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چکیده

The relationship between person–environment fit and
employee's positive work attitudes and behaviors has
been well researched. However, there has been no
study on the impact of person–environment fit on the
innovative work behavior of the employees and how
employee innovativeness leads to better job
performance. The current study examines the effects of
person–job fit (PJ fit) and person–organization fit (PO
fit) on innovative work behavior through innovation
trust. Statistical population of this study includes all
researchers and, employees of a NRI (Niroo Research
Institute) of Iran. We used a standard questionnaire of
24 questions for data collection. After validity and
reliability analysis these questionnaires were distributed
among employees through a randomized sampling
method. Collected data was analyzed using factor
analysis and structural equations analysis.. Structural
Equation Modelling was used to test the research
hypothesis. Our findings confirmed the mediating role
of innovation trust in the relationship between Person–
job fit, person– organization fit and innovative work
behavior.Based on these results we made several
suggestions.

تحقیقات زیادی دربارة رابطۀ محیط کاری فرد و نگرشهای مثبت و
 تاکنون تأثیر تناسب محیطی،رفتارهای کارکنان انجام شده است؛ باوجوداین
فرد با رفتار کاری نوآورانه و اینکه چگونه خالقیت کارکنان منجر به عملکرد
 مطالعۀ حاضر به بررسی.بهتری میشود کمتر مورد توجه محققان بوده است
 بر رفتار کاری نوآورانه و،شغل-سازمان و تناسب فرد-تأثیر تناسب فرد
. با تبیین نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری پرداخته است،عملکرد شغلی
 کارکنان و پژوهشگران پژوهشگاه وزارت نیرو در شهر،جامعۀ آماری پژوهش
 پرسشنامهای، پس از مرور ادبیات و طراحی مدل مفهومی.تهران میباشند
 نیروی ستادی شرکت93  پرسش به نمونۀ آماری متشکّل از44 مشتمل بر
 نمونۀ مورد نظر از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب.مورد نظر ارائه شد
 تحلیل دادههای جمعآوریشده براساس تحلیل عاملی و تحلیل معادالت.شد
 تناسب، بر اساس یافتهها.ساختاری برای تأیید فرضیههای تحقیق انجام شد
 سازمان بر رفتار کاری نوآورانه و رفتار کاری- شغل و تناسب فرد-فرد
 نقش میانجی، همچنین یافتهها.نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان مؤثر است
 شغل- تناسب فرد،سازمان-اعتماد در خلق نوآوری در رابطۀ میان تناسب فرد
.و رفتار کاری نوآورانه را تأیید کرد
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مقدمه
نوآوری ،عاملی راهبردی درخضوض رقابتی ماندن و موفق
شدن کسبوکارهاست (اسمیت و تاشمن.)133 :4331 5،
بهدلیل وجود رقابت و ظهور پیوستۀ رقبا درصحنه کسبوکار،
ایجاد نوآوری متمایز و ادامهدار از طریق تشویق کارکنان به
ایدهپردازی و پیادهسازی ایدهها و نوآوریها ،گامی مهم در
کسب مزیت رقابتی در هر سازمان است (تاجدینی و ترومن4،
 .)435 :4332روشهای گوناگونی در راه رسیدن به نرخ
متناسب نوآوری با توجه به چرخۀ حیات سازمانها و دیگر
عوامل محیطی و صنعتی وجود دارد که یکی از آنها توجه به
نیروی انسانی بهعنوان ارزشمندترین سرمایۀ سازمانی است
(بالوت .)913 :4339 3،درمیان روشهای متعدد پرورش و
افزایش نرخ نوآوری ،ایجاد رفتار کاری نوآورانه 4در کارکنان،
یکی از بهترین روشهاست .نوآوری کارکنان نقشی مهم و
حیاتی در دستیابی به اهداف سازمان و نرخ باالی عملکرد
سازمان ایفا میکند (کاراتپه و سوکمن.)113 :4331 1،
در دهههای اخیر پژوهشگران به صورت نظری و صاحبان
کسبوکار عمالً بهدنبال کارکنانیاند که جدا از دارابودن
توانمندیهای مورد نیاز ،با فرهنگ و جوّ عمومی سازمان نیز
همراهی و همسویی داشته باشند .در این خصوص ،مفاهیمی
چون :تناسب فرد -شغل و فرد -سازمان بهطور همزمان در
ادبیات مدیریت مورد توجه قرار گرفتهاند (آرتور.)929 :4331 1،
مفهوم تناسب فرد -شغل عبارت است از سازگاری میان فرد و
محیط کاری؛ این تناسب زمانی بهخوبی برقرار میشود که
روابط متناسبی میان الزامات شغلی مورد نیاز و کارکنان برقرار
شود .پژوهشهای انجامشده بیانگر این امرند که تناسب فرد-
شغل با نگرشهای شغلی (مثل رضایت شغلی ،مشارکت،
عجین شدن و تعهد) و همچنین با رفتارهای کاری (مثل
عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی) رابطۀ مثبت دارد
(هافمن .)334 :4339 9،تناسب فرد -سازمان نیز به تطابق
میان خصوصیات فردی و سازمانی معطوف است و زمانی
بهوجود میآید که دستکم یکی از آنها نیازهای دیگری را
برآورده سازد یا دارای خصوصیات اصلی مشترکی باشند یا هر
دو حالت وجود داشته باشد .تناسب فرد -سازمان مفهوم
5. Smith & Tushman
4. Tajeddini & Trueman
3. Ballout
)4. Innovative Work Behavior (IWB
1. Karatepe & Sokmen
1. Arthur
9. Hoffman

