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چکیده
ــا هــدف بررســی تأثیــر دوســوتوانی رفتــاری از طریــق فرهنــگ ســازمانی  مطالعــۀ حاضــر ب
ــه اســت.  ــام صــورت گرفت ــان دانشــگاه ای ــۀ کارکن ــای نوآوران ــر رفتاره ــی ب و جــو اخاق
ــت.  ــردی اس ــعه  ای کارب ــدف، توس ــر ه ــی و از نظ ــات پیمایش ــوع مطالع ــش از ن ــن پژوه ای
جامعــۀ آمــاری آن شــامل تمــام کارکنــان دانشــگاه ایــام می باشــد کــه بــا اســتفاده از فرمــول 
کوکــران، نمونــه  ای معــادل 213 نفــر جهــت مطالعــه انتخــاب شــد. ابــزار گــردآوری اطاعات، 
ــون  ــاری، دنیس ــوتوانی رفت ــرای دوس ــکاران )2009( ب ــام و هم ــتانداردِ م ــنامه های اس پرسش
ــی و  ــو اخاق ــر ج ــرای متغی ــن )1998( ب ــور و کال ــازمانی، ویکت ــگ س ــرای فرهن )2000( ب
دی جانــگ و دن هارتــوگ )2010( بــرای رفتارهــای نوآورانــه بــوده اســت کــه روایــی ایــن 
پرســش نامه ها توســط خبــرگان تأییــد شــده و پایایــی همــۀ متغیرهــای تحقیــق بــا اســتفاده از 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ )آلفــای کرونبــاخ همــۀ متغیرهــا باالتــر از 0/7 محاســبه شــد( تأییــد 
گردیــده اســت. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده  هــا از روش مدل  ســازی معــادالت ســاختاری و 
ــه وســیلۀ نرم افزارهــای SPSS21 و LISREL8.8 اســتفاده شــده  ــدی ب ــل عاملــی تأیی تحلی
اســت. نتایــج برآمــده از فرضیه هــای تحقیــق نشــان می دهــد کــه دوســوتوانی رفتــاری هــم 
ــای  ــر رفتاره ــی ب ــو اخاق ــازمانی و ج ــگ س ــق فرهن ــم از طری ــتقیم و ه ــورت مس ــه ص ب

ــت.  ــذار اس ــان تأثیر  گ ــۀ کارکن نوآوران
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مقدمه
تغییــر و نــوآوري در عرصــۀ فعالیت هــاي ســازمانی کوششــی در راســتاي 
ــت  ــه در جه ــی ک ــر اقدام ــع ه ــود. در واق ــی می ش ــازمان ها تلق ــازي س بهس
ــا  ــر ی ــک تغیی ــال ی ــا اعم ــرد اصــوالً ب توســعه و بهســازي ســازمانی انجــام پذی
بــه کارگیــري یــک نــوآوري همــراه اســت. از جملــه ســازمان هایی کــه اهمیــت 
ــژه  ــی، به وی ــازمان هاي آموزش ــد، س ــان  ها دارن ــی انس ــادي در زندگ ــش زی و نق
دانشــگاه  ها هســتند )حجــازی و همــکاران، 1395: 17(. نیــاز بــه افــراد خــاق و 
ــی دارد؛ چراکــه ایــن مراکــز نقــش بســیار  ــوآور در دانشــگاه ها، اهمیتــی فراوان ن
مهمــی را از لحــاظ تعلیــم و تربیــت نیــروي انســانی متعهــد و متخصــص بــراي 
ــکاران، 1398: 6(.  ــان و هم ــد )احمدی ــده دارن ــه عه ــازمان ها و ادارات ب ــۀ س کلی
دانشــگاه محــل پژوهــش و نــوآوري اســت و در همیــن راســتا کینــگل1 )1995( 
ــکاران،  ــیدی و هم ــت )جمش ــته اس ــه دانس ــاي نوآوران ــاد رفتاره ــز آن را نه نی
1399: 63(. کلیــد نــوآوری در ســازمان ها رفتــار نوآورانــۀ کارکنــان اســت )کیــم 
ــه  ــازمان ها ب ــی، س ــت جهان ــت در رقاب ــرای موفقی ــکاران2، 2018: 681(. ب و هم
کارکنانــی نیــاز دارنــد کــه نــه فقــط وظیفــۀ اصلــی و رســمی حرفــۀ خــود را انجام 
دهنــد؛ بلکــه بــا نــوآوری از رفتارهــای کاری اســتاندارد فراتــر رونــد )خوراکیان و 
همــکاران، 1396: 1864(. در بیــن روش  هــاي افزایــش نــوآوری، یکــي از بهتریــن 
ــتلی و  ــت )باتتیس ــان اس ــان کارکن ــه در می ــار کاری نوآوران ــاد رفت ــا ایج روش  ه
همــکاران3، 2019: 374(. نــوآوری کارکنــان نقــش مهمــی در دســتیابی بــه اهــداف 
ســازمانی و افزایــش عملکــرد دارد )دهقانــی ســلطانی و همــکاران، 1399: 268(. 
فعالیــت نوآورانــۀ کارکنــان عبــارت اســت خلــق، معرفــی و به کارگیــری عامدانــۀ 
ــان انجــام می شــود  ــه توســط کارکن ــۀ شــغلی ک ــک وظیف ــد در ی ایده هــای جدی
و هــدف نهایــی آن، بهبــود عملکــرد فــرد، گــروه و در نهایــت کل ســازمان اســت 
ــط کار  ــدان در محی ــۀ کارمن ــار نوآوران ــکاران4، 2018: 123(. رفت ــورر و هم )ته
ــت  ــازمانی، مزی ــرد س ــدۀ عملک ــل تعیین  کنن ــن عوام ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ب
رقابتــی و بقــای بلندمــدت ســازمان بخصــوص در ســازمان های دانشــی شــناخته 

1. kingel
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ــه  شــده اســت )اوســیکولی1، 2019: 153(. ایــن نــوع رفتــار در هــر ســازمانی، ب
عنــوان تمایــل داوطلبانــۀ تک  تــک کارکنــان بــرای ایجــاد نــوآوری در کار، ماننــد 
به روزرســانی راه  هــای انجــام کار، ارتبــاط مســتقیم بــا مســئوالن، اســتفاده از رایانــه 
ــروی و  ــود )خس ــف می  ش ــد تعری ــات جدی ــا خدم ــوالت ی ــعۀ محص ــا توس ی
همــکاران، 1398: 37(. کارمنــدی رفتــار نوآورانــه دارد کــه بــرای مســائل کاری، 
ــت  وجوی  ــته در جس ــد و پیوس ــق کن ــو خل ــکاری و ن ــای ابت ــا و راه  حل  ه ایده  ه
ــد و  ــد )بیرانون ــود باش ــوآوری در کار خ ــرای ن ــد ب ــای جدی ــا و ابزاره روش  ه
ــرداری از  ــرای بهره ب ــا ب ــن روش  ه ــی از کارآمدتری ــکاران، 1399: 21(. یک هم
ــد  ــای جدی ــتجوی فرصت ه ــازمان و جس ــود س ــت موج ــوان و ظرفی ــر ت حداکث
همــراه بــا رفتارهــای نوآورنــه در خدمــات و تولیــدات، اســتفاده از دوســوتوانی در 
تمامــی ســطوح ســازمان اســت )جانســن و همــکاران2، 2019: 298(. دوســوتوانی 
ــف شــده اســت  ــان تعری ــاری در کارکن ــرد رفت ــک رویک ــوان ی ــه عن ــان ب کارکن
ــاف در  ــرداری و اکتش ــا بهره ب ــط ب ــای مرتب ــب فعالیت ه ــوی ترکی ــه س ــه ب ک
دورۀ خاصــی از زمــان انجــام می  گیــرد )رایــدن و همــکاران3، 2019: 570(. 
دوســوتوانی در ســطح فــردی، توانایــی اســتفادۀ حداکثــری از ظرفیت  هــای 
موجــود و تــوان اکتشــاف ایده هــای جدیــد را فراهــم می کنــد )پــاچ و همــکاران، 
ــه  ــی ک ــد از فرصت های ــور کارآم ــه ط ــد ب ــرد دوســوتوان می  توان 2019: 171(. ف
ــای  ــۀ ظرفیت  ه ــان از هم ــد و همزم ــتفاده کن ــرد، اس ــرار می  گی ــش ق پیش  روی
خــود بــرای انجــام امــور جــاری بهــره گیــرد )مقــدم و همــکاران، 1399: 147(. 
ــه باعــث غنی  ســازی  ــت اســت ک ــز اهمی ــاری از آن جهــت حائ دوســوتوان رفت
شــغل می شــود؛ بدیــن صــورت کــه بــا ترکیــب فعالیت  هــای اکتشــافی و 
بهره بــرداری و توجــه همزمــان بــه داشــته  ها و یافته  هــای جدیــد، باعــث 
ــر4، 2014: 137(. دوســوتوانی هــم در  ــه شــغل می شــود )پارک ــا بخشــیدن ب معن
ــر دوســوتوانی  ــه ب ــی ک ــرار دارد. از عوامل ــری ق ــم اثرپذی ــذاری و ه نقــش اثرگ
ــی  ــری تیم ــری، یادگی ــبک  های رهب ــه س ــوان ب ــد می  ت ــر می گذارن ــاری تأثی رفت
ــوان  ــذاری، می ت ــام اثرگ ــرد و در مق ــاره ک ــازمانی اش ــگ س ــای فرهن و ویژگی  ه
تأثیــر دوســوتوانی رفتــاری بــر عملکــرد کارکنــان، چاالکــی، خاقیــت و رفتاهــای 
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نوآورانــه را بیــان کــرد )رحیمــی و همــکاران، 1397: 63(. یکــی از عوامــل مؤثــر 
ــازی در  ــازی و بسترس ــازمان، زمینه  س ــا س ــه ی ــک جامع ــوآوری در ی ــروز ن در ب
ــاش  ــگان در ت ــه واســطۀ آن، هم ــه ب ــن انســان  ها، ایجــاد فرهنگــی اســت ک بی
بــرای رشــد دیگــری باشــند و بــا تأثیــر بــر روی یکدیگــر بــه پیشــرفت جامعــه 
کمــک کننــد )افراســیابی و ملکــی، 1399: 20(. فرهنــگ ســازمانی سرچشــمه  اي 
بــراي حرکــت، پویایــی، خاقیــت و نــوآوري یــا مانعی در راه پیشــرفت آنهاســت؛ 
ــک انســان  ــد شــخصیت ی ــگ ســازمانی همانن ــوان گفــت فرهن ــن رو، می  ت از ای
اســت )شــرالواجا1، 2018: 6395(. وقتــی کــه ســازمان، فرهنــگ ســازمانی قــوي 
داشــته باشــد، افــراد را بــه گونــه  اي بــه ســازمان و هدف  هــاي آن متمایــل می کنــد 
کــه آنهــا خــود را جزئــی از ســازمان بداننــد. در فرهنــگ قــوي تأکیــد اصلــی بــر 
ــرات فرهنگــی  ــل تأثی ــه دلی ــم ب ــن مه ــوآوري اســت و ای ــت و ن ــۀ خاقی روحی
ــکاران، 1400: 86(.  ــینی و هم ــرد )ملک  حس ــورت می  گی ــانی ص ــه آس ــوي ب ق
فرهنــگ ســازمانی در قالــب مجموعــه  اي از باورهــا و ارزش  هــاي مشــترك کــه بــر 
ــمه  اي  ــد سرچش ــذارد، می  توان ــر می گ ــازمان اث ــا و س ــه  هاي اعض ــار و اندیش رفت
بــراي نــوآوري اعضــا در ســازمان بــه شــمار آیــد )حجــازی و همــکاران، 1395: 
5(. از جملــه مفاهیــم مرتبــط بــا بــروز خاقیــت و رفتارهــای نوآورانــۀ کارکنــان، 
ــه  ــکاران2، 2016: 1864( ک ــان و هم ــت )کارکولی ــازمان اس ــی در س ــو اخاق ج
یکــی از عوامــل انگیزشــی اصلــی در تعییــن رفتارهــای مختلــف کارکنــان )اعــم 
ــان  ــران3 )2015( بی ــن و دیگ ــه کروی ــن رابط ــت. در ای ــه( اس ــار نوآوران از رفت
ــد  ــه می  توان ــم اســت ک ــور انگیزشــی مه ــک فاکت ــی ی ــه جــو اخاق ــد ک می کنن
بــر بــروز یــا عــدم بــروز برخــی رفتارهــای خــاص از ســوی کارکنــان تأثیرگــذار 
ــزون  ــدن روزاف ــر ش ــروزه پیچیده ت ــکاران، 1398: 31(. ام ــار و هم ــد )عط باش
ــای  ــی در محیط ه ــی و غیرقانون ــای غیراخاق ــزان کاره ــش می ســازمان ها و افزای
ــی در  ــظ جــو کاری اخاق ــه ایجــاد و حف ــران را ب ــران و رهب کاری، توجــه مدی
همــۀ ســازمان ها ضــروری کــرده اســت )تیــرك و همــکاران، 2018: 1211(. یــک 
ــوع کســب و کار  ــداِن 4000 ن ــه و بررســی کارمن ــا مطالع ــی ب پژوهــش بین الملل
دریافــت کــه 25% آنــان اعتقــاد دارنــد شــرایط اخاقــی در اهــداف ســازمان آنهــا 

