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تاريخ دريافت مقاله95/02/27 :

ارزیابی اثر نوعدوستی کارکنان بر نوآوری سازمانی در محیطهای
دانشگاهی :تبیین نقش میانجی تعلق خاطر کاری

این پژوهش با هدف بررسی اثر نوعدوستی بر نوآوری سازمانی با تبیین نقش میانجی
تعلق خاطر کاری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شیوه کمی انجام شده است.
روش پژوهش ،توصیفی -همبستگی است .نمونه آماری شامل  132نفر از جمعیت آماری
 630نفری کارکنان و مدیران دانشگاه مذکور که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش ،دو پرسشنامه و یک مقیاس بود که پس از سنجش
نشان داد که میانگین نوعدوستی کارکنان از حد کفایت مطلوب باالتر است و تعلق خاطر
کاری در کارکنان از حد کفایت قابل قبول باالتر است .نوآوری سازمانی از حد کفایت قابل
قبول پائینتر است .همچنین بر اساس یافتهها بین سه متغیر اصلی پژوهش همبستگی وجود
دارد .متغیر تعلق خاطر کاری  47درصد واریانس نوآوری را تبیین میکند و متغیر نوعدوستی
 11درصد واریانس تعلق خاطر کاری را تبیین میکند ،ولی متغیر نوعدوستی بهصورت
مستقیم بر متغیر نوآوری اثرگذار نبوده و نوعدوستی بهواسطه تعلق خاطر کاری ،نوآوری
سازمانی را پیشبینی میکند.
واژگان کلیدی :نوعدوستی ،تعلق خاطر کاری ،نوآوری سازمانی ،دانشگاه
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مقدمه
مؤسسات آموزش عالی ازجمله دانشگاهها بهصورت سنتی تولیدکننده دانش جدید،
فنّاوری و دانشآموختگانی با سطح دانش خوب هستند .امروزه عالوه بر این
رسالتها ،از مؤسسات آموزش عالی بهعنوان زمینهساز در ایجاد مشارکت نوآوری و
توسعه در جامعه نیز یاد میشوند .این در حالی است که نوآوری تکنولوژی ،اقتصادی
و اجتماعی به انواع جدید فعالیت و همکاری درسته مدیریت ،اساتید ،پژوهشگران،
دانشجویان و کارکنان در آموزش عالی نیاز دارد .پیامد این امر فرایند نوآوری را به
دنبال داشته که نیاز به کاربرد در دانشگاه است (لین و همکاران.)7 :2008 ،1
در کنار فرایند افزایش پیچیدگی جهانی متأثر از تفاوتهای چالشزای فرهنگی،
سازمانها را با فشاری در جهت ایجاد نوآوری ،حمایت از تغییر در فرایند مدیریت و
ساختار ،همسو با تغییرات محیطی مواجه میکند (شوهام و همکاران.)227 :2012 ،2
از این رو ،نوآوری در موقعیت پیچیده و جو رقابتی کنونی نیازی ضروری است
(کمپس ،2011 ،3آلجره.)1 :2009 ،4
درک هماهنگی بین رفتارهای مدنی در عملکرد سازمانی بهمنظور مدیریت و
تقویت اینگونه رفتارها ،هشداری در کسب و کار و همچنین دارای باالترین مزیت
رقابتی پایدار در سازمانها محسوب میشود (لینن برگر .)3 :2011 ،5بهعنوان یک
رفتار اجتماعی ،رفتارهای نوعدوستانه میتواند اعتماد در بین اعضای سازمان را
تشویق کند (فرین ،دریکس و کرامر .)871 :2006 ،6لذا نوعدوستی ،ریسکپذیری،
تعامل با محیط بیرون ،گفتگو و مشارکت در تصمیمگیری را تشویق میکند (فرین و
همکاران .)880 :2006 ،مهارت مدیریتی اخیر بر حداکثر عملکرد سازمانی با توجه به
تحریک نگرش با تأکید بر روانشناسی مثبت سازمانی تمرکز دارد و مطالعه روان
شناسی مثبت منابع انسانی و ظرفیتهای آن میتواند در اندازهگیری ،توسعه مؤثر
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عملکردی و ازجمله افزایش تعلق خاطر کاری در کارکنان اثرگذار باشد (لوتانز،1
 )698 :2002که اینگونه سازمانها متناسب عصر حاضرند.
از سویی صاحبنظران حوزه روانشناسی مثبت سازمانی ،از تعلق خاطر کاری
بهعنوان یکی از مؤلفههای مورد توجه و جذاب مطالعاتی در سازمان یاد کردهاند (باکر
و شوآفیلی .)706 :2006 ،2نیروی کار بسیار متعهد میتواند ،نوآوری ،بهرهوری و
عملکرد پایین را افزایش دهد (مارکی .)1 :2013 ،3با احساس تعلق خاطر کاری
کارکنان ،در سازمان وفاداری سازمانی و جو صمیمی ایجاد میشود .در چنین محیطی
که افراد در طول زمان با هم آشنا شدهاند و احساس تعلق و وفاداری به زیستن و
فعالیت در گروه را پیدا کردهاند ،کارها سادهتر و فعالیتهای گروهی بهخوبی و با
سرعت پیشرفت میکند (طباطبایی و مرجایی .)36 :1380،لذا با توجه به اهمیت پدیده
نوآوری سازمانی برای باقی ماندن در دنیای رقابت کنونی ،اثر نوعدوستی کارکنان بر
نوآوری سازمانی با تبیین نقش میانجی تعلق خاطر کاری در این پژوهش ،مورد توجه
