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چکید
این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی سرمایه اجتماعی
كاركنان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران انجام گرفته است .روش پژوهش توصیفی-
پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظرهدف كاربردي است .جامعه آماري را كاركنان معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران تشکیل دادند كه  31نفر براساس جدول نمونهگیري استاندارد
مورگان( )0371به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده
است .براي گردآوري اطالعات از روشهاي اسنادي و میدانی استفاده شده است .ابزارهاي پژوهش حاضر
پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آلپاكن و دیگران ( ،)0101پرسشنامه استاندارد عملکرد نوآورانه آلپاكن و
دیگران ( )0101و سابرامانیام و یاندت ( )0115بوده است .آلفاي كرانباخ براي پرسشنامه حمایت سازمانی
 ،1/30عملکرد نوآورانه  1/73و براي پرسشنامه سرمایه اجتماعی  1/30بوده است .به منظور بررسی فرضیههاي
پژوهش نیز از آزمون رگرسیون استفاده شد .در نهایت ،نتایج نشان داد حمایت سازمانی ،اثري مثبت و معنادار بر
عملکرد نوآورانه در سازمان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران خواهد داشت .همچنین
آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد از بین مولفههاي حمایت سازمانی ،ابعاد حمایت مدیر ،نظام پاداش مبتنی بر
عملکرد و خطر پذیري متعادل سازمان ،اثر مثبت و معنادار بر عملکرد نوآورانه سازمان معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران دارند .در انتها نتیجه آزمون رگرسیون تعدیل شده نشان داد كه حمایت
سازمانی در حضور متغیر سرمایه اجتماعی یک اثر معنادار بر عملکرد نوآورانه سازمان معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران نخواهد داشت.

کی هع کییدی
عملکرد نوآورانه ،حمایت سازمانی ،سرمایه اجتماعی ،كاركنان معاونت آماد و پشتیبانی

