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چكيده
هدف از این مطالعه  ،ارزیابی عوامل مؤثر بر نوآوري و نقش انتظارات کارکنان از پيامدهاي
عملكردي و مزایاي تصویري آن در بانکهاي ملی سطح شهر تهران است .بدین منظور 380 ،نفر
از کارکنان بانکهاي ملی سطح شهر تهران ،بهعنوان نمونه آماري انتخاب شدند .روش تحقيق از
نظر هدف کاربردي و از نظر اجرا ،علَی مقایسهیی است .براي جمعآوري دادههاي اوليه از
پرسشنامه استفاده شده است .نتایج به دست آمده از مدلسازي معادالت ساختاري ،حاکی از آن
است که انتظار علمی محقق در زمينههاي ( )1تاثير مثبت و معنادار حمایت سازمانی بر مزایاي
تصویري مورد انتظار و پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار )2( ،تاثير مثبت و معنادار کيفيت
رابط ه با مدیر بر مزایاي تصویري مورد انتظار و پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار )3( ،تاثير
مثبت و معنادار نوآوري بهعنوان الزام شغلی بر پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار )4( ،تاثير
مثبت و معنادار محبوبيت بهعنوان نوآوري بر پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار)5( ،
نارضایتی از وضع موجود بر مزایاي تصویري مورد انتظار و پيامدهاي عملكردي مثبت مورد
انتظار ) 6( ،تاثير مثبت و معنادار مزایاي تصویري مورد انتظار بر رفتار نوآورانه فردي و تاثير مثبت
و معنادار پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار بر رفتار نوآورانه فردي مورد تایيد واقع گرفت؛
ولی رابطه معنادار ميان نوآوري بهعنوان الزام شغلی با مزایاي تصویري مورد انتظار و رابطه
معنادار ميان محبوبيت بهعنوان نوآوري با مزایاي تصویري مورد انتظار مورد تایيد واقع نشد.
واژگان کليدي :رفتار نوآورانه فردي ،مزایاي تصویري مورد انتظار ،پيامدهاي عملكردي مثبت
مورد انتظار ،حمایت سازمانی درکشده از نوآوري ،کيفيت ارتباط با مدیر ،نوآوري بهعنوان الزام
شغلی ،محبوبيت بهعنوان نوآوري ،نارضایتی از وضعيت موجود.

