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چکیده:
هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش سرمایهی روانشناختی در رفتار نوآورانه از طریق توانمندسازی ساختاری است .روش
اين پژوهش کمی میباشد؛ بهلحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمايشی است .جامعهی آماری
شامل  280نفر از کارکنان ادارهی کل آموزشو پرورش استان مازندران هستند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان تعیین شد و  162نفر به عنوان نمونهی آماری به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای
پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سرمایهی روانشناختی لوتانز و آولیو ( ،)2007رفتار نوآورانه جانسن ( )2000و
توانمندسازی ساختاری کردنائیج و بخشیزاده ( )1394استفاده شد .جهت تعیین روايی پرسشنامهها ،از آزمونهای روایی
همگرا و واگرا استفاده شد و برای سنجش پايايی ،از طريق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفتند که به ترتیب ،0/824
 0/851و  0/902بهدست آمد .برای تحلیل دادههای به دست آمده نیز از مدلسازی معادالت ساختاری و نرمافزار آماری Smart

 PLS3به کار گرفته شد .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نشان داد سرمایهی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان
تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین تأثیر نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطهی میان سرمایهی روانشناختی
و رفتار نوآورانهی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی :سرمایه¬ی روان¬شناختی  ،رفتار نوآورانه ،نوآوری ،توانمندسازی ساختاری.
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The Role of Structural Empowerment in the Relationship between Psychological Capital and
Innovative Behavior
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Abstract:
The purpose of this study is to investigate the role of psychological capital in innovative behavior through
structural empowerment. The method of this research is quantitative; It is applied in terms of purpose and
descriptive-survey in terms of data collection. The statistical population includes 280 employees of the
General Department of Education of Mazandaran Province. The sample size was determined using Krejcie and
Morgan table and 162 people were selected as a statistical sample by random sampling. To collect the
research data, three standard questionnaires of psychological capital, Lutans and Olivier (2007), Johnson's
innovative behavior (2000) and structural empowerment of Kordnaij and Bakhshizadeh (2015) were used. To
determine the validity of the questionnaires, convergent and divergent validity tests were used and to assess
the reliability, they were confirmed by Cronbach's alpha method, which were 0.824, 0.851 and 0.902,
respectively. . Structural equation modeling and Smart PLS3 statistical software were used to analyze the
obtained data. Analysis of the collected data showed that psychological capital has a positive and significant
effect on employees' innovative behavior. The mediating role of structural empowerment in the relationship
between psychological capital and innovative behavior of employees was also confirmed.

Keywords: Psychological Capital, Innovative Behavior, Innovation, Structural Empowerment.
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پشتیبانی تعریف میکند .همانطور که اشاره شد،

مقدمه
امروزه توانمندسازی یكی از ابزارهای سودمند ارتقای

توانمندسازی ساختاری بیشتر مربوط به ساختار

کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی

سلسله مراتبی سازمان در مورد توانمندسازی کارکنان

میشود .توانمندسازی نوعی راهبرد کالن مقبولیت

است ) .(Yasmeen et al, 2020کارکنانی که به

یافته ،برای بهبود مستمر و یک عالمت اختصاری برای

ساختارهای توانمندساز دسترسی دارند به احتمال زیاد

در

دارای انگیزه بیشتر و متعهد به سازمان هستند.

روشهای خالق و جدید برای تمام جنبههای عملكرد در

کارمندانی که کمتر تحت حمایت این ساختارها قرار

سازمان است .اکثر مدیران تصور میکنند که با مفهوم

دارند ،جاهطلبیهای کمتری دارند و کمتر متعهد

توانمندسازی آشنا هستند ،در حالی که فقط تعداد

هستند

) .(Connolly et al, 2018توانمندسازی

محدودی از آنان با مفهوم و کاربردش آشنایی دارند.