 .0مربی گروه آمادوپشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی امین(رایانامه نویسنده مسئول)mo.ehsani89@gmail.com :
 .0كارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران غرب
 .8دانشجوي دكتري جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران شمال
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قد ا
محیط پیشروي سازمانهاي امروزي ،محیطی سرشار از پیچیدگیها ،تنوع و
تغییرات سریع و فزاینده است كه از آن به عنوان عصر سرعت نیز یاد می شود .تداوم
حیات سازمان در یک چنین محیط متحولی ،در گرو ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق
مدیریت منابع و دانش آفرینی است .الوین تافلر( )0335با نگرش زیبا و قلم گویاي خود
در كتاب « به سوي تمدن جدید» چنین آورده است« :سازمانها از بین خواهند رفت،
مگر اینکه جریان مستمر نوآوري در ارائه محصوالت و خدمات نوین را ایجاد كنند» .از
اینرو ،ابتکارات و نوآوريها در سازمان ،ضروري است ،زیرا هیچ سهم بازاري ،دایم و
حیات هیچ محصولی ،قطعی نیست .نوآوري این امکان را براي رهبران جامعه و مدیران
سازمانها فراهم میآورد تا در اوج بمانند .شركتها براي "باقی ماندن" ناگزیرند كیفیت
خدمات خود را باال ببرند و رضایت مشتریان را تامین كنند .نوآوري به جدید بودن
نظرها ،روشها ،ساختارها ،رفتارها ،نظریهها و فرهنگها و نیز فناوري و مهارتها اشاره
میكند .نوآوري همچنین به بنیانهاي دانشی اشاره میكند كه براي ایجاد فرآوردههاي
جدید و سرویسهاي انتقال ،تولید ،توزیع ،براي اداره و مدیریت جوامع و براي اداره ي
سازمانهاي مختلف به كار برده می شود .با ساختار فکري مدیریت نوآورانه ،نوآوري،
وسیله اي اساسی و راهبردي براي ترقی ،توسعه ،عملکرد باال و صحیح بودن نظامها،
سازمان و جامعه خواهد شد .نقش اصلی مدیران در سازمانهاي نوین حمایت از
نوآوريها و تالشهاي خالق زیر مجموعه ،برهم افزایی فکري ،ارائه تشویقها و
هماهنگی با دیگر گروهها در سراسر سازمان است و واپایش مدیریتی فقط در رابطه با
خدمات رسانی بهتر و ارتقاي سطح رضایت مندي مشتـریان از طریق افزایش اثربخشی
بهكارگیري منابع سازمان ،اعمال میشود .در این حالت منفعت و مزایاي نوآوري به
مشتري میرسد .عوامل بسیاري با عملکرد نوآورانه در ارتباط است كه در این پژوهش،
پژوهشگر تاثیر حمایت سازمانی و سرمایه اجتماعی را بر عملکرد نوآورانه میسنجد
(آلپاكان و دیگران .)0101 ،0حمایت سازمانی ،نتیجه نوع رابطه بین كاركنان و سازمان
است .مبناي این رابطه در انواع تعامالتی كه بین كاركنان و سازمان صورت میگیرد،
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ریشه دارد .از دیدگاه پژوهشگران سازمانی ،ارتباط بین كاركنان و مدیران فقط از طریق
منابعی مانند پول ،خدمات و اطالعات نشأت نمی گیرد ،بلکه منابع شخصی و احساسی
مانند تایید ،احترام و حمایت را نیز در میگیرد (دعایی و دیگران .)0833 ،حمایت
سازمانی به عنوان مجموعهاي از سیاستها ،فعالیتها ،رویهها و ابزارها تعریف میشود
كه كاركنان را در راستاي دستیابی به اهداف و توسعه و رشد شخصیشان یاري
میرساند (چیانگ و سیه .)0100 ،0حمایت سازمانی ،احساس و باورهاي تعمیم یافته
افراد در این راستاست كه سازمان نسبت به همکاري و مساعدت و حمایت اعضاي خود
ارزش قایل است و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنان است (شاكري نیا و دیگران
.)0833 ،
مفهوم سرمایه اجتماعی ،تاریخ طوالنی در علوم اجتماعی دارد ،اما شهرت آن به دهه
نود ،به مطالعات اولیه بوردیو ،كولمن و بوتنام بر میگردد .سرمایه اجتماعی ،برخالف
سرمایه انسانی  ،مفهومی است كه بسیار فراتر از داراییهایی است كه فرد در اختیار دارد
و داراي روابط و زمینههایی است كه در آن ،تعامل ،نقش وظیفهاي اصلی را برعهده دارد.
باید به تعریف كلمن از روابط بین سه عامل توجه كنیم :شبکهها ،تعامل و اعتماد.
شبکهها و تعامل ،به ضرورت ناشی از اعتماد هستند .بر اساس گفته پالدام ()0111
سرمایه اجتماعی با اعتماد سر و كار دارد .در واقع ،اعتماد براي اینکه یک رابطه به
تعامل بینجامد و براي یک فرد كه میخواهد ارتباط موفقی با شبکه افراد برقرار كند،
ضروري است .بر اساس گفته كلمن ،سرمایه اجتماعی مجموعهاي از روابط بین افراد و
بین گروههاست كه دستاوردهایی را در پی دارد و بدون این روابط ،به دست آوردن آنها
ناممکن است (گرجی كرسامی و دیگران.)0837،
نایت نوآوري را ایجاد و تغییر نگرشها و باورهاي شخصی میداند .آنچه
اقتصاددانان تاكید می كنند میزان انتشار پیشرفت جدید و تغییر در درون سازمان است.
ازاینرو ،تفاوت بین نوآوري و عملکرد نوآورانه این است كه نوآوري ،تدوین رویکردهاي
جدید براي یک سازمان است و عملکرد نوآورانه سنجش عملکرد یک رویکرد جدید
پذیرفته شده (به تصویب رسیده) یا یک معیار اندازهگیري جدید براي اندازه گرفتن
. Chiang and Hsieh
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عملکرد سازمانی است (گواندي اولوسی و دیگران .)0100،0مقیاسهاي سنجش عملکرد
نوآورانه ناشی از چندین معیار است كه در مطالعات تجربی پیشین نوآوري استخراج و
استفاده شد (پراجوگو و دیگران .)0117 ،0در این پژوهش تاثیر حمایت سازمانی با توجه
به سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه سنجیده میشود .حال با عنایت به آنچه در طرح
مساله بدان پرداخته شد پژوهشگر در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است كه آیا
حمایت سازمانی با توجه به سرمایه اجتماعی بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و
پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران تاثیر میگذارد؟
پیشینا پژعهش
آلپاكن و دیگران ( )0101در پژوهشی به بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم حمایت
سازمانی و سرمایه انسانی بر عملکرد نوآورانه شركتها پرداختند .آنان ابعاد حمایت
سازمانی را شامل حمایت سرپرست از نظرهاي نو ،تخصیص زمان آزاد ،استقالل در كار،
نظام پاداش مناسب و خطر پذیري متعادل در نظر گرفتند .یافتههاي آنان نشان داد از
میان ابعاد باال حمایت سرپرست و خطرپذیري متعادل ،اثر مثبت معنادار و اختصاص
زمان آزاد اثر منفی معنادار بر عملکرد نوآورانه دارند .همچنین سرمایه انسانی نیز اثر
مثبت معنادار بر عملکرد نوآورانه دارد .اما در بررسی نقش میانجی سرمایه انسانی در
رابطه با اثر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه هیچ اثر معناداري مشاهده نشد (آلپاكان
و دیگران . )0101 ،شانوک و آیزنبرگر )0116(8مسئوالن فروش تمام وقت یک سازمان و
باالدستیهاي آنان را براي بررسی روابط بین حمایت ادراک شده از سوي باالدستی،
حمایت ادراک شده از سوي سازمان و عملکرد درون نقشی و فرانقشی را انتخاب كردند.
براي سنجش عملکرد در این پژوهش ،از ارزیابی باالدستی از عملکرد زیردست
استفادهشده است به طوري كه باالدستیها پرسشنامه مربوط به ارزیابی عملکرد
دروننقشی و فرانقشی فروشندگان را تکمیل كردند .این پژوهشگران دریافتند میزان
حمایتی كه باالدستی از سوي سازمان دریافت میكند ،بر ادراک زیردستانشان از حمایت
تأثیر مثبتی دارد .عالوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد كاركنانی كه از سوي
1
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باالدستی خود حمایت میشوند عملکرد درون نقشی و فرانقشی بهتري دارند.
باالدستیهایی كه از سوي سازمان احساس حمایت میكنند رفتار حامی بهتري براي
زیردستان هستند .سابرامانیان و یوندت )0115(0در پژوهشی به بررسی اثر سرمایه
فکري متشکل از ابعاد سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی بر ظرفیت
نوآوري اعم از نوآوري افزایشی و نوآوري رادیکالی پرداختند .نتایج نشان داد سرمایه
اجتماعی بر هر دو نوع از نوآوري اثر مثبت معنادار دارد.
قلی پور و دیگران ( )0837در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی
شامل ابعاد اعتماد ،روابط متقابل ،تنوع ،اندازه ،ساختاري و ارتباطی و كارآفرینی سازمانی
شامل ابعاد نوآوري در محصول/خدمات ،نوآوري در فرآیند و  ...پرداختند .دادههاي
پژوهش از  36مدیر گروه صنعتی سدید جمع آوري شد .نتایج تحلیل همبستگی
پژوهش آنان نشان داد بین دو بعد سرمایه اجتماعی (ساختاري و كیفیت) كارآفرینی
سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد مدل آنان با
دادههاي به دست آمده برازش مناسبی دارد .قربانی ،و دیگران ( )0835پژوهشی با
عنوان بررسی ارتباط بین سبک رهبري مدیران با عملکرد كاركنان فرماندهی انتظامی
استان آ .غربی ،انجام دادند كه یافتهها حاكی از ارتباط بین سبک رهبري رابطهگرا و
عملکرد كاركنان فرماندهی انتظامی استان آ .غربی است و هیچ گونه ارتباطی بین سبک
رهبري وظیفهگرا و عملکرد كاركنان مشاهده نشد .نتایج نشان میدهد هرچه استفاده از
سبک رهبري رابطهگرا در فرماندهی انتظامی استان آ .غربی بیشتر شود ،عملکرد
كاركنان بهبود مییابد و سبک رهبري رابطهگرا میتواند به افزایش عملکرد و در پی آن
افزایش رضایت شغلی ،اثربخشی و كارایی سازمان منجر شود .حسین زاده و دیگران
( )0835در پژوهشی با عنوان پیشبینی اهمالكاري كاركنان فرماندهی انتظامی شرق
تهران بر مبناي سرمایة اجتماعی با نقش واسطهاي فرسودگی شغلی ،دریافتند سرمایة
اجتماعی بر فرسودگی شغلی اثر ساختاري منفی دارد .همچنین رابطهاي معنادار در
سطح خطاي  1/15بین دو متغیر سرمایة اجتماعی و اهمالكاري كاركنان وجود دارد.
رابطة سرمایة اجتماعی با اهمالكاري كاركنان از طریق متغیر واسطهاي فرسودگی
. Subramaniam & Youndt
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شغلی بررسی شد كه آمارة تی آن برابر  -0/313و همچنین ضریب استاندارد آن برابر
 -1/165به دست آمد و وجود رابطة منفی و معنادار تأیید میشود .رابطة فرسودگی
شغلی با اهمالكاري كاركنان بررسی شد كه آمارة تی برابر  5/17و ضریب استاندارد
 1/08نشان داد بین آنها رابطهاي مثبت و معنادار وجود دارد .هر اندازه سرمایة
اجتماعی كاركنان سازمان انتظامی بیشتر باشد ،میزان اهمالكاري و فرسودگی شغلی
كاركنان سازمان كمتر میشود و هر چه اندازة فرسودگی شغلی در سازمان نیروي
انتظامی افزایش پیدا كند ،میزان اهمالكاري كاركنان نیز افزایش پیدا خواهد كرد.
بهمن مظری
روحیه كارآفرینی در سراسر سازمان براي مقابله و برخورداري از شرایط در حال
تغییر بازار ،فقط در صورتی امکانپذیر خواهد بود كه جو حمایت داخلی مناسبی برقرار
باشد كه در آن كارآفرینان در رفتارهاي كارآفرینی فرصت طلب شركت كنند؛ درست
مانند اینکه كارآفرینان مستقل مشکالت و فرصتهاي مهم را كشف كنند (جئونگ ،پاي
و ژو .)0116 ،0هنگامی كه این تالشها را مدیران حمایت كنند و با هماهنگی انجام
شود ،به واسطة نوآوري در قالب محصوالت ،خدمات و فرآیندهاي جدید یا تركیبی از هر
سه به مزیت رقابتی پایدار منتهی میشود( هورن اسبی ،كوراتکو و زهرا.)0110،0
سابرامانیام و یونت ( )0115نیز پیشنهاد میكند عملکرد نوآورانه یکی از پیامدهاي
مطلوب این جو حمایتی است.
محیط سازمانی مناسب براي شکوفایی فعالیتهاي كارآفرینانه مستلزم
مجموعهاي از سیاستها ،فرآیندها و ویژگیهاي سازمانی است كه به موجب آنها
سازمانها سعی میكنند شیوههاي مدیریتی مناسب و الگوهاي رفتاري مورد نیازشان را
براي طرح نظرهاي جدید در محصوالت ،فرآیندهاي عملیاتی و مدیریتی ،ساختارها و
بازارهایشان عملی سازند.به نظر میرسد پژوهش درباره چگونگی ایجاد محیط داخلی
مناسب براي كارآفرینی ،مبتنی بر چندین توافق سازمانی و ابزار مدیریتی است؛ یعنی:
( )0حمایت مدیریت براي تولید و طرح نظرهاي كسب و كار جدید؛