گستردهتر تناسب فرد-محیط است؛ بدین مضمون که رفتار
فرد ،تابع مشترک فرد و محیطش است .وقتی این تناسب
وجود داشته باشد ،رضایت ،بهرهوری ،خالقیت ،و ثبات
افزایشی مییابد (ویلال.)4332 2،
در این تحقیق ،متغیّرهای تناسب فرد-سازمان و تناسب
فرد -شغل را بهعنوان متغیّرهای پیشبین رفتار کاری نوآورانه
انتخاب کردیم؛ زیرا رفتار کارکنان بهعنوان تابعی از
خصوصیات شخصی و محیطی ،با تناسب فرد-سازمان و
تناسب فرد-شغل در تعامل است .این پژوهش از آن جهت
اهمیت دارد که تاکنون در پژوهشهای داخلی ،بحث اعتماد
در خلق نوآوری 3و رفتارهای کاری نوآورانه با بحث تناسب
محیطی (شخص-شغل و شخص-سازمان) ترکیب نشده
است .تحقیقات نشان دادهاند یکی از عوامل مهم در بروز
رفتارهای نوآورانه در سازمان ،جوّسازمانی مناسب است .در این
خصوص ،مفهوم اعتماد در خلق نوآوری ،عاملی براساس
حمایت از فرهنگ نوآوری تعریف میشود .این جوّ در تسهیل
آرزوهای کارکنان به آزادی بیان و عقاید کمک راسخی خواهد
کرد.
این تحقیق در پژوهشگاه وزارت نیرو انجام شد .خالقیت
و نوآوری در سازمانهایی که کار اصلی آنان تحقیق و توسعه
هست ،امری حیاتی است و نقشی تعیینکنندة در این قبیل
سازمانها دارد .در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی تناسب
فرد-شغل و فرد-سازمان ،نقش این دو متغیّر را در اعتماد در
خلق نوآوری در میان کارکنان و بهتبع آن بر رفتارهای کاری
نوآورانه کارکنان پژوهشکده نیرو و تأثیر آن را بر عملکرد
شغلی کارکنان بررسی کنیم.
مبانی نظری
تناسب فرد -شغل
این مفهوم به رابطۀ میان ویژگیهای شغلی و ویژگیهای
کارکنان داللت دارد .تناسب فرد-شغل در تعاریف اولیۀ
خشنودی شغلی با تأکید بر خشنودی بهعنوان نتیجۀ ارضای
نیازهای فرد بر مبنای شغل ،نقش عمدهای داشت.
پژوهشگران در طی زمان ،خشنودی شغلی را از تناسب
(که منجر به پیامدهایی مانند خشنودی شغلی میشود) جدا
کردهاند .اما هنوز بهسب رابطۀ نزدیک ،تناسب شخص -شغلی
و خشنودی شغلی ،رابطۀ مثبت متوسط تا قوی با یکدیگر دارند
2. Vilela
3. Innovation Trust
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(داروچ .)553 :4331 5،دیگر پیامدهای مرتبط با تناسب
شخص -شغل؛ تعهد سازمانی ،قصد ترک شغل و فشار روانی
است .از بین دو نوع مفهومسازی تناسب شخص-شغل که
پیش از این شرح داده شد ،تناسب عالیق-منابع بیشتر
پژوهش شده است .اغلب پژوهشها در این حیطه ،بر مبنای
پرسشنامۀ ارضای نیاز پورتر یا دیگر پرسشنامههای مشابه
انجام شدهاند که از فرد میخواهند میزانی که شغل کنونی
ویژگیهای خاصی را برای او فراهم میکند (ویژگی عینی)
شرح دهد و اینکه این ویژگی تا چه حد به ویژگی ایدهآل و
آرمانی وی نزدیک است (اسکروگین.)13 :4332 4،
این بعد از تناسب فرد با شغل بر این نظریه استوار است
که تناسب شخص -شغل و پیامدهای مثبت آن زمانی حاصل
میشوند و به میزان حداکثر خود میرسند که منابع شغلی،
دقیقاً نیازهای فرد را ارضا کنند .وقتی این منابع از نیازهای
شخصی کمتر باشند و نتوانند آنها را کامروا سازند یا اینکه
منابع بیشتر از نیازهای فرد باشند ،پیامدهای منفی حاصل
میشود .پژوهش فرنچ ،کاپالن و هریسون ( 5313تا ،)5393
از اولین پژوهشهایی بود که بهصراحت ،پیامدهای مرتبط با
وضع کمبود و فزونی منابع را بررسی کرد .نتایج این پژوهش،
فشار روانی و فیزیولوژیک ناشی از عدم تناسب بین منابع
محیط ذهنی و ادراک فرد از خودش را نشان داد (تیمز3،
.)3 :4353
محققان برای درک مفهوم تناسب شخص-شغل ،به دو
بُعد نیازها-عرضه و تقاضاها-توانایی اشاره کردهاند .نیازهای
عرضهشده به معنای سطحی از تجانس میان نیازهای
کارکنان ،خواستهها ،ترجیحات و پاداشهای در نظر گرفتهشده
برای کار مورد نظر است .تواناییهای مطالبه شده نیز میزان
تجانس میان خواستههای شغلی و انتظارات و دانش مورد نیاز
کارفرما و مهارتها و دانش در دسترس کارمند تعریف میشود
(کریستف براون .)334 :4331 4،اکثر مطالعات انجامشده رابطۀ
میان این دو بعد و تناسب فرد-شغل را تأیید کردهاند .عالوهبر
این ،تحقیقات نشان میدهد که تناسب شخص و شغل مورد
نظر باعث کاهش ترک خدمت و قصد ترک خدمت نیز
میشود.

5. Darroch
4. Scroggins
3. Tims
4. Kristof-Brown
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بنابراین ،میتوان گفت که این تناسب ،نقش مهمی را در
اثربخشی سازمانی ایفا میکند (تیمز.)1 :4353 ،
طبق نتایج نظریۀ ویژگیهای عاملی در سطح روانشناسی
فردی ،تناسب شخصیتی کارکنان با شغل و وضع کاری ،عامل
مهمی در پیشبینی عملکرد شغلی کارکنان است .نظریۀ
انطباق نوآوری کرتون نشان میدهد که تعامل بین افراد و
شغل در تبیین نگرشهای مثبت برای حل مشکالت و طول
عمر مناسب اشتغال فرد در سازمان نقش بهسزایی دارد (هان1،
.)534 :4354
یکی از مطالعاتی که به بررسی روابط انواع تناسب با
بعضی از متغیّرهای نگرشی و رفتاری پرداخته است ،از ووگل و
فلدمن ( )4333انجام پذیرفت .نتایج این پژوهش نشان داد
تناسب شخص-شغل با خشنودی شغلی ،قصد ترک شغلی و
موفقیت کارراهۀ ذهنی رابطۀ معناداری دارد (ووگل:4333 1،
 .)93در نتایج این پژوهش ،همسان با نتایج پژوهشی کریستف
براون و همکاران ( ،)4331مسیرهای بین تناسب شخص-
شغل و پیامدها ،به مسیرهای بین تناسب شخص-سازمان و
پیامدها ،معنادارترند .این نتایج پیشنهاد میکنند که کسب
همخوانی و هماهنگی با تخصصهای شغل ممکن است
مهمتر از هماهنگی با ارزشها و اهداف سازمانی در رسیدن به
این پیامدهای مهم باشد (اسکروگین .)15 :4332 ،ووگل و
فلدمن ( )4333بیان کردند که فرد در نحوة بهدست آوردن
تناسب شخص-شغل انعطافپذیرتر است تا نحوة کسب
تناسب شخص-سازمان .ووگل و فلدمن پیشنهادهایی برای
مدیران درزمینۀ استخدام نیروی جدید ارائه میدهند .آنها
معتقدند استخدام افرادی که میتوانند شغلی را خوب انجام
دهند ،میتواند خیلی مهمتر از استخدام افرادی باشد که با
فرهنگ و ارزشهای سازمان متناسبند .همچنین این کار
هزینههای سرسامآور بدو استخدام را بهشدت کاهش میدهد.
معموالً سازمانها برعکس این امر را انجام میدهند (ووگل،
.)91 :4333
تناسب فرد -سازمان
حیطۀ توجهات به کارکنان در سالهای اخیر گسترش یافته و به
موضوع انطباق افراد با سازمانها نیز در کنار تناسب با شغل،
توجه میشود (مورلی .)554 :4339 9،تناسب بین شخص-
1. Hon
1. Vogel

