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 چکیده

ثیرگیذار بیر   أبیر عوامیت ت   دبه همیی  بی، ، بایی   . باشند می نیازمند عملکرد نوآورانهیرامون خود، یی با محیط پرورویا براي ها بانک امروزه
بدی  منظیور، ایی    . ابت کارکنان گذار بر عملکرد نوآورانهتأثیراجتماعی از عوامت مهم  ةبرمای. ویژه داشته باشند یعملکرد نوآورانه توجه

بیرمایة  گیذاري  تأثیرآوري و توانمندبیازي در   ، نقیش تیا   ة کارکنیان د نوآورانی عملکیر در  اجتماعی ةبرمای ضم  برربی نقشپژوهش، 
بیراي   .باشیند  کارکنان بیتادي بانیک تریاره شیهر تهیران میی       ةآماري ای  پژوهش کلی ةجامع. برربی کرده ابتبر عملکرد اجتماعی 
. گیري تصادفی باده انتخا  شدند  به روش نمونه تهران نفري از کارکنان بتادي بانک تراره شهر 211اي مطالعه نمونه دادن ای  انرام

، توصییفی از  هیا  ای  تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوة گردآوري داده. تعیی  شد جدول کرجسی و مورگان براباس حرم نمونه
بیازي  هیا بیه روش میدل   وتحلییت داده  ترزییه . کار گرفتیه شید   بهباخته  محقق ةها پربشنامآوري دادهنوع هم،ستگی ابت و براي جمع

، توانمندبازي و عملکیرد نوآورانیه تیأثیر    آوري تا اجتماعی بر  نتایج نشان داد، برمایة. گرفتافزار لیزرل انرام در نرم باختاري معاداله
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 مقدمه

در طاول   و (Alshamri et al., 2014, p.252)در محیط بازرگاانی امازوزی دارد    مهم ینوآوری نقش

 ,Gatignon et al., 2002) اسا   وری ماورد ووهاه محققاان رازار گز  اه     سالیان اخیز، همواره ناوآ 

p.1106 .)   هاای هدیاد و افا ا  از     در محیط ار صادی آشف ه، نوآوری اس زاوژی کسا   زتا

 ازضا  کلیادی در   یناوآوری نقشا  (. Hurmelina et al., 2008, p.280) دانا  و اطعاااا اسا    

باا ایاح ااال، ناوآوری     .  ازد از طزیاا ایدااد ارزف ا ا وده دارد     محصوالا و خدماا منحصزبه

 ، زیزا همزاه با ن ایج مثب  بز املکزد شزک ، گااهی ممکاح اسا     آمی  اس ریم  و مخاطزه گزان

وغییزاا  و ها، نارضای ی کارمند ن ایج منفی در پی داش ه باشد، از ربیل وغییزاا سزیع، ا  ای  ه ینه

سزمای  اه ماای با ها  وحقیقاا نشان داده اس  سازمان(. Jimenez & Valle, 2011, p.410) ناگهانی

راادر    خلاا املکازد نوآوراناه   منظاور   م نوای از اطعااا به  سزیع به مدموا روی، به دس زسی

یاد و در ایاح میاان    آ شامار مای   ها باه  ایح سزمایه نوای دارایی ناملموس بزای سازمان. خواهند بود

وزیح زمان ممکاح   به نحو مطلوب و در سزیع را هایی هس ند که ایح دارایی آنها  وزیح شزک  مو ا

انصازی مهام و ایااوی اسا  کاه نقشای         اه ماایسزمای  (. Turkina et al., 2013) کار گیزند به

املکزد نوآورانه نه یک شعار وبلیغاوی، بلکه ضازوروی بازای   . کننده در املکزد نوآورانه دارد وعییح

خصاو  مناابع    ری ی کزد و منابع سازمان باه  بزای وحقا آن باید بزنامه. بقا و رشد هز بانکی اس 

بنابزایح، مسئل  اتلی وحقیاا ااضاز   . را ودهی  نمود  آوری و واب  از طزیا ووانمندسازی انسانی،

در محایط   پیازوزی بقا و  مدیزان بانک ودارا، بزای. ووان غفل  از املکزد نوآورانه دانس  را می

نخسا  آنکاه در بهباود واوان     . به دو بازی هداگانه بپزدازناد  ددر اال و آینده، هم مان بای رراب ی

مدا خود بکوشند و کارایی بانک را ا  ای  دهند و بز ایح نک ه نی  وارف باشاند کاه    رراب ی کوواه

آوردن پیازوزی   دسا   هدوم آنکه بزای با . کند ونهایی پیزوزی درازمدا را وضمیح نمی کارایی باال به
                                                           
1. Innovative performance 
2. Social capital  

3. Employee empowerment  
4. Resiliency 
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اناه در امال   املکازد نوآور کازدن   پایدار، مدیزان در بازی دیگزی نی  باید اس اد باشند و آن پیااده 

انااد و آن را  خااود راازار دادههاای    عالیاا   هااایی کااه املکازد نوآورانااه را ساازلوا  بانااک. اسا  

