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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the role of mindfulness in the work 

environment (innovative work behaviors, relationships quality, thriving at work) with 

regard to the mediating role of cognitive flexibility. The statistical population of this study 

consists of 383 managers and employees of Mellat Insurance Company in Tehran, of which 

192 people were selected as the sample size. The data of this research were collected 

through standard questionnaires and simple random method and were analyzed by 

structural equation modeling method by spss22 and smartpls3 software. The validity of the 

research questions was confirmed using convergent and divergent validity and the 
reliability of the questions was confirmed by factor loadings, Alpha Cronbach and 

Composite reliability. The results and findings of the study confirm the conceptual model 

and hypotheses of the research so that mindfulness has a positive and significant effect on 

cognitive flexibility and work environment. Also, cognitive flexibility as a mediating 

variable has a relative and significant role between mindfulness and work environment 

(innovative work behaviors, relationships quality, thriving at work).  
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 چکیده
نوآورانه،، کیییهت روابهط، کامیهابی در      آگاهی بر محیط کاری )رفتارهای کاری هدف این پژوهش، بررسی نقش ذهن

مدیران و کارکنان شرکت نیر از  686پذیری شناختی است. جامع، آماری این پژوهش را  ب، نقش میانجی انعطاف کار( باتوج،
ههای ایهن پهژوهش     عنوان حجم نمون، انتخاب شهدند. داد   نیر ب، 096دهند ک، از این تعداد بیم، ملت در شهر تهران تشکیل می

آوری شههد و بها روش مهدا معههادتا سهاختاری توسههط     هههای اسهتاندارد و به، روش تیههادفی سهاد  جمه      ازطریه  پرسشهنام،  
های تحقی  با استیاد  از روایی همگرا و واگهرا   وتحلیل قرار گرفت. روایی سؤاا مورد تجزی، smartpls3و spss22 افزارهای نرم

های پژوهش حهاکی از تأییهد    وسیل، بارهای عاملی، آلیای کروباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. نتایج و یافت، و پایایی سؤاتا ب،
پذیری شهناختی و محهیط کهاری تهأمیر موبهت و       اهی بر انعطافآگ ک، ذهن طوری های پژوهش است؛ ب، و فرضی، مدا میهومی

آگهاهی و   داری بین متغیرهای ذههن  عنوان متغیر میانجی نقش نسبی و معنی پذیری شناختی ب، داری دارد، همچنین انعطاف معنی
 کند. نوآوران،، کیییت روابط، کامیابی در کار( اییا می محیط کاری )رفتارهای کاری

 

 پذیری شناختی؛ محیط کار؛ مدل معادالت ساختاری. آگاهی؛ انعطاف ذهن: لیدواژهک
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 مقدمه

برانگیهز و رقهابتی و پهر از    ههایی اهالش  های کاری را ب، محیطشرایط متغیر و متحوا امروزی ک، محیط

وری را بهرای  ابهام و پیچیدگی مبدا کرد ، و سطح باتیی از استرس، افسردگی، فرسودگی و کاهش بههر  

ههای  رو، تهدوین برنامه،   همرا  داشت،، اهمیت کیییت محیط کار را دواندان کهرد  اسهت. ازایهن    کارکنان ب،

منظهور ارتقهای    ای و به، ههای فهردی و حرفه،   عنوان ابزاری جهت غلب، بر االش آگاهی ب،بر ذهن شغلی مبتنی

طهور   به،  روان کارکنهان، شهاد و سهالم در سهازمان و بهبهود سهالمت      های کاری و ایجاد جوی کیییت محیط

؛ 6300، 0خاص مورد توج، محققان، کارفرمایان و مدیران سازمان قرار گرفته، اسهت )اسهکوریک  و تبه،    

به، هوشهیاری    4آگاهیذهن(. 6306، 5؛ ویرجیلی6305، 6؛ رب و اوی6300، 6گلمب، دوفی، بونو و یانگ

باشهد و بها قهراردادن کارکنهان در       مهی شود ک، فرد در لحظ، از افکار و اعماا خهود آگها  درونی اطالق می

تنها وظایف شغلی خود را ب، بهتهرین نحهو    شود کارکنان ن،نی  و تمرکز کامل، باعث می ب، حالتی از اعتماد

(. در ابتهدا  6302، 2ب، انجهام برسهانند، بلکه، از انجهام وظهایف شهغلی لهذا ببرنهد )پچزاوانهگ و مه  لهین           

ن پیشگیری از عود اختالا افسردگی و افزایش امید به، زنهدگی و   های متیاوتی همچوآگاهی در حوز  ذهن

( و 6303، 2بهزیستی افراد، اختالا استرس و اضطراب فراگیر، بهبود سالمت روان بیماران سرطانی )بهورک 

های اخیر گرفت، اما در ساا(، مورد استیاد  قرار می6305و همکاران،  8خوابی )انگهمچنین مشکالا بی

کهاران حهوز  منهاب  انسهانی را به، خهود جلهب        انهدر  توج، بسیاری از محققان سهازمانی و دسهت  آگاهی ذهن

آگاهی در بهبهود نتهایج مهرتبط بها     دهد ک، ذهنها در این حوز  نشان میرشد پژوهش ب، است. روند رو کرد 

رکنان مهؤمر  کار مانند رضایت شغلی، کارایی در عملکرد، خالقیت کارکنان، بهبود کیییت تعامالا بین کا

که، سهیزد  در هد کارکنهان      به   آگاهی همین (. در اهمیت ذهن6309، 9است )دکسیت و اوپادی ایبود  

ههای معتبهری همچهون گوگهل، مهایو      انهد و شهرکت  آگاهی شرکت نمهود  های ذهنمتحد  در برنام، ایاتا
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ههای بهبهود عملکهرد    کننهد  بینیعنوان یکی از پیش آگاهی ب،طور مستمر بر ذهن و ارتش امریکا ب، 0کلینی 

آگاهی در محیط کار همچنین موجب بهبود (. ذهن6302و همکاران،  6اند )گودریزی کرد کارکنان برنام،

عنوان توانایی فهرد بهرای    پذیری شناختی ب، (. انعطاف6302، 5شود )لیتلکارکنان می 6شناختیپذیریانعطاف

ههای  میهاهیم متعهدد و اندگانه، در زمینه،     زمهان  رگهرفتن ههم  ههای فکهری و درنظ  تغییر و جاب، جایی حالهت 

نیه ،   ب، های ریاضی، ارتباطاا بین فردی، خودکارآمدی، ارتباطاا، اعتمادیادگیری، توسع، زبان، مهارا

تعریهف   گیری، رهبری، توانایی حل مشکل، خالقیت، تمایل به، همکهاری و ...،   بودن، تیمیم ای وظیی، اند

 (.0263، 4)کرکودشد  است 

تهر از کسهانی هسهتند    پذیرپذیر هستند، در تعامالا اجتماعی مسئولیتافرادی ک، ازنظر شناختی انعطاف

رود کارکنههانی کهه، دارای رو، انتظههار مههی انههد. ازایههنلحههاش شههناختی داشههت،  کهه، انعطافیههذیری کمتههری بهه، 

پذیری شناختی هستند، تمایل و توان بیشتری برای پذیرش تغییر و تحوتا شهغلی و حتهی شکسهت     انعطاف

( در مطالعه، خهود   6339) 2راسهتا، ههرن و همکهاران    (. درایهن 6302، 2باشند )بیادواا و سینگاحتمالی داشت، 

است، اعضای گرو  نسب ب، اعضهای گهرو     درآمد آگاهی ب، اجرا های ذهندریافتند در گروهی ک، برنام،