1. Skerlavaja
2. Karkoulian et al
3. cervien
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ــان داشــتند کــه ســازمان ارزش هــای  ــز بی ــه شــده و حــدود 17% نی ــده گرفت نادی
غیــر اخاقــی را بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی در میــان کارکنــان تشــویق 
می  نمایــد )لیــو و همــکاران، 2018: 653(. مطالعــات نشــان می دهــد در صورتــی 
کــه کارکنــان یــک ســازمان احســاس کننــد جــو اخاقــی مثبتــی در محل کارشــان 
وجــود نــدارد، امــکان بــروز رفتارهــای مثبتــی چــون رفتارهــای نوآورانــه در آنهــا 
ــاس  ــه احس ــی ک ــکاران، 1399: 21(. کارکنان ــد و هم ــد )بیرانون ــش می  یاب کاه
ــط و تعامــات ســازمان  ــر ســازمان حاکــم اســت رواب ــی ب ــد جــو اخاق می  کنن
خویــش را عادالنــه می  داننــد و ایــن بــاور باعــث افزایــش رضایــت و بهــره  وری 
ــر  ــی نمایانگ ــو اخاق ــا، 1399: 759(. ج ــادی و بهزادنی ــود )نصرآب ــان می ش آن
ــذارد  ــر می گ ــا تأثی ــار آنه ــر نگــرش و رفت ــراد از سازمانشــان اســت و ب درك اف
)جورســریا و همــکاران1، 2018: 9( و زمینــه  ای را بــرای بــروز رفتارهــای نوآورانــه 
ــه عبــارت دیگــر جــو اخاقــی خصوصیــت یــک ســازمان را  فراهــم می کنــد؛ ب
ارائــه می دهــد و درواقــع متغیــری ســازمانی اســت کــه می  توانــد اوضــاع کاری را 
تغییــر دهــد یــا بهبــود بخشــد )حســن زاده پســیخانی و همــکاران، 1397: 93(. بــا 
توجــه بــه مطالــب مطــرح شــده، پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا توجــه بــه 
نقــش میانجــی دو متغیــر فرهنــگ ســازمانی و جــو اخاقــی، اثــرات دوســوتوانی 
ــام  ــان دانشــگاه ای ــان کارکن ــه در می ــر رفتارهــای نوآوران ــان را ب ــاری کارکن رفت
ــن پرســش کــه نقــش فرهنــگ ســازمانی  ــه ای ــا هــدف پاســخ ب ــذا ب بســنجد؛ ل
ــۀ  ــای نوآوران ــر رفتاره ــاری ب ــوتوانی رفت ــذاری دوس ــی در تأثیرگ ــو اخاق و ج

کارکنــان چیســت؟ و تأثیرگــذاری آن چگونــه اســت؟ انجــام گرفتــه اســت.

مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق
دوسوتوانی رفتاری. 1

ــمت( و   ــو )دو س ــاي دوس ــه معن ــن Ambi ب ــوتوانی از دو واژۀ التی ــۀ دوس کلم
ــت. در  ــده اس ــکیل ش ــی( تش ــارت )چابک ــی و مه ــاي چیرگ ــه معن Dexterityب
ــر دو دســت  ــتفاده از ه ــی اس ــه توانای ــرادي ک ــاري اف ســطح روانشناســی و رفت
ــده  ــوتوان نامی ــرادي دوس ــند اف ــته باش ــاوي را داش ــاي مس ــا مهارت ه ــود ب خ
ــی  ــاری موضوع ــوتوانی رفت ــهریاری، 1397: 45(. دوس ــی و ش ــوند )وکیل می ش

1. Gorsira et al
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اســت کــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و کمتــر بــدان توجــه شــده اســت چــه از 
حیــث تجربــی و چــه از حیــث تئــوری. اخیــراً تاش هایــی بــرای تئوریــزه کــردن 
ــازی و  ــت. مفهوم س ــه اس ــورت گرفت ــاری ص ــوتوانی رفت ــردن دوس ــی ک و عمل
ــافی  ــای اکتش ــه رفتاره ــد ک ــان می ده ــران نش ــار مدی ــطح رفت ــۀ آن در س مطالع
آنهــا بــه صــورت جســتجو کــردن، کشــف، ایجــاد و تجربــۀ فرصت هــای جدیــد 
ــاح  ــود و اص ــازی، بهب ــاب، پیاده س ــورت انتخ ــه ص ــروه وری ب ــای به و رفتاره
وضعیــت موجــود بــروز می کنــد )رحیمــی و همــکاران، 1397: 32(. دوســوتوانی 
ــگرانه و  ــار کاوش ــوع رفت ــدن دو ن ــب ش ــه صــورت ترکی ــوان ب ــاری را می ت رفت
بهره بردارانــه تعریــف کــرد. یکــی از مهمتریــن دیدگاه هایــی کــه بــه بررســی آن 
پرداختــه اســت، دیــدگاه مدیریــت منابــع انســانی اســت. تحقیقــات نشــان داده انــد 
ســازمان هایی کــه از طریــق شــیوه های منابــع انســانی ســعی در دو ســوتوان کــردن 
ــان  ــاری کارکن ــوتوانی رفت ــرای دو س ــه را ب ــته اند زمین ــته اند، توانس ــازمان داش س
ــاال و  ــرد ب ــتم کاری عملک ــا سیس ــن رویکرده ــه ای ــازند. از جمل ــم س ــز فراه نی
سیســتم کاری مشــارکت باالســت )چانــگ و همــکاران، 2016: 14(. اندیشــمندان 
ــرداری و اکتشــاف  ــه فرآیندهــای بهره ب ــان ب ــد تعهــد همزم دوســوتوانی می  گوین
ــن رو، دوســوتوانی  ــی اســت؛ از ای ــدار ســازمان حیات ــت پای ــا و موفقی ــرای بق ب
ــرداری در  ــاف و بهره ب ــان اکتش ــازی همزم ــازمان در هماهنگ س ــت س ــه قابلی ب
سراســر ســازمان اشــاره دارد و نیازمنــد مســئولیت  پذیری مشــترك کارکنــان 
اســت. بــه عقیــدۀ محققــان، رســیدن بــه دوســوتوانی نــه تنهــا از نظــر ســازمانی، 
ــه  ــتند ک ــان هس ــت کارکن ــرا در نهای ــم اســت؛ زی ــز مه ــردی نی ــر ف ــه از نظ بلک
ــر  ــازمان امکان پذی ــرای آن را در ســطح س ــود اج ــوتوان خ ــار دوس ــا رفت ــد ب بای
کننــد )مقــدم و همــکاران، 1399: 138(. دوســوتوانی در ســطح فــردی، توانایــی 
ــد  ــوان اکتشــاف ایده هــای جدی ــری از ظرفیت هــای موجــود و ت اســتفادۀ حداکث
ــه طــور کارآمــد از فرصت هایــی  ــد ب را فراهــم می کنــد. فــرد دوســوتوان می توان
ــان از همــۀ ظرفیت هــا  ــد و همزم ــرد اســتفاده کن ــرار می  گی کــه پیــش رویــش ق
بــرای انجــام امــور جاری بهــره گیرد )کاپیــا و تمپــار، 2016: 108(. دوســوتوانی 
رفتــاری بــه عنــوان مفهومــی چندبعــدی می توانــد ظرفیــت رفتــاری افــراد بــرای 
ــرداری( را  ــن عناصــر کاری متضــاد )اکتشــاف و بهره ب درگیرشــدن و تناســب بی
نشــان دهــد )رایــدن و همــکاران، 2019: 573(. در تعریفــی دیگــر، دوســوتوانی 
کارکنــان بــه عنــوان رویکــرد رفتــاری کارکنــان بــه ســمت ترکیــب فعالیت هــای 
مرتبــط بــا اکتشــاف و بهره بــرداری، در یــک دورۀ زمانــی معیــن بیــان شــده اســت. 
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در حالــی کــه فعالیت هــای بهره بــرداری روی فرصت هــای موجــود تمرکــز 
می کننــد، فعالیت هــای اکتشــافی روی فرصت هــای جدیــد متمرکزنــد. در ســطح 
ــای  ــش و توانایی ه ــتفاده از دان ــامل اس ــرداری، ش ــای بهره ب ــان، فعالیت ه کارکن
ــز  ــویی نی ــت. از س ــی اس ــی و اثربخش ــدت کارآی ــود کوتاه م ــرای بهب ــی ب کنون
فعالیت هــای اکتشــافی شــامل رفتارهایــی از قبیــل جســتجوی محصــول جدیــد و 
نــوآوری فرآینــد؛ همچنیــن رفتارهــا و راه حل هــای رقابتــی اســت وایــن نیازمنــد 
ایــن اســت کــه کارکنــان دانــش و توانایــی جدیــد یــاد بگیرنــد و بــا رویه هــای 

