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 .1دانشیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 .3مربی ،گروه مدیریت بازرگانی ،مرکز پلدختر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پلدختر ،ایران
 .4دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2314/22/21 :؛ تاریخ پذیرش)2312/52/12 :

چکیده
امروزه بانکها براي رویارویی با محیط پیرامون خود ،نیازمند عملکرد نوآورانه میباشند .به همیی بی ، ،بایید بیر عوامیت تأثیرگیذار بیر
عملکرد نوآورانه توجهی ویژه داشته باشند .برمایة اجتماعی از عوامت مهم تأثیرگذار بر عملکرد نوآورانه کارکنان ابت .بدی منظیور ،ایی
پژوهش ،ضم برربی نقش برمایة اجتماعی در عملکیرد نوآورانیة کارکنیان ،نقیش تیا آوري و توانمندبیازي در تأثیرگیذاري بیرمایة
اجتماعی بر عملکرد برربی کرده ابت .جامعة آماري ای پژوهش کلیة کارکنان بیتادي بانیک تریاره شیهر تهیران مییباشیند .بیراي
انرامدادن ای مطالعه نمونهاي  211نفري از کارکنان بتادي بانک تراره شهر تهران به روش نمونه گیري تصادفی باده انتخا شدند.
حرم نمونه براباس جدول کرجسی و مورگان تعیی شد .ای تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوة گردآوري دادههیا ،توصییفی از
نوع هم،ستگی ابت و براي جمعآوري دادهها پربشنامة محققباخته بهکار گرفتیه شید .ترزییهوتحلییت دادههیا بیه روش میدلبیازي
معاداله باختاري در نرمافزار لیزرل انرام گرفت .نتایج نشان داد ،برمایة اجتماعی بر تا آوري ،توانمندبازي و عملکیرد نوآورانیه تیأثیر
مث،ت و معناداري میگذارد .همچنی  ،دو متغیر تا آوري و توانمندبازي بر عملکرد نوآورانه تأثیر مستقیم و معنادار میگذارد.

کلیدواژگان
تا آوري ،توانمندبازي ،برمایة اجتماعی ،عملکرد نوآورانه.

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.dastyari@ut.ac.ir :
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مقدمه
نوآوری نقشی مهم در محیط بازرگاانی امازوزی دارد ( )Alshamri et al., 2014, p.252و در طاول
سالیان اخیز ،همواره ناوآوری ماورد ووهاه محققاان رازار گز اه اسا
 .)p.1106در محیط ار صادی آشف ه ،نوآوری اس زاوژی کسا
دانا

و اطعاااا اسا

( Gatignon et al., 2002,

زتا هاای هدیاد و افا ا

از

( .)Hurmelina et al., 2008, p.280ناوآوری نقشای کلیادی در ازضا

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

و مخاطزهآمی اس  ،زیزا همزاه با ن ایج مثب

بز املکزد شزک  ،گااهی ممکاح اسا

ن ایج منفی در پی داش ه باشد ،از ربیل وغییزاا سزیع ،ا ای

ه ینهها ،نارضای ی کارمند و وغییزاا

ناگهانی ( .)Jimenez & Valle, 2011, p.410وحقیقاا نشان داده اس

سازمانها با سزمای اه ماای

روی ،به دس زسی سزیع به مدموا م نوای از اطعااا بهمنظاور خلاا املکازد نوآوراناه راادر
خواهند بود .ایح سزمایه نوای دارایی ناملموس بزای سازمانها باهشامار مایآیاد و در ایاح میاان
مو اوزیح شزک ها آنهایی هس ند که ایح دارایی را به نحو مطلوب و در سزیعوزیح زمان ممکاح
بهکار گیزند ( .)Turkina et al., 2013سزمای اه ماای انصازی مهام و ایااوی اسا

کاه نقشای

وعییحکننده در املکزد نوآورانه دارد .املکزد نوآورانه نه یک شعار وبلیغاوی ،بلکه ضازوروی بازای
بقا و رشد هز بانکی اس  .بزای وحقا آن باید بزنامهری ی کزد و منابع سازمان باهخصاو

مناابع

انسانی ،از طزیا ووانمندسازی و وابآوری را ودهی نمود .بنابزایح ،مسئل اتلی وحقیاا ااضاز
را میووان غفل

از املکزد نوآورانه دانس  .مدیزان بانک ودارا ،بزای بقا و پیازوزی در محایط

رراب ی در اال و آینده ،هم مان باید به دو بازی هداگانه بپزدازناد .نخسا
رراب ی کوواهمدا خود بکوشند و کارایی بانک را ا ای