 کزدن دانند، بزای پیاده شدا رراب ی تنع  بانکداری می بقا و رشد پایدار در محیط به ةکنند وضمیح

مندساازی ووهاه   و ووان آوری وااب اه ماای،   به هز یک از م غیزهای سزمای داملکزد نوآورانه بای

افظ و گس زف هایگاه خوی  را در باازار    هایی اس  که دغدغ بانک ودارا یکی از بانک .کنند

 کارگیزی  بهبزدن ایح دغدغه،  بانک بزای کاه  یا ازبیح ایح مهمهای  یکی از اس زاوژی. رراب ی دارد

سازا  وغییاز   .  اسا خلا ارزف باالوز به مش زیان در هه  افظ و نگهداری آناان   بزایاب اری 

گز  ح از  پیشی بزایکند   ناوری و باالر  ح سطح وورع مش زیان، مدیزان بانک ودارا را مدبور می

در ایح وحقیا واعف شاده   . داش ه باشندنماندن از وغییزاا، املکزد نوآورانه در بانک  رربا و اق 

و ووانمندساازی   آوری بواا بز املکزد نوآورانه با ووهه به م غیزهاای  سزمای  اه ماای اس  نق  

 . شودکنکاف 

 نظری پژوهش مبانی

 اجتماعی یةسرما
 سساا، روابط و هندارهایی که کیفی  و کمی  وعامعا اه ماای را شکلؤبه مسزمای  اه ماای 

  بازای رشاد و ووساع   سازمای  اه مااای   دهد  می ا  ای  نشان شواهد روبه. کند می دهد، اشاره می

 رازن  ، دراکز پی ز گف   طبا(. Areekul et al., 2015, p.1614)اس   ویپایدار هوامع ضزوری و ایا

 هاای سازمایه  ویاژه  هبا  و  کازی  هاای  دارایی ار صاد، ایح در .اس  دانشی ار صاد رزن ویکم، بیس 

 در هاا ساازمان  ةباالقو  مو قیا   و دنشاو  مای  محساوب  سازمانی هایدارایی وزیح مهم ءه  ،انسانی

 وعزیفای   کاسا لیونه  (.06،  31  ااهی کزیمی و  زهیان، ) داردیشه ر ها آن  کزی هایرابلی 

ارزف ومام منابع و منا عی که  ازد از طزیاا   »: هامع و مخ صز از سزمای  اه ماای بیان کزده اس 

                                                           
1. Peter Drucker 

2. Kastlyvnh 
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مع قاد اسا       زانسیس. «گیزد دس  آورده اس  یا در کن زل می با دیگزان بههایگاه  در اروباط 

 ةمشا زک درباار   ا اس  از دان ، ادراک، هندارهاا، راوانیح و ان ظااراا   که سزمای  اه ماای ابار

کان   هاای   اه ماای، مورعیا   ةالگوهای وعامعا که گزوهی از ا زاد در بزخورد با مسائل پیچید

 (.06 ،   3  اامدی، ) آورند می همعی، با خود به سازمان

 اجتماعی ةابعاد سرمای

 :(30  الوانی و همکاران، ) ددانن می بعد سه شامل را ایاه ما  سزمای( 333 )  گوشال و ناهاپی 

 واااد اه مااای   یاا  گازوه  یک ااضای میان اروباطی الگوهای ةدربزدارند که ساخ اری بعد -

 .اس  شبکه ثباا و شبکه، وزویباا شبکه، پیوند بعد سه شامل خود که. اس 

. اه مااای اسا    واااد  یاک  یااضاا  میان م قابل اا ماد می ان ةدربزدارند که اروباطی بعد -

 . اس  میان ااضا اثزبخ  م قابل اروباطاا کزدن  زاهم در ایاوی و مهم اامل بسیار اا ماد

  وسیل هکه ب اس  مش زک اه ماای و  زهنگی وصوراا و باورها ادراک، شامل شناخ ی بعد -

 آنان و میان اس  گز  ه رزار ا زاد پذیزف مورد مش زک زبان یا مش زک، و خاطزاا مفاهیم

 . ماند می باری

 آوری تاب

هز  که طوری شناسی وحولی یا  ه اس ، به روان ةای در اوز هایگاه ویژه آوری وابدر سالیان اخیز، 

(. Campbell-Sill et al., 2006) شاود  مای  مزوبط با ایاح موضاوا ا ا وده   های   روز بز شمار پژوه 

شناخ ی اس  کاه در پاساف  ازد باا     روان ییا ووانایی سازگاری مثب  با وهدید، موضوا آوری واب

 قاط   آوری وااب (. Lamond et al., 2009, p.149) آ ازیح بزرسای شاده اسا      مشکلهای   مورعی 

وهدیدزا نیس ، بلکه مشارک   عال و ساازنده در محایط   های  یا مورعی ها  پایداری در بزابز آسی 

 رزنیاک زی از در وعزیاف دیگا  (. Conner & Davidson, 2003) پیزاماون خاود اسا    
 ( 6 6) ،