. Jeong, Pae, and Zhou
. Hornsby, Kuratko, and Zahra
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( )0اختصاص وقت آزاد؛
( )8ساختارهاي سازمانی مناسب به ویژه در سطح تمركززدایی و استقالل تصمیم
گیري؛
( )4استفاده مناسب از مشوقها و پاداشها؛
( )5تحمل آزمون و خطاها یا شکست درباره تعهدات خالق یا اجراي طرحهاي
مخاطره آمیز(كوراتکو و آیرلند ،كووین و هورسباي.)0115 ،0
ح ه ت سرپرست ع م یکرد موآع اما

ارتباط بین حمایت نظارتگونه و خالقیت به خوبی در آثار مدیریتی منعکس شده
است؛ براي مثال ،آندروز و فاریز )0367(0دریافتند اگر مدیران به نظرات كارمندانشان
گوش فرا دهند و جویاي عوامل مورد نظر آنان در تصمیماتی كه تاثیر گذار بر آنها
باشند ،خالقیت علمی بیشتري بروز خواهد نمود .آندروز و گوردن )0371( 8بازخوردهاي
منفی از جانب رهبران را مانع خالقیت علمی میدانند .اسکات و بروس )0334(4در
بررسی مهندسان ،دانشمندان ،كارشناسان و مدیران در بخش پژوهش و توسعهي یک
شركت سازمانی بزرگ دریافتند كه شاخص نظریه مبادله رهبر-عضو 5با كیفیت باال ،با
رفتارهاي نوآورانه و ادراکجو سازمانی حامی نوآوري مرتبط است .اولدهام و
كومینگز )0336(6متوجه شدند افراد زمانی كه تحت سرپرستی ناظران متعهد به
رفتارهاي حمایتی و غیر كنترلگر باشند و كارشان در حالت توسعه یافتهتري ارزیابی
شود ،تمایل بیشتري به نشان دادن خالقیت بیشتر دارند.
تیرنی و دیگران )0333(7ارتباط متقابل مهمی بین شاخص نظریه مبادله رهبر-
عضو و سبک شناختی كارمند یافتند؛ به طوري كه شاخص نظریه مبادله رهبر -عضو
با كیفیت باال بیشتر در ارتباط با خالقیت افراد سبک طبیقی كروتون بود ،اما براي
1

. Kuratko, Ireland, Covin, and Hornsby
. Andrews and Farris
3
. Andrews and Gordon
2

4

. Scott and Bruce
(. Leader-Member Exchange Theory)LMX
6
. Oldham & Cummings
7
. Tierney et al
5
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افرادي با سبک خالقانه مناسب نبود .درحالی كه نوآوران بدون در نظر گرفتن نظریه
مبادله رهبر -عضو ،خالق بودند ،آداپتورها در سطح باالي روابط شاخص مبادله رهبر-
عضو از افراد پایین سطح خالقتر بودند .بنابراین ،نظریه مبادله رهبر -عضو تاثیر
سازندهاي بر افراد سبک تطبیقی دارد(جو.)0117 ،
رهبر در سازمان به منظور ایجاد شرایط مساعد باید عوامل برانگیزاننده و
بازدارنده پیدایش اندیشههاي خالق را مد نظر قرار دهد .تهیه تجهیزات الزم براي آزمون
اندیشهها ،ایجاد فضاي مشوق نوآوري و پیشبینی بودجه الزم براي به كارگیري
اندیشههاي جدید ،از جمله شرایطی است كه میتواند زمینه پیدایش و به كارگیري
اندیشههاي مبتکرانه اعضاي سازمانی را فراهم كند (جلیلیان و دیگران .)0833،فورد و
گویا )0335(0بر اساس تحقیقات صورتگرفته در سازمانها ،نشان میدهند رهبري
مناسب براي تشویق و ترغیب اعمال خالق در سازمانها« ،رهبري موثر» است.
بارنارد ام باس اولین كسی است كه به تمایز بین رهبري موفق و رهبري موثر
اشاره میكند .اگر سبک رهبري با انتظارات كاركنان تناسب نداشته باشد و افراد كار
خود را فقط به دلیل مقامی كه رهبر دارد ،انجام دهند ،میتوان گفت رهبر موفق بوده
اما اثر بخش نبوده است ،زیرا افراد فقط به دلیل اینکه رهبر ،اختیار پاداش و تنبیه را در
دست دارد ،مطابق خواست او عمل میكنند .در مقابل اگر كوششهاي انجام گرفته از
سوي رهبر از جانب كاركنان به پاسخی موفق منجر میشود و آنان كار را به علت اینکه
خواست خود میدانند ،انجام دهند ،در چنین وضعیتی رهبري موثر است .در چنین
وضعیتی ،رهبر نه فقط قدرت مقام ،بلکه قدرت شخصی نیز دارد و كاركنان به رهبر
احترام میگذارند و خواهان همکاري با او هستند ،زیرا هدف رهبر و هدف كاركنان
همخوانی زیادي با هم دارد .در نتیجه ،رهبري موفق ،بر قدرت مقام و اعمال نظارت
مستقیم تمایل دارد ،در حالی كه رهبري اثربخش یا موثر عالوه بر قدرت مقام و نظارت
كلیتر ،قدرت شخصی نیز دارد .قدرت مقام از باال به پایین اعمال میشود و به وسیله
سازمان به رهبر داده میشود؛ در حالی كه قدرت شخصی از پایین به باال و بر اساس
پذیرش كاركنان به وجود میآید .توجه به تفاوت میان رهبري موفق و رهبري موثر،
. Ford & Gioia
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روشن است كه چرا بسیاري از مدیران فقط زمانی كه بر كار كاركنان نظارت مستقیم و
نزدیک دارند میتوانند به سطح بازدهی مناسبی دست یابند ،ولی به محض اینکه
كاركنان را ترک میكنند بازدهی افت كرده و اتالف منابع به اوج خود میرسد (صادقی
مال امیري.)0836،
رهبران موثر آینده ،رهبرانی خواهند بود كه بتوانند به افراد كمک كنند تا از طریق
فرآیند زیر به خالقیت خود جنبه كاربردي ببخشند (متقی و حسن زاده: )0833،
ارائه راه حلهاي جدید
كشف مداوم مشکالت جدید
راه حلهاي جدید