آنکاه در بهباود واوان

دهند و بز ایح نک ه نی وارف باشاند کاه

کارایی باال بهونهایی پیزوزی درازمدا را وضمیح نمیکند .دوم آنکه بزای باهدسا آوردن پیازوزی
1. Innovative performance
2. Social capital
3. Employee empowerment
4. Resiliency
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پایدار ،مدیزان در بازی دیگزی نی باید اس اد باشند و آن پیاادهکازدن املکازد نوآوراناه در امال
اسا  .بانااکهااایی کااه املکازد نوآورانااه را ساازلوا عالیا هاای خااود راازار دادهانااد و آن را
وضمیحکنندة بقا و رشد پایدار در محیط بهشدا رراب ی تنع

بانکداری میدانند ،بزای پیادهکزدن

املکزد نوآورانه باید به هز یک از م غیزهای سزمای اه ماای ،واابآوری و ووانمندساازی ووهاه
کنند .بانک ودارا یکی از بانکهایی اس

که دغدغ افظ و گس زف هایگاه خوی

رراب ی دارد .یکی از اس زاوژیهای مهم ایح بانک بزای کاه
اب اری بزای خلا ارزف باالوز به مش زیان در هه

را در باازار

یا ازبیحبزدن ایح دغدغه ،به کارگیزی

افظ و نگهداری آناان اسا  .سازا

وغییاز

ناوری و باالر ح سطح وورع مش زیان ،مدیزان بانک ودارا را مدبور میکند بزای پیشیگز ح از
رربا و اق نماندن از وغییزاا ،املکزد نوآورانه در بانک داش ه باشند .در ایح وحقیا واعف شاده
اس

نق

سزمای اه ماای بز املکزد نوآورانه با ووهه به م غیزهاای واابآوری و ووانمندساازی

کنکاف شود.
مبانی نظری پژوهش
سرمایة اجتماعی

سزمای اه ماای به مؤسساا ،روابط و هندارهایی که کیفی
میدهد ،اشاره میکند .شواهد روبها ای
پایدار هوامع ضزوری و ایاوی اس

و کمی

وعامعا اه ماای را شکل

نشان میدهد سازمای اه مااای بازای رشاد و ووساع

( .)Areekul et al., 2015, p.1614طبا گف پی ز دراکز  ،رازن

بیس ویکم ،رزن ار صاد دانشی اس  .در ایح ار صاد ،داراییهاای کازی و باهویاژه سازمایههاای
انسانی ،ه ء مهموزیح داراییهای سازمانی محساوب مایشاوند و مو قیا
رابلی های کزی آنها ریشه دارد (ااهی کزیمی و زهیان، 31 ،

باالقوة ساازمانهاا در

 .)06کاسا لیونه وعزیفای

هامع و مخ صز از سزمای اه ماای بیان کزده اس « :ارزف ومام منابع و منا عی که ازد از طزیاا
1. Peter Drucker
2. Kastlyvnh
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در اروباط با دیگزان بهدس

هایگاه

که سزمای اه ماای ابارا اس

یا در کن زل میگیزد» .زانسیس مع قاد اسا

آورده اس

از دان  ،ادراک ،هندارهاا ،راوانیح و ان ظااراا مشا زک درباارة

الگوهای وعامعا که گزوهی از ا زاد در بزخورد با مسائل پیچیدة اه ماای ،مورعیا هاای کان
همعی ،با خود به سازمان میآورند (اامدی، 3 ،

.) 06

ابعاد سرمایة اجتماعی

ناهاپی

و گوشال ( ) 333سزمای اه ماای را شامل سه بعد میدانند (الوانی و همکاران:) 30 ،

 بعد ساخ اری که دربزدارندة الگوهای اروباطی میان ااضای یک گازوه یاا واااد اه مااایاس  .که خود شامل سه بعد پیوند شبکه ،وزویباا شبکه ،و ثباا شبکه اس

.

 بعد اروباطی که دربزدارندة می ان اا ماد م قابل میان ااضاای یاک واااد اه مااای اسا .اا ماد اامل بسیار مهم و ایاوی در زاهمکزدن اروباطاا م قابل اثزبخ

میان ااضا اس .

 بعد شناخ ی شامل ادراک ،باورها و وصوراا زهنگی و اه ماای مش زک اسمفاهیم و خاطزاا مش زک ،یا زبان مش زک مورد پذیزف ا زاد رزار گز ه اس

که بهوسیل
و میان آنان

باری میماند.
تابآوری

در سالیان اخیز ،وابآوری هایگاه ویژهای در اوزة روانشناسی وحولی یا ه اس  ،بهطوری که هز
روز بز شمار پژوه های مزوبط با ایاح موضاوا ا ا وده مایشاود (.)Campbell-Sill et al., 2006
وابآوری یا ووانایی سازگاری مثب