                                                           
1. Francis 
2. Nahapiet & Ghoshal 
3. Resnick 
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اه ماای، مالی یا ااساسی باه وعاادل مدادد اطاع      های  به  ز ی  بازگش  از چال  آوری واب

یا  گی مددد در بزابز غم، ضزبه و شزایط نامطلوب  سازف بزایووانایی  زد  کنندة شده اس  و بیان

ا  ای  یا  ه اس  و نیااز  اری ادطور معن به آوری واب ةسال گذش ه، مطالعه دربار 6 در طول . اس 

 :     شود و به چنادیح دلیال بایاد سازا  بیشا زی بگیازد       می ایح موضوا ااساس ةبه پژوه  دربار

یابد، وعداد ا زاد در معزض آسای  و وعاداد    می ما ا  ای   طور که پیچیدگی تنع ی هامع همان . 

 ، هام اوامال خطاززا    . ؛ اباد ی مای  شاوند، ا ا ای    می رو هن روبآو مشکعوی که ا زاد با ها  آسی 

ایاح   .  ؛ممکح اس  به معاظاا باالینی مناسا  منداز شاود    ها  امای ی و چگونگی املکزد آن

 (.66 ،   3  زاده،  شفیع) موضوا با سعم  روان کارکنان اروباط ونگاونگی دارد

 توانمندسازی کارکنان

بخشایدن و   ادن، رادرا ردرومندشادن، مداوزد  »در  زهنا  آکسافورد    «Empower»انگلیسی  ةواژ

ردرا و آزادی امل بخشایدن بازای    ةایح واژه در اتطعح، دربزگیزند. معنا شده اس « وواناشدن

معنای وغییز در  زهن  و شهام  در ایداد و هادای  یاک    خود اس  و در مفهوم سازمانی به ةادار

زمان اس ؛ به نحاوی  معنای طزاای ساخ ار سا به بیان دیگز، ووانمندسازی به. محیط سازمانی اس 

نصاز  )بیش زی را نی  داش ه باشاند  های  که ا زاد در آن ضمح کن زل خود، آمادگی پذیزف مسئولی 

 ( .6  ،   3  اتفهانی و همکاران، 

 ،( 33 )، بااردا  ( 33 )  ، گاارویح (336 )مطالعااا آرهازیس    همله ازمطالعاا م عددی 

یید أبیح یادگیزی و ووانمندسازی را و  رابط( 660 )  ن، و همالی، خوری و سایو(333 )  گاردینز

ابا اری   اناوان  باه  هاا  ساازمان ووانمندساازی نیا  در   (. Mishra & Bhaskar, 2010, p.50) کنناد  یم

ی ور بهازه اس  که موه  وسهیل در ایداد ر  ار انگی شی و ر  ارهای موهد ا ا ای    شده شناخ ه

 . (Yang & Chio, 2009, p.290) شود  یمکارکنان 

                                                           
1. Garvin 
2. Gardiner 
3. Jamali, Khoury and Sahyoun 
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ی و املکازد  شاناخ   روانبایح ووانمندساازی    را مثب ی  رابط( 663 ) و همکاران  هامبوردس اد

کارکناان ووانمناد، ارزف کاار خاود را     (. Barton & Barton, 2011, p.55) سازمانی مطازح کزدناد  

 هاا  آن(. Barton & Barton, 2011, p.56) کنناد  یمی کاری مشارک  ور بهزه و بزای دهند میا  ای  

از همکااران   ورواز  بهازه ، بلکاه آناان   کنناد  یمااساس  خز و سزبلندی  ونها نه شانیها مشارک در 

هاذب کنناد    ووانند یمبوده و مش زیان بیش زی  وز یراض ها آنی، کل طور به. غیزووانمند خود هس ند

 (. Stokke, 2008, p.770) شود یم مندز که به سودآوری

 ابعاد توانمندسازی

اااومی و  )اسا   گذاری، معنااداری، اسا قعل و اا مااد    وأثیزازی شامل شایس گی، ابعاد ووانمندس

 .(  ،   3  دس ار، 

دادن بهین  یک شغل داشا ه باشاد    یعنی  زد مهارا و ووانایی الزم را بزای اندام:  شایس گی -

 (.  3  ااومی و دس ار، )

دهنادة   أثیزگذاری نشاان و. وواند بز ن ایج کارف اثزگذار باشد یعنی شخص می:  وأثیزگذاری -

 (. 3  ااومی و دس ار، )اف اس   باورهای  زد دربارة ن ایج املکزد و اروباطاا محیطی

هنگاامی کاه ا ازاد    . کنندة، اعئا درونی  زد به کاارف اسا    بعد معناداری بیان:  معناداری -

 ادراک مطلوبی از کار خود داش ه باشاند، باا انگیا ه و در بااالوزیح ساطح رضاای  شاغلی       

 (. 3  ااومی و دس ار، )خواهند بود 

ااا ان خااب در کاار بازای اسا قعل      . اس  کار داش ح اا ان خاب و کن زل در:  اس قعل -

 .( 3  ااومی و دس ار، ) کاری الزم و ضزوری اس  ةکارکنان در یک دور

. شاود  مندی، شایس گی، گشودگی و اطمینان به دیگزان مزباوط مای   اا ماد به اعره: 0اا ماد -
                                                           
1. Humborstad  
2. Competence 
3. Impact 
4. Meaning 
5. Choice 
6. Confidence 
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شاود   مای  با آناان منصافانه و اادالناه ر  اار     ا زاد ووانمند ااساس اا ماد دارند و مع قدند

(Mishra et al., 1997, p.16.) 