قرار گرفته است .این شکاف پژوهشی زمانی بارزتر میشود که خاطرنشان شود
پژوهشی پیدا نشد که بهطور مستقیم به بررسی اثر مستقیم نوعدوستی و تعلق خاطر
کاری بر نوآوری سازمانی پرداخته باشد .بنا بر این با توجه به اهمیت نوآوری سازمانی
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،بررسی این موضوع بهعنوان ضرورت و
شکاف مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش ،تعلق خاطر کاری در
سه شاخص :سرزندگی ،فدایی شدن و مجذوب شدن و نوآوری سازمانی در پنج بعد
خالقیت ،دیدگاههای باز نسبت به تغییر ،جهتگیری آیندهنگرانه ،ریسکپذیر بودن،
پیشکنش بودن و نوعدوستی بهعنوان یک عامل تنها بررسی شده است .پرسش کلی
پژوهش این است که آیا نوعدوستی کارکنان دانشگاه شیراز با نقش میانجی تعلق
خاطر کاری آنان ،سبب نوآوری سازمانی در محیطهای دانشگاهی میشود؟
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نوعدوستی
در ادبیات پژوهش ،نوعدوستی به رفتار کمکی و انتخابی دیگران در مشکالت
مرتبط کاری از جمله کمک به افراد غایب ،توجه به افراد جدید در موارد غیر لزوم و
کمک به همکارانی که حجم کاری باال دارند ،اشاره دارد (اسمیت ،اورگان و نیر،1
 .)654 :1983سیمون )8 :1991( 2در تعریف نوعدوستی ،بیان میکند که افراد
نوعدوست بهصورت قابل مالحظهای نقش هدایت و کارگردانی دیگران را دارند .وی
بیان میدارد که افراد نوعدوست )1:به دنبال افزایش آسایش دیگران بیشتر از خود
هستند؛  )2بهطور انتخابی عمل میکنند؛  )3بهصورت بینالمللی به دنبال کمک به
دیگران هستند؛  )4انتظار پاداش خارجی از دیگران ندارند .تئوری نوعدوستی از آن
بهعنوان صفتی ارثی یا واقعیت انگیزشی روانی و برخالف تئوری تکامل داروین مبتنی
بر انتخاب طبیعی انسان نام میبرد (هیلی.)387 :2004 ،3
توجه علمی به نوعدوستی در انسان از دهه  1960شروع به رشد کرد (فجین ،اونز
و گودیر اسمیت .)1 :2014،4در نوعدوستی ،انگیزشها هر دو مشخصاً ذاتی بوده و
میتوانند بروز یابند .نوع انگیزش رویکرد نوعدوستی را از رویکرد شبه نوعدوستانه
جدا میکند .رویکرد شبه نوعدوستانه ،انتظار پاداش شخصی به فرم درونی یا خارجی
را شامل میشود و لذا معیار پایهای انگیزش در بیان نوعدوستی مطرح میشود
(باتسون.)2 :2010 ،5
تیتموس )1971( 6نوعدوستی را رویکرد اجتماعی–سازمانی بیان کرد .بدین منظور
رفتارهای نوعدوستانه در سه سطح اصلی :فردی ،جامعه ،سازمانی آشکار میشود.
نوعدوستی در سطح فردی اغلب در فعالیتهای اتفاقی با نمود مهربانی و تمایل به
همکاری خودبهخودی ،در سطح سازمانی در غالب اوقات بهعنوان رفتار شهروندی
سازمانی و بهعنوان رفتاری فردی و احتیاطی و نه دستوری تعریف میشود که با
سیستم پاداش رسمی تشخیص داده نشده و درمجموع پیشبرنده عملکرد کارآمد و
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مفید در سازمان است (اورگان ،پادساکوف و مکینز .)3 :2006 ،1در تمام سطوح نتایج
نوعدوستی ،اثر فزاینده کمکی در سطح باالی اعتماد و هشیاری اخالقی و همکاری
داشته و احساس عمیق جمعی را ایجاد و در کل این پیامدها همانی است که امروزه
سازمانها به دنبال آن هستند (باتسون و همکاران.)1 :2007 ،
در پژوهشی با عنوان "اثر نوعدوستی و ارتباط تعارض بر یادگیری سازمانی" نشان
داده شده است که نوعدوستی در سازمان بهطور مستقیم با ابعاد تسهیلکننده یادگیری
سازمانی که میتواند منجر به نوآوری و خالقیت شود و همچنین نوعدوستی
تشویقکننده کارکنان به آزمودن فرایندها یا فعالیتهای جدید است و سبب هدایت
تعامل بین فردی ،افزایش تماس افراد برای ارتباط و تبادل اطالعات است و مشوق
مکالمه و تعامل با محیط بیرون است که به خودی خود میتواند نوآوری را در
سازمان به دنبال داشته باشد .همچنین نوعدوستی در سازمان ،پیشبرنده خطرپذیری،
گفتگو ،تعامل بیرونی ،مشارکت و تصمیمگیری و متعاقباً پیشبرنده یادگیری سازمانی
است .نتایج مطالعات پژوهشی نشان میدهد که سازمانها با کارکنان نوعدوست
بهصورت راحتتر و انتخابی در جو ایجاد شده کمک به دیگران را در مشکالت
مرتبط کاری انجام میدهند (گینوت وچایوا.)4 :2015 ،2
نوآوری
نوآوری کاربرد راه حلهای بهتر برای رفع نیازهای جدید و یا نیازهای موجود بازار
تعریف شده است .نوآوری با ارائه محصوالت مؤثرتر ،فرایندها ،خدمات ،فناوریها یا
ایدههایی است که بهآسانی در دسترس بازار ،دولتها یا جامعه است (مارانوایلس،3