با وهدید ،موضوای روانشناخ ی اس

مورعی های مشکلآ ازیح بزرسای شاده اسا

( .)Lamond et al., 2009, p.149واابآوری قاط

پایداری در بزابز آسی ها یا مورعی های وهدیدزا نیس  ،بلکه مشارک
پیزاماون خاود اسا

(& Davidson, 2003

کاه در پاساف ازد باا
عال و ساازنده در محایط

 .)Connerدر وعزیاف دیگازی از رزنیاک (،) 6 6
1. Francis
2. Nahapiet & Ghoshal
3. Resnick
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وابآوری به ز ی
شده اس

بازگش

از چال های اه ماای ،مالی یا ااساسی باه وعاادل مدادد اطاع

و بیانکنندة ووانایی زد بزای سازفیا گی مددد در بزابز غم ،ضزبه و شزایط نامطلوب

اس  .در طول  6سال گذش ه ،مطالعه دربارة وابآوری بهطور معناداری ا ای
به پژوه

یا ه اس

دربارة ایح موضوا ااساس میشود و به چنادیح دلیال بایاد سازا

 .همانطور که پیچیدگی تنع ی هامع ما ا ای
امای ی و چگونگی املکزد آنها ممکح اس
موضوا با سعم

بیشا زی بگیازد:

مییابد ،وعداد ا زاد در معزض آسای

آسی ها و مشکعوی که ا زاد با آن روبهرو میشاوند ،ا ا ای

و نیااز
و وعاداد

ماییاباد؛  .هام اوامال خطاززا،

به معاظاا باالینی مناسا

روان کارکنان اروباط ونگاونگی دارد (شفیعزاده، 3 ،

منداز شاود؛  .ایاح
.) 66

توانمندسازی کارکنان

واژة انگلیسی « »Empowerدر زهنا

آکسافورد «ردرومندشادن ،مداوزدادن ،رادرابخشایدن و

وواناشدن» معنا شده اس  .ایح واژه در اتطعح ،دربزگیزندة ردرا و آزادی امل بخشایدن بازای
ادارة خود اس

و در مفهوم سازمانی بهمعنای وغییز در زهن

و شهام

در ایداد و هادای

یاک

محیط سازمانی اس  .به بیان دیگز ،ووانمندسازی بهمعنای طزاای ساخ ار سازمان اس ؛ به نحاوی
که ا زاد در آن ضمح کن زل خود ،آمادگی پذیزف مسئولی های بیش زی را نی داش ه باشاند (نصاز
اتفهانی و همکاران، 3 ،

.) 6

مطالعاا م عددی از همله مطالعااا آرهازیس ( ،) 336گاارویح (  ،) 33بااردا ( ،) 33
گاردینز ( ،) 333و همالی ،خوری و سایون ( ) 660رابط بیح یادگیزی و ووانمندسازی را وأیید
میکنناد ( .)Mishra & Bhaskar, 2010, p.50ووانمندساازی نیا در ساازمانهاا باهاناوان ابا اری
شناخ هشده اس

که موه

وسهیل در ایداد ر ار انگی شی و ر ارهای موهد ا ا ای

بهازهوری

کارکنان میشود (.)Yang & Chio, 2009, p.290
1. Garvin
2. Gardiner
3. Jamali, Khoury and Sahyoun
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هامبوردس اد و همکاران ( ) 663رابط مثب ی را بایح ووانمندساازی روانشاناخ ی و املکازد
سازمانی مطازح کزدناد ( .)Barton & Barton, 2011, p.55کارکناان ووانمناد ،ارزف کاار خاود را
ا ای

میدهند و بزای بهزهوری کاری مشارک

میکنناد ( .)Barton & Barton, 2011, p.56آنهاا

در مشارک هایشان نهونها ااساس خز و سزبلندی میکنناد ،بلکاه آناان بهازهورواز از همکااران
غیزووانمند خود هس ند .بهطور کلی ،آنها راضیوز بوده و مش زیان بیش زی میووانند هاذب کنناد
که به سودآوری مندز میشود (.)Stokke, 2008, p.770
ابعاد توانمندسازی

ابعاد ووانمندسازی شامل شایس گی ،وأثیزگذاری ،معنااداری ،اسا قعل و اا مااد اسا
دس ار، 3 ،

(اااومی و

).