 عملکرد نوآورانه

 .شاود محور محسوب مای های دان ثز بز مو قی  و بقای سازمانؤامزوزه نوآوری یکی از اوامل م

شود، بلکه ایاح  ای وولیدی کشور محدود نمیهها  قط به بخ اهمی  نوآوری در مو قی  سازمان

، تااد  اسا  و   اناد  منابع انساانی آیناده  ة دهندها که پزورفخدماوی شزک های  مسئله در بخ 

یناد یاک ساامانه یاا     اس  از یک ایده، محصول یاا  ز ا نوآوری ابارا. یابداهمی  بیش زی نی  می

 یاناوان موضاوا  بخ  تنع  و هامعه باه ها، ا ی یک ها یا سازمانهوسیله که ووسط ا زاد، گزو

را مقبولی  ن ایج بزای مش زیان داخلای   املکزدرضائیان، (. Rogers, 2003, p.12)هدید درک شود 

یا رخادادهای کاارکزدی    ها موصمیدانند که محصوالا، خدماا، اطعااا و و خارهی سازمان می

 هاای  زیاف باا ووهاه باه وع    (.  ،  36  رضاائیان،  ) کندها را دریا   میها و رراب مانند ارائه

مد ای املکزد و نوآوری، پژوهشگزان دریا  ند کاه املکازد ناوآوری اغلا  باا بزرسای وعاداد        

های هدید که سازمان در روال کاری خاود باز   شده، و پزوژههای ثب دس اوردهای آشکار، گ ارف

کیفیا  و کاارکزد     مقایسا  ،یحهمچنا (. Huang, et al., 2011, p.215)شود گیزد، وعییح میاهده می

کازدن ساازمان اسا  کاه     نوآوراناه امال   ةدهندیندهای نو با رربا نی  نشانامحصوالا هدید و  ز

،  3  مزادی و همکاران، ) ایح زمینه اس کننده در  شهزا و وههه در بازار از همله اوامل وعییح

 3 .) 

، داردنوآوری اهمیا  خاتای    با وهود محیط و  شار رراب ی ااکم بز هامعه، سند  املکزد

نوآوری انواا . اند املکزد نوآورانه  های مناسبی بزای مطالعبدیح دلیل پژوهشگزان نیازمند شاخص

نوآوری بنیادی و   اینده؛ نوآوری محصول و  زایند؛ ناوآوری  : شود های مخ لف وقسیم می به دس ه

  (.Skerlavaj et al., 2010)اهزایی  نی و 

به ابعاد   و هدول ( Huang & Li, 2009, p.287)با ووهه به مطالعاا پیشیح در پژوه  ااضز 

املکزد نوآوری که شامل نوآوری  نی و نوآوری اهزایی اس ، پزداخ ه شده اس ، زیازا ایاح دو   
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 ,Naranjo-Gill, 2009) هاسا  بعد بازواب ومای  کلی بیح ساخ ار اه ماای و  نااوری در ساازمان  

p.30 .)خادماا   ازضا  هایی اس  که در وولید محصاول یاا   یندها و  ناوریاامل  زنوآوری  نی ش

  ها و خادماا هدیاد، ووساع   ، نوآوری  نی شامل خلا بزنامهابارا دیگز به. شوند گز  ه میکار  به

هاا و خادماا موهاود باه شاکل و راالبی       منظور بهبود کیفی ، وبدیل بزناماه های هدید به ناوری

هاای  اما نوآوری اهزایی با شایوه . هاس بزنامه  های هدید در ارائوفم فاوا و وزکی  دان  و ر

هاا و  هاا، نظاام  به سیاسا   طور مس قیم بهو  ندیندهای اهزایی و روانیح سازمانی مزوبطامدیزی ی،  ز

ینادهای اداری،  اابارا دیگز، نوآوری اهزایی شامل نوآوری در  ز هب .مدیزی  سازمان بس گی دارد

ها باه وغییازاا   یندها، پاسف منعطف سازمانال  ززری ی و کن های بزنامهدر شیوه مدیزی  نوآورانه

 ,Armbruster et al., 2008)هاسا   سازمانی هدیاد باا ساایز ساازمان     محیطی و ایداد روابط درون

p.650 .) 