ــکاران، 1399: 176(. ــن پور و هم ــوند )حس ــازگار ش ــی س فعل

جو اخالقی. 2

ــن  ــور و کال ــی شــد. ویکت ــار در ســال 1988 معرف ــن ب ــرای اولی ــی ب جــو اخاق
)1988( کــه بــه عنــوان پــدران جــو اخاقــی شــناخته شــده اند، مفهــوم مذکــور 
ــعه داده و آن را ادراك  ــفی توس ــی و فلس ــدگاه جامعه شناس ــه دی ــه ب ــا توج را ب
ــی دارد،  ــوای اخاق ــه محت ــی ک ــای اخاق ــا و رویه ه ــواع فعالیت ه ــداول از ان مت
ــه ادراکات  ــازمان ب ــی در س ــو اخاق ــا، ج ــر آنه ــق نظ ــد. طب ــف کرده ان تعری
مشــترك از رفتارهــای صحیــح اخاقــی و اینکــه موضــوع اخاقــی چگونــه بایــد 
اداره شــود، اشــاره دارد )شــیرازی و احمــدی زهرانــی، 1393: 45(. بــه زعــم لیــن 
تعریــف جــو اخاقــي ســازماني یــا ابعــاد اخاقــي ســازماني بــر مبنــاي ضوابــط 
رایــج، رفتارهــا، ارزش هــا، اعتقــادات و عاداتــي کــه رفتارهــاي کلــي افــراد را در 
ســازمان شــکل مي دهــد، ســنجیده می شــود. جــو اخاقــي ســازمان بــه ادراکات 
مشــترك افــراد یــک ســازمان از آنچــه از نظــر اخاقــي صحیــح اســت، اشــاره دارد 
ــي و ارزشــي در  ــه مســائل اخاق ــد نســبت ب ــه بای ــه چگون ــد ک و نشــان مي ده
درون ســازمان واکنــش نشــان داد )همــان(. پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه پنــج 
ــد از جــو نوع دوســتی،  ــه عبارتن ــی در ســازمان ها وجــود دارد ک ــوع جــو واقع ن
جــو قانونــی، جــو حقوقــی، جــو ابــزاری و جــو مســتقل )ســیدنقوی و همــکاران، 

.)8 :1397
ــار ســودمندی اخــاق -- ــر معی جــو نوع دوســتی: جــو اخاقــی نوع دوســت ب

ــه دیگــران پایه گــذاری شــده اســت. در  ــر اســاس توجــه ب تمرکــز دارد و ب
ــن وجــه  ــه بهتری ــان ب ــه ذینفع ــه ب ــی رود ک ــان انتظــار م ــن جــو از کارکن ای
ــه رفــاه دیگــران عاقمنــد هســتند و در  خدمــت کننــد. کارکنــان ســازمان ب
هنــگام اتخــاذ تصمیــم، همــۀ کســانی را کــه تحــت تأثیــر تصمیمــات آنــان 
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ــد. ــر می گیرن ــد، در نظ ــرار می  گیرن ق

جــو قانونــی: ایــن نــوع جــو اخاقــی نیــز بــر اســاس معیــار قانونــی اخــاق --
ــد  ــروی کنن ــی پی ــن و رویه های ــد از قوانی ــان بای ــن جــو کارکن اســت. در ای
کــه توســط ســازمان تعییــن می شــوند. تصمیمــات ســازمانی نیــز بــر اســاس 
مجموعــه ای از مقــررات منطقــه ای یــا اســتانداردهایی ماننــد کدهــای رفتــاری 

ــود. ــت می ش هدای

جــو حقوقــی: جــو حقوقــی و اصولــی جــوی اســت کــه در آن از کارکنــان --
انتظــار مــی رود از اصــول اخاقــی بیرونــی ماننــد حقــوق، کتــاب مقــدس یــا 
اصــول حرفــه ای اقدامــات پیــروی کننــد. ایــن نــوع جــو اخاقــی بــا معیــار 
ــن  ــه قوانی ــراد ب ــه اف ــن اســت ک ــاط دارد و مســتلزم ای ــی اخــاق ارتب قانون
ــری،  ــای تصمیم گی ــند. در موقعیت ه ــد باش ــود پایبن ــۀ خ ــررات حرف و مق
کارکنــان بایــد تصمیمــات خــود را بــر اســاس حکــم بعضــی از سیســتم های 
بیرونــی ماننــد قانــون، منابــع دینــی و کدهــای رفتــاری حرفــه ای اخــذ کننــد.

جــو مســتقل: در ایــن جــو از کارکنــان انتظــار مــی رود از باورهــای اخاقــی --
خودشــان در تصمیم گیــری پیــروی کننــد. تصمیم گیــری در ایــن جــو، 
اشــخاص را بــه اســتفادۀ عمیــق عقایــد اخاقــی شــخصی بــرای تصمیمــات 
ــن تصمیمــات، تشــویق  ــی ای ــر بیرون ــن تأثی ــدون در نظــر گرفت ــی، ب اخاق

می کنــد.

جــو ابــزاری: در بعــد ابــزاری اعضــای ســازمان بیــش از آنکــه نگــران ســود --
دیگــران باشــند بــه دنبــال کســب منافــع شــخصی خــود هســتند و تمرکــز بــر 
ارضــای منافــع شــخصی اســت. ایــن جــو معیــار اخاقــی خودبینی را شــامل 
می شــود و در وهلــۀ اول بــه دنبــال فراهــم آوردن حداکثــر منافــع شــخصی 
ــد در خدمــت  ــد تصمیمــات اخــذ شــده بای ــاد دارن ــراد اعتق ــن اف اســت. ای
ــدۀ نفــع شــخصی باشــد. مطالعــات مختلــف  ــا ارائه دهن ــع ســازمان ها ی مناف
ــزان  ــه ســایر جوهــا کمتریــن می ــزاری نســبت ب نشــان می دهــد کــه جــو اب

ــازمان ها دارد. ــرد را در س کارب
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فرهنگ سازمانی. 3

ــازماني  ــگ س ــر روي فرهن ــه ب ــن مطالع ــۀ آغازی ــوان مرحل ــتاد را می ت ــۀ هش ده
دانســت. اشــتیاق بــه مطالعــه در ایــن زمینــه در دهــۀ یادشــده از آغــاز جهاني شــدن 
ــن  ــي بی ــث هماهنگ ــه مبح ــود ک ــده ب ــي ش ــا ناش ــب وکاره ــازمان ها و کس س
کارکنــان چنیــن ســازمان هایی را در پــي داشــت. از دیگــر ســو، شناســایي ارتبــاط 
ســطوح مختلــف عملکــرد بــا فرهنــگ ســازمان و آگاهــي از ایــن امــر کــه فرهنگ 
ســازماني می توانــد بــه عنــوان منبعــي بــراي ایجــاد مزیــت رقابتــي پایــدار عمــل 
کنــد، موجبــات توجــه روزافــزون بــه مبحــث فرهنــگ ســازماني را فراهــم کــرد. 
عامــل تأثیرگــذار و مهمــی کــه موجــب خودکنترلــی، خودکارآمــدی، نــوآوری و 
خاقیــت در ســازمان ها می شــود، فرهنــگ ســازمانی حاکــم بــر آنهاســت. فرهنــگ 
را بــه عنــوان زنجیــری مســتحکم تعبیــر کرده انــد کــه موجبــات پایــداری ســازمان 
ــه  ــور و همــکاران، 1397: 113(. فرهنــگ ســازماني ب ــد )عباس پ را فراهــم می کن
ــه  ــن ب ــان دارد؛ همچنی ــي کارکن ــر بنیان هــاي فکــري و عقیدت ــه ب ــري ک ــل اث دلی
ــي  ــاهرگ حیات ــد، ش ــه می کن ــراد نهادین ــه در شــخصیت اف ــی ک ــل ارزش های دلی
ــگ،  ــوع فرهن ــن ن ــازماني اســت. ای ــاي س ــۀ برنامه ه ــا شکســت هم ــت ی موفقی
شــناختي از ســازمان ایجــاد می کنــد کــه تأثیــر مثبتــي در عملکــرد کارکنــان دارد، 
ــات ســازمان  ــد و احتمــال ثب ــت و تعهــد را تســهیل می کن ایجــاد احســاس هوی
ــدۀ آن  ــخصات پیچی ــل مش ــه دلی ــازمانی ب ــگ س ــف فرهن ــرد. تعری ــاال مي ب را ب
ــوس  ــر ملم ــگ، غی ــای فرهن ــی از صورت ه ــرا بخش ــت؛ زی ــوار اس ــیار دش بس
ــندگان  ــمندان و نویس ــتر دانش ــد بیش ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــاهده ناپذیر اس و مش
ــد کــه فرهنــگ ســازمانی نقطــۀ محــوری و مرکــزی  ــه توافــق دارن ــر ایــن نکت ب
عملکــرد ســازمان اســت. ارزش هــا، باورهــای عمیــق و پایــدار نســبت بــه بایدها و 
نبایدهــا هســتند و فرهنــگ ســازمانی را تشــکیل می دهنــد. فرهنــگ ســازمانی را 
می تــوان سیســتم ارزشــی غالــب بــرای کل ســازمان و مجمــوع نشــانه ها، رســوم، 
ــک  ــن اعضــای ی ــه بی ــاری دانســت ک ــا و اســتانداردهای رفت ــا، ارزش ه مفهوم ه
گــروه انســانی مشــترك اســت و بــه عنــوان تجربــۀ زندگــی نســل بــه نســل منتقل 
ــکاران )1391(  ــی و هم ــع، الوان ــک برداشــت جام ــان: 114(. در ی ــود )هم می ش
فرهنــگ ســازمانی را بــه منزلــه مجموعــه ای از ارزش هــا و عقایــد مشــترك کــه 
اعضــای ســازمان دربــارۀ چگونگــی کارکــردن و موجودیــت ســازمان خــود دارند، 
تعریــف کرده انــد )رضایــی و همــکاران، 1396: 121(. در خصــوص تبییــن اجــزا 
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ــای  ــا و مدل ه ــر الگوه ــال های اخی ــازمانی در س ــگ س ــون فرهن ــاد گوناگ و ابع
زیــادی از ســوی متخصصــان مختلــف طراحــی شــده اســت کــه در ایــن بخــش 
مــدل دنیســون )2000( کــه مبنــای مــدل ایــن پژوهــش اســت، تشــریح می شــود. 