 شایس گی  :یعنی زد مهارا و ووانایی الزم را بزای اندامدادن بهین یک شغل داشا ه باشاد(ااومی و دس ار.) 3 ،
 وأثیزگذاری  :یعنی شخص می وواند بز ن ایج کارف اثزگذار باشد .وأثیزگذاری نشااندهنادةباورهای زد دربارة ن ایج املکزد و اروباطاا محیطیاف اس

(ااومی و دس ار.) 3 ،

 معناداری  :بعد معناداری بیانکنندة ،اعئا درونی زد به کاارف اسا  .هنگاامی کاه ا ازادادراک مطلوبی از کار خود داش ه باشاند ،باا انگیا ه و در بااالوزیح ساطح رضاای

شاغلی

خواهند بود (ااومی و دس ار.) 3 ،
 اس قعل  :داش ح اا ان خاب و کن زل در کار اس  .ااا ان خااب در کاار بازای اسا قعلکارکنان در یک دورة کاری الزم و ضزوری اس

(ااومی و دس ار.) 3 ،

 اا ماد :0اا ماد به اعرهمندی ،شایس گی ،گشودگی و اطمینان به دیگزان مزباوط مایشاود.1. Humborstad
2. Competence
3. Impact
4. Meaning
5. Choice
6. Confidence
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ا زاد ووانمند ااساس اا ماد دارند و مع قدند با آناان منصافانه و اادالناه ر اار مایشاود
(.)Mishra et al., 1997, p.16
عملکرد نوآورانه

امزوزه نوآوری یکی از اوامل مؤثز بز مو قی
اهمی

نوآوری در مو قی

و بقای سازمانهای دان محور محسوب مایشاود.

سازمانها قط به بخ های وولیدی کشور محدود نمیشود ،بلکه ایاح

مسئله در بخ های خدماوی شزک ها که پزورفدهندة منابع انساانی آینادهاناد ،تااد اسا
اهمی

بیش زی نی مییابد .نوآوری ابارا اس

و

از یک ایده ،محصول یاا زایناد یاک ساامانه یاا

وسیله که ووسط ا زاد ،گزوهها یا سازمانها ،ا ی یک بخ

تنع

هدید درک شود ( .)Rogers, 2003, p.12رضائیان ،املکزد را مقبولی

و هامعه باهاناوان موضاوای
ن ایج بزای مش زیان داخلای

و خارهی سازمان میدانند که محصوالا ،خدماا ،اطعااا و وصمیمها یا رخادادهای کاارکزدی
مانند ارائهها و رراب ها را دریا

میکند (رضاائیان، 36 ،

) .باا ووهاه باه وعزیافهاای

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

باا بزرسای وعاداد

دس اوردهای آشکار ،گ ارفهای ثب شده ،و پزوژههای هدید که سازمان در روال کاری خاود باز
اهده میگیزد ،وعییح میشود ( .)Huang, et al., 2011, p.215همچنایح ،مقایسا کیفیا

و کاارکزد

محصوالا هدید و زایندهای نو با رربا نی نشاندهندة نوآوراناه امالکازدن ساازمان اسا
شهزا و وههه در بازار از همله اوامل وعییحکننده در ایح زمینه اس

کاه

(مزادی و همکاران، 3 ،

.)3
با وهود محیط و شار رراب ی ااکم بز هامعه ،سند

املکزد نوآوری اهمیا

خاتای دارد،

بدیح دلیل پژوهشگزان نیازمند شاخصهای مناسبی بزای مطالع املکزد نوآورانهاند .انواا نوآوری
به دس ههای مخ لف وقسیم میشود :نوآوری بنیادی و اینده؛ نوآوری محصول و زایند؛ ناوآوری
نی و اهزایی (.)Skerlavaj et al., 2010
در پژوه

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

املکزد نوآوری که شامل نوآوری نی و نوآوری اهزایی اس  ،پزداخ ه شده اس  ،زیازا ایاح دو
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بعد بازواب ومای کلی بیح ساخ ار اه ماای و نااوری در ساازمانهاسا
 .)p.30نوآوری نی شامل زایندها و ناوریهایی اس

(

Naranjo-Gill, 2009,

که در وولید محصاول یاا ازضا خادماا

بهکار گز ه میشوند .بهابارا دیگز ،نوآوری نی شامل خلا بزنامهها و خادماا هدیاد ،ووساع
ناوریهای هدید بهمنظور بهبود کیفی  ،وبدیل بزناماههاا و خادماا موهاود باه شاکل و راالبی
م فاوا و وزکی

دان

و روفهای هدید در ارائ بزنامههاس  .اما نوآوری اهزایی با شایوههاای

مدیزی ی ،زایندهای اهزایی و روانیح سازمانی مزوبطند و بهطور مس قیم به سیاسا هاا ،نظاامهاا و
مدیزی

سازمان بس گی دارد .بهابارا دیگز ،نوآوری اهزایی شامل نوآوری در زاینادهای اداری،

مدیزی

نوآورانه در شیوههای بزنامهری ی و کن زل زایندها ،پاسف منعطف سازمانها باه وغییازاا

محیطی و ایداد روابط درونسازمانی هدیاد باا ساایز ساازمانهاسا

(

Armbruster et al., 2008,

.)p.650
توسعه و تدوین فرضیهها و طراحی مدل مفهومی پژوهش
زد وابآور بهطور اادی رادر به وفکز خعرانه و منعطف دربارة مسائل اس  ،یعنی هاز ورا