9. Morley
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سازمان ،مطرح میکند که مردم سازمانهایی را ترک میکنند
که با شخصیتشان سازگار نیست .برای مثال ،براساس
اصطالحات پنج بُعد شخصیتی ،میتوان انتظار داشت افرادی که
برونگرایی باالیی دارند ،همخوانی بیشتری با فرهنگهای
جسور و پرخاشگر و تیممحور داشته باشند؛ افرادی که امتیاز
باالیی در سازگاربودن دارند ،بهتر بتوانند با جوّسازمانی
حمایتگرانه هماهنگ شوند تا جوّی که توجه خود را بر
پرخاشگری و جسارت متمرکز ساخته است و افرادی که امتیاز
باالیی دربارة گشودگی در مقابل تجربه کسب میکنند ،بهتر
بتوانند خود را با جوّسازمانهایی که بر نوآوری بهجای
استانداردشدن و یکسانسازی تأکید میکنند ،تطبیق دهند.
تبعیت از این راهکارها به هنگام استخدام ،به انتخاب کارکنان
تازهای منجر خواهد شد که بهتر با فرهنگ سازمان تناسب
دارند؛ امری که به نوبۀ خود ،به رضایت بیشتر کارکنان و تغییر و
تبدیل کمتر منجر خواهد شد (لی .)512 :4353 5،تحقیقات
دربارة تناسب شخص -سازمان درعینحال به ارزشهای افراد و
اینکه آیا این ارزشها با فرهنگ سازمان تناسب دارند یا خیر نیز
توجه نشان داده است .تناسب میان ارزشهای کارکنان با
فرهنگ سازمانشان ،پیشبینیکنندة رضایت شغلی ،تعهد به
سازمان و تغییر و تبدیل پایان است (همان.)514 :
تناسب شخص-سازمان از اواخر دهۀ  5323و اوایل دهۀ
 33مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران حیطۀ رفتار سازمانی
قرار گرفت .در  ،5312کریس آرجریس عنوان کرد سازمانها
انواع ویژهای از جوّسازمانی دارند که این جوّ ،نقش بسزایی در
جذب و گزینش اعضای سازمان ایفا میکند .این تفکر ،پایه و
اساسی فراهم کرد تا اشنایدر ( )5329الگوی جذب-گزینشی-
کنارهگیری را مطرح کند .جنیفر چتمن ( )5335تمرکز را از این
مدل که پیامدهای سطح سازمان را پیشبینی میکرد ،به تناسب
شخص-سازمان تغییر داد؛ زیرا این تناسب ،نگرشها و
رفتارهای کارکنان را در کار پیشبینی میکرد .تعریف وی از
تناسب شخص-سازمان بهعنوان همخوانی ارزشهای فرد و
سازمان ،رایجترین تعریف مورد استفاده از این مفهوم است.
تحقیقات تجربی و نظری گذشته که به تناسب شخص-
سازمان مربوط بودند نشان دادند که آثار این تناسب بر
پیامدهای معیّن حتی با بزرگتر شدن واحد تجزیه و تحلیل از
تناسب شخص-شغلی به تناسب شخص-سازمان ،پایدار خواهد
ماند .اندازهگیری و سنجش دقیق تناسب شخص -سازمان از
تناسب شخص-شغلی پیچیدهتر است .نظریههای تناسب
5. Lee

ادراکشدة شخص-سازمان پیشنهاد میکنند که در بعضی
موقعیتها ،ویژگیهایی از فرد با ویژگیهایی از سازمان مطابقت
دارد و این تناسب بر پیامدهای فردی اثر خواهد گذاشت .در
واقع ،ابعادی از فرد و ادراک وی از موقعیت با هم تعامل کرده و
بر رفتار فرد اثر میگذارد(سیمونز .)4354 4،به عبارت دیگر؛
تناسب فرد-سازمان سازگاری بین فرهنگ سازمان و ارزشهای
فردی کارکنان را ارزیابی میکند.
یکی از محققان برای تناسب فرد-سازمان ،سه ویژگی ذیل
را تعریف کرده است .5 :سازگاری بین شخصیت کارکنان و
ویژگیهای سازمان .4 ،تناسب بین شناسایی هدف کارکنان و
سازمان .3 ،تناسب و تجانس ارزشی سازمان و کارکنان.
بنابراین ،برای ایجاد تناسب فرد-سازمان ،کارکنان باید حداقل
یکی از ویژگیهای پیشگفته را دارا باشند تا با سازمان جور شده
و برای استخدام پذیرفته شوند (همان) .تناسب فرد -سازمان
یک جزء از مفهوم گستردهتر تناسب فرد-محیط است .تناسب
فرد-محیط ،مفهومی چندبعدی است و انواع مختلف آن با
سطوح متفاوتی از محیط ارتباط دارد :سطح شغل ،گروه کاری،
سازمان و حرفه (بورچرز .)4331 3،بهعبارتدیگر؛ مفهوم تناسب
فرد -سازمان شامل تطبیق یافتن شخصیت ،ارزشها ،اهداف،
نگرش افراد و نیازهای همسو با ارزشهای سازمانی ،خواستهها
و فرهنگ است.
محققان دریافتهاند که تناسب میان دنیای سازمان و
کارکنان به آنها کمک میکند تا پیشنهادهای خود را مبتنی بر
تغییرات فرایندی راحتتر بیان کنند .این موضوع اثبات شده که
زمینۀ سازمانی و محیطی که در آن افراد وظایف خود را انجام
میدهند ،نقش بسیار مهمی در پیشبینی رفتار کاری نوآورانه
کارمندان خواهد داشت (وربل .)413 :4331 4،در نتیجه تناسب
فرد-سازمان ،بهعنوان سطح کالن تناسب فرد با محیط است؛
درحالیکه تناسب فرد-شغل ،شامل تطبیق مهارتها ،دانش و
تواناییها مربوط به ویژگیهای خاص افراد ،در سطوح خرد
تناسب فرد-محیط محسوب میشود .البته گاهی اوقات تجزیه و
تحلیل سطح خرد برای سازمانها مهمتر محسوب میشود؛ به
این دلیل که آنها نیازمند نوآوریهای مستمر در سطوح فردی
کارکنان بوده تا بتوانند مشتریان را راضی و خشنود نگهدارند؛
چون مشتری به محصول بیشتر اهمیت میدهد .با این تفاسیر
میتوان دریافت که کارکنان همواره احساس قرابت بیشتری با
ایجاد تغییر در روالهای کاری خود خواهند کرد به شرطی که
4. Simmons
3. Borchers
4. Werbel
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جوّسازمان و اهداف آن با روحیات ،دانش ،مهارتها و
تواناییهایشان نزدیکتر باشد (کیم.)535 :4333 5،
اعتماد در خلق نوآوری
این مفهوم در تعریف عبارت است از تمایل و میل درونی یک
طرف (شخص و یا گروه) نسبت به فعل و امری خالقانه که از
طرف دیگر ساطع میشود و حمایت از آن درجهت تبدیل آن
به یک فعل نوآورانه .تعاریف متعددی از این واژة نسبتاً جدید
در ادبیات مدیریت وجود ندارد؛ ولی با نگاهی به تعاریف موجود
میتوان نکات یکسانی را برداشت کرد .نکاتی همچون :وجود
انتظارات مثبت و اعتماد دوطرفه که اشخاص را درمعرض
پذیرش افعال و ایدههای متهورانه و نوین قرار میدهد
(لویچی .)5343 :4331 4،الزمۀ وجود حس اعتماد در سازمان
بر کسی پوشیده نیست؛ ولی وجود اعتماد در فرایندهای
نوآورانه یا به عبارتی؛ وجود اعتماد در خلق نوآوری ،به چه
دلیل میتواند اهمیت داشته باشد؟
تحقیقات نشان داد که بیان ایدههای جدید از طریق
کارکنان ،نیازمند مشوّق و انگیزه است؛ انگیزهای که بتواند
رغبت در افراد ایجاد کند که بدون ترس ،ایدههایشان را بیان
کنند .بررسی نکاتی که موجب سکوت افراد در ابراز ایدة
نوآورانه میشوند ،نکات جالب توجهی را در بر دارد (شولت3،
 .)59 :4353عوامل متعددی میتوانند موجبات سکوت نوآوری
را فراهم سازند .ترس از تمسخر همردیفان ،جدّی نگرفتن
مافوق ،سرقت ایده از همکاران در جلسههای جمعی از
عواملیاند که موجب سکوت افراد بهجای ارائۀ خالقیتهای
ذهنی میشوند .ایدة اعتماد به نوآوری در پاسخ به همین
عوامل بازدارنده بهوجود آمده است .اگر کارکنان ترس از
مقاومت همکاران ،درگیری با مافوق یا انزوای اجتماعی را
برای خود متصور شوند بهطور حتم سکوت در پیشگرفته و به
فرایندهای فعلی هرچند با نقایص آشکار ،تن در میدهند
(رحمت شازی .)23 :4351 4،در این خصوص ،مفهوم اعتماد
به نوآوری بهعنوان مرکزی برای ایجاد یک محیط داخلی
درجهت حمایت از ایدههای خالقانه در راه تبدیل به نوآوری
سازمانی تعریف میشود .اما باید توجه داشت حد مورد نیاز
سازمان به اعتماد کنترل شود وگرنه میتواند برای سازمان
هزینهزا باشد.

