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قیاسرفتارکارینوآورانه

)،مقیاسسرمایهروانشناسیلوتانزوهمکاران()8441وم

همکاران(8442
معادالتساختاریبهروش

دیجانگودنهارتوگ()8474استفادهشد.برایتحلیلدادهها،مدل

حداقل مربعات جزئی ( ) SmartPLSاستفاده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
عالوه،سرمایهروانشناسی

بررفتارکارینوآورانهدارد.به

منابعانسانیتأثیرمثبتو قوی 
پذیری  


انعطاف
رفتارهایکارینوآورانه ایفامیکند.

پذیریمنابعانسانی و


دررابطهبینانعطاف
نقش میانجی


روانشناسی؛رفتارکارینوآورانه
انسانی؛سرمایه 

پذیری 
منابع


انعطاف
کلیدواژه:
.استادیار ،گروه مدیریتمنابعانسانی ،دانشکده مدیریت،دانشگاهخوارزمی ،تهران ،ایران(نویسندهمسئول)
y.vakili@khu.ac.ir

**.استادیار ،گروه مدیریتمنابعانسانی ،دانشکده مدیریت،دانشگاهخوارزمی ،تهران ،ایران
***.کارشناس ارشد مدیریتمنابعانسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
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مقدمه
عصردیجیتالواقتصاددانشی،تغییراتبسیاریرادردنیایسازمانهارقمزدهوسازمانهاادر
اینمحیطپویا،بارقابتشدیدیمواجهشدهاناد(جیماز-جیمنازوسانز-وال.)8442،7ازایانرو،
برایدستیابیبهمزیترقابتیوحتیبقاا،باهتوانااییانطباا باامحایط،قابلیاتمعرفایایادههااو
محصوالتجدیدنیازدارند(جاوید،اناس،عباسوخان.)8471،8اینشارایطمادیرانرامجباور
کردهاستتابرایهدایتسازمانهایشان،تغییرپاارادایمدهناد،تصامیماتراهباردیراساریعتار
اتخاذکنندوکارکنانانعطافپذیرتریرااستخدامکنند.لذا،رفتارهایکاارینوآوراناهکارکناان
میتواندزمینهرابراینوآوریوبهبودعملکردسازمانفراهمکند(سندرزوهمکااران.)8474،9
رفتارکارینوآورانهکهنوعیرفتارفرانقشیاست(رورس4وهمکاران)8442،دربردارندهکشا 
کارگیریایدهاست.وجودچنینرفتارهاییمیتواندبهتوساعه

فرصت،خلقایده،ارتقایایدهوبه
محصوالت،خدماتورویههایکاریجدید،اثربخشیفردیوسازمانی،تناسبمیانتقاضااهای
شغلیومنابع(فیزیکی،اجتماعی،روانشناسی)،ارتباطاتمیانفردیورضایتشغلیکمککناد
(مادرید2وهمکاران.)8474،
محققانبسیاریبهبررسیتعیینکنندههایفردیوسازمانیرفتارهایکارینوآورانهکارکنان
پرداختند،زیرااعتقادبرایناستکهشناختاینعواملبرایمدیریتسرمایهانسانیهرساازمانی
حائزاهمیتاست(جیمز-جیمنزوسنز-وال.)8442،درمطالعاتمربوطباهرفتارهااینوآوراناه
کارکنان،برخیازمحققانبریافتنرابطهبینفرهنگساازمانیمطلاوب(مثالترامرناارز،)8441،۴
استقاللشغلیواعتبارنوآوری(بیستد،)8479،1عملکردمادیران(رورسوهمکااران)8442،یاا
)ازیکسو،ورفتارکارینوآورانهکارکنان

رابطهبینرهبر-کارمند(آگاروال2وهمکاران8478،
ازسویدیگرمتمرکزشدهاناد.طباقگازارشناوآویمناابعانساانیآسایا()8474تنهاا84درصاد
1. Jiménez-Jiménez and Sanz-Valle
2. Javed, Anas, Abbas, Khan
3. Sanders et al
4. Reuvers
5. Madrid
6. Trompenaars
7. Bysted
8. Agarwal
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متخصصانمنابعانسانیدرروندنوآوریسازمانهامشاارکتداشاتهانادکاهبیاانگرآناساتکاه
سازمانهاهنوزاهمیتنقشمنابعانساانیدررونادناوآوری(اعامازفاردیوساازمانی)رادرک
نکردهاند.ازاینرو،تجزیهوتحلیلفرایندهایمدیریتیازجملاهمادیریتمناابعانساانیبارایتحقاق
رفتارنوآورانهامریاساسیاست.
دیدگاه منبعمحور7کهبرشایستگیهایدرونیبرایکسبمزیترقابتیتأکیددارد،پایههاای
نظریمناسبیرابرایپیشبردانعطافپذیری منابعانسانیباهعناوانیاکشایساتگیدرونایفاراهم

کردهاست(لراک،تااکوچیواسانل8449،؛رایاتواسانل.)7332،8طباقدیادگاه منباعمحاور،
منابع انسانییکقابلیتپویایسازمانیاستکهتأکیدزیادیبرسازگاریدرونای

انعطافپذیری

بااهویااژهسااازگاریویژگ ایهااایکارکنااانمتناساابباااشاارایطمتغییاارمحیطاایدارد.درواقااع،
باتوجهبهشارایطمحیطای

انعطافپذیریمدیریتمنابعانسانی،مهارت،تواناییورفتارکارکنانرا

تغییرمیدهد(نگاوولاویی.)8442،9ازایانرو،طار هاایناوآوریوابساتگیزیاادیباهداناش،
تخصصوتعهدکارکناندارد(یانت4وهمکاران.)733۴،بااینحال،هرچندبرخیمطالعات(مثال
نگوولویی)8442،بهبررسینقشانعطافپذیریمنابعانسانیدرناوآوریپرداختاهاناد،امااایان
مطالعاتتوجهچندانیبهدیدگاهرفتاریکارکناننداشتهاندوخألدانشمستنددربارهاقاداماتو
انسانیکهمنجربهرفتارنوآورانهکارمنداندرسازمانمیشود،مشهوداست.