ههای لیتهل   تر برخوردانهد. همچنهین طبه  یافته،     بافی کمپذیری شناختی باتتر وکلیکنترا از ظرفیت انعطاف

، 8آگهاهی بههر تعهدادی از متغیرههای سههازمانی )محهیط کهار( مهههم همچهون کامیهابی در کههار       (، ذههن 6302)

داری داشههت، کهه، ایههن روابههط بهها نقههش واسههط،  تههأمیر معنههی 03وابههطو کیییههت ر 9رفتارهههای کههاری نوآورانهه،

شهد ، ههدف از   ب، شواهد نظری و پژوهشهی اراهه،   رو و باتوج، شود. ازاینپذیری شناختی، تعدیل می انعطاف

شهناختی  پهذیری ب، نقش میهانجی انعطهاف   آگاهی در محیط کار باتوج،انجام این پژوهش، بررسی نقش ذهن

های خیو ی معتبر در  نعت بیم، است. در کشهور مها   عنوان یکی از اولین شرکت ،در شرکت بیم، ملت ب

ازمانی و کاری  ورا پذیرفته،  های سمطالعاا پژوهشی اندکی درخیوص موضوع موردمطالع، در محیط
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ها ومدا ب، فرضی، است. لذا در این مطالع، پ  از بررسی مبانی نظری، پیشین، و مدا میهومی پژوهش باتوج،

 است. های پژوهش پرداخت، شد  وتحلیل داد  شناسی و تجزی، میهومی پژوهش ب، بررسی روش

 

 مبانی نظری پژوهش

 آگاهی ذهن -

آگهاهی بها بوداییسهم همهرا  اسهت، امها ماهیهت پدیدارشهناختی آن ریشه، در اکوهر            اگرا، میههوم ذههن  

آگههاهی یهه   رد. ذهههنشههناختی غربههی دا هههای دینههی و معنههوی و همچنههین مکاتههب فلسههیی و روان   سههنت

ایدهولوژی، دین یا فلسی، نیست، بلک، ی  تو یف منسهجم پدیدارشناسهان، از ماهیهت ذههن، احساسهاا و      

هایی است ک، با هدف آموزش ذهن و قلب ازطری  توج، آگاهانه،  بر روی، رنج و رهایی از آن است و مبتنی

 یه   داشهتن  آن و دارند آگاهیذهن از مشترک هدف ی  دیدگا  دو این (.6302، 0مودیشود )انجام می

 نگرانه، کل منظر از را آگاهی ذهن شرقی دیدگا . است بهین، و خوب زندگی ی  برای متعادا و سالم ذهن

 گیهری، تیهمیم  ماننهد  واحهد  بعد ی  بر را آگاهیذهن تأمیر دارد، تمایل غربی دیدگا  ک، درحالی بیند،می

 و نیهت  اهمیهت  بهر  دیهدگا   دو ههر . نمایهد  بررسهی  شناختی پذیریانعطاف یا استرس مدیریت حافظ،، بهبود

 آگهاهی  ذهن. است افکار و احساساا ب، توج، دیدگا  دو این بین مهم تیاوا. دارند تأکید عمل در آگاهی

کنهد   کمه   تجربیهاا  این از رهایی برای افراد ب، دارد سعی و داندمی ناپایدار را افکار و احساساا شرقی

واسهط،   آگهاهی را به،  آگاهی شرقی باتأکیدبر معنویت، امربخشهی ذههن   همچنین ذهن .(6306، 6بارنر و بارنر)

، "حضهور قلهب  " "ذکهر "، "مراقب،"داند. در اسالم نیز میاهیمی همچون های دینی و مذهبی می دعا و آموز 

و  آگهاهی اسهت، اشهار  دارنهد )دشهتی     نوعی ب، حیظ توج،، فکر، ذههن و خیهاا که، شهاکل، ا هلی ذههن       ب،

 توجه،  و دارنهد  افکار مدیریت و کنترا ب، تمایل آگاهیذهن ب، نسبت غربی (. رویکردهای0698همکاران، 

و  6شهاپیرو  (.6306بهارنر و بهارنر،   دارنهد )  کننهد، مهی  بهازی  تجربه،  در احساسهاا  که،  نقشهی  ب، تری نسبتاًکم

 2و نگهرش  4توجه،  ،5نیهت دادنهد که، از سه، عنیهر ا هلی      آگاهی را توسهع،  ( مدلی از ذهن6332همکاران)
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شد که، افهرادی که،     داد کنند. در پژوهشی نشان پذیری را فراهم میاست: نیاا زمین، و امکان تشکیل شد 

یابنهد و  کنند، ب، خودتنظمی )آگهاهی از خهود و خهود ارزیهابی( دسهت مهی      اهداف خودتنظیمی را تعیین می

یابنهد و افهرادی که، اههداف     تشهاف خهود دسهت مهی    کنند ب، اکافرادی ک، اهداف خوداکتشافی را تعیین می

یابند. دومین مؤلی، عمل آگاهان،، توجه،  کنند ب، خودرهایی دست میرهایی از الگوهای قدیمی را تنظیم می

بر بییرا است و آنچ، را که، در لحظه، حاضهر     است. این مؤلی، دربرگیرند  فرایند پویای یادگیری و مبتنی

طور واضح درک کنهد و سهومین مؤلیه، ضهروری و مههم،       اتا عاطیی را ب،دهد ازجمل، افکار و حرخ می

سهازد، بسهیار   کند. بنابراین، نوع نگرشی ک، فرد را ب، عمل متوجه، مهی  نگرشی است ک، فرد ب، آن توج، می

. دارد وجهود  کهار  محهیط  در آگهاهی ذههن  تحقیقاا ادبیاا در ا لی جریان (. دو6302مهم است )مودی، 

 ولهی  اسهت،  پایهدار  و محکهم  فهردی،  ههای تیهاوا  اگرا، ک، استاین  بر متمرکز آگاهیذهن جریان ی 

 درنظهر  درمانی روش ی  عنوان ب، آموزش بر مبتنی آگاهیذهن بر متمرکز دیگر جریان و است ا الح قابل

و  اضهطراب  بهبهود  بر آگاهیذهن گسترد  و وسی  موبت پیامدهای دهند نشان جریان، دو هر. شودمی گرفت،

 فهردی  بهین  روابهط  کیییت و جسمی سالمت دهند  نشان همچنین و بود  خواب کیییت افسردگی و استرس،

 افکهار،  خهودتنظیمی  آگهاهی، ذهن ک، شودمی ایجاد دلیل این ب، مزایا این ک، شودمی تیور گون، این. است

در دو ده،  (.6302، و همکاران 0کند )کیبورزمی تقویت را فیزیولوژیکی یها واکنش و رفتارها احساساا،

هها انجهام شهد     ها و سهازمان آگاهی بر عملکرد بهین، افراد، گرو  بر تأمیر ذهن گذشت،، تحقیقاا اندکی مبنی

آگاهی بهر تنظهیم    منظور بررسی تأمیر ذهن مواا، در سطح گرو ، مطالعاتی تجربی محدودی ب، عنوان است. ب،

عنوان عاملی مرتبط با  آگاهی ب،است و یا در سطح سازمان نیز، ذهن فردی انجام شد  احساساا و روابط بین

اندین پیامد مهم در محیط کار ازقبیل تغییر در تعداد کارکنان سازمان )ترک خدمت کارکنهان(، عملکهرد   

گیهری اخالقهی درنظهر گرفته، شهد  اسهت       ای کارکنان، رضایت شغلی، یادگیری سهازمانی و تیهمیم  وظیی،

آگهاهی در محهل   ، همچنان خأل انجام پژوهش در رابطه، بها ذههن   وجود بااین. (6309، 6گگوناسکارا و زن)