 .1عضو هيات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزکوه.
 .2عضو هيات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزکوه.
 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزکوه.
 .4عضو باشگاه پژوهشگران جوان شاخه دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزکوه (نویسنده مسؤول).
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مقدمه
در عصر جدید براي پيشرفت و حتی بقا و حفظ وضع موجود ،باید جریان نوجویی و
نوآوري را در سا زمان تداوم بخشيد تا از رکود و نابودي آن جلوگيري شود .براي آن که
بتوان در دنياي متالطم و متغير امروز به حيات ادامه داد باید به نوآوري و خالقيت روي
آورد و ضمن شناختن تغييرات و تحوالت محيط براي رویارویی با آنها پاسخهاي بدیع و
تازه تدارک دید و همراه با تأثير پذیري از تحوالت بر آنها اثر گذاشت و به آنها شكل
دلخواه داد (الوانی.)1385 ،
در مورد اهميت نوآوري در اثربخشی سازمانی ،اتفاق نظر وجود دارد .به طور خاص،
رفتار نوآورانه کارکنان (مثل توسعه ،پذیرش و پياده سازي ایدههاي جدید براي محصوالت
و شيوه انجام کارها) دارایی مهمی است که موفقيت سازمان را در محيط پویاي کسب
وکار فراهم میکند .عوامل متعددي به عنوان تعيين کنندههاي مهم نوآوري فردي مورد
مطالعه قرار گرفتهاند از آن ميان میتوان به فرهنگ و جو سازمانی ،رابطه با سرپرستان،
ویژگیهاي شغل ،شرایط اجتماعی/گروه ،و تفاوتهاي فردي اشاره کرد .یكی از جنبههاي
روان شناختی مرتبط با نوآوري که در مطالعات قبلی بدان اشاره شده است ،عالقه درونی
فرد به کار خود است که به طورمثبت بر خالقيت فردي او تأثير میگذارد .از آنجا که
ایجاد ایدههاي خالقانه بخشی از رفتار نوآوري است ،عامل عالقه درونی هم میتواند براي
تبيين نوآوري کارکنان مفيد واقع گردد .با این حال ،نوآوري تالشی پرمخاطره قلمداد
میگردد .درگير شدن در فعاليتهاي نوآورانه در محيط کار ،مزایا و هزینههایی را براي
کارکنان فراهم میکند که از حس لذت درونی فراتر است .فار وفورد در مدل مفهومی
خود نتایج مورد انتظار را به عنوان عاملی تعيين کننده براي نوآوري فردي بر شمردند
( .)Allen etal, 20071براي مثال ،اسكات و بروس ( )1994بهبررسی نحوه تأثيرگذاري
متغيرهاي تفاوت فردي و زمينه یی بر رفتار نوآورانه از طریق ادراکات از جو سازمان براي
نوآوري پرداختند .به اعتقاد این محققان ،این متغيرها را میتوان بهعنوان عوامل موثر بر
رفتار نوآورانه مفهوم سازي نمود؛ چون حاکی از انتظارات و پيامدهاي رفتاري بالقوه است.
این مطالعه مهم ،برخی از پيشبينیکنندههاي نوآوري فردي را یكپارچه نمود؛ اما مشابه
با بيشتر مطالعات صورت گرفته در مورد نوآوري ،کار اسكات و بروس ماهيت این انتظارات
از پيامدها و اثرات آنها بر نوآوري فردي را مورد بررسی قرار نداده است (Scott & 2
1 Allen & et al
2 Scott & Bruce
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 .)Bruce,1994بر اساس نظریههاي رفتاري همچون نظریه انگيزش-انتظار ،افراد بر مبناي
پيامدها یا بهطور خاصتر ،پيامدهاي مورد انتظار رفتارشان عمل میکنند .گرچه تحقيقات
قبلی پيشنهاد کردهاند که پيامدهاي مورد انتظار رفتار نوآورانه میتواند مالحظات
روانشناختی مهمی فراتر از نوآوري فردي باشد ،با این حال مطالعاتی که مستقيما به
نظریهپردازي و آزمون اثرات این انتظارات پيامدي بر نوآوري فردي پرداختهاند بسيار
محدود است  .پژوهشگران هنوز از پيامدهاي مهم رفتار نوآورانه و نحوه تأثيرگذاري این
انتظارات از پيامدها بر نوآوري کارکنان در محيطهاي کاري درک مناسبی ندارند.
با توجه به موارد بر شمرده و با توجه به دو دیدگاه نظري در ادبيات پژوهشی نوآوري
شامل دیدگاه کارایی محور و دیدگاه اجتماعی -سياسی ،این پژوهش بهبررسی نحوه
تأثيرپذیري رفتار نوآورانه کارکنان از انتظارات آنها براي چنين رفتارهایی در فضاي
بانکهاي ملی شهر تهران میپردازد که به نوبه خود تأثير بالقوهیی بر عملكرد شغلی
(پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار) و تصویر ذهنی از درون سازمان (منافع تصویر
ذهنی مورد انتظار) برجاي میگذارد .افزون بر این ،این مطالعه به بررسی این موضوع
می پردازد که چگونه این انتظارات از پيامدهاي تصویر ذهنی و پيامدهاي عمكلردي،
بهعنوان فرآیندهاي روان شناختی ميانجی ،منجر به شكل گيري پيشبينیکنندههاي
تفاوت فردي و زمينهیی (رفتار نوآورانه فردي) میگردد .این مطالعه دو نوآوري مهم دارد.
اول اینكه ،این مطالعه اولين مطالعهیی است که تالش دارد مستقيما به مفهومسازي و
آزمون انتظارات از پيامدهاي عمده مربوط به رفتار نوآورانه بپردازد .شناسایی این
انتظارات ،به درک ما از چرایی بروز رفتارهاي نوآورانه کارکنان در محيطهاي کاري کمک
میکند .دوم اینكه ،با آزمون روابط ميان پيشبينیکنندهها و انتظارات از پيامدها ،این
مطالعه نحوه تأثيرگذاري غيرمستقيم عوامل تفاوت فردي و زمينهیی را بر نوآوري کارکنان
بانک ملی شهر تهران از طریق شكلگيري فرآیندهاي روانشناختی ميانجی تشریح
میکند .یافتهها در مورد این فرآیند ،هم به توسعه نظریههاي مربوط به نوآوري فردي و
هم به پيشنهاد راهكارهاي احتمالی براي تشویق کارکنان بانک ملی شهر تهران به نوآوري
کمک میکند.
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طرح تحقيق
پيشينه تحقيق :این پيشينه در بخشهاي مختلف به قرار زیر بررسی شده است.
پيامدهاي مورد انتظار مثبت از عملكرد :دیدگاه کارایی محور :به دليل اینكه
استفاده از روشهاي جدید و نوآورانه در محيط کار بهتر از روشهاي موجود است و
انتظار میرود که منجر به بهبود عملكرد و دستيابی به منافع کارایی منجر شود .چنين
باوري به منافع حاصل از عملكرد ،منعكسکننده دیدگاه کارایی محور در ادبيات نوآوري
است و هدف دیدگاه کارایی محور هدایت پذیرش و اشاعه نوآوري است .گرچه دیدگاه
کارایی محور ،به دیدگاه حاکم در این حوزه تبدیل شده است ،با اینحال تأثير منافع مورد
انتظار عملكرد بر نوآوري بيشتر به جاي بررسی صریح بهصورت ضمنی بررسی شده است.
به طور خاص ،مطالعات اندکی به تبيين این موضوع پرداختهاند که آیا و چگونه انتظار
براي پيامدهاي مثبت عملكرد بر رفتار نوآورانه کارکنان در محيط هاي کاري تأثير گذار
است .پيامدهاي مورد انتظار از عملكرد هنگامی مثبت خواهد بود که کارکنان بر این باور
باشند که رفتارهاي نوآورانه آنها ،به بهبود در عملكرد منجر میشود یا منافع کارایی را
براي واحد کاري یا وظایف کاري خود بدنبال دارد .برخی از نمونه هاي پيامدهاي مورد
انتظار م ثبت از عملكرد عبارتند از افزایش بهره وري و کيفيت کار ،کاهش نرخ اشتباهات،
افزایش توانایی دستيابی به اهداف و مقاصد  .بدیهی است که بهبود کلی در عملكرد شغلی
بهبود کارایی و عمكلرد شغلی ،رقابت پذیري موفقيت کارکنان را نيز ارتقاء میدهد .با
تبعيت از دیدگاه کارایی محور براي درک بهتر نوآوري ،میتوان ادعا کرد هنگامی کارکنان
انتظار دارند که رفتارهاي نوآورانه براي کار آنها منافعی به همراه داشته باشد
( .)Anderson etal, 2004لذا میتوان فرضيه یازدهم تحقيق را به شرح زیر بيان نمود:
فرضيه یازدهم :بين پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار با رفتار نوآورانه فردي رابطه
وجود دارد.
منافع مورد انتظار از تصویر ذهنی :دیدگاه سياسی-اجتماعی :صرفنظر از اینكه آیا
ارائه ایدهها یا فرآیندهاي جدید به بهبود کارایی یا عملكرد کمک میکند ،عمل درگير
شدن در رفتارهاي نوآورانه یک نشانه بهشمار میرود .این نشانه حاکی از اطالعاتی در
مورد یک عملگر براي محيط اجتماعی است .سایر ادراکات یا برداشتهاي بالقوه افراد ،از
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عوامل تعيين کننده رفتار فردي است چون چنين برداشتهایی بر واکنشهاي سایرین به
کنشگر تأثيرگذار است و احتمال دستيابی کنشگر به منابع الزم و حمایتهاي اجتماعی
براي دستيابی به اهداف وجود دارد ( .)Rioux & Penner, 2001در مطالعات صورت
گرفته در زمينه نوآوري در سطح سازمان ،مسایل مربوط به تصویر ذهنی و فرآیندهاي
اجتماعی-سياسی ذيربط مورد توجه زیادي قرار گرفته است .گرچه مسایل مدیریت
تصویر ذهنی و ادراکات در سطح فردي به ندرت بررسی شده است ،شواهد حاکی از آن
است که این مسایل بر رفتارهاي کارکنان در محيطهاي کاري تأثير بسزایی دارد .با
تبعيت از دیدگاه اجتماعی-سياسی براي درک نوآوري ،میتوان ادعا کرد ممكن است
کارکنان درگير رفتارهاي نوآورانه شوند تا تالشی تعمدانه براي بهبود تصویر ذهنی صورت
داده باشند .ممكن است کارمندي ایدههاي جدیدي را به سرپرست خود پيشنهاد دهد تا
شایسته و وظيفهشناس به نظر برسد ()Arndt & Bigeloo, 2000؛ لذا فرضيه دهم به
شرح زیر بيان میشود:
فرضيه دهم :بين مزایاي تصویري مورد انتظار با رفتار نوآورانه فردي رابطه وجود دارد.
پيشبينیکنندههاي مرتبط با انتظارات از پيامد تصویر ذهنی و عملكرد :بررسی
رابطه ميان پيشبينیکنندههاي نهایی و این پيامدهاي رفتاري حائز اهميت است ،چون
تبيينکننده منابع اختالف ميان افراد در زمينه انتظارات آنها از پيامد بوده و نحوه
تأثيرگذاري غيرمستقيم این عوامل پيشبينیکننده بر نوآوري کارکنان از طریق
شكلگيري فرآیندهاي ميانجی را نشان میدهد .چارچوب نظري نوآوري فردي وست و
فار ( ،)1989پنج عامل مهم را براي درک نوآوري فردي در محيط کار برمیشمرند :عوامل
سازمانی ،روابط در محيط کار با سرپرست ،ویژگیهاي شغل ،عوامل گروهی یا اجتماعی ،و
ویژگیهاي فردي .لذا با در نظر داشتن این چارچوب ،ما به بررسی این موضوع میپردازیم
