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Abstract�
Background�&�Purpose:�The�aim�of�this�study�is�to�investigate�the�impact�of�corporate�
culture�on� improving� the�productivity�of� knowledge�workers�by�considering� the� role�of� two�
mediator�variables�of�innovation�and�innovation�capabilities.�
Methodology:�This�research�is�an�applied�research�in�terms�of�purpose�and�a�descriptive-
survey�research�in�terms�of�implementation.�The�statistical�population�of�the�research�included�
employees�working�in�160�companies�located�in�the�science�and�technology�park�of�Lorestan�
province.�The�sample�size�was�determined�to�be�129�people�with�the�help�of�Gpower�software.�
The�main�tool�of�data�collection�was�a�researcher-made�questionnaire�of�27�questions,�which�
was�designed�using�four�standard�variables�evaluation�criteria.�The�reliability�of�the�tool�was�
confirmed�through�content�validity�and�convergent�validity,�and�its�reliability�was�confirmed�
with�the�help�of�Cronbach's�alpha�and�composite�reliability.�
Findings:� Analysis� of� research� data� through� partial� least� squares� and� SmartPLS� software�
showed� that�collaborative� culture�has�a� significant� and�positive� effect� on� the�productivity�of�
knowledge� agents,� innovation� capabilities,� and� innovative� atmosphere.� Also,� innovation�
capabilities�and�innovative�atmosphere�have�a�positive�and�significant�effect�on�the�productivity�
of�knowledge�workers.�Finally,�collaborative�culture�has�an�indirect�and�positive�effect�on�the�
productivity�of�knowledge� agents� through�two�mediating�variables�of� innovation�capabilities�
and�innovative�atmosphere.�
Conclusion:�Considering�the�effect�of�collaborative�culture�and�innovation�capabilities�and�
innovative� atmosphere� on� improving� the� productivity� of� academic� staff,� managers� and�
practitioners� should�encourage�and�support� the� fields�of�promoting�creative�approaches�and,�
accordingly,�innovative�performance�in�the�organization's�environment.�
Keywords:�Participatory�Culture,�Knowledge�Staff�Productivity,�Innovation�Capabilities,�
Innovative�Atmosphere.�
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؛�زارعی،�1397�:1012یانچشمه،سورانی(است�نوآورانهپویا�و�حامی�رفتارهاي�،�ایجاد�جوي�مورد

جهـت��در�تواند�فـرد�را���می�که�نیاز�روانی�فرد�را�ارضاء�کرده�و�)�1399�:3پورشافعی�وعسگري،

نوآورانـه��جـو��).�1399�:126دره�کردي�و�میریوسـفی،�(پیش�براند��تعامل�و�همکاري�با�دیگران

تشویق�آنها�بـه�مشـارکت�در����و�،�بهبود�روحیهدانشی�براي�کارکنانتواند�در�ایجاد�انگیزش�می

ها�سـطح�بـاالیی���هنگامی�که�سازمان).�2،2021�:4دائی�و�سان(موثر�باشدهاي�سازمانی�فعالیت

دانشی�براي�مبادله�و�تسهیم�دانش،�به�منظور�خلـق���گزاراندهند،�کار�از�جو�نوآورانه�را�ارائه�می

عملکردي�سازمان،�تعامل�و�همکاري�خود�را�با�دیگران�افزایش�هاي�جدید،�رشد�و�ارتقاي�ایده

هـاي��بنابراین�عالوه�بر�قابلیت)�4،2018؛�راجاپاتیرنا�و�هیوي3،2003هوگل�و�همکاران(دهندمی

��.�دانشی�مؤثر�است�گزارانوري�کارنوآوري،�جو�نوآورانه�سازمانی�نیز�بر�افزایش�بهره

هـایی���سـازمان��آنهـا�.�کارکنان�هستندعملکرد�باالترین��به�دنبالبنیان�هاي�دانششرکت

�در�عصـر�تحـوالت���تاد�ننیاز�دار�دانشی�گزارانبه�کارو��هستندتولید�دانش�مشغول�که��هستند

هـاي��قابلیـت�و�بـا�ایجـاد���با�همکاري�یکدیگر،�فکر�و�ایده�را�در�سازمان�پیاده�کننـد��گسترده،�

از�.�کارکنـان�شـوند��وري�ایش�بهرهو�افز�جو�نوآورانه�در�سازمان�سبب�بهبود�عملکردنوآوري�و�

�هاي�نوآوري�ودو�متغیر�قابلیت�این�رو،�پژوهش�حاضر�بر�آن�است�تا�با�توجه�به�نقش�میانجی

�بررسـی�دانشی�مـورد���ارگزارانک�وريبهرهرا�بر��فرهنگ�مشارکتیسازمانی�نوآورانه،�اثرات��جو

از�طریـق�دو�متغیـر����نـد�توا��مـی��که�آیا�فرهنگ�مشـارکتی�پاسخ�دهد�سؤال�این��و�بهقرار�دهد�

���گذارد؟�تأثیر�دانشی�وري�کارگزارانهاي�نوآوري�و�جو�نوآورانۀ�بر�ارتقاي�بهره�میانجی�قابلیت

�پیشینۀ�پژوهش

�وي�این�اصطالح.�مطرح�شد)�1959(�5بار�توسط�پیتر�دراکر�دانشی�اولین�گزاراناصطالح�کار

�وجود�جهت�ایجاد�اطالعات�جدیدکار�برد�که�با�پردازش�اطالعات�مرا�براي�توصیف�افرادي�به

�کمک�آن�مسائل�را�تعریف�و�حلتوان�بهکنند�که�میرا�براي�سازمان�ایجاد�میاي��افزودهارزش

آموزش،��دانشی�داراي�سطوح�باالي�مهارت،�گزارانکار�).1399�:66پور�و�باباشاهی،رجب(نمود

��

1.�Zawislak�et�al�
2.�Dai�&�Sun�
3.�Hogel�et�al�
4.�Rajapathirana�&�Hui�
5.�Piter�Dracer�
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�مهارت �تري�هاسواد�فناورانه، �انتزاعی، �توانایی�استنتاج ارتباط�با��کیب�و�تفسیر�دادهشناختی،

�ودیدگاه �هستندبینش�ها �جدید �گوموالي(هاي �و �هاوارد �1،2018پارك، :93(�� وري�بهرهو

و�یا���انسانی�در�جهت�پیشبرد�اهداف�سازمان�استفاده�بهینه�از�نیروي�شامل�دانشی�کارگزاران

�رساندن�استفاده �بیشینه �عبارتی�به �طریق�به �انسانی�و�تمهیدات�به �منابع منظور�علمی�به�از

�مصرفهزینه�کاهش �و �مدیران �رضایت�کارکنان، �و �2017فاتمن،(است��کنندگانها :576�.(

�مناسب�از�آنان�بهوري�بهره منظور�تحقق�اهداف�سازمان�با�به�دانشی�نیروي�انسانی�استفاده

شش�)�1999(�دراکر).�1397�:44پور،جودکی�و�حسن(اشاره�داردو�کمینه�هزینه��کمترین�زمان

�کهعا �مشخص�کرد �تعیین�گزارانوري�کاربهره�مل�اصلی�را این�عوامل��؛کنندمی�دانشی�را

آموزش،�کیفیت�و�رفتار��وظیفه،�خودمختاري،�نوآوري�مستمر،�یادگیري�مستمر�وماهیت�شامل�

�).�1395�:55شناس�و�شجاعی،یزدان(شودجاي�هزینه�میبا�کارکنان�دانشی�همچون�دارایی�به

مستولی��را�شارکتیود�فرهنگ�مخ�تدر�تحقیقا)�2010(2یلر�و�همرتسیتب�؛فرهنگ�مشارکتی

مراقبت�و��ن�بهآکه�افراد�متأثر�از��اندردهک�فها�در�سازمان�تعریششدن�نوعی�از�باورها�و�ارز

�هم�مبادرح �یضاع�.ورزندمی�تمایت�از �در �به�شارکتیفرهنگ�م�کا �مؤثر �طور یادگیري��به

�از�دیگر�فرهنگ�شارکتنچه�فرهنگ�مآ.�پردازندمتقابل�و�هدایت�دوسویه�از�یکدیگر�می ها�را

ن�براي�آخص�است�که�رسیدن�به�شم�فهد�کبه�ی�یابیتافراد�براي�دس�الشکند�تمتمایز�می

�اع �منضهمۀ �نچآاست��سازفعتا �دره �این�فرهنگ�اهمیت�دارد �از��شتركم�كدر �افراد همۀ

خنیفر،�(است�فبه�این�اهدا�نهاآ�علقساس�تحو�ا�هسازندشارکت،�ملو�تعهد،�اعتماد�متقاب�فاهدا

�1399کاملی�و�نیکخواه�کیارمش، :31� فرهنگ�مشارکتی�تاکید�اصلی�بر�دخالت�دادن�و��در).

تحول�شتابندة�محیط�برون��مشارکت�دادن�افراد�در�کارها�و�توجه�به�انتظارات�در�حال�تغییر�و

�است �سازمانی �افزایش. �محیط�و �به �سریع �این�حالت�پاسخگویی �بازدهی�هدف�سازمان�در

هاي�سازمان�آفرینندة�حس�دخالت�دادن�کارکنان�در�فعالیت�،نظر�فرهنگ�مشارکتی�از.�است

ها�اي�موجب�افزایش�تعهد�افراد�نسبت�به�هدف�آنهاست�و�به�نحو�فزاینده�مسئولیت�و�تعلق�در

�).1398�:29میالنی�و�همکاران،(شودهاي�سازمان�می�و�پذیرش�مسئولیت

هاي�یک�شرکت�براي�استفاده�از�منابع�خود�ت�نوآوري�شامل�تواناییقابلی؛�هاي�نوآوري�قابلیت

�نیازهاي �تغییر �راستاي �به�در �رقابتی �مزیت �به �دستیابی �و �هدفمند��مشتریان صورت

�نوآوري�به�عنوان�یک�قابلیت�هايواقع�قابلیت�در).��3،2014�:374برزنیک�و�هایسریچ(است

�در�جترین�منابع�داخلی�شرکت�از�مهم�سازمانی .�شوندهت�خلق�عملکرد�برتر�محسوب�میها

قابلیت�نوآوري�در�محصول�و�فرایند�است�که�به�توسعه�محصوالت�و��قابلیت�نوآوري�شامل

��

1.�Park�et�al��
2.�Bstieler�&�Hemmert�
3.�Breznik,�&�Hisrich�
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�تغییرات �آن�فرایندهاي�جدید�و�یا ��مشهود�در �2018ژانگ�و�هارتلی،(گرددمیمنتهی�ها :79��.(