در ایــن مــدل مهمتریــن ابعــاد فرهنــگ ســازمانی بــه شــرح زیــر اســت:  
ــاي -- ــا/ گروه ه ــور تیمه ــر مح ــش ب ــازمان هاي اثربخ ــدن در کار: س درگیرش

ــۀ  ــود را در هم ــاني خ ــع انس ــاي مناب ــوند و قابلیت ه ــکیل مي ش کاري تش
ــه کار  ــازمان هایي، اعضــا نســبت ب ــن س ــد. در چنی ــعه مي دهن ــطوح توس س
و مســئولیت هاي خــود احســاس تعهــد جــدي دارنــد و خــود را بخشــي از 

ــد. پیکــرۀ ســازمان مي دانن

ســازگاري: تحقیقــات نشــان داده اســت ســازمان هاي اثربخــش غالبــاً باثبــات --
و یکپارچه انــد و در آنهــا رفتارهــاي کارکنــان از ارزش هاي بنیادي در ســازمان 
نشــئت مي گیــرد؛ حتــي زمانــي کــه مدیــر و کارکنــان دیــدگاه متقابــل دارنــد، 

فعالیت هــاي ســازماني بــه خوبــي هماهنــگ و پیوســته اســت.

ــگ -- ــن مشــخصۀ فرهن ــد مهمتری رســالت: بســیاري از صاحب نظــران معتقدن
ــد  ــه نمي دانن ــازمان هایي ک ــت. س ــت( آن اس ــالت )مأموری ــازماني، رس س
ــه  ــه بیراه ــوالً ب ــان چیســت، معم ــت موجودش ــد و وضعی ــا مي رون ــه کج ب
ــني از  ــناخت و درك روش ــق ش ــازمان هاي موف ــس، س ــر عک ــد. ب مي رون
چشــم انداز و مســیر حرکــت خــود دارنــد و بــر اســاس آن، اهــداف ســازماني 

ــد. ــردي مشــخصي را تعریــف مي کنن و راهب

ــر -- ــري در براب ــم انعطاف پذی ــش علي رغ ــازمان هاي اثربخ ــري: س انطباق پذی
تغییــرات بیرونــي یکپارچه انــد و بــه لحــاظ اصــول و ارزش هــاي ســازماني 
بــه ســختي تغییــر مي کننــد؛ از ایــن رو، یکپارچگــي درونــي و انطباق پذیــري 
ســازمان هایي  چنیــن  مشــخصه هاي  مهمتریــن  از  می تــوان  را  بیرونــي 
برشــمرد. آنهــا از اشــتباهات خــود در طــول زمــان درس می گیرنــد، ظرفیــت 
ایجــاد تغییــر را دارنــد و بــه طــور مســتمر در حــال بهبــود توانایــي ســازمان 
ــون،  ــتند )دنیس ــود هس ــان خ ــراي مخاطب ــدن ب ــل ش ــتاي ارزش قائ در راس

.)121 :2000
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رفتارهای نوآورانه. 4

ــه  ــای خاقان ــق ایده ه ــرا و تحق ــج، اج ــی ایجــاد، تروی ــه معن ــه ب ــار نوآوران رفت
اســت. رفتــار نوآورانــۀ کارکنــان بــه ســهم آنــان در توســعۀ نوآوری  های ســازمانی 
اشــاره دارد؛ ایــن رفتــار نــه تنهــا بایــد فرایندهــای ذهنــی تولیــد ایده هــای جدیــد 
ــا  ــد ب ــای جدی ــری ایده ه ــی و به کارگی ــه معرف ــد ب ــه بای ــد؛ بلک ــف کن را توصی
ــه دارد  ــار نوآوران ــدی رفت ــردازد. کارمن ــز بپ ــود عملکــرد ســازمانی نی هــدف بهب
ــد و  ــق کن ــو خل ــکاری و ن ــای ابت ــا و راه  حل  ه ــائل کاری ایده ه ــرای مس ــه ب ک
ــوآوری در کار  ــرای ن ــد ب ــای جدی ــا و ابزاره ــته در جســت  و  جوی روش  ه پیوس
ــه در  ــار نوآوران ــکاران، 1397: 268(. رفت ــلطانی و هم ــی س ــد )دهقان ــود باش خ
ــن  ــا و یافت ــد، ارتق ــاي جدی ــا و راه حل ه ــۀ ایده ه ــئله، ارائ ــط کار، درك مس محی
اثبــات منطقــی بــراي آنهــا فراینــد پیچیــده اي اســت کــه اغلــب بــا دشــواري ها، 
ــا  ــه تنه ــد ن ــن فراین ــوآور در طــی ای ــع و ناکامــی همــراه اســت. شــخص ن موان
نیــاز بــه کوشــش فــراوان دارد؛ بلکــه ممکــن اســت در برابــر ایــن فعالیت هــا بــا 
مقاومت هایــی نیــز روبــه رو شــود؛ بنابرایــن ترویــج فرهنــگ نوآورانــه و حمایــت 
از رفتــار نوآورانــه از طریــق توســعۀ شــبکه هاي اجتماعــی در ســازمان، موجــب 
ــکاران،  ــی و هم ــود )رامامورتح ــوآوري می ش ــع در ن ــا و موان ــش مقاومت ه کاه

2005: 144(. ابعــاد رفتارهــای نوآورانــه بــه شــرح ذیــل اســت:

تولیــد ایــده: تولیــد ایــده در معنــاي عــام؛ یعنــی یافتــن راه هــاي جدیــد و --
مؤثــر بــراي انجــام دادن کارهــا و موفقیت هــاي گوناگــون. امــا تولیــد ایــده 
در رفتــار نوآورانــه بــه ایــن معنــی اســت کــه فــرد بــراي مســائل و مشــکات 
ســازمان، ایده هــاي جدیــد خلــق می کنــد، بــه طــور مرتــب روش هــا، ابزارهــا 
ــد و  ــتجو می نمای ــوآوري جس ــاد ن ــت ایج ــد را در جه ــاي جدی و تکنیک ه
ــد؛  ــدا می کن ــراي مســائل پی ــکاري ب ــع و ابت ــق راه حل هــاي بدی ــن طری از ای
در واقــع ایــن متغیــر بــر اســاس اینکــه یــک فــرد تــا چــه میــزان در مســائل 
کاري، خاقیــت و ایده پــردازي می کنــد، ســنجیده می شــود )حــکاك و 

همــکاران، 1395: 127(. 

ترویــج ایــده: بــه جلــب حمایــت و پشــتیبانی از ایده هــاي جدیــد توســط --
ــان در  ــد کــه کارکن ــان می کنن ــرون و ارز )2004( بی ــان اشــاره دارد. می کارکن
ترویــج ایــده بــراي کســب تأییــد و توجیــه ایده هــاي جدیــد خــود تــاش 
ــاي  ــراي ایده ه ــازمان را ب ــم س ــاي مه ــی و اعض ــران عال ــد و مدی می کنن
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نوآورانــه مشــتاق می نماینــد تــا در جهــت اهــداف و مقاصــد ســازمان بهتــر 
عمــل کننــد. ایــن بعــد از رفتــار نوآورانــه بــر اســاس میــزان تــاش فــرد در 
ــد دیگــران و پشــتیبانی از ایده هــاي خــود ســنجیده می شــود  ــه و تأیی توجی

)همــان: 128(

ــده کــه دشــوارترین بعــد -- ــا اجــراي ای ــده: در پیاده ســازي ی پیاده ســازي ای
ــی  ــود را عمل ــۀ خ ــکار نوآوران ــا و اف ــرد ایده ه ــت، ف ــه اس ــار نوآوران رفت
ــه محیــط کاري خــود معرفــی می نمایــد و  ــا روشــی نظام منــد ب می ســازد، ب
ســودمندي و مفیــد بــودن آنهــا را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد یــا می تــوان 
ــراي  ــد. اج ــاب می کن ــازمان ایج ــی س ــاختار کنترل ــري را در س ــت تغیی گف
ایــده، ایجــاد یــک مداخلــه در ســاختار قــدرت اســت. ایــن متغیــر بــر اســاس 
ــود  ــنجیده می ش ــرد س ــط ف ــده توس ــراي ای ــردن و اج ــردي ک ــزان کارب می

)همــان(.

