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چکیده
بيشترين رضايت شغلي هنگامي اتفاق ميافتد که بهترين تناسب ميان تواناييهای افراد و
خواستههای شغلي ايشان ،وجود داشته باشد و افراد بيشتر به دليل عدم تناسب شغلي به سمت
شکست يا عدم موفقيت پيش ميروند بنابراين ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسي نقش ميانجي
رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثيرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل
بر عملکرد شغلي در اداره آموزشوپرورش قائمشهر ميباشد .تحقيق ازنظر هدف ،کاربردی و از
حيث روش تحقيق ،توصيفي -پيمايشي ميباشد .جامعه آماری شامل کارکنان اداره
آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،در بهار سال  1396به تعداد  4065نفر بوده و روش
نمونهگيری بهصورت نمونهگيری طبقهای نسبي با فرمول کوکران و به تعداد  351تعيين گرديد.
دادهها از طريق نرمافزارهای  SPSSو  AMOSموردبررسي قرار گرفت .برای تحليل دادهها از
آزمون کولموگروف -اسميرنف ،آزمون تي تک نمونهای و تحليل عاملي تائيدی استفاده گرديد.
يافتهها در خصوص آزمون تي تک نمونهای نشان داد ،با توجه به مقادير ميانگين ،انحراف از معيار،
مقدار آماره تي و مقدار احتمال ،فرضيه صفر در خصوص متغيرهای تناسب فرد – سازمان و اعتماد
در خلق نوآوری تائيد شده ،درنتيجه ،از ديدگاه آزمودنيها ،وضعيت متغيرهای ذکرشده ،در حد
متوسط بوده است.
کلمات کلیدی :تناسب شغلي ،نوآوری سازماني ،عملکرد شغلي ،اداره آموزشوپرورش
شهرستانقائمشهر

 1کارشناسي ارشد حسابداری ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قائمشهر ،ايران
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 -1مقدمه