 .)28 :1992در کل میتوان نوآوری را عمل یا فرایندی که سبب رفع نیاز برای
پاسخگویی بهتر به محیط در تمام انواع سازمانها نامید که سبب جذب سرمایه بیشتر
و بهرهوری بهتر میشود.
نوآوری سازمانی میتواند با تغییرات مثبت در کارایی ،محصولدهی ،کیفیت،
رقابتگری و اشتراک بازار مرتبط باشد (سالگو و ورا .)55 :2012 ،4تمام سازمانها
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(بیمارستانها ،دانشگاهها ،دولتها) میتوانند خلّاق عمل کنند (سالگو و همکاران،
 .)58 :2009نوآوری به سه عامل برای تحقق نیاز دارد .1 :تشخیص نیاز  .2افراد
شایسته با فناوری مربوط  .3پشتیبانی مالی (انجلبرگر .)1982 ،1زمینه مطالعات نوآوری
بسته به جایگاه نمود آن (سازمانها یا غیر سازمان) و چگونگی ایجاد آن (فرایند) و یا
تفاوت در فرایند زمانی در بخشها ،صنایع یا ملیتها یا انواع نوآوری ،نمود پیدا
میکند (شامپیتیر .)5 :1962 ،2دریک تقسیمبندی نوآوری در موارد زیر دستهبندی
میشود:
3
 .1نوآوری محصوالت  :شامل معرفی محصوالت ،خدمات جدید یا ایجاد توسعه
یا بهبود معنیدار در محصوالت یا خدمات جدید (پولدر و همکاران)245 :2010،4؛ .2
نوآوری در فرایند :5شامل بهکارگیری ،تولید یا روشهای ارائه نوین یا بهبود معنادار
در تجهیزات ،فناوری ،نرم افزار تولید یا روش ارائه است (او ای سی دی:2005 ،6
)245؛  .3نوآوری بازاریابی :7شامل کاربرد جدید بازاریابی بوده که تغییرات معنیدار
در فروش محصول و راهبردهای فروش ایجاد میکند (چن)108 :2006 ،8؛  .4نوآوری
سازمانی :9شامل شیوههای نو در انجام مشاغل ،روشهای نظمدهی محیط کار،
نظامهای تصمیمگیری و راههای جدید ارتباطات خارجی سازمانی است .اینگونه
نوآوری میتواند عملکرد سازمان و یا کارایی را افزایش بخشد (پولدر و همکاران،
.)246 :2010
مرور پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که در زاویهیابی ابعاد نوآوری سازمانی
به این تئوری بر اساس پنج بعد برای نوآوری سازمانی شامل :خالقیت ،10دیدگاههای
باز نسبت به تغییر ،11جهتگیری آیندهنگرانه ،1ریسکپذیر بودن ،2پیش کنش بودن،3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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بودن ،3بهعنوان برایندی از فرایندهای قیاسی–استقرایی سازمانی توجه شده است
(شوهام و دیگران )227 :2012 ،4که در این پژوهش مورد استناد قرار گرفته است.
در پژوهشی با هدف بررسی اثر انواع نوآوری بر عملکرد سازمانی ،یافتههای
پژوهش نشان داده است که با افزایش نوآوری در شرکتهای تولیدی میتوان به
عملکرد باال دست یافت (حسن .)255 :2013 ،شواهد نشان میدهد که نوآوری
سازمانی گاهی اوقات بهعنوان فرایند تغییر و گاهی بهعنوان پیامد پذیرش بهکار گرفته
میشود و مفهوم نوآوری سازمانی عامل مهمی برای رقابتهای سازمانی است
(آرمبراستر .)651 :2008 ،5همچنین نشان داده شده است که انواع نوآوری بر یکدیگر
اثر گذاشته و متناسب است که در ترکیب با هم بهکار گرفته شوند (والکر:2004 ،6
 .)247همچنین پژوهشی مبنی بر موقعیت جهت نوآوری سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی چنین نشان داد کارک نان جامعه آماری این درک را دارند که زمانی سازمان به
نوآوری دست مییابد که رفتارهای شهروند سازمانی ،رفتاری انتخابی خارج از حوزه
شغلی در نظر گرفته شود (اوبیورا و اوکپو .)8 :2015 ،7در پژوهشهای داخلی نیز
شواهد مطالعات تجربی نشان داده است که نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به
نوآوری کارکنان اساسی است (رجاییپور و همکاران.)177 :1391 ،
تعلق خاطر کاری
برای اولین بار ویلیام کان ،تعلق خاطر کاری را به مفهوم استفاده کردن از تمام وجود
خویش در جهت ایفای نقشهای کاری و سازمانی بیان کرد .در تعلق خاطر کاری،
افراد تمام ابعاد فیزیکی ،شناختی و عاطفی خویش را در ایفای نقش به کار میگیرند و
در نبود تعلق خاطر ،افراد بهطور فیزیکی ،شناختی و عاطفی از نقشهای کاری خویش
دور هستند (کان .)25 :1990 ،8مطالعات نشان داده است با ایجاد تعلق خاطر کاری در
1
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کارکنان همافزایی بین فرد و سازمان رخ میدهد که برای هر دو گروه پیامدهای مثبتی
به همراه خواهد داشت .این پیامد میتواند شامل نگرشهای مثبت ،شناخته شدن قوی
