تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
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*استادیار گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
کارکنان میباشد .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری
پژوهش ،کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان بوده و تعداد  523نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری داده ،پرسشنامه-
های توانمندسازی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان بودهاند که روایی و پایایی آنها به تأیید رسیده است.
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی (مدلیابی معادالت ساختاری) استفاده شده است و دادهها از طریق
نرم افزارهای  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی دارای برازش
مطلوبی است و توانمندسازی سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر میگذارد ،همچنین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی
و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید شد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،عملکرد نوآورانه

از سوی دیگر آمارهای جهانی برآورد نوآوری و رشد

مقدمه
رقابت جهانی شدید ،تغییرات سریع فنآوری و باال رفتن

نوآوری ،وجود خأل جدی در میان سازمانهای ایرانی برای

انتظارات مشتریان ،سازمانها را ترغیب میکند که برای ادامه

توسعه قابلیت نوآوری را یادآور میشود .قرین به اینکه در پی

بقا به دنبال مزیت رقابتی باشند [ .]1به طوری که صاحبنظران

مشاهدات مختلف اهالی علم مدیریت در کشور ،تأکید بر عدم

معتقدند سازمانها ،برای مصون ماندن از امواج سهمگین

وجود سازوکار جدی در میان سازمانهای ایرانی برای نوآوری

محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ،چارهای جز کسب و

به عنوان یک قابلیت پویا و مستمر آشکار است [.]2

تداوم مزیت رقابتی ندارند [ .]2حال آنکه امروزه ،نوآوری 1به

بنابراین ،از آنجا که نوآوری برای شرکتها به عنوان یک

عنوان یک سازوکار مهم برای رقابتپذیری و ادامه بقا در محیط

ضرورت در نظر گرفته میشود ،الزم است سازمانها نسبت به

کسب و کار مطرح میشود .نوآوری برای سازمانها مزایای

شناسایی عوامل کلیدی شکلدهنده قابلیت نوآوری و عملکرد

رقابتی گوناگونی همچون کاهش هزینهها ،متمایزسازی از طریق

نوآورانه اقدام نمایند [ .]1حال اینکه سرمایه انسانی هر سازمان،

تولید محصوالت جدید ،توسعه خدمات و بهبود کیفیت را فراهم

یکی از عوامل مهم مؤثر بر نوآوری آن سازمان است [ ]4و ابزاری

میآورد .اگر در سازمان نوآوری وجود نداشته باشد ،نمیتوان به

که میتواند در زمینه بهبود عملکرد سرمایه انسانی به کمک

راحتی از رشد و توسعه و رقابتپذیری صحبت کرد [.]5

1. Innovation

Downloaded from jiu.ir at 1:29 +0330 on Friday October 19th 2018

nikpour2003@yahoo.com

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  55و  ،54پاییز و زمستان 1533

67

مدیران سازمان بشتابد ،توانمندسازی ،جلب رضایت و تعهد این

قدرت تصمیمگیری به اشخاص گفته میشود که غالباً به همراه

سرمایه انسانی است.

باز توزیع مسئولیتپذیری از مدیران به اعضای تیم آنها

شدن خالقیت و نوآوری در سازمان میشود .شواهد نشان

مسئولیت را قبول کنند و پیشقدم باشند .همچنین

میدهد که کارکنان توانمند ،بهرهورتر ،خشنودتر و نوآورترند

توانمندسازی در زبان مدیریت به یک استراتژی برای تغییر

[ .]3مطالعات نشان داده است که توانمندسازی با پیامدهای

اطالق میگردد که با هدف بهبود توانایی فردی و سازمانی اجرا

سازمانی از جمله اثربخشی بیشتر ،عملکرد بهتر و نوآوری در

میشود .میتوان توانمندسازی را یک فرآیند حمایت از منابع

ارتباط است [ .]7از جمله دستاوردهایی که سازمانهای توانمند

انسانی سازمان برای افزایش کیفیت ،کارایی و تصمیمات

میتوانند در اثر به کارگیری این عوامل به دست آورند ،تأمین

اثربخش دانست ،که به بهبود مداوم کیفیت منتهی میشود [.]8

رضایت مشتری و افزایش آن ،همسویی با نیازهای بازار ،افزایش

تواناسازی آزاد کردن نیروهای درونی افراد ،برای کسب

رضایت شغلی در کارکنان ،افزایش احساس تعلق ،مشارکت و

دستاوردهای شگفتانگیز و تکنیکی برای افزایش بهرهوری از راه

مسئولیت در کارکنان ،تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار ،تعهد