پیشینۀ تجربی تحقیق
ملک  حســینی و همــکاران )1400( در پژوهشــی بــا عنــوان »تأثیــر فرهنــگ 
ســازمانی از طریــق تکنیک هــای حســابداری مدیریــت نویــن بــر عملکــرد مالــی« 
ــی  ــرای حرکــت و پویای ــد کــه فرهنــگ ســازمانی نقطــۀ شــروعی ب ــان می کنن بی
ــی  ترین  ــازمانی را اساس ــگ س ــان، فرهن ــیاری از متخصص ــن، بس ــت؛ همچنی اس
زمینــۀ تغییــر و تحــول بنیــادی در ســازمان، در راســتای اجــرای برنامه  هــای جدیــد 
ــر  ــازمانی ب ــگ س ــه فرهن ــد ک ــان نشــان می  ده ــای پژوهــش آن ــد. یافته  ه می  دانن
ــا عنــوان  عملکــرد مالــی تأثیــر دارد. افراســیابی و ملکــی )1399( در پژوهشــی ب
»بررســی فرهنــگ ســازمانی، رفتــار نوآورانــه بــا نگــرش مرتبــط بــا کار بــا نقــش 
میانجــی توانمندســازی شــناختی« بیــان می کننــد کــه شــناخت فرهنــگ ســازمانی 
ــا شــغل معلمــان اســت. در  ــط ب ــه، زمینه  ســاز نگرش  هــای مرتب ــار نوآوران و رفت
ایــن میــان بــه نظــر می  رســد معلمانــی کــه توانمنــد هســتند، نگــرش مثبتــی بــه 
ــایی  ــوان »شناس ــا عن ــی ب ــکاران )1399( در پژوهش ــن  پور و هم ــد. حس کار دارن
ــه  ــد ک ــان می کنن ــان« بی ــوتوانی کارکن ــر دوس ــر ب ــل مؤث ــدی عوام و اولویت  بن
ــورد توجــه  ــی م ــد مدیریت ــک مبحــث جدی ــوان ی ــه عن دوســوتوانی ســازمانی ب
ــدف  ــه دو ه ــان ب ــه همزم ــازمان در توج ــی س ــه توانای ــت و ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــار و  ــد. عط ــاره می کن ــاف اش ــرداری و اکتش ــی بهره ب ــازمانی؛ یعن ــازگار س ناس
همــکاران )1398( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »تحلیــل اثــر اخــاق حرفــه  ای بــر 
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عملکــرد شــغلی و اعتمــاد ســازمانی بــا میانجیگــری جــو اخاقــی« بیــان می کننــد 
ــات  ــی  ترین موضوع ــاي آن، از اساس ــه  اي و پیامده ــاق حرف ــه اخ ــه ب ــه توج ک
ــز در  پژوهشــی در حوزه  هــاي ســازمانی اســت. رحیمــی و همــکاران )1397( نی
ــاری  ــدۀ دوســوتوانی رفت ــل تعیین  کنن ــن الگــوی عوام ــوان »تبیی ــا عن پژوهشــی ب
کارکنــان و پیامدهــای آن« بیــان می کننــد کــه در ســطح فــردی، خودکارآمــدی بــر 
دوســوتوانی رفتــاری، تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. رایــدن و همــکاران )2019( 
هــم در پژوهــش خــود بیــان می کننــد کــه دوســوتوانی رفتــاری، دو بعــد رفتــار 
ــاش  ــدۀ ت ــه دربردارن ــای نوآوران ــه رفتاره ــارکتی دارد ک ــار مش ــه و رفت نوآوران
کارکنــان بــرای حــل مشــکات بــه روش  هــای مختلــف، توانایــی کارکنــان در بــه 
ــی  ــک  پذیری و پیش  بین ــت و ریس ــد، خاقی ــزارآالت جدی ــون و اب ــری فن کارگی
ــد  ــان می کن ــود بی ــش خ ــم1 )2019( در پژوه ــت. کی ــازمانی اس ــای س فرصت ه
کــه منابــع انســانی اســتراتژیک از طریــق اعمــال اســتراتژی هایی منجــر بــه بــروز 
ــازمان ها  ــان در س ــارکت آن ــوآوری و مش ــان و ن ــاری در کارکن ــوتوانی رفت دوس
می  شــوند و کارکنــان بــا اکتشــاف و بهره بــرداری از موقعیت  هــای پیچیــدۀ 
جدیــد موجبــات رشــد ســازمان را فراهــم می  آورنــد. تیــرك و بکــر )2018( نیــز 
پژوهشــی بــا عنــوان »رابطــۀ جــو اخاقــی، یادگیــری ســازمانی و رفتــار نوآورانــه« 
ــی،  ــورد جــو اخاق ــات نظــری در م ــۀ اطاع ــدف آن، ارائ ــه ه ــد ک انجــام دادن
یادگیــری ســازمانی و رفتــار نوآورانــه، همچنیــن کشــف مفاهیــم کاربــردی اثــرات 
ــط  ــی رواب ــا بررس ــه ب ــار نوآوران ــر رفت ــازمانی ب ــری س ــی و یادگی ــو اخاق ج
دوگانــه بیــن آنهــا بــود. مطالعــۀ جورســریا و همــکاران )2018( بــا عنــوان »فســاد 
ــش  ــدان بخ ــر روی کارمن ــردی« ب ــای ف ــی و انگیزه  ه ــو اخاق ــازمان ها: ج در س
خصوصــی و دولتــی در کشــور هلنــد انجــام شــد. یولــی و همــکاران2 )2018( بــه 
بررســی تأثیــر متغیــر میانجــی جــو اخاقــی بــر ارتبــاط بیــن رضایــت شــغلی و 
تعهــد ســازمانی پرداختنــد. آردیتــی و همــکاران3 )2017( هــم در پژوهــش خــود 
ــر را  ــر در ســاخت و ســاز«، تأخی ــر تأخی ــر فرهنــگ ســازمانی ب ــوان »تأثی ــا عن ب
ــه4  ــوگان و گوت ــد. ه ــروز می دانن ــت ام ــکات در صنع ــایع ترین مش ــی از ش یک
)2017( در پژوهشــی، ارتبــاط بیــن فرهنــگ ســازمانی، نــوآوری و عملکــرد را از 

1. Kim
2. Youli et al
3. Arditi et al
4. Hogan et al
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طریــق آزمــون مــدل شــاین و بــا روش معــادالت ســاختاری در اســترالیا بررســی 
ــازمانی،  ــگ س ــای فرهن ــه الیه  ه ــه چگون ــان داد ک ــا نش ــای آنه ــد. یافته  ه کردن
بخصــوص هنجارهــا و رفتارهــای خاقانــه تــا حــدودی اثر اندیشــه  های نــوآوری 
ــد.  ــل می کن ــد، تعدی ــت می کنن ــرکت را حمای ــرد ش ــری عملک ــه اندازه گی را ک
کانییلــز و همــکاران )2016( در مقالــه ای بــا عنــوان »دوســوتوانی کارکنــان، نقــش 
توانمندســازی و اشــتراك دانــش«، بــه بررســی تأثیــر فرهنــگ ســازمانی خــاص 

ــد.  ــان پرداخته ان ــوتوانی کارکن روی دوس

الگوی مفهومی تحقیق
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری و پیشــینۀ پژوهــش، مــدل مفهومــی تحقیــق، طراحــی 

و در شــکل )1( ارائــه شــده اســت.

شکل )1(. مدل مفهومی تحقیق
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فرضیه های تحقیق
فرضیــۀ اول: دوســوتوانی رفتــاری کارکنــان بــر رفتارهــای نوآورانــه تأثیــر معنــادار 

و مثبتــی دارد.
فرضیــۀ دوم: دوســوتوانی رفتــاری کارکنــان بــر فرهنــگ ســازمانی تأثیــر معنــادار 

و مثبتــی دارد.
فرضیــۀ ســوم: دوســوتوانی رفتــاری کارکنــان بــر جــو اخاقــی تأثیــر معنــادار و 

مثبتــی دارد.
فرضیــۀ چهــارم: فرهنــگ ســازمانی بــر فتارهــای نوآورانه تأثیــر مثبــت و معناداری 

دارد.
فرضیــۀ پنجــم: جــو اخاقــی بــر رفتارهــای نوآورانــه تأثیــر مثبــت و معنــاداری 

دارد.
فرضیــۀ ششــم: دوســوتوانی رفتــاری از طریــق متغیــر میانجــی فرهنــگ ســازمانی 

بــر رفتارهــای نوآورانــه اثــر معنــاداری بــر جــای می گــذارد.
فرضیــۀ هفتــم: دوســوتوانی رفتــاری از طریــق متغیــر میانجــی جــو اخاقــی بــر 

ــر جــای می گــذارد. ــاداری ب ــر معن ــه اث رفتارهــای نوآوران

روش  شناسی پژوهش
ــای  ــر رفتاره ــاری ب ــوتوانی رفت ــر دوس ــی تأثی ــر، بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــگ ســازمانی و جــو  ــر نقش هــای میانجــی فرهن ــد ب ــا تأکی ــان ب ــۀ کارکن نوآوران
ــت.  ــردی اس ــعه  ای کارب ــدف توس ــر ه ــش از نظ ــن پژوه ــت. ای ــی اس اخاق
روش تحقیــق توصیفــی از نــوع عّلــی اســت و بخشــی از تحقیــق، بــه مطالعــات 
ــات  ــوع و مطالع ــۀ موض ــود در زمین ــای موج ــه تئوری  ه ــوط ب ــه  ای مرب کتابخان
کاربــردی گذشــته اختصــاص دارد. ایــن تحقیــق از نظــر افــق زمانــی، مقطعــی و 
بــر اســاس محیــط مطالعــه از نــوع میدانــی اســت. روش معــادالت ســاختاری بــا 
ــاختارهای  ــل س ــه و تحلی ــای تجزی ــن روش  ه ــل مســیر اصلی  تری رویکــرد تحلی
ــادالت  ــدل مع ــع م ــت؛ در واق ــدی اس ــای چندبع ــده و مدل ه ــای پیچی داده ه
ــی در خصــوص  ــون فرضیه  های ــرای آزم ــی ب ــاری جامع ــرد آم ــاختاری، رویک س
ــت )آذر، 1381:  ــون اس ــای مکن ــده و متغیره ــای مشاهده ش ــن متغیره ــط بی رواب

.)145
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ابزار و روش گردآوری داده  ، روایی و پایایی 
ــرای  ــت. ب ــتاندارد اس ــنامۀ اس ــش، پرسش ــن پژوه ــای ای ــردآوری داده  ه ــزار گ اب
ــان کامــل از روایــی محتوایــی پرسشــنامه، از نظــر اســتادان صاحب نظــر و  اطمین
خبــرگان در ایــن زمینــه بهــره بــرده شــد و اصاحــات الزم اعمــال گردیــد. در این 
پرسشــنامه از مقیــاس پنج  گزینــه  ای لیکــرت و بــرای ســنجش پایایــی از ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد. بدیــن منظــور، نمونــۀ اولیــه بــرای 30 پرسشــنامه 
پیش آزمــون شــد کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ آن 0/81 بــه دســت آمــد. آلفــای 
کرونبــاخ تمــام متغیرهــای پژوهــش بیشــتر از 0/7 محاســبه شــد کــه نشــان دهندۀ 
پایایــی بــاال و مناســب پرسشــنامه اســت. جهــت روایــی ســازه ها از نــوع روایــی 
همگــرا )AVE( اســتفاده شــد کــه مقــدار آن بــرای همــۀ ســازه ها بزرگتــر از 0/5 
ــی برخــوردار  ــی خوب ــدل از روای ــه م ــوان گفــت ک ــس می ت ــد؛ پ محاســبه گردی
بــود. بــرای تحلیــل عاملــی تأییــدی، از تحلیــل مدل هــای اندازه  گیــری پژوهــش 
اســتفاده شــد و بــرای آزمــون فرضیه  هــای پژوهــش، آزمــون معــادالت ســاختاری 
در نرم افــزار لیــزرل نســخۀ 8/8 بــه اجــرا درآمــد. در جــدول شــمارۀ 1، ترکیــب 
ــج  ــین، نتای ــای پیش ــا در پژوهش ه ــتفاده از آنه ــابقۀ اس ــنامه، س ــؤاالت پرسش س
ــدی درج شــده  ــی تأیی ــل عامل ــدار AVE و تحلی ــاخ و مق ــای کرونب ــون آلف آزم

اســت.