در تبیین رابطۀ میان تناسبات فرد -محیط (با شغل و
سازمان) و اعتماد به نوآوری ،پیداست که ادراک کارکنان
دربارة ارزش و تناسبهای موجود ،تسهیلکنندة ایجاد جوّی
همسو با نوآوری باشد .ماهیت نوآوری با خطر همراه است .در
نتیجه ،حس اعتماد همانند آغوش بازی است که همکاران و
به طور کلی سازمان برای کارمند نوآور باز میکنند .درنتیجه
اعتماد بهعنوان میزان تشویق سازمان به خطرکردن کارکنان
تشبیه میشود .البته باید توجه داشت که منظور از پذیرش
خطر ،هر کار متهورانهای نیست .به این دلیل که بههرحال
سازمان بهدنبال بقا بهعنوان هدف اصلی است و نمیتواند هر
میزان خطری را به ازای حس امنیت و رضایت کارکنان در
نوآوری بپذیرد .بااینحال ،میزان خطر پذیرفتنی از جانب
سازمان معموالً به صورت غیررسمی و پنهان در مأموریت و
اهداف سازمانی به کارکنان القا میشود (لی وی.)43 :4353 1،
بدین ترتیب میتواند گفت اعتماد نقش مهمی در
چگونگی انتقال و اشتراک دانش افراد با دیگران و بهدنبال آن
ترویج رفتارهای نوآورانه دارد .برای مثال ،یک سیستم پاداش
مناسب ،افراد را درجهت اشتراک ایدهها برانگیخته ،آنها را در
درک فرهنگ اعتماد سازمان توانمند میسازد .شواهد
نشاندهندة این موضوع است که زمانی که سازمانها دارای
فرهنگ اعتماد و مشارکتند؛ نوآوری ،یادگیری و انتقال دانش با
سرعت بیشتری اتفاق میافتد (شیح و سوسانتو.)543 :4355 1،
یکی از عوامل مهم در بروز رفتارهای نوآورانه در سازمان،
جوّسازمانی مناسب است .جوّسازمانی عبارت است از
مجموعهای از ادراکات مشترک دربارة سیاستها ،شیوهها و
روشهایی که پیامهایی را دربارة نکات و موضوعات مورد
توجه جوّ عمومی به اعضا منتقل میکند .برای مثال ،اگر
جوّسازمانی پذیرندة رفتار شهروندی سازمانی از جانب اعضا
باشد .حتماً در قبال اعمال مسئوالنۀ افراد بازخور مناسبی به
اعضا ارائه میدهد که این بازخور موجب تبیین و تثبیت رفتار
بروز یافته در اعضا میشود و حتماً در تعامالت گروهی اعضا
نیز تأثیرگذار خواهد بود (الیویرا.)149 :4353 9،
رفتارهای نوآورانه بهعنوان یک رفتار پیچیده ،شامل
فرایندی سه مرحلهای از تولید ،پشتیبانی و عمل به یک ایده
است (رابینسون .)995 :4353 2،تحقیقات نشان داده است که

5. Kim
4. Lewicki
3. Schulte
4. Rahmat Shazi
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ادیبپور و همکاران :تأثیر تناسب فرد و سازمان و تناسب فرد و شغل ...

اعتماد به نوآوری میتواند درخصوص ایجاد جوّسازمانی
مناسب ایدهپردازی مؤثر عمل کند .زمانی که شخصی با شغل
خود ارتباط برقرار میکند (تناسب فرد-شغل) و سازمان را از
خود میداند مأموریتها و اهداف سازمانش را همسو با منافع
خود میبیند جوّ ایجادشده میتواند منجر به بروز رفتارهای
خالقانه شده؛ با پشتیبانی و بهکار گرفتن آن در عملیات
سازمان ،منجر به بروز رفتارهای نوآورانه شود (خیمنز خیمنز5،
.)453 :4355
تأثیر رفتارهای نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان
رفتارهای نوآورانه ،بهعنوان رفتارهایی که با خود تغییر به
همراه میآورد با دگرگونسازی شغلی ارتباط پیدا میکند .این
نوع رفتارها بیانگر ایجاد و خلق چیزهای جدید یا متفاوت است
و بهواسطۀ جهتگیری برای تغییر ،تعریف میشود؛ زیرا این
رفتارها با ایجاد محصولی جدید ،خدمت ،تفکر ،رویّه و فرایندی
جدید در ارتباط است (رابینسون.)913 :4353 ،
رقابت بینالمللی شدید ،بازارهای چندبخشی و پر تقاضا و
فناوریهای متنوع و با تغییر سریع ،نقش مهمی در تشکیل
محیط پویا و رقابتی امروز و نوآوری محصول ایفا میکنند.
توانایی عرضۀ محصوالت ،خدمات و ایدههایی که نیازهای
مشتریان و محصول بازار را به صورتی کاراتر و سریعتر از
رقبای خود برآورده میکنند سازمان را در موقعیت بهتری برای
دستیابی به مزیت رقابتی قرار میدهد .بیشتر مطالعات
گذشته درزمینۀ عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی
بودهاند؛ اگرچه شاخصهای مالی چندان با اهداف راهبردی و
بلندمدت یک سازمان همبستگی ندارند و نمیتوانند در
وضعیت حاد رقابتی مزیت برای سازمانها ایجاد کنند.
همچنین اندازهگیری عملکرد سازمان بدون در نظرگرفتن
اهداف سازمانی غیرممکن است .بهعالوه این دیدگاه به
دالیلی چون :تشویق دیدگاه کوتاهمدت ،فقدان تمرکز
استراتژیک ،عدم توانایی فراهمکردن داده دربارة کیفیت،
پاسخگویی و انعطافپذیری و شکست در فراهمکردن
اطالعات دربارة آنچه مشتریان خواهان آن هستند و چگونگی
عملکرد رقبا مورد انتقاد قرار گرفته است (گاموسولوگ و
ایلسو .)493 :4333 4،ادبیات پژوهشها نشان میدهد که
برآیند مزیت رقابتی عملکرد سازمان تحتتأثیر منابع است.
یکی از منابع ،قابلیتهای نوآوری است .این موضوع اخیراً به
5. Jiménez-Jiménez
4. Gumusluoglu & Ilsev