باال بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و به عکس میباشد

بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها ،ارتباط بهتر کارکنان

[ .]3توانمندسازی در سازمانها ،به عنوان ابزاری شناخته شده

با مدیران و سرپرستان ،کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش

است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتارهای

سودآوری سازمان ،افزایش کارایی فرآیند تصمیمگیری ،بهبود

موجد افزایش بهرهوری کارکنان میشود [ .]11توانمندسازی،

مستمر در سازمان و افزایش اثربخشی و کارایی سازمان ،خلق

توسعه و گسترش قابلیت و شایستگی افراد برای نیل به بهبود

ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکری است [.]6

مستمر در عملکرد سازمان است [ .]11در مطالعات سازمانی،

نکات گفته شده ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که

توانمندسازی از دو رویکرد سازمانی (ساختاری) و روانشناختی

اگر مفهوم توانمندسازی در محیط کار به درستی درک گردد و

قابل بحث و بررسی است .رویکرد سازمانی یا ساختاری ،شامل

با ایده بهبود مستمر در عملکرد کلی سازمان مرتبط شود ،عالوه

سهیم کردن کارکنان در عناصر تشکیل دهنده سازمان یعنی

بر اینکه به صورت مستقیم بر رفتارهای نوآورانه در سازمان

اطالعات ،پاداش ،دانش و قدرت است ،اما رویکرد روانشناختی

تأثیر میگذارد ،به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایت شغلی

برانگیزش درونی افراد تمرکز دارد [ .]12ابعاد توانمندسازی

و تعهد سازمانی نیز بر رفتارهای نوآورانه کارکنان تأثیر

سازمانی عبارتاند از [:]15
 -1یادگیری سازمانی :2داللت بر کسب ،توزیع و استفاده

میگذارد.
با توجه به مطالب گفته شده ،بررسی تأثیر توانمندسازی
سازمانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی رضایت
شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از ضرورتهای این پژوهش

از دانش در سازمان دارد.
 -2ساختار سازمانی منعطف :5داللت بر تیمسازی ،تفکیک
کم ،عدم تمرکز و رسمیت پایین دارد.
 -5سبک رهبری دمکراتیک :4داللت بر الگوی مدیریت

میباشد.

مشارکتی دارد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
توانمندسازی

 -4تنوع نیروی کار :3داللت بر استفاده از نیروی کار متنوع
از نظر سن ،جنسیت ،تحصیالت ،قومیت و فرهنگ همراه با

توانمندسازی در لغت به معنی اعطای اختیار ،به خصوص
قدرت قانونی یا اختیار رسمی آمده است .همچنین به عمل ارائه
2. Empowerment
1. Organizational Learning
2. Flexible Organizational Structure

روحیه کار گروهی و تعهد دارد.
رضایت شغلی
3. Democratic Leadership Style
4. Workforce Diverse
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تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است .این حالت احساسی

برای تالش بسیار زیاد در آن سازمان و باور قاطع در قبول

مثبت ،کمک زیادی به سالمت فیزیکی و روانی افراد میکند

ارزشها و اهداف آن سازمان [ .]21تعهد سازمانی ،پذیرش

[ .]14رضایت شغلی ،به واکنشهای احساسی شخص نسبت به

ارزشهای سازمان توسط افراد و درگیر شدن آنها در سازمان

یک شغل خاص اطالق میشود [ .]13رضایت شغلی ،درجه

است [ .]22تعهد سازمانی ،حالتی است که در آن عضو سازمان

مثبت و منفی است که شخص در مورد جنبههای مختلف

به رفتارها ،فعالیتها و اقدامات خود پایبند شده و این باور در

شغلش احساس میکند [ .]17رضایت شغلی ،مجموعهای از

فرد ایجاد میشود که باید این رفتارها را تداوم بخشیده و

باورها است که اشخاص در مورد شغل فعلی خود دارند [.]16

مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند [ .]25ابعاد

رضایت شغلی ،به نگرش کلی فرد درباره شغلش اطالق میشود.

تعهد سازمانی عبارتاند از [:]24

کسی که رضایت شغلیاش در سطح باالیی باشد به کارش نگرش

 -1تعهد عاطفی :8بیانگر وابستگی عاطفی کارکنان به

مثبتی دارد ،ولی کسی که از کارش ناراضی است ،نگرش وی

تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیتهای سازمانی

نیز نسبت به کارش منفی است [ .]18رضایت شغلی ،مجموعهای

است.

از احساسهای سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن
احساسها به کار خود مینگرند [ .]13ابعاد رضایت شغلی

 -2تعهد مستمر :3بیانگر تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به
سازمان است و فرد را در زندگی سازمان سهیم میکند.
 -5تعهد هنجاری :11بیانگر احساسات افراد مبنی بر

عبارتاند از [:]14
 -1پرداخت :2بیانگر میزان حقوق دریافتی و انصاف و
برابری در پرداخت است.

ضرورت ماندن در سازمان است.
نوآوری

 -2شغل :5بیانگر حدی است که وظایف شغلی ،فرصت را
برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم میآورد.
 -5فرصتهای ارتقا :4بیانگر قابلیت دسترسی به فرصتها

دایرةالمعارف رفتار سازمانی ،نوآوری را خلق و به کارگیری
ایده جدید تعریف میکند [ .]23نوآوری ،به هر نوع فرآیند فکری
گفته میشود که مسئله را به طریق مفید حل کند [.]27
نوآوری ،فرآیند گردآوری هر نوع ایده جدید و مفید برای حل

برای پیشرفت است.
 -4سرپرست :3بیانگر تواناییهای سرپرست برای نشان

مسئله میباشد و شامل شکل گرفتن ایده ،پذیرش و اجرای
ایدههای جدید در فرآیند ،محصوالت و خدمات است .نوآوری،

دادن عالقه و توجه به کارکنان است.
 -3همکاران :7بیانگر حدی است که همکاران ،دوستانه،

به معنای به کارگیری ایدههای نوین ناشی از خالقیت است که

شایسته و حمایتی هستند.