 مدل مفهومی پژوهش طراحیو  ها توسعه و تدوین فرضیه

مسائل اس ، یعنی هاز ورا  کاه     ةرانه و منعطف دربارطور اادی رادر به وفکز خع آور به  زد واب

خواهاد و در اال مشاکعا مزباوط باه خاود و دیگازان         می نیاز داش ه باشد از ا زاد دیگز کمک

رادرند کاه خاود   ها  آن. دارندای از اس قعل و سعم ی را  آور درهها زاد واب. دهد می کاردانی نشان

را باه دیگازان    هایشاان نظز و درند از محیطشان ان قااد کنناد  راها  ، آنکنندو آن را املی  زده کز ک

شان را بزای وغییازدادن محایط    ااساس خوبی نسب  به اطزا یان دارند و وواناییها  ان قال دهند، آن

بنابزایح،  زضی  اول وحقیا به شزح زیاز  (. 36 ،  36  رندبز و همکاران،  اا)خود باور دارند 

 :شود بیان می

 . اس  گذاروأثیز آوری واببز   اه ماای سزمای: 1فرضیة 

منظور ووانمندسازی کارکنان به بس زسازی اولیه و مناس  در محیط ساازمان نیااز    از آندا که به

، شاود  می طور کامل و تحیح اهزا گذار در ووانمندسازی بهوأثیزهایی که اوامل  اس ، و در سازمان

 یووانمندساازی  زایناد   ،از طز ی. شود می اس فادهووان اطمینان داش  از نیزوی انسانی به زیح  می

ووانناد دانا  و    مای  بلکه  زایند کن  م قابل ا زاد اس  و ا زاد با املکزد همعای  ،انفزادی نیس 
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سازمای   ، در وحقیا خود نشان دادند (  6 ) زدی و همکاران  لح. مهارا یکدیگز را ا  ای  دهند

بنابزایح،  زضای    (.Lanfredi et al., 2015, p.60)اس   ارگذوأثیزبز ووانمندسازی کارکنان اه ماای 

 :شود دوم وحقیا به شزح زیز بیان می

 . اس  گذاروأثیزبز ووانمندسازی کارکنان سزمای  اه ماای  :2فرضیه

پاذیز،   پاذیز، مسائولی    امزوزی، بزای افظ و بقا خود، نیازمناد کارکناانی انعطاا    های  سازمان

باشاند، کاه در ایاح میاان      مای  اناه رخع  و نوآور و دارای املکازد نوآو پذیز،  مخاطزهخودکن زل، 

، در وحقیاا خاود   (  6 ) لو و همکاران. دارندکارکنان ووانمند، آمادگی پذیزف چنیح شزایطی را 

 بیح اس انداردسازی شاغلی و املکازد نوآوراناه را وعادیل      نشان دادند ووانمندسازی کارکنان رابط

 :شود بنابزایح،  زضی  سوم وحقیا به شزح زیز بیان می(. Louh et al., 2014, p.1112) کند می

 . اس  گذاروأثیزووانمندسازی کارکنان بز املکزد نوآورانه  :3فرضیة 

ایاح  . دار و ووانایی وزمیم خویش ح اسا    ز ی  بازگش ح از دشواری پایدار و ادامه آوری واب

داناه از رویادادهای نااگوار بگاذرد و الیازغم      وواناد باااش شاود واا او پیزوزمن     می  ز ی  انسان

، مع قاد  ( 66 ) کاپعن .داش ه باشد انهوراملکزد نوآب واند شدید، های  رزارگز  ح در معزض ون 

بزناد   می کنند، از چال  لذا می روزانه اس قبالهای  آور، از درگیزی در  عالی  اس  اشخا  واب

، نیا  بیاان   (660 )  زایبزگ و همکاران .(Kaplan, 2002, p.25)دهند  می و وغییز را بز ثباا وزهیح

 ,Friborg, et al., 2006) دهاد  می ،  ز ی  و ووانمندی ا زاد را بزای وغییز ا  ای آوری کزدند واب

p.215 .)شود بنابزایح،  زضی  چهارم وحقیا به شزح زیز بیان می: 

 . اس  گذاروأثیزبز املکزد نوآورانه  آوری واب: 4فرضیة 

 و عملکرد نوآورانهایة اجتماعی سرم

و گذاشا ه   وأثیزبز املکزد نوآورانه سزمای  اه ماای  د، در وحقیا خود نشان دادن(660 ) لنا و پیل

 یاو و همکااران  . گذارناد  مای  نوآوراناه هاای    عالی  بزمخ لف  آثار یکهز سزمای  اه ماای ابعاد 

املکازد   یو یاادگیزی ساازمانی در اروقاا    سزمای  اه مااینق  »انوان،  باای را  ، مطالعه(663 )

. گاذار اسا   وأثیز  باز املکازد نوآورانا   سازمای  اه مااای   اندام دادند و نشان دادند که  «نوآوری



091                                                               9315، تابستان 2 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 ;Sanchez et al., 2014)کزدناد  ییاد  أباز ناوآوری را و  سازمای  اه مااای     مطالعاا مخ لف، رابط

Iturrioz et al., 2015; Declercq & Belausteguigoitia, 2015.)      بنابزایح،  زضای  پاندم وحقیاا باه