کاه

نیاز داش ه باشد از ا زاد دیگز کمک می خواهاد و در اال مشاکعا مزباوط باه خاود و دیگازان
کاردانی نشان میدهد .ا زاد وابآور درههای از اس قعل و سعم ی را دارند .آنها رادرند کاه خاود
کز کزده و آن را املی کنند ،آنها رادرند از محیطشان ان قااد کنناد و نظزهایشاان را باه دیگازان
ان قال دهند ،آنها ااساس خوبی نسب

به اطزا یان دارند و وواناییشان را بزای وغییازدادن محایط

خود باور دارند (اارندبز و همکاران، 36 ،

 .) 36بنابزایح ،زضی اول وحقیا به شزح زیاز

بیان میشود:
فرضیة  :1سزمای اه ماای بز وابآوری وأثیزگذار اس .
از آندا که بهمنظور ووانمندسازی کارکنان به بس زسازی اولیه و مناس

در محیط ساازمان نیااز

اس  ،و در سازمانهایی که اوامل وأثیزگذار در ووانمندسازی بهطور کامل و تحیح اهزا میشاود،
میووان اطمینان داش

از نیزوی انسانی به زیح اس فاده میشود .از طز ی ،ووانمندساازی زاینادی

انفزادی نیس  ،بلکه زایند کن

م قابل ا زاد اس

و ا زاد با املکزد همعای مایووانناد دانا

و
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مهارا یکدیگز را ا ای

دهند .لح زدی و همکاران (  ،) 6در وحقیا خود نشان دادند سازمای

اه ماای بز ووانمندسازی کارکنان وأثیزگذار اس

( .)Lanfredi et al., 2015, p.60بنابزایح ،زضای

دوم وحقیا به شزح زیز بیان میشود:
فرضیه :2سزمای اه ماای بز ووانمندسازی کارکنان وأثیزگذار اس .
سازمانهای امزوزی ،بزای افظ و بقا خود ،نیازمناد کارکناانی انعطاا پاذیز ،مسائولی پاذیز،
خودکن زل ،مخاطزهپذیز ،خع و نوآور و دارای املکازد نوآوراناه مایباشاند ،کاه در ایاح میاان
کارکنان ووانمند ،آمادگی پذیزف چنیح شزایطی را دارند .لو و همکاران (  ،) 6در وحقیاا خاود
نشان دادند ووانمندسازی کارکنان رابط بیح اس انداردسازی شاغلی و املکازد نوآوراناه را وعادیل
میکند ( .)Louh et al., 2014, p.1112بنابزایح ،زضی سوم وحقیا به شزح زیز بیان میشود:
فرضیة  :3ووانمندسازی کارکنان بز املکزد نوآورانه وأثیزگذار اس .
واب آوری ز ی
زی

بازگش ح از دشواری پایدار و ادامهدار و ووانایی وزمیم خویش ح اسا  .ایاح

انسان میوواناد باااش شاود واا او پیزوزمنداناه از رویادادهای نااگوار بگاذرد و الیازغم

رزارگز ح در معزض ون های شدید ،ب واند املکزد نوآورانه داش ه باشد .کاپعن (  ،) 66مع قاد
اس

اشخا

وابآور ،از درگیزی در عالی های روزانه اس قبال میکنند ،از چال

لذا میبزناد

و وغییز را بز ثباا وزهیح میدهند ( .)Kaplan, 2002, p.25زایبزگ و همکاران ( ،) 660نیا بیاان
کزدند وابآوری ،ز ی

و ووانمندی ا زاد را بزای وغییز ا ای

میدهاد (

Friborg, et al., 2006,

 .)p.215بنابزایح ،زضی چهارم وحقیا به شزح زیز بیان میشود:
فرضیة  :4وابآوری بز املکزد نوآورانه وأثیزگذار اس .
سرمایة اجتماعی و عملکرد نوآورانه

لنا و پیل ( ،) 660در وحقیا خود نشان دادند سزمای اه ماای بز املکزد نوآورانه وأثیز گذاشا ه و
ابعاد سزمای اه ماای هز یک آثار مخ لف بز عالی هاای نوآوراناه مایگذارناد .یاو و همکااران
( ،) 663مطالعهای را با انوان« ،نق

سزمای اه ماای و یاادگیزی ساازمانی در اروقاای املکازد

نوآوری» اندام دادند و نشان دادند که سازمای اه مااای باز املکازد نوآورانا وأثیزگاذار اسا .
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مطالعاا مخ لف ،رابط سازمای اه مااای باز ناوآوری را وأییاد کزدناد (