ساختاری روی یک پیوستار قرار دارد و هر سازمان

بسیاری از سازمانها عالقهمندند فرآیند توانمندسازی

میتواند به میزان بیشتر یا کمتر از این خصیصه

را اجراء نمایند؛ زیرا معتقدند کارکنان توانمند میتوانند

برخوردار باشد .بر طبق این که چه میزان از هر کدام از

در نیل به اهداف مؤثر باشند .در بسیاری از کشورهای

چهار ساختار دسترسی به فرصت ،اطالعات ،حمایت و

توسعهیافته توانمندسازی در مورد کارکنان و سازمان

منابع در یک سازمان وجود دارد و بسته به چگونگی

اجراء شده است؛ اما متأسفانه در تقویم آموزشی

ادراک قدرت به وسیلهی کارکنان آن سازمان ،میزان

آموزشی

توانمندسازی ساختاری آن سازمان نیز متفاوت خواهد

توانمندسازی منظور نشده است ).(Morsal et al, 2019

بود ) .(Parizadeh & Beshlideh, 2019مطالعات قبلی

توانمندسازی مهمترین چالش برای مدیران است.

نشان داده است که توانمندسازی ساختاری ،رفتار

مدیران از طریق توانمندسازی کارکنان ،اثربخشی خود را

نوآورانه را به طور مثبت پیشبینی میکند که از جمله

چند برابر میکنند و در نتیجه سازمان را کارآمدتر می-

آنها میتوان به پژوهش ) (Dan et al, 2018اشاره کرد.

کنند .در فرآیند توانمندسازی ،مدیر به کارکنان کمک

آنها نشان دادند که رفتار نوآورانه با موفقیت شغلی و

میکند تا مهارتهای الزم را برای تصمیمگیری مستقل

خودکارآمدی ارتباط مثبت دارد که به نوبه خود ،رابطه

).(Shahlaei Bagheri et al, 2019

بین توانمندسازی ساختاری و موفقیت شغلی را

توانمندسازی به دو دسته تقسیم میشود؛ یکی

واسطه میکند .توانمندسازی ساختاری با رفتار نوآورانه

توانمندسازی روانشناختی پیشنهادی اسپریتزر و

و موفقیت شغلی ارتباط مثبت دارد .خودکارآمدی با

دیگری توانمندسازی ساختاری که توسط کانتر پیشنهاد

موفقیت شغلی ارتباط مثبت دارد و رابطهی بین رفتار

شده است ) .(Zhang et al, 2019توانمندسازی روان-

نوآورانه و موفقیت شغلی را واسطه میکند؛ همچنین

شناختی با یک وضعیت روانشناختی شناسایی می-

در پژوهشی دیگرParizadeh & Beshlideh (2018) ،

شود که در آن افراد میبینند که در کار خود توانمند

نشان دادند که توانمندسازی ساختاری منجربه رفتار

هستند؛ اما توانمندسازی ساختاری مربوط به سیاست-

نوآورانه و توانمندسازی روانشناختی میشود و تا

ها ،شیوهها و ساختارهای سازمانی برای تمرکززدایی از

حدودی رابطهی بین توانمندسازی ساختاری و رفتار

اختیارات و تشویق مشارکت کارکنان در تمام سطوح

نوآورانه را میانجی میکند.

سازمان است .کانتر ( ،)1993توانمندسازی ساختاری را

توانمندسازی کارکنان ،یکی از تکنیکهای جدید مورد

دستیابی کارمند به منابع ،فرصتها ،اطالعات و

استفاده سازمانها برای همه کارکنان جهت بهبود

انواع

شیوههای

بسیاری

از

کسب کنند

کاربرد

سازمانها

شایستگیهای

هنوز

دورهی

افراد
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رفتار نوآورانه فردی و ارائه خدمات با باالترین کیفیت در