منظور ارتقا و  عنوان ی  راهبرد کاهش استرس فردی ب، آگاهی ب،کار و شناسایی اگونگی استیاد  از ذهن

 شود.بهزیستی فردی در محیط کار، احساس می
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 پذیری شناختی انعطاف -

سهری از مشهکالا، حتهی در     حل موف  برای ی  افراد پ  از تجرب، ی  را داد ک، ها نشان میبررسی

حهل   تری برای حل مشکالا جدید وجود داشهت، باشهد، همچنهان از همهان را     های ساد حل شرایطی ک، را 

انهد، دارنهد ازنظهر    حهاا شهناخت،   ههایی را که، تابه،   حهل  کنند. افرادی ک، توانایی تجدیدنظر در را استیاد  می

کنند و خهود را محهدود به،    شوند و معموت از استدتا استقرایی استیاد  میقابل انعطاف شناخت، می شناختی

(. تعهاریف  6302، 0کننهد )ریهورا  تر عمهل مهی   ها خالقان، حل را دانند و در تولید حل خا ی نمی تیکر یا را 

ها بسهت، به،     و محدود از محرکهای گستردبندی توانایی ایجاد طبق،"پذیری شناختی از  متعددی از انعطاف

، اراهه، شهد  اسهت    "های محیطی پذیری موردنیاز برای سازگاری با درخواست انعطاف"تا  "بودن آن مناسب

ههای شهناختی و   پهذیری شهناختی به، توانهایی فهرد در تغییهر مجموعه،        (. انعطاف6308، 6)مارتینز و بروسونی

پهذیری  ( سه، بعهد از انعطهاف   0998) 6دارد. مهارتین و اندرسهون  تغییر فرد، اشهار    سازگاری با محیط درحاا

پهذیری  هها، اسهاس انعطهاف   گیرنهد. به، گیته، آ   شناختی یعنی آگاهی، تمایل و خود کارآمدی را درنظر مهی 

ههای مختلهف اسهت.    های جدید برای مشکالا و سهازگاری در موقعیهت  حل شناختی توانایی جستجوی را 

های مناسب دیگر اطهالع داشهت،   ها و جایگزین پذیری شناختی باید از گزین، افبراین، ی  فرد با انعط عالو 

، یهه  فههرد بهها  باشههد و او بایههد نسههبت بهه، انههین شههرایطی سههازگاری داشههت، و آنههها را بیههذیرد. درنهایههت    

پهذیری در ههر مهوقعیتی را داشهت، باشهد       پذیری شناختی بر این باور است ک، او باید ظرفیت انعطهاف  انعطاف

پذیری شناختی توانایی افراد بهرای تیکهر درمهورد میهاهیم اندگانه،      (. در انعطاف6302و همکاران،  5)داس

هها و کارههای روزمهر  به،      ههای سهودمند و امهربخش و تغییهر برنامه،     زمان برای تغییر تیمیم طور هم متعدد ب،

شهد  توسهط    محهوا (. کارکنهانی که، به، وظهایف     6302، 4گیرد )فابیو و گوریسادگی مورد تأکید قرار می

طریه  دلبسهتگی عهاطیی بیشهتری به،       سازمان اطمینان دارند، مایل ب، پذیرش اهداف سازمان هسهتند و ازایهن  

 نسهبت  هسهتند،  پذیر انعطاف شناختی ازلحاش ک، (. افرادی6306و همکاران،  2کنند )اونگسازمان پیدا می

 از پهذیرتر  مسهئولیت  اجتمهاعی  تعهامالا  در دارنهد،  شهناختی  لحهاش  به،  تری کم پذیری انعطاف ک، افرادی ب،
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 دارای که،  کارکنهانی  رود مهی  انتظهار  رو، ازایهن . انهد داشت، تری شناختی کم پذیری انعطاف ک، هستند کسانی

 شکسهت  حتهی  و شهغلی  تحوتا و تغییر پذیرش برای بیشتری توان و تمایل هستند، شناختی پذیری انعطاف

ک، نیاز ب، انجام تحقیقهاا بیشهتری    راستا و درحالی (. دراین6302همکاران، داشت، باشند )داس و  را احتمالی

بخشد یا خیر؟، اسهت، امها   پذیری شناختی را بهبود می آگاهی فرایندهای انعطافجهت تعیین اینک، آیا ذهن

 آگاهی با بهبود کیییت و تنظهیم توجه،، ارتقهاو توانهایی ذههن بهرای      شواهد اولی، حاکی از آن است ک، ذهن

-پذیری شناختی را افهزایش مهی  انجام وظایف غیرمرتبط بطور همزمان و بهبود توانایی حافظ، فعاا، انعطاف

ریزی و اسهتدتا، خالقیهت، غلبه، بهر     انایی حل مسئل،، برنام،دهد ک، متعاقب آن مزایایی همچون افزایش تو

طف و احساساتی را ک، تجربه،  هایی سازگار با عواهای محیط کاری و قابلیت اراه، پاسخمشکالا و االش

 آورد. ارمغان می (، برای کارکنان ب،6303و همکاران،  6؛ نیجستاد6306و همکاران،  0اند )هندراوانکرد 

 

 کامیابی در کار -

شهود.  های محیط کاری درنظهر گرفته، مهی   وتحلیل عنوان ی  محور اساسی در تجزی، ،بکامیابی امروز  

لحهاش پیامهدهای رفتهاری کارکنهان در      اراکه، به،  گرفته، اسهت؛   قرار ورد توج، این امر در ده، اخیر بسیار م

گیهری از کهار و غیبهت بسهیار حهاهز اهمیهت        محیط کار همچون رفتارهای کاری نوآوران،، عملکرد، کنهار  

توانند یاد بگیرند و یا حتهی از محهیط   کنند ک، در محیط کار نمی است. اغلب اوقاا، کارکنان، احساس می

 6)موشهتاق  همرا  داشت، باشد نامطلوبی در محیط کار ب،پیامدهای تواند  انرژی کسب کنند و این می کار خود

و استیاد  از ب، دانش ک، شامل یادگیری )دستیابی است  شناختی وضعیت روان کامیابی (.6302و همکاران، 

نشاط ازنظهر   .(6302، و همکاران 5)آنیوم بودن( است زند سرهای جدید( و نشاط )احساس انرژی و  مهارا

و جزو رشد شخیهیتی فهرد    ماهیت دارای ماهیتی عاطیی است و مرتبط با احساس انرژی و سرزندگی است

گیرد و بیانگر این است ک، فرد  شود. درمقابل، یادگیری تحت حمایت توانایی شناختی قرار میمحسوب می

نشهاط و نه، یهادگیری، در انهزوا شهکوفا       ههای جدیهد اسهت. نه،     درحاا دستیابی و استیاد  از دانش و مهارا

(. 6305، 4کهولینز ) ک، برای رسیدن ب، شکوفایی، داشتن نشاط و یادگیری ضروری است طوری ،ب ،شوند نمی
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آگاهی نیز با تأمیر بر ابعاد عهاطیی و احساسهی که، همهان نشهاط و انهرژی در کامیهابی اسهت، احسهاس          ذهن

و با تمرکز توج، بر تجرب، و احساس زمان حاا، ب، احسهاس  رفتگی را کاهش داد  خستگی عاطیی و تحلیل

بها  ( که، در کهار   6300، 0اسهکیوریک  و تبه،  شود)انرژی و سرزندگی و نشهاط ذهنهی در افهراد منجهر مهی     

افزایش سالمتی )بهزیستی جسمی و روانی(، افزایش کهارایی و  همچون  مختلف فردی و سازمانی پیامدهای

اسهت.   ( همهرا  6308، 6)وانهدروالت  ههای بهداشهتی  ههای مراقبهت  هزینه، و کهاهش   پیشرفت شغلی کارکنان

