؛ ك سبب تیانمهدی شهاختی آناان مایشاید .فرههاگ انطبااقپاذیری سابب
میشید در سازمان تیابع و واحدهای مختلف همكااری كههاد تاا با اهاداف مشاتركی
برسهد ،مرزهای سازمانی مانع انجام كارها نشید و در میرد میضایعا

مهام با تیافاق

برسد .همچهي اعضای سازمان ،در مجمیع ای از ارزشهایی ك باع

ایجااد هییات و

مجمیع ای شفاف از انتظارا

مایشاید شاری

هساتهد .انطبااقپاذیری ،مهباع اصالی

یكپارچگی ،هماههگی و كهتر ب شمار میرود .ای سازمانها كاركهاانی باا تعهاد بااال،
ارزشهای محیری كليدی ،روش مجاای كسبوكار ،تمایل ب ارتقا و تیساع در قالاب
مجمیع ای از بایدها و نبایدها دارند .انطباقپذیری باعا

ایجااد فرههگای "قایی" بار

اساس سيستم مشترب باورها ،ارزشها و نمادهاا مایشاید كا اعضاای ساازمان درب
وسيعی از آن دارند .ای نیع فرههگ ،افراد را قادر میسازد تا از طریاق تأكياد بار چهاد
مفهاایم ارزشاای كلياادی حاااكم ،واكااهش بهتاار و قاباال پاايشبيهاایتااری را در محاايط
غيرقابلپيشبيهی داشت باشهد؛ بهاابرای باا افااایش نایآوری بااز وارد شاینده فرههاگ
انطباقپذیری حسابرسان افاایش مییابد.
فرضي چهارم :نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ رساالت حسابرساان تاأثير مثبتای
دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز خارج شینده بر فرههاگ
رسالت تأثير مستقيم چین سطح معهاداری كمتار از  9/90و همچهاي آمااره tاز مقادار

 0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك با افاایش نیآوری باز وارد
شینده فرههگ رسالت حسابرسان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتیان گفت :در جیامع نیآوری باز خارج شینده سازمانها ب
تجاریسازی فهاوریها از طریق انتقا ایده ب محيط خارجی اشاره دارد .شاركتهاایی
ك فرایهد درون ب بيرون را ب كار می گيرند ،بر بيرونی ساخت دانش درونای با مهظایر
تجاریسازی سریعتر ایدهها تمركا دارند؛ بهابرای باا تیجا با نظریاا

فایق ،تیجا

سازمانهای دارای نیآوری باز خارج شینده ب تیاناییها و مهار های مهاابع درونای و
مشاركت حسابرسان و بهرهمهدی از آزادی عمل بيشتر میتیاند سبب تیانمهدی ارتبااطی
آنان میشید .رسالت نشانگر تمركا بر محيط بيرون و درعي حا راساخ بایدن ساازمان
است .ب اعتقاد دنيسین ،ای ك سازمانی بار اسااس رساالت حركات كهاد یاا خيار ،با
فرههگسازمانی آن بستگی دارد .درواقع ،فرههگ ك مجمیع ای از باورها و مفروضاا
است خید را ب شكل رفتارهای مختلفی بروز میدهد ك یكی از ایا رفتارهاا ،اشاتياق
سازمان ب حركت در جهت رسالت است؛ بهابرای با افاایش نایآوری بااز وارد شاینده
فرههگ رسالت حسابرسان افاایش مییابد.
فرضي پهجم :نیآوری باز خارج شینده بر فرههگ درگير شادن در كاار حسابرساان
تأثير مثبتی دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز خارج شینده بر فرههاگ
درگير شدن در كار تأثير مستقيم چین سطح معهاداری كمتر از  9/90و همچهي آماره t
از مقدار  0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك با افاایش نیآوری
باز خارج شینده فرههگ درگير شدن در كار حسابرسان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتایان گفات :بهاابرای باا تیجا با نظریاا

فایق ،تیجا

سازمانهای دارای نیآوری باز خارج شینده ب تیاناییها و مهار های مهاابع درونای از
طریق تقییت احساس خیدكارآمدی شخصای ،قادر  ،خالقيات و در تیساع مهاار