با کار (رضایت شغلی و تعهد سازمانی) ،سالمت ذهنی و روانی شامل احساسات
مثبت و کاهش فرسودگی شغلی ،عملکرد درونشغلی و برونشغلی بهتر ،افزایش
انگیزش درونی ،ابتکار عمل فردی و رفتار پیشگام و کسب منابع شغلی و شخصی
باشد (عیسیخانی و داناییفرد .)25 :1391 ،پژوهشگران الزامات مختلفی برای تحقق
تعلق خاطر کاری را بررسی کردهاند که جامعترین آن در پژوهشهای شاوفلی و
همکاران ( ) 2008-2004در سه بعد الزامی :منابع شغلی ،منابع سازمانی و منابع
شخصی بیان شده است .منابع شغلی به ابعاد فیزیکی ،روانشناختی ،اجتماعی و
سازمانی شغل اشاره دارند (باکر )312 :2007 ،که نیازمند تالش فیزیکی و
روانشناختی پایدار از طرف کارکنان است (دمروتی ،باکر و شاوفلی.)501 :2001 ،1
منابع سازمانی به میزان حمایتی بودن سیاستهای سازمان ،همچنین وجود بسترهای
سازمانی حامی نیازها و خواستههای کارکنان اشاره دارد (ریچمن و همکاران:2008 ،2
 .)155منابع شخصی به خودارزیابی مثبت مرتبط با تابآوری و حس فرد از
تواناییهای خویش در تأثیرگذاری بر محیط اشاره دارد (هاب فول و همکاران،3
.)636 :2003
از سوی دیگر تعلق خاطر کاری حاالت ذهنی مثبت ،رضایتبخش و مرتبط با کار
است که با سه شاخص سرزندگی ،4فدایی شدن 5و مجذوب شدن 6تعریف شده است.
سرزندگی با سطح باالی انرژی و رضایت روحی در زمان کار شناخته میشود .فدایی
شدن به درگیر شدن شدید شخص با کار و تجربه حس معنیداری ،اشتیاق و چالش
اشاره دارد .مجذوب شدن با تمرکز کامل و جذب شدن شادمانه در کار متمایز میشود
که به موجب آن زمان به سرعت گذشته و منفک کردن خویش از کار برای فرد مشکل
است .به بیان دیگر ،تعلق خاطر کاری به شناخت عاطفی فراگیر که نه تنها بر اهداف
جزئی ،واقعه خاص فردی یا رفتاری تمرکز نداشته بلکه با ارتباط مؤثر با فعالیتهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مختلف شغلی و هماهنگی بهتر با نیازهای شغلی مفهوم مییابد (شاوفلی.)74 :2002 ،
در پژوهش اخیر سه بعد سرزندگی ،فدای ی شدن و مجذوب شدن در کار به دلیل
نگرش روانشناسی سازمانی مثبت و به دلیل کارایی در استفاده زمینهای بینالمللی
توسط شافلی و همکاران ( )704-702 :2002مورد استناد این پژوهش قرار گرفته
است.
1
در یکی از جدیدترین پژوهشهای آلبریت ( )212 :2010یافته پژوهشی نشان
می دهد که باال بودن سطح تعلق خاطر کارکنان پیامدهای مثبتی همچون :نگه داشتن
نیروهای مستعد ،تصویر ذهنی مثبت از سازمان ،عملکرد بهتر ،بازدهی مالی با کیفیت
خدمات را برای سازمان به دنبال دارد .همچنین در پژوهش داخلی نشان داده شده
است که استقالل و آزادی و عمل ،حمایت اجتماعی ،بازخورد ،سرپرستی،
فرصتهای رشد و یادگیری ،پیشآیند تعلق خاطر کاری هستند و بهطور مثبت بر
تعهد سازمانی تأثیرگذار است (فانی ،عیسیخانی و داناییفرد.)43 :1390 ،
پژوهشهای مرتبط دیگر مبنی بر رابطه بین ادراک انعطافپذیری،
سیاستهای حمایتی از تعادل کار -زندگی و تعلق خاطر کارکنان و ماندگاری مورد
انتظار ،نشان داد که ادراک از انعطافپذیری و سیاستهای حمایتی از تعادل کار-
زندگی بهطور مثبت با تعلق خاطر کاری کارکنان ارتباط دارد (ریچمن وهمکاران،
 .)193 :2008در پژوهش داخلی نیز سیاستهای حمایتی سازمان ،وجود بسترهای
حامی برای نیازها و خواستههای کارکنان پیشآیند تعلق خاطر کاری مطرح شدهاند و
تعلق خاطر کاری بهطور مثبت بر تعهد سازمانی تأثیرگذار است (فانی و همکاران،
2
 18 :1391و عیسیخانی و همکاران .)314 :1391 ،پژوهشهای شافلی و باکر
( )710،13 :2006نشان داده است که کاهش اثربخشی تخصصی بهطور اساسی با سه
بعد تعلق خاطر کاری همبستگی مثبت و معنادار دارد و تعلق خاطر کاری بیشتر از
عوامل تشکیلدهنده بر کارایی تخصصی اثرگذار است.
همچنین پژوهشهای بینالمللی شافلی و همکاران ( )710 :2006نشان داده است
که بین تعلق خاطر کاری و عوامل جمعیتشناختی چون سن و جنسیت همبستگی
ضعیف وجود دارد ولی بین تعلق خاطر کاری در گروههای مختلف شغلی میتواند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تفاوت معنادار ایجاد شود .در ادامه همین پژوهش نشان داده شده است که سطح باالی
سرزندگی  ،از خود گذشتگی و مجذوب شدن در بین فرهیختگان ،معلمان و مدیران
دیده میشود.
بر اساس مرور مبانی نظری پیشینه پژوهش چارچوب مفهومی پژوهش در شکل
( )1نشان داده شده است:

نوعدوستی

تعلق خاطر

نوآوری سازمانی

کاری
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

اهداف پژوهش
هدف اصلی :اثر نوعدوستی کارکنان بر نوآوری سازمانی و تبیین نقش میانجی تعلق
خاطر کاری در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اهداف فرعی:
 .1ارزیابی میزان نوعدوستی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .2ارزیابی میزان تعلق خاطر کاری در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .3ارزیابی میزان نوآوری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .4بررسی رابطه بین تعلق خاطر کاری ،نوعدوستی کارکنان و ابعاد نوآوری
سازمانی
 .5بررسی قدرت متغیر نوعدوستی بر نوآوری سازمانی
 .6بررسی قدرت متغیر تعلق خاطر کاری بر نوآوری سازمانی
 .7بررسی نقش میانجی تعلق خاطر کاری کارکنان در اثر نوعدوستی بر نوآوری
سازمانی
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات ،توصیفی و از نوع همبستگی
مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل
معادالت ساختاری ( »)SEMبرای آزمون فرضیهها استفاده شده است ،در میان
پژوهشهای همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس» است.
مدلیابی معادالت ساختاری 1تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از
خانواده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به
پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را بهطور همزمان ،آزمون
کند .هدف از مدلیابی معادالت ساختاری فراهم کردن آزمون کمّی برای مدل نظری
مفروض شده بهوسیله پژوهشگر است (شوماخر و لومکس ،ترجمه وحید قاسمی،
 ،1388ص  .)10با توجه به اینکه پژوهش در محیط طبیعی انجام شده است هیچ یک
از متغیرها کنترل نشدهاند .جامعه آماری پژوهش ،کارکنان و مدیران در بخشهای
اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( )630نفر بود .حجم نمونه ،بر اساس برآورد
صورت گرفته با فرمول کوکران 132 ،نفر از کل جامعه آماری بود که با روش
نمونهگیری تصادفی ساده برای پژوهش انتخاب شدند .متغیرهای اصلی این پژوهش
شامل نوآوری سازمانی با پنج بعد :خالقیت ،دیدگاههای باز نسبت به تغییر،
جهتگیری آیندهنگرانه ،ریسکپذیر بودن و پیش کنش بودن و متغیر نوعدوستی و
متغیر تعلق خاطر کاری با سه بعد :سرزندگی ،فدایی شدن ،مجذوب شدن در کار
است .برای گردآوری دادهها ،از دو پرسشنامه و یک مقیاس استفاده شد.
از پرسشنامه (شوهام و همکاران )237-236 :2012 ،برای سنجش نوآوری
سازمانی و مقیاس پادساکوف و همکاران ( )139 :1990برای سنجش متغیر نوعدوستی
و پرسشنامه شافلی و باکر ( )714 :2006برای سنجش تعلق خاطر کاری ،استفاده شد.
پایایی ابزارها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای تمام گویهها
ضریب آلفا از  80درصد بیشتر به دست آمد که نشان از باال بودن پایایی در
پرسشنامهها و مقیاس داشت .شایان ذکر است پرسشنامه نوآوری سازمانی پنج بعد
نوآوری را که شامل خالقیت ،دیدگاههای باز نسبت به تغییر ،جهتگیری آیندهنگرانه،
ریسکپذیر بودن و پیشکنش بودن را در قالب  21گویه و مقیاس پادساکوف و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Structural Equation Modeling
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همکاران متغیر نوعدوستی را در عاملی پنجگویهای و پرسشنامه شافلی و همکاران
متغیر تعلق خاطر کاری را در سه بعد سرزندگی ،مجذوب شدن و از خود گذشتگی
در قالب  17گویه بر روی مقیاس لیکرت پنج گزینهای از کامالً مخالف تا کامالً موافق
مورد سنجش قرار داد .برای محاسبه روایی پرسشنامهها و مقیاس از روش تحلیل
گویه (ضریب همبستگی هر گویه با نمره کل) استفاده شد که همه گویهها بر اساس
جدول ( )1همبستگی مثبت و معناداری (بین  0/43تا  )0/81با نمره کل برای نوآوری
سازمانی ،همبستگی مثبت و معنادار (بین  0/49تا  )0/79برای تعلق خاطر کاری و
همبستگی مثبت و معناداری (بین  0/41تا  )0/81برای نوعدوستی در سطح معناداری
 0/0001نشان دادند که حاکی از روایی آنها است .تحلیل دادههای پژوهش به کمک
آمار توصیفی و محاسبه میانگینها ،واریانس ،آزمون  t-testنمونهای و رگرسیون
چندگانه به کمک مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Spss16و
 Amosصورت گرفت.
جدول ( )1محاسبه پایایی و درصدهای متغیرها
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

تعلق خاطر کاری

0/88

سرزندگی

0/46

از خود گذشتگی

0/86

مجذوب شدن

0/90

نوعدوستی

0/88

نوآوری سازمانی

0/94

خالقیت

0/81

دیدگاههای باز به تغییر

0/86

جهتگیری آیندهنگرانه

0/87

ریسکپذیری

0/78

پیش کنش بودن

0/89
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یافتههای پژوهش
توصیف متغیرهای کلیدی پژوهش :دادههای گردآوری شده درباره سازههای پژوهش
نشان میدهد که بین نوعدوستی ،تعلق خاطر کاری و نوآوری وضعیت نوعدوستی
(میانگین  )4/13به نسبت متغیرهای تعلق خاطر کاری و نوآوری از وضعیت
مناسبتری برخوردار است .در ابعاد تعلق خاطر کاری بعد مجذوب شدن (میانگین
 )3/55از وضعیت بهتری نسبت به ابعاد سرزندگی و از خودگذشتگی برخوردار
است .در بین ابعاد نوآوری سازمانی بعد پیشکنشی با نمره  3/24از وضعیت بهتری
نسبت به سایر ابعاد برخوردار بودهاند .وضعیت توصیفی متغیر نوعدوستی و ابعاد تعلق
خاطر کاری و نوآوری در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول ( )2آمار توصیفی متغیرهای مدل پژوهش
متغیر

تعداد
نمونه

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف
معیار

واریانس

سرزندگی

132

1/50

5/00

3/51

0/97

0/94

از خود گذشتگی

132

1/00

5/00

3/46

0/96

0/93

مجذوب شدن

132

2/00

5/00

3/55

0/83

0/70

خالقیت

132

1/80

5/00

3/18

0/65

0/43

دیدگاههای باز به تغییر

132

1/50

5/00

2/93

0/73

0/53

جهتگیری آیندهنگرانه

132

1/00

5/00

2/78

0/81

0/66

ریسکپذیری

132

1/00

5/00

2/72

0/69

0/48

پیش کنش بودن

132

1/00

5/00

3/24

0/83

0/69

نوعدوستی

132

2/40

5/00

4/13

0/70

0/49

تعلق خاطر کاری

132

1/71

6/06

3/51

0/81

0/66

نوآوری

132

1/62

4/90

2/98

0/63

0/40
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برای ارزیابی میزان نوعدوستی در کارکنان دانشگاه شیراز و بر اساس جدول ()3
مشاهده شد که میانگین نوعدوستی کارکنان از حد کفایت قابل قبول و حد کفایت
مطلوب باالتر است وتفاوت در سطح  0/0001معنیدار است.
جدول ( )3بررسی میزان نوعدوستی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
متغیر

تعداد

میانگین

نوعدوستی

132

4/13

انحراف

Q2

t

df

sig.