غیرمستقیم برای تقویت ظرفیت خالقیت و شروع

شرایط بسیار رقابتی ،ضروری است ).(Dan et al, 2018

توسعهی نوآوری است که ناشی از این هدف است

رفتار نوآورانه شامل مجموعهاي از رفتارهاي اختياري و

) .(TRAN et al, 2021مطالعات قبلی نشان داده است

فراتر از نقش كاركنان است كه بر پايه توليد ايدهها و

که سرمایهی روانشناختی ،رفتار نوآورانه را به طور

رشد سازمان شكل ميگيرد .نوآوري رفتاري در كار يك

مثبت پیشبینی میکند که از جمله آنها میتوان به

مفهوم چندبعدي شامل رفتار كاركنان ،شناسايي

پژوهشهای زیر اشاره نمود (2020) Zarnegarian .در

مشكالت و يا فرصتها ،توليد ايده براي حل مشكالت و

پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که اقدامات

يا استفاده از فرصتها و ارزيابي ايدهها است كه سبب

منابع انسانی و سرمایهی روانشناختی هم بهطور

ميشود

مستقیم و هم از راه انعطافپذیری منابع انسانی بر

) .(Pourizdani Kojoor et al, 2020جانسن ( )2000رفتار

رفتار کاری نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارندUen .

نوآورانه را به سه بعد تقسیم کرده است :تولید ایده،

) et al, (2021در پژوهشی نشان دادند که کار تیمی با

ترویج ایده و پیادهسازی ایده .تولید ایده ،در معنای عام

رفتار نوآورانه فردی رابطه مثبت دارد و این رابطه با

یعنی یافتن راههای جدید و مؤثر برای انجام دادن کارها

سرمایهی

شد.

و موفقیتهای گوناگون .ترویج ایده ،به جلب حمایت و

) Purwanto et al, (2021در پژوهش خود به این نتیجه

پشتیبانی از ایدههای جدید توسط کارکنان اشاره دارد.

دست یافتند که سبک رهبری اصیل و سرمایهی روان-

پیادهسازی یا اجرای ایده که دشوارترین بعد رفتار

شناختی تأثیر مثبت و معنیداری بر رفتار کاری نوآورانه

نوآورانه است ،فرد ایدهها و افکار نوآورانه خود را عملی

دارند.

عنوان

میسازد ،با روشی نظاممند به محیط کاری خود

واسطهای برای رابطه بین سبک رهبری اصیل و رفتار

معرفی مینماید و سودمندی و مفید بودن آنها را مورد

کار نوآورانه تأیید شد .این تحقیق الگویی را برای ارتقای

ارزیابی قرار میدهد؛ یا میتوان گفت تغییری را در

رفتار کاری نوآورانه در بین کارمندان یک شرکت تولیدی

ساختار کنترلی سازمان ایجاد میکند (khosravi et al,

در اندونزی از طریق عملکرد رهبری اصیل و سرمایهی

) .2020نوآوری برای سازمانهایی که میخواهند موفق

روانشناختی ارائه کرده استMutonyi.

) (2021در

و رقابتی عمل کنند ،امری حیاتی و ضروری است.

پژوهش خود نشان داد که هم سرمایه روانشناختی و

کارکنان اگر قادر نباشند سازمان را به سمت نوآوری و

هم توانمندسازی روانشناختی یک رابطه مثبت

پیشرو در بازار پیش ببرند ،سازمان مزیت رقابتی خود را

مستقیم با رفتار نوآورانه فردی دارند؛ همچنین نتایج

از دست داده و همین امر به مسئلهای بزرگ برای

نشان میدهد که توانمندسازی روانشناختی ،فرهنگ

سازمان تبدیل خواهد شد (Ataeiee, & Skakoori,

قبیله و فرهنگ بازار همگی به طور قابلتوجهی با

) .2019حال این سؤال مطرح است که چگونه روحیه

سرمایه روانشناختی ارتباط مثبت و معناداری دارند.

نوآوری را برای هر فرد تشویق کنیم .این همان کاری

رابطهی بین رفتار نوآورانه فردی و توانمندسازی

است که مدیران برای عملکرد شغلی در سازمان خود

روانشناختی نیز توسط سرمایهی روانشناختی

باید انجام دهند .یکی از راههای تحقق این هدف ،تسلط

میانجیگری میشود.