;Sanchez et al., 2014

 .)Iturrioz et al., 2015; Declercq & Belausteguigoitia, 2015بنابزایح ،زضای پاندم وحقیاا باه
شزح زیز اس :
فرضیة  :5سزمای اه ماای بز املکزد نوآورانه وأثیزگذار اس .
مدل وحقیا با ووهه به مبانی نظزی پژوه

به شزح زیز وزسیم میشود:
وابآوری
H

H

سزمای اه ماای

املکزد نوآورانه
H

H

H

ووانمندسازی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
وحقیا ااضز از نظز هاد

کااربزدی و از نظاز نحاوة گازدآوری اطعاااا ،ووتایفی و از ناوا

همبس گی اس  .هامع آماری در ایح پژوه

کلی کارکنان س ادی بانک ودارا شهز وهزان اس .

وعداد هامع آماری وحقیا ااضز ،بزابز با  66نفز اس  .طبا هدول کزهسی و مورگان نموناهای
به ادم  30نفز از کارکنان س ادی بانک ودارا شهز وهزان به روف نمونه گیزی وصااد ی سااده
ان خاب شدند .اب ار اتلی گزدآوری اطعااا پزسشنامه محقاساخ ه اس  .مقیاس درنظزگز هشده
بزای هم گویهها ،طیف پنجدرههای لیکزا اس  .بهمنظور سند

پایایی پزسشنامه نمونهای اولیه

شامل  6پزسشنامه پی آزمون شد .سپس ،آلفای کزونباخ محاسبه شد.
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جدول  .2آلفای کرونباخ AVE ،و CR

نام متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

سزمای اه ماای

3

CR

AVE

6/10

6/0

6/33

6/3

6/

6/1

ووانمندسازی

6

6/10

6/ 6

6/361

املکزد نوآورانه

1

6/3

6/

6/00

کل

6

6/30

وابآوری

-

-

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

بزخوردار اسا  .باایزن ( ) 6 6و هیاز و همکااران ( ) 660بازای شااخص

ادارل  6/و بزای شاخص  CRادارل  6/0را مناس
در محدودة مناس

AVE

میدانند .بزاساس هدول  ،ایح شاخصهاا

رزار دارند و روایی همگزا و پایایی وزکیبی پزسشنامه وأیید میشود.
 .در وحلیل ااملی ،اب دا باید از

اب دا وحلیل ااملی وأییدی بزای بزرسی مدل وحقیا اندام گز

اطمینان ااتل شود که میووان دادههای موهود را بزای وحلیال باهکاار گز ا  .بادیح منظاور از
شاخص  KMOو آزمون بارول

بهکار گز ه شد.

اگز مقدار شاخص  KMOن دیک به یک باشد ،دادههای مورد نظز بزای وحلیل اااملی مناسا
هس ند و در غیز ایح تورا (معموالً کم ز از  )6/0ن ایج وحلیل ااملی بازای دادههاای ماورد نظاز
چندان مناس

نیس ند .اعوه بز ایح ،اگز سطح معناداری آزماون بارولا

کوچاکواز از درتاد

باشد ،وحلیل ااملی رابل اهزاس  .در وحقیا ااضز ،شزایط یادشده بزرزار اس

(هدول ).

جدول  .3نتایج آزمون بارتلت و KMO

مقدار شاخص

6/3

KMO

مقدار آمارة آزمون بارتلت

0

/1

36

درجة آزادی
ضریب معناداری

6/666

بزای بزازف مدل وحقیا ،شاخصهای نیکویی بزازف بزرسی شاد .باا ووهاه باه هادول  ،و
بزاساس بایزن ( ) 6 6و هیز و همکاران ( ) 660مدل بزازف میشود.
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جدول .4شاخص نیکویی برازش

شاخص

AGFI

GFI

NNFI

IFI

CFI

آس ان پذیزف

<6 /3

<6 /3

<6 /3

>6 /3

<6 /3

مقدار

6 /3

6/3

6/31

6/31

6/31

در ادامه مدلهای ساخ اری وحقیا در دو اال

RMSEA

3

>

>6/63

/

6/6

وخمیح اس اندارد و معناداری بزرسی میشود.