 :شزح زیز اس 

 . اس  گذاروأثیزبز املکزد نوآورانه سزمای  اه ماای  :5فرضیة 

 :شود مدل وحقیا با ووهه به مبانی نظزی پژوه  به شزح زیز وزسیم می
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 پژوهش روش

گازدآوری اطعاااا، ووتایفی و از ناوا      ةظاز نحاو  ن نظز هاد  کااربزدی و از   وحقیا ااضز از

. کارکنان س ادی بانک ودارا شهز وهزان اس   آماری در ایح پژوه  کلی  هامع. اس همبس گی 

ای طبا هدول کزهسی و مورگان نموناه . اس  نفز 66 آماری وحقیا ااضز، بزابز با   وعداد هامع

گیزی وصااد ی سااده     به روف نمونه وهزاننفز از کارکنان س ادی بانک ودارا شهز  30 به ادم 

شده مقیاس درنظزگز  ه. اس  ساخ هپزسشنامه محقا گزدآوری اطعااا اتلی اب ار .ان خاب شدند

 اولیهای   نمونه پزسشنامه پایایی سند  منظور به. ای لیکزا اس درهه ها، طیف پنج بزای هم  گویه

 .کزونباخ محاسبه شدآلفای  ،سپس .شد آزمون پی  پزسشنامه 6  شامل
 

 آوری واب

H  

H  

 املکزد نوآورانه سزمای  اه ماای

 ووانمندسازی

H  

H  

H  
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 CRو  AVE آلفای کرونباخ، .2 جدول

 AVE CR آلفای کرونباخ تعداد گویه نام متغیر

 6/ 33 6/  0 6/ 10 3 اه ماای  سزمای

 6/  1 6/    6/  3   آوری واب

 361/6 6/ 6  6/ 10 6  ووانمندسازی

 6/ 00 6/    6/  3 1 املکزد نوآورانه

 - - 6/ 30 6  کل

پزسشانامه از   ،بیش ز اسا   1/6 م غیزها و کل پزسشنامه از هم بزای  که آلفای کزونباخ آندا از

 AVEبازای شااخص   ( 660 )و هیاز و همکااران   ( 6 6 )باایزن   .اسا   پایایی مناس  بزخوردار

هاا   ، ایح شاخص بزاساس هدول . دانند را مناس  می 0/6ادارل  CRو بزای شاخص  6/ ادارل 

 .شود ر دارند و روایی همگزا و پایایی وزکیبی پزسشنامه وأیید میدر محدودة مناس  رزا

در وحلیل ااملی، اب دا باید از . اب دا وحلیل ااملی وأییدی بزای بزرسی مدل وحقیا اندام گز  

بادیح منظاور از   . کاار گز ا    باه موهود را بزای وحلیال  های  ووان داده می اطمینان ااتل شود که

 .کار گز  ه شد به و آزمون بارول  KMOشاخص 

مورد نظز بزای وحلیل اااملی مناسا    های  ن دیک به یک باشد، داده KMOاگز مقدار شاخص 

ماورد نظاز   هاای   ن ایج وحلیل ااملی بازای داده ( 0/6کم ز از  معموالً) هس ند و در غیز ایح تورا

درتاد    ز واز ا  داری آزماون بارولا  کوچاک   ااگز سطح معن ،اعوه بز ایح. چندان مناس  نیس ند

  (. هدول )بزرزار اس   یادشدهدر وحقیا ااضز، شزایط . رابل اهزاس باشد، وحلیل ااملی 
 

 KMOنتایج آزمون بارتلت و . 3جدول 

 KMO 3  /6مقدار شاخص 

   0/36 1 مقدار آمارة آزمون بارتلت

     درجة آزادی

 666/6 ضریب معناداری

، و  باا ووهاه باه هادول     . بزازف بزرسی شاد های نیکویی  بزای بزازف مدل وحقیا، شاخص

 . شود مدل بزازف می( 660 )و هیز و همکاران ( 6 6 )بزاساس بایزن 
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 برازش شاخص نیکویی .4جدول

AGFI GFINNFI IFI CFI       RMSEA شاخص

 <63/6 <  >3/6 <3/6 >3/6 >3/6 >3/6 پذیزف  آس ان

 6/  6  /3   31/6 31/6 31/6 6/ 3 3/6 مقدار

  .شود میهای ساخ اری وحقیا در دو اال  وخمیح اس اندارد و معناداری بزرسی  در ادامه مدل

 
 تخمین استاندارد حالت در پژوهش ساختاری مدل. 2شکل 

 
 اعداد معناداری حالت در پژوهش ساختاری مدل. 3شکل 

                                                           

  .Var 1  : سزمای  اه ماای؛Var 2 :آوری؛  وابVar 3 :ووانمندسازی؛Var 4  :املکزد نوآورانه 
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و  3/6 اس اندارد  آوری ضزی  شود، در وأثیز سزمای  اه ماای بز واب میطور که مشاهده  همان

اسا  در ساطح     /30اس ، که با ووهه به اینکه ضزی  معناداری بای  از    / 3ضزی  معناداری 