پهذیری شهناختی   ههای کامیهابی اسهت، بها انعطهاف     براین، رشد و پیشرفت و یهادگیری که، از مشخیه،    عالو 

پذیری شناختی، سازگاری افراد را برای اسهتیاد  از  آگاهی با افزایش انعطافرو، ذهن یابد، ازاینافزایش می

شد  در محل کار را بهبود بخشید  و توانمندی آنها درجههت اسهتیاد  از    رشد و یادگیری فراهمهای فر ت

های جدید و االشی در محل و دسهتیابی به، کامیهابی)مور و    تجربیاا پیشین و رویارویی  حیح با مسئولیت

 . دهد(، را ارتقا می6339، 6مالینوفسکی

 

 رفتارهای کاری نوآورانه -

زمینهه، مههدیریت مشههاغل، فنههاوری و مهندسههی و آمههوزش مههورد توجهه،  نوآورانهه، در امههروز  رفتارهههای 

(. رفتارههای کهاری نوآورانه، یکهی از منهاب       6308و همکاران،  5روزافزونی قرار گرفت، است )آسوراکودی

-(. رفتارهای کهاری نوآورانه، مهی   6309و همکاران،  4مهم دستیابی مزیت رقابتی برای سازمان است )هلمی

ههای سهودمند   تولید، معرفی و کاربرد نهوآوری  ها و اقداماا فردی ک، درجهتعنوان تمامی فعالیت تواند ب،

ههای جدیهد در محیهوا و فنهاوری     در هر سطح از سازمان درنظر گرفت، شود. این امر فقهط به، ایجهاد ایهد     

که، بها ههدف بهبهود     های اداری اسهت  های جدید و یا تغییر در روی،شود، بلک، شامل ایجاد اید محدود نمی

های جدید در فرایندهای کاری با هدف تقویت امر بخشهی در  ها یا فناوریروابط کاری و یا استیاد  از اید 

(. خالقیهت را آغهاز یه  را  جدیهد، افکهار جدیهد و ارزشهمند تعریهف         6308، 2شود )سهمییر میکار اراه، 

ههای آگاهانه، بها ههدف شهناخت،      تمهرین  ای ازک، رفتارههای کهاری نوآورانه،، مجموعه،     کنند، درحالی می
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(. بهرخالف خالقیهت،   6308، 0شود )ریاض و هوسهین پیشرفت، تنظیم و پذیرش و اجرای افکار را شامل می

ههم بهود  که، بهرای ایجهاد خالقیهت یه  مزیهت          به،  رفتارهای کاری نوآوران، دارای اجزای واضح و متیل

ای کهاری نوآورانه، دربرگیرنهد  یه  فراینههد     (. رفتارههه6309و همکهاران،   6شهود )مهوزافری  محسهوب مهی  

های جدید و مرحل، دوم شامل حمایت ک، مرحل، اوا شامل اکتشاف، خل  اید  طوری ای بود ، ب،اندمرحل،

آگهاهی بها افهزایش    ( که، ذههن  6309و همکهاران،   6سهازی اسهت )وو   و پشتیبانی و مرحل، سوم اجهرا و پیهاد   

(. 6303تواند، تأمیرگذار باشد )نیجستاد و همکهاران،  از نوآوری میپذیری شناختی در اولین مرحل، انعطاف

طهور گسهترد  درراسهتای خالقیهت و      پذیری شناختی ب، ( انعطاف6303) 5ازطرفی، ب، اعتقاد زابلینا و رابینسن

و رفتارهایی ک، ب، عهادا تبهدیل شهد ،     نشینی از افکار نوآوری مهم تلقی شد  است؛ اراک، فرد را ب، عقب

 .های بدی  و متیاوا بیندیشدکند تا بتواند ب، اید می قادر

 

 کیفیت روابط-

باشند و این تأمیر بهر نگهرش   روابط همکاران در محیط کار، یکی از عوامل تأمیرگذار بر محیط کار می

ارتباط کارکنهان بها همکهاران و سرپرسهتان باعهث       .(6302، 4آوسیگذارد )میرکنان در محل کار تأمیر کا

شود. این ارتباطاا، باعث شناختی و دلبستگی کارمندان )ب، کار( در محیط کار می داری روان معنیافزایش 

، 2کنهد )آریهانی  شناختی را تقویت مهی  داری روان شود ک، معنیدوستی و احساس تعل  می افزایش ح  نوع

حمایهت ابهزاری   عنوان منب  ا لی حمایت عاطیی، پیشهرفت شهغلی و    .کیییت روابط بین همکاران ب،(6304

(. روابهط حامیانه، بهین کارکنهان معمهوًت بها درک موبهت از        6308و همکهاران،   2شود )تراندرنظر گرفت، می

است ک، ب، تداوم همکاری کارکنان و بقای آنهها در سهازمان    نقش، نگرش شغلی و رفتارهای کاری وابست،

یزشهی کارکنهان را افهزایش دههد، بلکه،      توانهد سهطح انگ  تنها مهی  کند. روابط حامیان، کارکنان، ن،کم  می

ترتیب، کیییت  همین وری خود را افزایش دهند. و ب، توانند بهر ازطری  این حمایت و پشتیبانی، کارکنان می
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گهذارد  طور مستقیم بهر تمایهل به، تهرک سهازمان و غیبهت افهراد/ کارکنهان تهأمیر مهی           روابط بین کارکنان ب،

عنوان بخشهی از روابهط    بر تمایل و ترک خدمت، رفتارهای ارتباطی، ب، (. عالو 6308و همکاران،  0مالی )

موهاا،   عنهوان  باشد. به، تعاملی بین همکاران و مافوق، دارای تأمیراا متعددی بر عملکردهای ی  سازمان می

توانهد  ههای نوآورانه،، مهی    وری در کهار و توانهایی   بر رضایت شغلی کارکنان، انگیهز  کهار، کهارایی و بههر     

ساز بین همکاران با (. برعک ، انزوا در محل کار و روابط کاری مشکل6300، 6گذار باشد )لین و لینتأمیر

به،   (. باتوجه، 6300، 6تهر همهرا  اسهت )فهای و کلهین      استرس شغلی و فرسودگی شغلی و تعهد و رضایت کم

اهی بهر کیییهت   آگه اهمیت کیییت روابط در محیط کار، دتیل مختلیی وجود دارد ک، حاکی از تأمیر ذهن

-ههای ذههن  ( دریافتند، مهدیرانی که، برنامه،   6338) 5هانتر و کورمی  روابط همکاران در محیط کار است. 