نوآوری ،عاملي راهبردی در راستای رقابتي ماندن و موفق شدن کسبوکارها است
(اسميت و تاشمن ،2005 ،ص  .)530به دليل وجود رقابت و ظهور پيوسته رقبا درصحنه
کسبوکار ،ايجاد نوآوری متمايز و ادامهدار از طريق تشويق کارکنان به ايده پردازی و
پيادهسازی ايدهها و نوآوریها ،گامي مهم در کسب مزيت رقابتي توسط هر سازماني
ميباشد (تاجديني و ترومن ،2008 ،ص  .)291روشهای گوناگوني درراه رسيدن به نرخ
متناسب نوآوری با توجه به چرخه حيات سازمانها و ساير عوامل محيطي و صنعتي وجود
دارد ،ولي بااينحال يکي از اين روشها توجه به نيروی انساني بهعنوان ارزشمندترين
سرمايه سازماني است (بالوت ،2007 ،ص  .)763در ميان روشهای متعدد پرورش و
افزايش نرخ نوآوری ،ايجاد رفتار کاری نوآورانه در ميان کارکنان يکي از بهترين روشها
است .نوآوری کارکنان نقشي مهم و حياتي در دستيابي به اهداف سازمان و نرخ باالی
عملکرد سازمان ايفا ميکند (کاراتپه و سوکمن ،2006 ،ص .)559
بيشترين رضايت شغلي هنگامي اتفاق ميافتد که بهترين تناسب ميان تواناييهای افراد و
خواستههای شغلي ايشان ،وجود داشته باشد (فريکو2006 ،؛ برانک .)2005 ،تحقيقات نشان
داده است که افراد بيشتر به دليل عدم تناسب شغلي به سمت شکست يا عدم موفقيت پيش
ميروند تا به علت کمبود مهارتها و يا عدم وجود ميل به خوب کارکرده (پل .)2006 ،در
دهههای اخير پژوهشگران بهصورت نظری و صاحبان کسبوکار عمالً به دنبال کارکناني
هستند که جدا از دارا بودن توانمندیهای موردنياز ،بافرهنگ و جو عمومي سازمان نيز
همراهي و همسويي داشته باشند .در اين راستا مفاهيمي هم چون تناسب فرد -شغل و فرد
 سازمان بهطور همزمان در ادبيات مديريت موردتوجه قرارگرفتهاند (آرتور ،2006 ،ص .)787مفهوم تناسب فرد -شغل عبارت است از سازگاری ميان فرد و محيط کاری ،اين
تناسب زماني بهخوبي برقرار ميشود که روابط متناسبي ميان الزامات شغلي موردنياز و
کارکنان برقرار شود .پژوهشهای انجامشده بيانگر اين امر هستند که تناسب فرد  -شغل با
نگرشهای شغلي (مثل رضايت شغلي ،مشارکت ،عجين شدن و تعهد) و همچنين با
رفتارهای کاری نيز (مثل عملکرد شغلي و رفتار شهروندی سازماني) رابطه مثبت دارد
(هافمن ،2007 ،ص  .)392تناسب فرد – سازمان نيز به تطابق ميان خصوصيات فردی و
سازماني معطوف است و زماني به وجود ميآيد که دستکم يکي از آنها نيازهای ديگری
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را برآورده سازد و يا دارای خصوصيات اصلي مشترکي باشند؛ يا هر دو حالت وجود داشته
باشد .تناسب -فرد سازمان مفهوم گستردهتر تناسب فرد -محيط است؛ بدين مضمون که
رفتار فرد ،تابع مشترک فرد و محيطش است .زماني که اين تناسب وجود داشته باشد،
رضايت ،بهرهوری ،خالقيت و ثبات افزايش مييابد (ويلال.)2008 ،
از طرفي ،ازآنجاکه در ميان عوامل توليد ،عامل نيروی انساني برخالف ساير منابع
سازماني بهعنوان ذیشعور و هماهنگکننده ساير عوامل شناخته ميشود (خليليان و
رحماني .)2008 ،عملکرد ،به ميزان انجام وظايفي که شغل يک کارمند را تشکيل ميدهد،
داللت دارد و نشان ميدهد که يک کارمند تا چه حد الزامات شغل خود را بهخوبي انجام
ميدهد  .عملکرد را نبايد با تالش اشتباه گرفت؛ تالش به انرژی مصرفشده داللت دارد،
درحاليکه عملکرد بر اساس نتايج ،اندازهگيری ميشود (موفق.)1388 ،
روشن است که سازمانها بهمنظور نيل به اهداف خاصي ايجادشدهاند و ميزان موفقيت
در نيل به اهداف سازماني ،با نحوه عملکرد نيروهای انساني ارتباط مستقيم دارد .بنابراين،
فرايند ارزيابي که تحت عناوين تعيين ارزيابي شايستگي ،ارزيابي عملکرد و نظاير آنها در
تئوری و عمل مطرح ميشود ،ازجمله ابزارها وسايل مؤثر مديريت منابع انساني است که با
اِعمال صحيح اين ابزار ،نهتنها هدفها و مأموريتهای سازمان با کارايي مطلوب تحقق
مييابد ،بلکه منافع واقعي کارکنان و جامعه نيز تأمين ميشود (سيدجوادين و مشفق،
 .)1387عملکرد کارکنان از مهمترين متغيرها در حيطه رفتار سازماني محسوب ميشود،
چراکه هر سازماني دارای هدفي است که فلسفه وجودی آن را تشکيل ميدهد و نيل به
اهداف آن درگرو بسيج امکانات (سرمايه و تجهيزات و نيروی انساني) ميباشد .در ميان
امکانات يک سازمان ،نقش محوری واصلي به عهده نيروی انساني است .چراکه ترکيب
بهينه عامل انساني با عامل سرمايه و ساير عوامل مؤثر در سازمان ،به دليل فراهم نمودن
زمينه افزايش انگيزه نيروی انساني ،امکان تحقق اهداف سازمان را افزايش ميدهد .اگر
نيروی انساني انگيزه و رضايت از شغل خويش نداشته باشد ،بالطبع عملکرد کاری وی نيز
کاهش مييابد (يارعلي.)1388 ،
در اين تحقيق متغيرهای تناسب فرد -سازمان و تناسب فرد  -شغل را بهعنوان
متغيرهای پيشبين رفتار کاری نوآورانه انتخاب گرديد .چراکه رفتار کارکنان بهعنوان تابعي
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از خصوصيات شخصي و محيطي با تناسب فرد -سازمان و تناسب فرد -شغل در تعامل
ميباشند .اين پژوهش ازآنجهت اهميت دارد که تاکنون در پژوهشهای داخلي بحث
اعتماد در خلق نوآوری و رفتارهای کاری نوآورانه بما بحث تناسب محيطي (شخص –
شغل و شخص – سازمان) ترکيب نشده است .تحقيقات نشان داده اسمت که يکي از
عوامل مهم در بروز رفتارهای نوآورانه در سازمان ،جوسازماني مناسب است .در اين راستا