پذیری 
منابع


انعطاف
ازسویدیگر،سرمایهروانشناسیمیتواندساختاریراشکلدهدکاهباهتوضایرراباط،باین
کند.همانگوناهکاهلوتاانز،یوسا واوولیاو2

پذیریمنابعانسانیورفتارنوآورانهکمک

انعطاف
()8441بیانکردندسرمایةروانشناسیبهعنوانیکمتغیرذهنایازتعیاینکننادههاایمهامرفتاار
کارینوآورانهکارکنانمحسوبمیشود.مطالعاتیکهرویعواملفردینوآوریصورتگرفته
است،بهبررسیعواملیمانندشخصیت(جورجوژو،)8447،۴ظرفیاتهااوتوانااییخاودرهبری

)1. Resource-based view (RBV
2. Lepak, Takeuchi, & Snell; Wright & Snell
3. Ngo & Loi
4. Youndt
5. Luthans, Youssef and Avolio
6. George & Zhou
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عزتنفسوخودادراکی(چنوآری)8441،8پرداختهاندو
(کارملی،متایروویسبرگ ،)844۴،7
بررسیهایاندکی(جانسان8444،؛راماامورتیوهمکااران8442،9؛ساندرزوهمکااران)8474،
شناسیبررفتارکارینوآورانهبهعملآمدهاسات.لاذا،ایانپاژوهشباه

دربارهتأثیرسرمایهروان
سؤاالتذیلپاسخمیدهدکه:آیاانعطافپذیریمدیریتمناابعانساانیباررفتارکاارینوآوراناه
روانشناسیچهنقشیدراینرابطهدارد؟
سرمایه 

کارکنانتأثیردارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
انعطافپذیری منابعانسانی
مهارتها

سازمان از

منابعانسانی

انعطافپذیری منابعانسانیعبارتاستاز« :میزان بهرهمندی

بهرهگیری ساازمانهاا از
و الگوهای رفتاریالزم برای اتخاذ بهترین تصمیمات در محیط رقابتی و 
منابعانساانی بارای مادیریت بهیناه ایان مناابع» (رایاتواسانل،

مناسبترینکارکردهای مدیریت
بهمنزله یک خصیصه درونی سازماناستکهدارای سهمؤلفاه:
منابعانسانی 
انعطافپذیری 

.)7332
رفتاریوانعطافپذیریمهارتیمایباشاد(نگاوولاویی،

انعطافپذیری

وظیفهای،

انعطافپذیری

8442؛رایتواسنل.)7332،انعطافپذیریوظیفاهایتوانااییانجااموظاای گونااگونتوساط
کارکناناست(بلترانمارتینوهمکاران.)8442،4بهاینمعناکهکارکناانقاادرباهانجااموظاای 
مختل وتحاتشارایطمختلا هساتند(وندن بارگووندرولاده.)8442،2انعطاافپاذیری
مهارتیبرسرعتوسهولتکسابمهاارتوتوانااییهاایجدیادتوساط کارکناانداللاتدارد
(بلتران-مارتینوهمکاران.)8442،رایتواسنل()7332نیزانعطاف مهارتیراکاربردهای متعدد
مهارتهای منابع انسانی در وضاعیتهاای مختلا ،ونحاوهساازماندهی مجاددوساریعافاراد باا

مهارتهای مختل


تعری میکنند.انعطافپذیریرفتارینیزبیانگر میزان بهرهمندی کارکنان از

ایکهبه آنهااامکاان ساازگاری باا الزاماات
گونه 
به 
مجموعة گستردهای از الگوهای رفتاریاست؛ 
خاص موقعیتی را میدهد(بلترانمارتینوهمکاران.)8442،
1. Carmeli, Metair and Weisberg
2. Chen & Aryee
3. Janssen; Ramamoorthy et. al.
4. Beltrán-Martín, et al
5. Van Den Berg, and Van der Velde
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سرمایه روانشناسی
تبروانشناسیمثبتگراتوسطگروهای از

ویکموبهدنبالشکلگیریمک


بیست
با آغاز سده
روانشناسانبهرهبری سیلیگمن ،7مفهومرفتارسازمانیمثبتگراتوسطلوتانزوهمکاران()8441

مطاار شااد.هسااتهساااختاری ساارمایهروانشناساای از چهااار مؤلفااهامیاادواری ،خااوشبیناای،
کارآمدیو تابآوری8تشکیل شدهاست(لوتانزوهمکااران.)8441،اسانایدر9وهمکااران
خود 
 
مثبتمیدانند که ازاحساسموفقیاتآمیاز.7:عاملیات

( )7337امیدواری را یکحالتانگیزشی
راههاای
(داشتن اراده(انرژی) برای دستیابی به نتیجه موردنظر)و.8مسیرها(شناسایی هادفهااو 
خوشبینی،نگرشیمثبتاستکهباآنچهفردانتظار

هدفها)ناشی شدهاست.

متفاوت رسیدن به
دارددرآیندهپدیادارشاود،ارتبااطدارد.افاراد خاوشباین بار اسانادهای کلای تکیاه مایکنناد،
میدهندوشکساتخاود
تواناییهای درونی نسبت 

موفقیتهایشان را به

اسنادهایشانپایدار است،
میدهند(لوتانزوهمکاران.)8441،خودکارآمدی،داللتبربااورفارد
را به عوامل بیرونی نسبت 
بهتواناییخوددردستیابیبهیکهدفخاصدریکوضاعیتخااصدارد(بانادوراولاوک،4
.)8449تابآورینیزبهعنوان«ظرفیتروانشناختیمثبتبرایبازگشتازحاستنفار،اساترس،
درگیری،شکستوحتیتغییرمثبت،پیشرفتوافزایشمسئولیتاسات(عبااسورجاا.)8472،2
افرادباتابآوریمثبت،راه هاایجدیادیرابارایمقابلاهبااریساکونااراحتیارائاهمایکنناد.
تابآوریپیامدسازگاریمثبتیاپایداریهنگاممواجههباسختیهاومشکالتبرایدستیابیبه

موفقیتاست.نهایتاً،اینافرادتواناییانطبا وتعدیلتغییراتمثبترادارند(لوتاانزوهمکااران،
.)8441

رفتار کاری نوآورانه
رفتار کاری نوآورانه ،نوعی از رفتارهای شهروندی اختیااری هساتند کاه الزامااً در نقاشهاا و

1. Seligman
2. Hope, Optimism, Self-efficacy, Resiliency
3. Snyder
4. Bandura & Locke
5. Abbas &Raja
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شر وظای