اجرایی كردن

مانز و سیمز ( )0337معتقدند با تغییر سازمانها از ساختار سلسله مراتبی به
ساختارهاي تختتر مبتنی بر گروه ،نقش رهبران تغییر میكند ،به نحوي كه با
فعالیتهاي كاري روزانه كمتر مرتبط است و بیشتر بر تهیه منابع مورد نیاز و توسعه و
حمایت از یک محیط كاري باید زمینه مناسبی براي خالقیت فراهم كند؛ به نحوي كه
پایش كار افراد به كمینه برسد (شلی ،گیلسون و بلوم .)0111 ،0در حالی كه در ابتدا
چنین تصور میشد كه ساختارهاي سازمانی تختتر موجب خارج شدن نقش مدیریت از
سازمان می شود ،اما در حقیقت كار خودمدیریتی یا خودكنترلی مستلزم حمایت
مدیریتی است .بررسیهاي فاریس )0330(0نشان میدهد كه سبک رهبري مشاركتی و
نه تفویض اختیار ،موفقیتآمیزترین خالقیتها را در پیدارد .رهبران گروهها و
سازمانهایی كه از نظر عملکرد خالق ،ضعیف هستند ،از سبک تفویض اختیارات
استفاده میكنند .در عرصه عمل ،سبک رهبري تفویضی بسیار زیاد دیده میشود .این
سبک زمانی نمود مییابد كه رهبران سازمانها فاقد صالحیت یا شایستگی تخصصی یا
تواناییهاي شخصی ،خود را در چنبره افرادي الیقتر از خود مییابند .این امر به ویژه در
سازمانهاي بوروكراتیک ،سلسله مراتبی و دولتی زیاد اتفاق میافتد ،زیرا افرادي بدون
صالحیت تخصصی و ناتوان از رهبري موثر ،همچنان نظامهاي مهم رهبري را در
سازمانها اشغال میكنند (صادقی مال امیري.)0836،
. Shalley. Gilson, Blum
. Farris
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رهبري با اهمیتترین و باارزشترین عاملی است كه نقشی بسزا در بهبود
عملکرد سازمانی و كاركنان ایفا میكند ،زیرا اجراي موفقیتآمیز هر برنامهاي مستلزم
وجود مدیرانی توانمند و كاراست .اگر مدیران در ایفاي نقش و رسالت خود كوتاهی
كنند و به اهداف مورد نظر دست نیابند ،نتایج زیانبار آن مستقیم متوجه گروه یا
سازمانی است كه با آن سروكار دارند (قربانی و دیگران .)0835،در نتیجه ،زمانی كه
سرپرستان حمایتی هستند ،نگرانیهاي احساسی و نیازي كاركنان را درک میكنند و
آنان را براي بیان نگرانیها ي شخصی خود به ویژه ،بازخورد اطالعات و تسهیل توسعه
مهارت كاركنان تشویق میكنند .این اعمال سرپرست ،انتظار میرود كه احساس
كارمندان از عزم خود و ابتکار شخصی در كار را ارتقا دهد كه این باعث میشود سطح
عالقه فعالیتهاي كاري و دستیابی به خالقیت افزایش یابد .برعکس ،زمانی كه
سرپرستان كنترلی هستند ،تصمیمهایی بدون مشاركت كاركنان میگیرند؛ بازخوردي
در یک رفتار كنترلی فراهم میكنند یا به طور معمول به كاركنان فشار میآورند كه در
مسیر خاص فکر ،احساس یا رفتار كنند.
به عقیده آمابیل ( )0333كار خالق معموال" مبهم ،خطردار و در معرض انتقاد
است .در نتیجه انتظار میرود كه از طریق سرپرستی حمایتی ،خالقیت تسهیل شود؛
درحالی كه با پایش بیشتر و سرپرستی انتقادي و دستوري ،خالقیت محدود میشود .به
عبارتی خالقیت ناشی از اعمال آزادانه در محیطهاي حمایتی است ،نه ناشی از پیروي از
پایشها و دستورهاي آمرانه .اولدهام و كامینگز ،در مطالعات خود به بررسی تاثیر
سبکها ي رهبري روي خالقیت پرداختند و دریافتند كه سبک حمایتی و غیرپایشی
مهمترین عامل موثر بر خالقیت و نوآوري است (پیریایی ،ارشدي .)0830،اسکات و
بروس( )0114نشان دادهاند رهبران از طریق ایجاد اعتماد به نفس در كاركنان میتوانند
بر خالقیت تاثیر بگذارند .كینگ و اندسون )0335(0توضیح میدهند ،توافق قابل توجهی
بین كارشناسان وجود دارد كه سبک رهبري مورد نیاز براي خالقیت و نوآوري ،سبک
مشاركتی یا دموكراتیک 0است .بدین معنی كه كاركنان باید در فرآیند تصمیمگیري،
مشاركت فعالی داشته باشند و این امکان براي كاركنان وجود داشته باشد كه نظرهاي
. King & Anderson
. Participative Democratic