ههای مختلهف   اند، در گزارشاا خود از بهبود جنبه، کار بست، آگاهی را در مجموع، تحت سرپرستی خود ب،

در تعامالا بین کارکنهان، احسهاس   تجربیاا  فردی کارکنان در محل کار ازجمل، تسهیل جریان روابط بین

محبت و دلسوزی بیشتر و کاهش اتهام و سرزنش یکدیگر، خبر دادند. بسیاری از ایهن تهأمیراا بها بهبهود و     

 پذیری شناختی قابل توضیح است.ارتقای انعطاف
 

 بررسی رابطه نظری بین متغیرها، پیشینه پژوهش و مدل مفهومی

و سهطوح   زیه زا و اهالش برانگ  استرس اایموبت از تجرب یابیارز ،یپذیری شناخت با انعطاف یآگاهذهن

بها بسهیاری از    یآگهاه ذههن  مطهرح شهد،   پهیش از ایهن   طورکه، همهان  موبت همهرا  اسهت.   های نگرشباتتر 

دلبسهتگی شهغلی و کامیهابی    نوآوران،،  ی کاری، رفتارهاسازمانیروابط  تیییکنظیر  محیط کاری پیامدهای

ی یه یگذارد. مطالعه، ک یروابط با همکاران تأمیر م تیییک برآگاهی  ذهن ت، همچنیندر شغل رابط، موبت داش

 دارنهد  یآگاهک، ذهن یانو متخیی رانی( نشان داد ک، مد6338) 4 یکورمهانتر و م    توسط شد  انجام

بخشهد، ازجمله،    یکار بهبهود مه   طیدر مح آنها را یفرد نیمختلف روابط ب یهاجنب، ،کنندیم نیتمر و آن را

. گهران یبه، سهرزنش د   لیه تما کهاهش داشهتن   ، احسهاس دوسهت  یفهرد  نیدر تعامالا ب شتریب تبادا تجربیاا

تبیهین  موبهت   اامجهدد و تهأمیر   یابی، ارزیشناخت یریپذاست با بهبود انعطاف مکنم ااتأمیر نیاز ا یاریبس
                                                                                                                                             

1. Malik 

2. Lin & lin 

3. Fay & Kline 

4. Hunter and McCormick 

5. Hunter & McCormick 
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کهار دارد.   طیدر محه  یدر تعهامالا اجتمهاع   یروابط است و نقهش مهمه   یا ل یژگیو  یعواطف شود. 

که، احتمهاتً در روابهط     احساسهاا همهرا  اسهت    میبهبهود تنظه   یموبت بهرا  یابیآگاهی با استیاد  از ارز ذهن

ارتبهاط   "( در تحقیقهی تحهت عنهوان   6309) 0آدلهر باههدر  گیهل و   مه   .(6302)لیتهل،   تهأمیر دارد  یفرد نیب

آگهاهی بهر    دا معادتا ساختاری ب، این نتیج، دست یافتند ک، ذهنوسیل، م ب، "آگاهی و کیییت روابط ذهن

 "آگاهی در محیط کار ذهن"( در تحقی  خود تحت عنوان 6302لیتل ) داری دارد. کیییت روابط تأمیر معنی

پذیری شناختی بر کیییت روابط بین  ب، نقش میانجی انعطاف آگاهی باتوج، ب، این نتیج، دست یافت ک، ذهن

آگاهی در مراحل اولی، رفتارهای کاری نوآورانه، که، شهامل کشهف و      داری دارد. ذهن أمیر معنیهمکاران ت

شود کارکنان  پذیری شناختی موجب می آگاهی ازطری  بهبود انعطاف خل  اید  است تأمیرگذار است. ذهن

واسهط،   هی به، آگها  های جدیهد دسهت یابنهد. ذههن    فراتر از رفتارهای عادتی و مرسوم خود بیندیشند و ب، اید 

و همکهاران   6شهود. سهیلوا  های حهل مسهئل، مهی    پذیری شناختی موجب تیکر خالق، واگرا و مهاراانعطاف

دبر نقهش  باتأکیه  آگاهی و رفتارههای کهاری نوآورانه،    رابط، بین ذهن"( در تحقی  خود تحت عنوان 6302)

داری بهر رفتارههای کهاری     آگهاهی تهأمیر معنهی   ب، این نتیج، دست یافتند که، ذههن   "میانجی دلبستگی شغلی

آگهاهی بهر رفتارههای کهاری     یافت ک، ذههن ( در تحقی  خود ب، این نتیج، دست 6302نوآوران، دارد. لیتل )

عنهوان یه  وضهعیت     داری دارد. کامیهابی در کهار به،    پذیری شناختی، تأمیر معنهی  واسط، انعطاف نوآوران، ب،

عنهوان   احساس نشاط و احساس یهادگیری همهرا  اسهت. ایهن دو بعهد به،       شود ک، باشناختی تعریف می روان

سهازی   پذیری شناختی زمینه،  آگاهی با بهبود انعطافشوند. ذهن های مهم کامیابی در کار محسوب میمؤلی،

واسهط،   آگاهی ب،کند. ذهنهای یادگیری تقویت می کردن فر ت ب، فراهم رشد و کامیابی در کار را باتوج،

ههای مختلههف سههازگار و   نمایههد تها خههود را در موقعیههت ذیری شهناختی بهه، کارکنههان کمه  مههی  پهه انعطهاف 

های رشد و پیشرفت بهر  مند شوند، این کارکنان قادر خواهند بود با نشهاط و   پذیر کنند و از فر ت انعطاف

خهود نیهز    ( در تحقیه  6302های جدید در محیط کار پاسخ دهند. لیتل)انرژی بیشتر ب، تجربیاا و مسئولیت

پهذیری شهناختی    ب، نقش میانجی انعطهاف  آگاهی بر کامیابی در کار باتوج،ب، این نتیج، دست یافت ک، ذهن

(، مدا میههومی پهژوهش   6302لیتل) شد  و برمبنای پژوهش ب، توضیحاا داد  داری دارد. باتوج، تأمیر معنی

 ( است:0) مطاب  شکل

                                                                                                                                             

1. McGill & Adler-Baede 

2. Silva 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McGill%2C+Julianne
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 . مدل مفهومی پژوهش5 شکل

 

 پژوهشهای  فرضیه

 فرضیه اصلی

 پذیری شناختی دارد. ب، نقش میانجی انعطاف داری در محیط کار باتوج، آگاهی کار تأمیر معنی ذهن

 

 های فرعی فرضیه

 داری بر محیط کاری دارد. آگاهی تأمیر موبت و معنی ذهن

 پذیری شناختی دارد. داری بر انعطاف آگاهی تأمیر موبت و معنی ذهن

 داری در محیط کاری دارد. تأمیر موبت و معنیپذیری شناختی  انعطاف
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 شناسی پژوهش روش

پذیری شهناختی  آگاهی، محیط کاری و انعطافب، هدف پژوهش ک، تعیین روابط علی میان ذهن باتوج،

بهر   پیمایشهی و مبتنهی   -است، پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گردآوری اطالعهاا تو هییی   

نیهر از مهدیران و کارکنهان شهرکت بیمه،       686جامع، آماری این پژوهش را  مدا معادتا ساختاری است.

عنهوان حجهم نمونه،     وسیل، فرموا کوکران ب، نیر ب، 096دهند ک، از این تعداد ملت در شهر تهران تشکیل می

 آوریهای استاندارد و ب، روش تیادفی ساد  جمه  وسیل، پرسشنام، های این پرسشنام، ب،انتخاب شدند. داد 

 63پذیری شناختی) سؤاا(، انعطاف 65آگاهی) است. پرسشنام، پژوهش حاضر متشکل از س، ساز  ذهنشد  

 0بهلمیجهر ای اسهتاندارد   گزین، آگاهی از پرسشنام، پنج سؤاا( است. برای متغیر ذهن 60و محیط کار )سؤاا( 

 6ای دنهی  و ونهدرواا   گزینه،  پذیری شناختی از پرسشهنام، پهنج   برای پرسشنام، انعطاف ،(6300)و همکاران 

 ای رفتارهای کاری نوآوران، گزین، ( و برای سنجش متغیر محیط کاری از س، پرسشنام، استاندارد پنج6303)

پرسشهنام،   ( و بهرای 6339) 5از پرسشنام، اسهتاندارد کهارملی و اسهیریتزر    (، کامیابی در کار6303) 6کوک 

استیاد  شد  است. برای اطمینهان از روایهی    (6302)همکارانو  4بیگ  کیییت روابط از پرسشنام، استاندارد

های استاندارد، از نظراا اساتید و خبرگان حوز  مدیریت جههت   بر ب، کارگیری پرسشنام، پرسشنام،، عالو 