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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جدول شمارۀ )1(. اطالعات مربوط به پرسشنامه

منبع سؤاالت متغیرها
تعداد ابعادپرسشنامه

سؤاالت
آلفای 
کرونباخ

AVE
تحلیل عاملی تأییدی

در حالت استاندارد

دوسوتوانی 
رفتاری

مام و همکاران
)2009(

رفتار 
60/830/690/76اکتشافی

مام و همکاران
)2009(

رفتار 
40/880/750/77بهره برداری

فرهنگ 
سازمانی

30/900/650/59درگیریدنیسون )2000(
30/890/550/89انطباقدنیسون )2000(
30/810/740/89سازگاریدنیسون )2000(
30/760/700/74رسالتدنیسون )2000(

جو اخالقی

ویکتور و کالن
)1988 ( 

جو 
50/910/850/61نوع دوستی

ویکتور و کالن
40/830/690/79جوحقوقی )1988(

ویکتور و کالن
40/880/750/81جوقانونی ) 1988(

40/900/650/80جوابزاریویکتور و کالن )1988(
ویکتور و کالن

40/890/550/80جو مستقل)1988(

رفتارهای 
نوآورانه

دی جانگ و دن 
30/810/740/66تولید ایدههارتوگ )2010(

دی جانگ و دن 
30/760/700/70ترویج ایدههارتوگ )2010(

دی جانگ و دن 
هارتوگ )2010(

پیاده سازی 
30/910/850/72ایده

جامعه و نمونۀ آماری 
جامعـۀ آماری پژوهش شـامل همۀ کارکنان دانشـگاه ایـام بود. برای به دسـت آوردن 
حجـم نمونـه از فرمول کوکران اسـتفاده شـد که با توجه به حجـم جامعه، حجم نمونه 

213 بـه دسـت آمد؛ لذا تعداد 213 پرسشـنامه مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفت.
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آزمون نرمال بودن داده  ها
چـون تحقیقـات مبتني بر مدل سـاختاري مبتني بر فـرض نرمال بودن داده ها هسـتند؛ 
بنابرایـن نخسـت آزمون نرمال بودن صورت گرفته اسـت. در تحلیـل عاملي تأییدی و 
مدل  یابـي معـادالت سـاختاري نیازي به نرمـال بودن تمامـي داده ها نیسـت؛ بلکه باید 
عامل هـا )سـازه ها( نرمـال باشـند )کایـن، 2010: 176(؛ بنابرایـن فـرض نرمـال بودن 
داده هـا در سـطح معنـاداري 5% بـا تکنیـک کولموگـروف - اسـمیرنف آزمون شـده و 
نتایج در جدول شـمارۀ 2 ارائه شـده اسـت. همانطور که در جدول نمایش داده شـده، 
بـرای کلیـۀ متغیرهـای تحقیق مقدار سـطح معنـاداري بزرگتـر از 0/05 به دسـت آمده 
اسـت؛ بنابرایـن دلیلي بـراي رّد فرض صفر مبتني بر نرمـال بودن داده ها وجـود ندارد؛ 
 CFA و SEM بـه عبـارت دیگـر، داده هاي تحقیق نرمال اسـت و مي تـوان آزمون هـاي

را اجـرا کرد.
جدول شمارۀ )2(. نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف

سطح معناداری آماره 
کولموگروف

انحراف معیار میانگین معیار 
شاخص    

0/73 0/68 0/73 3/27 رفتار اکتشافی
0/18 1/08 0/76 3/57 رفتار بهره برداری
0/34 1/32 0/72 3/51 درگیری
0/21 0/97 0/76 3/24 انطباق
0/23 1/43 0/64 3/76 سازگاری
0/11 1/09 0/65 3/32 رسالت
0/18 1/08 0/65 3/67 جو نوع دوستی
0/19 1/07 0/45 3/51 جو حقوقی
0/29 0/97 0/78 3/39 جو اخاقی
0/20 1/06 0/68 3/36 جو ابزاری
0/13 1/16 0/65 3/43 جو مستقل
0/14 1/14 0/77 3/09 تولید ایده
0/53 0/80 0/73 3/31 ترویج ایده
0/59 0/77 0/85 3/05 پیاده سازی ایده

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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روش تحقیق
در تحقیــق حاضــر، جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا و آزمــون فرضیه هــای تحقیق 
از آزمــون مدل ســازی معــادالت ســاختاری )SEM(1 و بــرای انجــام آزمون  هــای 
ــده  ــتفاده ش ــزاری SPSS21 و LISREL8.5 اس ــته  های نرم اف ــر از بس ــورد نظ م
اســت. تحلیــل توصیفــی متغیرهــای جمعیت شــناختی نمونــۀ تحقیــق حاضــر در 

جــدول شــمارۀ 3 انعــکاس یافتــه اســت.

جدول شمارۀ )3(. متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق
درصدتعدادمقیاسمتغیرهای جمعیت شناختی

جنسیت
6530/51زن
14869/49مرد

تأهل
14769/02متأهل
6630/98مجرد

سابقۀ خدمت

8539/90کمتر از 10 سال
7937/09بین 10 تا 20 سال 
4923/01بیشتر از 20 سال

تحصیات

146/57دیپلم و فوق دیپلم
8941/78لیسانس

9946/47فوق لیسانس
115/18دکترا

آزمون فرضیه های تحقیق 
ضرایــب همبســتگی میــان متغیرهــای تحقیــق در جــدول شــمارۀ )4( نشــان داده 
ــق  شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود، رابطــۀ تمامــی متغیرهــا تحقی
معنــی  دار اســت. بــا توجــه بــه معنــی  دار بــودن رابطــۀ بیــن متغیرهــای فرضیه هــای 

تحقیــق بــه آزمــون فرضیه هــای تحقیــق پرداختــه شــد.

1. Structural Equation Modeling
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جدول شمارۀ )4(. ضریب همبستگی میان متغیرهای تحقیق
)4()3()2()1(متغیرها

**11/00( دوسوتوانی رفتاری

**1/00**20/54( فرهنگ سازمانی

**1/00**0/7**30/69( جو اخاقی

**1/00**0/63**0/58**30/64( رفتارهای نوآورانه

        ** معناداری در سطح اطمینان 99 درصد
        * معناداری در سطح اطمینان 95 درصد 

ــادالت  ــازی مع ــای مدل  س ــر مبن ــق ب ــی تحقی ــای اصل ــون فرضیه  ه ــج آزم     نتای
ســاختاری در شــکل )2( نشــان داده شــده اســت. در ایــن شــکل، بــا توجــه بــه مقدار 
آمــاره t کــه در بیــن روابــط میــان متغیرهــای تحقیــق نشــان داده شــده، فرضیه هــای 
ــه  ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــن می  ت ــده اند؛ بنابرای ــد ش ــق تأیی ــی تحقی اصل
دوســوتوانی رفتــاری؛ چــه بــه صــورت مســتقیم و چــه از طریــق فرهنگ ســازمانی و 

جــو اخاقــی، تأثیــر معنــاداری بــر رفتارهــای نوآورانــۀ کارکنــان دارد. 

)t-value( مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب .)شکل )2

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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بــا توجــه بــه مقــدار ضرایــب مســیر کــه در بیــن روابــط میــان متغیرهــای تحقیــق 
ــه ایــن نتیجــه رســید کــه  در شــکل )3( نشــان داده شــده اســت نیــز می تــوان ب
ــن  ــان، همچنی ــۀ کارکن ــای نوآوران ــر رفتاره ــاری ب ــر دوســوتوانی رفت ــر متغی تأثی
تأثیــر دوســوتوانی رفتــاری هــم از طریــق فرهنــگ ســازمانی و هــم از طریــق جــو 
اخاقــی بــر رفتارهــای نوآورانــۀ کارکنــان از نــوع خطــی، مثبت و مســتقیم اســت. 

شکل )3(. مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب مسیر

بررسی فرضیه های تحقیق
ــا  ــارۀ آنه ــری درب ــق و نتیجه گی ــای تحقی ــی فرضیه  ه ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
ــه  ــور خاص ــه ط ــا را ب ــج فرضیه ه ــمارۀ )5( نتای ــدول ش ــود. ج ــه می ش پرداخت

ــد. ــان می ده نش
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جدول شمارۀ )5(. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
نتیجهعدد معناداریضریب مسیرنوع مسیرفرضیه ها

تأیید فرضیه0/383/66مستقیمدوسوتوانی رفتاری ... رفتارهای نوآورانه

تأیید فرضیه0/717/30مستقیمدوسوتوانی رفتاری ... فرهنگ سازمانی

تأیید فرضیه0/787/83مستقیمدوسوتوانی رفتاری ... جو اخاقی

تأیید فرضیه0/504/56مستقیمفرهنگ سازمانی ... رفتارهای نوآورانه

تأیید فرضیه0/634/63مستقیمجو اخاقی ... رفتارهای نوآورانه

دوسوتوانی رفتاری ... فرهنگ سازمانی ... 
رفتارهای نوآورانه

تأیید فرضیه0/3511/86غیر مستقیم

دوسوتوانی رفتاری ... جو اخاقی ...  
رفتارهای نوآورانه

تأیید فرضیه0/4912/46غیر مستقیم

آزمون برازش مدل
بـرای تعییـن برازندگـی مـدل ارائه شـده در تحقیق، بـه کمک تحلیل عاملـی تأییدی 
»شـاخص های برازندگی«1 مختلفی در نظر گرفته شـده اسـت که در جدول شـمارۀ 
)6( نشـان داده شـده اند. تمامـی ایـن شـاخص ها حاکی از تناسـب مدل بـا داده  های 

مشاهده شـده است.

جدول شمارۀ )6(. شاخص های برازش مدل )نتیجه: برازش مناسب و قابل قبول مدل(

نتیجهحد مجازمقدارشاخصنام شاخص
قابل قبولکمتر از 1/813)کاي دو بر درجۀآزادي(
قابل قبولباالتر از GFI0/910/9 )نیکویي برازش(

قابل قبولکمتر از RMSEA0/050/09 )ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد(
قابل قبولباالتر از CFI0/990/9 )برازندگي تعدیل یافته(

قابل قبولباالتر از AGFI 0/870/8 )نیکویي برازش تعدیل شده(
قابل قبولباالتر از NFI0/970/9 )برازندگي نرم شده(

قابل قبولباالتر از NNFI0/980/9 )برازندگي نرم نشده(

1.Goodness of Fit

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادات کاربردی و محدودیت های تحقیق
در پژوهــش حاضــر، تعــداد 213 نفــر از کارکنــان دانشــگاه ایــام مــورد بررســی 
قــرار گرفــت کــه از ایــن تعــداد 148 نفــر مــرد و بقیــه زن و 69/02 درصــد متأهــل 
ــر  ــت، کمت ــابقۀ خدم ــر س ــی از نظ ــورد بررس ــۀ م ــراد نمون ــترین اف ــد. بیش بودن
ــاالی 20 ســال ســابقۀ خدمــت داشــتند. از نظــر  ــان، ب ــن آن از 10 ســال و کمتری
ــه  ــی را ب ــدرك کارشناســی ارشــد، بیشــترین فراوان ــا م ــراد ب ــز اف ــات نی تحصی
خــود اختصــاص دادنــد. مقایســۀ نتایــج تحقیــق بــا یافته هــای دیگــران بــه شــرح 

زیــر اســت: 
نتیجــۀ فرضیــۀ اول تحقیــق نشــان می دهــد کــه دوســوتوانی رفتــار بــر رفتارهــای 
ــر  ــار ب ــوتوانی رفت ــۀ دوس ــاداری رابط ــت. معن ــذار اس ــان تأثیرگ ــۀ کارکن نوآوران
رفتارهــای نوآورانــه، مطابــق یافته هــای رایــدن و همــکاران )2019( و رحیمــی و 
همــکاران )1397( مــورد تأییــد قــرار گرفــت؛ بنابرایــن نتیجــۀ تحقیــق در راســتای 