بر سرمایه روانشناختی و سازوکار تعیینکننده شخص

اصطالح سرمایه نه تنها سرمایهی انسانی بلکه سرمایه

و تغذیه نوآوری سازمان است؛ بنابراین ،مدیران باید

روانشناختی و اجتماعی را نیز شامل میشود (Mei-

سرمایه روانشناختی فرد را افزایش دهند؛ این راهی

) Ling, 2021و به عنوان سرمایه ارزشمند یک سازمان

توسعهی
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در نظر گرفته میشود که به وضعیت مثبت رشد فرد

) .2021از ويژگيهای خاص سرمايه روانشناختي كه

اشاره دارد )(Lei et al, 2020؛ همچنین کاتالیزوری برای

باعث افزايش توجهات به آن شده اين است كه اين

گسترش افکار فرد است که میتواند به طور قابل

سازه ،كنشگرايانه و معطوف به آينده بوده و روی

توجهی بر رفتار نوآورانهی وی تأثیر بگذارد .کارکنان با

نحوهای كه افراد ،آيندهی كاراههی شغلي ،آيندهی

سرمایه روانشناختی بیشتر ،راههای مثبت و فعالی

اهداف و زندگي خود را خلق ميكنند ،تأثير دارد .درواقع،

دارند که میتوانند بر ادراک دیگران تأثیر بگذارند و از

به واسطهی سرمايهی روانشناختي ،افراد از خود

طریق تعامل فعال و ارتباط با همساالن روابط بین

واقعي يا آنچه در حال حاضر هستند ،به سوی خود

فردی خوبی برقرار میکنند .هنگام حل مشکالت،

ممكن يا آنچه ميتوانند باشند ،در مسير رشد و

کارکنان با سرمایه روانشناختی میتوانند فشار را

پيشرفت قرار ميگيرند ).(Forouhar & et al, 2021

کاهش دهند و از منابع و تواناییهای خود برای

برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی ،افراد را قادر

پاسخگویی به تقاضاهای شغلی متغیر استفاده و در

میسازد تا عالوه بر مقابله بهتر در برابر موقعیتهاي

شغل خود بهتر عمل کنند ).(Luo et al, 2021

استرس زا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر مشکالت از
شاخص

توان باالیی برخوردار باشند ،به دیدگاه روشنی در مورد

برای

سرمایهی

روانشناختی

چهار

خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری در نظر

خود برسند و کمتر تحت تأثیر وقایع روزانه قرار بگیرند؛

گرفته شده است .خودکارآمدی؛ در محیط کاری باعث

لذا اینگونه افراد داراي سالمت روانشناختی باالتري

اعتماد به نفس و توانایی فرد در آمادهسازی برای انجام

نیز هستند ).(Alizadeh Sani & et al, 2018

وظیفه بهطور کارآمد میشود؛ یعنی اطمینانبخش

در شرایط امروز رقابت جهانی ،برای ایجاد تغییرات و

تحقق هدف فرد است .امیدواری ،حالت انگیزشی

رفتار نوآورانه ،آموزشوپرورش هم از این تغییرات

مثبتی و همان اراده برای دستیابی به هدف مطلوب

مستثنا نیست و باید برای موفقیت ،در این رقابت

است .خوشبینی که با انتظارت اجتماعی و مادی در

جهانی شرکت نماید؛ بنابراین بهرهگیري از نیروي

مورد آینده ارتباط دارد .فرد خوشبین انتظار دارد

انسانی توانمند ،دارای سرمایهی روانشناختی مثبت ،با

همواره رویدادهای خوب اتفاق بیفتد؛ در حالی که فرد

انگیزه و نوآور میتواند این مسیر را هموارتر سازد .در

بدبین در انتظار روی دادن بدترین امور است .تابآوری؛

چنین شرایطی مطالعه روي عوامل مؤثر بر رفتار

ظرفیت روانی مثبتی که میتواند در زمان وجود یک

نوآورانه کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است؛

ناسازگاری یا خطر بهوجود آید و باعث شود خطر

بنابراین با توجه به اهمیت سرمایهی روانشناختی و

نااطمینانی ،تضاد و شکست پشت سر گذاشته شود

توانمندسازي ساختاری و نقش برجستهی این دو در