میتواند یک محصول جدید ،خدمت جدید یا راه جدید انجام

تعهد سازمانی

کارها باشد [ .]26نوآوری ،کاربرد ایدهها یا رفتار بدیع است

تعهد سازمانی ،6به شیوههای متفاوت تعریف شده است که

[ .]28نوآوری ،فرایندی است که جهت ایجاد ارزش ،طراحی و

در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود .تعهد سازمانی ،عبارت

مدیریت میشود [ .]23نوآوری ،یک ایده ،محصول یا فرآیند یک

است از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی

سامانه یا وسیله که توسط افراد ،گروهها یا سازمانها ،حتی یک

که در آن مشغول به کار هستند .در تعهد سازمانی شخص نسبت

بخش صنعت و جامعه به عنوان یک موضوع جدید درک شود،

به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن ،سازمان

است [ .]51ابعاد عملکرد نوآورانه سازمان عبارتاند از [:]51

خود را مورد شناسایی قرار میدهد [ .]21تعهد سازمانی ،عبارت

1. Job Satisfaction
2. Payment
3. Job
4. Promotion Chance
5. Supervisor

6. Colleagues
7. Organizational Commitment
8. Emotional Commitment
9. Continuance Commitment
10. Normative Commitment
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 -1نوآوری محصول (خدمت) :1داللت بر خدمتی منحصر
به فرد نسبت به سایر خدمات دارد.

بر روی رضایت شغلی؛ بررسی تجربی در صنعت خدمات کشور
پاکستان» نتیجه گرفتند که توانمندسازی کارکنان اثر مثبت

 -2نوآوری بازار :2داللت بر روشهای بازاریابی جدید دارد.

معنیداری بر روی رضایت شغلی دارد .همچنین نتایج نشان داد

 -5نوآوری فرآیند :5داللت بر مکانیسمهای خالقانه و

که اختالف معنیداری بین سطح رضایت شغلی زنان و مردان

روشهای ابداعی دارد و جزئی از نوآوری تکنولوژیک است.
 -4نوآوری رفتار :4داللت بر فرهنگ نوآور و دریافت ایده-

هامبراستد و

پری12

( )2111در پژوهشی تحت عنوان

«توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی» نتیجه

 -3نوآوری استراتژیک :3داللت بر توسعه استراتژیهای

گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی آنها

رقابتی دارد که برای سازمان ارزش ایجاد میکند.

رابطه مثبت معنادار وجود دارد [.]58

توانمندسازی و نوآوری

توانمندسازی و تعهد سازمانی

از نظر اندیشمندانی همچون دراکر،)1388( 7

بالنچارد6

لیو و دیگران )2116( 15پژوهشی را تحت عنوان «ارتقا

( ،)1337لین )2112( 8و حور )2117( 3نیروی انسانی توانمند

تعهد از طریق توانمندسازی» با هدف اینکه آیا برداشت و ادراک

یعنی افراد خالق ،مبتکر و نوآور ،ریسکپذیر و شایسته که مهم-

از توانمندی محیط کار ،پیشزمینهای برای تعهد سازمانی

ترین ابزار رقابتی سازمانها هستند [ .]52اآلرفی)2111( 11

میباشد ،انجام دادند .نتایج نشان داد زمانی که برداشت از

پژوهشی را تحت عنوان «توانمند کردن کارکنان و نقش آن در

توانمندی محیط کار افزایش مییابد ،تعهد سازمانی نیز توسعه

ارتقا نوآوری سازمانی» انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش

پیدا میکند [ .]53برقعی و همکاران ( )2111در پژوهشی تحت

نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی تأثیر

عنوان «بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی» نتیجه

میگذارد [ .]55محمدی ( )1534در پژوهشی تحت عنوان

گرفتند که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه معنیداری

«بررسی تأثیر توانمندسازی بر نوآوری سازمانی در شعب بانک

وجود دارد [ .]41رمزگویان و واعظیآشتیانی ( )1531در

دی استان تهران» نتیجه گرفت که توانمندسازی بر نوآوری

پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه میان توانمندسازی و تعهد

سازمانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارد [.]54

سازمانی کارکنان» نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی و تعهد

توانمندسازی و رضایت شغلی

سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد [ .]41حسینزاده و رازقی

میرکمالی و ناستیزایی ( )1583پژوهشی را تحت عنوان

( )1531پژوهشی را تحت عنوان «بررسی توانمندسازی روانی

«بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی در

بر تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان شهید لبافینژاد در شهر

پرسنل پرستاری» انجام دادند و نتایج نشان داد که بین

تهران» انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازی

توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی در پرسنل پرستاری

روانی بر تعهد سازمانی پرستاران تأثیر میگذارد [.]42

رابطه معنیداری وجود دارد [ .]53آزیم و سعید )2111( 11در

هامبراستد و پری ( )2111در پژوهشی تحت عنوان

پژوهشی تحت عنوان «تأثیر توانمند کردن کارکنان بر روی

«توانمندسازی کارکنان ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی» نتیجه