که چگونه تفاوتهاي فردي و زمينهیی به شكلگيري عملكرد کارمند و انتظارات پيامدي
تصویر ذهنی منجر میشود :حمایت سازمانی ادراک شده براي نوآوري ،کيفيت رابطه با
سرپرست ،نوآور بودن به عنوان یک الزام شغلی ،مشهور بودن به نوآوري ،و نارضایتی
فردي از موقعيت شغلی .از دیدگاه کارایی محور ،این پنج عامل از زوایاي مختلف به تبيين
نحوه تأثيرگذاري ارزشها و باورهاي سازمانی ،حمایت سرپرست ،ماهيت خاص شغل
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کارمند ،شهرت فردي و نارضایتی از شرایط عملكرد یک سازمان بر باور کارمند در این
مورد می پردازد که رفتار نوآورانه او منافع عملكردي را براي وي به دنبال دارد .از دیدگاه
اجتماعی-سياسی ،این پيشبينیکنندهها نشاندهنده عوامل سياسی و اجتماعی در
محيط کاري کارمند است که مشخص میکند چه چيزي مناسب و چه چيزي مطلوب
است و چه منابع و فرصتهایی باید ساز مان را محافظت کنند و توسعه دهند .تمامی
اینها بر ارزیابی کارمند از منافع تصویر ذهنی مربوط به رفتار نوآورانه تأثيرگذارند
(.)Rioux & Penner, 2001
حمایت سازمانی درک شده از نوآوري :جو سازمان از عوامل زمينهیی مهمی است که
انتظارات براي رفتار و پيامدهاي بالقوه این رفتارها را نشان میدهد .از دیدگاه اجتماعی-
سياسی ،حمایت سازمانی براي نوآوري که میتواند به صورت یک جو یا فرهنگ نوآورانه
متجلی شود ،ارزشها و هنجارهاي سازمان را منتقل مینماید که به نوبه خود بر منافع
بالقوه تصویر ذهنی مرتبط با رفتار نوآورانه کارکنان موثر است .چنانچه هنجارهاي سازمان
تغيير نماید ،اعضاي آن تالش میکنند تا تغييري را ایجاد کنند که از نظر فرهنگی
مناسب باشد .جو سازمان براي نوآوري ،انتظارات و واسطههایی را منتقل میکند تا اعضاي
سازمان درک کنند که نوآور بودن یک تصویر ذهنی خوشایند است و درگير شدن در
رفتار نوآوري احساس خوبی به آنها می دهد .عالوه بر این که جو نوآورانه رفتار نوآور را
تشویق میکند اعضاي سازمان که از حمایت زیادي براي نوآوري بهره میبرند ،رفتار
نوآورانه خود را سودمندتر از منافع عملكرد ادراک میکنند .از دیدگاه کارایی محور ،یک
جو سازمانی مطلوب براي نوآوري ،نياز به تغيير را القا میکند و بر این باور صحه میگذارد
که نوآوري سازمان را کاراتر و موفقتر میسازد .کارکنانی که در سازمانهایی با حمایت
شدید از نوآوري کار میکنند در مقایسه با سازمانهایی که چنين شرایطی در آنها وجود
ندارد ،با احتمال بيشتري این باور را با یكدیگر به اشتراک میگذارند که نوآوري ارزشمند
است و منافع عملكردي در پی دارد ( .)Forr &Ford, 1990بر این اساس میتوان فرضيه
اول و دوم را اینگونه مطرح نمود:
فرضيه اول :بين حمایت سازمانی درک شده از نوآوري با مزایاي تصویري مورد انتظار
رابطه وجود دارد.
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فرضيه دوم :بين حمایت سازمانی درک شده از نوآوري با پيامدهاي عملكردي مثبت
مورد انتظار رابطه وجود دارد.
کيفيت ارتباط با مدیر :نظریه مبادله رهبر-عضو حاکی از آن است که زیردستانی که
روابط باکيفيتی با سرپرستان خود دارند ،در ازاي وفاداري و تعهد بيشتر ،منابع و آزادي
عمل بيشتري در تصميمگيري دارند .اندیشيدن در مورد ایدههاي نوآورانه و آزمایش آنها
براي ارائه محصوالت و فرآیندهاي جدید اغلب مستلزم زمان ،منابع و آزادي بيشتر در
محيط کار است  .منابع بيشتر و حمایت از سوي سرپرست ،احتمال موفقيت رفتارهاي
نوآورانه را افزایش میدهد؛ بنابراین از دیدگاه کارایی محور ،کارکنانی که روابط
باکيفيتتري با سرپرستان خود دارند ،اطمينان بيشتري دارند که رفتار نوآورانه آنها به
مزایاي کارایی و عملكردي منجر ش ود .یک رابطه با کيفيت با یک سرپرست ،با اعتماد و
احترام متقابل مشخص شده و یک منبع ارزشمند سياسی را شكل میدهد که مزایاي
تصویر ذهنی بالقوه را افزایش و ضررهاي تصویر ذهنی را براي کارکنان نوآور کاهش
میدهد .عالقه و انگيزش فرد بر ادراکات او تأثيرگذار است (.)Zhou & Woodman, 2003
مطالعاتی که در زمينه مدیریت منابع انسانی صورت گرفته نشان میدهد که سرپرستان
تمایل دارند کارکنان مورد عالقه و مورد اعتماد خود را به شيوهیی مثبتتر ارزیابی نمایند.
لذا ،هنگامی که یک سرپرست به یک کارمند احترام میگذارد و به او اعتماد میکند ،او
ایدههاي جدید این کارمند را مطلوبتر ارزیابی میکند و معتقد است که این ایدهها مهم
و ارزشمندند و این به شكلگيري مزایاي تصویر ذهنی منجر میگردد .بر این اساس
میتوان فرضيه سوم و چهارم را پيشنهاد داد:
فرضيه سوم :بين کيفيت ارتباط با مدیر با مزایاي تصویري مورد انتظار رابطه وجود دارد.
فرضيه چهارم :بين کيفيت ارتباط با مدیر با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه وجود دارد.
نوآوري بهعنوان الزام شغلی :کانتر ( )1988بر این باوراست که الزامات و تعهدات یک
موقعيت شغلی همانند یک محرک اوليه نوآوري را فعال میکند .از دیدگاه کارایی محور،
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الزام شغلی براي نوآوري ،آشكارا بر اهميت رفتار نوآورانه براي عملكرد موفقيتآميز تأکيد
میکند .کارکنانی که نوآوري را بهعنوان بخشی از الزامات شغلی خود ادراک میکنند ،بر
این باورند که ایجاد ،پذیرش و پيادهسازي ایدههاي نوآورانه مزایایی را براي کار آنها به
همراه دارد .از دیدگاه اجتماعی-سياسی ،الزام شغلی براي نوآوري نشاندهنده تقاضاي
خارجی و انتظارات براي نوآور بودن است که به نوبه خود ،به رفتار نوآورانه متصدي شغل
مشروعيت میبخشد .افزون بر این ،تحقيقات نشان میدهد که افراد تمایل دارند رفتارهاي
آغازگر تغيير (مثل نوآوري) را به نحو مطلوبتري ارزیابی نمایند؛ بنابراین هنگامیکه نوآور
بودن بهعنوان بخشی از الزامات شغلی ادراک می شود ،کارکنان آن را هم براي درگير
شدن در رفتارهاي نوآورانه مناسب میدانند و هم احساس اعتماد بيشتري نسبت به
مدیران و همكارانی پيدا میکنند که ایدههاي جدید آنها را قابل قبول و استوار در نظر
دارند ( .)Janssen etal, 2004بر این اساس میتوان فرضيه پنجم و ششم پژوهش را بدین
شرح بيان نمود:
فرضيه پنجم :بين نوآوري بهعنوان الزام شغلی با مزایاي تصویري مورد انتظار رابطه
وجود دارد.
فرضيه ششم :بين نوآوري به عنوان الزام شغلی با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه وجود دارد.
محبوبيت و شهرت بهعنوان نوآوري :عالوه بر سازمان ،سرپرست و نقش کارمند در
فرآیند اداري ،شهرت و محبوبيت اجتماعی غيررسمی کارمند نيز میتواند بر پيامدهاي
مورد ا نتظار عملكرد از رفتارهاي نوآورانه تأثيرگذار باشد .کارکنانی که از شهرت خود در
زمينه نوآور بودن لذت می برند ،به احتمال زیاد ارزش نوآوري را نهادینه کرده و بر این
باورند که رفتار نوآورانه براي کار آنها مزایایی به دنبال دارد .شهرت اجتماعی فرد
بهعنوان نوآور بودن ،خود انگاره 1فرد را تشكيل میدهد .تحقيقاتی که در زمينه مبانی
اجتماعی خودآگاهی 2صورت گرفته حاکی از آن است که خود انگارهها با نحوه باور فرد در
مورد اینكه دیگران آنها را چگونه ادراک میکنند ،شكل میگيرند .مهمتر آنكه ،افراد نياز
1. Self-concept
2. Self-knowledge
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به حفظ دیدي مثبت در مورد خود دارند چون این اعتماد به نفس به عنوان منبع
اثربخش و ارزشمندي در رویارویی با چالشهاي زندگی عمل میکند؛ بنابراین از دیدگاه
کارایی محور ،هنگامی که فردي به نوآور بودن مشهور میشود و خود را فردي نوآور تلقی
میکند ،اعتماد به نفس او دیدگاه مثبت نوآوري را تقویت کرده و این باور را قدرتمندتر
میسازد که نوآوريها کمکهاي قابل توجهی به عملكرد و کارایی کار میکند
( .)Tushman& Romanelli, 1985بر این اساس میتوان فرضيه هفتم را پيشنهاد نمود:
فرضيه هفتم :بين محبوبيت به عنوان نوآوري با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه وجود دارد.
نارضایتی از وضعيت موجود :نارضایتی از موقعيت شغلی تحت عنوان نارضایتی از
عملكرد فعلی واحد کاري یا سازمان فرد تعریف میشود .چنين نارضایتی میتواند به
دالیل متعددي چون :مقایسه با رقبا ،تغييرات محيطی ،ویژگیهاي شخصی و کشف
فرصتهاي بالقوه پيشرفت رخ دهد .از دیدگاه کارایی محور ،نارضایتی از موقعيت شغلی،
ارزش حفظ شرایط فعلی را تقليل میدهد و باورهاي افراد را در این مورد تقویت میکند
که ایده ها ،محصوالت یا فرآیندهاي جدید مزایاي عملكردي به همراه دارد  ,در نهایت
رفتارهاي نوآورانه بيشتري رخ میدهد ( .)Janssen etal, 2004از سوي دیگر ،از دیدگاه
اجتماعی-سياسی ،چنانچه وضعيت عملكرد یک واحد کاري یا سازمان چندان
رضایت بخش نباشد ،این شرایط ضمن کمک به توجيه عمل نوآوري ،ریسکهاي تصویر
ذهنی را کاهش و تغييرات در مزایاي تصویر ذهنی را افزایش میدهد .عمدتا زمانیکه
عملكرد پایينتر از سطح مورد نظر باشد یا بهعنوان یک شكست تلقی شود ،تغيير
مشروعيت بيشتري می یابد .عملكرد ضعيف ،نيرویی قوي براي خنثی سازي اصرار بر یک
وضعيت عملياتی موجود است و غلبه بر مقاومتها را سادهتر مینماید؛ بر این اساس
فرضيههاي هشتم و نهم پيشنهاد میشود:
فرضيه هشتم :بين نارضایتی از وضعيت موجود با مزایاي تصویري مورد انتظار رابطه
وجود دارد.
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فرضيه نهم :بين نارضایتی از وضعيت موجود با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه وجود دارد.
با توجه به مباحث نظري باال میتوان مدل و چارچوب مفهومی تحقيق را به صورت
شكل زیر ارائه داد:

شكل  :1مدل و چارچوب مفهومی تحقيق

منبع :1
Feirong Yuan. and Richard W. Woodman.(2010), “Innovative Behavior in The Workplace: The Role Of
Performance and Image Outcome Expectations” ,Academy of Management Journal., Vol.23 Iss:5
pp.592–607.

روششناسی تحقيق
از آنجاکه هدف پژوهش تعيين روابط علی بين متغيرهاي مستقل با متغيرهاي وابستته
ميانجی و متغيرهاي وابسته نهایی است ،تحقيق از نظتر هتدف کتاربردي و از نظتر نحتوه
گردآوري دادهها علی-مقایسهیی و از نوع الگتوي معتادالت ستاختاري استت .ابتزار اصتلی
گردآوري اطالعات پرسش نامه است که بر این اساس بتراي متغيرهتاي متورد بررستی 44
سوال با طيف  5تایی ليكرت براي سنجش کليه متغيرهاي تحقيتق در نظتر گرفتته شتده
است .قلمرو مكانی تحقيق شتهر تهتران و کليته بانتکهتاي ملتی استت و جامعته آمتاري
کارکنانی هستند که در زمان نمونته گيتري حضتور دارنتد .قلمترو زمتانی تحقيتق از نظتر
گردآوري دادهها ،نيمه اول سال  1391است .در پژوهش حاضر تمامی کارکنان بانک ملتی
شهر تهران ،جامعه آماري تلقی میشوند و بتا توجته بته تعتداد بتيش از  100000نفتري

عوامل مؤثر بر نوآوري و نقش انتظارات کارکنان از پيامدهاي عملكردي و مزایاي تصویري آن در بانکها 113