رسمی کارکنان از آنهاانتظارنمیرود(خلیلیپوروخنیفر.)98:793۴،رفتارکااری

مجموعهایازاقداماتآگاهانهفرداستکههدفآنکش فرصت،خلقایده،دفاعاز

نوآورانه
ایدهوتحققایدههایجدیددریکنقشکاری،گروهییااساازمانیاساتکاهعملکاردنقاش،
گروهیاساازمان رابهباودمایبخشاد(توریاکوتوریاک.)933:8472،رفتاارکاارینوآوراناه،
ت(دیجانگودنهارتوگ)8441،7شااملچهااربعاد:

مفهومی«چندبعدی»است وطبقمطالعا
کارگیریایدهاست.کش فرصت،شااملشناسااییو

کش فرصت،خلقایده،دفاعازایدهوبه
درکمشکالتونیازهادریکزمینهکاریاستکهفرصتیرابرایتغییروبهبودایجادمیکناد

ومستلزمتوجهبهمحیطکاریوحفظآنهمراستاباپیشرفتهاورویادادهایاخیاراسات.خلاق
ایدهشاملارائهایدههایناووجساتجویراهحالهااوفناونجدیادبارایمساائلکااریازساوی
کارکناناست(دیجانگودنهارتوگ8441،؛مورا،لیتایری،رادایلیواسریلر)8479،8؛دفااع
ازایدهشاملتالشافرادبرایجلبحمایتوپشتیبانیمدیرانوهمکارانازایدههایجدیداست
(دیجانگودنهارتوگ8441،؛موراوهمکاران .)8479،نهایتاً،بهکارگیریایدهشااملتاالش
برایتبدیلایدههاینوبهراهکارهایعملیوبهکارگیریآنهادرفعالیتهایکاریسازماناست
دنهارتوگ8441،؛موراوهمکاران.)8479،
(دیجانگو 

چارچوب مفهومی پژوهش
انعطافپذیری منابعانسانی و رفتارکاری نوآورانه
انعطافپذیریمنابعانسانییکیازابعادانعطافپذیریسازمانیاستکهبرانطبا ویژگیهای
کارکنان(یعنیدانش،مهارتورفتار)باتغییرشرایطمحیطایتمرکازدارد(نگاوولاویی:8442 ،
نهتنهامیتواندجاوساازمانراباهگوناهایشاکلدهادکاهباه
پذیریمنابعانسانی 

.)7۴24انعطاف
حمایتازخلقایده ،ریسکپذیری،یادگیریمهارتهایجدیدوگرایشبهنوآوریمنجرشود،
بلکهبهکارکناناجازهدهدتاازمهارتوتواناییهایخودبرایبهکارگیریروشهاایجدیادو
بهترانجامکاراستفادهکنند(دو،یهومادسن.)847۴،9درواقع،منابعانسانیانعطافپاذیر،ساازمان
1. De Jong & Den Hartog
2. Mura, Lettieri, Radaelli, and Spiller
3. Do, Yeh and Madsen
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راقادرمی سازدتاقابلیتانطبا باشرایطنامطلوبومتناوعدرمحایطداخلایوتغییاراتمحایط
خارجیراداشتهباشد(رایتوباسول8448،7؛کوماریوپرادهان.)8474،8کارکنانیکاهدارای
انعطافپذیریرفتاریهستندبیشاتردرگیاررفتارهاایغیارمعماولماننادریساکپاذیری،تغییارو
شوند.کارکنانیکهدارایوفقپذیریبیشتریهستند،بهتارمایتواننادخاودرادرهار

خالقیتمی
وضعیتجدیدوپیچیدهتغییردهنادوباهشایوهاثاربخشتاریازاجارایتغییاراتحمایاتکنناد
(باتاچاریا،گیبسونودوتی .)8442،9اساسااًساازمانهااییکاهدارایمناابع انساانیانعطاافپاذیر
هستند،دانش،مهارتونگرشکارکنانرامطابقباشارایطمختلا موردنیاازشاکلمایدهنادو
همینترتیبکارکناانناوآورتریدارنادورفتارهاای نوآوراناهبیشاتریازآنهااسارخواهادزد
به 

(شیرتون،وست،داوسون،بیردیوپاترسون.)844۴،4انجاماینکارباعثمایشاودکاهکارکناان
بهدلیلداشتنمهارتها،دانشوتواناییهاایمتناوعکاهگارایشباهعمالدرهارشارایطیراباه

اعتمادبهنفسرادرآنهاتقویتمیکندودرنتیجاهباررفتاارآنهاابارای

کارکنانمیدهد،احساس
ای رو ،فرضیة زیرمطر
نوآوریتأثیرمیگذارد(اینینک.)8478،2از 

میشود:


بررفتارکارینوآورانهکارکنان،تأثیرمثبت دارد.

منابعانسانی
پذیری 


انعطاف

سرمایه روانشناسی و رفتارکاری نوآورانه
سرمایهروانشناسیبابهکارگیریاحساساتمثبت،ظرفیتافرادراتوسعهمیدهدوتوانمندی
افرادرابرایبروزرفتارهاینوآورانهبهبودمایبخشاد(اویوهمکااران.)8477،۴وجاودمخزنای
گستردهازمنابعروانشناسیمثبت(شااملامیادواری،خودکارآمادی،خاوشبینایوتاابآوری)

میتوانددرحلمسائلوارتقایخالقیتونوآوریمفیدباشد،زیراکارکنانیکهتفکاراتمثبات

دارند،خال ترونوآورترهستند(پترسونوهمکاران.)8477،1اقدامات کااری نوآوراناه مساتلزم
تواناییهای خوددارناد.دربساتررفتارهااینوآوراناه ،افارادیکاه

افرادی استکه باور باالیی به
1. Wright & Boswell
2. Kumari & Pradhan
3. Bhattacharya, Gibson, and Doty
4. Shipton, West, Dawson, Birdi, and Patterson
5. Eenink
6. Avey, Reichard, Luthans and Mhatre
7. Peterson, Luthans, Avolio, Walumbwa and Zhang
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احساسخودکارآمدیخال باالییدارناد،توانااییخلاقپیامادهایخالقاناهو رفتارهاای کااری
نوآورانهبیشتری را دارند(تیرنیوفارمر .)7792:8448،7رگوو همکااران (،)8478ارتبااط میاان
بیندرحالیکهازرویدادهاینامطلوب


افرادخوش
خوشبینیوخالقیتونوآوری را نشان دادند.