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

كسب سید از طریق روان كردن ایده های درونی ب بازارها ،فروخت مالكيات فكاری و
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حسابرسان میتیاند فرههگ درگير شدن در كار حسابرسان افاایش مییابد.
فرضي ششم :نیآوری باز خارج شینده بر فرههگ سازگاری حسابرسان تاأثير مثبتای
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دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز خارج شینده بر فرههاگ
سازگاری تأثير مستقيم چین سطح معهاداری كمتر از  9/90و همچهي آمااره tاز مقادار
 0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم كا باا افااایش نایآوری بااز
خارج شینده فرههگ سازگاری حسابرسان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتیان گفت تیجا ساازمانهاای دارای نایآوری بااز خاارج
شینده ب تیاناییها و مهار های مهابع درونی از طریق تقییت ایجاد تيييار ،تمركاا بار
مشتری و یادگيری سازمانی میتیاند فرههگ درگير شادن در كاار حسابرساان افااایش
دهد.
فرضي  :2نیآوری باز خارج شینده فرههگ انطباق پاذیری حسابرساان تاأثير مثبتای
دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز خارج شینده بر فرههاگ
انطباقپذیری تأثير مستقيم چین ساطح معهااداری كمتار از  9/90و همچهاي آمااره tاز
مقدار  0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك باا افااایش نایآوری
باز خارج شینده فرههگ انطباقپذیری حسابرسان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتیان گفت تیجا ساازمانهاای دارای نایآوری بااز خاارج
شینده ب تیاناییها و مهار های مهابع درونی از طریق هماههگی و یكپاارچگی ،تیافاق
و ارزشهای محیری میتیاند فرههگ انطباقپذیری حسابرسان افاایش دهد.
فرضي  :1نیآوری باز وارد شینده بر فرههگ رسالت حسابرسان تأثير مثبتی دارد.
نتاید ب دستآمده در ای تحقيق نشان میدهد ،نیآوری باز وارد شینده بار فرههاگ
رسالت تأثير مستقيم چین سطح معهاداری كمتار از  9/90و همچهاي آمااره tاز مقادار
 0/01بار تر است با اطميهان  00درصد نتيج میگيریم ك با افاایش نیآوری باز وارد

شینده فرههگ رسالت حسابرسان افاایش مییابد.
در تبيي ای فرضي میتیان گفت تیجا ساازمانهاای دارای نایآوری بااز خاارج
شینده ب تیاناییها و مهار های مهابع درونی از طریق جهتگيری استراتژی  ،اهاداف
هركسی ك درس مدیریت خیانده باشد یاا انادب تجربا ای در حایزه خالقيات و
نیآوری داشت باشد ب خیبی می داند ك خالقيت چيست و محصای و فارآورده اصالی
آن یعهی نیآوری چگین تحقق مییابد .در ای ميان آنچ اهميت دارد و اغلاب مادیران
تازهكار و كم تجرب در میرد آن دچار سردرگمی هستهد ای است كا چگینا و از چا
راهاای ماایتاایان خالقياات و ناایآوری سااازمانی و شااركتی را ایجاااد و تقییاات كاارد و
خالقيتها و نیآوریهای فردی ت ت

كاركهان را ب صیر

ی

مجمیع پربار و مؤثر

درآورد و رؤیای سازمان خالق و نیآور را تحقق بخشيد .نتاید ای تحقيق نشان داد كا
نیآوری باز بر فرههگسازمانی هم ب صیر

مساتقيم و هام از طریاق اثار مياانجيگری

هیش عاطفی تأثيرگذار است .فرههگسازمانی نقطا شاروعی بارای حركات و پییاایی
است .همچهي  ،بسياری از متخصصان ،فرههگسازمانی را اساسایتاری زميها تيييار و
تحی بهيادی در سازمان ،در راستای اجرای برنام هاای جدیاد مایدانهاد .ازآنجاكا در
عصر حاضر ،نیآوری و تييير یكی از مهمتری الااما

و مایتهای رقابتی بارای بقاا و

رشد هر سازمان اسات .اگرچا خالقيات و نایآوری ،بخشای از وظاایف كاركهاان در
سازمانها و شركتها ب حساب می آید اما ای میضیع ب آن معها نيست ك مدیران نباید
برای شهاسایی ای اقداما
الزم است ك اقداما

و حمایت مادی و معهیی از آنها كاری نكههد بلك برعكس

و فعاليتهای نیآوران حتی خالقيتهای نایآوریهاای كیچا

كاركهان نيا تیسط مدیران دیدهشده و میردتقدیر و تشییق قرار گيرد و ای چهاي اسات
ك فرههگسازمانی مبتهی بر خالقيت و نیآوری در تمام تاروپید سازمان شاكلگرفتا و
گسترش مییابد .همچهي افرادی ك از هیش عااطفی بااالیی برخیردارناد ،عاالوه بار
ایهك احساسا

خید را ب خیبی میشهاسهد در شهاخت احساسا

دیگران نيا عملكارد

رابطه نوآوری باز و فرهنگ سازمانی با میانجیگری هوش عاطفی (مورد مطالعه :مؤسسات حسابرسی مشهد)

و چشمانداز میتیاند فرههگ انطباقپذیری حسابرسان افاایش دهد.
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خیبی دارند .ای مهار

میجب میشید ك فارد بتیاناد دیادگاه و نظار افاراد دیگار را

ازلحاظ احساسی درب كهد و ب عبارتی بتیاند خید را ب جای او بگذارد .داشات چهاي
مهارتی میجب می شید ك فرد بتیاند روابط خاید را با بهتاری وجهای اداره كارده و
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