جامعه آماري براساس جدول مورگان تعداد نمونه ما  384نفر استت کته در نهایتت 380
پرسش نامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .با توجه به پراکندگی جغرافيایی شعب بانتک
ملی در تهران از روش نمونهگيري تصادفی خوشهاي چند مرحلهیی استفاده شده است که
از هر منطقه تعدادي شعبه (خوشه) بهطور تصادفی تعيين و سپس از هر شعبه ،کارکنتانی
به صورت تصادفی انتخاب گردید .به منظور سنجش پایایی سواالت پرسشنامه یک نمونته
اوليه شامل  30پرسشنامه از مشتریان پيشآزمون شد و سپس با استفاده از دادههاي بته
دست آمده از پرسشنامه ،ميزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونبتاخ محاستبه شتد کته
براي سواالت متغيرهاي مستقل به ترتيب 0/741درصد و براي سواالت متغيرهاي وابستته
تحقيق 0/719به دست آمد .به منظور سنجش روایی سواالت پرسشنامه از اعتبتار عتاملی
استفاده شده است .در این روش سواالتی که براي ارزیتابی یتک شتاخص یاصتفت ختاص
طراحی شدهاند ،باید بار عاملی بزرگتر از 0/3یا  0/5داشته باشتد (متؤمنی و فعتال قيتوم،
 .)1387نتایج نشان داده است که بار عتاملی همته ستوالهتا معنتادار استت و متغيرهتاي
مشاهده شده (نشانگرها) سهمی مهم و معنادار در اندازهگيري سازههتاي مكنتون تحقيتق
دارند.
براي تست الگوي اندازهگيري متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق از تحليل عاملی
تایيدي از نرمافزار ليزرل  8,54استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است:
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جدول  :1نتایج تحليل عاملی مرتبط با روایی سازه گویهها یا سواالت پرسشنامه
بار عاملی استاندارد

گویهها (سواالت) تحقيق

متغير

0/87
0/75
0/71
0/22
0/61
0/75
0/23

Q14
Q15
Q16
Q18
Q19
Q21
Q23
Q24
Q25

حمایت سازمانی درک شده از نوآوري

0/29
0/76
0/75
0/72
0/95
0/73
0/62

Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33

کيفيت ارتباط با مدیر

0/94
0/99
0/13
0/75
0/79

Q34
Q35
Q36
Q37
Q38

نوآوري به عنوان الزام شغلی

0/66
0/96
0/98

Q39
Q40
Q41

محبوبيت به عنوان نوآوري

0/67
0/78
0/86

Q42
Q43
Q44

نارضایتی از وضعيت موجود

0/86
0/79
0/71
0/74

Q10
Q11
Q12
Q13

مزایاي تصویري مورد انتظار

0/85
0/85
0/58

Q7
Q8
Q9

پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار

0/87
0/91
0/79
0/80
0/83
0/87

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

رفتار نوآورانه فردي
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آمار توصيفی متغيرهاي جمعيتشناختی :با توجه به دادههاي بررسی شده این
تحقيق ،ویژگیهاي جمعيتشناختی پاسخدهندگان به صورت جدول شماره ( )2است.
جدول  :2نتایج ویژگیهاي جمعيتشناختی پاسخدهندگان
نام متغير جمعيتشناختی
جنسيت

تحصيالت

وضعيت تاهل

سطوح

درصد فراوانی

مرد

72

زن

28

زیر دیپلم

1

دیپلم

23

فوق دیپلم

20

ليسانس

48

فوق ليسانس

8

مجرد

13

متاهل

87

تجزیه و تحليل دادهها (آمار استنباطی) :به منظور تست فرضيههتاي تحقيتق از جتز
ساختاري الگوي معادالت ساختاري استفاده شده و این کتار بتا نترمافتزار LISREL 8.54

انجام شده است.
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اشكال و نمودارها

شكل  :2الگوي تخمين استاندارد
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شكل  :3الگوي اعداد معناداري