یک ایده برای عملکرد سازمانی اشاره دارد .نوآوری ،نقش
مهمی در بهبود عملکرد سازمانی ایفا میکند .نوآوری ،منابع
جدید ،ارزشمند ،کمیاب و غیرقابل تقلیدی را در شرکت
بهوجود میآورد که تقلید و کپیبرداری از آنها دشوار است.
نوآوری به غنیسازی منابع استراتژیک یک شرکت و مزیت
رقابتی پایدار (یک جنبۀ مهم عملکرد سازمانی) میانجامد
(ایسنبیز .)5444 :4332 3،نوآوری فرایندی است که در طی
آن ،قابلیتها باید تجدید و تقویت شوند تقسیم منابع تغییر
یابند ،سازماندهی تجدیدنظر و راهبرد مجدداً ارزیابی شود.
دست یافتن به نوآوری نوعی شانس نیست بلکه الزم است که
سازمان نوآوری را بهعنوان بخشی از راهبردش پیگیری کند
(حقیقی کفاش و همکاران.)3 :5334 ،
نوآوریها و عملکرد سازمانی از جنبههای مختلفی
سنجش و اندازهگیری شدهاند .ردهبندی معمولی نوآوری شامل
نوآوری محصول ،نوآوری اجرایی یا فرایند ،نوآوری تدریجی و
نوآوری رادیکال یا معماری ،مراحل نوآوری ،سطح تحلیل،
انواع نوآوری و وسعت نوآوری میشود (ماتسو.)449 :4331 4،
در این تحقیق فارغ از گونۀ نوآوری بهکار گرفته شده بر
رفتارهای نوآورانه در حالت کلی تمرکز کرده تأثیر آن را
بهعنوان یکی از فرضیههای پژوهش بررسی خواهیم کرد.
مدل مفهومی پژوهش
با توجه به بررسیهای صورت گرفته و مرور ادبیات نظری
تحقیق ،مدل مفهومی این پژوهش در شکل  5ارائه شده است.
همانطورکه در مدل مفهومی تحقیق مالحظه میشود در این
پژوهش نقش متغیّر اعتماد در نوآوری بر رابطۀ میان تناسب
فرد-شغل و تناسب فرد-سازمان با رفتار کاری نوآورانه و
همچنین تأثیر رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان
پژوهشگاه وزارت نیرو بررسی شده است .براساس مدل
مفهومی تحقیق ،فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
فرضیۀ  :5رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان
تأثیر مثبت دارد.
فرضیۀ  :4تناسب فرد-شغل بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر
مثبت دارد.
فرضیۀ  :3تناسب فرد-سازمان بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر
مثبت دارد.

3. Eisenbeiss
4. Matsuo
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فرضیۀ  :4تناسب فرد-شغل بر اعتماد در خلق نوآوری
تأثیر مثبت دارد.
فرضیۀ  :1تناسب فرد-سازمان بر اعتماد در خلق نوآوری
تأثیر مثبت دارد.
فرضیۀ  :1اعتماد در خلق نوآوری بر رفتار کاری نوآورانه
تأثیر مثبت دارد.
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فرضیۀ  :9اعتماد در خلق نوآوری رابطۀ تناسب فرد-
سازمان با رفتار کاری نوآورانه را میانجیگری میکند.
فرضیۀ  :2اعتماد در خلق نوآوری رابطۀ تناسب فرد-شغل با
رفتار کاری نوآورانه را میانجیگری میکند.

شکل  .4مدل مفهومی پژوهش (افسر و بدیر)4351 5،

روششناسی پژوهش
این مطالعه بهلحاظ هدف ،در قالب تحقیقات کاربردی و
بهلحاظ شیوة اجرا ،در زمرة تحقیقات پیمایشی قرار میگیرد.
جامعۀ مورد مطالعه در این تحقیق را محققان و پژوهشگران
پژوهشگاه وزارت نیرو واقع در شهر تهران تشکیل میدهند.
کارمندان و پژوهشگران سازمان بهدلیل آنکه عملکرد خالق و
نوآورانۀ آنها تأثیر مستقیم بر کارایی و اثربخشی سازمان دارد و
همچنین نقش نوآوری بهعنوان یک مزیت رقابتی در امور
تحقیق و توسعه در ادبیات تحقیق مورد تأکید قرار گرفته است
بهعنوان جامعۀ آماری انتخاب شدهاند .با در نظر گرفتن تعداد
اعضای جامعۀ آماری تحقیق ،حجم نمونۀ آماری با استفاده از
فرمول کوکران  93نفر محاسبه شد .بر این اساس ،نمونۀ
آماری به شیوة تصادفی ساده انتخاب و به جهت تعداد کم
نمونه و احتمال برگشت کم پاسخها 533 ،پرسشنامه میان آنها
توزیع شد 33 .پرسشنامه برگشت داده شد که با توجه به اینکه
پنج مورد از پرسشنامهها فاقد اطالعات کامل بود حذف شدند
و  21پرسشنامۀ تکمیلشده مبنای تحلیلها قرار گرفت.
جمعآوری اطالعات با پرسشنامههای استاندارد انجام شد.
روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی و همبستگی
درونی دادههای آن با استفاده از نرمافزار  spssو روش آلفای
کرونباخ تأیید شد .جدول  4نشاندهندة پایایی مؤلفههای
پژوهش است .در این پژوهش برای بررسی سؤاالت پرسشنامه
و آزمون فرضیهها از رویکرد معادالت ساختاری و تحلیل
عاملی تأییدی به کمک نرمافزار  smart-plsاستفاده شده
است .برای بررسی فرضیههای  2 ،9و تأیید نقش میانجیگری