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش در حالت اعداد معناداری

 :Var 1 .سزمای اه ماای؛  :Var 2وابآوری؛  :Var 3ووانمندسازی؛  :Var 4املکزد نوآورانه
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همانطور که مشاهده میشود ،در وأثیز سزمای اه ماای بز واب آوری ضزی
ضزی

معناداری  /3اس  ،که با ووهه به اینکه ضزی

اطمینااان  6/3زضاای اول پااژوه
ووانمندسازی ضزی
معناداری بی
ضزی

اس اندارد

از  /30اس

ضزی

 6/و ضزی

معناداری

معناداری 0

معناداری بای

اطمینان  6/3زضی چهارم پژوه
اه ماای بز املکزد نوآورانه
معناداری بی

از  /30اسا

/

اس  ،که با ووهه به اینکاه ضازی
وأیید میشود.
معناداری 3

 6/و ضزی

/

معناداری بای

وأیید میشاود .در نهایا  ،ضازی
معناداری

 6/و ضزی

اس ،

در ساطح اطمیناان  6/3زضای ساوم

اس اندارد واأثیز واابآوری باز املکازد نوآوراناه

اس  ،که با ووهه به اینکه ضزی

از  /30اس

از  /30اسا

در سطح اطمینان  6/3زضی دوم پژوه

وأیید میشود .از طز ی ،ضزی
/

در ساطح

وأییااد ماایشااود .همچناایح ،در وااأثیز ساازمای اه ماااای بااز

اس اندارد وأثیز ووانمندسازی بز املکزد نوآورانه

که با ووهه به اینکه ضزی
پژوه

معناداری بای

اس اندارد  6/ 3و

/

از  /30اسا

 6/و

در ساطح

اسا اندارد واأثیز سازمای

اس  ،که با ووهاه باه اینکاه ضازی

در سطح اطمینان  6/3زضی پندم پژوه

ن ایج نشان داد سزمای اه ماای بز املکزد نوآوری کارکنان با ضزی

وأیید میشود .همچنایح،
 6/ 3بهطور غیزمس قیم و از

طزیا م غیزهای ووانمندسازی و وابآوری مؤثز اس .
نتیجه و پیشنهادها
در تنع

بانکداری که بزرزاری اروباط و ایداد اا ماد از مل وماا مو قیا

ووهه به سزمای اه ماای ،بهانوان نوای خا
همبس گی با دیگزان سزوکار دارد ،اهمی

محساوب مایشاود،

از سزمایه که با م غیزهایی مانند اا ماد ،مشاارک ،

زاوانی دارد .سزمای اه ماای ،در اقیق

مش زک ،و ا و انسدام اه ماای ،انگی ة روی بزای پیشز

 ،اا ماد ،تدار

به آرمانهای

و اا زام م قابل بیح

کارکنان مندز میشود که میوواند بهطور مس قیم و از طزیا ووانمندسازی و وابآوری بز املکازد
نوآورانه وأثیزگذار باشد.
بنابزایح ،در پژوه

ااضاز سازمای اه مااای باز املکازد نوآوراناه از طزیاا واابآوری و

ووانمندسازی در کارکنان س ادی بانک ودارا شهز وهازان بزرسای شاد .ن اایج نشاان داد سازمای
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اه ماای بز وابآوری وأثیز مس قیم و معناداری میگذارد که همزاس ا با مطالع ایناالی و همکااران
(  ) 3اس  .سزمای اه ماای ،با ایداد همبس گی بیح ا زاد بهانوان منبع کن های اه مااای ،در
ازتههای مخ لف در سطح خزد و کعن مطزح میشاود و مایوواناد موهبااا واابآوری بااالوز
کارکنان را زاهم کند .در ایح راس ا ،پیشنهاد مای شاود باا ووهاه باه ااوادت و اوفارااا غیزرابال
پی بینی در سازمانها ،مدیزان بانک ودارا با نهادینهکزدن سازمای اه مااای در کارکناان خاود،
موهباا ا ای

داده ،و با وشکیل ویمهای کااری ،موهبااا بهباود

وابآوری را در ایشان ا ای

همکاری را در کارکنان زاهم کنند.
از طز ی ن ایج نشان داد ،سزمای اه ماای بز ووانمندساازی کارکناان واأثیز مثبا

و معنااداری

میگذارد که همزاس ا با مطالع لح زدی و همکاران (  ،) 6رئو ی مازام (  ) 3وواناایی مسا مز
کارکنان ،قط هنگامی مفهوم مییابد که ا ازاد اطعاااا الزم را در اخ یاار داشا ه باشاند و ماورد
اا ماد رزار گیزند وا ب وانند مهاراهاا و ووانمنادی خاود را باهکاار گیزناد .در اقیقا  ،سازمای
اه ماای راهی مؤثز و پیشگام ،که هم بزای سازمانهاا و مادیزی
میکند و هم بزای منابع انسانی و کارکنان زت