مفهوم اعتماد در خلق نوآوری عاملي در راستای حمايت از فرهنگ نوآوری تعريف
ميگردد .اين جو در تسهيل آرزوهای کارکنان به آزادی بيان و عقايد کمک راسخي خواهد
نمود .اين تحقيق در اداره آموزش و پروش انجام ميشود .خالقيت و نوآوری در
سازمانهايي که کار اصلي آنان تحقيق و آموزش ميباشد ،امری حياتي است و نقشي
تعيينکننده در اين قبيل سازمانها دارد .در اين پژوهش بر آنيم تا با بررسي تناسب فرد -
شغل و فرد -سازمان ،نقش اين دو متغير را در اعتماد در خلق نوآوری در ميان کارکنان و
بهتبع آن بر روی رفتارهای کاری نوآورانه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهر قائمشهر،
بررسي و تأثير آن را بر عملکرد شغلي کارکنان موردبررسي قرار دهيم .لذا تحقيق حاضر به
دنبال پاسخ گوئي به اين سؤال است که :آيا تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد
شغلي کارکنان از طريق رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در اداره
آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر است؟
 -2مبانی نظری تحقیق و پیشنه پژوهش
 -2-1تناسب شغل -شاغل
در دو ده اخير ،سازمانها بهطور معناداری تغييريافتهاند و به سازمانهايي با ويژگيهاای
عدم تمرکز ،جهانيشدن و رهبری مبتني بر گروه تبديل گشتهاند .در ايانگوناه ساازمانهاا
نيروی انساني يک سرمايه اصلي سازمان محسوب ميشود و سازمانها در پي بهرهگياری از
قابليتها و مهارت های نيروی انساني در جهت حداکثر نماودن کاارايي و بهارهوری خاود
هستند ،استفاده از مفهوم تناسب شغلي در جهت بهرهگيری و باهکاارگيری بهتار از داناش،
توانايي و مهارتهای نيروی انساني بسيار حائز اهميت است.
 -2-2شخصیت متناسب با شغل
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«موضوع تناسب شخصيت و شغل افراد يکي از اصول مهم و ضروری است که قسامت
اعظم موفقيت شاغالن در مسئوليتهای مختلف ناشي از رعايت اين اصل ميباشاد .بخاش
اعظمي از مشکالتي که در برخي ساازمانهاا ازجملاه نيروهاای مسالح گااهي اوقاات رخ
ميدهد ،به عدم تناسب شخصيت و شاغل افاراد شااغل برمايگاردد» (ابطحاي .)1381 ،در
تعاريف برخي شخصيت را امری ذاتي يا ژنتيکي وعدهای را اکتسابي دانستهاند .گروهي نياز
عقيده دارند که شخصيت با تلفيقي از اين دو عامل شکل ميگيرد« .نبايد فراموش کارد کاه
شخصيت يک مفهوم مطلق نيست و همواره در معرض دگرگوني و تغيير اسات؛ باه عقياده
«جان دوالرد» تغيير فرهنگ ،فشارهای اجتماعي ،بيمااریهاای رواناي ،حاوادو و اتفاقاات
گذشته بخصوص در دوران کاودکي از عوامال ماؤثر در تغييار شخصايتاناد»« .هار تيا
(شخصيت) محصول تعامل خاصي بين چنادين نياروی فرهنگاي و شخصاي مانناد گاروه
همساالن ،عوامل ارثي و ژنتيکي ،والدين ،طبقه اجتماعي ،فرهنگ و محيط فيزيکي است».
 -2-3پیامدهای تناسب شغلی
ون کوور و همکارانش نشان دادند کاه تناساب شاغلي منجار باه پيامادهای رفتااری و
نگرشي ميشود .يافتههای آنها نشاندهنده اين است که تناسب شغل – شاغل باا رضاايت
شغلي و تعهد سازماني وابسته است؛ همچنين بهطور ضعيفتاری پيامادهای رفتااری مثال
عملکرد شغلي ( OCBرفتارهای تابعيت سازماني) و جابجايي کارکنان را تحت تأثير قارار
مي دهد .اين محققان پس از بررسيهای انجامشده باه ايان نتيجاه رسايدند کاه روشهاای
اندازه گيری عيني و درک شده بيشتر وابستگي پيامدهای رفتاری را نشان ميدهناد و ارتبااط
بين سازگاری ارزشها و پيامدهای رفتاری اندکي قویتار از سااير اشاکال تناساب شاغلي
است (ون کوور.)2003 ،
 -4-2تفاوت خالقیت ،نوآوری و تغییر
اگرچه واژه خالقيت با نوآوری بهطور مترادف استفاده ميشود اما غالب محققان
معتقدند که دو اصطالح نوآوری و خالقيت بايد بهطور جداگانه مدنظر قرار گيرند؛ چراکه
دارای معاني و تعاريف جداگانهای مخصوصاً در سازمانها هستند .خالقيت اشاره به آوردن
چيزی جديد به مرحله وجود دارد ،درحاليکه نوآوری داللت برآوردن چيزی جديد به
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مرحله استفاده دارد .ماهيت خالقيت يا اختراع را از نوآوری بهوسيله معادله ذيل تفکيک
کردند:
انتفاع  +اختراع  +مفهوم = نوآوری
در معادله نوآوری فوق« ،مفهوم» اشاره بر ايدهای است که با توجه به چهارچوب
مرجعي آن فرد ،بخش يا گروه ،سازمان و يا يک دانش انباشتهشده جديد است .کلمه
«اختراع» اشاره به هر ايدهای جديد است که به حقيقت رسيده باشد .کلمه «انتفاع» بر به
دست آوردن حداکثر استفاده از يک اختراع داللت دارد .همچنين با توجه به اينکه تالش-
های خالق بايستي منجر به نتايج خالق شود؛ پس نوآوری ،خالقيت عينيت يافته ميباشد.
تعريف فوق سادهترين تعريف از فرآيند نوآوری است؛ اما نوآوری نيز مانند واژه خالقيت
دارای تعاريف متعدد و متنوعي است که به ديدگاهي بستگي دارد که از آن ديدگاه تعريف
ميشود (حسينيبلداجي.)1392،
 -5-2پیشینه پژوهش
• «بررسي تأثير متغيرهای ميانجي تعهد و اعتماد مشتری بر رابطه بين نوآوری سازماني
و عملکرد سازماني (مطالعه موردی :شرکتهای تجاری مستقر در منطقه آزاد چابهار)»
عنوان پژوهشي است که در سال  1396با قلم آبتين و گمشادزهي نگاشته شده است .نتايج
نشاندهندهی آن است که از بين متغيرهای تعهد مشتری و اعتماد مشتری ،فقط متغير اعتماد