Q3

Sig.

t

معیار
0/7

3

18/52

131

0/0001

4

0/0001

-9/9

برای ارزیابی میزان تعلق خاطر کاری در کارکنان دانشگاه شیراز و بر اساس جدول
( ) 4مشاهده شد که تعلق خاطر کاری کارکنان از حد کفایت قابل قبول ،باالتر و
تفاوت در سطح  0/0001معنیدار به دست آمده است ولی میانگین تعلق خاطر کاری
کارکنان از حد کفایت مطلوب پایینتر و تفاوت در سطح  0/0001معنیدار به دست
آمده است .برای مؤلفه های تعلق خاطر کاری میزان مؤلفه سرزندگی با سطح
معنیداری  0/0001از حد کفایت قابل قبول باالتر و از میانگین حد کفایت مطلوب
پایینتر است .میانگین مؤلفه از خود گذشتگی کارکنان نیز در سطح معنیداری
 0/0001از حد کفایت قابل قبول باالتر و از میانگین حد کفایت مطلوب پایینتر است.
میانگین مؤلفه مجذوب شدن در سطح معنیداری  0/0001از حد کفایت قابل قبول
باالتر و از میانگین حد کفایت مطلوب پایینتر است .در کل میتوان نتیجه گرفت که
میانگین تعلق خاطر کاری کارکنان و مؤلفههای آن از حد کفایت قابل قبول ،باالتر
است.
جدول ( )4بررسی میزان تعلق خاطر کاری و مؤلفههای آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
شیراز
متغیر

تعداد

تعلق خاطر
کاری
سرزندگی
از
خودگذشتگی
مجذوب شدن

132

میانگین

انحراف
معیار

3/51

0/8

3/51

0/97

Q
2

t

df

7/22
3

6/04

131

t

Sig.

Sig.
0/0001

-6/88

0/0001

0/0001

-5/77

0/0001

-6/37

0/0001

-6/12

0/0001

3/46

0/96

5/51

0/0001

3/55

0/83

7/58

0/0001

Q3

4
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برای ارزیابی میزان نوآوری سازمانی در کارکنان بر اساس جدول ( )5مشاهده شد
که میانگین نوآوری سازمانی در کارکنان نه تنها از حد کفایت مطلوب ،پایینتر است
بلکه از حد کفایت قابل قبول نیز پایینتر است و میانگین برای حد کفایت قابل قبول
در سطح  0/8معنادار به دست آمده است .همچنین مشاهده میشود که میانگین مؤلفه
خالقیت و پیشکنشی با سطح معنیداری  0/001و میانگین مؤلفه دیدگاههای باز به
تغییر با سطح معنیداری  0/0001به دست آمده و میانگین هر سه مؤلفه از حد کفایت
قابل قبول ،باالتر ولی از حد کفایت مطلوب پایینتر است .همچنین مشاهده میشود
که میانگین مؤلفههای جهتگیری آیندهنگرانه و ریسکپذیری به ترتیب با سطح
معناداری  0/002و  0/0001از حد کفایت قابل قبول ،پایینتر و نیز از حد کفایت
مطلوب نیز پایینتر است
جدول ( )5بررسی میزان نوآوری سازمانی بین کارکنان دانشگاه شیراز
متغیر

تعداد میانگین انحراف Q2

t

df

sig.

Q3

t

Sig.

معیار
نوآوری سازمانی

2/98

0/63

-0/24

0/8

خالقیت

3/18

0/65

3/31

0/001

3/57

0/94

2/78

0/81

دیدگاه باز
جهتگیری

132

3

6/98
-3/10

131

0/0001
0/002

18/38

0/0001

0/0001 -14/17
4

-5/23

0/0001

0/0001 -17/22

آیندهنگرانه
ریسکپذیری

2/72

0/69

-4/50

0/0001

0/0001 -21/01

پیشکنشی

3/24

0/83

3/38

0/001

0/0001 -10/35

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون بر اساس جدول ( )6نشان می
دهد که بین نوعدوستی و مؤلفههای تعلق خاطر کاری و مؤلفههای خالقیت،
دیدگاههای باز به تغییر ،نگرش آیندهنگرانه و پیشکنشی رابطه معناداری وجود دارد
ولی بین نوعدوستی و مؤلفه ریسکپذیری از نوآوری سازمانی همبستگی وجود ندارد.
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همچنین نتایج نشان داد که بین دو متغیر اصلی نوعدوستی و تعلق خاطر کاری رابطه
مستقیم و مثبتی ( )r= 0/33در سطح معناداری  0/0001به دست آمده است .همچنین
بین دو متغیر نوعدوستی و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم و مثبت ( )r= 0/28در
سطح معناداری  0/001وجود دارد و بین دو متغیر نوآوری سازمانی و تعلق خاطر
کاری رابطه مستقیم و مثبت ( )r= 0/65در سطح معناداری  0/0001به دست آمده
است .لذا بین سه متغیر اصلی پژوهش همبستگی وجود دارد.
جدول ( )6ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

0/61** 2

1

0/78** 0/62** 3

1

0/45** 0/44** 0/48** 4

1

0/46** 0/81** 0/93** 0/65** 5

1

0/51** 0/66** 0/56** 0/46** 0/44** 6

1

0/72** 0/56** 0/68** 0/52** 0/53** 0/42** 7

1

0/63** 0/63** 0/71** 0/53** 0/65** 0/66** 0/48** 8
0/03** 0/35** 0/34** 0/25** 0/28** 0/34** 9

NS

1
**0/27

1

0/33** 0/67** 0/55** 0/55** 0/49** 0/52** 0/89** 0/89** 0/86** 10

1

1 0/65** 0/28** 0/77** 0/87** 0/86* 0/88** 0/86** 0/61** 0/59** 0/53** 11
()1سرزندگی )2( ،از خودگذشتگی )3( ،جذب شدن )4( ،خالقیت )5( ،دیدگاههای باز به تغییر،
( )6نگرش آیندهنگرانه )7( ،ریسکپذیری )8( ،پیشکنشی )9( ،نوعدوستی )10( ،تعلق خاطر
کاری )11( ،نوآوری سازمانی