آنهاا م یا

راهبازدی ایدااد

مایآ زیناد .بناابزایح ،پیشانهاد مایشاود ،باناک

یادشده با ومزک بز سزمای اه ماای در ووانمندسازی کارکنان پیشقدم شود و مدیزان بانک در نظاز
داش ه باشند که ا ی در تورا وواناکزدن کارکناان ،بایاد باا ایدااد هاو مسااادا و همکااری،
موهباا اا ماد را در کارکنان زاهم کزده ،و در راس ای ووانمندی کارکنان ،اعوه بز ووانمندسازی
زدی کارکنان به مؤلفههای سازمانی وأثیزگذار بز ووانمندسازی ووهه کنند.
ن ایج آزمون زضیهها نشان داد سزمای اه ماای بز املکزد نوآورانه وأثیز مس قیم و مثبا
که با یا ههای پیشیح همزاس اس

دارد

( .)Sanchez et al., 2014; Yoon et al., 2015بنابزایح ،اگز بانک

ودارا ب واند با ایداد ضای کاری واومم باا تامیمی

و اروباطااا رسامی همازاه باا اروباطااا

غیزرسمی ولی همزاس ا با چشمانداز بانک ،موهباا اا ماد و همادلی را در کارکناان خاود ایدااد
کند ،میوواند زمینهساز املکزد نوآورانه در کارکنان باشد .میووان اس نباط کزد با وهود هنبههاای
اا ماد ،روابط دوس انه ،همکاری و مشارک
که سزکوبکنندة نوآوری و خعری

بیح کارکنان بانک ،الیههای غیزضازوری بوروکزاسای

بیح کارکنان اس  ،از میان بزداش ه میشود و زماان و مناابعی
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که تز

کن زل و نظارا ا زاد در سازمان میشاود ،مایوواناد تاز

خلاا ایادههاای هدیاد و

عالی های نوآورانه شود .از طز ی ،طبا ن ایج وحقیا ،وابآوری بز املکزد نوآورانه وأثیز مثب

و

معنادار میگذارد .همانطور که پی وز بیان شد ،زد وابآور به طور اادی رادر به وفکز خعراناه و
منعطف دربارة مسائل اس  ،یعنی هز ور

که نیاز داش ه باشد از ا زاد دیگز کمک میخواهد و در

ال مشکعا مزبوط به خود و دیگزان کاردانی نشان میدهد .ا زاد وابآور درههای از اسا قعل و
سعم ی را دارند .آنها رادرند خود کز کزده و آن را املی کنند ،آنها رادرند از محیطشاان ان قااد
کنند ،رادرند نظزاوشان را به دیگزان ان قال دهند ،آنها ااساس خوبی نسب

باه اطزا یاان دارناد و

وواناییشان را بزای وغییزدادن محیط خود ،باور دارند (ااا رندباز و همکااران .) 36 ،بناابزایح،
م صور بود که زد وابآور ،در تحن امل ،املکزد نوآورانهوزی دارد .بنابزایح ،پیشنهاد مایشاود،
بانک یادشده در راس ای املکزد نوآورانه با آموزف الزم نظازی و املای موهبااا واابآوری و
سع تدر را در مواههه با شزایط بعض ًا نامساااد ازاهم کناد و کارکناان را در مواههاه باا اماور
غیزمن ظزه و غیزم زربه ،به ارائ کز و ایدههای خعرانه بزای ابور از بحزان وشویا کند.
در نهای  ،ن ایج نشان داد ووانمندسازی بز املکزد نوآورانه وأثیز مس قیم و معنادار میگذارد که
با مطالع لو و همکاران (  ) 6همزاس ا اس  .میووان اس نباط کزد ا ازاد ووانمناد ،مایووانناد باا
اا مادبهنفس و وحلیل شزایط ،راهالهای مخ لف را شناسایی کنند و به دنبال خعریا

و ان خااب

به زیح راهال باشند .بنابزایح ،پیشنهاد میشود مدیزان بانک با وشویا کارکنان با اوخاا شایوههاای
مخ لف ،آنان را به کس

مهاراهای هدید بزای ارائ راهالهای هدید وشویا کزده و ایاح بااور

را در کارکنان نهادینه کنند که همیشه سزیعوزیح راهال ،به زیح راهال نیس .
ایح وحقیاا نیا مانناد هاز وحقیاا المای دیگاز خاالی از اشاکال نیسا

و م اأثز از بزخای

محدودی هاس  .طیف پنجگ ینهای پزس ها که پاسخگو را محادود مایکناد ،همکاارینکازدن
بزخی کارکنان سازمان ،و ه آن از همله محدودی های ایح وحقیا محسوب میشوند.
با ووهه به ن ایج وحقیا ااضز ،به نظز میرسد املکزد نوآورانه پدیدهای پیچیاده و چندبعادی
اس  ،بنابزایح ،باید در وحقیقاا آوی ،سایز اوامل مؤثز بز املکزد نوآورانه مانند ساخ ار ساازمان،
زهن

سازمانی ،روابط سازمانی بزرسی شود .همچنیح ،مدل وحقیا ااضز در دیگز سازمانها نیا

میوواند مطالعه شود.
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