همانطوري که مالحظه متیشتود حمایتت ستازمانی درک شتده از نتوآوري بتر روي
پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار داراي اثر مثبتی برابر با  0/43بتوده استت و عتدد
معناداري این اثر برابر با  4/17و بزرگتر از  1/96است؛ لذا میتوان گفت این فرضيه تایيتد
میشود یعنی حمایت سازمانی درک شده از نوآوري بر روي پيامتدهاي عملكتردي مثبتت
مورد انتظار اثر مثبت و معناداري دارد .حمایتت ستازمانی درک شتده از نتوآوري بتر روي
مزایاي تصویري مورد انتظار داراي اثر مثبتی برابر با  0/55بوده است و عدد معناداري این
اثر برابر با  7/65و بزرگتر از  1/96است؛ لذا میتوان گفت این فرضيه تایيد میشود یعنتی
حمایت سازمانی درک شده از نوآوري بر روي مزایاي تصویري متورد انتظتار اثتر مثبتت و
معناداري دارد .کيفيت ارتباط با مدیر بتر روي مزایتاي تصتویري متورد انتظتار داراي اثتر
مثبتی برابر با  0/19بوده است و عدد معناداري این اثر برابر بتا  3/17و بتزرگتتر از 1/96
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است؛ لذا این فرضيه نيز تایيد می شتود یعنتی کيفيتت ارتبتاط بتا متدیر بتر روي مزایتاي
تصویري مورد انتظار اثر مثبت و معناداري دارد .کيفيتت ارتبتاط بتا متدیر بتر پيامتدهاي
عملكردي مثبت مورد انتظار داراي اثر مثبتی برابر با  0/14بتوده استت و عتدد معنتاداري
این اثر برابر با  2و بزرگتر از  1/96است؛ بنابراین این فرضيه هتم تایيتد متیشتود یعنتی
کيفيت ارتباط با متدیر بتر روي پيامتدهاي عملكتردي مثبتت متورد انتظتار اثتر مثبتت و
معناداري دارد .نوآوري به عنوان الزام شغلی بتر روي پيامتدهاي عملكتردي مثبتت متورد
انتظار داراي اثر مثبتی برابر با  0/16بوده است و عدد معناداري ایتن اثتر برابتر بتا  2/15و
بزرگتر از  1/96است؛ لذا این فرضيه نيز تایيد میشود یعنی نوآوري به عنوان الزام شتغلی
بر روي پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار اثر مثبت و معنتاداري دارد .محبوبيتت بته
عنوان نوآوري بر روي پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظتار داراي اثتر مثبتتی برابتر بتا
 0/11بوده است و عدد معناداري این اثتر برابتر بتا  2/14و بتزرگتتر از  1/96استت؛ لتذا
میتوان گفت این فرضتيه تایيتد متیشتود یعنتی محبوبيتت بته عنتوان نتوآوري بتر روي
پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار اثر مثبت و معنتاداري دارد .نارضتایتی از وضتعيت
موجود بر روي پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار اثر مثبتی برابر با  0/31دارد و عدد
معناداري این اثر برابر با  5/77و بزرگتر از  1/96است؛ لذا این فرضيه هم تایيتد متیشتود
یعنی نارضایتی از وضعيت موجود بر روي پيامتدهاي عملكتردي مثبتت متورد انتظتار اثتر
مثبت و معناداري دارد .نارضایتی از وضعيت موجود بر روي مزایاي تصویري متورد انتظتار
داراي اثر مثبتی برابر با  0/16بوده است و عدد معناداري این اثر برابر با  3/70و بتزرگتتر
از  1/96است؛ بنابراین این فرضيه هم تایيد میشود یعنی نارضایتی از وضعيت موجود بتر
روي مزایاي تصویري مورد انتظار اثر مثبت و معناداري دارد .مزایاي تصویري مورد انتظتار
بر روي رفتار نوآورانه فردي داراي اثر مثبتی برابر با  0/48بوده است و عدد معناداري ایتن
اثر برابر با  7/66و بزرگتر از  1/96است؛ لذا میتوان گفت این فرضيه تایيد میشود یعنی
مزایاي تصویري مورد انتظار بتر روي رفتتار نوآورانته فتردي اثتر مثبتت و معنتاداري دارد.
پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار بر روي رفتار نوآورانه فردي داراي اثر مثبتی برابتر
با  0/14بوده است و عدد معناداري این اثر برابر با  2/39و بزرگتر از  1/96است؛ بنابراین
این فرضيه نيز تایيد میشود یعنی پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظتار بتر روي رفتتار
نوآورانه فردي اثر مثبت و معناداري دارد .ميتزان تتاثير نتوآوري بتهعنتوان التزام شتغلی و
محبوبيت بهعنوان نوآوري بر مزایاي تصویري مورد انتظار معنادار شناخته نشد .تائيد یا رد
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فرضيات (روابط) در حالت معناداري مشخص متیشتود .بته عبتارت دیگتر چنانچته عتدد
معناداري بزرگتر از  1/96یا کوچکتر از  – 1/96باشد فرضيه تائيد میشتود .هتمچنتين
در آزمون فرضيات تحقيق با استفاده از مدل معادالت ستاختاري ،اوال خروجتی نترم افتزار
نشاندهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته براي آزمون فرضيات هستند .مقدار
کاي دو به درجه آزادي زیر  3میباشد .ميزان  RMSEA =0/071نيز نشاندهنده مناستب
بودن برازش مدل ساختاري است .به عبارت دیگر دادههاي مشاهده شده تا ميتزان زیتادي
بر مدل مفهومی تحقيق منطبق است .مقدار  NFI ،AGFI ،GFIو  CFIهمگی بتاالي 0/9
میباشند که نشاندهنده برازش نسبتاً باالي مدل میباشد.
نتایج بررسی فرضيهها :نتایج حاصل از فرضيه  :1بين حمایت سازمانی درک شده از
نوآوري با مزایاي تصویري مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از
نمونهگيري جمعآوري شده ،در سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است (t=7.65
)α=0.55 ,؛ لذا با توجه به رابطه به دست آمده حمایت سازمانی درک شده از نوآوري بر
مزایاي تصویري مورد انتظار تأثير گذار است.
نتایج حاصل از فرضيه  :2بين حمایت سازمانی درک شده از نوآوري با پيامدهاي
عملكردي مثبت مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از
نمونهگيري جمعآوري شده ،در سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است, 4,30( .
= )α= 0,34tلذا با توجه به رابطه به دست آمده حمایت سازمانی درک شده از نوآوري بر
پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار تأثير گذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :اسكات و بروس ( )1994پيشنهاد کردهاند که حمایت
سازمانی از نوآوري ،با مخابره نتایج بالقوه از چنين رفتاري بر رفتار نوآورانه اثر میگذارد.
هنگامی که یک سازمان از نوآوري و تفاوتهاي تحمل شده حمایت کند ،کارکنان از نظر
روانی احساس امنيت میکنند .آنها همچنين ممكن است به احتمال بيشتري نوآور بودن
را به عنوان یک تصویر اجتماعی مطلوب براي دست یافتن به آن درک کنند .اگرچه،
حمایت سازمانی ادراک شده براي نوآوري ،انتظارات آنها که نوآور بودن به کار آنها نفع
خواهد رساند را تحت تأثير قرار نمیدهد .این امكان وجود دارد که پيامدهاي عملكردي
مثبت مورد انتظار ،قضاوت ویژهتري است تا یک نگرش طرفدار نوآوري کلی .خواه
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تالش هاي نوآورانه به کار یک فرد نفع برساند یا نه ،توسط دیگر عوامل نيز تحت تأثير قرار
میگيرد ،مانند ماهيت خاص شغلی او.
نتایج حاصل از فرضيه  : 3بين کيفيت ارتباط با مدیر با مزایاي تصویري مورد انتظار رابطه
مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده ،در سطح  %5خطا
حاکی از پذیرش فرض فوق است ()α= 0,19, t= 3,17؛ لذا با توجه به رابطه به دست
آمده کيفيت ارتباط با مدیر بر مزایاي تصویري مورد انتظار تأثير گذار است.
نتایج حاصل از فرضيه  : 4بين کيفيت ارتباط با مدیر با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد
انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده ،در
سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است ()α= 0,14, t= 2؛ لذا با توجه به رابطه
به دست آمده کيفيت ارتباط با مدیر بر مزایاي تصویري مورد انتظار تأثيرگذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :اسكات و بروس ( )1994پيشنهاد کردهاند کارکنانی که روابط
خوبی با سرپرستان خود دارند ،اطمينان بيشتري دارند که رفتار نوآورانه آنها به منافع
عملكردي وپيامدهاي عملكردي مثبت منجر خواهد شد .همچنين ،روابط با کيفيت با
سرپرستان ،اطمينان کارمندان را در این باره زیاد خواهدکرد که تالشهاي نوآورانه آنها
ارزیابیهاي اجتماعی مطلوبی دریافت خواهند کرد و از این رو تصویر آنها در سازمان را
بهبود خواهد بخشيد.
نتایج حاصل از فرضيه  : 5بين نوآوري به عنوان الزام شغلی با مزایاي تصویري مورد انتظار
رابطه مثبت وجود دارد .یافتههاي تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده ،در سطح
 %5خطا حاکی از رد فرض فوق است ()α= 0,12, t= 1,88؛ لذا با توجه به رابطه به
دست آمده نوآوري به عنوان الزام شغلی تأثيري بر مزایاي تصویري مورد انتظار ایجاد
نمیکند.
نتایج حاصل از فرضيه  : 6بين نوآوري به عنوان الزام شغلی با پيامدهاي عملكردي مثبت
مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده،
در سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است ()α= 0,16, t= 2,15؛ لذا با توجه
به رابطه به دست آمده نوآوري به عنوان الزام شغلی بر پيامدهاي عملكردي مثبت مورد
انتظار تأثيرگذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :یوان و وودمن ( )2010پيشنهاد کتردهانتد مطالعتات پيشتين
تمایل داشتند تا اثرات مشخصتات شتغلی را بتر نتوآوري و خالقيتت کارکنتان بتر استاس
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قابليتهاي متفاوت متصدیان شغل و سطوح مختلف آزادي موجود براي آنها ،یا بر اساس
کاربردهاي این عوامل براي انگيزش ذاتی شغل توضيح دهند .یافتههاي حاصل از مطالعات
یوان و وودمن پيشنهاد میکند که ماهيت ادراک شده از شغل کارمنتد نيتز ممكتن استت
نوآور بودن کارمند را اثر گذاشتن بر انتظارات او براي عملكرد بالقوه و نتایج تصتویر تحتت
تأثير قرار دهد .برچسبهاي اجتماعی معينی با شغلهاي مختلفی همراهاند .نتایج یتوان و
وودمن پپيشنهاد میکند که کارکنانی که در موقعيتهاي کار متیکننتد کته در آن نتوآور
بودن الزم نيست (براي مثال شغلهاي غيرمرتبط با تحقيق و توسعه) ممكن استت بته دو
دليل انگيزه کمی براي اجراي ایدههاي جدید وجتود داشتته باشتد .از یتک طترف ،آنهتا
ایدهها و فرآیندهاي جدیدي را براي کار خود مفيد نمیدانند .به عالوه ،حتی هنگامی کته
ایده خوبی وجود دارد که به کار آنها نفع برساند ،این کارکنان ممكن است به این ختاطر
که افراد دیگر ممكن است ایدههاي آنها را بیاعتبار بدانند و /یا به آسانی خواهتان بترهم
زدن شرایط نباشند ،در انجام آن دودل باشند.
نتایج حاصل از فرضيه  :7بين محبوبيت به عنوان نوآوري با پيامتدهاي عملكتردي مثبتت
مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتهها تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده،
در سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است ()α= 0,11, t= 2,14؛ لذا با توجه به
رابطه به دست آمده محبوبيت به عنوان نوآوري بر پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
تأثير گذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :یوان و وودمن ( )2010پيشتنهاد کتردهانتد کارمنتدانی کته از
شهرت نوآور بودن بهره میبرند ،تمایل دارند تا ایتن بتاور را درونتی کننتد کته رفتارهتاي
نوآورانه کار آنها را بهبود خواهد بخشيد را آنها را براي نوآوري بيشتر تشتویق متیکنتد.
نتایج حاصل از فرضيه  :8بين نارضایتی از وضعيت موجود با مزایاي تصویري مورد انتظتار
رابطه مثبت وجود دارد .یافته ها تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شتده ،در ستطح
 %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است ( )α=0.16 , t=3.70؛ لذا با توجه بته رابطته
به دست آمده نارضایتی از وضعيت موجود بر مزایاي تصویري مورد انتظار تأثير گذار است.
نتایج حاصل از فرضيه  :9بين نارضایتی از وضعيت موجود با پيامتدهاي عملكتردي مثبتت
مورد انتظار رابطه مثبت وجود دارد .یافتههاي تحليلی حاصل از نمونتهگيتري جمتعآوري
شده ،در سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق استت ()α=0.31 , t=5.77؛ لتذا بتا
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توجه به رابطه به دست آمده نارضایتی از وضعيت موجود بر پيامتدهاي عملكتردي مثبتت
مورد انتظار تأثيرگذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :آبرهامسون و ولف ( )1994پيشنهاد کردهاند کارکنتانی کته از
عملكرد فعلی اداره یا سازمان خود رضایت کمتري دارنتد ،ارزش بيشتتري بتراي عملكترد
بالقوه و مزایاي تصویر همراه با ایدهها ،فنآوريها و فرآیندهاي جدید قائلانتد .ایتن یافتته
برخالف انتظار ما بود که موقعيتهاي کمتر اثربخش متیتوانتد نتوآوري را توجيته کنتد و
رفتارهاي نوآورانه را قانونی و مشروعتر سازد .یک توضيح محتمل این است که سازه عتدم
رضایت ما از وضع موجود بيشتر یک مفهوم ذهنی استت یتا یتک توافتق اجتمتاعی .عتدم
رضایت شخصی با وضع موجود لزوماً این نگرانتی را بتر طترف نمتیکنتد کته افتراد دیگتر
(کسانی که ممكن است از شرایط فعلی راضی باشند) از تالشهاي نوآورانه شتخص اصتلی
ناراحت خواهند شد.
نتایج حاصل از فرضيه  :10بين مزایاي تصویري مورد انتظار با رفتار نوآورانه فتردي رابطته
مثبت وجود دارد .یافته هاي تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شتده ،در ستطح %5
خطا  ,حاکی از پذیرش فرض فوق است ()β=0.48 , t=7.66؛ لذا با توجه بته رابطته بته
دست آمده مزایاي تصویري مورد انتظار بر رفتار نوآورانه فردي تأثيرگذار است.
نتایج حاصل از فرضيه  :11بين پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار بتا رفتتار نوآورانته
فردي رابطه مثبت وجود دارد .یافتههاي تحليلی حاصل از نمونهگيري جمعآوري شده ،در
سطح  %5خطا حاکی از پذیرش فرض فوق است ()β=0.14 , t=2.39؛ لذا بتا توجته بته
رابطه به دست آمده پيامدهاي عملكردي مثبتت متورد انتظتار بتر رفتتار نوآورانته فتردي
تأثيرگذار است.
مقایسه با تحقيقات گذشته :یوان و وودمن ( )2010پيشنهاد کردهاند کته انتظتارات بتراي
عواقب بالقوه تصویر و عملكرد به طور معناداري نوآور بتودن کارمنتد را تحتت تتأثير قترار
میدهد .بهویژه ،ما دو دیدگاه نظري عمده را کنار یكتدیگر آوردیتم (دیتدگاه کارآمتدگرا و
دیدگاه سياسی -اجتماعی) تا این انتظارات بازدهی عمده را بررسی کنيم و نتتایج مطالعته
ما پيشنهاد کرد که استفاده از یک دیدگاه واحد بتراي درک مالحظتات روانتی پشتت ستر
رفتار نوآورانه تمامی تصویر را نشان نمیدهد .بتا حمایتت مستتقيم از دیتدگاه کارآمتدگرا،
دریافتيم که کارکنان هنگامی که انتظار دارند چنين رفتارهایی براي کار آنها مفيد باشد،