متغیّرهای مورد نظر نیز از آزمون نرمافزار  Amosاستفاده
شده است .بهمنظور دستیابی به اعتبار همگرا و میزان
همبستگی ،آزمونهای پایایی مرکب و میانگین واریانس
ارزیابی شد .پایایی باالتر از  3/9همراه با میانگین واریانس
حداقل  3/1دو شرط الزم برای اعتبار همگرا و همبستگی یک
سازه است (لین و چی هوانگ .)1513 :4333 ،ضریب آلفای
کرونباخ پرسشنامه به همراه تعداد و منبع پرسشهای تحقیق،
پایایی مرکّب و میانگین واریانس در جدول  5به تفکیک برای
هریک از متغیّرها آورده شده است .در این جدول ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی مرکّب برای هریک از متغیّرها باالی  3/9و
میانگین واریانس باالی  3/1و در حد قابل قبول است.
برررای تحلی رل سرراختار درون ری و برره عبررارتی؛ روایرری
پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهندة هر متغیّر آشکار ،از
ابزار تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی آیتمهرا یرا سرؤاالت پرسشرنامه تحقیرق در جردول 4
خالصه شدهاند .بارهای عاملی مربوط به هر یک از سرازههرا
یا سؤاالت تحقیق در سطح اطمینان  31درصد معنادار بودهاند.
بنابراین ،سازههای مورد مطالعه از جهرت روایری دارای اعتبرار
قابل قبولیاند.
متغیّرهای تحقیق در مدلسازی معادالت ساختاری بره دو
دستۀ پنهان و آشکار تبدیل مریشروند .متغیّرهرای آشرکار یرا
مشاهدهشده بهگونهای مستقیم بهوسیلۀ پژوهشگر اندازهگیرری
میشود؛ درحالیکه متغیّرهای پنهان یا مشاهده نشده بهطور
مستقیم اندازه گیری نمریشروند بلکره براسراس روابرط یرا
همبسررتگیهررای ب رین متغیّرهررای انرردازه گی رری ،اسررتنباط
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بیشتری دارد .هر گویه یا سؤال پرسشنامۀ که بار عاملی
باالتری داشته باشد قدرت یا سهم بیشتری در سنجش
متغیّر پ نهان مربوط به خود دارد .در جدول زیر بارهای
عاملی بیرونی که خروجی نرم افزار smart–pls
استبارهای عاملی مربوط به هر متغیّر در ستون مربوط به
آن آورده شده است .چنانچه این مقادیر باالی 3/4باشند
نیاز به حذف آنها در صورت اجبار نداریم.
جدول  ، 3معرّف مراتریس همبسرتگی برین متغیّرهرای
پنهرران تحقیررق اسررت .درواقررع؛ اعررداد جرردول ،ضررریب
همبستگی (رابطۀ همبسرتگی) برین متغیّرهرای تحقیرق را
نشان میدهد.
با توجه به نتایج مربوط به ضرایب همبستگی
بهدست آمده (جدول ،)4میتوان به بررسی فرضیات با
استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری (رگرسیون)
پرداخت.

میشوند .به عبارتدیگر؛ متغیّرهای پنهان همان متغیّرهای
اصررلی تحقیرق و متغیّرهررای آشررکار نی رز همرران سررؤاالت
پرسشنامه اند .متغیّرهای پنهران بره نوبرۀ خرود بره دو نروع
متغیّرهای درون زا یا جریان گیرنده و متغیّرهای برون زا یا
جریان دهنده تقسیم می شوند .هر متغیّر در سیسرتم مردل
معادالت ساختاری میتواند هم بره عنروان متغیّرر درون زا و
هم متغیّر برون زا در نظر گرفته شود .متغیّر درون زا متغیّری
است که از جانب دیگر متغیّرهای م وجرود در مردل ،ترأثیر
میپرذیرد  .در مقابرل ،متغیّرر بررون زا متغیّرری اسرت کره
هیچ گونه تأثیری از دیگر متغیّرهای وجود در مدل دریافرت
نمیکند بلکه خود تأثیر میگذارد.
در این تحقیق ،متغیّرهای تناسب فرد -سازمان و تناسب
فرد -شغل ،برون زا و متغیّر اعتماد در نوآوری ،رفتار کاری
خالقانه و عملکرد شغلی کارکنان ،درون زا میباشند.
عالوهبر این ،به کمک بار عاملی میتوان گفت کدام
شاخص یا گویه در اندازه گیری متغیّر پنهان خود سهم

جدول  .4بررسی اعتبار ابزار گردآوری اطالعات
شاخص
متغیّر
رفتار کاری
نوآورانه
تناسب فرد -
سازمان
تناسب فرد -
شغل

آلفایکرونباخ

CR

R2 Communality AVE

3/25

3/21

3/95

3/94

3/341

3/24

3/23

3/14

3/14

---

3/92

3/21

3/15

3/15

---

منبع سؤاالت

پرسشها

دی جونگ و دن هارتوگ4353 5،

9

چتمن 5323 ،4و فورد و مک کالوم،3
5321
4
الور و کریستف براون4335 ،؛
دورادز5331 1،

1
4

عملکرد شغلی

3/94

3/24

3/19

3/19

3/913

دی روی و مورگسون4339 ،1

4

اعتماد در
نوآوری

3/23

3/29

3/11

3/11

3/913

کلیگ و پارکر4334 ،9

4

5. De Jong & Den Hartog
4. Chatman
3. Ford & MacCallum
4. Lauver & Kristof-Brown
1. Edwards
1. DeRue & Morgeson

9. Clegg, C & Parker
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بار عاملی

3/913

3/134

3/191

شاخص

Beha1

Beha2

Beha3

3/111

3/914

3/944

3/145

3/995

3/933

Beha4

Beha5

Beha6

Beha7

Po1

3/931

3/133

3/929

Po2

Po3

Po4

Po5

3/915

3/233

Pj1

Pj2

3/931

3/199

3/115

3/919

3/251

3/194

3/924

3/935

3/239

Pj3

Pj4

Per1

Per2

Per3

Per4

Tru1

Tru2

Tru3

رفتار کاری خالقانه

نوآوری

3/911

تناسب فرد  -سازمان تناسب فرد  -شغل

عملکرد شغلی

اعتماد در خلق

Tru4

عامل

جدول  .2نتایج تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت پرسشنامۀ تحقیق

جدول  .3ماتریس همبستگی متغیّرهای تحقیق
شاخص
متغیّر

() ۱

() ۲

() 3

() 4

( )۱رفتار کاری خالقانه

**1/00

( )۲تناسب فرد – شغل

0/37

**1/00

( )3تناسب فرد – سازمان

0/37

0/37

**1/00

( )4عملکرد شغلی

0/37

0/37

0/71

**1/00

( )5اعتماد در نوآوری

0/37

0/37

0/37

0/37

() 5

**

1/00

**معناداری در سطح اطمینان  59درصد

برای بررسی برازش کلی مدل نیز از معیار  GOFاستفاده

آزمون فرضیه ها

شد که با فرمول ذیل بهدست می آید .از دو شاخ صِ

برای آزمون معناداری فرضیه ها  ،از دو شاخص جزئی

میانگین شاخص تجمعی 5و میانگین توان دوم ضرایب

ضریب مسیر و  t-valueاستفاده شده است .از مقادیر t-

همبستگی 4بین سازه ها استفاده می شود (با استخراج از

( valueمقدار احتمال) معناداری ضرایب مسیر بررسی

جدول .)5

میشود  .در سطح اطمینان  31درصد چنانچه مقادیر آماره
=GOF

محاسبه تناسب کلی مدل به این گونه است:
=GOF

حاصل آزمون برای شاخص برازش مدل برابر با 3/94
است .از آنجا که حداقل مقدار قابل قبول برای این
شاخص  3/31است (هال اند ،)435 :5333 3،پس می توان
ادعا کرد مدل پژوهش برازش باال و قوی دارد.