منظهور   گیری جهت بررسی روایی ساز  نیز استیاد  شد. همچنین ب، های انداز  بررسی روایی محتوا و از مدا

ههای  پرسشنام، نیز از آلیای کرونباخ و پایایی ترکیبی استیاد  شد. آلیای کرونباخ بهرای گویه،   تعیین پایایی

دهند  پایایی مناسهب   بود  ک، نشان 882/3و محیط کار  899/3پذیری شناختی  ، انعطاف868/3آگاهی  ذهن

مد  است. بهرای انجهام   ( نتایج آلیای کرونباخ و ترکیبی آ6قبوا پرسشنام، است. درادام،، در جدوا ) و قابل

است. روش تخمهین مورداسهتیاد ،   استیاد  شد   Spss22و  Smartpls3افزارهای آماری  ها از نرم این تحلیل

تهری را نسهبت به، دیگهر      ههای مناسهب   اسهت. ایهن روش شهاخ     نمایی )بیشهین، احتمهاتا(   حداکور راست

بهودن انهدمتغیر ،    هایی ازجمله، نرمهاا   شرط کند. البت، در این روش باید پیش های تخمین گزارش می روش

بهودن انهدمتغیر  بها     مورد( حذف شهد، نرمهاا   6های پرا ) های پرا و نمون، مناسب بررسی شود. داد  داد 

                                                                                                                                             

1. Bohlmeijer 

2. Dennis & Vander Wal 

3. Qukes 

4. Carmeli 

5. Biggs 
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استیاد  از اولگی و کشیدگی متغیرها، تأیید شد. در ارتباط با نمونه، مناسهب، نظهراا متیهاوتی اراهه، شهد        

اند  نیر  را اعالم کرد  033نای ی  نظر سرانگشتی، حداقل نمون، است، ولی درمجموع، برخی محققان برمب

 (ک، در این تحقی  رعایت شد  است.0696)رحیمیان و میرمحمدی،

 

 شناختی های جمعیتیافته
 شناختی های جمعیت . یافته5 جدول

 

 تحصیالت سابقه کار جنسیت

 زن مرد
 1کمتر از 

 سال
54-1 

سال و  55

 بیشتر
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 ارشد و دکترا کارشناسی

 42 066 8 2 56 82 25 80 000 فراوانی

 69 25 5 6 66 54 66 56 48 در د

 

 سن نوع قرارداد وضعیت تاهل

 کارشناس کارمند متاهل مجرد

رهی  

ادار  و 

 مدیر

63-63 53-60 43-50 23-40 

 6 02 055 69 05 020 02 039 86 فراوانی

 6 8 24 04 2 85 9 42 56 در د

 

دهنهدگان را   دهد. طب  جهدوا، بیشهترین گهرو  پاسهخ     شناختی را نشان می های جمعیت ،یافت،(0)جدوا 

نیر(، بیشهترین سهابق، کهار در     066نیر(، بیشترین سطوح تحییالا را افراد با مدرک لیسان  ) 000مردان )

د. همچنین پسهت سهازمانی   نیر( قرار دار 055) 60-53نیر(، سن اکوریت افراد در باز   82ساا ) 03تا  2باز  

 . نیر( است 020بیشتر کارکنان کارشناس)

 

 گیری های اندازهمدل

گیری از س، مورد پایهایی، روایهی همگهرا و روایهی واگهرا اسهتیاد         های انداز برای بررسی برازش مدا

  شود. ( ک، در بخش بعد، هری  از این موارد شرح داد  می0696شود )داوری و رضازاد ، می
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 پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا -

ها ن، ب،  ورا مطل ، بلک، تیاوا پایایی ترکیبی نسبت ب، آلیای کرونباخ در این است ک، پایایی ساز 

 2/3ک، مقدار برای ههر سهاز  بهاتی     شود. در ورتیهایشان با یکدیگر محاسب، میب، همبستگی ساز  باتوج،

عهدم جهود    2/3تهر از   گیهری دارد و مقهدار کهم   ههای انهداز    رای مداشود، نشان از پایداری درونی مناسب ب

هها، بها اهمیهت مسهاوی در     دهد. در آلیای کرونباخ در مهورد ههر سهاز ، تمهامی شهاخ      پایایی را نشان می

هها بها بهار عهاملی بیشهتر، اهمیهت       ک، در محاسب، پایهایی ترکیبهی، شهاخ     شوند، درحالیمحاسباا وارد می

دهند ک، ا، در دی از واریان  ساختار یها   نشان می AVEچنین ضرایب روایی همگرا زیادتری دارند. هم

 AVE( ضهرایب  0992و همکهاران )  0است. ب، عقید  مگنروسیل، ی  گوی، مجزا تشریح شد   متغیر مدا، ب،

دههد تمهامی    ( نشهان مهی  6طورکه، جهدوا )   (. همهان 0696باشهد )داوری و رضهازاد ،   3.5بایهد بهاتتر از    مهی 

منظور بررسهی روایهی واگهرا     گیری متغیرها دارای پایایی و روایی همگرای مناسبی هستند. ب، های انداز  مدا

( استیاد  شد  است. در این ماتری  اگر اعهداد منهدرد در قطهر ا هلی از     0928)6تکراز ماتری  فورنل و 

قبهولی اسهت    ی قابهل گیهری دارای روایهی واگهرا    انهداز   مقادیر زیرین و سمت اپ خود بیشتر باشهد، مهدا  

آمد  در قطر ا لی از مقادیر زیرین خود بیشتر بودند، لهذا   دست (. تمامی اعداد ب،0696 )داوری و رضازاد ،

 گیری از روایی واگرای مناسبی برخوردارند.  های انداز  تمام مدا

 

 مدل معادالت ساختاری

گیرد. در اینجا ͏مورد توج، قرار می در بخش ساختاری مدا، روابط بین متغیرهای نهیت، درونی و بیرونی

هدف، تشخی  این موضوع است ک، آیا روابط تئهوریکی که، بهین متغیرهها در مرحله، تهدوین اهاراوب        

گیری نقهش  ͏ها تأیید شد  است یا خیر؟ همچنین برای انداز  وسیل، داد  میهومی مدنظر محققان بود  است، ب،

اسهاس، ابتهدا    است. بهراین  شد   استیاد Smartpls3 افزار در نرم 6استرپمتغیر میانجی و از دستورالعمل بوا 

مدا معادتا ساختاری  6و  6های  وسیل، شکل های فرعی پژوهش ب، ب، بررسی امراا مستقیم آزمون فرضی،

 های فرعی در جدوا ب، شهکل پهر رنهگ   است. فرضی، (6)افزار مطاب  جدوا   خروجی نرم .شودپرداخت، می
 

                                                                                                                                             

1. Magner  

2. Fornell-Larcker 

3. Bootstrap 
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 و روایی همگرا ایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ. ضریب پ2جدول 

 
  پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ

 3.542 3.905 3.899 پذیری شناختی انعطاف

 3.563 3.849 3.868 آگاهی ذهن

 3.466 3.269 3.235 عمل توأم با هوشیاری

 3.545 3.836 3.260 غیرقضاوتی بودن

 3.580 3.804 3.202 غیرواکنشی بودن

 3.402 3.934 3.883 روابطکیییت 

 3.493 3.253 3.204 ادراک توجی، رفتار

 3.536 3.856 3.285 ادراک کنترا پذیری

 3.446 3.965 3.932 های مختلف ادراک گزین،

 3.440 3.849 3.295 تو یف

 3.596 3.825 3.850 رفتارهای کاری نوآوران،

 3.465 3.930 3.882 محیط کار

 3.406 3.969 3.846 مشاهد 

 3.528 3.935 3.886 کامیابی در کار

 