بر اساس شکل ( )2یافته دیگر پژوهش با کمک روش مدلسازی معادالت
ساختاری نشان میدهد که متغیر تعلق خاطر کاری  47درصد واریانس نوآوری را
تبیین میکند که بر اساس نمودار تعلق خاطر کاری کارکنان تأثیر معناداری (،p<0/05
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 )β =0/66بر نوآوری سازمانی دارد .بهعالوه بارهای عاملی مؤلفههای نوآوری
سازمانی بر اساس نمودار نشان میدهد که بین مؤلفههای نوآوری سازمانی ،بعد
دیدگاههای باز نسبت به تغییر بهتر از سایر مؤلفهها ،متغیر نوآوری سازمانی را تبیین
میکند و همچنین بارهای عاملی مؤلفههای تعلق خاطر کاری نشان میدهد که بین
مؤلفههای مذکور بعد از خودگذشتگی و مجذوب شدن بهتر از مؤلفه سرزندگی ،متغیر
تعلق خاطر کاری را تبیین میکنند .عالوه بر آن متغیر نوعدوستی  11درصد واریانس
تعلق خاطر کاری را تبیین میکند و همچنین نوعدوستی تأثیر معناداری (،p<0/05
 )β =0/33بر تعلق خاطر کاری دارد .بر این اساس اثر متغیر تعلق خاطر کاری بر
نوآوری نیرومندتر از اثرمتغیر نوعدوستی بر متغیر تعلق خاطر کاری است .همچنین بر
اساس جدول شماره ( )6برای بررسی قدرت متغیر نوعدوستی بر نوآوری سازمانی به
دلیل عدم سطح معنیداری ( )p <0/05میتوان نتیجه گرفت که نوعدوستی بهصورت
مستقیم بر متغیر نوآوری اثرگذار نیست و نمیتوان نقش میانجی متغیر تعلق خاطر
کاری را در اثر نوعدوستی بر نوآوری سازمانی تبیین کرد و بر این اساس تنها متغیر
تعلق خاطر کاری بر نوآوری سازمان قابل تبیین است.
شکل ( )2بررسی قدرت متغیرها

p**<0/05

P*<0/01
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جدول ( )7بررسی قدرت متغیرها
سطح معناداری P

آماره

خطای برآورد

برآورد

***

3/556

0/092

0/326

***

5/700

0/097

0/551

تعلق خاطر کاری

0/403

0/836

0/063

0/053

نوعدوستی

1/000

نوآوری

***

8/963

0/114

0/018

***

8/710

0/132

1/154

***

9/205

0/120

1/104

***

8/972

0/107

0/963

***

9/296

0/131

1/215

***

9/346

0/114

1/064

متغیرها
تعلق خاطر کاری

نوعدوستی>- - -

نوآوری>- - -

ریسکپذیری

جهتگیری آیندهنگرانه
دیدگاه باز به تغییر

نوآوری>- - -

1/000

تعلق خاطر

خالقیت

کاری>- - -

کاری>- - -

تعلق خاطر

نوآوری

پیش کنشی

>- - -

نوآوری>- - -

تعلق خاطر

>- - -

>- - -

نوآوری>- - -

نوآوری

سرزندگی

از خود گذشتگی

کاری>- - -

مجذوب شدن

همچنین برای برازش مدل ساختاری ،بعد میزان انطباق دادههای پژوهش و مدل
مفهومی پژوهش بررسی شد و بر اساس جدول ( )8که شاخصهای برازش مدل
پژوهش را نشان میدهد و با توجه به میزان خی دو بر درجه آزادی ( )65/402و باال
بودن شاخص برازش و معنادار نبودن  )p= 0/061(pمیتوان دریافت که مدل
ساختاری از برازش مناسب برخوردار است و از سوی دیگر معناداری روابط این مدل
برازشیافته آزمون و تأیید شد.

CMIN/DF

PCFI

PNFI

TLI

NFI

CFI

GFI

RMSEA

X2

P

DF

2/616

0/63

0/611

0/867

0/902

0/908

0/946

0/007

65/402

0/061

25

NPAR

جدول ( )8شاخصهای برازش مدل ساختاری برازش مدل

20

ارزیابی اثر نوعدوستی کارکنان بر نوآوری سازمانی در محیطهای ...