�قابلیت�نوآوري� �براي�محصول�به�عنوان�قابلیت�ارائه�محصوالت�و�خدمات�جدر دید�به�بازار

و�قابلیت�نوآوري�در�فرایند�به�عنوان�قابلیت�عناصر�جدید��برآورده�کردن�نیاز�کاربران�بیرونی

تولید�یک�محصول�و�یا�ارائه�یک�خدمت��معرفی�شده�در�تولید�و�یا�عملیات�یک�شرکت�براي

�می �همکاران،(شودتعریف �و �1398شیرازي :118� �از). �کاملی �مجموعه �نوآوري �قابلیت

قابلیت�.�کندو�از�آن�حمایت�می�هاي�نوآوري�را�تسهیلهاي�سازمان�است�که�استراتژي�ژگیوی

�پیاده �فناوري�سازي�ونوآوري�به �سیستم�ایجاد �سیاستهایی�در �برنامهها، محصوالت،��ها،ها،

�یا�سرویس �بدري�و�(�جدید�است�که�براي�سازمان�دارد�اشارههایی�فرایندها،�وسایل، خادمی،

�بنـدي�قابلیـت�نـوآوري�را�بـه�هفـت�بعـد�تقـسیملین،�تین�و�چانگمینگ).�1399�:57فرازنده،

منابع��بـرداري�از�قابلیت�یادگیري،�تحقیق�و�توسعه،�تولید،�بازاریـابی،�سـازمانی،�بهـره:�نمودند

�استراتژیک �نشان�میبررسی�.و �طور��هایی�با�سطح�باالتر�قابلیـت�نـوآوري�دهد�شرکتها به

�شرکت�دومیانگین� ��برابر�سایر �سودآور �1،2010لینتین�و�چانگمینگ(هستندها :93� �قابلیت).

�مشخصه�يامجموعه�ينوآور �توصیف�می�يهااز �راهیک�سازمان�را �که �کند را��ينوآوربرد

�پشتی �و �نمایدمی�بانیتسهیل ��اي�خاصگونه�،ن�متغیرای. �منا�داراییاز �شامل��بعیا است�که

�تجريفناور �دانش، �محصول، �سازمان�می�هب، �همکاران(شودو �و �تنا �رضایی�2،2018اسکریج ؛

���.)1399�:221زیوالیی�و�زندحسامی،

�جو�نوآورانۀ�سازمانی �ادراکات��جو�سازمانی�نوآورانه؛ عبارت�است�از�یک�مجموعه�طوالنی�از

شان��سازمان�درباره�مشخصات�و�چگونگی�عملکرد�سازمان�خالقانه�که�به�وسیله�اعضاي�یک

شان،�مشارکت�افراد��روحیه�تواند�در�ایجاد�انگیزش�براي�کارکنان�به�بهبود��می�کهشود���می�بیان

�تصمیم �عنوان�یک�منبع��گیري�در �به �نوآوري�موثر�باشد�و �همچنین�افزایش�خالقیت�و �و ها

�در �آید�مهم �حساب �به �کارکنان �روانی �سالمت �همکاران،(تامین �و �1395نظریان :4� جو�).

صنعت��در�آن�توانایی�پذیرش�یک�عقیده�یا�رفتاري�که�براي�سازمانی�نوآورانه،�جوي�است�که

�دارد �تازگی �سازمان �عمومی �محیط �یا �همکاران(بازار �و �3،2010میهام :831� �و�؛ کرسپل

�سازمانی�نوآورانه�به�ادراك�کارکنان�.)4،2017هنسن نوآوري�گفته�می�جو� شود�و�از�حمایت�از

پذیري،�حمایت�از�نظرها،�مدیریت�یسکر�حمایت�از(دو�حیطه�دارد؛�یکی�حمایت�از�خالقیت�

�روشن �تعامل�باز،�حمایتی، �به�تفاوت�سازي�اهداف�تیمی، �توجه �وجود��تشویق�کار�گروهی، ها،

�بین�اعضاي�گروه،چالش �هاي�سازنده �اطالعات� �مشارکت�کارکنان�در �واپایش�اندك�و و�)

��

1.�Ming-Tien�&�Chung-Lin�
2.�Escrig-Tena�et�al�
3.�Mihm�et�al�
4.�Crespell�&�Hansen�
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�اجرا �استدر�آوردن�افکار�و�نظرهاي�خالقا�دیگري�تأمین�منابع�الزم�براي�به �نه به�عبارت�.

سازمان�تا�چه�اندازه�زمان،�بودجه،�ابزار،�مواد�و�خدمات��دیگر،�تأمین�منابع�گویاي�آن�است�که

زارعی،�پورشافی�و�(دهدکارگیري�آنها�در�اختیار�کارکنان�قرار�میبه�ها�والزم�را�براي�خالقیت

�).1399�:9عسگري،

��گیري�مدل�مفهومی�ها�و�شکل�توسعۀ�فرضیه

�بهرهفرهنگ�مشارک �وري�کارگزاران�دانشی�تی�و �همکاران؛ �2019(1فرناندس�و الگوبرداري�)

�گزارانوري�کارمعیارهایی�که�بر�بهرهاز�نظر�آنها�.�دانشی�را�ارزیابی�کردند�گزارانوري�کاربهره

�می �تأثیر �از�ارندذگدانشی �عبارتند �مشارکت: �کارکنان، �فعال �کارکنان�حضور �همکاري ،�و

�خودارزیابی�کارکنان �فقیهیم. �سرلک�و �1400(حمدرضایی، �نتیجه�) �این �به �پژوهش�خود در

��رسیدند �طریق�کاربهره�که �توانایی�حل�مش�گزارانوري�از �به �به�صورت�کدانشی�نیاز الت

چون�تالش�.�توان�مسائل�سازمانی�را�حل�کردیمتنها�با�نگرش�فردي�به�امور�ن�گروهی�دارد�و

برد�و�وري�سازمان�را�باال�نمینهایی�بهرهت�بهبود�سازمان�توسط�یک�فرد�خاص،�به�در�جهت

وري�وري�برسد�باید�بتواند�بهرهدانشی�خود�به�بهره�گزارانسازمانی�بخواهد�از�طریق�کار�اگر

��بخش�کل �ببرد �باال �را �به�وها �امر �کهم�مشارکت�این �اري �داردگروهی �و��.نیاز سروانی

�هدف�بررسی�رابطه�بین)�1397(سلیمی �با کتی�و�رهبري�دانشی�با�رهبري�مشار�پژوهشی�را

�دادند�گیري�و�بهبود�عملکرد�مدیران�مدارس�انجامتصمیم هاي�این�پژوهش�نشان�داد�یافته.

گیري�و�بهبود�عملکرد�مدیران�مدارس�تصمیم�بین�رهبري�مشارکتی�و�رهبري�دانشی�باکه�

�دارد �وجود �معناداري �رابطه �می�همچنین،. �دانشی �رهبري �و �مشارکتی توانند�رهبري

)�2004(2لوپز�و�همکاران�.�بینی�کنندپیش�معناداري�صورتگیري�و�بهبود�عملکرد�را�به�تصمیم

رکت�و�شاهم�م�هاي�بارز�و�زیربنایی�افرادي�که�بایگکند�که�یکی�از�ویژبر�این�نکته�تأکید�می

�انتقال�داهمکاري�می �تجربیا�نشکنند �با�دیگرکبین�ی�تو �افراد �دان�است�چون و��شانتقال

�ه�تتجربیا �نقشتركم�فدبه �واقع �در �که دست�پیدا��است،�یرکتشایدي�فرهنگ�ملک�طۀ،

�کاي�یضمیان�اع�شهمکاري�یکی�از�نتایج�روشن�و�بارزِ�سیاست�انتقال�دان�شافزای.�کنند�می

�شتوسعۀ�فردي�و�افزای�اعثسازمان�ب�کاي�یضمیان�اع�شکاري�است�چون�انتقال�دان�تیم

�کاملی�و�نیکخواه�کیارمش،خنیفر(شوداي�سازمان�میضرکت�فعاالنۀ�اعشام ،1399� بنابراین�).

���به�صورت�زیر�تدوین�شد؛��فرضیۀ�اول�پژوهش

H1�:وري�کارگزاران�دانشی�تأثیر�معنادار�و�مثبت�داردفرهنگ�مشارکتی�بر�بهره.��

��

1.�Fernands�et�al�
2.�Lopez�et�al�
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نیروي�انسانی�به�لحاظ�برخـورداري�از�قـدرت����؛هاي�نوآوري�فرهنگ�مشارکتی�و�قابلیت

ري،�بزرگترین�سرمایۀ�هر�سـازمانی�اسـت�و�هرگونـه�بهبـود�و�����اندیشه،�خالقیت�و�قابلیت�نوآو

هـاي�انسـانی�در�امـور�سـازمانی�صـورت������پیشرفت�در�سازمان�توسط�مشـارکت�دادن�نیـروي��

�کردنـد�در�تحقیق�خود�بیان�)�1399(کیان�و�همکارانمعینی).�1396گوشکی�و�مرادي،(گیرد�می

�،گیـري�کارکنـان�در�تصـمیم��مشـارکت���شـامل��ترین�پیشایندهاي�نوآوري�در�سازمان�که�مهم

یادگیري�سازمانی�و�رشد�هستند�و�همچنین�بین�جو�سازمانی،�یادگیري�و�رشـد،�مشـارکت�در���

اسمیلی�و�.�گیري�سازمانی�و�حمایت�مدیریت�از�نوآوري�رابطه�مثبت�گزارش�شده�استتصمیم

�کارکردهاي�دریافتنـــد)�2006(1همکاران عنــی��ی�انســانی��منابع�استراتژیک�مدیریت�بـــین

�بــا�قابلیـت�نـوآوري�رابطــۀ�����و�مشـارکت��منـابع�تـأمین�عملکـرد،�ارزیـابی�پـاداش،�آموزش،

�معنی�و�سـاده �نوآوري،�خالقیت،�به�موقعیـت�سازمان�و�بقـا�رو�این�از.�دارد�وجود�دارچندگانـه

در�پژوهش�خـود�بـه�ایـن�نتیجـه�����)�1397(نیستانی�و�پور�عمران�.است�وابستهابتکـار��و�کشف

نــوآوري�در���هـاي��قابلیـت��ارتقـاي�و�انسانی�منابع�ریـزي�استراتژیکبرنامـه�ند�که�بـینرسید

بنـابراین�فرضـیه����.دارد�وجود�يدارو�معنی�مثبـت�رابطـۀ�سازمان�مشارکتی�فرهنگ�با�سازمان