زندگیفاصلهمیگیرند،انتظاروقوعرویدادهایمثباترادارناد.باتوجاهباهنگارشهاای مثبات و

رفتارهایکاری نوآوراناه اعام از

خوشبینی درتمامی مراحل

میرود
الگوهای تفکر سازنده انتظار 
بهکارگیری ایده ،نقاش زیاادی داشاتهباشاد.باهعاالوه،ازمنظار
کش فرصت ،خلق ایده ،ارتقا و 
زامباردووبویاد)8442(8امیدوارییکیازعناصرسرمایهروانشناسیاستکهگرایشباهآیناده
تواناییهایخوددربرخوردباچالشهاا(امیادمبتنایبارواقاعگرایای)را

دارد.امیدواری،ایمانبه
راههاایقادیمی بساته شاده باشاد،
زمانیکه 

میکنند و
تقویتمیکند.افراد امیدوار خطر را قبول 
راهکارهای جایگزین را جستوجاو مایکنناد.نهایتااً،تاابآوریباهافارادکماکمایکنادکاه

).ازاینرو،فرضیةذیل

انعطافپذیربودهوخودراباشرایطعدماطمینانتطبیقدهند(کوتو8448،

قابلطر است:
سرمایهروانشناسیبررفتارکارینوآورانهکارکنان،تأثیرمثبت دارد.


نقش میانجی سرمایه روانشناسی
انسانیبررفتارکارینوآورانه،نقشنظام منابعانسانی

پذیری 
منابع


تأثیرمستقیمانعطاف
عالوهبر

بهعنوانمیانجی
سرمایهروانشناسی -

یتواندازمسیر
درحمایتازرفتارکارینوآورانهکارکنانم 
اینرابطه-حاصلشود.درواقع،مطالعات(آوریوهمکاران)8474،نشانمیدهدکهبینسارمایه
روانشناساای وعملکااردکارکنااان،رابطااهوجااوددارد.براساااسمبااانینظااریومطالعاااتقبلاای،

تأثیردارد.درعینحالفار

رفتارکارینوآورانه
انعطافپذیریمنابعانسانیبر 

بارایاناساتکاه

بهعناوانیاکواساطهعمالمایکناد،بیشاتراسات.
نیرویاینتأثیرزمانیکهسرمایهروانشناسی 

ابعادانعطافپذیری

رایمثال،یکیازویژگیهایروانشناسی،خودکارآمدیاستکهمستقیماَبا
ب 
وظیفهایرابطهدارد.تواناییانعطافپذیربودنباخودکارآمدیترکیابمایشاود(وندنبارگو
1. Tierney & Farmer
2. Zimbardo and Boyd
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نهتنهابهپذیرشمسئولیتاقداماتمنجرمیشود،بلکهباحفظ
وندرولده.)8442،خودکارآمدی 
انگیزهوتالشبرایانجاموظای برایانجاامآنارتبااطدارد(بانادورا)7331،کاهدرنهایاتباه
انجامموفقوظای پیچیدهوبلندمدتوبهطورخاصخالقانهمنجرمیشود.انعطافپاذیریمناابع
موجبایجادرفتارکارینوآوراناهدرساازمانشاود.

انسانیباتقویتسرمایهروانشناسیمیتواند
برخیمطالعات(مثل کتکاروست)8443،7نشاندادنادکاهاقاداماتمناابعانساانی،مهاارتهااو
رفتارهایانعطافپذیررادرکارکنانگسترشمیدهد،زیرابهتقویتسارمایهروانشناسایمنجار
میشود:
ازاینرو ،فرضیههای زیرمطر 
میشوند .

ابعانسانیبرسرمایهروانشناسی،تأثیرمثبتدارد.

انعطافپذیریمن


ازمسیرسرمایهروانشناسیبررفتاارکاارینوآوراناهکارکناان،

منابعانسانی
پذیری 


انعطاف

تأثیرمثبت دارد.


پیشینه پژوهش
تاکنون در داخل کشور تا زمان نگارش این مقاله ،تحقیقی دربردارنده نقاشانعطاافپاذیری
گریسرمایهروانشناسی یافت نشدهاسات.

منابعانسانیبررفتارکارینوآورانهکارکنانبامیانجی
در تحقیقاتخارجی نیز تعداد محدودی پژوهشدر ارتبااط باا موضاوعموردمطالعاهانجاامشاده
است کهخالصهای از نتایج آنها در جدول()7گزارش شده است.


جدول  .7پیشینه پژوهش
پژوهشگر

جامعه و نمونه و ابزار
سؤال /هدف

گردآوری داده و

یافته

تحلیل

()8478

وجژوک-تورک8

 84۴نفرازکارکناانشارکت

نتایجنشانمیدهدکاه"سارمایهروانشناسای" تاأثیرمثباتو

تحلیلرابطه رفتارکااری

هااایمتوسااطوباازرگدر

معنااایداریباااررفتاااارنوآوراناااهکاااارکارکنااااندارد.ساااه

نوآوراناااااهوساااااارمایه

لهستان/رگرسیونچندگانه

بعااد"خودکارآماادی""،امیاادواری"و"انعطااافپاااذیری"

روانشناسی


پیشبینیکنندهاصلیرفتارنوآورانهکاراست.


1. Ketkar and Sett
2. Wojtczuk-Turek
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(ادامه) جدول  .7پیشینه پژوهش
پژوهشگر

سؤال /هدف

()8479

پریتو،پرزسانتانا7

نقشاقاداماتمناابعانساانی
باررفتاار کااری نوآوراناه

جامعه و نمونه و ابزار
گردآوری داده و
تحلیل

یافته

732شااارکتاسااارانیایی/

نتایجنشانمیدهدکهشیوههایمنابعانسانیازجملهافازایش

تجزیهوتحلیلرگرسیون


تواناییوافازایشفرصاتباامیاانجیگاریدومتغیارمحایط
شامل:حمایتمدیریتوحمایتهمکارانارتبااطمثبتایباا

کارکنان

رفتارهایکارینوآورانهدارند.