( تهأمیر دارد،  646/3آگاهی بهر محهیط کهار به، میهزان )      مشخ  شد  است. براساس فرضی، فرعی اوا، ذهن

داری ضهرایب و   است که، نشهان از معنهی    92/0( بیشتر از قدر مطل  896/2آمد  ) دست همچنین آمار  تی ب،

پذیری شناختی به، میهزان    آگاهی بر انعطاف براساس فرضی، فرعی دوم، ذهنآمد  دارد.  دست تأیید فرضی، ب،

/.( است ک، نشان 34( کواکتر از سطح خطا )823/05آمد  ) دست ( تأمیر دارد. همچنین آمار  تی ب،249/3)

پهذیری   شود. براساس فرضی، فرعی سهوم، انعطهاف   داری ضرایب دارد. بنابراین، فرضی، دوم تأیید می از معنی

( بزرگتر 266/03آمد  ) دست داری ب، ( تأمیر دارد، همچنین عدد معنی496/3اختی بر محیط کار ب، میزان )شن

آمهد  دارد. نتهایج سهطح     دسهت  داری ضهرایب و تأییهد فرضهی، به،     است ک، نشان از معنهی  92/0از قدر مطل  

 ( است. 3.34طح خطا )داری تمامی روابط کواکتر از س آمد  نشان داد ک، سطح معنی دست داری ب، معنی
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 ها و متغیرهای اصلی پژوهش داری فرضیه . ضرایب مسیر و معنی2جدول 

 روابط
 ضریب

 تأثیر

 انحراف

 معیار

 آماره

 تی

 سطح

 داری معنی

 3.333 9.860 3.344 3.455 ادراک توجی، رفتار <پذیری شناختی انعطاف

 3.333 48.028 3.304 3.890 ادراک کنترا پذیری <پذیری شناختی  انعطاف

 3.333 066.234 3.338 3.952 های مختلف ادراک گزین، <پذیری شناختی  انعطاف

 3.333 03.266 3.342 3.496 محیط کار <پذیری شناختی  انعطاف

 3.333 05.823 3.355 3.249 پذیری شناختی انعطاف <آگاهی  ذهن

 3.333 06.496 3.343 3.280 عمل توأم با هوشیاری <آگاهی  ذهن

 3.333 66.902 3.364 3.833 غیر قضاوتی بودن <آگاهی  ذهن

 3.333 06.034 3.344 3.266 غیر واکنشی بودن  <آگاهی  ذهن

 3.333 65.309 3.362 3.822 تو یف <آگاهی  ذهن

 3.333 2.896 3.340 3.646 محیط کار <آگاهی  ذهن

 3.333 2.888 3.328 3.522 مشاهد  <آگاهی  ذهن

 3.333 82.844 3.300 3.966 کیییت روابط <محیط کار 

 3.333 86.098 3.303 3.962 رفتارهای کاری نوآوران، <محیط کار 

 3.333 036.926 3.339 3.953 کامیابی در کار <محیط کار
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 داری ضرایب( . مدل معادالت ساختاری پژوهش)معنی2 شکل
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 سنجش اثر متغیر میانجی

اسهتیاد    SMARTPLS3افهزار   دار متغیر میانجی از روش بوا استرپ از نرم منظور بررسی نقش معنی ب،

طور وسیعی در تحقیقاا مورد استیاد  قرار  دلیل سادگی ب، ( ب،0982) 0بارن و کنیشد  است. اگرا، روش 

هها  ترین آزمونیکی دیگر از ضعیف نیز 6آزمون سوبلگیرد، اما انتقاداا جدی ب، این روش وارد است. می

های همچون بوا استرپ  تری نسبت ب، روش باشد، در این روش اطمینان کم برای سنجش متغیر میانجی می

شهد  در ایهن پهژوهش از روش بهوا      به، توضهیحاا اراهه،    (. باتوجه، 0694دارد )پهلوان شریف و مهدویان، 

خروجی جدوا بوا استرپ برای فرضی، ا لی پژوهش شامل امر کهل و  است. نتایج و استرپ استیاد  شد 

( و 256/3به، حضهور میهانجی )    شود. ضریب تأمیر کل تأمیر متغیر مستقل بر وابسهت، باتوجه،  امر غیرمستقیم می

ههای پهژوهش   ( خروجی امر غیرمستقیم برای تمامی سهاز  5باشد. در جدوا ) ( می836/63داری ) عدد معنی

( خروجهی امهر   5. سطر مربوط ب، آزمهون فرضهی، ا هلی پررنهگ شهد  اسهت. در جهدوا )       آورد  شد  است

های پژوهش آورد  شد  است. سطر مربوط ب، آزمهون فرضهی، ا هلی پررنهگ     غیرمستقیم برای تمامی ساز 

آگهاهی و   داری بهین متغیرههای ذههن    عنهوان متغیهر میهانجی تهأمیر معنهی      پذیری شناختی ب، شد  است. انعطاف

داری یا همهان آمهار     ( و عدد معنی3.693پذیری شناختی ) کند. میزان تأمیر متغیر انعطافاییا می محیط کار

آگاهی بهر محهیط   عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی در تأمیر ذهن پذیری شناختی ب، ( است. انعطاف536/9تی)

پهذیری شهناختی،   طهاف بهدون وجهود متغیهر انع    PLSهای ساختاری و خروجی  ب، مدا کار دارد. زیرا باتوج،

 داری دارد.  آگاهی بر محیط کار بر محیط کار نیز تأمیر معنی ذهن

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

پهذیری شهناختی    به، نقهش میهانجی انعطهاف     آگاهی در کهار باتوجه،   پژوهش حاضر ب، بررسی نقش ذهن

بها اسهتیاد  از مهدا    های این پژوهش از کارکنان شرکت بیمه، ملهت گهردآوری شهد  و      پرداخت، است. داد 

های وتحلیل قرار گرفت. نتایج و یافت، مورد تجزی، smartpls3و  spss22افزار وسیل، نرم معادتا ساختاری ب،

 دار و جزیی بهین  عنوان متغیر میانجی نقش معنی پذیری شناختی ب، فرضی، ا لی پژوهش نشان داد ک، انعطاف
 

                                                                                                                                             

1. Baron & Kenny  

2. Sobel 
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 های پژوهش . اثرات غیرمستقیم سازه0جدول 

 
 ضریب

 تأثیر

 انحراف

 معیار

 آماره

 تی

سطح 

 داری معنی

 40444 03.562 3.346 3.446 کیییت روابط <محیط کار  <نعظاف پذیری شناختی 

 <-محهیط کهار    <-پهذیری شهناختی    انعطهاف  <آگاهی  ذهن

 کیییت روابط
3.625 3.353 9.038 40444 

 40444 2.880 3.358 3.669 کیییت روابط <محیط کار  <آگاهی  ذهن

 40444 2.265 3.346 3.648 ادراک توجی، رفتار <پذیری شناختی  انعطاف <آگاهی  ذهن

ادراک کنتههرا  <پههذیری شههناختی  انعطههاف <آگههاهی  ذهههن

 پذیری
3.482 3.355 06.642 40444 

ههای   ادراک گزینه،  <پذیری شهناختی   انعطاف <آگاهی  ذهن

 مختلف
3.265 3.356 05.269 40444 

رفتارههای کهاری    <محهیط کهار    <شهناختی   پهذیری  انعطهاف 

 نوآوران،
3.444 3.346 03.262 40444 

 <محههیط کههار  <پههذیری شههناختی  انعطههاف <آگههاهی  ذهههن

 رفتارهای کاری نوآوران،
3.622 3.353 9.066 40444 

 40444 2.228 3.359 3.660 رفتارهای کاری نوآوران، <محیط کار  <آگاهی  ذهن

 40444 10042 40402 40214 محیط کار <پذیری شناختی  انعطاف <آگاهی  ذهن

 40444 03.493 3.346 3.442 کامیابی در کار <محیط کار  <پذیری شناختی  انعطاف

 <محههیط کههار  <پههذیری شههناختی  انعطههاف <آگههاهی  ذهههن

 کامیابی در کار
3.622 3.353 9.642 40444 

 40444 2.834 3.359 3.666 کامیابی در کار <محیط کار  <آگاهی  ذهن

 