5. Communality
4. R Square
3. Hulland

 tباالتر از  5/31باشد فرضیه تأیید و در صورت
کمتربودن ،فرضیه رد می شود .تصویر  ، 4مقدار ضرایب
مسیر مدل و تصویر  ، 3مقادیر آمارة  tرا در خروجی
گرافیکی نرم افزار  smart-plsنشان میدهد.
همچنین در جدول  ، 4خالصۀ نتایج تحلیل فرضیات
پژوهش و در جدول  ،1تحلیل متغیّرهای میانجی با
استفاده از نرم افزار  Amosمشاهده می شود.
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شکل  .2میزان آمارة t-value

شکل  .3میزان آمارة t-value
جدول  .1خالصه نتایج تحلیل فرضیات پژوهش
فرضیههای پژوهش

ضريب مسیر

آماره t

نتیـجه

 )5رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد.

3/929

43/223

تأیید

 )4تناسب فرد -شغل بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر مثبت دارد.

3/341

4/434

تأیید

 )3تناسب فرد -سازمان بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر مثبت دارد.

3/332

3/911

تأیید

 )4تناسب فرد -شغل بر اعتماد در خلق نوآوری تأثیر مثبت دارد.

3/333

3/911

تأیید

 )1تناسب فرد -سازمان بر اعتماد در خلق نوآوری تأثیر مثبت دارد.

3/131

1/914

تأیید

 )1اعتماد در خلق نوآوری بر رفتار کاری نوآورانه تأثیر مثبت دارد.

3/443

4/321

تأیید

جدول  .1تحلیل متغیّرهای میانجی با استفاده از نرمافزار AMO
فرضیات با متغیّر میانجی

ضریب مسیر

سطح معناداری

نتیرجه

 )9تناسب فرد  -سازمان  >--اعتماد در خلق نوآوری  >--رفتار کاری نوآورانه

3/429

3/334

تأیید

 )2تناسب فرد  -شغل  >--اعتماد در خلق نوآوری  >--رفتار کاری نوآورانه

3/14

3/33

تأیید
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بهمنظور آزمون فرضیههای  9و  2که به بررسی رابطههای
میانجیگری میپرداختند .از روش بوتاسترپ 5نرمافزار آموس
استفاده شد .براساس نتایج بهدست آمده ،فرضیۀ  9که به
بررسی نقش میانجی اعتماد در خلق نوآوری بر رابطۀ میان
تناسب فرد-سازمان و رفتار کاری نوآورانه میپردازد .با توجه
به معنادار شدن اثر غیرمستقیم تناسب فرد-سازمان (ضریب
مسیر 3/412و سطح معناداری  )3/334میتوان نتیجه گرفت
با احتمال  31درصد مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین فرضیۀ
 2با توجه به اثر غیرمستقیم اعتماد در خلق نوآوری بر رابطۀ
تناسب فرد -شغل و رفتار کاری نوآورانه (ضریب مسیر 3/14
و سطح معناداری  )3/333هر دو مورد تأیید قرار گرفتند.

دلیل بزرگتربودن ضریب مسیر تناسب فرد-شغل به تناسب
فرد-سازمان ،هرچه تناسب شاغل با شغل خود بیشتر باشد این
امر بیشتر منجر به بروز رفتارهای نوآورانه میشود.
در این تحقیق نهتنها رابطۀ مستقیم بین تناسب فرد-
سازمان و فرد-شغل با رفتار کاری نوآورانه ارائه شده ،بلکه
اعتماد در نوآوری را نیز بهعنوان یک متغیّر میانجی که در
تحقیقات قبلی کمتر به آن توجه شده بود شناسایی کرد.
یافتههای تحقیق نشان داد کارکنانی که مهارتها و
تواناییهای آنها با شغل آنان هماهنگتر است و ویژگیهای
شخصیتی مشابه و ارزشهای محوری یکسانی با سازمان
دارند ،رفتار نوآورانۀ بیشتری ازخود بروز میدهند .از طرفی،
اعتماد در نوآوری میتواند رابطۀ میان متغیّرهای مذبور را
میانجیگری کند .کارکنانی که در خلق نوآوری به همکاران و
اطرافیان خود اعتماد دارند از ایجاد و بهکارگیری ایدههای
جدید در سازمان نمیهراسند و ایدههای خویش را بدون ترس
از تمسخر ،با همکاران و سرپرستان خویش در میان میگذارند.
تا بهحال تحقیقات کمی پیرامون اعتماد به نوآوری انجام شده
است (بیرکاس و پیرت .)19 :4354 3،اگر کارکنان باور و
اعتماد داشته باشند که ایدههایشان حتی در صورت شکست
تبعات بدی برای آنان نخواهد داشت (تمسخر ،سرکوب ،تعلیق
و اخراج) ،ترس از خالقیت و نوآوری در آنها ریشهکن میشود
و فارغ از سیاسیکاری و احتیاطهای غیر ضروری تمرکز خود
را بر ایجاد و پیادهسازی ایدهها معطوف میسازند و از این
طریق عملکرد بهتری را در سازمان رقم میزنند .تناسب فرد-
سازمان و فرد -شغل بهطور غیرمستقیم از طریق متغیّر اعتماد
در نوآوری ،رفتار کاری خالقانه را تحت تأثیر قرار میدهند.
مطالعات گذشته ،تناسب فرد -سازمان و فرد -شغل بر عملکرد
شغلی و رفتار نوآورانه را تأیید کرد (کریستف براون و گوای4،
.)43 :4355
یافتههای این تحقیق نشان داد رفتار کاری نوآورانه به
عملکرد بهتر کارکنان کمک میکند و منافع محتمل زیادی
برای سازمانها ،بهخصوص سازمانهایی که مزیت رقابتی آنها
در خالقیت و نوآوری است به ارمغان میآورد .اهمیت تناسب
میان ارزشهای شخصی کارکنان و شغل آنان با ارزشها
سازمان ،اهمیت عملی تحقیق بر رفتار کاری نوآورانه و مفاهیم