()8474

تورکوتورک

()8472

عباسوراجا8

بررسینقشانعطافپاذیری

ازپاسخدهندگانشاامل14

نتااایجنشااانم ایدهاادکااهانعطااافپااذیریمنااابعانسااانیو

مناااابعانساااانیوفاااردیو

نفاارازکارکنااانسااازمان

انعطافپذیریفردیدرظهوررفتارکارینوآوراناهضاعی 


سرمایهروانشناسیدررفتار

هااایمختلاا درلهسااتان

هستندولیبادرنظرگرفتنمتغیرمیانجیسارمایهروانشناسای

کارینوآورانه

بودند.

اینارتباطایجادمیشود.


پرسشاانامهبااین891نفااراز

نتایجنشاندادکهدرافرادباسطرباالیسرمایهروانشناسای


کارکناااانساااازمانهاااای

بهتولید،کسبحمایتوپیادهسازیایدههاای

عالقهبیشتری

بررساااایتااااأثیرساااارمایه
روانشناسااایبااارعملکااارد

نوآورانهواسترسشغلی

همکاران)847۴(9

مادسنو

ارتباطانعطافپاذیریمناابع
انسانی،ناوآوریساازمانیو
فرهنگانطبا پذیری

پوکینه)847۴(4

نقشمدیریتمنابعانسانیو
تعهااداتعاااطفیدررفتااار

مختلااااا پاکسااااااتان-/

جدیددرمحلکارخوددارنادو باهطاورمشاابه،ایانافاراد

ANOVA

سطرپایینتریازاسترسشغلیدارند.

839پرسشااااااااانامهاز89

دهدکهانعطافپذیریمناابعانساانیمثباتبار

نتایجنشانمی

شرکتتایوانیدرصنایعبا

فرهنگسازگاریوباهناوآوریساازمانیکماکمایکناد.

بهعالوه،فرهنگسازگاریدارایتأثیرمساتقیمبارناوآوری
فناوریباال/استفادهآموس 
فرایندوتأثیرغیرمستقیمبرنوآوریمحصولدارد.
747نفااااارازکارکناااااان

نتایجنشانمیدهدکهرابطاهمثبتایباینادراکااتکارکناان

شرکتهایفعالدرحوزه

دربارهمدیریتمنابعانسانیورفتارنوآورانهکاروجوددارد.

منااابعانسااانی /آمااوزن

بهبااودتوانااایی،تقویااتانگیاازهوماادیریتمنااابعانسااانی

همبستگیوANOVA

بهبوددهندهفرصتبااسااختاررفتاارکاارینوآوراناهرابطاه
مثبتدارد.یافتههایتحقیق،ارتباطمثبتبینتعهدعاطفیو

نوآورانه

مدیریتمنابعانسانیوهمچنینرفتارکارینوآورانهراتأیید
کاارد،هرچناادتعهاادعاااطفینقااشمیااانجیدرارتباااطب این
مدیریتمنابعانسانیورفتارکارینوآورانهایفانمیکند.

همکاران)8471(2

جاویدو

رابطه مدیریتمنابعانساانی
انعطااافپااذیر،رفتااارکاااری
نوآورانهونوآوریشرکت

نمونه729مدیرانارشادو

انعطافپذیر،

یافتههایآنهانشاندادکه مدیریتمنابعانسانی


شرکتهاایدارای

مدیران 

تأثیرمثبتیبررفتارهااینوآوراناهدارد.عاالوهبارایان،رفتاار

فنآوریپیشرفته

نوآورانهکاریبرنوآوریشرکت،تأثیرمثبتدارد.

1. Isabel Prieto& Pilar Pe´rez santana
2. Muhammad Abbas &Usman Raja
3. Ben-Roy Do Pi-Wen Yeh Jean Madsen
4. Aistė Pukienė
5. Javed et al.
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ارائهشده،مادلمفهاومیپاژوهشدرقالاب
اینرو،باتوجهبهپژوهشهایگذشتهوتعاری  
از 
یکالگویترسیمیدرشکل()7بهتصویرکشیدهشدهاست.


شکل  .7مدل مفهومی پژوهش

روش تحقیق
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظار نحاو  گاردآوری اطالعاات ،توصایفی و از ناوع
مبتنیبر مادل معاادالت سااختاری اسات.در مادل تحلیلایپاژوهش،

همبستگی و بهطور مشخص
منابعانسانی شااملساه بعاد :انعطاافپاذیریوظیفاهای،انعطاافپاذیریمهاارتیو
پذیری 


انعطاف
رفتارکارینوآورانهشاملچهاربعاد:کشا فرصات،
انعطافپذیریرفتاری،متغیرپنهان برونزا ،

زاوسرمایهروانشناسیباچهاربعاد:

ایجادایده،دفاعازایدهوبهکارگیریایده،متغیر پنهان درون
تابآوری،متغیرمیاانجی اسات.درایانمادل ،متغیرهاای
آمدیو 

خود 
کار
بینی ،
امیدواری،خوش 

رفتارکارینوآورانهنقشمتغیار
انسانیوسرمایهروانشناسی برای متغیر 

پذیری 
منابع


پنهانانعطاف
مساتقل را دارناد و همچناین درارتبااط میاان دو متغیارانعطاافپاذیریمناابعانساانیوسارمایه
منابعانسانی نقاش متغیار
پذیری 


انعطاف
سرمایهروانشناسیمتغیر وابسته و متغیر

روانشناسی،متغیر

مستقل را دارد .ازآنجاکهمتغیرهای پژوهش در سطر فردی هستند ،سطر تحلیل در این پاژوهش،
سطرفردی است .جامعةآماریپژوهش ،کارکنانستادیاداراتمرکزیبانککشاورزیتهاران
شامل 7749نفرهستندکهبااستفادهازفرمولکوکرانوبهشیوهتصادفیطبقاهای812پرسشانامه
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تحلیلشد.ابزار گردآوری اطالعات در اینپژوهش،پرسشانامةاساتانداردباوده اساتکاهبارای
گیریانعطافپذیریمناابعانساانی(شااملانعطاافپاذیریوظیفاهای،رفتااریومهاارتی)از

اندازه
اندازهگیاریسارمایهروانشناسای
ال،برای 

پرسشنامهبلتران-مارتینوهمکاران(،)8442با  77سؤ
روانشناسایلوتاانزو
کارآمدیو تابآوری)ازمقیاسسرمایه 
خود 
(شاملامیدواری ،خوشبینی  ،
همکاران(،)8441با89سؤالوبرایرفتارکارینوآورانه(کش فرصت،خلقایده،دفاعازایده
کارگیریایده)نیزازپرسشنامهدیجانگودنهاارتوگ()8474باا78ساؤالاساتفادهشاد.