) .(Mohammadi et al, 2020سرمایهی روانشناختی

رفتار نوآورانه کارکنان ،در این پژوهش تالش بر این

قابلیت رشد و تحول را در یک بازهی زمانی معین در

است سرمایهی روانشناختی و توانمندسازي ساختاری

صورت مهیا بودن شرایط دارد؛ و با برنامهریزی پس از

را به عنوان متغیرهای مؤثر در ترویج و توسعهی

یک دوره زمانی معین قابلیت تغییر را دارد .سرمایهی

رفتارهای نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار دهد؛ لذا با

روانشناختی ترکیبی از مؤلفههای ادارکی -شناختی

توجه به مطالب یادشده ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی

است که در یک فرایند تعاملی و ارزشیابانه به زندگی

نقش سرمایهی روانشناختی در رفتار نوآورانه کارکنان

فرد معنا میبخشد و تالش او را برای تغییر

است که متغیر توانمندسازی ساختاری در این رابطه

موقعیتهای فشارزا تداوم میدهد (Sohrabi et al,

بهعنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.
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فرضیههای پژوهش برای دستیابی به هدف پژوهش

پرسشنامه بر اساس مدل توسعهیافتهی اسکات و

عبارتاند از:

بروس ( )1994به منظور سنجش رفتار نوآورانه شغلی







سرمایهی روانشناختی بر توانمندسازی ساختاری

تدوین شده است و دارای  9سؤال و  ۳مؤلفه تولید

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن تأثیر معناداری

ایده ،ارتقاء ایده و پیادهسازی ایده است.

دارد.

ج) توانمندسازي ساختاري :برای سنجش این متغیر از
)(2015

Bakhshizadeh

&

Kordnaij

توانمندسازی ساختاری بر رفتار نوآورانه کارکنان در

پرسشنامه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن تأثیر معناداری

استفاده شد که شامل  12گویه و چهار ُبعد تفویض

دارد.

اختیار ،تسهیم اطالعات ،مشارکت در تصمیم و کنترل

سرمایه روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان در

است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن تأثیر مستقیم و

پایایی ابزار .به منظور سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ

غیرمستقیم از طریق توانمندسازی ساختاری

استفاده شده است که برای متغیر سرمایه روان-

معناداری دارد.

شناختی ،0/824 ،برای متغیر رفتار نوآورانه کارکنان
 0/851و برای متغیر توانمندسازی ساختاری  0/902به-
دست آمد .با در نظر گرفتن مقدار آلفای بهدست آمده

روش تحقیق
پژوهش حاضر با جهتگیری بررسی و تحلیل رابطه

برای متغیرهای مذکور که هر سه باالی  0/7بود می-

بین سرمایه روانشناختی با رفتار نوآورانه کارکنان و

توان نتیجه گرفت که ابزار سنجش از پایایی مناسبی

توانمندسازی ساختاری در ادارهی کل آموزشوپرورش

برخوردار است.

استان مازندران طرحریزی شده است؛ از اینرو ،از لحاظ

روایی همگرا .فورنل و الکر ( )1981معیار  AVEرا برای

هدف ،کاربردی میباشد و از نظر گردآوری دادهها

سنجش روایی همگرا معرفی کرده و مقدار بحرانی

توصیفی -پیمايشی است .روش این پژوهش ،کمی

برای آن را عدد  0/5تعیین کردند؛ یعنی مقدار باالی 0/5

میباشد .جامعهی آماری در این پژوهش  280نفر از

روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد & (Davari

کارکنان ادارهی کل آموزشوپرورش استان مازندران

)2016

سؤالهای

هستند .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و

پرسشنامه نیز تأیید شد که مقادیر مربوط به این

مورگان تعیین شد و  162نفر به عنوان نمونهی آماری

معیار در جدول  1آمده است.