����به�صورت�زیر�تدوین�شد؛��دوم�تحقیق

H2�:دارد�هاي�نوآوري�تأثیر�معنادار�و�مثبتفرهنگ�مشارکتی�بر�قابلیت.��

و��امروزه�برتري�در�رقابت،�هدف�اصلی�سازمان�اســت��؛فرهنگ�مشارکتی�و�جو�نوآورانه

اقتصـادي�در�پـی�خالقیـت�و�نـوآوري������وري�و�بهبـــود�وضـــعیت��بــراي�افــزایش�بهـــره�

هاي�نوآورانـه�را�بالفعـل���اندیشه�مدیران�نیازمند�عواملی�هسـتند�کـه�بتواننـد�،رواز�این�.هستند

کـه�شیوة�زندگی�یک�سـازمان���ترین�عامل�در�این�زمینه،�فرهنگ�سازمانی�اسـتممه.�سازند

به�ایـن�ترتیـب�دغدغـۀ�ذهنـی�مـدیران،�افـزایش��������.شودفرد�ناشی�می�بـوده�و�از�نظام�ارزشی

صـورت��ه�شارکت�گروهی�بـ�م).�1397بهرامی،�(هاست�انگیزش�و�فرهنگ�مشارکتی�در�سازمان

موضــوع�بـــه�علـــت����اهمیـت�ایـن.�ر�مهـم�اسـتحل�مسائل�سازمانی�بسیا�خالقانه�براي

لـزوم���ها،�ضرورت�توسعۀ�مستمر�مزیـت�رقـابتی�و�سازمان�افــزایش�فضــاي�رقــابتی�بــین

بـراي�اینکـه�مشـارکت����).�1398صباغی�رستمی�و�حسـینی�شـکیب،��(نوآوري�اسـت�خالقیت�و

ي�جدیـد�امکـان�بـروز����هاشههاي�سازمان�ایجاد�شود�باید�به�نظریات�و�اندیکارکنان�در�فعالیت

در�عصر�حاضر�بنا�به�اقتضاء�و�ضرورت�محیط،�سازمان�باید�دائماً�در�حال�ایجاد�جـو��.�داده�شود

ها�سـطح�بـاالیی�از�جـو�نوآورانـه�����هنگامی�که�سازمان).�1396گوشکی�و�مرادي،(نوآورانه�باشد

��

1.�Smylie�et�al�
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ه�و�تسهیم�دانـش،�بـه���دهند،�کارکنان�تعامل�و�مشارکت�خود�را�با�دیگران،�براي�مبادلارائه�می

کرسـپل�و���).2018ژانـگ�و�همکـاران،��(دهنـد�هـاي�جدیـد�افـزایش�مـی����منظور�خلق�موضـوع�

،�مشـارکت�و�همکـاري���نوآوري�شـامل�جو��خود�بیان�کردند�که�ابعادتحقیق��در�)2017(هنسن

صـمدیان،��.�اسـت��استقالل،�چالش،�منابع،�بازبودن�نسبت�به�نوآوري�و�تشـویق�نـاظر�ارزیـابی���

تواند�در�سازمانی�مینوآورانه�جو�کنند�که�در�تحقیق�خود�بیان�می)�1398(رگانیناظم�و�صابرگ

هـا�و�در��گیـري�در�تصمیم�ایجاد�انگیزش�براي�کارکنان،�بهبود�روحیه�کارکنان،�مشارکت�افراد

��به�صورت�تدوین�شد؛��بنابراین�فرضیۀ�سوم�تحقیق�.افزایش�خالقیت�و�نوآوري�موثر�باشد

H3�:و�نوآورانه�اثر�معنادار�و�مثبت�داردفرهنگ�مشارکتی�بر�ج.��

دانشـی�در�بخـش����گزاراننیاز�به�کار�؛وري�کارگزاران�دانشی�هاي�نوآوري�و�بهره�قابلیت

ییر�در�غتوجه�و�ت�زیرا�به�دنبال�بهبود�قابل�.تضروري�اس�بسیار�تخالقی�دولتی�براي�نوآوري�و

ها�بایـد�بـه�ایـن�نکتـه������مدیران�سازمان�).1397رجائی�و�بنایی،(دتحویل�خدمات�عمومی�هستن

آنها�توانایی�بسـیاري�در��.�دانشی�با�کارکنان�عادي�تفاوت�دارند�که�کارکنان�توجه�داشته�باشند

و��انتویـ�کدر�مطالعـۀ���.)1،2011لیـو�و�لـوو��(براي�نیل�به�اهـداف�دارنـد���باالیی�ةنوآوري�و�انگیز

مزیـت��و��ينـوآور��تیـ�قابلارتقاء�بر��یدانش�گزارانکار�وريبهرهاثرگذاري�)�2019(همکارانش�

�گزارانکـار��هـاي��ییداشتن�نگرش�مثبت�نسبت�به�توانا.�به�اثبات�رسیده�است�یرقابت�سازمان

و�خلـق�نـوآوري�در�فضـاي�����دیـ�هـاي�جد��فرصت�جادیباعث�ا�تواند�یم�گرانیاز�جانب�د�یدانش

�دیـ�جد�هـاي�تیـ�و�توسـعه�ظرف��یطـ�یمح�راتییـ�بـه�تغ��ییپاسخگو�تیسازمان�شده�و�در�موقع

و��پــور�انیــک�،یبرزکــ�یشــائم(را�بــراي�ســازمان�و�افــراد�بــه�همــراه�دارد�يشــتریب�تیــموفق

��فرضیۀ�چهارم�تحقیق�به�صورت�زیر�تدوین�شد؛�بنابراین�).��1397،يشاکر

H4�:وري�کارگزاران�دانشی�تأثیر�معنادار�و�مثبت�داردهاي�نوآوري�بر�بهرهقابلیت.��

دانشـی�بـا�توجـه�بـه������زارانگکـار��؛وري�کارگزاران�دانشیجو�نوآورانه�سازمانی�و�بهره

یکـی�از��.�هـاي�بیشـتري�نیـز�دارنـد����کارکنـان�دارنـد،�خواسـته����هاي�اساسی�که�با�سـایر��تفاوت

دراکر�نیز�.�شودشان�مربوط�می�داشتن�امکان�نوآوري�در�وظایف�،�بههاي�آنان�خواسته�مهمترین

یش�و�زاده،�خیرانـد�قربـانی�(دانشـی�اشـاره�کـرده�اسـت�����گزاراناهمیت�نـوآوري�بـراي�کـار����به

�گزارانر�بر�ماندگاري�و�ترك�خدمت�کاردر�تحقیقاتی�که�در�مورد�عوامل�مؤث).�1396راد،�عدنان

�هـاي�بـارز�ایـن���انجام�گرفته�است،�محقیقن�متوجه�شدند�که�نوآوري�یکـی�از�ویژگـی���دانشی

.�میـت�خاصـی�دارد��براي�آنان�اه�هایی�براي�نوآوريشود�و�ایجاد�فرصتکارکنان�محسوب�می

��

1.�Lu�&�Lv�
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دلیل�این�که�امکان�نوآوري�در�انجام�دانشی�کشورهاي�در�حال�توسعه�به�گزارانربسیاري�از�کا

انـد��هایی�مشغول�به�کار�شـده��و�در�سازمان�وظایف�خود�را�نداشتند،�سازمان�خود�را�ترك�کرده

در�)�1399(کردي�و�میریوسفیدره�).2010هانگ�و�ژو،(که�این�امکان�را�براي�آنها�فراهم�نماید

بسیار��دانش�سازمانی�به�عنوان�یک�منبع�ناملموسارتقاء�امروزه�کنند�که�تحقیق�خود�بیان�می

ه�به�عبارتی�عینیت�بخشیدن�به�دانش�ب.�ارزشمند�براي�کسب�برتري�رقابتی�شناخته�شده�است

رقـابتی���سازي�آن�در�سازمان�تحت�عنوان�انتقـال�دانـش،�بـه�برتـري����پیاده�اجرا�و�،دست�آمده

هـاي�تأثیرگـذار�برکسـب����راه�که�نـوآوري�سـازمانی�یکـی�از����از�آنجایی.�شودمیمنجر�سازمان�

به�منظور�گسترش�و�نهادینـه�کـردن�آن�در�بـین�اعضـاء������دبرتري�رقابتی�است،�سازمان�ها�بای

به�شـکل�زیـر����پنجم�تحقیق�ۀیفرض�نیبنابرا.�اي�داشته�باشندانتقال�دانش�توجه�ویژه�خود،�به

��تدوین�شد؛�

H5�:اران�دانشی�اثر�معنادار�و�مثبت�داردوري�کارگزجو�نوآورانه�بر�بهره.��

�؛وري�کـارگزاران�دانشـی��هاي�نوآوري�در�رابطۀ�بین�فرهنگ�مشارکتی�و�بهـره�قابلیت

گذارد�و�فرضیه�هاي�نوآوري�تأثیر�میکند�که�فرهنگ�مشارکتی�بر�قابلیتفرضیه�دوم�بیان�می

.�شی�تـأثیر�مثبـت�دارد��دان�وري�کارگزارانهاي�نوآوري�بر�بهرهدهد�که�قابلیتچهارم�نشان�می

هاي�نوآوري�نقش�میانجی�در�بـین�متغیـر���دهد�که�قابلیتاي�علی�نشان�میاین�روابط�زنجیره

در�واقـع��.�کنـد�ایفا�می)�دانشی�وري�کارگزارانبهره(و�متغیر�وابسته�)�فرهنگ�مشارکتی(مستقل

هـاي��یـده�بنیان�بـه�بـروز�ا��هاي�دانشگیري�از�فرهنگ�مشارکتی�در�شرکتبرخورداري�و�بهره

هـاي�نـوآوري�بـه�ارتقـا�����شود�و�نتایج�حاصـل�از�قابلیـت��میمنجر�جدید�و�خالقانه�در�کارکنان�

.�)2004لـوپز�و�همکـاران،��(انجامدهاي�علم�و�فناوري�میدانشی�در�شرکت�وري�کارگزاران�بهره

��به�شکل�زیر�تدوین�شد؛��ششم�تحقیق�ۀیفرض�نیبنابرا

H6�:وري�کارکنان�دانشی�اثر�معنـادار��وآوري�بر�بهرههاي�نفرهنگ�مشارکتی�از�طریق�قابلیت

��.�و�مثبت�دارد

فرضـیه���؛وري�کـارگزاران�دانشـی��جو�نوآورانه�در�رابطۀ�بین�فرهنگ�مشارکتی�و�بهره�

گذارد�و�فرضیه�پنجم�کند�که�فرهنگ�مشارکتی�بر�جو�نوآورانه�سازمانی�تأثیر�میسوم�بیان�می