1
2

111

سال چهاردهم ،شماره  ،25تابستان 8931

خود را براي رهبران سازمان مطرح كنند .به عقیده التون مایو سبک مشاركتی ،شیوهاي
دموكراتیک است كه باعث كاهش تنش در كار و افزایش خالقیت میشود .در چنین
وضعیتی میتوان از افراد انتظار داشت كه تواناییهاشان را تا سر حد امکان به كار گیرند.
همچنین مطابق نظر میلر ( )0337موضوع دیگري كه به رهبري در سازمانهایی كه در
پی خالقیت هستند بر میگردد ،داشتن چشم انداز است كه به نوعی تاكید بر سبک
مشاركتی حمایتی دارد .به عقیده وي ،سازمان براي خالقیت و نوآوري نیازمند رهبري
است كه بتواند اهداف روشنی براي كاركنان تعیین كند و با ایجاد فضاي مناسب،
كاركنان را براي كسب موفقیت آمیز این اهداف ترغیب كند (مال امیري.)0836،
ماهیت عملکرد موثر تحت روحیه كارآفرینی به توانایی كاركنان براي مدیریت
عدم اطمینان و براي مقابله و مبارزه با شرایط و محدودیتهاي مختلف با توجه به میزان
دانش و تجربه مربوط میشود و حمایت مدیریت براي حل مسئله و حل تعارض در
فرآیند كارآفرینی در مراحل تولید ،توسعه و به ویژه اجراي نظر (اجراي طرح) الزم است.
از اینرو ،حمایت مدیریت تاثیر مثبتی بر رفتار كارآفرینی یک شركت خواهد داشت و
اعتماد درکشده كارآفرینان بالقوه نسبت به شركتهاي خود را از نظر تشخیص
فرصتها و تمایل به توسعه نظرها و/یا طرحهاي مفید یا جدید و خطر پذیري براي
محقق كردن آنها را افزایش میدهد(آلپاكان و دیگران. )0101 ،
اختصهص ل هن آلاد ع م یکرد موآع اما

دومین عامل ،اختصاص وقت آزاد به كاركنان براي ابتکارات نوآورانه است .در
دسترس بودن زمان ،به مقدار زمان كافی براي كار در زمینة خلق نظرهاي جدید و
اجراي طرحها اشاره میكند.منابع دیگري نظیر اطالعات ،نیروي انسانی ،تجهیزات و
غیره ،ورودي فعالیتهاي پژوهش و توسعه هستند.با این حال ،بیشتر كارآفرینان
مشتاق ،مراحل پیشگامانه خود براي تحقق طرحهاي آرمانیشان را در وقت آزاد خود
صورت میدهند (آلپاكان و دیگران .)0101 ،بنابراین ،در دسترس بودن وقت آزاد براي
كاركنان یک عامل بسیار مهم براي روتینهاي روزمره و نظرها و فعالیتهاي كارآفرینانه،
یعنی زمانی براي تصور ،مشاهده ،آزمایش و توسعه است.ارائه وقت آزاد ،ناگزیر كاركنان
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را تشویق میكند براي عملی كردن نظرهاي جدید خود خطر كنند( هورنسباي ،كوراتکو
و زهرا.)0110،
استقالل د م ل ع م یکرد موآع اما

سومین عامل ،آزادي عمل یا راحتی ساختار سازمانی به ویژه در سطح تمركز زدایی
یا استقالل تصمیمگیري براي مدیران و كاركنان سطح پایینتر است.حمایت سازمانی
براي یک جو كارآفرینانه مؤثر باید شامل استقالل و انعطاف پذیري به ویژه در راهبرد
سازي باشد ( هونیگ.)0110،آزادي عمل ،به میزان استقالل كاركنان در تصمیمگیري
در زمینة كار و اجراي آنها به منظور تحقق نظرهاي جدیدشان ارتباط دارد ( هورن
سباي ،كوراتکو و زهرا .)0110،استقالل ،به تمركززدایی قدرت تصمیمگیري آن دسته
از افرادي بسط مییابد كه واقعاً بار كاري را بر دوش میكشند.همچنین میزان ابتکار
كاركنان درباره كار رسمیشان و تالش جهت پیشرفت یا حل مسائل را نشان میدهد.
مدیران یا كاركنان قدرتمند و به عبارتی مستقل میتوانند فکر و عمل كنند و براي
عواقب این ابتکار خطر بیشتري را تقبل كنند و میتوانند اجازه آزادي دیگران را بدهند
(آلپاكان و دیگران.)0101 ،
پهداش ع م یکرد موآع اما

چهارمین عامل ،استفاده مناسب از پاداشها در مورد موفقیت است.اگر مدیریت
تالش میكند كاركنان را متقاعد كند كه مانند كارآفرینان عمل كنند ،باید مانند
كارآفرینان به آنان دستمزد بدهد(سورن بري .)0118 ،0اگر كاركنان با امید به اینکه
موفقیت سازمانی به نفع خواهد بود اعتماد زیادي به نظام پاداش سازمان خود داشته
باشند ،آنگاه تعهدشان به نوآوري و تمایلشان به تقبل خطرات مربوط به فعالیت
كارآفرینانه نیز باالتر خواهد بود.از این رو  ،حمایت سازمانی باید با یک نظام پاداش
مبتنی بر عملکرد براي خلق محیط داخلی مناسب همراه باشد (آلپاكان و دیگران،
. )0101
در مجم وع ،نظام تشویق و پاداش مناسب ،از مهمترین عوامل موثر در كارآفرینی
سازمانی محسوب میشود و تمام مطالعات و پژوهشهایی كه در زمینه كارآفرینی
. Thornberry

1
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سازمانی صورت گرفته است بر اهمیت و اثربخشی این نظام تاكید داشته است .به دلیل
نقش محوري این نظام و افزایش اثربخشی آن ،معیارهاي تشویق و پاداش در
سازمانهاي كار آفرین به طور روشن و واضح به اطالع عموم كاركنان میرسد و اساساً
خطرپذیري ،نوآوري ،كارگروهی و رفتارهاي فعاالنه مورد تشویق قرار میگیرد .اهمیت
تشویق خطرپذیري در این نظام به قدري است كه عدهاي عقیده دارند اگر تشویق
خطرپذیري در مجموعه پاداشها یک نظام تشویق گنجانده نشده باشد ،آن نظام براي
كارآفرینان جاذبهاي ندارد .تشویق و پاداش افراد در این نظام بر اساس ارزیابی بلندمدت
است یعنی نسبت به افراد زود قضاوت نمیشود و نظامی هدفمند و داراي بازخورد است
(صمد آقایی.)0830 ،
خطرپذ ری ع م یکرد موآع اما

پنجمین بُعد ،تحمل خطرپذیري و شکست است.تمایل كارآفرینان مجزا به
خطركردن و آسانگیري خطر مدیران ارشد براي آزادي و تشویق آنان براي خالقیت هر
چه بیشتر ،به درک تحملپذیري بیشتر وراي واكنشهاي مدیریتی نسبت به آندسته از
كارآفرینانی كه طرحهایشان به ویژه در بازارهاي آشفته شکست میخورند ،نیاز دارند.
نگرشهاي محافظه كار و خطرگریز مدیران موجب عدم اعتماد به پتانسیل كارآفرینانه
كاركنان خواهد شد و سرخوردگیشان ،تعهدات و ابتکار را كاهش خواهد داد (گوپتا،
مک میلیان و سوري .)0114،به لطف نگرشها و رفتارهاي مدیران براي خلق یک
محیط داخلی حمایتی ،كارآفرینان انتظار خواهند داشت برخی شکستهاي ناشی از
اقدامات صورتگرفته با حسننیت  ،به شدت مورد مجازات قرار نگیرند بلکه تحمل شوند
(آلپاكان و دیگران.)0101 ،
سر ه ا اجت همن ع م یکرد موآع اما