رضایت شغلی» نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و

گرفتند که بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنها

رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد [ .]57اکبر و دیگران

رابطه مثبت معنادار وجود دارد [.]58

( )2111در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر توانمندسازی کارکنان

رضایت شغلی و نوآوری

1. Product Innovation
2. Market Innovation
3. Process Innovation
4. Behavior Innovation
5. Strategic Innovation
6. Drucker
7. Blanchard

8. Lin
9. Hur
10. Alarifi
11. Azeem & Sayed
12. Humborstad & Perry
13. Liu et al
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«تأثیرات بازاریابی داخلی و هوش هیجانی بر روی عملکرد

مثبت میگذارد ،تعهد مستمر به صورت مستقیم و غیرمستقیم

کارکنان» نتیجه گرفتند که رضایت شغلی نیروی کار بر

بر روی نوآوری تکنولوژیکی و نوآوری اداری تأثیر منفی

فعالیتهای نوآورانه تیمهای کاری اثر میگذارد [ .]45المبرت

میگذارد ،تعهد هنجاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر

و هوگن )2111( 2در پژوهشی تحت عنوان «رابطه ادراکات از

روی نوآوری تکنولوژیکی تأثیر مثبت میگذارد [ .]47المبرت و

نوآوری سازمانی با استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد

هوگن ( )2111در پژوهشی تحت عنوان «رابطه ادراکات از

سازمانی» نتیجه گرفتند که ادراکات از نوآوری سازمانی ،ارتباط

نوآوری سازمانی با استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد

منفی با استرس شغلی دارد .در حالی که ادراکات از نوآوری

سازمانی» نتیجه گرفتند که ادراکات از نوآوری سازمانی ،ارتباط

سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری با رضایت شغلی و تعهد

منفی با استرس شغلی دارد .در حالی که ادراکات از نوآوری

سازمانی دارد [ .]44تیان و چائو )2112( 5در پژوهشی تحت

سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری با رضایت شغلی و تعهد

عنوان «تأثیر فرهنگ اطالعاتی و رضایت شغلی بر روی نوآوری

سازمانی دارد [ .]44حسن ( )2111در پژوهشی تحت عنوان

سازمانی؛ مطالعه سبکهای رهبری مختلف به عنوان

«تعهد سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان؛ مطالعه در بخش

میانجیگر» نتیجه گرفتند که رضایت شغلی بر نوآوری سازمانی

خوردهفروشی» نتیجه گرفت که بین تعهد احساسی و رفتار

تأثیر میگذارد [.]43

نوآورانه رابطه مثبتی وجود دارد و بین تعهد مستمر و رفتار

تعهد سازمانی و نوآوری

نوآورانه رابطه منفی وجود دارد [.]46

مینگ و ینگ )2111( 4پژوهشی را تحت عنوان «چگونه
تعهد سازمانی بر نوآوری سازمانی اثر میگذارد» انجام دادند.

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

نتایج پژوهش نشان داد که تعهد احساسی به صورت مستقیم و

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

1. Chi et al
2. Lambert & Hogan

3. Tien & Chao
4. Ming & Ying
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فرضیههای پژوهش حاضر بر اساس مدل مفهومی فوق

در این پژوهش به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز از

شکل گرفته است .در واقع این پژوهش به دنبال آزمون

 4بسته پرسشنامه استفاده شده است که بر اساس طیف 3

فرضیههای ذیل است:

ال
درجهای لیکرت 2تنظیم شدهاند (از =1کامالً مخالف تا =3کام ً

 -1توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

موافق) .پرسشنامه اول ،محقق ساخته بوده است و توانمندسازی
سازمانی را از طریق ابعادش یعنی یادگیری سازمانی ،ساختار

 -2توانمندسازی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر

مورد سنجش قرار میدهد و مشتمل بر  13سؤال است که 3

 -5توانمندسازی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر
میگذارد.

سؤال برای ارزیابی یادگیری سازمانی 4 ،سؤال برای ارزیابی
ساختار سازمانی منعطف و  3سؤال برای ارزیابی هر یک از ابعاد

 -4رضایت شغلی کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

دیگر میباشد .پرسشنامه دوم ،محقق ساخته بوده و رضایت
شغلی را از طریق ابعادش یعنی رضایت از پرداخت ،رضایت از

 -3تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر
میگذارد.

شغل ،رضایت از ارتقاء و پیشرفت ،رضایت از سرپرست و رضایت
از همکاران مورد سنجش قرار میدهد و شامل  23سؤال است

 -7رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین توانمندسازی
سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان متغیر میانجی است.
 -6تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین توانمندسازی
سازمانی و عملکرد نوآورانه متغیر میانجی است.