ایـن��.��دانشی�تـأثیر�مثبـت�دارد��وري�کارگزارانرهدهد�که�جو�نوآورانه�سازمانی�بر�بهنشان�می

دهد�که�جو�نوآورانه�سـازمانی�نقـش�میـانجی�در�بـین�متغیـر������اي�علی�نشان�میروابط�زنجیره

در�واقـع��.�کنـد�ایفا�مـی�)�وري�کارکنان�دانشیبهره(�و�متغیر�وابسته)�فرهنگ�مشارکتی(مستقل

بنیان�بـه�توسـعه�سـرعت،����دانش�هايگیري�از�فرهنگ�مشارکتی�در�شرکتبرخورداري�و�بهره

شود�و�نتایج�حاصل�از�جو�نوآورانـه�سـازمانی�بـه����میمنجر�کمیت�و�کیفیت�نوآوري�در�محیط�

؛�2010هانـگ�و�ژو،�(انجامـد�هاي�علم�و�فناوري�میدانشی�در�شرکت�وري�کارگزارانارتقا�بهره
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��؛بر�این�اساس�فرضیه�ششم�پژوهش�به�شکل�زیر�تدوین�شد.�)1397ی،رجائی�و�بنای

H7�:وري�کارگزاران�دانشـی�تـأثیر�معنـادار�و����فرهنگ�مشارکتی�از�طریق�جو�نوآورانه�بر�بهره

��.�مثبت�دارد

با�توجه�به�مرور�مبانی�نظري�و�پیشنۀ�تحقیق�بررسی�شده،�متغیرهاي�تحقیـق�در�قالـب���

متغیـر��.�ترسـیم�شـد���1مدل�مفهومی�حاضـر�در�قالـب�شـکل����.�مدلی�جامع�بررسی�نشده�است

دانشی�به�عنوان�متغیر�وابسته،��گزارانوري�کار�به�عنوان�متغیر�مستقل،�بهره�فرهنگ�مشارکتی

��.�اند�هاي�نوآوري�و�جو�نوآورانه�به�عنوان�متغیر�میانجی�به�کار�گرفته�شده�متغیر�قابلیت

�
�
�
�
�
�
��

� �

�
��)برآمده�از�پیشینۀ�تحقیق(مدل�مفهومی�تحقیق�).�1(شکل�

�شناسی�پژوهش�روش �

هـا،���آوري�داده�جمع�نظرهاي�کاربردي�و�از��پژوهش�جزءقیق،�اساس�هدف�تح�تحقیق�حاضر�بر

و�از�آنجا�که�محققین�به�دنبال�بررسی�رابطۀ�بین�است�هاي�توصیفی�پیمایشی��از�نوع�پژوهش

هاي�آشکار�آنها�با�یکدیگر�و�بررسی�برازش�و�درجۀ�تقریـب�الگـوي����چند�متغیر�پنهان�و�مؤلفه

یـابی�معـادالت����مبتنـی�بـر�روش�مـدل����هـاي�همبسـتگی���باشند،�از�نوع�پـژوهش��مشخص�می

��.�عرضی�است�–همچنین�از�بعد�زمانی،�یک�تحقیق�مقطعی�.�رود�ساختاري�به�شمار�می

هـاي���اي�بود�که�با�اقتباس�از�پرسشـنامه��ساخته�ابزار�اصلی�این�تحقیق،�پرسشنامۀ�محقق

و��2بــراي�ســنجش�فرهنــگ�مشــارکتی،�تســاي����)�2004(و�همکــاران�1اســتاندارد�لــوپز�

براي�ارزیابی�جـو��)�1987(�3هاي�نوآوري،�سیگل�و�کارمر�براي�ارزیابی�قابلیت)�2001(همکاران

��

1.�Lopez�
2.�Tesai�et�al�
3.�Cegl�&�Karmer�

�فرهنگ�مشارکتی �وري�دانشکاران�بهره

�هاي�نوآوري�قابلیت

�

�جو�نوآورانه

�

H2�

H3� H5�

H1�

H4�
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وري�کـارگزاران���براي�سنجش�بهره)�1980(�1نوآورانه�و�در�نهایت�از�مدل�هرسی�و�گلداسمیت

ها�تعدیل�و�یا�حذف�شدند�و�در��د�برخی�از�گویهتیدر�نهایت،�با�مشورت�اسا.�دانشی�استفاده�شد

سـؤال�بـراي����8سؤال�براي�سنجش�فرهنـگ�مشـارکتی،����8(سؤال��27ي�با�ا�نهایت�پرسشنامه

سـؤال���4هـاي�نـوآوري�و����سؤال�براي�سنجش�قابلیـت��7وري�کارگزاران�دانشی،��ارزیابی�بهره

ارزشی�لیکـرت،�از����سؤاالت�پرسشنامه�مطابق�طیف�پنج.�طراحی�شد)�براي�ارزیابی�جو�نوآورانه

بـراي��.�دهندگان�طراحی�شـد��جهت�ارزیابی�نظرات�پاسخ)�کامالً�موافق(�5تا�)�کامالً�مخالف(�1

صـورت�کـه����بـدین�.�بررسی�روایی�ابزار�سنجش�از�روایی�صوري�و�روایی�همگرا�اسـتفاده�شـد��

قرار�داده�شد�تا�نظرات�خود�را�در�مورد�پرسشـنامه�ارائـه���سشنامه�در�اختیار�چند�تن�خبرگان�پر

بـراي�سـنجش�پایـایی����.�آنان�لحاظ�شدنظرات،�اصالحات�مورد�نظر��بعد�از�دریافت�نقطه�.دهند

جامعـۀ���.ابزار،�از�معیارهاي�بارهاي�عاملی،�ضریب�آلفاي�کرونباخ�و�پایایی�ترکیبی�استفاده�شـد�

هاي�دانش�بنیان�مسـتقر�در�پـارك�علـم�و�فنـاوري������آماري�تحقیق،�کارکنان�شاغل�در�شرکت

.�تان�مسـتقر�هسـتند��شرکت�در�پارك�علم�و�فناوري�استان�لرس�160تعداد�.�بوداستان�لرستان�

�معتقدنـد�)�2021(�3وانـگ�و�رمتـوال��.�استفاده�شد�2جی�پاور�افزار�از�نرمبراي�تعیین�حجم�نمونه�

معـادالت�سـاختاري�بـه�طـور������يهـا��حجم�نمونه�در�روش�نییتع�يروش�برا�نیبهتر�جی�پاور

�ي،�خطـا��15/0ریتـأث��بیبا�در�نظـر�گـرفتن�ضـر���بنابراین،�.�است�یحداقل�مربعات�جزئخاص�

با�در�نظـر�گـرفتن���.�محاسبه�شد��129زانیحجم�نمونه�به�م�95/0و�سطح�توان��05/0دار�استان

محقق�با�مشـاورة�اسـتاد�راهنمـا�����ها،�سشنامهاز�پر�یبرخو�ناقص�پرکردن�بازگشت��احتمال�عدم

�.��افتینفر�ارتقا��142به��زانیم�نیداد�که�ا�شیدرصد�افزا�10حجم�نمونه�را�به�مقدار��زانیم

��
�G*Powerافزار�ی�نرمخروج).�1(شکل�

��

1.�Herci�&�Goldacit�
2.�G*Power�
3.�Wang�&�Rhemtulla�



�...�دانشی�با�تأکید�بر�نقش��وري�کارگزارانمشارکتی�در�ارتقاي�بهرهتأثیر�حاکمیت�فرهنگ��

�

/71�

�هاي�پژوهش�یافته �

بـه��)�1(شناختی�نمونۀ�مـورد�مطالعـه�در�قالـب�جـدول������هاي�جمعیت�در�این�مرحله�ابتدا�ویژگی

��.�نمایش�گذاشته�شده�است
�دهندگان�شناختی�پاسخ�ویژگی�جمعیت.�1جدول�

ل
�ک
ع
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��
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����57��85��14��41��87��88��54فراوانی

����14/40��85/59��85/9��87/28��26/61��97/61��02/38درصد

افـزار���یابی�معادالت�ساختاري�رویکرد�حداقل�مربعـات�جزئـی�و�نـرم����در�ادامه�در�چارچوب�مدل

��.ودش�ه�میهاي�آن�پرداخت�به�آزمون�مدل�مفهومی�و�فرضیه�3نسخۀ��اسمارت�پی�ال�اس

هـا�الزم�اسـت�تـا�از�صـحت������قبل�از�وارد�شدن�به�مرحلۀ�آزمـون�فرضـیه��؛�آزمون�مدل

ایـن�کـار�توسـط�مـدل�����.�الگوهاي�ساختاري�هم�ارز�متغیرهاي�تحقیق�اطمینان�حاصـل�شـود��

گیـري،�دسـتیابی�بـه�پایـایی�و������هدف�غایی�از�آزمون�مدل�انـدازه�.�گیرد�گیري�صورت�می�اندازه

�يآلفـا��،یعـامل��يبارهـا��بیضـرا�ین�مهم�از�طریق�سه�معیـار��ا.�گیري�است�روایی�مدل�اندازه

از��یعامل�يبارها�بیضرا).�1393و�رضازاده،��يداور(آید�به�دست�می�یبیترک�ییایکرونباخ��و�پا

کـه���شـوند��یمحاسبه�مـ�سازة�اصلی�سازه�با��کی�يها�شاخص�یمقدار�همبستگ�ۀمحاسب�قیطر

مطلـب�اسـت�کـه�����نیـ�ا�دیمؤ).�1999هالند�،�(شود�4/0از�مقدار��شتریب�ایمقدار�برابر�و��نیاگر�ا

بـوده�و���شـتر�یآن�سـازه�ب��يریگ�اندازه�يخطا�انسیآن�از�وار�يها�سازه�و�شاخص�نیانس�بیوار

کـه���اسـت�کرونباخ��يآلفاشاخص�دیگر�.�قابل�قبول�است�يریگ�در�مورد�آن�مدل�اندازه�ییایپا

.�شـود��یمحسوب�م)�یندرو�يسازگار(�یدرون�يداریو�پا�ییایسنجش�پا�يبرا�کیکالس�ياریمع

.�مربـوط�بـه�آن�اسـت����يهـا��سازه�و�شـاخص��کی�نیب�یهمبستگ�زانینشانگر�م�یدرون�ییایپا

�ییاز�آنجا.�قبول�است�قابل�ییایپا�انگرنش).�1951کرونباخ،�(�7/0کرونباخ�باالتر�از��يمقدار�آلفا