سرمایه اجتماعی ،به عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقیت نظرپروري،
تسهیل رفتارهاي نوآورانه و خطرپذیر میشود كه از جمله شاخصههاي عملکرد نوآورانه
محسوب میشود .این نوع سرمایه در فعالیتها ي كارآفرینانه نقش مهمی دارد ،زیرا
كارآفرینی یک فرآیند اجتماعی -اقتصادي است كه از دو طریق متکی به شرایط و بافت
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اجتماعی است؛ اول اینکه كارآفرینان افرادي هستند كه محصول محیط اجتماعی خود
هستند و دوم اینکه كارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است و در نتیجه وجود یا عدم
پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیت كسبوكار تاثیر میگذارد .ارتباطات اجتماعی از
راه شناسایی و كشف تهدیدات و فرصتهاي محیطی و با بهكارگیري اقداماتی براي
خنثی كردن عدم اطمینان محیطی به مخاطرهپذیري منجر میشود .بهكارگیري
تعامالت اجتماعی در سازمانها نه فقط به مشاركتكنندگان در این ارتباطات سود
میرساند ،بلکه خود سازمانها نیز با كاهش هزینه و زمان پاسخ به نیازها و تهدیدات
محیطی به مزایایی همچون نوآور بودن در عملکرد دست پیدا میكنند (ا ...قلی پور و
دیگران.)0837 ،
الگوی فهو ن پژعهش
هدف این پژوهش بررسی اثر حمایت سازمانی با توجه به سرمایه اجتماعی بر
عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران است.
براي این منظور الگوي مفهومی پژوهش مطابق شکل زیر ارائه شد .این الگو بر اساس
مطالعات آلپاكان و دیگران ( )0101استخراج شد .متغیر مستقل پژوهش باال حمایت
سازمانی است كه مولفههاي در نظر گرفته شده متغیر باال شامل :حمایت مدیریتی،
اختصاص زمان آزاد ،تفویض اختیار ،عملکرد بر اساس پاداش ،تحمل خطرپذیري
هستند .همچنین در مدل پژوهش حاضر ،متغیر وابسته ،عملکرد نوآورانه در سازمان
است .در این مدل ،سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.

هکل :1الگوی فهو ن پژعهش
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فرضیاههی پژعهش
فرضیه اصلی :حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران موثر است.
فرضیاههی فرمن:

 -0حمایت مدیریتی بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی استان مازندران تاثیر دارد.
 -0اختصاص زمان آزاد بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی استان مازندران تاثیر دارد.
 -8تفویض اختیار بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی استان مازندران تاثیر دارد.
 -4نظام پاداش بر اساس عملکرد بر عملکرد نوآورانه در در معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران تاثیر دارد.
 -5تحمل خطر پذیري بر عملکرد نوآورانه در معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی استان مازندران تاثیر دارد.
 -6اثر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه تحت تأثیر سرمایه اجتماعی تغییر
میپذیرد.
عش هنهسن پژعهش
این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی و از نظر
هدف ،كاربردي است .جامعه آماري شامل كاركنان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی
انتظامی استان مازندران است كه براساس جدول نمونه گیري استاندارد كرجسی و
مورگان ( 31 ،)0371نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدهاند و براي دسترسی به
نمونهها از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده شده است .در پژوهش حاضر از هر
دو نوع روش گردآوري دادهها به ترتیب زیر استفاده خواهد شد  )0:مطالعات اسنادي:
در این قسمت براي گردآوري اطالعات در زمینه مبانی نظري و ادبیات پژوهش موضوع،
از منابع كتابخانهاي ،مقاالت ،كتابهاي مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات استفاده
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شد )0 .پژوهش میدانی :در این پژوهش به منظور جمعآوري دادهها و اطالعات براي
تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شد .به منظور سنجش متغیر حمایت سازمانی
(متغیر مستقل) ،سرمایه اجتماعی (متغیر میانجی) ،و عملکرد نوآورانه (متغیر وابسته) از
پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آلپاكان و دیگران ( ،)0101پرسشنامه استاندارد
عملکرد نوآورانه آلپاكان و دیگران ( )0101و سابرامانیام و یاندت ( )0115استفاده شد.
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش شد تا میزان پایایی پرسشنامه تعیین
شود .به منظورتعیین پایایی ازروش آلفاي كرونباخ استفاده شده است .بدین منظور ابتدا
یک نمونه اولیه شامل  05پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از دادههاي به
دست آمده ازاین پرسشنامهها و به كمک نرم افزارآماري  SPSSمیزان ضریب اعتماد با
روش آلفاي كرونباخ براي این ابزارمحاسبه شد .در صورتی پرسشنامه پایاست كه مقدار
آلفاي كرونباخ بزرگتر از مقدار  1/6باشد و هر چه این مقدار به عدد  0نزدیکتر باشد
پرسشنامه از پایایی باالتري برخوردار است .در جدول زیر پایایی متغیرهاي پژوهش
آورده شده است.
جدعل :1آلفهی کرعمبهخ تغیرههی پرسشنه ا
دف

تغیر

آلفه

0

حمایت سازمانی

1/30

0

عملکرد نوآورانه

1/73

8

سرمایه اجتماعی

1/30

روشها ي آماري مورد استفاده در این پژوهش به دو صورت خواهد بود.
روشهاي آماري توصیفی و روشهاي آماري استنباطی .به منظور بررسی فرضیههاي
پژوهش نیز از آزمون رگرسیون استفاده شد.
هفتاهه
به منظور بررسی فرضیه در این پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شد .در ادامه
نتایج استفاده از روش باال آورده شده است.
بر سن فرضیا اصین

 حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه موثر است.
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به منظور بررسی فرضیه اول از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد .بر اساس
تعریف عملیاتی حمایت سازمانی در این مدل برابر با میانگین مجموع پنج مولفه
(حمایت مدیر ،زمان آزاد ،تفویض اختیار ،نظام پاداش ،و خطر پذیري سازمان) است.
در جداول  0و  8نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیر مستقل (حمایت سازمانی) و
متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه) كه در نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است نشان داده شده است.
جدعل :7تحییل عا همس ح ه ت سهل همن ع م یکرد موآع اما
ج وع

دل

د جا آلادی

جذع اع

رگرسیون
باقیمانده
مجموع

یهمگین

4/68
3/86
04

F

جذع اع

0
33
33

48/61

4/68
1/016

سطح عنن
دا ی
1/111

متغیر مستقل( :ثابت) ،حمایت سازمانی.
متغیر وابسته :عملکرد نوآورانه
جدعل :3ضرا ب تهثیر گرسیومن ح ه ت سهل همن ع م یکرد موآع اما
دل
(ثابت)
حمایت سازمانی