به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند و
پرسشنامه در بین آنها توزیع شد .برای جمعآوری
اطالعات در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد به

.Rezazadeh,

روایی

همگرای

جدول  .1مقادیر AVE
مؤلفه

AVE

سرمایه روانشناختی

0/57

رفتار نوآورانه

0/70

توانمندسازی ساختاری

0/74

شرح زیر استفاده شد.
الف) سرمایه روانشناختی :برای سنجش این متغیر از
پرسشنامه ) Luthans & Avolio (2007استفاده شد که
شامل  24سؤال و  4خرده مقیاس خودکارآمدی،

ب) رفتار نوآورانه :برای سنجش این متغیر از
پرسشنامهی

جانسن

()2000

برازش مدلهای اندازهگیری در روش  PLSاست .روایی
واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که تعامل
یک سازه در مدل پژوهش با شاخصهای خودش از

امیدواری ،تابآوری و خوشبینی است.

استفاده

روایی واگرا .روایی واگرا معیار دیگری برای سنجش

شد.

این

تعامل آن با سایر سازههای مدل بیشتر است .یکی از
روشهای مورد استفاده برای سنجش این روایی ،روش
فورنل و الکر ( )1981است .در  ،PLSبررسی این امر به
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وسیلهی یک ماتریس صورت میپذیرد که خانههای این

در این بخش ،ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه-

ماتریس حاوی ضرایب همبستگی بین سازهها و جذر

ی انتخابی ارائه و سپس به بررسی فرضیهها و تحلیل

مقادیر  AVEمربوط به هر سازه است .در صورتی که

یافتههای پژوهش پرداخته میشود.

اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر

بررسیها در زمینهی ویژگیهای جمعیتشناختی

باشند ،مدل روایی واگرای قابل قبولی دارد & (Davari

آزمودنیها نشان میدهد که  88/89درصد از

) .Rezazadeh, 2016اعداد مربوط به ماترس فورنل و

پاسخگویان مرد و  11/11درصد زن بودند .میزان

الکر ( ،)1981مدل پژوهش نشان میدهد که مقادیر

تحصیالت  4/32درصد فوق دیپلم 28/4 ،درصد

مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر

کارشناسی 65/43 ،درصد کارشناسی ارشد و 1/85

هستند؛ بنابراین مدل روایی واگرای قابل قبولی دارد.

درصد دکتری بود؛ همچنین سابقهی کار  5/56درصد

جدول  .2ضرایب فورنل و الکر
سرمایه روان-

رفتار نوآورانه

شناختی

توانمندسازی

آزمودنیها زیر  10سال 81/48 ،درصد بین  10تا  20سال و
مؤلفه

 12/96درصد بیش از  20سال گزارش شده است.

ساختاری

-

-

0/861

-

0/8۳9

0/765

0/756

0/688

0/650

توانمندسازی
ساختاری
رفتار
نوآورانه
سرمایه روانشناختی

بررسی ضرایب معناداری ( zمقادیر  )T-Valuesمربوط
به هر یک از فرضیهها .پس از اطمینان از پایایی و
روایی قابل قبول مدل پژوهش ،نوبت به بررسی
فرضیههای پژوهش میرسد .در نرمافزار Smart PLS3
برای سنجش رابطهی بین سازهها از عدد معناداری t

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی

استفاده میشود .در صورتی که مقدار  tاز  1/96بیشتر

شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشوند که

شود ،نشاندهندهی صحت رابطهی بین سازهها و در

اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  0/4شود ،مؤید این است

نتیجه تأیید فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان 95

که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس

درصد است ).(Davari & Rezazadeh, 2016

خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر و پایایی در مورد آن
مدل اندازهگیری قابل قبول است؛ البته برخی از
پژوهشگران عدد  0/5را به عنوان مقدار مالک در نظر
گرفتهاند .نکته مهم آن است که پس از محاسبه
بارهای عاملی بین سازه و شاخصها ،در صورت وجود
مقادیر کمتر از  ،0/4باید آن شاخصها (سؤالهای
پرسشنامه) را اصالح و یا از مدل پژوهش حذف کرد
) .(Davari & Rezazadeh, 2016شکل  ،1نشان میدهد
که بارهای عاملی سؤالهای پرسشنامه از  0/5باالتر و
مدل پژوهش از پایایی مناسب برخوردار است.