روش��در�باشـد،��یهـا�مـ���سـازه��ییایـ�پا�نیـی�تع�يبـرا��یسنت�اریمع�کیکرونباخ��يآلفا�اریکه�مع

توسـط���اریـ�مع�نیا.�رود�یبه�کار�م�یبیترک�ییاینام�پا�نسبت�به�آلفا�به�يتر�مدرن�اریمع�اس�ال�پی

است�کـه���نیدر�ا�کرونباخ�يآن�نسبت�به�آلفا�يشد�و�برتر�یمعرف)�1974(ورتس��و�همکاران�

�گریکـد�یبـا���شـان�یها�شـاخص��یصورت�مطلق�بلکه�با�توجه�بـه�همبسـتگ���ها�نه�به�سازه�ییایپا

)�1987،�ینانل(��7/0يهر�سازه�باال�يبرا�یبیترک�ییایکه�مقدار�پا��یدرصورت.�شوند�یه�ممحاسب
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�6/0کمتـر�از���ارمقـد�.�دارد�يریـ�گ�انـدازه��يهـا��مدل�يمناسب�برا�یدرون�يداریشود�نشان�از�پا

همچنین�براي�ارزیـابی�روایـی�همگـرا�از�معیـار�میـانگین�������.است�ییایوجود�پا�دهندة�عدم�نشان

هـاي���این�شاخص�میزان�همبستگی�یک�سازه�بـا�شـاخص��.�شده�استفاده�شد�جواریانس�استخرا

در�نظـر�گرفتـه�شـده�����5/0براي�این�شاخص�حداقل�مقـدار��.�دهد�دهندة�خود�را�نشان�می�نشان

پـذیر���درصد�واریانس�مشاهده�50است�و�این�بدین�معناست�که�متغیر�پنهان�مورد�نظر�حداقل�

مقـادیر�خروجـی�بـراي�هـر�����)�1(در�جدول�).�1396،�محسنین�و�اسفیدانی(کند�خود�را�تبیین�می

��.�یک�از�معیارهاي�اعتمادیابی�و�اعتبارسنجی�نشان�داده�شده�است
��یو�اعتبارسنج�یابیاعتماد�یابیارز�يارهایمع�یخروج).�1(جدول�

�روایی�همگرا���پایایی�ترکیبی��آلفاي�کرونباخ��بار�عاملی��متغیرها

فرهنگ�

��مشارکتی

821/0��

922/0��931/0��538/0��

793/0��

801/0��

822/0��

759/0��

770/0��

891/0��

856/0��

وري��بهره

کارگزاران�

�دانشی

880/0��

888/0�915/0�614/0�

793/0��

760/0��

873/0��

933/0��

907/0��

896/0��

936/0��

هاي��قابلیت

��نوآوري

821/0��

793/0�858/0�550/0�

793/0��

801/0��

822/0��

759/0��

770/0��

891/0��

856/0��
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��جو�نوآورانه

880/0��

802/0�864/0�563/0�
793/0��

760/0��

873/0��

،�کلیـۀ�معیارهـاي���شـده��شود�مطابق�مقـادیر�اسـتاندارد�مطـرح����طور�که�مالحظه�می�همان

تـوان���بنـابراین،�مـی��.�و�مناسبی�برخوردارندمعرف�روایی�و�پایایی�ابزار�سنجش،�از�حد�مطلوب�

گیـري،�ثبـات�و�صـحت�نتـایج������گیري�متغیرهاي�تحقیـق�از�دقـت�انـدازه����گفت�که�مدل�اندازه

�افـزار��ترین��خروجی�حاصل�از�آزمون�مدل�ساختاري�در�محیط�نرم�اولین�و�مهم.�برخوردار�است

)�2(ه�در�شـکل�شـمارة���،�مدل�ساختاري�در�حالت�ضرایب�معناداري�است�کـ�اس�ال�اسمارت�پی

��.��ارائه�شده�است

��
��مدل�ساختاري�در�حالت�ضرایب�معناداري).�2(شکل�شمارة�

��؛در�ادامه،�ضرایب�استاندارد�میان�متغیرهاي�تحقیق�به�دست�آمد

� �
��مدل�ساختاري�در�حالت�ضرایب�استاندارد).�3(شکل�شمارة�

بـا�اسـتفاده�از���.�ه�اسـت�داري�ارائه�شد�ضرایب�مسیر�به�همراه�مقادیر�معنی)�2(در�جدول�

هـاي�تحقیـق�اقـدام�نمـود�کـه�در�������توان�به�بررسی�فرضیه�می)�2(دست�آمده�از�جدول��نتایج�به

��.�ادامه�آورده�شده�است
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��نتایج�مسیر).�2(جدول�

��ضرایب�معناداري��ضرایب�استاندارد��مسیر

����726/0��086/10وري�کارگزاران�دانشی�بهره�فرهنگ�مشارکتی�

����838/0��196/22هاي�نوآوري�یتقابل�فرهنگ�مشارکتی�

����868/0��394/35جو�نوآورانه�فرهنگ�مشارکتی�

����463/0��213/5وري�کارگزاران�دانشی�بهره�هاي�نوآوري��قابلیت

����679/0��948/7وري�کارگزاران�دانشی�بهره�جو�نوآورانه�

هـاي�مـورد�نظـر�بـا�اسـتفاده�از�مـدل�معـادالت�سـاختاري،�ضـرایب�����������در�آزمون�فرضیه

تر�و�از��بزرگ�96/1داري�آنها�از�عدد��که�مقدار�آزمون�معنی�هستنددار��آمده�زمانی�معنی�دست�به

ضـریب�معنـاداري�میـان�فرهنـگ�����).�1398ویسـه�و�همکـاران،���(تر�باشـد��کوچک�-96/1عدد�

تـوان�گفـت����بنـابراین،�مـی��.�باشد�می�086/10وري�کارگزاران�دانشی�برابر�با��مشارکتی�با�بهره

داري�میـان���ضریب�معنی.�وري�کارگزاران�دانشی�دارد�داري�بر�بهره�یفرهنگ�مشارکتی�اثر�معن

�394/35و��196/22هاي�نوآوري�و�جو�نوآورانه�به�ترتیب�برابـر�بـا����فرهنگ�مشارکتی�با�قابلیت

هـاي�نـوآوري�و�جـو�نوآورانـه������داري�بر�قابلیت�رو،�فرهنگ�مشارکتی�تأثیر�معنی�از�این.�باشد�می

وري�کارگزاران��هاي�نوآوري�و�جو�نوآورانه�بر�بهره�ي�اثر�قابلیتدار�همچنین،�ضریب�معنی.�دارد

هاي�نوآوري�و�جو�نوآورانه��بنابراین،�قابلیت.�باشد�می�948/7و��213/5دانشی�به�ترتیب�برابر�با�

متغیرهـاي���آفرینی�با�توجه�به�نقشدر�ادامه،�.�کاران�دارد�وري�دانش�داري�روي�بهره�تأثیر�معنی

اثر�.�دونش�سنجیدهنیز�اثرات�غیرمستقیم��بایدعالوه�بر�اثرات�مستقیم��در�مدل�تحقیق،�میانجی

�هاي�مدل�ساختاري�متغیر�که�بر�روي�پیکاناست��اي�شده�استانداردمستقیم،�ضریب�ساختاري�

مسـتقل��اثرغیرمستقیم،�حاصل�ضرب�ضریب�مسیر�متغیر�.�قرار�گرفته�استمستقل�به�وابسته�

اثـرات�مسـتقیم�و����يبا�جمع�مقدار�عـدد��.استابسته�بر�میانجی�در�ضریب�مسیر�میانجی�در�و

ضریب�مسیر�به�همراه�مقادیر�معناداري�بـراي���6در�جدول�.�آید�دست�می�به�غیرمستقم،�اثر�کل

با�استفاده�از�نتایج�این�جدول�.�بررسی�اثرات�غیرمستقیم�متغیرهاي�پژوهش�گزارش�شده�است

��.�و�نوآورانه�پرداختهاي�نوآوري�و�ج�توان�به�بررسی�نقش�میانجی�قابلیت�می
��اثرات�مستقیم�و�غیرمستقیم�).3(جدول

��اثرات��متغیر

��اثر�کل��غیرمستقیم�اثر��اثر�مستقیم��وابسته��میانجی��مستقل

فرهنگ�

��مشارکتی

هاي��قابلیت

�نوآوري

وري��بهره

�کارگزاران�دانشی

086/10��121/10��207/20��

726/0��576/0��302/1��

فرهنگ�

��مشارکتی
��جو�نوآورانه

وري��بهره

�کارگزاران�دانشی

086/10��309/13��395/23��

726/0��691/0��417/1��
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شود�ضریب�معناداري�اثرغیرمستقیم�میان�فرهنگ�مشارکتی�و��طور�که�مشاهده�می�همان

.�است�207/20هاي�نوآوري�برابر�با��وري�کارگزاران�دانشی�از�طریق�متغیر�میانجی�قابلیت�بهره

به�عنوان�متغیر�میانجی�در�تأثیرگذاري�بر�روابط�میـان�دو�متغیـر����ينوآور�يها�تیقابلبنابراین،�

مسـتقیم�میـان�فرهنـگ�����غیـر��همچنین،�ضـریب�معنـاداري�اثـر���.�کند�ایفا�میگفته�نقش��پیش

�395/23وري�کارگزاران�دانشی�از�طریق�متغیر�میانجی�جو�نوآورانه�برابـر�بـا����مشارکتی�و�بهره

متغیر�میانجی�در�اثرگـذاري�بـر�روابـط�میـان�متغیـر�������به�عنوان�نیز�بنابراین،�جو�نوآورانه.�است

��.�کند�زا�نقش�ایفا�می�زا�و�درون�برون

ــاوس���� ــنهادي�تنه ــاخص�پیش ــدل�از�ش ــی�م ــرازش�کل ــابی�ب ــراي�ارزی ــرانجام�ب و��1س

ــاران ــی��)�2005(همکـ ــتفاده�مـ ــرازش�اسـ ــویی�بـ ــام�نیکـ ــه�نـ ــۀ���بـ ــه�از�رابطـ ــود�کـ شـ

�ایـن�شـاخص،�مجـذور�ضـرب�دو����.�آید�به�دست�می�

سـه��).�1399پـور�و�ویسـه،����قاسـم�(مقدار�متوسط�مقادیر�اشتراکی�و�متوسط�ضریب�تعیین�است