5. Bootstrap
4. Zhang & Bartol

3. Birkás & Perrett
4. Kristof-Brown & Guay

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر سه هدف عمده داشت :اول ،سنجش تأثیر رفتار
کاری نوآورانه بر عملکرد شغلی کارکنان پژوهشگاه نیرو؛ دوم،
بررسی تأثیر تناسب فرد-سازمان و فرد-شغل بر اعتماد در
خلق نوآوری کارکنان و تعیین این نکته که کدامیک از این دو
تناسب تأثیر بیشتری بر خالقیت کارکنان دارد؛ سوم،
شفافسازی نقش میانجیگری اعتماد در خلق نوآوری در رابطۀ
میان تناسب فرد -سازمان و فرد -شغل با رفتار کاری نوآورانه.
نتایج نشان داد که رفتار کاری نوآورانه به شکل مثبت و
مستقیم با عملکرد شغلی کارکنان پژوهشگاه نیرو مرتبط است.
کارمندانی که رفتار کاری نوآورانه و مبتنی بر خالقیت از خود
بروز میدهند .عملکرد شغلی بهتری دارند .این تحقیق نشان
داد کارمندانی که سعی میکنند ایدههای خالق خود را در کار
پیادهسازی کنند یا کارها را به شیوهای نو انجام دهند حتی اگر
مجبور بهصرف زمان بیشتری باشند .از نظر میزان عملکرد
شغلی در سطح باالیی قرار دارند .افرادی که ساعاتی از روز را
برای افزایش دانش و یادگیری شیوههای جدید برای انجام
وظایف هرچند کوچک صرف میکنند ،عملکرد بهتری از خود
نشان میدهند .اگرچه رفتار نوآورانه نقش بسزایی در فرایند
بهبود عملکرد شغلی دارد اما باید توجه داشت که عملکرد
شغلی تابع متغیّرهای بسیاری است که رفتار کاری نوآورانه
تنها یکی از آنهاست (ژانگ و بارتول .)214 :4353 4،همچنین
با توجه به ضرایب مسیر در رابطۀ میان تناسب فرد-شغل و
فرد-سازمان با رفتارهای کاری نوآورانه ،درمییابیم که به
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مربوط به آن را ثابت کردهاند .از همین رو مدیران پژوهشگاه
ارزشهای آنان تناسب بیشتری با فرهنگ و ارزشهای
سازمانی دارند .رفتار کاری خالقانه در سازمان را پرورش دهند.
البته مدیران باید این حقیقت را به یاد داشته باشند که انتخاب
کارکنان تنها بر پایۀ تناسب آنها با سازمان ،رفتار کاری
نوآورانه را تضمین نمیکند .مدیران باید مشاغل را متناسب با
دانش ،مهارتها ،تواناییها و ویژگیهای شخصیتی افراد
طراحی کنند ،بدین منظور مدیران ملزماند تا میان نیازهای
کارکنان ،منابع سازمان ،الزامات شغلی و باالخره توانایی افراد،
تعادل و توازن ایجاد کنند.
تناسب فرد-شغل میتواند تقریبی مناسب برای سطوح
باالی تسلط فرد بر مهارتهای مرتبط با شغل باشد و
همانگونه که بیان میکند تناسب فرد و شغل پیشنیازی
ضروری برای خالقیت است .بااینحال ،مدیران نهتنها انتظار
ایجاد ایدههای جدید (خالقیت) کارکنانشان را دارند ،بلکه
خواستار بهکارگیری و پیادهسازی ایدهها نیز میباشند
(خالقیت) .اگر جوّسازمانی مشوّق نوآوری باشد رفتارهایی
همچون :یادگیری ،اشتراکگذاری اطالعات ،بیان آزادانۀ
ایدهها و ارتقای آنها و سطوح باالی انعطافپذیری در سازمان
ترویج میشوند .در این جوّسازمانی ،اعضا انتظار دارند در ازای
ایدههای خالقانه و نوآورانۀ خود ،پاداشهایی دریافت کنند.
انتظار سازمان نیز تسهیم ریسک میان اعضا و سازمان است.
در کنار این عوامل ،به جوّ بیرونی سازمان (محیط پیرامون) نیز
باید نگاه ویژهای کرد .در محیطهای متغیّر ،ارائهکردن چنین
رفتارهایی شانس سازمان را برای بهدست آوردن مزیت رقابتی
افزایش میدهد .درواقع؛ تبادل اطالعات میان سازمان و
محیط پالسها و سیگنالهای دوطرفه مبادله خواهد شد (سان،
 .)3393 :4355زمانی که پالسهای دریافتی و واکنشهای
سازمان (حمایت از یادگیری ،اشتراک دادهها) همسو باشد،
متغیّرهای عملکردی فرد و سازمان نیز افزایش خواهد یافت.
منابع
باقری ( .)5329بررسی تاثیر تطابق ادراکشده شخص شغل،

شخص سازمان و شخص گروه بر انگیزش شغلی عملکرد
شغلی و نگرشیهای شغلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه شهید چمران.
Technology Management Research, 26,
(2015) 105–116.
Arthur, W. J. (2006). The use of
personorganization fit in employment
decision making: An assessment of its

نیرو میتوانند از طریق گزینش و نگهداری کارکنانی که
تحقیقاتی که در سال  4332انجام شد نشان داده که این
افزایش متغیّرهای عملکردی از طریق افزایش تعهد ،مشارکت
شغلی و بهطورکلی از جانب نگرش مثبت شغلی که در میان
اعضا بهدلیل بهادادن به فکر و ایدة آنها پیش میآید شکل
میگیرد (ایسینبیز .)5443 :4332 ،ازاینرو ،پیشنهادهای ذیل
برای مدیران در خصوص بهبود خالقیت و نوآوری و عملکرد
شغلی کارکنان در پژوهشگاه نیرو ارائه میشود:
برگزاری آزمونهای شخصیتشناسی در بدو استخدام
افراد و تطبیق آن با ویژگیهای شغل و همچنین ویژگیهای
سازمان ،میتواند گامی مهم در ایجاد تناسب میان فرد و
سازمان و فرد و شغل و بهتبع آن ،بهبود خالقیت و نوآوری و
همچنین عملکرد کارکنان باشد.
اصالح شرح شغل و شرایط احراز شرغل برا هردف دخیرل
کردن بیشتر خصوصیات نوآوری و خالقیت در شغل و شررایط
احراز آنها اصالح نظرام حقروق و پراداش و تشرویق کارکنران
موفق؛ زیرا تشویق و پاداش عاملی انگیزشی در نوآوری است.
اطمینانبخشی به کارکنان مبنی بر اینکه تبعات ایدههرای
ناموفق تأثیر شدید و عمیقی بر روی مسیر شرغلی آنهرا نردارد
گامی درجهت افزایش نوآوریها در سازمان است.
مدیر باید با پذیرش فوری فرردی کره ایردة نادرسرتی در
سازمان پیاده کرده از تخریب روحیۀ وی جلروگیری کنرد و برا
سخنان انگیزشی ،اعتماد از دست رفته را به او بازگرداند.
اشتباهات کارکنان را هنگام انجرام کارهرا بره روشهرای
جدید مورد انتقاد قرار ندهند؛ زیرا موجب سرکوب خالقیرت در
کارکنان میشود .همچنین باید به تفاوتهای فردی کارکنران
توجه داشته باشند.
استفاده از تکنیکهای افزایش خالقیت نظیرر گرروههرای
اسمی ،طوفان مغزی ،نردبان تاشو و دیگر روشها جهت ایجاد
خالقیت پیشنهاد میشود.
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