یافتههای تحقیق
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شکل  .1ضرایب علّی مسیرهای موجود در مل پژوهشد

توانمندسازی ساختاری تأثیر میگذارد .تعدادی از
پژوهشها رابطهی بین این دو متغیر را مورد مطالعه
قرار دادند که از جمله این پژوهشها میتوان به
تحقیق کایا و آلتینکورت ( )2018اشاره نمود که نتیجه
مطالعه وی با نتیجه این پژوهش مطابقت و
همخوانی دارد؛ همچنین تحلیل دادهها نشان داد که
توانمندسازی ساختاری بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر
مستقیم میگذارد .در این راستا میتوان به پژوهش
دان و همکاران ( )2018و سینگ و همکاران ( )2018اشاره
نمود که نتیجهی مطالعات آنها با نتیجه این پژوهش
مطابقت و همخوانی دارد .در نهایت ،بررسی مهمترین
هدف

پژوهش

یعنی

بررسی

نقش

واسطهای

توانمندسازی ساختاری در تأثیر سرمایه روانشناختی
بر رفتار نوآورانه کارکنان نشاندهندهی تأثیر مستقیم
شکل  .2ضرایب معناداری مدل پژوهش

و غیرمستقیم سرمایه روانشناختی بر رفتار نوآورانه

نتایج فرضیههای این پژوهش به شرح زیر است:

کارکنان بود .پس از تأیید برازش مدل مشخص شد

عدد معناداری  tبرای فرضیههای اول و دوم ،یعنی «اثر

توانمندسازی ساختاری میتواند به عنوان متغیر

توانمندسازی

میانجی رابطهی دو مفهوم یاد شده را تحت تأثیر قرار

ساختاری» و «اثر مستقیم توانمندسازی ساختاری بر

دهد .نتایج این پژوهش با یافتههای زرنگاریان (،)1399

رفتار نوآورانه» به ترتیب  14/253و  8/100بدست آمد که

خسروی و همکاران ( ،)1398تران و همکاران (،)2021

نشان از تأیید فرضیههای اول و دوم دارد .در فرضیه

یوئن و همکاران ( ،)2021پوروانتو و همکاران (،)2021

سوم این پژوهش ،اثر غیرمستقیم سرمایه روان-

موتونی ( )2021و کایا و آلتینکورت ( )2018همسو است.

شناختی بر رفتار نوآورانه از طریق توانمندسازی

ریپلی و ریپلی ( )1992از توانمندسازی به عنوان سنگ

ساختاری بررسی شد .مقدار عدد معناداری اثر

بنای فرآیندهای نوآورانه یاد میکنند .توانمندسازی

غیرمستقیم سرمایه روانشناختی بر رفتار نوآورانه با

کارکنان ،یکی از تکنیکهای جدید مورد استفاده

میانجیگری توانمندسازی ساختاری از طریق آزمون

سازمانها ،برای بهبود رفتار نوآورانه فردی و ارائه

سوبل محاسبه میشود .مقدار عدد معناداری فرضیه-

خدمات با باالترین کیفیت در شرایط رقابتی باال برای

ی سوم پژوهش با استفاده از آزمون سوبل برابر با

همه کارکنان ضروری است .توانمندسازی رسمی و

 5/367است؛ بنابراین فرضیه سوم نیز تأیید میشود.

غیررسمی میتواند موانع را کاهش دهد و تفکر خالق

مستقیم

سرمایه

روانشناختی

بر

کارکنان را آزاد و تحریک کند.
همچنین از دیگر عواملی که دارای نقش مؤثر در رفتار

بحث و نتیجه گیری

افراد میباشد ،سرمایه روانشناختی است ،این سرمایه
نتایج بهدست آمده از تجزیه و تحلیل دادهها ،تأیید
فرضیهها را نشان داد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد
که
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نوآورانه افراد مؤثر باشد .افراد با سرمایه روانشناختی