وبه
برایسنجشرواییپرسشنامه ازرواییهمگراوواگرا(جدول)4وبرایتحلیلپایااییپرسشانامه
اندازهگیاری
بهمنظور  
نیز ازضریبآلفای کرونباخوپایاییترکیبی(جدول)9استفادهشدهاست .
ارائهشده ازطرف پاسخدهندگان،از مقیااس  2امتیاازیلیکارت کاه از گزیناه
پاسخهای 
وسنجش 
کامالًمخالفم تا کامالًموافقم را شامل میشاود ،اساتفاده شاده اسات.بارایگزیناه کاامالًماوافقم
نمره  ،2به گزینهموافقمنمره ،4به گزینه نظریندارم نمره  ،9به گزینه مخالفمنمره8و باه گزیناه
دادههاانیاز ازمادلساازی معاادالت
کامالًمخالفمنمره 7درنظرگرفتهشادهاسات.بارایتحلیال 
نرمافزارSmart PLSاستفاده شدهاست.
ساختاری بارویکردحداقلمربعات جزئی با بهکارگیری 

یافتههای پژوهش
اطالعاتجمعیتشناسینمونهآماریدرجدول()8بیانشدهاست.

جدول  .8اطالعات جمعیتشناسی نمونه آماری
جنسیت

تحصیالت

سن

سابقه خدمت

مرد۴7۸27/

دیرلم74۸49/

کمترازسی۴۸29/


تا  3سال3۴41 /

زن92۸43/

کارشناسی42۸2۴/

94تا44سال29۸۴4/

 3تا 74سال84۴74/



ارشد92۸82/

44تا24سال99۸42/

 77تا 73سال82۴43/

دکتری2۸1۴/

بیشاز۴۸78/24

 73تا 84سال73۴43 /
 84به باال83۴81 /
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دادههاای ایان پاژوهش در دو بخاشزیار باهطورخالصاهمطار 
یافتههای حاصل از تحلیال 

میشود:

.7بررسی برازش مدل پژوهش:این بخش شامل ال )بارازش مادلهاای انادازهگیاری،
ب)برازش مدل ساختاری و ج)برازشمدل کلیاست.

الف)بررسی برازش مدل  -مدلهای اندازهگیری:این برازش شاامل ساه معیاار پایاایی،
روایی همگراو واگراست.
جدول  .9مقادیر پایایی ترکیبی ،AVE ،آلفای کرونباخ Q2 ،و  R2متغیرهای پنهان پژوهش
متغیر  /شاخص

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

EVA

R2

Q2

انعطافپذیری منابعانسانی

-

-

-

-

-

انعطافپذیریوظیفهای

4/22

4/19

4/۴2

4/141

-

انعطافپذیریمهارتی

4/34

4/22

4/14

4/218

-

انعطافپذیریرفتاری

4/29

4/18

4/24

4/۴13

-

سرمایه روانشناسی

-

-

-

4/971

4/279

کارآمدی
خود 
 

4/34

4/38

4/17

4/271

-

امیدواری

4/34

4/38

4/1۴

4/298

-

تابآوری

4/37

4/22

4/۴8

4/217

-

خوشبینی

4/39

4/37

4/17

4/227

-

رفتارکاری نوآورانه

-

-

-

4/48۴

4/132

کش فرصت

4/37

4/22

4/11

4/112

-

خلقایده

4/34

4/29

4/12

4/28۴

-

دفاعازایده

4/37

4/2۴

4/12

4/227

-

بهکارگیریایده

4/23

4/27

4/18

4/172

-


 پایایی:با استفاده از سه معیاار ضارایب بارهاای عااملی ،آلفاای کرونبااخ و پایاای ترکیبایپرسشهاا از  4/4بیشاتر اسات.

میشود.مطابقباشکل( ،)8تمام بارهای عاملی
اندازهگیری 
 
ازایانرو،حاذف های یاک از آنهاا الزم نیسات.همچناینمطاابق باا جادول ،9مقاادیر
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پایاییترکیبی(ستون اول)وآلفای کرونباخ (ستوندوم) تماممتغیرهاابااالی4/1اسات کاه

میدهد.
اندازهگیری را نشان 
مدل 
برازش 
 روایی همگرا و واگرا (تشخیصی):با مقایسة مقدار ضریب،AVEمتغیرهااباا4/2بررسایشود.باتوجهبه بزرگتربودن مقدار این ضریب از 4/2برای همة متغیرهای پنهان مرتبة اول


می
اندازهگیاری تأییاد مایشاود.براسااس
مدلهای 
مناسببودن 

و دوم ،رواییهمگرای مدل و
جدول  ،4مقدار جذرAVEتماممتغیرهای مرتبة اول از مقدار همبساتگی میاان آنهاا بیشاتر
اسات کاه ایان امار روایای واگرایای مناساب و بارازش خاوبمادلهاای انادازهگیاری را
میدهد.
نشان 

جدول  .4ماتریس سنجش روایی واگرا به روش فرنل و الرکر
متغیر
 .7انعطاااااافپااااااذیری
وظیفهای


7

7

8

9

4

3

3

1

2

3

74

77

4/27





















**


.8
انعطافپذیریمهارتی 4/24 4/14



**
**

.9
انعطافپذیریرفتاری 4/19 4/۴9 4/24























































































کارآمدی
خود 

.4

**
**
**
4/24 4/44 4/24 4/93

 .2امیدواری

**
**
**
**
4/21 4/27 4/92 4/27 4/91

 .۴تابآوری

**
**
**
**
**
4/11 4/12 4/14 4/42 4/24 4/47

 .1خوشبینی

**
**
**
**
**
**
4/24 4/19 4/۴2 4/۴4 4/91 4/42 4/92

 .2کش فرصت

**
**
**
**
**
**
**
4/22 4/24 4/43 4/24 4/4۴ 4/94 4/43 4/4۴

 .3خلقایده

**
**
**
**
**
**
**
**
4/21 4/1۴ 4/92 4/48 4/42 4/93 4/94 4/4۴ 4/91

 .74دفاعازایده

**
**
**
**
**
**
**
**
**
4/22 4/28 4/14 4/41 4/27 4/24 4/43 4/9۴ 4/24 4/4۴

بهکارگیریایده
 .77

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
4/23 4/1۴ 4/۴4 4/۴9 4/28 4/2۴ 4/28 4/43 4/94 4/24 4/44