که  4سؤال برای ارزیابی رضایت از پرداخت 3 ،سؤال برای
ارزیابی هر یک از ابعاد رضایت از شغل ،رضایت از ارتقاء و
پیشرفت و رضایت از سرپرست و  7سؤال برای ارزیابی رضایت
از همکاران میباشد .پرسشنامه سوم ،استاندارد بوده و تعهد
سازمانی را از طریق ابعاد آن یعنی تعهد عاطفی ،تعهد مستمر و

روششناسی پژوهش

تعهد هنجاری مورد سنجش قرار میدهد و مشتمل بر  24سؤال

پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است .همچنین ،این

است که  8سوال برای ارزیابی هر کدام از این ابعاد در نظر گرفته

پژوهش را میتوان از نوع پژوهشهای میدانی به حساب آورد.

شده است .پرسشنامه چهارم ،استاندارد بوده و عملکرد نوآورانه

روش انجام این پژوهش ،پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی و از

سازمان را از طریق ابعادش یعنی نوآوری خدمت ،نوآوری بازار،

نظر افق زمانی ،از نوع پژوهشهای تکمقطعی است .جامعه

نوآوری فرآیند ،نوآوری رفتار و نوآوری استراتژیک میسنجد و

آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شعب بانک ملی شهر کرمان

شامل  21سؤال است که  4سوال برای ارزیابی هر کدام از این

تشکیل میدهند .تعداد کارکنان در زمان پژوهش  481نفر بوده

ابعاد در نظر گرفته شده است.

است و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدلیابی معادالت

به منظور تعیین روایی

محتوایی5

پرسشنامههای

ساختاری 1استفاده شده است با توجه به نیاز ،تعداد  523نفر از

توانمندسازی سازمانی و رضایت شغلی از نظرات متخصصین

طریق نمونهگیری تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند

(پنج نفر از اساتید دانشگاه) استفاده شده است و روایی محتوایی

که از این تعداد بیش از  38%مرد و حدود  %31دارای مدرک

آنها با درصد باالیی به تأیید رسیده است .پرسشنامههای تعهد

تحصیلی لیسانس و فوقلیسانس هستند ،حدود  31%از آنها

ال در
سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان نیز استاندارد بوده و قب ً

دارای سابقه خدمتی باالتر از  11سال و بیش از  31%از آنها

پژوهشهای دیگر از جمله توسط مییر و هرسکویتک ()2111

باالی  51سال سن دارند.

و وانگ و احمد ( )2114مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنین روایی سازه 4پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی
1. Structural Equation Modeling
2. Likert Scale

3. Content Validity
4. Construct Validity
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سازمانی منعطف ،سبک رهبری دمکراتیک و تنوع نیروی کار
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تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
تأییدی 1مورد بررسی قرار گرفته است که در بخش یافتههای

مکنون 3و مشهود 7را به طور همزمان فراهم میسازد .این ویژگی

پژوهش به آن پرداخته شده است.

بسیار مناسب برای تحلیل مدلهای نظری است که در اکثر

پایایی 2پرسشنامههای توانمندسازی سازمانی ،رضایت

مواقع مفاهیم اشاره شده در آنها پدیدههای غیرقابل مشاهده

شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان با استفاده آلفای

را خالصهسازی نموده است [ .]48در این پژوهش به منظور

کرونباخ 5به ترتیب  1/8 ،1/83 ،1/31 ،1/85محاسبه شده است

برازش الگوهای اندازهگیری ،آزمون الگو پیشنهادی و فرضیهها

و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای

از رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتههای پژوهش

دارای اعتبار هستند.

برازش الگوهای اندازهگیری

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و دادهها پس از

در این بخش به منظور برازش الگوهای اندازهگیری ،از

ورود به رایانه از طریق نرمافزارهای  SPSSو  LISRELمورد

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .بَعد از اطمینان از

تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .در تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا

وجود روایی و پایایی در شاخصهای گردآوری شده ،جهت

نرمال بودن تمام متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است و پس از

مشخص کردن اینکه شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای

انجام آزمون آماری کولموگروف -اسمیرنوف 4و تأیید نرمال بودن

مشهود) تا چه اندازهای برای سنجش متغیرهای پنهان

متغیرها ،از رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده

(متغیرهای مکنون) قابل قبول هستند ،الزم است ابتدا

است .از ویژگیهای رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری ،پیوند

متغیرهای مشاهده که مربوط به متغیرهای پنهان میباشد به

دادن میان دانش نظری و تجربی به منظور درک بهتر از دنیای

طور مجزا مورد آزمون قرار گیرند .شاخصهای کلی برازش و

واقعی است .چنین تحلیلی امکان مدلسازی بر اساس متغیرهای

بارهای عاملی الگوهای اندازهگیری در ادامه آمده است:

جدول  .1تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری

نام شاخص

نسبت
کای دو به
درجه
6
آزادی

شاخص
برازندگی

8

ریشه دوم

شاخص

شاخص نرم

شاخص نرم

شاخص

شاخص

تعدیل

شده

نشده

برازندگی

برازندگی

12

15

برازندگی

3

برازندگی

11

برازندگی

11

فزاینده

تطبیقی

برآورد واریانس
خطای
تقریب

14

حد قابل قبول

≥5

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≥1/18

توانمندسازی

1/734

1/347

1/314

1/371

1/365

1/384

1/385

1/147

رضایت شغلی

2/346

1/362

1/35

1/313

1/356

1/343

1/347

1/173

تعهد سازمانی

1/763

1/325

1/882

1/354

1/37

1/362

1/362

1/147

عملکرد نوآورانه

1/336

1/343

1/316

1/326

1/332

1/362

1/361

1/145

جدول  .2بار عاملی استاندارد شده و مقادیر  tسؤالهای مربوط به سازهها
بُعد

یادگیری
سازمانی

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی استاندارد
شده

t-value

P-value

سؤال 1

1/34

6/643

>1/13

سؤال 2

1/727

8/232

>1/13

سؤال 5

1/74

11/755

>1/13

سؤال 4

1/715

8/781

>1/13

1. Factor Analysis
2. Reliability
5. Cronbach's Alpha
4. Kolmogorov-Smirnov
5. Latent Variable
6. Manifest Variable
)7. Normed Chi-Square ((χ2/df

بُعد

نوآوری
خدمت

سؤال
پرسشنامه

بار عاملی استاندارد
شده

P-value t-value

سؤال 1

1/347

-

>1/13

سؤال 2

1/366

6/25

>1/13

سؤال 5

1/44

7/52

>1/13

سؤال 4

1/483

7/743

>1/13

)8. Goodness of Fit Index (GFI
)9. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)10. Normed Fit Index (NFI
)11. Non-Normed Fit Index (NNFI
)12. Incremental Fit Index (IFI
)13. Comparative Fit Index (CFI
)14. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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سؤال 3
ساختار
سازمانی
منعطف

تنوع نیروی
کار

رضایت از
پرداخت

رضایت از
شغل

رضایت از
ارتقاء و
پیشرفت

رضایت از
سرپرست

رضایت از
همکاران

سؤال 7

1/637

3/336

>1/13

سؤال 6

1/453

6/25

>1/13

1/227

5/723

>1/13

-

>1/13
>1/13

سؤال 3

1/615

سؤال 7

1/353

11/111

>1/13

سؤال 6

1/612

14/533

>1/13

سؤال 8

1/844

18/583

>1/13

سؤال 8

سؤال 3

1/818

-

>1/13

سؤال 3

1/517

سؤال 11

1/812

17/321

>1/13

سؤال 11

1/243

4/673

سؤال 11

1/623

14/481

>1/13

سؤال 11

1/583

3/813

>1/13

سؤال 12

1/612

15/632

>1/13

سؤال 12

1/436

3/347

>1/13

سؤال 15

1/834

16/338

>1/13

سؤال 15

1/736

-

>1/13

سؤال 14

1/811

-

>1/13

سؤال 14

1/343

6/622

>1/13

سؤال 13

1/813

17/341

>1/13

سؤال 13

1/711

8/533

>1/13

سؤال 17

1/665

13/212

>1/13

سؤال 17

1/776

8/711

>1/13

سؤال 16

1/852

17/618

>1/13

سؤال 16

1/328

-

>1/13

سؤال 18

1/314

8/263

>1/13

سؤال 13

1/454

7/337

>1/13

1/144

1/862

>1/13

-

>1/13

نوآوری بازار

نوآوری
فرآیند

نوآوری رفتار

سؤال 18

1/688

13/362

>1/13

سؤال 13

1/354

-

>1/13

سؤال 1

1/626

14/631

>1/13

سؤال 21

سؤال 2

1/613

14/472

>1/13

سؤال 1

1/741

سؤال 5

1/634

21/312

>1/13

سؤال 2

1/618

11/421

سؤال 4

1/824

-

-

سؤال 5

1/612

11/246

>1/13

سؤال 3

1/877

18/634

>1/13

سؤال 4

1/625

11/228

>1/13

سؤال 7

1/832

13/717

>1/13

سؤال 3

1/641

11/473

>1/13

سؤال 6

1/312

21/275

>1/13

سؤال 7

1/347

11/856

>1/13

سؤال 8

1/817

-

-

سؤال 6

1/316

8/374

>1/13

سؤال 3

1/638

27/371

>1/13

سؤال 8

1/762

11/581

>1/13

سؤال 11

1/653

18/113

>1/13

سؤال 3

1/757

11/743

>1/13

سؤال 11

1/852

18/633

>1/13

سؤال 11

1/338

11/111

>1/13

سؤال 12

1/818

18/222

>1/13

سؤال 11

1/386

3/836

>1/13

سؤال 15

1/688

-

-

سؤال 12

1/656

11/555

>1/13

سؤال 14

1/754

12/716

>1/13

سؤال 15

1/821

15/566

>1/13

سؤال 13

1/825

17/678

>1/13

سؤال 14

1/765

11/171

>1/13

سؤال 17

1/811

17/183

>1/13

سؤال 13

1/686

15/164

>1/13

سؤال 16

1/861

18/116

>1/13

سؤال 17

1/783

-

-

سؤال 18

1/632

-

-

سؤال 16

1/157

4/732

>1/13

سؤال 13

1/631

14/837

>1/13

سؤال 18

1/212

4/733

>1/13

سؤال 21

1/833

13/541

>1/13

سؤال 13

1/288

-

-

سؤال 21

1/816

17/315

>1/13

سؤال 21

1/847

7/538

>1/13

سؤال 22

1/352

11/827

>1/13

سؤال 21

1/871

4/452

>1/13

سؤال 25

1/632

-

-

سؤال 22

1/233

5/314

>1/13

سؤال 24

1/827

18/236

>1/13

سؤال 25

1/574

2/312

>1/13

سؤال 23

1/733

15/133

>1/13

سؤال 24

1/328

2/114

>1/13

نوآوری
استراتژیک

تعهد عاطفی

تعهد مستمر

تعهد
هنجاری

Factor Loading>0.3; P-value<0.05; t-value>1.98

همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود تمامی
شاخصهای برازش ،مدلهای اندازهگیری توانمندسازی
سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد نوآورانه
سازمان را تائید میکنند و همانگونه که در جدول  2نیز

مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به دو متغیر
توانمندسازی سازمانی رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و
عملکرد نوآورانه سازمان (به جز شاخص  21متغیر عملکرد
نوآورانه سازمان و شاخصهای  13 ،18 ،16و  22متغیر
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سبک
رهبری
دمکراتیک

1/766

-

>1/13

-

>1/13

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی

تعهد سازمانی) از مقدار آماره ( tبیشتر از  )1/38و بار عاملی

85

آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیههای پژوهش

(بیشتر از  )1/5قابل قبولی برخوردار هستند و بدین ترتیب

در این بخش به منظور آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیه-

شاخص  21متغیر عملکرد نوآورانه سازمان و شاخصهای

های پژوهش ،از رویکرد مدلیابی معادالت مبتنی بر تحلیل

 13 ،18 ،16و  22متغیر تعهد سازمانی از روند کار حذف

مسیر 1استفاده شده است که نتایج آن در شکل  2نمایش داده

میشود.

شده است:
Downloaded from jiu.ir at 1:29 +0330 on Friday October 19th 2018

شکل  .2الگوی لیزرل در حالت تخمین استاندارد

بررسی شاخصهای نکویی برازش در جدول  5بیانگر این است که الگوی پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است.
جدول  .3شاخصهای برازش الگوی پژوهش
نام شاخص

نسبت کای
دو به درجه
آزادی

حد قابل قبول

≥5

≤1/3

الگو

2/132

1/35

شاخص
برازندگی

شاخص

شاخص

ریشه دوم

شاخص
تعدیل

شده

نشده

برازندگی

برازندگی

برآورد واریانس

برازندگی

برازندگی

برازندگی

فزاینده

تطبیقی

خطای تقریب

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≤1/3

≥1/18

1/83

1/38

1/33

1/33

1/33

1/136

نتایج ارائه شده در جدول  4نشاندهنده اثر مثبت و معنادار
توانمندسازی سازمانی بر رضایت شغلی ( ،)1/34تعهد سازمانی

شاخص نرم

شاخص نرم

( )1/22بر عملکرد نوآورانه است و با توجه به این نتایج ،فرضیه-
های  1تا  3پژوهش تأیید میشود.

کارکنان ( )1/85و عملکرد نوآورانه ( )1/5و همچنین اثر مثبت

نتایج جدول  3نشان میدهد که توانمندسازی سازمانی

و معنادار رضایت شغلی ( )1/57و تعهد سازمانی کارکنان

عالوه بر تأثیر مستقیم ،به طور غیرمستقیم و از طریق رضایت

1. Path Analysis

فصلنامه صنعت و دانشگاه ،سال نهم ،شمارههای  55و  ،54پاییز و زمستان 1533
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تأثیر میگذارد که میزان تأثیر مستقیم برابر با  1/5و میزان تأثیر

نوآورانه سازمان برابر با  2/561و سطح معنیداری برابر 1/118

غیرمستقیم از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به

به دست آمد که بر اساس این نتایج ،اثر میانجیگری رضایت

ترتیب برابر با  1/54و  1/18است .همچنین بر اساس محاسبات

شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بر رابطه بین توانمندسازی

انجام شده ،مقدار آماره  tآزمون سوبل 1برای بررسی نقش

سازمانی و عملکرد نوآورانه سازمان تأیید میگردد و بدین ترتیب

میانجی رضایت شغلی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و

فرضیه  7و  6پژوهش تأیید میشود (در آزمون سوبل اگر سطح

عملکرد نوآورانه سازمان برابر با  2/511و سطح معنیداری برابر

معنیداری کمتر از  1/13باشد نقش متغیر میانجی تأیید

 1/121و مقدار آماره  tآزمون سوبل برای بررسی نقش میانجی

میشود).