ضرا ب غیر استهمدا د
B
1/034
0/171

ضرا ب استهمدا د

خطهی استهمدا د

بته ()β

1/576
1/060

1/576

t
1/43
6/61

سطح عنن
دا ی
1/60
1/111

متغیر وابسته :عملکرد نوآورانه
جدعل :5آ ه ههی برالش دل
ضر ب ه بستگن

جذع ضر ب

ضر ب تعیین

خطهی استهمدا د

دع بین-

چندگهما

ه بستگن چندگهما

تعد ل هد

برآع د

عاتسون

1/576

1/880

1/804

1/806

0/000

جدول  ،0مربوط به آزمون رگرسیون كه به جدول  ANOVAمعروف است،
مقدار به دست آمده  )48/61( Fكه در سطح خطاي  1/10معنیدار است (،)p<0.01
نشان میدهد متغیر مستقل از قدرت تبیین به نسبت خوبی برخوردار است و قادرند
میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند .به عبارتی ،مدل رگرسیونی
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پژوهش مدل خوبی است و به كمک آن قادر خواهیم بود تغیرات متغیر وابسته (عملکرد
نوآورانه) را بر اساس متغیر مستقل (حمایت سازمانی) موردنظر تبیین كنیم .اما در
جدول  ،0كه به جدول ضرایب معروف است ،دو دسته ضرایب تاثیر رگرسیونی داریم:
 )0ضرایب تاثیر رگرسیونی استاندارد نشده :)B(0این ضرایب مربوط به مدل
رگرسیونی برآورد شده است كه عبارت است از:
ح ه ت سهل همن * = 6/751 +1/626م یکرد موآع اما
 )0ضرایب رگرسیونی استاندار شده یا بتا ( :)Beta=βاین ضرایب به ما كمک میكنند
تا سهم نسبی هر متغیر مستقل در تبیین تغییرات متغیر وابسته را مشخص كنیم.
مدل رگرسیونی برآورد شده بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده در این
مدل به صورت زیر است:
ح ه ت سهل همن*  = 6/420م یکرد موآع اما
با توجه به نتایج جدول ،ضرایب معنیداري حمایت سازمانی در سطح خطاي
كوچکتر از  %0معنی دارند .بنابراین ،میتوانیم بگوییم كه متغیر باال بر عملکرد نوآورانه
موثر است .براي مثال ،با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر حمایت سازمانی ،میزان
عملکرد نوآورانه به مقدار  6/420انحراف استاندارد افزایش مییابد .از طرفی ،در جدول،8
مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )r2برابر با  1/804است كه نشان میدهد متغیر
مستقل توانستهاند  %80/4از تغییرات متغیر وابسته یعنی عملکرد نوآورانه را تبیین كند.
مابقی این تغییرات ( )%67/6كه به مجذور كمیت خطا ( )e2معروف است ،تحت تاثیر
متغیرهاي خارج از مدل است .همچنین مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  0/00به
دست آمد كه نشان دهنده استقالل میان خطاهاست.
 بررسی فرضیههاي فرعی اول تا پنجم:
به منظور بررسی فرضیهها ي فرعی اول تا پنجم كه اثر مولفههاي حمایت سازمانی بر
عملکرد نوآورانه را میسنجند از آزمون رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد .در جداول
 5و  6نتایج تحلیل رگرسیون بین متغیرهاي مستقل (حمایت مدیر ،زمان آزاد ،تفویض
اختیار ،نظام پاداش و خطر پذیري) و متغیر وابسته (عملکرد نوآورانه) نشان داده شدهاند.

. Unstandardized Coefficients

1
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جدعل  :4تحییل عا همس تغیرههی ستقل ع م یکرد موآع اما
ج وع

دل

جذع اع

 0رگرسیون
باقیمانده
مجموع

6/07
7/30
04

یهمگین

د جا آلادی

F

جذع اع

5
34
33

سطح عنن

0/08
1/138

دا ی
1/111

08/04

متغیرهاي مستقل( :ثابت)  ،حمایت مدیر ،زمان آزاد ،تفویض اختیار ،نظام پاداش ،و خطر پذیري.
متغیر وابسته :عملکرد نوآورانه

در جدول  ،5مقدار به دست آمده  )08/04( Fكه در سطح خطاي 1/10
معنیدار است ،نشان میدهد متغیرهاي مستقل از قدرت تبیین نسبتاً خوبی برخوردار و
قادر است میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند .به عبارتی ،مدل
رگرسیونی پژوهش مدل خوبی است و به كمک آن قادر خواهیم بود تغیرات متغیر
وابسته (عملکرد نوآورانه) را بر اساس متغیرهاي مستقل (حمایت مدیر ،زمان آزاد،
تفویض اختیار ،نظام پاداش ،و خطر پذیري) مورد نظر تبیین كنیم.
جدعل  :0ضرا ب تهثیر گرسیومن تغیرههی ستقل ع م یکرد موآع اما
مدل

(ثابت)
حمایت مدیر
زمان آزاد
تفویض اختیار
نظام پاداش
خطر پذیري

ضرایب غیر استاندارد
B

خطاي
استاندارد

-1/813
1/404
1/170
1/136
1/445
1/003

1/531
1/173
1/160
1/163
1/137
1/153

ضرایب
استاندارد

آماره هم خطی
T

Sig.

بتا ()β

1/443
1/010
1/000
1/838
1/078

تولرنس
-1/508
5/056
0/070
0/408
4/634
0/184

1/610
1/111
1/045
1/060
1/111
1/145

1/305
1/333
1/315
1/346
1/306

0

عامل تورم
واریانس
0/138
0/008
0/015
0/157
0/130
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با توجه به نتایج جدول  ،6حمایت مدیر در سطح اطمینان  )p<0.01( %33به
میزان  1/443بر عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معنادار دارد .بعد زمان آزاد به میزان

. Collinearity Statistics
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 1/010بر عملکرد نوآورانه اثر دارد ،اما این اثر معنادار نیست ( ،)p=0.245بنابراین در
مدل رگرسیونی ظاهر نمی شود .تفویض اختیار نیز به میزان  1/000بر عملکرد نوآورانه
تاثیر دارد اما این تاثیر معنادار نیست ( .)p=0.161همچنین نظام پاداش در سطح
اطمینان  )p<0.01( %33به میزان  1/838بر عملکرد نوآورانه اثر مثبت و معنادار دارد.
و در نهایت خطر پذیري سازمان در سطح اطمینان  )p<0.05( %35به میزان  1/078بر
عملکرد نوآورانه سازمان اثر مثبت و معنادار دارد .بنابراین مدل رگرسیونی برآورد شده
بر اساس ضرایب رگرسیونی استاندارد شده در این مدل به صورت زیر است:
(خطر پذیري)*( + 1/078نظام پاداش)*( + 1/83حمایت مدیر)* =1/44عملکرد نوآورانه