بهعنوان متغير ميانجي بر رابطه بين نوآوری سازماني و عملکرد سازماني مؤثر ميباشد.
• در پژوهشي که توسط اديب پور و همکاران در سال  1395و تحت عنوان تأثير
تناسب فرد و سازمان و تناسب فرد و شغل با رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلي با
تأکيد بر نقش ميانجي اعتماد در خلق نوآوری ،انجام گرفت؛ محققان اظهار داشتند که
تحقيقات زيادی درباره رابطه محيط کاری فرد و نگرشهای مثبت و رفتارهای کارکنان
انجامشده است ،بااينوجود تاکنون تأثير تناسب محيطي فرد با رفتار کاری نوآورانه و اينکه
چگونه خالقيت کارکنان منجر به عملکرد بهتری ميشود ،کمتر موردتوجه محققان بوده
است .بر اساس يافتهها تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان بر رفتار کاری نوآورانه مؤثر
است و رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلي کارکنان مؤثر است .همچنين يافتهها ،نقش
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ميانجي اعتماد در خلق نوآوری در رابطه ميان تناسب فرد سازمان ،تناسب فرد شغل و رفتار
کاری نوآورانه را تأييد کرد.
• در پژوهشي که توسط رضايي نسب و دهقان دهنوی در سال  1395و تحت عنوان
بررسی رابطه رفتارهای نوآورانه با عملکرد سازمان ،انجام گرفت؛ محققان اظهار داشتند
که سازمانهای امروزی برای موفقيت و رشد ميبايستي در جستجوی فرصتهای تازه
باشند .آنچه ميتواند يک سازمان را به سمت اين فرصتهای تازه سوق دهد نوآوری
ميباشد .سازماني که بتواند از افکار و رفتارهای نو در بهکارگيری و انجام امور و مسائل
خود استفاده کند ،بيشک ميتواند انتظار رشد عملکرد خود را در طول دوران بقا داشته
باشد .هدف پژوهش مذکور بررسي رابطه رفتارهای نوآورانه با عملکرد سازمان ميبوده و
مدل اين تحقيق با استفاده از متغيرهای حمايت از نوآوری هنجارهای نوآوری رفتارهای
نوآورانه ،عملکرد نوآورانه و عملکرد سازمان شکلگرفته است.
• «نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط تناسب فرد با شغل و سازمان با رفتار کاری
نوآورانه در شرکتهای دانشبنيان (موردمطالعه :پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)»
عنوان پژوهشي است که با کوشش شيری و همکاران در سال  1395باهدف بررسي نقش
اعتماد به نوآوری و تناسب فرد با شغل و سازمان در توسعه رفتار کاری نوآورانه انجامشده
است .يافتهها نشان ميدهند که بين رفتار کاری نوآورانه و عملکرد کاری کارکنان ،رابطه
مثبتي وجود دارد .ديدگاهها و ادراکات فرد در مورد تناسب با شغل و تناسب با سازمان به-
واسطه نقش ميانجي اعتماد نوآوری بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثير مثبت و معناداری دارد.
تحقیقات خارجی
• شانکار و همکاران در سال  2017در پژوهشي تحت نام «وضعيت سازماني برای
نوآوری و عملکرد سازماني :تأثير متوسط رفتار کاری نوآورانه» اظهار داشتند؛ باوجود
انبوهي از ادبيات موجود دربارهی وضعيت سازماني برای نوآوری و بحثهای مکرر در
رابطه با عملکرد سازماني ،تاکنون مطالعات اندکي رفتار کاری نوآورانهی مديران را بررسي
کرده است .يافتههای محققان از بررسي  202مدير شرکتهای کشور مالزی اثبات ميکند
که رفتار شغلي نوآورانه نقش متوسطي در رابطهی بين وضعيت سازماني نوآوری و عملکرد
سازماني بازی ميکند .بهکارگيری اين يافتهها و مسيرها در مطالعات آينده بحث شده است.
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• «توانايي يادگيری ،نوآوری و عملکرد سازماني :مطالعهای در تشکيالت اقتصادی
کوچک و متوسط» عنوان مطالعهای است که با کوشش گومز وجان 1در سال  2017نگاشته
شده است .نتايج نشان مي دهد که توانايي يادگيری سازماني بر عملکرد نوآوری تشکيالت
اقتصادی کوچک و متوسط تأثير ميگذارد ،گرچه ،اثر توانايي يادگيری در عملکرد سازماني
مهم نيست .اين مطالعه شواهدی بر اين روابط فراهم ميکند و نشان ميدهد که آنها در
متن تشکيالت اقتصادی نساجي مهم و مثبت است ،موضوعي که در ادبيات تجربي بسيار
نادر است .محققين در پايان اظهار کردند که در مطالعات آينده پيشنهاد ميگردد عوامل
احتمالي نوآوری و عملکرد سازماني ارزيابي گردد .مطالعات ديگر تفاوتهای نوآوری بين
ساخت و بخش خدمات ميتوانست بررسي گردد.
• آذر و کياباسچي در سال  2016پژوهشي را بانام «نوآوری سازماني ،نوآوری فنآوری
و عملکرد صادراتي :اثرات راديکاليسم و گستردگي نوآوری» صورت دادند .نتايج نشان
ميدهد که نوآوری سازماني عملکرد صادراتي هم بهصورت مستقيم و هم غيرمستقيم با
حفظ فنآوری نوآوری افزايش ميدهد .عالوه بر اين بهوسيلهی دانهريزی تحليل نقش
متوسط نوآوری فنآوری محققان ،بر طبق راديکاليسم و گستردگي آن ،برای نوآوری
سازماني ،نشان ميدهند ؛ که چگونه مورد دوم هم راديکاليسم و هم گستردگي نوآوری فن-
آوری را افزايش ميدهد ،گرچه ،بهويژه راديکاليسم بهواقع برای عملکرد سازماني مفيد
است .اين مطالعه در تسهيل کمبود تحقيقات بررسي رابطهی ميان انواع مختلف نوآوری در
رابطهی با عملکرد سازماني کمک ميکند و به تجارت بينالمللي و ادبيات بازاريابي با توليد
شواهد جديد دربارهی مکانيزمهايي ياری ميرساند که از طريق آن نوآوری سازماني و فن-
آوری نوآوری باعث بهبود عملکرد صادراتي شود.
 -3فرضیههای تحقیق