جدول  .4آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیهها

برآورد

آماره t

P-value

نتیجه

H1

تأثیر توانمندسازی بر عملکرد نوآورانه

1/5

5/33

>1/13

تأیید

H2

تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی

1/34

18/13

>1/13

تأیید

H3

تأثیر توانمندسازی بر تعهد سازمانی

1/85

13/22

>1/13

تأیید

H4

تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد نوآورانه

1/57

2/52

>1/13

تأیید

H5

تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد نوآورانه

1/22

2/4

>1/13

تأیید

t-value>1.96; P-value<0.05

جدول  .5اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی
تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

مسیرها
عملکرد نوآورانه

1/5

-

1/5

افزایشی

توانمندسازی

رضایت شغلی

1/34

-

1/34

افزایشی

توانمندسازی

تعهد سازمانی

1/85

-

1/85

افزایشی

رضایت شغلی

عملکرد نوآورانه

1/57

-

1/57

افزایشی

تعهد سازمانی

عملکرد نوآورانه

1/22

-

1/22

افزایشی

توانمندسازی

رضایت شغلی

عملکرد نوآورانه

-

1/54

1/54

افزایشی

توانمندسازی

تعهد سازمانی

عملکرد نوآورانه

-

1/18

1/18

افزایشی

توانمندسازی

تأثیر مستقیم

1. Sobel Test

نوع رابطه
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شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد نوآورانه سازمان

تعهد سازمانی در رابطه بین توانمندسازی سازمانی و عملکرد

تأثیر توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی
83
بحث و نتیجهگیری

رسیدند که توانمندسازی کارکنان بر روی رضایت شغلی

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی امکان تأثیرگذاری و

آنها اثرگذار میباشد [ .]56هامبراستد و پری ،در

تعیین میزان تأثیر احتمالی توانمندسازی سازمانی بر

پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی و

عملکرد نوآورانه سازمان با توجه به رضایت شغلی و تعهد

رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد [.]58

معادالت ساختاری نشان داد که توانمندسازی سازمانی

سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.

عالوه بر تأثیر مستقیم ،به صورت غیرمستقیم و از طریق

این یافته با نتایج پژوهش لیو و دیگران ( ،)2116برقعی و

رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان نیز بر عملکرد

همکاران ( ،)2111حسینزاده و رازقی ( ،)1531ساهو و

نوآورانه سازمان تأثیر مثبت میگذارد .یافتههای حاصل از

دس ( ،)2111هامبراستد و پری ( )2111انطباق و

این پژوهش با نتایج پژوهشهای مختلف مورد مقایسه و

همخوانی دارد .لیو و دیگران ،در پژوهشهای خود به این

تحلیل قرار گرفت که به شرح ذیل است:

نتیجه رسیدند زمانی که برداشت از توانمندی محیط کار

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که

افزایش مییابد ،تعهد سازمانی نیز توسعه پیدا میکند

توانمندسازی سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر

[ .]53برقعی و همکاران ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

مثبت میگذارد .این یافته با نتایج پژوهش دراکر (،)1388

رسیدند که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه

بالنچارد ( ،)1337لین ( ،)2112حور ( ،)2117کاتز

معنیداری وجود دارد [ .]41حسینزاده و رازقی ،در

( ،)2114اآلرفی ( ،)2111محمدی ( )1534همخوانی دارد.

پژوهشهایشان به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی

از نظر اندیشمندانی چون دراکر ،بالنچارد ،لین و حور نیروی

روانی بر تعهد سازمانی پرستاران تأثیر میگذارد [.]42

انسانی توانمند یعنی افراد خالق ،مبتکر و نوآور ،ریسکپذیر

ساهو و دس ،از جمله پیامدهای توانمندسازی کارکنان را

و شایسته [ .]52اآلرفی ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

افزایش تعهد سازمانی آنها میدانند [ .]43هامبراستد و

رسید که توانمند کردن کارکنان بر نوآوری سازمانی تأثیر

پری ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که بین

میگذارد [ .]55محمدی ،در پژوهشهایش نتیجه گرفت

توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت

که توانمندسازی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنادار

وجود دارد [.]58

میگذارد [.]54

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد رضایت شغلی

یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که توانمندسازی

کارکنان بر عملکرد نوآورانه سازمان مثبت میگذارد .این

سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت میگذارد.

یافته با نتایج پژوهش چای و دیگران ( ،)2118المبرت و

این یافته با نتایج پژوهش میرکمالی و همکاران (،)1583

هوگن ( ،)2111آقاجانی و همکاران ( ،)1531تیان و چائو

آزیم و سعید ( ،)2111اکبر و همکاران ( ،)2111هامبراستد

( )2112انطباق دارد .چای و دیگران ،در پژوهشهای خود

و پری ( )2111هماهنگ میباشد .میرکمالی و همکاران،

به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی نیروی کار بر

در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که بین

فعالیتهای نوآورانه تیمهای کاری اثر میگذارد [.]45

توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی در پرسنل

المبرت و هوگن ،در پژوهشهای خود نتیجه گرفتند که

پرستاری رابطه معنیداری وجود دارد [ .]53آزیم و سعید،

ادراکات از نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی با رضایت شغلی

در پژوهشهای خود نتیجه گرفتند که بین توانمندسازی

دارد [ .]44به زعم آقاجانی و همکاران ،عوامل سازمانی از

کارکنان و رضایت شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد

جمله رضایت شغلی ،رضایت مشتری و حمایت مدیریت،

[ .]57اکبر و همکاران ،در پژوهشهای خود به این نتیجه

کارآفرینی درون سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد [.]31
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یافته دیگر پژوهش نشان میدهد که توانمندسازی
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تیان و چائو ،در پژوهشهایشان نتیجه گرفتند که رضایت

فهرست منابع
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