کارکنان ،زمینه افزایش فعالیتهای نوآورانه را فراهم

مثبت ،توانایی زیادی برای طرح و پیادهسازی ایدههای

کند؛ در نهایت ،به منظور ارتقاي رفتار نوآورانه ،باید

نوآورانه برای رسیدن به اهداف دارند .این افراد تغییرات

تمایل مدیران عالی و اعضاي مهم سازمان را براي ایده-

سازمانی را پذیرا و قادر به توسعهی مسیرهای جدید

هاي نوآورانه افزایش دهد و از طریق حمایت و

برای دستیابی به اهداف هستند .اگرچه خلق نوآوری

پشتیبانی بیشتر از ایدههاي جدید ،براي بهبود تولید و

ممکن است فشار روانی و سرخوردگی را در میان

ترویج ایده در کارکنان گام بردارد.

کارکنان تحریک کند؛ اما سرمایه روانشناختی مثبت به

با توجه به ارتباط توانمندسازي ساختاری با متغیرهای

عنوان قابلیت بالقوه با خواستههای استرسزا و خلق

بررسی شده در این پژوهش ،به مديران اين سازمان

ایدههای نوآورانه ضروری است .هنگامی که افراد

آموزشي پيشنهاد ميشود عالوه بر اينكه از نظر

سرمایه روانشناختی باالتری دارند ،تمایل آنها برای

ساختاري جو توانمندسازي را در سازمان به وجود آورند،

پایداری و موفقیت به هنگام مواجهه با موانع و

براي توانمندسازي كاركنان از اقدامات رسمي و

چالشها بیشتر است؛ بنابراین و با توجه به مباحث

راهبردهايي مانند تشكيل گروه و آزادي عمل ،مديريت

نظری سرمایه روانشناختی موجود در سازمان یعنی

مشاركتي ،فراهم كردن اطالعات و تفويض اختيار

داشتن کارکنانی با ویژگیهای خودکارآمدی ،خوشبین،

استفاده كنند و الزم است به تواناييهاي كاركنان خود

امیدوار و تابآور روحیه و اراده الزم برای مقاومت در

اعتماد و به نظرهاي آنان توجه كنند و آنها را در

برابر مشکالت و موانع و توانایی و اعتماد به نفس الزم

تصميمگيريهاي سازماني مشاركت دهند تا بدين

برای جستوجو در جانشین کردن روشهای نو و بدیع

وسيله كاركنان احساس كنند عضو مهم و دارايي

را ایجاد میکند (غفوریان شاگردی و همکاران:1397 ،

ارزشمند سازمان محسوب ميشوند.

.)73

از جمله محدودیتهایی که این پژوهش با آن مواجه

با توجه به ارتباط سرمایه روانشناختی و رفتار نوآورانه

شد میتوان به این امر اشاره کرد که انتخاب ابزاری

کارکنان ،پیشنهاد میشود سازمان با استفاده از روش

مناسب میتواند اعتبار و دقت مطالعه را افزایش دهد؛

هایی چون دورههاي آموزشی ،کنفرانسها و کنگرهها،

اما در درون هر ابزاری محدودیتهایی نیز وجود دارد؛

میزگردها و نشستها ،فرصتهایی به منظور افزایش

بنابراین نمیتوان این انتظار را داشت که با استفاده از

آگاهی و شناخت کارکنان در خصوص سرمایه روان-

چند پرسش بسته بهخوبی نگرش افراد و دیدگاههای

شناختی خود و تالش براي ارتقاي آن فراهم سازد؛

آنها سنجیده شود.

همچنین سازمان با دادن وظایف چالش برانگیز به
emergency

an

in

working

nurses

registered

of

department. Journal of nursing management, 26(7), 881-887.
Dan, X., Xu, S., Liu, J., Hou, R., Liu, Y., & Ma, H. (2018).
Relationships among structural empowerment, innovative
behaviour, self‐ efficacy, and career success in nursing field
nursing

of

journal

China. International

mainland

in

practice, 24(5), e12674.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2016). Structural Equation Modeling
with PLS. (Third Edition). Tehran: Iranian Student Book
Agency.
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