تناسب فرد – شغل بر اعتماد در خلق نوآوری در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش
قائمشهر ،مؤثر است.
 .1تناسب فرد – شغل بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر،
مؤثر است.
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 .2تناسب فرد – سازمان بر اعتماد در خلق نوآوری در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش
قائمشهر ،مؤثر است.
 .3تناسب فرد – سازمان بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش
قائمشهر ،مؤثر است.
 .4اعتماد در خلق نوآوری بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش
قائمشهر ،مؤثر است.
 .5رفتار کاری نوآورانه بر عملکرد شغلي در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر
است.
 -4روش تحقیق
اين تحقيق ازنظر روش ،توصيفي -تحليلي (غيرآزمايشي) از گروه پيمايشي اسات و
از حيث جمعآوری اطالعات ،ميتوان اين تحقيق را نوعي تحقيق مياداني باهحسااب آورد.
خاکي (خاکي )1386،معتقد است بهطورکلي هر مطالعه علمي بزرگ يا کوچکي کاه رواباط
را بهطور نظاميافته دنبال ميکند ،فرضيهها را ميآزماياد و غيرآزمايشاي اسات و در شارايط
زندگي واقعي مانند سازمانها و مؤسسات اجرا گردد ،مطالعهای ميداني تلقي ميشاود .ايان
تحقيق نوعي تحقيق ميداني فرضيه آزمايي 1است ،زيرا فرضيههاا (ساؤاالت) باا اساتفاده از
دادههايي که از جامعه آماری بهدستآمدهاند ،مورد آزمون قرارگرفتهاند.
 -4-1قلمرو تحقیق
 -1-1-4قلمرو پژوهش
قلمرو اين پژوهش شامل:
الف) قلمرو موضوعی :قلمرو موضوعي پژوهش حاضر ،مبحث بررسي نقش ميانجي
رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق نوآوری در تأثيرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد
– شغل بر عملکرد شغلي ميباشد.
ب) قلمرو مکانی :قلمرو مکاني پژوهش حاضر ،اداره آموزشوپرورش قائمشهر
ميباشد.
ج) قلمرو زمانی :قلمرو زماني پژوهش حاضر ،بهار و تابستان سال  1396ميباشد.
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 -2-4جامعه و نمونه آماری
ازآنجاييکه موضوع پژوهش حاضر ،بررسي نقش ميانجي رفتار کاری نوآورانه و اعتماد
در خلق نوآوری در تأثيرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلي
(مطالعه موردی :اداره آموزشوپرورش قائمشهر) ميباشد ،جامعه موردبررسي از نوع
محدود ميباشد؛ بنابراين جامعه آماری پژوهش ،به شرح ذيل ميباشد:
کليه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،در بهاار ساال  1396کاه بار
طبق آخرين آمار اخذشده از سرپرستي اداره ،تعداد جامعه آماری 4065 ،نفر ميباشند.
روشها و ابزار گردآوری اطالعات:
برای جمعآوری دادهها در اين پژوهش با توجه به اينکه روش گردآوری اطالعات
ميداني ميباشد ،از منابع زير ،اقدام به جمعآوری اطالعات موردنظر گرديده است:
الف ) کتابخانهای :جهت گردآوری دادههای پژوهش ،بخشي از کار بهصورت نظری
انجامگرفته است که در اين بخش از کتابها ،مقاالت ،رسالهها و پژوهشها و جستجوی
کامپيوتری جهت دستيابي به مقاالت و رسالههای خارج از کشور استفادهشده است.
ب) میدانی :با توجه به اهداف پژوهش و ماهيت آن ،مناسبترين روش برای
گردآوری اطالعات موردنياز ،استفاده از تکميل پرسشنامه بوده است .علت انتخاب اين
روش بهعنوان يک روش جمعآوری اطالعات ،اقتضای هدف پژوهش و لزوم کسب
اطالعات معتبر بود.
ابزار جمعآوری اطالعات الزم در مورد متغيرها و فرضيههای تحقيق ،از ديدگاه کارکنان
اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،پرسشنامه استاندارد تناسب شغلي ،نوآوری و عملکرد
شغلي افسر ،بادير و مودسار خان ( )2015خواهد بود .اين پرسشنامه توسط محققان مذکور
در سال  2015و در تحقيقي تحت عنوان «تناسب فرد -شغل ،تناسب فرد -سازمان و رفتار
کار نوآورانه :نقش واسطه اعتماد نوآوری» بکار گرفتهشده است .در اين تحقيق محققان با
بهرهگيری از تحقيقات پيشين انجامگرفته ،به بررسي اثرات تناسب شغلي کارکنان بر
عملکرد شغلي آنان از طريق نوآوری سازماني پرداختند .آنان «تناسب شغلي» را به دو بعد
به شرح  .1تناسب فرد  -شغل و  .2تناسب فرد – سازمان و همچنين «نوآوری سازماني» را
به دو بعد  .1اعتماد در خلق نوآوری و  .2رفتار کاری نوآورانه تقسيم نموده و تأثير آنها را
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بر متغير «عملکرد شغلي» مورد ارزيابي قراردادند .آنان در ادامه تحقيق خود ،پرسشنامهای
طراحي و بعد از تائيد روايي و پايايي از آن استفاده نمودند.
 -4-3مدل و نحوه اندازهگیری متغیرها:
 -2-1-4مدل مفهومی پژوهش
• چارچوب نظری پژوهش (مدل اثرات تناسب شغلي و نوآوری سازماني بر عملکرد
شغلي افسر ،بادير و مودسار خان ())2015
چهارچوب مفهومي ،مدلي مفهومي است ،از چگونگي تئوری پردازی در مورد روابط
بين چند عامل که بهعنوان عوامل مؤثر بر مسئله ،تعريفشدهاند .اين تئوری بهطور منطقي،
بر اساس پژوهشهای قبلي تدوين ميشود .بهطور خالصه چارچوب مفهومي ،روابط
متقابل بين متغيرها را نشان ميدهد .چهارچوب مفهومي مبنايي است که پژوهش بر اساس
آن تا انتها ،پيش ميرود (داناييفرد و ديگران .)1392 ،مدل مفهومي ،يک استراتژی جهت
شروع و انجام پژوهش است بهگونهای که انتظار ميرود در حين اجرای پژوهش متغيرها،
روابط و تعامالت بين آنها موردبررسي و آزمون قرارگرفته و حسب ضرورت ،تعديالتي
در آنها انجامشده و عواملي نيز از آنها کم و يا به آنها اضافه شود (ساتر و ليسن.)1999 ،
در تحقيق حاضر در پي بررسي نقش ميانجي رفتار کاری نوآورانه و اعتماد در خلق
نوآوری در تأثيرگذاری تناسب فرد – سازمان و فرد – شغل بر عملکرد شغلي در اداره
آموزشوپرورش قائمشهر بوده و بدين منظور پژوهشهايي که در خصوص «تناسب
شغلي»« ،نوآوری سازماني»« ،عملکرد شغلي» و ارتباط آنان با متغيرهای ديگر وجود داشته؛
بررسي گرديد .تاکنون در خصوص هر يک از متغيرهای ذکرشده ،تحقيقات مختلفي
انجامگرفته ،اما تحقيقات معدودی بودهاند که با تفکيک کردن نوآوری سازماني کارکنان و
تناسب شغلي به بررسي ارتباط توأمان بين اين سه متغير بپردازند .يکي از معدود تحقيقاتي
که به اين مقوله پرداخته ،تحقيقي ست که توسط افسر ،بادير و مودسارخان در سال 2015
و تحت عنوان «تناسب فرد -شغل ،تناسب فرد -سازمان و رفتار کار نوآورانه :نقش
واسطه اعتماد نوآوری» انجامگرفته است .در اين تحقيق محققان با بهرهگيری از تحقيقات
پيشين انجامگرفته ،به بررسي اثرات تناسب شغلي کارکنان بر عملکرد شغلي آنان از طريق
نوآوری سازماني پرداختند .آنان «تناسب شغلي» را به دو بعد به شرح  .1تناسب فرد -
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شغل و  .2تناسب فرد – سازمان و همچنين «نوآوری سازماني» را به دو بعد  .1اعتماد در
خلق نوآوری و  .2رفتار کاری نوآورانه تقسيم نموده و تأثير آنها را بر متغير «عملکرد
شغلي» مورد ارزيابي قراردادند .با توجه به استفاده از چارچوب نظری قدرتمند برای
متغيرهای ذکرشده در تحقيق ذکرشده ،در اين پژوهش از مدل ارائهشده در تحقيق
مورداشاره استفاده ميشود .درنهايت با عنايت با مطالب باال ،اهداف و فرضيههای در نظر
گرفتهشده ،مدل مفهومي پژوهش به شرح ذيل ارائه ميگردد.