نوآورتر خواهند بود .مزایاي تصویري مورد انتظار ممكن است به ایتن ختاطر کته احتمتال
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بيشتري هست که یک کارمند هنگامیکه رفتار نوآورانه او با منافع عملكردي همراه باشد،
به منافع تصویري مورد انتظارش دست پيدا کند.
پيشنهادها :در مورد مغيرهاي پيشنهادهایی به قرار زیر ارائه میشود:
متغير رفتار نوآورانه فردي :پيشنهاد میشود رفتار نوآورانته در ستازمان تشتویق گتردد
زیرا رفتار نوآورانه باعث ایجاد و خلق ایده هاي نتوین در ستازمان متی گتردد .ایتده هتاي
جدید موجبات ارائه خدمات جدید را فراهم میآورد و سازمان باید مكانی را فراهم کند تتا
کارکنان براي ارائه ایدههاي جدید رغبت داشته باشند .لذا سازمان نوآور سازمانی است که
کارکنان آن با انگيزه اند و به کشف و ارائته ختدمات جدیتد تمایتل دارنتد .هتمچنتين در
سازمان هم الزم است مدیران جهتت بتاال بتردن انگيتزه کارکنتان و افتزایش عالقته و یتا
عالقهمند نمودن افراد به شغلشان به بحث افزایش انگيزههاي مادي و معنوي توجه داشته
باشند تا بتوانند کارکنان با انگيزه ،نيروي فعتال و کتاري و کارکنتان ختالق و متعهتد بته
سازمان تربيت کنند.
متغير پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار :این متغير تأثير مستتقيم و مثبتت بتر
رفتار نوآورانه فردي دارد همچنين این متغير از دیدگاه کارآمدگرا است با حمایت مستقيم
از دیدگاه کارآمدگرا ،دریافتيم که کارکنان هنگامی که بدانند رفتارهایی بتراي کتار آنهتا
مفيد است  ،نوآورتر خواهند بود که این رفتتار نوآورانته موجتب عملكترد مثبتت آنهتا در
محيط کار میشود؛ بنابراین پيشنهاد متیشتود رفتارهتایی نظيتر مشتارکت و همكتاري و
احترام به ایده هاي نوین افراد که موجب انگيزش و رغبت کارکنان در سازمان متیشتود و
در نتيجه به عملكرد بهتر منجر میگردد در سازمان تشویق شود.
متغير مزایاي تصویري مورد انتظار :این متغير تأثير مستقيم و مثبت بر رفتار نوآورانته
فردي دارد همچنين این متغير از دیدگاه اجتماعی -سياسی است .بنا به بررسی کارکنتانی
که در سازمان نوآورند و دست به کارهاي ابتكاري میزنند تصویر آنهتا در ستازمان بهتتر
است و این امر آنان را به نوآوري ترغيب میکند و عتالوه بتر حصتول مزایتاي تصتویري،
موقعيت سازمان نيز بهبود پيدا کند .باید مسووالن در سازمانها جوي را ایجاد کننتد کته
کارکنان براي کارهاي نوآورانه رغبت داشته باشند.
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متغير حمایت سازمانی درک شده از نوآوري :این متغير تتأثير مستتقيم و مثبتت بتر
پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظتار و مزایتاي تصتویري متورد انتظتار دارد .پيشتنهاد
میشود براي نوآور شدن سازمان ،جو حاکم در سازمان و مستووالن آن از کارکنتان نتوآور
حمایت کنند مسووالن منابع مورد نياز را بتراي کارکنتان ایجتاد کننتد ،بتا دادن ترفيتع و
پاداش به افراد نوآور در سازمان رغبت را در بتين کارکنتان افتزایش دهنتد .ضتمنا فتراهم
آوردن امكانات و پشتيبانی سازمان از افراد باعتث افتزایش پيامتدهاي عملكتردي مثبتت و
مزایاي تصویري کارکنان نوآور در سازمان موجب میشود.
متغير کيفيت ارتباط با مدیر :رابطه این متغيتر بتا پيامتدهاي عملكتردي مثبتت متورد
انتظار مورد تأیيد قرار نگرفته است ولی این متغير با مزایاي تصویري متورد انتظتار رابطته
مستقيم و مثبت دارد .پيشنهاد میشود ارتباط مدیر بتا کارکنتان یتک رابطته ختوب و دو
طرفه باشد تا کارکنان احساس راحتتی کننتد و بته راحتتی ایتدههتاي جدیتد ختود را بتا
مدیرشان در ميان بگذارند این رابطه با کيفيت با مدیر اطمينان کارمنتدان را در ایتن بتاره
زیاد خواهد کرد که تالشهاي نوآورانه آنها ارزیابیهاي اجتماعی مطلوبی را در پی دارد و
از این رو تصویر آنها را در سازمان بهبود خواهد بخشيد.
متغير نوآوري بهعنوان الزام شغلی :رابطه این متغير با مزایاي تصویري مورد انتظار
مورد تأیيد قرار نگرفته است ولی این متغير با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه مستقيم و مثبت دارد .پيشنهاد میشود که کارکنان در انجام وظایف شغلی خود
آزادي عمل داشته باشند .آزادي عمل در کار موجب خلق ایدههاي جدید میگردد
هم چنين باید جوي در سازمان ایجاد کرد که نوآوري بخشی از وظایف افراد باشد و
کارکنان انگيزه نوآوري را داشته باشند و بدانند که نوآوري عملكرد مثبتی را در پيش
دارد.
متغير محبوبيت به عنوان نوآوري :این متغير با پيامدهاي عملكردي مثبت مورد انتظار
رابطه مستقيم و مثبت دارد .محبوبيت و شهرت نوآور بتودن از طریتق رفتارهتاي نوآورانته
بروز میکند و پيامدهاي عملكردي مثبتی را در پی دارد .پيشنهاد می شود به افراد نتوآور
پاداش و ترفيع داده شود و آنها را در ارائه هر چه بيشتر خدمات نوین به سازمان تشتویق
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کنند .این حمایت و قتدردانی از کارکنتان موجبتات شتهرت و محبوبيتت آنهتا را فتراهم
میکند.
متغير نارضایتی از وضعيت موجود :این متغير بتر پيامتدهاي عملكتردي مثبتت متورد
انتظار و مزایاي تصویري مورد انتظار تأثير مستقيم و مثبت دارد .کارکنانی کته از عملكترد
فعلی اداره یا سازمان خود رضایت کمتري دارنتد ،ارزش بيشتتري بتراي عملكترد بتالقوه و
مزایاي تصویر همراه با ایدهها ،فنآوريها و فرآیندهاي جدید قائلند .کارکنان براي فترار از
وضعيت موجود به نوآوري روي میآورند و دست به خالقيت و نوآوري متیزننتد ختدمات
جدید ارائه میدهند خلق ایدههاي جدید عملكرد افراد را در ستازمان بهبتود متیبخشتد و
مزایاي تصویري را نيز در پی دارد .پيشنهاد میشود در چنين شرایطی بسياري از امتور در
سازمان بهبود پيدا کند و کارکنان با ارائه ایدههاي خالق عملكرد سازمان را بهبود بخشتند
و ارتقا دهند.
موانع و محدودیتهاي تحقيق :هر تحقيقی براي تحقق و رسيدن به نتتایج متورد نظتر
موانع و محدودیتهایی دارد که در رسيدن به اهداف مورد نظر ستدي ایجتاد متیکنتد در
این تحقيق نيز در رسيدن به اهداف مورد نظر محدودیتهایی وجود دارد که بته برختی از
آنها اشاره میشود .موانع و محدودیتهاي پيشبينی شتده ایتن تحقيتق را متیتتوان در
موارد زیر خالصه کرد :
ت مهم ترین محدودیت تحقيق حاضر قلمرو موضوعی و مكانی تحقيق است که در قالب
تحقيقات علوم انسانی و در جهت افزایش نتایج کاربردي آن قابل مشاهده است.
ت محدودیت دیگر تحقيق استفاده از ابزار اندازهگيري متغيرهاست که غالباً به
محدودیتهاي پرسشنامه مربوط است.
پيشنهادهایی براي آتی :به تحقيقات آتی پيشنهاد میشود تا پژوهش ما را با بررسی
اثر مزایاي تصویري و پيامدهاي عملكردي مورد انتظار در شرایط و زمينههاي مختلف
توسعه دهند .این تحقيق در صنعت بانكداري که بخش خدماتی است ،انجام شده است
پيشنهاد میشود در بخش ها و صنایع دیگري مانند هایتک و تكنولوژي برتر نيز انجام
شود.
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پيشنهاد می شود در تحقيقات آتی از یكسري متغيرهاي دیگري هم مثل متغير یادگيري
در نوآوري استفاده شود .پيشنهاد میشود در سازمانهاي دیگر از سایر مدلهاي مرتبط با
موضوع استفاده شود.
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