تحقیقــات پیشــین اســت.
ــگ  ــار و فرهن ــوتوانی رفت ــن دوس ــه بی ــد ک ــان می ده ــۀ دوم نش ــۀ فرضی نتیج
ــاداری وجــود دارد؛ بنابریــن فرضیــۀ دوم تحقیــق  ســازمانی، رابطــۀ مثبــت و معن
ــا  تأییــد می شــود. معنــاداری رابطــۀ دوســوتوانی رفتــار بــر فرهنــگ ســازمانی، ب
ــات شــده اســت و بیانگــر  ــرادی و همــکاران )1393( اثب ــه پژوهــش م توجــه ب

ــر فرهنــگ ســازمانی اســت. ــار ب ــر مثبــت دوســوتوانی رفت وجــود اث
ــار و  ــاداری رابطــۀ دوســوتوانی رفت ــی از معن ــق حاک ــۀ ســوم تحقی نتیجــۀ فرضی
ــا توجــه بــه پژوهــش چنــگ و همــکاران )2016(  جــو اخاقــی می باشــد کــه ب
ــر  ــار ب ــوتوانی رفت ــت دوس ــر مثب ــود اث ــر وج ــیده اســت و بیانگ ــات رس ــه اثب ب
جــو اخاقــی می  باشــد؛ بنابرایــن نتایــج بــه دســت آمــده در راســتای تحقیقــات 

پیشــین اســت.
طبــق نتایــج فرضیــۀ چهــارم تحقیــق، فرهنــگ ســازمانی بــر رفتارهــای نوآورانــۀ 
کارکنــان تأثیرگــذار اســت و بیــن فرهنــگ ســازمانی و رفتارهــای نوآورانــه، رابطــۀ 
مثبــت و معنــاداری وجــود دارد. جولیــا و همــکاران )2011( نیــز در کار پژوهشــی 
ــا عنــوان »نــوآوری یــا تقلیــد؟ فرهنــگ ســازمانی و تصمیــم مدیریــت«،  خــود ب
ــات  ــه را اثب ــای نوآوران ــر رفتاره ــازمانی ب ــگ س ــادار فرهن ــت و معن ــر مثب تأثی

کرده انــد. 
ــر  ــی ب ــۀ پنجــم، جــو اخاق ــرای فرضی ــده ب ــه دســت آم ــج ب ــه نتای ــا توجــه ب ب
رفتارهــای نوآورانــۀ کارکنــان تأثیرگــذار اســت و بیــن جــو اخاقــی و رفتارهــای 
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نوآورانــه، رابطــۀ مثبــت و معنــاداری وجــود دارد؛ بنابریــن فرضیــۀ پنجــم تحقیــق 
ــز  ــکاران )1394( نی ــاس زاده و هم ــر )2018( و عب ــرك و بک ــود. تی ــد می ش تأیی
در کارهــای پژوهشــی خــود، تأثیــر مثبــت و معنــادار جــو اخاقــی بــر رفتارهــای 

ــد. ــات کرده ان ــه را اثب نوآوران
بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده بــرای فرضیــۀ ششــم، می  تــوان گفــت کــه 
وجــود فرهنــگ ســازمانی بــه عنــوان متغیــر میانجــی بیــن متغیرهــای دوســوتوانی 
رفتــاری و رفتارهــای نوآورانــه مؤثــر بــوده اســت و نمی  تــوان از چنیــن مــوردی 
بــه راحتــی گذشــت. پاتــل و همــکاران )2013( نیــز در کارهــای پژوهشــی خــود، 
ــر  ــازمانی ب ــگ س ــق فرهن ــاری از طری ــوتوانی رفت ــادار دوس ــت و معن ــر مثب تأثی

ــد. ــات کرده ان ــان را اثب ــۀ کارکن رفتارهــای نوآوران
ــه جســتجو و بررســی تحقیقــات پیشــین، چــه در داخــل و چــه در  ــا توجــه ب ب
خــارج، تحقیــق یــا کار پژوهشــی ای کــه عینــاً اثرگــذاری دوســوتوانی رفتــاری بــر 
ــی ســنجیده باشــد،  ــق نقــش میانجــی جــو اخاق ــه را از طری رفتارهــای نوآوران
یافــت نشــد؛ لــذا فقــط بــه یافته  هــای تحقیــق اکتفــا می شــود کــه بــا توجــه بــه 
آزمــون فرضیــۀ هفتــم می  تــوان گفــت کــه وجــود جــو اخاقــی بــه عنــوان متغیــر 
میانجــی بیــن متغیرهــای دوســوتوانی رفتــاری و رفتارهــای نوآورانــه مؤثــر بــوده 

اســت. 

پیشنهادات
ســازمان ها بــا فراهــم آوردن شــرایط توانمندســازی کارکنــان و توجــه بــه تیم 	 

و کار گروهــی؛ همچنیــن بــا توســعۀ مهــارت کارکنــان و قابلیت  هــای آنــان 
بــا هــدف ایجــاد رفتــار اخاقــی، بســتر شــکل گیری جــو اخاقــی را ایجــاد 

. کنند
ــوزش 	  ــان و آم ــداوم کارکن ــری م ــکان یادگی ــم آوردن ام ــا فراه ــازمان ها ب س

ــیوه  های  ــته در ش ــر پیوس ــر تغیی ــز ب ــه و تمرک ــا توج ــن ب ــح؛ همچنی صحی
ــح  ــار صحی ــکان رفت ــب، ام ــرد مناس ــیوه  های عملک ــاد ش ــازمانی و ایج س

ــد. ــم آورن ــی را فراه اخاق
ــا 	  ــان در تصمیم  گیری  ه ــارکت کارکن ــرای مش ــب ب ــتر مناس ــاد بس ــا ایج ب

ــران،  ــان و مدی ــن کارکن ــل بی ــاد متقاب ــاط و اعتم ــش ارتب ــه افزای ــبت ب نس
ــه ایده هــا و  ــت دادن ب ــا اهمی ــرد و ب ــات مناســب و الزم صــورت پذی اقدام
پیشــنهادهای کاربــردی کارکنــان، فضــای تعاملــی و مبتنــی بــر همــکاری در 

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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ــوآور فراهــم شــود.  ــان خــاق و ن ــرورش کارکن ــۀ پ ســازمان ایجــاد و زمین
ــای 	  ــی دوره  ه ــی و طراح ــار آموزش ــه و اعتب ــش بودج ــا افزای ــازمان ب س

ــد. ــم نمای ــان را فراه ــۀ کارکن ــرد نوآوران ــۀ عملک ــی زمین ــی، اثربخش آموزش
ــش 	  ــه چال ــان را ب ــزی، کارکن ــان مغ ــات طوف ــی جلس ــا برپای ــازمان ها ب س

بکشــند و مشــارکت و تعامــل بیــن گروه هــای کاری در ســازمان را افزایــش 
ــه شــوند. ــای نوآوران ــۀ دیدگاه  ه ــه ارائ ــد و منجــر ب دهن

ــش و 	  ــری دان ــهیم و به کارگی ــتای تس ــی در راس ــات افق ــبکه  های ارتباط ش
اطاعــات جدیــد و نوآورانــه در ســازمان ایجــاد شــود. ســاختار ســازمان ها 
نیــز از حالــت ســنتی عمــودی بــه ســاختارهای افقــی مبتنــی بــر گــروه تبدیل 

گــردد.
بــا طرح  ریــزی مجــدد نظــام جــذب و اســتخدام بــا توجــه بــه فعالیت هــای 	 

ــدگاه دوســوتوانی،  ــه دی ــا توجــه ب ــرداری و در شــغل  ها ب اکتشــاف و بهره ب
زمینــۀ ایجــاد دوســوتوانی رفتــاری در کارکنــان بــه وجــود آیــد.

مدیــران دانشــگاه، کارکنــان را در جهــت توافــق بــر ســر ارزش هــا و باورهاي 	 
ــا و همســو  ــرات، هماهنگــی در کاره ــا تغیی ــق ب موجــود در دانشــگاه، تطاب
کــردن اهــداف فــردي و ســازمانی تشــویق کننــد تــا بــه افزایــش نــوآوري در 
ــز  ــی نی ــزان نظــام آمــوزش عال ــی کمــک نمایند.برنامه  ری نظــام آمــوزش عال
بــا توجــه بــه فرهنــگ ســازمانی در برنامه  ریــزي بــراي نظــام آمــوزش عالــی، 

اســاس و معیــار افزایــش خاقیــت و نــوآوري را پایه  ریــزي کننــد.

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده
ایــن پژوهــش را در جامعــه ای دیگــر تکــرار و آزمایــش کننــد؛ ســپس نتایــج 	 

ــد و در جهــت  ــا را مشــخص نماین ــق، مقایســه و تفاوت ه ــن تحقی ــا ای را ب
بهبــود شــرایط ســازمان گام بردارنــد.

ــن 	  ــر ای ــار متغی ــتری از چه ــای بیش ــاد و مؤلفه ه ــه ابع ــود ک ــنهاد می ش پیش
پژوهــش شناســایی شــود و تفاوت هــای ایــن مؤلفه  هــا بــا متغیرهــای مشــابه 

احتمالــی بررســی گــردد.
ــوند. 	  ــی ش ــتری بررس ــای بیش ــت نمونه  ه ــر اس ــی بهت ــای آت در پژوهش ه

ــر  ــاری پیشــرفته تر و جامع ت ــای آم ــکان انجــام آزمون ه ــر ام ــن ام ــق ای تحق
ــد.  ــر می کن ــفاف  تر را میس ــج ش ــن نتای ــز گرفت و نی
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محدودیت های تحقیق
تحقیــق حاضــر در دانشــگاه ایــام بــه انجــام رســیده اســت و جــای بررســی - 

ــر متغیرهــای تحقیــق حاضــر در ســازمان های غیرآموزشــی، بخصــوص  تأثی
ســازمان های خدماتــی خالــی اســت؛ لــذا نمی  تــوان نتایــج بــه دســت آمــده 

از ایــن تحقیــق را بــه کل کشــور تعمیــم داد.