(Refrence: Afsar Bilal, Badir Yuosre, Muddassar Khan Muhammad, (2015),
Person–job fit, person–organization fit and innovative work behavior: The
mediating role of innovation trust, Journal of High Technology Management
Research 26 (2015) 105–116, Contents lists available at ScienceDirect, 2015
)Elsevier Inc. All rights reserved.

روایی پرسشنامه :تعيين روايي پرسشنامههای تحقيق حاضر به روش روايي صوری و
محتوا بوده است؛ بدين نحو که تهيه پرسشنامه استاندارد و منطبق بر مدل مفهومي پژوهش
با استفاده از جلسات گفتگوی آزاد با استاد محترم راهنما ،انجامگرفته و پرسشنامه مناسب
انتخابشده که با توجه به فرضيههای پژوهش و همچنين رجوع به مقاله بيس آن ،درنهايت
مناسب تشخيص داده شد.
 -4-4پایایی پرسشنامه:
پايايي يعني آنکه نتيجه سنجش با ابزار موردنظر در چند بار ،همواره يکسان باشد (برنز
وانگ .) 1390 ،به عبارتي مقصود از پايايي يا اعتماد يک ابزار آن است که اگر خصيصه يا
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صفت موردسنجش با همان ابزار يا ابزارهای مشابه اندازهگيری شود ،نتايج مشابه باشد
(طرقي 1384 ،به نقل از احمدی .)1392 ،در اين تحقيق برای سنجش پايايي پرسشنامه،
يک مرحله پيشآزمون انجام گرفت .بدينصورت که ابتدا تعداد  30پرسشنامه در جامعهی
موردنظر توزيع و جمعآوری شد و پس از واردکردن دادهها ،با استفاده از نرمافزار SPSS