1. Fornell & Larcker
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ب) بررسی برازش مدل -مدل ساختاری

معنیداری tاز7/3۴بزرگتار هساتند
 .7ضرایب معنیداری :tمطابق شکل( ،)8تمام ضرایب 
که این موضاوع معنایدارباودن رواباط میاان متغیرهاا رادر ساطراطمیناان4/32نشاان مایدهاد.
متغیرهایدرونزای مدل،مساوی یاابیشاتر

باتوجهبه شکل،8تماممقادیر R2مربوط به

.8معیار:R2
از 4/99است که نشانگر برازشمناسب مدل ساختاریاست.9.معیاار:Q2ایان معیاار بارای تماام
سازههامقداری مثبت است کهمؤید برازشمناسب مدل ساختاری است.

ج)بررسی برازش مدل کلی :معیاار GoFیاا نیکاویی بارازش معیااری اسات بارای بررسای
اندازهگیری و ساختاری را کنترل مایکناد.باتوجاهباه ساه
برازشکلی مدل که هر دو بخش مدل 
مقدار4/82،4/47و4/9۴که مقادیر ضعی  ،متوسط و قوی برای نیکوییبرازش معرفای شادهاناد
دستآمدن مقدارGoF=4/24برایاینپژوهش،برازش بسیارمناساب مادل
به 
(کالین)8474،7و 
میشود.
کلی تأیید 
 .8آزمون فرضیههای پژوهش :این آزماون شاامل الا )بررسای ضارایب استانداردشادهو
معنیداریtهریاک ازمسایرهای مرباوط باه هریاک از فرضایههاا(شاکل)8
ب)بررسی ضرایب 
میشود.

براساااس یافتااههااادرشااکل( ،)8مقاادار ضااریب معناایداری( )tمساایرهای روابااط میااان
منابعانساانیوسارمایه
پذیری 


)،انعطاف
منابعانسانی ورفتارکارینوآورانه(4/۴2۴
پذیری 


انعطاف
)میباشدکههمگی
نیزسرمایهروانشناسی ورفتارکارینوآورانه( 2/41۴

روانشناسی()3/372و

از7/3۴بیشاتر اسات کاهبیاانگرمعنایدارباودن رابطاهانعطاافپاذیریمناابعانساانیبااساارمایه
روانشناسی با
ورابطهسرمایه 

منابعانسانیبارفتارکارینوآورانه
پذیری 


شناسی،رابطهانعطاف

روان
رفتارکارینوآورانهدر سطر اطمینان4/32است.
وسرمایهروانشناسی()4/2۴9است که

منابعانسانی
پذیری 


انعطاف
ضریب استاندارد مسیر میان
منابعانسانی تقریباً  2۴درصد از تغییاراتسارمایهروانشناسایرا تبیاین
پذیری 


کندانعطاف
بیان 
می
پذیریمناابعانساانی ورفتارکاارینوآوراناه()4/98۴


انعطاف
میکند؛ضریب استانداردمسیر میان


1. Kline
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شکل  .8ضرایب استانداردشدة بار عاملی (ضرایب معنیداری )t




منابعانسانیتقریباً  99درصد ازتغییرات رفتارکاارینوآوراناه
پذیری 


کندانعطاف
است که بیان 
می
میکند؛همچنین ضریب استانداردمسیرمیانسارمایهروانشناسای و رفتارکااری
سازمانی را تبیین 
نوآوراناه( )4/477اسات کاه بیاان مایکناد سارمایهروانشناسایتقریبااً  47درصاد از تغییارات
منابعانسانیبار
پذیری 


مستقیمانعطاف
میکند.ضریباثرغیر
رفتارکارینوآورانه سازمانی را تبیین 
رفتارکااارینوآورانااهبراباار()4/897اساات؛یعناایانعطااافپااذیریمنااابعانسااانیازمساایرساارمایه
روانشناسی89درصدازتغییراترفتارکاارینوآوراناهکارکناانرا تبیاین مایکناد.درمجماوع،

پذیریمنابعانسانیبررفتارکارینوآورانهبرابارباا4/221اساتکاهبیاان

ضریباثرکلانعطاف
منابعانسانی./221بررفتارکارینوآورانهتأثیردارد.
پذیری 


کندکهانعطاف

می


نتیجهگیری و پیشنهادها
باتوجهباه اهمیات انعطاافپاذیریمناابعانساانی و سارمایهروانشناسایدرتحقاق رفتارکااری

منابعانسانی بر رفتارکارینوآورانه باتأکیدبار
پذیری 


انعطاف
نوآورانه،این پژوهشبهبررسیتأثیر
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سرمایهروانشناسیدربخشستادیاداراتمرکزیبانککشاورزیپرداختاه

نقش میانجی متغیر
منابعانسانیبر رفتارکارینوآورانه ،تأثیر مثبتو معنایدار
پذیری 


انعطاف
میدهد
است.نتایج نشان 
دارد .بنابراین ،تأکیدبر انعطاافپاذیریمناابعانساانی ،رفتارکاارینوآوراناهرا در ساازمان تساهیل
میکند.یافتههایاینپژوهشبایافتههایجاویدوهمکاران(،)8471پوکینه()847۴وتاورکو

همراستامایباشاد.جاویادوهمکااران()8471بیاانداشاتندکاهعاالوهباراینکاه
تورک( )8472
بهطورمثبتومعنیداریبارفتارکارینوآورانهدرساازمانارتبااطدارد،
انعطافپذیرمنابعانسانی 
یمیگذارد .پوکینه()847۴نیز

معنیدار
رفتارکارینوآورانهنیزبرنوآوریسازمانی،تأثیرمثبتو 

نشاندادکهنتایجنشانمیدهدکهرابطهمثبتیبینادراکاتکارکناندربارهمدیریتمنابعانسانی
یبهبوددهناده

ورفتارنوآورانهکاروجوددارد.بهبودتوانایی،تقویتانگیزهومدیریتمنابعانسان
طرفدیگر،ایننتاایجباانتاایجتحقیاق
فرصتباساختاررفتارکارینوآورانهرابطهمثبتدارد.از 
همراستاست.ازمنظرآنهاانعطافپاذیرمناابعانساانیرابطاهمثبتایباا
تورکوتورک()8472نیز 
رفتارکارینوآورانهدارد.