همچناایح، در وااأثیز ساازمای  اه ماااای بااز . شااود  زضاای  اول پااژوه  وأییااد ماای 6/ 3اطمینااان 

زی  اس ، که با ووهه به اینکاه ضا    /0 و ضزی  معناداری  6/  ووانمندسازی ضزی  اس اندارد 

 .شود  زضی  دوم پژوه  وأیید می 6/ 3اس  در سطح اطمینان   /30معناداری بی  از 

اس ،    /3 و ضزی  معناداری  6/  ضزی  اس اندارد وأثیز ووانمندسازی بز املکزد نوآورانه 

 زضای  ساوم    6/ 3اسا  در ساطح اطمیناان      /30که با ووهه به اینکه ضزی  معناداری بای  از  

و  6/  آوری باز املکازد نوآوراناه     از طز ی، ضزی  اس اندارد واأثیز وااب  . شود یپژوه  وأیید م

اسا  در ساطح     /30اس ، که با ووهه به اینکه ضزی  معناداری بای  از    /  ضزی  معناداری 

در نهایا ، ضازی  اسا اندارد واأثیز سازمای       . شاود   زضی  چهارم پژوه  وأیید می 6/ 3اطمینان 

اس ، که با ووهاه باه اینکاه ضازی        /  و ضزی  معناداری  6/  آورانه اه ماای بز املکزد نو

همچنایح،  . شود  زضی  پندم پژوه  وأیید می 6/ 3اس  در سطح اطمینان   /30معناداری بی  از 

طور غیزمس قیم و از  به 3/6 ن ایج نشان داد سزمای  اه ماای بز املکزد نوآوری کارکنان با ضزی  

 .مؤثز اس  آوری ندسازی و وابطزیا م غیزهای ووانم

  و پیشنهادهانتیجه 

 شاود،  محساوب مای  در تنع  بانکداری که بزرزاری اروباط و ایداد اا ماد از مل وماا مو قیا   

نوای خا  از سزمایه که با م غیزهایی مانند اا ماد، مشاارک ،   انوان بهاه ماای،   ووهه به سزمای

های  اه ماای، در اقیق  به آرمان  سزمای.  زاوانی دارددیگزان سزوکار دارد، اهمی   باهمبس گی 

روی بزای پیشز  ، اا ماد، تدار  و اا زام م قابل بیح  ةمش زک، و ا  و انسدام اه ماای، انگی 

بز املکازد   آوری واباز طزیا ووانمندسازی و  طور مس قیم و به وواند می شود که می کارکنان مندز

 . گذار باشدوأثیزنوآورانه 

و  آوری وااب باز املکازد نوآوراناه از طزیاا     سازمای  اه مااای   در پژوه  ااضاز   ،نابزایحب

ن اایج نشاان داد سازمای     . شاد  در کارکنان س ادی بانک ودارا شهز وهازان بزرسای  ووانمندسازی 
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 ایناالی و همکااران    همزاس ا با مطالعگذارد که  می مس قیم و معناداری وأثیز آوری واببز اه ماای 

اه مااای، در  های  انوان منبع کن  اه ماای، با ایداد همبس گی بیح ا زاد به  سزمای. اس  ( 3  )

بااالوز   آوری وااب وواناد موهبااا    مای  شاود و  می مخ لف در سطح خزد و کعن مطزحهای  ازته

شاود باا ووهاه باه ااوادت و اوفارااا غیزرابال         مای  پیشنهاد ایح راس ا،در . کندکارکنان را  زاهم 

در کارکناان خاود،   سازمای  اه مااای   کزدن  مدیزان بانک ودارا با نهادینه ،ها در سازمانبینی  پی 

کااری، موهبااا بهباود    های  را در ایشان ا  ای  داده، و با وشکیل ویم آوری وابموهباا ا  ای  

 . کنندهمکاری را در کارکنان  زاهم 

داری امثبا  و معنا   واأثیز کناان  بز ووانمندساازی کار از طز ی ن ایج نشان داد، سزمای  اه ماای 

وواناایی مسا مز    ( 3  ) رئو ی مازام  ،(  6 ) زدی و همکاران    لحهمزاس ا با مطالعگذارد که  می

که ا ازاد اطعاااا الزم را در اخ یاار داشا ه باشاند و ماورد        یابد میهنگامی مفهوم  قط کارکنان، 

سازمای   در اقیقا ،   .کاار گیزناد   باه  را و ووانمنادی خاود  هاا   اا ماد رزار گیزند وا ب وانند مهارا

 م یا  راهبازدی ایدااد   هاا   و مادیزی  آن هاا   بزای سازمان ثز و پیشگام، که همؤم یراهاه ماای 

شاود، باناک    مای  پیشانهاد  ،بناابزایح . آ زیناد  مای  کند و هم بزای منابع انسانی و کارکنان  زت  می

کنان پیشقدم شود و مدیزان بانک در نظاز  در ووانمندسازی کارسزمای  اه ماای با ومزک  بز  یادشده