161

شایان ذکر است که شاخصهای برازش مدل پژوهش با شاخصهای برازش مورد
اتفاق صاحبنظران در مدلسازی ساختاری هوپر و همکاران ( )2008مقایسه شده
است .شاخصهای برازش مدل نشانگر برازش مناسب مدل با دادهها است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش ،هم از منظر تئوریک و نظری بهواسطه توجه به نقش نوعدوستی در
محیطهای کاری و هم از منظر کاربردی جذاب است .از دیدگاه نظری ،این مطالعه،
مدلی پژوهشی برای مطالعات تجربی پیشنهاد کرد تا پژوهشگران به استناد این مدل
بتوانند نوعدوستی در کار را با نوآوری سازمانی بهواسطه ایجاد تعلق خاطر کاری
پیوند دهند .یافتههای پژوهش ،تأییدی بود بر این موضوع که متغیر نوعدوستی
بهصورت مستقیم بر متغیر نوآوری اثرگذار نبوده و نوعدوستی بهواسطه تعلق خاطر
کاری ،نوآوری سازمانی را پیشبینی میکند .در این راستا یافتههای پژوهش تلخیص و
تبیین میشود .در ابتدا یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که میزان نوعدوستی
کارکنان در دانشگاه مورد مطالعه از حد کفایت مطلوب نیز باالتر است که این
موضوع میتواند با بهکارگیری افراد با سطح تحصیالت مناسب با نوع کار و یا ساختار
سازمانی ارتباط داشته باشد .به بیان دیگر حصول به این نتیجه را میتوان ناشی از
فرهنگ یا به عبارتی فرهنگ تخصصی سازمانی دانست.
یافتههای پژوهش در مورد تعلق خاطر کاری بیانگر این واقعیت بود که میزان تعلق
خاطر کاری کارکنان از حد کفایت قابل قبول باالتر ولی از حد کفایت مطلوب پایینتر
است .پژوهشهای پیشین ،نشان دادهاند باالترین سطح تعلق خاطر کاری در سه عامل
سرزندگی ،فدای ی شدن و مجذوب شدن را در معلمان و مدیران میتوان یافت .در این
زمینه انتظار میرود تعلق خاطر کاری در جامعه مورد مطالعه و محیطهای دانشگاهی
باالتر باشد؛ اما این موضوع در ارتباط با محیط دانشگاهی مطالعه شده صادق نیست،
هرچند میتوان اذعان کرد که تعلق خاطر کاری کارکنان از حد کفایت قابل قبول
باالتر است .از سوی دیگر بر اساس پژوهشهای گسترده پیشین بین تعلق خاطر کاری
با نوع گروه کاری میتواند تفاوت معنادار وجود داشته باشد لذا از این دیدگاه حصول
به چنین نتیجهای در جامعه آماری که ماهیت اکثر بخشهای آن مدیریتی و اجرایی و
آموزشی یا پژوهشی است ،انتظار این است که در حد کفایت مطلوب ارزیابی شود.
حصول به نتیجة وجود تعلق خاطر کاری در حد کفایت قابل قبول میتواند ناشی از
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دیگر عوامل کنترل شغلی از جمله میزان اطالعات فردی و سازمانی ،جو حمایت و
سرپرستی از نظام مدیریتی ،وجود جو نوآورانه و جو اجتماعی سازمان ،تمایل و
سیاست سازمان ،تعامل و مشارکت در کارکنان و دیگر عواملی باشد که بهطور مثبت
بر تعلق خاطر کاری اثرگذار است .از سوی دیگر حجم کار باال ،الزامهای عاطفی و
فیزیکی شغل و تداخل کار -منزل و نبود استقالل و آزادی عمل کافی ،دریافت نکردن
بازخورد و حمایت اجتماعی کافی و نبود روابط با کیفیت باال با مدیران ارشد،
میتواند سبب عدم دستیابی تعلق خاطر کاری در حد کفایت مطلوب باشد لذا محیط
سازمانی حمایت کافی را در جهت دستیابی به تعلق خاطر کاری در حد کفایت
مطلوب نداشته است.
همچنین نتایج این پژوهش در مورد میزان نوآوری سازمانی نشان داده است که
میزان نوآوری سازمانی از حد کفایت قابل قبول و مطلوب پایینتر است که حصول به
چنین نتیجهای شاید به دلیل نبود تعلق خاطر کاری در حد کفایت مطلوب باشد که بر
نوآوری سازمانی اثرگذار بوده است .همچنین عوامل متعدد از جمله نگرش مدیران
ارشد به ضرورت نوآوری و به دنبال آن فراهم کردن بستر مناسب از جمله تقویت
منابع اطالعاتی منابع انسانی و مدیران ،بهبود جو سازمان ،ایجاد بسترهای حمایتی
برای رفع نیاز کارکنان و عوامل دیگر سازمانی ،نبود نوآوری در حد کفایت قابل قبول
را به دنبال داشته است.
همچنین یافتههای پژوهش کنونی نشان داد که نوعدوستی بهعنوان عاملی جدا
عالوه بر اینکه بر تعلق خاطر کاری اثرگذار است ،بهصورت غیرمستقیم و بهواسطه
تعلق خاطر کاری سبب نوآوری سازمانی میشود .دستیابی به این نتیجه همسو با
پژوهشهای پیشین نوبیورا و همکاران ( )10 :2015است و آن اینکه نوعدوستی
بهعنوان رفتار مثبت شهروندی سازمانی در کارکنان ،زمینهساز نوآوری سازمانی است.
همچنین مدیران با شناسایی میزان نوعدوستی کارکنان و ترغیب و تشویق انسانی از
مزایای مفید آن در اهداف سازمانی و از جمله کاهش تعارض و افزایش تعلق خاطر
کاری میتوانند بهره برند و همچنین تعلق خاطر کاری بهنوبه خود سبب نوآوری
سازمانی شود .دستیابی به این نتیجه همسو با پژوهش شافلی و ساالنوا)168 :2007( 1
است که تعلق خاطر کاری سبب پیشرفت فردی و تخصصی سازمان و نوآوری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Shaufelli, W., Salanova, M.
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بهعنوان یک عامل پیشرفت میشود .در راستای یافتههای پژوهش پیشنهادهای
کاربردی را به ترتیب میتوان بیان کرد:
 .1مدیران و رهبران سازمان میتوانند از نوعدوستی بهعنوان حالتی مشترک بین افراد
در جهت حصول به نتایج کارآمد رفتار سازمانی از جمله تعلق خاطر کاری بهره
گیرند.
 .2مدیران و برنامهریزان دانشگاه میتوانند از نوعدوستی بهعنوان عامل تشویقکننده
کارکنان در جهت آزمودن فرایندها یا فعالیتهای جدید بین افراد برای ارتباط و
تبادل اطالعات و تعامل با محیط بیرون یا یادگیری سازمانی بهره برند.
 .3طراحی برنامههای آموزشی مناسب در دانشگاه برای کارکنان سبب کارایی و
تحرک بیشتر و تشویق به افزایش تعهد سازمانی در کارکنان میشود.
در پایان اذعان میشود با توجه به اینکه اثر متغیر نوعدوستی بر سایر متغیرهای
سازمانی اخیراً در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت مطرح شده است و پژوهشهای
مربوط به آن بسیار اندک است لذا انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه و معرفی
بیشتر این متغیر به حوزه سازمانی پیشنهاد میشود .همچنین برای بررسی اثر این متغیر
بر سایر متغیرها از جمله تعارض ،یادگیری سازمانی در حوزه سازمانی بررسی رابطه
بین این متغیر با سایر متغیرها پیشنهاد میشود .البته بررسی و کاوش پسایندهای رفتار
نوعدوستی در محیط های دانشگاهی نیازمند انجام پژوهشی جامع در مطالعات آموزش
عالی است.
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