یافتههاای پاژوهش بیاان مایکندکاه سارمایهروانشناسای باررفتارکاارینوآوراناه
بهعالوه ،
معنیداری دارد.ایانیافتاهباایافتاههاایعبااسوراجاا(،)8472تاورکو
کارکنان تأثیر مثبت و 
تورک()8472ووجژوک-تورک()8478همسومیباشد.عبااسوراجاا()8472بیاانکردناد
نحویکهافراد


وآورانهدرسازمانوجوددارد؛به
شناسیورفتارکارین

رابطهمثبتیبینسرمایهروان

دههاایجدیاد،کسابحمایاتاز
باسطرباالیسرمایهروانشناسای،عالقاهبیشاتریباهخلاقایا 
ادهسازیایدههایجدیددرمحلکاردارند.تورکوتورک()8472نیازپای
ایدههایجدیدوپی 
بردندکهسرمایهروانشناسی،رابطهمثباتومعنایداریباارفتارکاارینوآوراناهکارکنااندارد.
روانشناساای"ت اأثیرمثبااتو
نهایتااااً،نتااایجوجااژوک-تااورک()8478نشاااندادکااه"ساارمایه 
معنیداریبررفتارکارینوآورانهکارکناندارد.

برسرمایهروانشناسی است.

منابعانسانی
پذیری 


تأثیرانعطاف
بهعالوه،نتایج پژوهشحاکیاز
ایاانیافتااههااابااایافتااهتااورکوتااورک()8472هاامراستاساات.براساااسنظاارایااندومحق اق،
یباسرمایهروانشناسیدارد.درواقاعساازوکار

پذیریمنابعانسانی،رابطهمثبتومعنیدار

انعطاف
روانشناساایدرسااازمانماایشااود.همچنااین
منااابعانسااانیانعطااافپااذیرموجاابتقویااتساارمایه 
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نهتنها تأثیر مستقیم بررفتارکارینوآورانه کارکناندارد،بلکاهازمسایر
منابعانسانی 
پذیری 


انعطاف
سرمایهروانشناساینیازباررفتارکاارینوآوراناهتاأثیر غیرمساتقیمدارد.باهایانمعنااکاه سارمایه

منابعانسانیورفتارکاارینوآوراناه ایفاا
پذیری 


انعطاف
روانشناسی ،نقش میانجیرا دررابطة بین

ماایکنااد.ازایاانرو،یکاایازراههااایناااگزیرسااازمانباارایایجااادنااوآوری،ایجااادوارتق اای
رفتارهایکارینوآورانهدرکارکناناست.گرچهاینامرانکارناپذیراستکهبسیاریازمتغیرهاو

عواملسازمانیدرایجادایننوعرفتارهادخالتدارند،یکیازمهمتارینساازوکارهابارایباروز

رفتارکارینوآورانهدرکارکنان،انعطافمناابعانساانیاسات.بناابراین،ساازمانهااباااساتفادهاز
پذیریمنابعانسانیوبهکارگیریروشهاییجهاتافازایشهرکاداماز

الگوهایمختل انعطاف
پذیریمناابع انساانیوایجاادمحیطایمناساببااجاوحماایتیازناوآوریکارکناان

ابعادانعطاف
روانشناسای،
سویدیگر،سارمایه 
میتوانندقدممؤثریبرایافزایشقدرترقابتیخودبردارند.از 
منابعانسانیورفتارهایکارینوآورانهایفامایکناد.تواناایی
پذیری 


رابطهانعطاف
نقشیحیاتیدر
شناسیاست،ارتباطمستقیمیبا

انعطافپذیربودنیاهمانتابآوریکهازابعادمهمسرمایهروان
خالقیتونوآوریفردیدارد،همچنینبعددیگر،یعنیخودکارآمدی،اهمیتزیاادیدرایجااد
ومتخصصانمنابعانسانی

وبروزآندرکارکنان،ایفامیکند.بنابراین،مدیران

رفتارکارینوآورانه
بانککشاورزیبایدبهافزایشوتحریکخالقیتکارکنانازطریقتقویتسارمایهروانشناسای
دبهعنوانیکیازمعیارهایاصلیدر
سرمایهروانشناسیبای 

بهطورکلی
توجهبیشتریداشتهباشند .
انتخابافرادنیزدرسازماندرنظرگرفتهشود،زیرامیتواناطمیناانحاصالکاردکاهافارادیباه
استخدامسازماندرمایآینادکاهقابلیاتوویژگایهااییهمچاونانعطاافپاذیربودنیااقادرت
اال،اعتمادبهنفسوخودکارآمدیباالدارندومایتوانناددرمسایررسایدنباههادف

تابآوریب
نوآوریسازمانبسیارمفیدباشند.بهعالوه ،مدیرانبانک باید ساختار منعط


دربانککشاورزی

را ارتقا دهند تانگرش مثبتای را بارایرفتارکاارینوآوراناه در آن ایجااد کنناد.همچناینباناک
ویژهایبه تحقیقات بنیادی درسازمان و یافتاهتحقیقاات دانشاگاهی در ایان
کشاورزی بایدتوجه 
یویژهایرا برای تحقیق و توسعه اختصاص دهد .

بودجهها

حوزه داشته باشد و
نهایتااً،نظارباه جدیادبودن موضاوع وباتوجاهباهاینکاهتحقیقاات مشاابهی درزمیناه تاأثیر
مایهروانشناسی وجود ندارد،

انسانیبررفتارکارینوآورانهبامتغیرمیانجیسر

پذیری 
منابع
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بهمحققانتوصیهمیشود ،رابطه اینسه متغیر مهم رادرصانایعمختلا  و همچناین ساازمانهاای

همچنینبهمحققانپیشنهادمیشاودتااتاأثیر متغیرهاای دیگار(مثالفرهناگ

متنوعبررسیکنند.
پذیریمناابعانساانیورفتاارکااری نوآوراناه


بینانعطاف
نوآورانهوپشتیبانیمدیریت) رادررابطه
موردبررسی قرار دهند.
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