شـده���یمعرف��GOFيبرا�يمتوسط�و�قو�ف،یضع�ریبه�عنوان�مقاد�36/0و��01/0�،25/0مقدار�

��:�گونه�است�محاسبۀ�تناسب�مدل�کلی�تحقیق�این�).�1396،یدانیو�اسف�نیمحسن(است�

�
از�آنجا�که�حداقل�مقدار�قابل�قبول�.�است�809/0برابر�با��حاصل�آزمون�براي�شاخص�برازش

��توان�ادعا�کرد�مدل�پژوهش�از�مطلوبیت�کلی�برخوردار�است�می�است�36/0براي�این�شاخص�

�گیري�بحث�و�نتیجه �

وري�کارگزاران�دانشی�بـا���این�پژوهش�با�هدف�بررسی�تأثیر�فرهنگ�مشارکتی�بر�ارتقاي�بهره

وري��بهـره�.�هـاي�نـوآوري�و�جـو�نوآورانـه�انجـام�شـده�اسـت��������نقش�دو�متغیر�میانجی�قابلیـت�

کاران�تنها�به�معنی�خلق�خدمات�و�محصوالت�جدید�نیسـت،�بلکـه�تسـهیم�و�پـرورش������دانش

کاران�با�اجراي�کارهاي�بدیع�و�متناسـب�و�تربیـت����دانش.�شود�دانش�و�تجربه�را�نیز�شامل�می

عرضـۀ�خـدمات،�مشـاغل،����هاي�شایسـته�ضـمن�تقویـت�بنیـۀ�دانشـی�سـازمان،�بـا���������جانشین

�هاینکـ�.�آفرینی�کننـد��کنندگان�و�مخاطبان�ارزش�توانند�براي�مصرف�محصوالت�و�فرایندها�می

چه�زمانی�و�در�چه�شرایطی�کارکنان�دانشی�بیشترین�بازده�و�خروجی�را�خواهند�داشت�در�این�

تحقیق�با�مطالعۀ�پیشـینۀ�نظـري�و�تجربـی�سـه�متغیـر�فرهنـگ�مشـارکتی،�جـو�نوآورانـه�و����������

��

1�.�Tenenhaus�
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و�هفـت�فرضـیه�بـراي�بررسـی�روابـط�بـین��������بررسی�قرار�گرفـت�هاي�نوآوري�را�مورد��قابلیت

��.�شد�و�آزمون�متغیرهاي�تحقیق�تدوین

وري�کارکنـان��دارد�که�فرهنگ�مشـارکتی�در�بهـره���آزمون�فرضیۀ�اول�پژوهش�بیان�می

�هاي�مستقر�در�پارك�علم�و�فنـاوري�اسـتان�لرسـتان�تـأثیر�مثبـت�و������دانشی�شاغل�در�شرکت

فرهنـگ��توان�گفـت���دست�آمده�می�ها�در�تبیین�نتیجۀ�بهبر�اساس�تحلیل�داده.�معناداري�دارد

توزیع�مناسب�اطالعـات��.�دتواند�به�گردش�اطالعات�در�سراسر�سیستم�کمک�کنمیهمکاري�

باعث�پرورش�کارکنان�دانشی�شده�و�بـه�تبـدیل،�حفـظ�و�نگهـداري�اطالعـات�و�������در�سازمان

هـا�و�اطالعـات،���ن�کارکنان�توانایی�مشـاهده،�ترکیـب�و�تفسـیر�داده���ای.�کند�توزیع�آنها�کمک

تـر�بـراي���هـاي�مناسـب��حـل�هـا�و�راه�گیريهاي�جدید�براي�تصمیمبینش�اندازها،انتقال�چشم

وري�انسـان���و�به�این�ترتیب�هدف�متعالی�مدیریت�منابع�انسـانی�یعنـی�بهـره����سازمان�را�دارند

طـور��بـه��مشـارکتی��فرهنـگ�:�نویسند�می)�1398(انمیالنی�و�همکار.�شود�سازمانی�محقق�می

وري�و�افـزایش�بهـره��تـأثیر�گذاشـته�و�موجـب�����کارکنان�دانشیبسیار�اثربخشی�روي�عملکرد�

را�در�چـارچوب��وري�کارکنان�دانشـی��بهره)�2017(پالوالین�و�همکاران.�شود�در�آنها�میکارایی�

بهبود�سازمان�توسـط���جهت�چون�تالش�در.�دانند�می�الت�به�صورت�گروهیکتوانایی�حل�مش

سازمانی�بخواهـد�از�طریـق����برد�و�اگروري�سازمان�را�باال�نمیتنهایی�بهره�یک�فرد�خاص،�به

ها�را�باال�ببرد�که�ایـن��بخش�وري�کلوري�برسد�باید�بتواند�بهرهکارکنان�دانشی�خود�به�بهره

،�)2019(کـاران�مطالعـات�فرنانـدس�و�هم��همچنین�.�ی�جمعی�و�گروهی�نیاز�داردهامر�به�همرا

،�داغـی�و��)1399(و�خنیفر،�کاملی�و�نیکخـواه�کیـارمش��)�1400(محمدرضایی،�سرلک�و�فقیهی

دسـت�آمـده����با�توجه�به�نتیجـۀ�بـه��.�هاي�این�فرضیه�همراستایی�دارد�با�یافته)�1398(همکاران

سـازي��با�مهندسی�مجدد�حقوق�و�دستمزد�کارکنان�دانشی،�پیـاده�شود�که�مدیران�پیشنهاد�می

ساالري�در�جهـت��پرداخت�مبتنی�بر�عملکرد،�انتخاب�و�انتصاب�مدیران�براساس�شایستهنظام�

همچنین�بـه��.�هاي�مؤثري�بردارند�ها�قدم�هاي�سازمان�در�فعالیتمشارکت��ه�برايافزایش�انگیز

-منظـور�حـذف�مـوازي���دانشی�بـه��شرح�وظایف�کارکنان�شود�با�بازآفرینی�مدیران�پیشنهاد�می

هـا�و��ها�و�فرایندهاي�انجام�کار،�در�نظرگرفتن�مشـوق��روش�ها،�اصالح�ها،�شفافیت�نقش�کاري

در��بتوانند�فضا�را�با�نیازهاي�کاري�خـود�سـازگار�کننـد����کاران�از�قبل�آنهایی�که�دانش�محرك

��.فرینی�نمایندورزان�نقش�آ�وري�دانش�بهبود�بهره

هـاي�نـوآوري���دارد�که�فرهنگ�مشارکتی�بر�قابلیـت��ژوهش�بیان�میپآزمون�فرضیۀ�دوم�

بـه��.�هاي�مستقر�در�پارك�علم�و�فناوري�استان�لرستان�تـأثیر�مثبـت�و�معنـاداري�دارد����شرکت

هـاي�اسـتراتژیک�و����براي�همکاري�و�مشارکت�کارکنـان�در�فعالیـت���سازيعبارت�دیگر،�زمینه

.�شـود��مـی�منجـر��هـاي�نـو����و�ایـده�افکار�جدیـد���همکاران�به�ارائه��تـشویقحساس�سازمان�به�



�...�دانشی�با�تأکید�بر�نقش��وري�کارگزارانمشارکتی�در�ارتقاي�بهرهتأثیر�حاکمیت�فرهنگ��

�

/77�

�دسـتیابی�و�حفـظ���مزید�بر�علت�شده�تا�بـراي�ها،��سازمان�فضــاي�رقــابتی�بــینافــزایش�

.�همواره�تقویت�شـود��نوآوري�خالقیت�وهاي�سازمان�با�محوریت��،�قابلیترقـابتی�هاي�مزیـت

آورانـه�و��وبه�نظـرات�ن��هاي�خالقانه�در�سازمان،�ارج�نهادن�قرار�دادن�زمینهاین�مهم�از�طریق�

وظیفه�و�همکاران�.�شود�حامی�نواندیشی�میسر�می�مبتکرانه�و�ایجاد�جو�دادن�پاداش�به�نظرات

مناسـب�شـغل،�شـفافیت�اهـداف�و������ها�بـا�طراحـی�هـاي����مدیران�سازمان�معتقدندنیز��)2015(

�در�مشارکت�کارکنان،�ضـمن�ایجـاد�حـس�مهـم�و�مـؤثر�بـودن�������وظایف،�فراهم�آوردن�زمینۀ

هـاي��همچنین�نتایج�پژوهش.�دآورن�ن�را�فراهمبروز�نوآوري�و�ابتکار�در�کارکنا�ۀکارکنان�زمین

)�1399(پورعمران،�نیستانی�و�سلیمان)1399(کیان�و�همکاران،�معینی)1396(کوشکی�و�مرادي

بنیـان��هـاي�دانـش��به�مـدیران�شـرکت��ر�این�اساس،�ب.�هاي�این�فرضیه�همخوانی�داردبا�یافته

در��دادن�کارکنان�دانشی�مشارکتو��یهلدینگ�هايآوردن�به�ساختار�رويشود�که�با�پیشنهاد�می

حس�تعلق�و�حس�اینکه�بـراي��تا�از�این�طریق�هاي�راهبردي��از�طریق�ایجاد�شراکت�برآیندها

و��ایده،�میدان�ارائه�سازي�ساختاري�چابک�،�باهمچنین.�را�به�آنها�منتقل�کنندکنند�کار�می�خود

���.ت�کنندرا�براي�دانشکاران�مهیا�نمایند�و�از�نوآوري�آنها�حمای�خالقیت

دارد�کـه�فرهنـگ�مشـارکتی�بـر�جـو�نوآورانـه��������فرضیۀ�سوم�پژوهش�بیـان�مـی��آزمون��

ایـن��.�هاي�مستقر�در�پارك�علم�و�فناوري�استان�لرستان�تأثیر�مثبـت�و�معنـاداري�دارد���شرکت

،�گوشـکی�و��)1398(شـکیب�رسـتمی�و�حسـینی��،�صـباغی�)1397(هـاي�بهرامـی���نتیجه�با�یافته

مبنـی�بـر�تـاثیر�مثبـت�و�����)�2017(و�کرسپل�و�هنسن)�2018(ان،�ژانگ�و�همکار)1396(مرادي

یکـی�از���دهـد��مطالعـات�نشـان�مـی���.�فرهنگ�مشارکتی�بر�جو�نوآورانه�همخـوانی�دارد�معنادار�

حفظ�برتري�و�حرکت�بـه�سـمت����جهت�ها�سازماننوآوري�در��خالقیت�و�مؤثر�در�ایجاد�عوامل

کاري�اعضاي�سازمان�بـا�یکـدیگر���مشارکت�و�همو�رقابتی،��سیستم�پیچیده�یکبرتر�بودن�در�

�یاثري�مثبت�مشارکتیراهبردهاي��کنند�اذعان�می)�2008(�رودز،�هانگ،�الك،�لین�و�وو�.�است

توجـه��کنند�که�در�تحقیق�خود�بیان�می)�1399(کردي�و�میریوسفیدره.�دارند�بر�فرایند�نوآوري

هـا��با�دیگر�شرکترقابت��ساز�برتري�در�کارکنان�زمینه�ۀ�مشارکتجانبه�و�گسترده�به�مقول�همه

هـا�حاصـل����شـرکت�ایجاد�تغییر�و�نوآوري�و�رفتارهاي�ابتکاري�کارکنان�این��است�که�از�طریق

ســازمان�داشــتن�فضــاي�مســاعد������جایی�که�الزمۀ�وجود�فرهنگ�مشـارکتی��از�آن.�شود�می

ها�بسترســازي���سازماندر�پاسخگویی�خالق�به�نیازهاي�محیطی�است�باید��بـراي�نـوآوري�و

همکاري�و�نوآوري�کارکنــان���ها�بمانند،�رشد�کننـد�و�محـلدر�متن�تحول�چنان�هم�کـرد،�تـا

با�توجه�بـه�نتیجـۀ���.�ـدنمهم�براي�رساندن�سـازمان�بـه�اهـدافش�باش�و�مـدیران�و�جایگـاهی

�فنّــاوري،��ةهـاي�حـوزخدمات�و�زیرسـاخت�ۀتوسعشود�به�دست�آمده�به�مدیران�پیشنهاد�می

ـــه�منظـــورو�زمینــه�هوشمندســازي ـــالقوه�و�بالفعـــل��ارتقــاي�ظرفیـــت�ســـازي�ب هـــاي�ب
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�ۀتقویـــت�و�توســـع��هاي�در�دست�اجـرا�باشـد�و�همچنـین�����از�اولویتانسانی��هـاي��سـرمایه

میـان���فرهنگــی�در��و�تعـامالت��کـردن�خـدمات�نــوآوري�سیستمی�منــد�ورفــاه�ضــابطه

را��همراه�خواهد�داشـت��بـهها��هها�و�برنامدر�فعالیت�ۀ�کارکنان�رامشـارکت�همـکه�ها��سازمان

��.�مدنظر�قرار�دهند

�در�سطح�بسـیار�بـاالیی�در��نوآوري�جایی�که�متغیر�قابلیت��از�آنفرضیۀ�چهارم��بر�اساس

توان�بیان�کـرد�کـه�حسـی�از�تعهـد�و�����به�صراحت�می�،گردید�سنجش�دانشی�گزارانرمیان�کا

هـاي���بـه�نفـس�در�فعالیـت����دي،�شایستگی�و�اعتمـاد�مسؤلیت،�احساس�تعلق،�توانایی�و�توانمن

�و�در�رودبه�شمار�مـی�نوآوري�و�خالقیت�کارکنان�وجود�دارد�که�شرایط�الزم�براي��ورزي�دانش

�ۀتوسـع�نشان�دادنـد�کـه���)�2010(چن�و�همکاران�.وري�کارکنان�اثر�شگرفی�داردافزایش�بهره

ایجاد�امنیت�شغلی�در�سطح�عـالی��تغییرپذیري،��ت�بخشیدن�به�افراد�برايأدانش�کارکنان،�جر

بـه�سـطح����توانـد�یـک�سـازمان�را����وجود�افراد�خالق�از�عواملی�است�که�مـی��براي�کارکنان�و

در�پژوهش�خود�)�1395(کردآبادي،�رسا�و�کلیدبريصالحیهمچنین�.�برساند�کاراییمناسبی�از�

ۀ�ن�زمینـ�تـوا��مـی�بـا�خالقیـت�و�نـوآوري����تقویت�و�گسترش�عوامل�مرتبط��بامعتقد�بودند�که�

توجه�به�نتیجه�به�دست�آمده�به�مدیران��اب.�مهیا�کرد�سازمان�را�در�وري�کارگزاران�دانشی�بهره

وري�اطالعات�به�منظور�کمک�بـه�انتشـار�و�تسـهیم�دانـش�میـان������ابانک�فنشود��پیشنهاد�می

ـ�،�هاي�مبتنـی�بـر�نـوآوري����ها�و�رویهمشی�خط�تقویتحمایت�و�دانشی،��کارکنان کـارگیري��ه�ب

�،�کاربسـت�هاي�موجود�در�نوآوري�جهت�ارتقـاي�فرهنـگ�نـوآوري����مند�و�مدل�نظام�هايروش

ایجـاد�واحـد���،�توسـعه�و�تقویـت�نـوآوري����محوریتبا��دانشی�گزارانکار�سازي�اجتماعی�فرایند

گزاران�یگیري�ایده�هاي�جدید�در�میـان�کـار��هاي�نوآوري�براي�پ�تحقیق�و�توسعه،�تشکیل�تیم

���.دانشی�را�مورد�توجه�قرار�دهند

وري�کـارگزاران�دانشـی���دارد�جو�نوآورانه�بر�بهـره��آزمون�فرضیۀ�پنجم�پژوهش�بیان�می�

در�این�زمینه،�مول�.�مستقر�در�پارك�علم�و�فناوري�استان�لرستان�تأثیر�مثبت�و�معناداري�دارد

فردي�حاکم�بر�سازمان�مشوق�نوگرایی�و�نواندیشـی���معتقدند�اگر�روابط�بین)�2002(و�همکاران

انـد،��هاي�نوین�و�افرادي�که�داراي�دانـش�و�صـاحب�تخصـص���زمان�به�افکار�و�ایدهباشد�و�سا

گیري�و�حـل�مشـکالت���دانشی�در�تصمیمگزارانشاهد�افزایش�اثربخشی�کار.�ارزش�قائل�شود

ي�نو�بها�دهند�وکارکنـان�را�در���ها�به�عبارت�دیگر،�اگر�مدیران�سازمان،�به�اندیشه�.خواهیم�بود

هاي�آنها�بهـره�گیرنـد؛�سـازمانی�نـوآور������چاره�مان�دخیل�کرده�و�از�راهها�مهم�ساز�گیري�تصمیم

افزایـی�کـه�دانشـکاران�موتـور������سازمانی�با�محوریت�دانش،�همگرایی�و�هم.�ساخته�شده�است

کـردي�و��هـاي�دره�همچنین�نتـایج�ایـن�تحقیـق�بـا�پـژوهش�����.�شوند�محرك�آن�محسوب�می

بـا��.�همراسـتایی�دارد�)�1396(و�همکـاران�زاده�،�قربـانی�)2010(،�هانگ�و�ژو)1399(میریوسفی
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شود�بازآفرینی�شغلی�را�در�دستور�کار�خود��دست�آمده�به�مدیران�پیشنهاد�می�توجه�به�نتیجۀ�به

�یهـاي�شـغل���ویژگـی��رویکرد�مبتنی�برمشاغل��مجددطراحی�قرار�دهند�و�این�امر�را�از�طریق�

،�سـازي�شـغلی��غلی،�غنـی�همچون�چـرخش�شـ���هایی�عالوه�بر�این،�استراتژي.�عملیاتی�نمایند

معنادار�کردن�کـار�در�چـارچوب���و�هاي�جدید��توانمندسازي�با�محوریت�یادگیري�مستمر�دانش

تقویت�و�تحکیم�نوآوري��سازي�مشاغل�را�در�نظر�داشته�باشند�که�هر�یک�از�آنها�در�بخش�فرح

��.�دانشی�مناسب�هستند�گزارانکار�به�بخشی�انگیزشیو�

هـاي��دارد،�فرهنـگ�مشـارکتی�از�طریـق�قابلیـت�����میفرضیۀ�ششم�پژوهش�بیان�آزمون�

هاي�مستقر�در�پارك�علـم�و�فنـاوري����دانشی�شاغل�در�شرکت�گزارانوري�کارنوآوري�بر�بهره

تـوان�گفـت����دسـت�آمـده�مـی����در�تبیین�نتیجۀ�بـه�.�استان�لرستان�تأثیر�مثبت�و�معناداري�دارد

ه�جاي�اینکه�همیشه�مدیریت�ب�دهد�میاجازه��دانشی�گزارانمشارکت�راهکاري�است�که�به�کار

خالقیت�خود�را�به�کار�اندازند�و��ةقو�،خود�بهره�گیرند،�فکر�کنند�هاي�ییو�رهبري�شوند�از�توانا

دهـد�کـه�بـه����مشارکت�به�مدیر�ایـن�امکـان�را�مـی���.�مشارکت�داشته�باشند�ها�گیريدر�تصمیم

تـر��د�تا�کارها�سریعناستفاده�مناسب�را�ببر�کاري�پرسنل�خود�ۀتجرب�راحتی�از�هوش،�ذکاوت�و

جویانـۀ�مـدیران�را����اگر�در�این�مسیر�مشاهده�و�ادراك�کارکنان�روحیـۀ�مشـارکت��انجام�شود�و�

دنبـال���ياي�بیشـتر�کارکنان�خود�را�در�انجام�امور�سهیم�دانسته�و�کارها�را�با�انگیزهثابت�کند�

افی�دارنـد،��دانشی�که�در�شغل�خـود�عناصـر�انگیزشـی�کـ�����گزارانکارافزون�بر�این،�.�نمایدمی

شـوند�و�سـطوح���در�امور�سازمانی�و�وفـاداري�بـه�سـازمان�ترغیـب�مـی������بیشتر�براي�مشارکت

معتقـد�بودنـد�بـراي����)�2014(میکائیلیس�و�همکـاران��.را�تجربه�خواهند�کردنوآوري�باالتري�از�

با�تفویض�اختیار�به�آنـان�و�واگـذاري�مسـئولیت�و�بـه������بایدوري�کارگزاران�دانشی��ارتقاي�بهره

.�ب�آن،�پاسخگویی،�میزان�تعهد�به�کار�و�تعلق�خاطر�آنان�را�نسبت�به�سازمان�افزایش�دادتناس

اند�از�هیچ�تالشی�براي�دستیابی��از�این�رو،�کارمندان�با�استقالل�کاري�که�از�آن�برخوردار�بوده

شود��با�توجه�به�نتیجۀ�به�دست�آمده�به�مدیران�پیشنهاد�می.�کنند�به�اهداف�سازمانی�دریغ�نمی

کاربردي�و�همکاري�و�تعامل�نزدیک��ۀزمان�بیشتر�به�امر�تحقیق�و�توسع�اختصاص�بودجه�وبا�

گزاران�شرایط�یادگیري�و�رشد�را�براي�کار�،علمی�در�داخل�و�خارج�از�کشور�با�مراجع�و�محافل

امکانـات���جذب�و�آمـوزش�نیروهـاي�خـالق�و�نـوآور،�ارائــه�همچنین،�.�نمایند�دانشی�فراهم

نوآورانـه،�آزادي�عمـل�و�ارائـه�پـاداش�بـه�������هــاي�قاتی�و�مـالی�بـراي�فعالیــت���مناسب�تحقی

بـه�طـوري�کـه�����هـاي�تخصصـی��کارگیري�افراد�خالق�در�سـمت�ه�ب�و�خالقانه�هـاي�فعالیـت

��.��نیازهاي�شغل�منطبق�باشد�هاي�افراد�با�مهارت

� �میآزمون �بیان �پژوهش �هفتم �نوآورانه��دارد�فرضیۀ �جو �طریق �از �مشارکتی فرهنگ

نوآوري�در��حاکمیت�جو.�وري�کارگزاران�دانشی�تأثیر�مثبت�و�معناداري�داردازمانی�بر�بهرهس
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کارکنان��و�ها�شدهدر�برنامه�دان�دانشینوعی�تشویق�است�که�موجب�مشارکت�کارمنسازمان�

امر�این�.�نمایند�شوند�و�احساس�مسئولیت�سوق�دادهگر�به�کارهاي�گروهی�انگیزه�و�نظارهبی�

� �بهرهافزایموجب �میزان �ارتقاي �جز�ش �از �اجتناب �تحرك، �افزایش �ابتکار، �و��ییوري، نگري

�است�...و�گیري�جمعیتصمیم �اهداف�سازمان�روشن�. این�نکات�در�صورتی�عملی�است�که

�کارکنان�به�صورت�مناسب�استفاده�شود�هاي�باشد،�تقسیم�کار�انجام�شود،�از�مهارت�و�تجربه

توانند�از�ها�می�شرکت�اعتقاد�دارند)�2011(متلز�و�میلور.�دآموزش�مناسب�به�کارکنان�داده�شوو�

�براي�دانش�کارمندرفتار� استفاده�کنند�و�تمایل�کارکنان�به��مشارکتیگسترش�اقدامات��محور

هایی��سازمان�معتقدند)�1395(طلب�و�تدبیري�روزي.�»ارتقاء�و�بهبود�دهند�را�انهعملکرد�نوآور

در�برابر�کارکنان�با�یکدیگر��همکارياعمال��ۀند�در�زمینبرخوردار�هست�که�از�نوآوري�باالتري

�سریعمحیط �تغییر �حال �در �می�تر�هاي �توسععمل �توانایی �و �را�قابلیت�ۀکنند �جدیدي هاي

با�توجه�به�نتیجۀ�به�.�بهتري�دست�یابند�وريبهرهدهد�به�می�خواهند�داشت�که�به�آنها�اجازه

�می �پیشنهاد �مدیران �به �دست�آمده �موقعشود ��یتدر �صورت�رسمی �به �و �هاي�مختلف یا�و

�دستاوردهاي �از �کار�غیررسمی �به�دانشی�گزارانخالقانه �آورندتقدیر �عمل �انجام�. براي

�بر��فعالیت هاي�خالقانه�در�تخصیص�اعتبار�و�تهیۀ�امکانات،�مشتاقانه�عمل�نمایند�و�جوي�را

در�جهت�عملکرد��آنها�هاي�سازمان�حاکم�کنند�که�در�آن�کارکنان�به�این�باور�برسند�که�تالش

�انگیزة�دوچندان�آید�خالقانه�به�چشم�می با�روزآمدي��خود�همواره�درصدد�بهبود�عملکردتا�با

�جهان�پرتحول �تغییرات�نوین�در �با �تطابق �محدودیت�.باشند�دانش�و �از پژوهش�ي�هایکی

پیشنهاد��آوري�اطالعات�بود،�لذابه�عنوان�ابزار�اصلی�جمع�ساختهمحقق�استفاده�از�پرسشنامه

تا��استفاده�شودآوري�اطالعات�جمع�ی�جهتمختلف�هاي�از�روشهاي�آتی��شود�در�پژوهش�می

�.�استفاده�و�تعمیم�قرار�گیرند�نتایج�به�دست�آمده�با�اطمینان�بیشتر�مورد

�منابع �

،�تـی�فصلنامه�روانشناسی�تربی�.وري�کارکنان�دانشگاهبررسی�رابطه�هوش�سازمانی�و�بهره).�1397(.�آذر،�خدیجه

9)2(�،31-18.��

ارزیابی�دانـش�و�توانـایی�کارکنـان�دانشـی�در�����).�1395(.�محمدي،�سجادگل�و�افرازه،�عباس؛�علیمردانی،�محمد

،�فصـلنامه�رشـد�فنـاوري����.گیري�توانایی�انسـانی�شـانون��بنیان�با�استفاده�از�مدل�اندازههاي�دانشسازمان

12)46(�،10-2.��

هاي�نـوآوري�بـر�اسـاس�سـبک�رهبـري�اصـیل�در�������بینی�قابلیتیشپ).�1395(.�نودهی،�حسن�و�بدري،�مرتضی

��.125-150،�)3(6،�مجله�ابتکار�و�خالقیت�در�علوم�انسانی�.آموزش�و�پرورش

دوفصـلنامه���.مطالعه�تأثیر�جو�سازمانی�نوآورانه�و�اشتیاق�شغلی�بر�کارآفرینی�سازمانی).�1397(.�بهرامی،�شهاب

��.79-97،�)1(4،�هاي�روانشناختی�در�مدیریت�پژوهش

نقـش�رهبـري�دانـش�محـور�بـر������).�1398(.�محمـدعلیزاده،�مـریم���و�تقی�پوریان،�محمدجواد؛�رمضان�زاده،�رضا

��.41-52،�)47(4،�فصلنامه�مدیریت�صنعتی�.هاي�تولیدي�کابل�استان�تهران�عملکرد�نوآوري�در�شرکت
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وري�کارکنـان�بـا���اي�بهـره�بنـدي�عوامـل�مـوثر�بـر�ارتقـ�����اولویت).�1397(.�پور،�حسینعلیحسنجودکی،�مریم�و�

��.38-63،�)2(8،�فصلنامه�مدیریت�استاندارد�و�کیفیت�.استفاده�از�تکنیک�فرایند�تحلیل�شبکه

تأثیر�قابلیت�حسگري�بازار�بـر�عملکـرد�شـرکت�بـا�����).�1399(.�فرازنده،�هانیه�اکبر؛�بدري،�احسان�و�خادمی،�علی

��.55-47�،72،�شمارهبازاریابیدیریت�مجله�م�.نقش�میانجی�نوآوري�و�سیستم�مدیریت�برند

:�اثر�اعتماد�تیمی�بـر�فرهنـگ�مشـارکتی���).�1399(.�اهللاکیارمش،�روحنیکخواه�خنیفر،�حسین؛�کاملی،�علیرضا�و�

��.27-46،�)1(18،�مدیریت�فرهنگ�سازمانی�.نقش�میانجیگري�انتقال�دانش

جهـاد���،تهـران��.PLSافـزار���سـازي�معـادالت�سـاختاري�بـا�نـرم������مـدل�).�1393(.�رضـازاده،�آرش��داوري،�علی�و�

��.�دانشگاهی

تأثیر�توانمندسازي�روانشناختی�بر�نوآوري�سـازمانی�بـا�نقـش����).�1399(.�میریوسفی،�جلیلدره�کردي،�فرشته�و�

،�مطالعـات�مـدیریت�رفتـار�سـازمانی�در�ورزش�����.هـاي�ورزشـی��میانجی�انتقال�دانش�در�کارکنـان�باشـگاه��

7)25(�،136-125.��

وري�کارکنـان��هاي�مربوط�به�شرایط�محیط�کاري�بر�بهرهمشیتأثیر�خط).�1397(.�طمهبنائی،�فارجائی،�زهرا؛�و�

��.19-38،�)31(9،�مشی�گذاري�عمومی�در�مدیریتفصلنامه�خط�.دانشی

هاي�مسیرشـغلی�کارکنـان�دانشـی�بـر�مبنـاي������شناسایی�لنگرگاه).�1399(.�باباشاهی،�جبار�پور،�ابراهیم�و�رجب

��.63-90،�)4(12،�ي�مدیریت�منابع�انسانیها�مجله�پژوهش�.مدل�شایستگی

تأثیر�مدیریت�کیفیت�بر�عملکـرد�نـوآوري�سـازمان�بـا�����).�1399(.�زندحسامی،�حسام�رضایی�زیوالیی،�مجتبی�و

-262،�)59(18،�فصلنامه�مدیریت�صـنعتی��.نقش�میانجی�قابلیت�نوآوري�فناورانه�و�رفتار�فعالنه�کارکنان

219.��

نقش�واسـطه�جـو�سـازمانی�نوآورانـه�در�رابطـه�بـین�������).�1399(.�عسگري،�علی�زارعی،�زهرا؛�پورشافعی،�هادي�و

��.1-27،�)58(15،�فصلنامه�توسعه�مدیریت�منابع�انسانی�و�پشتیبانی�.رهبري�دانش�با�عملکردشغلی

گیري�و�بهبود�تصمیم�رابطه�بین�رهبري�مشارکتی�و�رهبري�دانشی�با).�1397(.�سراوانی،�الناز�و�سلیمی،�سمانه

علمـی�پژوهشـی�علـوم�تربیتـی�و������هفتمین�همایش.�زاهدانشهر�2مدیران�مدارس�دولتی�ناحیه�عملکرد�

��.تهران�،هاي�اجتماعی�و�فرهنگی�ایران�روانشناسی،�آسیب

تأثیر�رهبري�اخالقی�بر�اشتیاق�شغلی�با�نقش�میـانجی�جـو�نوآورانـه�سـازمانی�����).�1397(.�یانچشمه،�رضاسورانی

،�)12(8،�هـاي�آموزشـی��فصلنامه�پژوهش�در�نظـام��.ه�آزاد�شهر�تهراننوآورانه�اعضاي�هیئت�علمی�دانشگا

1027-1009.��

نقـش�منـابع�سـازمانی�و����).�1398(.�تقی�،ترابی�رضا؛�رادفر،�رضا�وشیرازي،�حسین؛�هاشم�زاده�خوراسگانی،�غالم

بنیان�نوپا�با�تعـدیلگري�عملکـرد�تجـاري�سـازي�����هاي�دانشقابلیت�نوآوري�در�خلق�مزیت�رقابتی�شرکت
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