مسااادا و همکااری،    باا ایدااد هاو     دداش ه باشند که ا ی در تورا وواناکزدن کارکناان، بایا  

و در راس ای ووانمندی کارکنان، اعوه بز ووانمندسازی  کزده،موهباا اا ماد را در کارکنان  زاهم 

 . کنندووانمندسازی ووهه گذار بز وأثیزسازمانی های  لفهؤ زدی کارکنان به م

دارد مس قیم و مثبا    وأثیزبز املکزد نوآورانه ها نشان داد سزمای  اه ماای  ن ایج آزمون  زضیه

بانک بنابزایح، اگز (. Sanchez et al., 2014; Yoon et al., 2015)های پیشیح همزاس اس  با یا  ه که

اروباطااا رسامی همازاه باا اروباطااا      ودارا ب واند با ایداد  ضای کاری واومم باا تامیمی  و    

انداز بانک، موهباا اا ماد و همادلی را در کارکناان خاود ایدااد      غیزرسمی ولی همزاس ا با چشم

هاای   ووان اس نباط کزد با وهود هنبه می .ساز املکزد نوآورانه در کارکنان باشد وواند زمینه می ،کند

غیزضازوری بوروکزاسای   های  رکنان بانک، الیهاا ماد، روابط دوس انه، همکاری و مشارک  بیح کا

 یشود و زماان و مناابع   می ، از میان بزداش هاس  نوآوری و خعری  بیح کارکنان ةکنند که سزکوب
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هدیاد و  هاای   وواناد تاز  خلاا ایاده     مای  شاود،  می ارا ا زاد در سازمانظکه تز  کن زل و ن

آوری بز املکزد نوآورانه وأثیز مثب  و  واباز طز ی، طبا ن ایج وحقیا، . های نوآورانه شود  عالی 

طور اادی رادر به وفکز خعراناه و   آور به وز بیان شد،  زد واب طور که پی  همان. گذارد معنادار می

خواهد و در  منعطف دربارة مسائل اس ، یعنی هز ور  که نیاز داش ه باشد از ا زاد دیگز کمک می

ای از اسا قعل و   آور درهه ا زاد واب. دهد دانی نشان میال مشکعا مزبوط به خود و دیگزان کار

ها رادرند از محیطشاان ان قااد    ها رادرند خود  کز کزده و آن را املی کنند، آن آن. سعم ی را دارند

ها ااساس خوبی نسب  باه اطزا یاان دارناد و     کنند، رادرند نظزاوشان را به دیگزان ان قال دهند، آن

بناابزایح،  (. 36  ااا رندباز و همکااران،    )وغییزدادن محیط خود، باور دارند شان را بزای  ووانایی

شاود،   بنابزایح، پیشنهاد مای . وزی دارد آور، در تحن  امل، املکزد نوآورانه م صور بود که  زد واب

آوری و  بانک یادشده در راس ای املکزد نوآورانه با آموزف الزم نظازی و املای موهبااا وااب    

مواههه با شزایط بعضًا نامساااد  ازاهم کناد و کارکناان را در مواههاه باا اماور        سع  تدر را در 

 . های خعرانه بزای ابور از بحزان وشویا کند غیزمن ظزه و غیزم زربه، به ارائ   کز و ایده

گذارد که  می ادارمس قیم و معن وأثیزووانمندسازی بز املکزد نوآورانه  در نهای ، ن ایج نشان داد

ووانناد باا    مای  ا ازاد ووانمناد،   کزدووان اس نباط  می. همزاس ا اس (   6 )  لو و همکاران مطالعا ب

و به دنبال خعریا  و ان خااب    کنندمخ لف را شناسایی های  ال نفس و وحلیل شزایط، راه اا مادبه

هاای   یوهشا با اوخاا   مدیزان بانک با وشویا کارکنان  شود بنابزایح، پیشنهاد می. ال باشند به زیح راه

و ایاح بااور   وشویا کزده هدید های  لا راه بزای ارائ هدید های  مخ لف، آنان را به کس  مهارا

 . ال نیس  ال، به زیح راه وزیح راه که همیشه سزیع کنندرا در کارکنان نهادینه 
ایح وحقیاا نیا  مانناد هاز وحقیاا المای دیگاز خاالی از اشاکال نیسا  و م اأثز از بزخای             

نکازدن   کناد، همکااری   ها که پاسخگو را محادود مای   ای پزس  گ ینه طیف پنج .هاس  محدودی 

 . شوند های ایح وحقیا محسوب می بزخی کارکنان سازمان، و ه  آن از همله محدودی 

ای پیچیاده و چندبعادی    رسد املکزد نوآورانه پدیده می با ووهه به ن ایج وحقیا ااضز، به نظز

ساخ ار ساازمان،   نوآورانه مانند ملکزدثز بز اؤآوی، سایز اوامل م در وحقیقاا، بنابزایح، باید اس 

 نیا  ها     مدل وحقیا ااضز در دیگز سازمان ،همچنیح. بزرسی شود زهن  سازمانی، روابط سازمانی 

 . مطالعه شودوواند  می
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