از آنجــا کــه مفهــوم »دوســوتوانی رفتــاری«، تــازه و جدیــد اســت؛ احســاس - 
می شــود کــه افــراد در انتخــاب پرسشــنامه  ها، خیلــی دقــت نظــر بــه 
خــرج ندهنــد؛ لــذا بایــد بــا احتیــاط بــه نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق 

ــرد. ــگاه ک ــده ن انجام ش

ــدم -  ــتند، ع ــه هس ــا آن مواج ــی ب ــای کم ــب تحقیق ه ــه غال ــی ک محدودیت
ــل پرسشــنامه  های  ــرای تکمی ــراد انتخاب شــده ب ــۀ اف ــت و عاق وجــود رغب
محققــان اســت کــه ایــن بــه نوبــه خــود تأثیــر بســزایی در عــدم رســیدن بــه 

ــته اســت. ــر داش ــق و کاربردی  ت ــج دقی نتای

از محدودیت  هــای دیگــر تحقیــق ایــن اســت کــه تنهــا بــه روش کمــی اکتفــا - 
ــود؛  ــاس می ش ــی در آن احس ــای کیف ــی روش ه ــای خال ــت و ج ــرده اس ک
ــق مشــاهدۀ اطاعــات، احتمــاالً  ــا اســتفاده از روش کیفــی و از طری ــرا ب زی

ــد. ــه دســت آی ــری ب ــج دقیق  ت نتای

منابع و مآخذ
الف( فارسی

ــماعیل  - ــراب و اس ــزی ت ــرا عزی ــه ای، زه ــا قلع ــا، علیرض ــان، زکری احمدی
طالبــی )1398(، »تبییــن وضعیــت رهبــری تحولــی و رابطــۀ آن بــا رفتارهــای 
نوآورانــۀ مدیــران مــدارس هوشــمند«، پژوهشــنامۀ تربیتــی، 14)59(، صــص 

 .24-1
ــازمانی،  - ــگ س ــی فرهن ــی )1399(، »بررس ــم ملک ــا و اعظ ــیابی، رؤی افراس

رفتــار نوآورانــه بــا نگــرش مرتبــط بــا کار بــا نقــش میانجــی توانمندســازی 
ــابداری،  ــت و حس ــن در مدیری ــی نوی ــای پژوهش ــناختی«، رویکرده روانش

4)29(، صــص 31-16.
بیرانونــد، علــی، ســاناز زارعــی و مریــم گلشــنی )1399(، »تأثیر جو ســازمانی  -

و تســهیم دانــش بــر رفتــار نوآورانــۀ کارکنــان در شــرکت های دانــش بنیــان«، 

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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تعامل انســان و اطاعــات، 7)4(، 29-15.
ــی )1399(،  - ــون عباس ــیدعامری و همای ــن س ــزت اهلل، میرحس ــیدی، ع جمش

ــان وزارت ورزش و  ــۀ کارشناس ــار نوآوران ــر رفت ــی ب ــایش اجتماع ــر س »اث
جوانــان ایــران بــا نقــش تعدیل کنندگــی اعتمــاد ســازمانی«، مدیریــت 

ورزشــی، 12)1(، 81-57.
ــی  - ــواری )1395(، »بررس ــلم س ــاکی و مس ــد س ــف، صم ــازی، یوس حج

رابطــۀ فرهنــگ ســازمانی بــا نــوآوری اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده  های 
ــاورزی  ــعۀ کش ــاد و توس ــات اقتص ــتان«، تحقیق ــتان خوزس ــاورزی اس کش

ایــران، 4)1(، 12-1.
حســن پور، اکبــر، رضــا یوســفی زنــوز و مریــم قربانــی )1399(، »شناســایی  -

ــع  ــت مناب ــان«، مدیری ــر دوســوتوانی کارکن ــر ب ــل مؤث ــدی عوام و اولویت بن
انســانی پایــدار، دورۀ 2، شــمارۀ 3، صــص 192-173.

حســن زاده پســیخانی، محمدصــادق، تــورج حســن زاده ثمریــن و بهنــاز فنون  -
ــا  ــان ب ــکوت کارکن ــر س ــازمان ب ــی س ــو اخاق ــر ج ــنی )1397(، »تأثی حس
نقــش میانجــی ادراك از حمایــت ســازمانی«، چشــم  انداز مدیریــت دولتــی، 

 .110-87 ،)34(9
ــل -  ــاعدی )1395(، »تحلی ــه س ــریعت نژاد و عبدال ــی ش ــد، عل حــکاك، محم

اثــر رهبــری تحول گــرا در رفتــار نوآورانــه و توســعۀ کارآفرینــی بــه منظــور 
ــال  ــانی، س ــع انس ــات مناب ــدار«، مطالع ــازمانی پای ــتگی های س ــاد شایس ایج

ششــم، شــمارۀ نوزدهــم، صــص146-121.
خســروی، حســین، فاطمــه طاهرپــور و هــادی پورشــافعی )1398(، »نقــش - 

ــرمایۀ  ــری س ــه میانجی گ ــه ب ــا توج ــه ب ــای نوآوران ــاط کاری در رفتاره نش
روانشــناختی در معلمــان شهرســتان بیرجنــد«، مطالعــات روانشناســی تربیتــی، 

شــمارۀ 36، 50-29. 
ــر -  ــا )1396(، »تأثی ــرز رحیم نی ــی و فریب ــان، علیرضــا، نرجــس یزدان خوراکی

ــق  ــو تعل ــط کار در پرت ــی در محی ــای انحراف ــر رفتاره ــازمانی ب ــدی س پایبن
ــی،  ــت دولت ــم انداز مدیری ــناختی«، چش ــرمایه های روانش ــر کاری و س خاط

ــص 41-15.  ــمارۀ31، ص ش
دهقانــی ســلطانی، مهــدی، مریــم مصباحــی و فاطمه عاقلــی گوکــی )1399(، - 

ــرمایۀ  ــش س ــن نق ــا تبیی ــازمانی ب ــرد س ــه در عملک ــار نوآوران ــر رفت »تأثی
فکــری، فرصت طلبــی و مزیــت رقابتــی در صنعــت هتــل داری«، گردشــگری 
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و توســعه، صــص 277-263.
رحیمــی، فرج  الــه، مهــدی نــداف و محمــد لطیفــی )1397(، »تبییــن الگــوی - 

ــک  ــای آن )ی ــان و پیامده ــاری کارکن ــوتوانی رفت ــده دوس ــل تعیین کنن عوام
رویکــرد چنــد ســطحی(«، مطالعــات رفتــار ســازمانی، 7)3(، 79-57. 

ــاد -  ــر ابع ــی )1396(، »اث ــدی قهرمان ــو و مه ــه مغانل ــه، فاطم ــی، روح ال رضای
ــاری  ــرکت های تج ــازمانی در ش ــوآوری س ــزان ن ــر می ــازمانی ب ــگ س فرهن
کشــاورزی )مــورد مطالعــه: اســتان زنجــان(«، مدیریــت فرهنــگ ســازمانی، 

ــص 139-117.  ــمارۀ 1، ص دورۀ 15، ش
ــتی )1397(، -  ــدی آالش ــا ول ــین پور و رض ــی، داوود حس ــیدنقوی، میرعل س

ــه نفــع ســازمان«،  ــر ضابطه گریــزی ب »بررســی نقــش ابعــاد جــو اخاقــی ب
مطالعــات منابــع انســانی، ســال هشــتم، شــمارۀ 27، صــص24-1.

ــي -  ــي )1393(، »رابطــۀ جــو اخاق ــم احمــدي زهران ــي و مری شــیرازي، عل
ــطه«،  ــران دورۀ متوس ــازماني دبی ــدد س ــازماني و تع ــاد س ــا اعتم ــازمان ب س

ــص 64-41. ــمارۀ 4، ص ــي، دورۀ 5، ش ــت آموزش ــو در مدیری ــی ن رهیافت
ــع -  ــت«، مجتم ــی در مدیری ــیر و علت  یاب ــل مس ــادل، آذر )1381(، »تحلی ع

ــص 89-72.  ــمارۀ 15، ص ــال 4، ش ــم، س ــی ق ــوزش عال آم
ــر -  ــی )1397(، »تأثی ــه کوچ ــه و صدیق ــدی ویس ــدر، صیدمه ــور، حی عباس پ

ــش میانجــی  ــر نق ــد ب ــا تأکی ــان ب ــدی کارکن ــر خودکارآم ــل ب ــری اصی رهب
ــگ  ــام(«، فرهن ــگاه ای ــان دانش ــه: کارکن ــورد مطالع ــازمانی )م ــگ س فرهن

ــص 129-102. ــی 61-61، ص ــام، پیاپ ای
ــش )1394(، -  ــا بهمن ــی و محمدرض ــدی صالح ــا، مه ــاس زاده، محمدرض عب

»تأثیــر متغیــر میانجــی )جــو اخاقــی( بــر رابطــۀ بیــن رهبــری اخاقــی بــا 
ــای  ــهد«، پژوهش ه ــی مش ــک مل ــان بان ــی کارکن ــار اخاق ــوآوری و رفت ن

ــمارۀ ، صــص 47-27. ــال ششــم، ش ــی، س اخاق
ــر -  ــه، معیــن پوراحمــدی و مســعود هراتــی )1398(، »تحلیــل اث عطــار، غزال

ــا میانجیگــری  ــر عملکــرد شــغلی و اعتمــاد ســازمانی ب ــه  ای ب اخــاق حرف
ــت تحــول، 11)21(، صــص 51-26.  ــی«، مدیری جــو اخاق

ــگ -  ــی )1393(، »فرهن ــه مدن ــده و فاطم ــرو یاکی ــود، کیخس ــرادی، محم م
ــازمانی«،  ــوتوانی س ــی دوس ــش حیات ــرد: نق ــوتوان و عملک ــازمانی دوس س

مدیریــت فرهنــگ ســازمانی، دورۀ 13، شــمارۀ 4، صــص 266-245.

بررسی تأثیر دوسوتوانی رفتاری بر رفتارهای نوآورانه با...
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مقــدم، علیرضــا، مهدیــه ویشــلقی و میثــم جعفــری )1399(، »منابــع انســانی - 
اســتراتژیک و تغییــر اســتراتژیک در ســازمان: تحلیــل نقــش میانجــی 
دوســوتوانی رفتــاری«، مطالعــات منابــع انســانی، دورۀ 10، شــمارۀ 3، صــص 

.158-133
ملک  حســینی، حمیدرضــا، مهــدی عربصالحــی و داریــوش فروغــی )1400(، - 

»تأثیــر فرهنــگ ســازمانی از طریــق تکنیک هــای حســابداری مدیریــت نویــن 
ــادار  ــورس اوراق به ــده در ب ــرکت های پذیرفته  ش ــی در ش ــرد مال ــر عملک ب

تهــران«، پژوهش هــای حســابداری مالــی، 13)2(، صــص 100-79. 
ــادی، علــی و مهــرداد بهزادنیــا )1399(، »ارتبــاط مدیریــت راهبــردی -  نصرآب

ــی«،  ــو اخاق ــری ج ــش میانجیگ ــغلی: نق ــرد ش ــا عملک ــانی ب ــع انس مناب
ــص 774-751.  ــازمانی، 18)4(، ص ــگ س ــت فرهن مدیری

وکیلــی، یوســف و ســلطانعلی شــهریاری )1397(، »تأثیــر ســرمایۀ فکــري بــر - 
ــه )مــورد مطالعــه:  دوســوتواني ســازماني: نقــش تعدیل گــر فرهنــگ نوآوران
صنعــت بــرق در کشــور(«، توســعۀ کارآفرینــی، دورۀ 11، شــمارۀ 2، صــص 

.400-381
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