ضريب پايايي (آلفای کرونباخ) محاسبه گرديد .از اين روش برای برآورد پايايي ثبات
دروني استفاده ميشود .در اين روش بين تکتک سؤاالت با کل نمره ابزار ،همبستگي
گرفته ميشود و فرض بر اين است افرادی که در سؤال معيني نمره مشخصي را ميگيرند،
در سؤال ديگر نيز به همانگونه عمل نمايند .چون همه سؤالهای پرسشنامه در راستای
يکچيز يا يک ويژگي معين است (خاکي.)1390 ،

j
 sj 2
= ra
) (1 − 2
j −1
s
 :jتعداد زيرمجموعهی سؤالهای پرسشنامه
 :Sj2واريانس نمرات هر زيرمجموعه
 :S2واريانس کل
در جدول نتايج ضرايب آلفای کرونباخ مربوط به متغيرهای پژوهش آمده است.
جدول میزان آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش
رديف

متغيرهای تحقيق

ميزان آلفای کرونباخ

1

تناسب فرد  -شغل

0/84

2

تناسب فرد  -سامان

0/81

3

اعتماد در خلق نوآوری

0/82

4

رفتار کاری نوآورانه

0/87

5

عملکرد شغلي

0/88

6

کل پرسشنامه

0/85
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معموالً آلفای کمتر از  ،0/6نشاندهنده پايايي ضعيف ،بين  0/6تا  0/8قابلقبول و باالتر
از  ،0/8نشاندهنده پايايي بااليي ميباشد .بديهي است که هر چه اين عدد به يک نزديکتر
باشد ،بهتر است .با توجه به ضرايب بهدستآمده ،پرسشنامه مورداستفاده از پايايي بااليي
برخوردار است.
 -5تجزيهوتحليل آماری
بهمنظور تجزيهوتحليل دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،از روشهای آماری توصيفي
و استنباطي استفاده خواهد شد .اين آمارها درواقع خالصهای از برخي اندازهگيریها را در
خصوص نمونه ارائه ميدهند و به ما اجازه ميدهند تا بر اساس نتايجي که به دست
آورديم ،در مورد کل جامعه آماری قضاوت کنيم .دادههای حاصل از پرسشنامه از طريق
نرمافزارهای  SPSSو  AMOSدر دو بخش زير مورد تجزيهوتحليل قرار خواهد گرفت.
 -5-1آمار توصیفی
موضوع تحليل توصيفي بيان دقيق و کامل و نظامدار دادههای تجربي و نتايج عيني
پژوهش است .در اين بخش دادهها با استفاده از شاخصهای توصيفي مثل جداول ،توزيع
فراواني ،ميانگين ،درصد ،انحراف معيار و  ...مورد تجزيهوتحليل قرار خواهد گرفت.
مطالعات جمعیت شناختی :در اين بخش به بيان توصيف مشخصات جامعه آماری با
توجه به متغيرهای جنسيت ،وضعيت تأهل ،سن ،ميزان تحصيالت و سابقه خدمت برای
جامعه آماری موردمطالعه پرداختهشده است.
شاخصهای تحلیل توصیفی :در اين بخش ،دادهها با استفاده از شاخصهای توصيفي
مثل جداول ،توزيع فراواني ،ميانگين ،درصد ،انحراف معيار و ...مورد تجزيهوتحليل قرار
گرفت.
 -5-2آمار استنباطی:
در اين پژوهش ،با استفاده از روشهای آمار توصيفي از قبيل رسم جداول فراواني و
نمودارها ، 1درصد فراواني ،فراواني نسبي تجمعي ،ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار ،مينيمم و
ماکزيمم به توصيف دادهها خواهيم پرداخت و جهت تجزيهوتحليل و آزمون فرضيهها ،در
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صورت نرمال بودن دادهها از آزمونهای آماری پارامتريک و در صورت غير نرمال بودن
دادهها از آزمونهای آماری نا پارامتريک استفاده خواهد شد.
 -5-3خالصه نتایج فرضیههای تحقیق:

نتیجه تحلیل فرضیه اول
در آزمون تي تک نمونهای نتايج نشان داد ،متغير تناسب فرد  -شغل دارای ميانگين
 3/14است ،با توجه به مقدار آمارهی  tبرابر با  2/84و مقدار احتمال که کمتر از 0/05
است ،فرضيه صفر رد شده و درنتيجه ازنظر کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان
قائمشهر ،متغير تناسب فرد  -شغل ،دارای وضعيت بيشتر از حد متوسط و مطلوب است.
نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد متغير تناسب فرد – شغل
بر اعتماد در خلق نوآوری برابر با  ،0/09مقدار  tبرابر با  1/78بوده و مقدار  sig.بيشتر از
 0/05است ،نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر،
تناسب فرد – شغل بر اعتماد در خلق نوآوری در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش
قائمشهر ،مؤثر نيست (منظور آن است که ميزان تأثير متغير مستقل بر وابسته در اينجا در
حدی نيست که ازنظر آماری معنادار باشد) ،پس فرضيه اول تحقيق ،رد ميگردد.
نتیجه تحلیل فرضیه دوم
نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد متغير تناسب فرد – شغل
بر رفتار کاری نوآورانه برابر با  ،0/20مقدار  tبرابر با  3/69و مقدار  sig.کمتر از 0/05
است ،نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،تناسب فرد
– شغل بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر است،
پس فرضيه دوم تحقيق ،تائيد ميگردد.
نتیجه تحلیل فرضیه سوم
در آزمون تي تک نمونهای نتايج نشان داد ،متغير تناسب فرد  -سازمان دارای ميانگين
 2/94است ،با توجه به مقدار آمارهی  tبرابر با  -1/27و مقدار احتمال که بيشتر از 0/05
است ،فرضيه صفر تائيد شده و درنتيجه ازنظر کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان
قائمشهر ،متغير تناسب فرد  -سازمان ،دارای وضعيت در حد متوسط است.
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نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد تناسب فرد – سازمان بر
اعتماد در خلق نوآوری برابر با  ،0/13مقدار  tبرابر با  2/255و مقدار  sig.کمتر از 0/05
است ،نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،تناسب فرد
– سازمان بر اعتماد در خلق نوآوری در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر
است ،پس فرضيه سوم تحقيق ،تائيد ميگردد.
نتیجه تحلیل فرضیه چهارم
در آزمون تي تک نمونهای نتايج نشان داد ،متغير رفتار کاری نوآورانه دارای ميانگين
 3/20است ،با توجه به مقدار آمارهی  tبرابر با  4/58و مقدار احتمال که کمتر از 0/05
است ،فرضيه صفر رد شده و درنتيجه ازنظر کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان
قائمشهر ،متغير رفتار کاری نوآورانه ،دارای وضعيت بيشتر از حد متوسط و مطلوب است.
نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد تناسب فرد – سازمان بر
رفتار کاری نوآورانه برابر با  ،0/09مقدار  tبرابر با  1/646بوده و مقدار  sig.بيشتر از 0/05
است ،نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،تناسب فرد
– سازمان بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر
نيست (منظور آن است که ميزان تأثير متغير مستقل بر وابسته در اينجا در حدی نيست که
ازنظر آماری معنادار باشد) ،پس فرضيه چهارم تحقيق ،رد ميگردد.
نتیجه تحلیل فرضیه پنجم
در آزمون تي تک نمونهای نتايج نشان داد ،متغير اعتماد در خلق نوآوری دارای ميانگين
 3است ،با توجه به مقدار آمارهی  tبرابر با  0/07و مقدار احتمال که بيشتر از  0/05است،
فرضيه صفر تائيد شده و درنتيجه ازنظر کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر،
متغير اعتماد در خلق نوآوری ،دارای وضعيت در حد متوسط است.
نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد اعتماد در خلق نوآوری بر
رفتار کاری نوآورانه برابر با  ،0/06مقدار  tبرابر با  1/181بوده و مقدار  sigبيشتر از 0/05
است ،نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،اعتماد در
خلق نوآوری بر رفتار کاری نوآورانه در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر
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نيست (منظور آن است که ميزان تأثير متغير مستقل بر وابسته در اينجا در حدی نيست که
ازنظر آماری معنادار باشد) ،پس فرضيه پنجم تحقيق ،رد ميگردد.
نتیجه تحلیل فرضیه ششم
در آزمون تي تک نمونهای نتايج نشان داد ،متغير عملکرد شغلي دارای ميانگين 3/27
است ،با توجه به مقدار آمارهی  tبرابر با  7/07و مقدار احتمال که کمتر از  0/05است،
فرضيه صفر رد شده و درنتيجه ازنظر کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر،
متغير عملکرد ،دارای وضعيت بيشتر از حد متوسط و مطلوب است.
نتايج تحليل عاملي تائيدی نشان داد ،ضريب مسير استاندارد رفتار کاری نوآورانه بر
عملکرد شغلي برابر با  ،0/31مقدار  tبرابر با  5/486بوده و مقدار  sigکمتر از  0/05است،
نتيجه اينکه ،از ديدگاه کارکنان اداره آموزشوپرورش شهرستان قائمشهر ،رفتار کاری
نوآورانه بر عملکرد شغلي در بين کارکنان اداره آموزشوپرورش قائمشهر ،مؤثر است ،پس
فرضيه ششم تحقيق ،تائيد ميگردد.
پس از بررسي فرضيههای پژوهش ،به بررسي کفايت مدل برازش ،پرداخته شد .با توجه
به نتايج حاصل از شاخصهای برازش مدل ،مقدار آمارهی کای -دو در مدل ،1107/861
درجۀ آزادی مدل نيز برابر با  696است که حاصل نسبت آنها برابر با  1/591است که با
توجه به حجم نمونه باال مقدار تقريباً قابل قبولي است .از طرفي ديگر شاخصهای
برازندگي الگو مانند  AGFI ،GFI ،CFI،NFIو  IFIهمگي در حد قابلقبول و مناسب قرار
دارند و شاخص  RMRنيز  0/068است.
 -6منابع فارسی
آبتين عبدالعزيز و گمشادزهي آسيه ( .)1396بررسي تأثير متغيرهای ميانجي تعهد و اعتماد
مشتری بر رابطه بين نوآوری سازماني و عملکرد سازماني (مطالعه موردی :شرکتهای تجاری
مستقر در منطقه آزاد چابهار) .مديريت ،اقتصاد و حسابداری ،شماره  ،22جلد  ،1فروردين ،1396
ص .120-112
آراستي ،محمدرضا؛ پورکرمي ،آزيتا و قريشي ،بابک( .)1388شناسايي عوامل مؤثر بر ظرفيت
نوآوری بنگاههای اقتصادی :مطالعه موردی شرکتهای اتوماسيون صنعتي ايران .فصلنامه علوم
مديريت ايران ، :پاييز  ، 1388دوره  ،4شماره  ،15ص .30-1
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آرمسترانگ ،مايکل ( .)1380راهبردهای منابع انساني .ترجمه :خدايار ابيلي و حسن موفقي.
انتشارات فرا.
آرمسترانگ ،مايکل ( .)1386مديريت عملکرد؛ راهبردهای اساسي و رهنمودهای عملي.
ترجمه :ناصر ميرسپاسي و اسماعيل کاووسي .انتشارات ترمه.
آغوشاني ،فاطمه زهرا؛ دومهری ،محمد ،زماني ،فاطمه و سليماني ،علياصغر ( .)1395بررسي
تناسب بين شغل و نوع شخصيت و رابطه آن با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان دامغان،
کنفرانس بينالمللي مديريت و حسابداری ،تهران.
آقاداود ،سيدرسول؛ حاتمي ،محمود و حکيمينيا ،بهزاد ( .)1389بررسي عوامل موثر بر
نوآوری سازماني در ميان مديران مطالعه موردی مديران ارشد مخابرات استان اصفهان .فصلنامه
تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد واحد شوشتر ،سال  ،4شماره  ،11زمستان.170-127 ،
ابطحي ،س ح ( .)1381مديريت منابع انساني .چاپ  ،2تهران :مؤسسه تحقيقات و آموزش
مديريت.1381 ،
ابيلي ،خدايار؛ فرجيدهسرخي ،حاتم ،شاطری کريم و عليرضا يوزباشي ( .)1389بررسي رابطه
سرمايه اجتماعي و تمايل به نوآوری در کارکنان دانشگاه تهران .دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشور
رفتار ،تربيت و اجتماع ،دانشگاه شاهد ،سال هفدهم ،اسفند  ،1389شماره .45
افخمي ،امير عطااهلل ( .)1390بررسي رابطه بين مؤلفههای مديريت دانش با نوآوری در
سازمانها .پاياننامه کارشناسي ارشد .به راهنمايي دکتر سعيد جعفری مقدم .دانشگاه آزاد اسالمي
واحد سنندج.
اکبری ،مرتضي؛ ايماني ،صاحب ،قباد نژاد ،مهدی و رحيمي ،رحيم ( .)1390ارتباط ميان
رهبری تحولآفرين ،بازاريابي داخلي و گرايش کارآفرينانه (موردمطالعه :شرکت ملي مناطق
نفتخيز جنوب) .نشريه توسعه کارآفريني ،زير چاپ.
ايماني ،صاحب؛ گسکری ،ريحانه و قيتاني ،البرز ( .)1394اثر بازاريابي داخلي بر عملکرد
کارکنان :اثر ميانجي نوآوری سازماني در ادارههای تاب شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری.
مديريت -بازرگاني ،دور ه  ،2شماره  ،8ص .338-315
بصيرت ،مهدی؛ ايماني ،صاحب ،زراء نژاد ،منصور و دهقاننجمآبادی ،عامر ( .)1394بررسي
تأثير ميانجي گرايش کارآفرينانه بر رابطه بين بازاريابي داخلي و تعهد سازماني (موردمطالعه :ادارات
ستادی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری) .مديريت بهرهوری ،سال هشتم ،شماره  ،89ص
.169-147
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