ههای فرضهی، اوا پهژوهش نشهان داد که،       کنهد. نتهایج و یافته،   آگهاهی و محهیط کهار اییها مهی      متغیرهای ذهن

آمهد    دسهت  داری به،  ( تأمیر دارد. همچنین عدد معنی3.646آگاهی بر متغیرهای محیط کاری ب، میزان ) ذهن

آمهد  دارد.   دسهت  داری ضرایب و تأیید فرضی، ب، معنیاست ک، نشان از  0.92( بزرگتر از قدر مطل  2.226)

آگاهی بر هر س، متغیر محیط کهاری شهامل رفتارههای کهاری      های این فرضی، نشان داد ک، ذهن نتایج و یافت،
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ههای  های ایهن فرضهی، بها یافته،     داری دارد. نتایج و یافت، نوآوران،، کیییت روابط و کامیابی در کار تأمیر معنی

( به، ایهن نتیجه، دسهت یافتنهد که،       6302نطب  است. سیلوا و همکهاران نیهز در پهژوهش خهود)    ( م6302لیتل)

های پهژوهش حاضهر اسهت.     داری دارد ک، منطب  با یافت، آگاهی بر رفتارهای کاری نوآوران، تأمیر معنی ذهن

ر آگهاهی به   ( در پژوهش خود ب، ایهن نتیجه، دسهت یافتنهد که، ذههن      6309همچنین م  گیل و آدلر باهدر )

راسهتا، پیشهنهاد    ههای پهژوهش حاضهر اسهت. درایهن      داری دارد ک، منطبه  بها یافته،    کیییت روابط تأمیر معنی

آگهاهی را در سهازمان تهرویج داد  تها زمینه،       ههای آموزشهی مهدون ذههن     شود سهازمان بها اجهرای برنامه،     می

میهابی بیشهتر در محهیط    ازپیش محیط کاری پویاتر همرا  با نوآوری، روابط سازند  بهین همکهاران و کا   بیش

ای ک، تیمیماا فهوری   گون، سازی آن ب، های آموزشی مدیریت زمان و پیاد کار فراهم شود. اجرای برنام،

آگهاهی در محهیط کهار را بهبهود بخشهد. ایجهاد        تواند ذهنمدیران باعث افزایش استرس کارکنان نشود، می

ایش خالقیهت و نهوآوری و بهبهود روابهط     اندیشهی و آزاداندیشهی زمینه، کهاهش اسهترس و افهز       جلساا هم

تواند باعث بهبهود  سازی مهندسی انسانی )ارگونومی( می نماید. پیاد  همکاران و شکوفایی آنان را فراهم می

 وری کاری در محیط کار شود.  آگاهی و همچنین بهر  ذهن

( 3.249اختی ب، میزان)آگاهی بر انعطافیذیری شن های فرضی، دوم پژوهش نشان داد ک، ذهننتایج و یافت،

اسهت که، نشهان از     0.92( بزرگتر از قهدر مطله    05.628آمد  ) دست داری ب، تأمیر دارد، همچنین عدد معنی

های پهژوهش درخیهوص ایهن فرضهی، بها      آمد  دارد. نتایج و یافت، دست داری ضرایب و تأیید فرضی، ب، معنی

ها زمینه،   کت با شناورکردن ساعاا برخی از فعالیتشود شر( منطب  است. پیبشنهاد می6302های لیتل)یافت،

آگاهی بیشتر و سازگاری با تغییر و تحوتا سازمانی را در کارکنان فراهم نمایهد. شناورسهازی باعهث     ذهن

آگههاهی و درنهایههت پهذیرش تغییههراا سههازمانی ازطریهه    بهبهود تعههادا بههین کهار و زنههدگی، افههزایش ذههن   

دادن  کردن فضای ورزشی و اتاقی مخیهوص مدیتیشهن و اختیهاص    همشود. فرا پذیری شناختی می انعطاف

ههای   پذیری شناختی میشهود. نتهایج و یافته،    آگاهی و تأمیر آن بر انعطاف ساز بهبود ذهن زمانی برای آن زمین،

( تهأمیر  3.496پذیری شناختی بر متغیرهای محیط کاری به، میهزان)   فرضی، سوم پژوهش نشان داد ک، انعطاف

اسهت که، نشههان از    0.92( بزرگتهر از قههدر مطله    03.626آمهد  )  دسهت  داری بهه، ین عهدد معنهی  دارد. همچنه 

( 6302ههای لیتهل)  های این فرضی، بها یافته،  آمد  دارد. نتایج و یافت، دست داری ضرایب و تأیید فرضی، ب، معنی

ههای   تغییر مهدا های آموزشی خیو اً در زمین، شود سازمان دور خیوص، پیشنهاد می منطب  است. دراین

ههای  توانهد بها برگهزاری رویکهرد    ریهزی و اجهرا نمایهد. همچنهین سهازمان مهی      ذهنی و تیکر کارکنان برنام،
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بر مربیگری و دادن بازخورد ب، کارکنان، قهدرا تیکهر و حهل مسهاهل مختلهف کارکنهان را        آموزشی مبتنی

 راهم نماید.بهبود بخشد و موجباا خالقیت، روابط سازند  و کامیابی در کار را ف

شود محققان آتی موضهوع پهژوهش   این پژوهش در ی  سازمان خدماتی انجام شد  است، پیشنهاد می

پذیری بیشتر نتایج انجام دهنهد.   ها خیو اً سازمان تولیدی و  نعتی جهت تعمیم حاضر را در دیگر سازمان

خیهوص نقهش    ا سهازمانی به،  آگاهی را در تغییر و تحوت شود محققان آتی نقش ذهن همچنین پیشنهاد می

روست و این پژوهش  هایی روب،مقاومت در برابر تغییر را مورد بررسی قرار دهند. هر پژوهشی با محدودیت

های کمی های این پژوهش ب، روش خودگزارشی مطاب  اکور پژوهشباشد. داد  نیز خالی از از این امر نمی

هایی همچون سوگیری درخیوص ها با محدودیت پژوهشگون،  است. با وجود مزایای زیاد، اینانجام شد 

ک، ممکن است افراد ب، سؤاتا حساس،  ادقان، جهواب    ورا های اجتماعی مواج، است؛ بدینمطلوبیت

(. این موضوع در پژوهش حاضر ک، بیشتر دربار  خیو هیاا رفتهاری و   6304ندهند )دمتریو و همکاران، 

، افت،یسهاختار  اریبسه  یها ، درمورد پرسشنام،نیا بر الو یابد. عمیت میهای درونی کارکنان است، نیز اه بینش

کند ک، با نظراا آنها مطابقت نداشت،  یب، روش ییکنندگان را وادار ب، پاسخگو ساختار ممکن است شرکت

، گهر ید تیهوراا پژوهشهگر باشهد. ازطهرف     شیکننهد  په   مهنعک   ،مواا، ساختار ممکن اسهت  عنوان باشد. ب،

شود. حضهور محقه     یم تجمن یتر د یچیوتحلیل پ منجر شود ک، ب، تجزی، یتیب، ذهن تممکن اس سؤاتا باز

  تأمیر بگذارد. زیها ن پرسشنام، ممکن است بر پاسخ لیدر تکم
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