در جدول باال ،بیشترین عامل تورم واریانس مربوط به متغیر زمان آزاد با مقدار
 0/008است كه فاصله زیادي از مقدار  0دارد و این نشان دهنده میزان پایین همخطی
بین متغیرهاي مستقل است (هرچه میزان همخطی پایینتر باشد ،مدل رگرسیونی به
دست آمده مناسبتر خواهد بود).
جدعل  :2آ ه ههی برالش دل
ضریب همبستگی
چندگانه

مجذور ضریب
همبستگی چنگانه

ضریب تعیین
تعدیل شده

خطاي استاندارد
برآورد

دوربین -واتسون

1/664

1/440

1/413

1/815

0/08

در جدول  ،7نیز مقدار ضریب تعیین تعدیل شده ( )r2برابر با  1/413است كه
نشان میدهد متغیرهاي مستقل (حمایت مدیر ،زمان آزاد ،تفویض اختیار ،نظام پاداش،
و خطرپذیري) توانستهاند  %41/3از تغییرات متغیر وابسته یعنی عملکرد نوآورانه را
تبیین كنند .مابقی این تغییرات ( ،)%53/0تحت تاثیر متغیرهاي خارج از مدل است .در
این جدول مقدار آزمون دوربین -واتسون برابر  0/08به دست آمد كه در بازه (0/5و)0/5
قرارگرفته و به معنی این است كه فرض استقالل میان خطاها نیز پذیرفته است.
 بررسی فرضیه ششم:
اثر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه تحت تأثیر سرمایه اجتماعی تغییر میپذیرد.
به منظور بررسی فرضیه باال از آزمون رگرسیون تعدیل شده استفاده شد .در جداول
 3نتایج آزمون باال نشان داده شده است.
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جدعل  :1ضرا ب تهثیر گرسیومن ح ه ت سهل همن بر م یکرد موآع اما د دع حهلت
( )1بدعن سر ه ا اجت همن )7( -به سر ه ا اجت همن)
مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

خطاي استاندارد

بتا ()β
1/576
1/660
-1/060

( 0ثابت)
حمایت سازمانی

B
1/034
0/171

1/576
1/060

( 0ثابت)
حمایت سازمانی
سرمایه اجتماعی

1/660
0/056
-1/070

1/617
1/067
1/135

T

سطح معنی داري

1/43
6/61

1/60
1/111

09130
69301
-09735

1/073
1/111
1/176

متغیر وابسته :عملکرد نوآورانه و سرمایه اجتماعی

بر اساس نتایج جدول باال ،در مدل دوم (زمانی كه متغیر سرمایه اجتماعی به
عنوان متغیر كنترل وارد مدل میشود) ،با توجه به مقدار سطح معناداري ،این مقدار از
سطح خطاي  1/15بزرگتر بوده و در نتیجه فرضیه باال رد خواهد شد.
در جدول زیر نتایج به دست آمده از فرضیههاي پژوهش آورده شده است.
جدعل :1خالصا مته ج فرضیاههی پژعهش
فرضیه
فرضیه اصلی :حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه سازمان موثر است .
 -0حمایت مدیریتی بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.
 -0اختصاص زمان آزاد بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.

P-Value
**1/111
**

1/111

1/045

r
1/576

نتیجه
تائید

1/443

تائید

1/010

رد

 -8تفویض اختیار بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.

1/060

1/000

رد

 -4نظام پاداش بر اساس عملکرد بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.

**1/111

1/838

تائید

 -5تحمل خطر پذیري بر عملکرد نوآورانه تاثیر دارد.

*1/145

1/078

تائید

 -6اثر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه تحت تأثیر سرمایه اجتماعی
تغییر میپذیرد.

1/176

-1/060

رد

**P<0/01, *P<0/05

همان گونه كه از نتایج جدول میتوان مشاهده كرد ،حمایت سازمانی اثر مثبت
معنادار ( )p<0/01بر عملکرد نوآورانه سازمان دارد .همچنین از بین ابعاد حمایت
سازمانی حمایت مدیر ،نظام پاداش مبتنی بر عملکرد و خطر پذیري متعادل سازمان اثر
مثبت معن ادار بر حمایت سازمانی دارند ،اما آثار زمان آزاد و تفویض اختیار بر حمایت
سازمانی معنادار نیست .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد حمایت سازمانی بر
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عملکرد نوآورانه تحت تأثیر سرمایه اجتماعی اثر معنادار در معاونت آماد و پشتیبانی
فرماندهی انتظامی استان مازندران ندارد.
بحث ع متیجا گیری
همان گونه كه در بسیاري دیگر از پژوهشها اثبات شد ،در این پژوهش نیز تاثیر
مثبت حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه در سازمان اثبات شد .اما موضوع دیگري كه
در این پژوهش بررسی شد نقش كنترلی سرمایه اجتماعی در رابطه با اثر حمایت
سازمانی بر عملکرد نوآورانه بود .همچنان كه مشاهده شد ،زمانی كه در سازمان از
سرمایه اجتماعی به شکل صحیح استفاده شود ،میتوان انتظار داشت اثر حمایتهاي
سازمانی بر عملکرد نوآورانه افزایش یابد .نتیجه پژوهش نشان داد حمایت سازمانی بر
عملکرد نوآورانه تأثیر بسزایی دارد .این نتیجه پژوهش حاضر ،با پژوهشهاي آلپاكن و
دیگران ( ،)0101آنتونیک و زارون )0114(0هم راستاست؛ آنان نیز یک اثر مثبت از
حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه را كشف كردند .نتیجه پژوهش نشان داد حمایت
مدیر بر عملکرد نوآورانه تأثیر بسزایی دارد .این نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهاي
آلپاكان و دیگران ( ،)0101هورنسباي و دیگران ،)0113(0اسنبیس و دیگران)0331(8
هم راستاست .اسکات و بروس ( )0114نشان دادهاند رهبران از طریق ایجاد اعتماد به
نفس در كاركنان میتوانند بر خالقیت تاثیر بگذارند .كینگ و اندسون ( )0335توضیح
میدهند ،توافق قابل تو جهی بین كارشناسان وجود دارد كه سبک رهبري مورد نیاز
براي خالقیت و نوآوري ،سبک مشاركتی یا دموكراتیک است .بدینمعنی كه كاركنان
باید در فرآیند تصمیمگیري ،مشاركت فعالی داشته باشند و این امکان براي كاركنان
وجود داشته باشد كه نظرهاي خود را به رهبران سازمان ارائه كنند .به عقیده التون مایو
سبک مشاركتی ،شیوه اي مردم ساالرانه است كه باعث كاهش تنش در كار و افزایش
خالقیت میشود .در چنین وضعیتی میتوان از افراد انتظار داشت تواناییهاشان را تا سر
حد امکان به كار گیرند.

1

. Antoncic and Zorn
. Hornsby et al
3
. Eisenbeiss et al
2
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نتیجه پژوهش نشان داد اختصاص زمان آزاد بر عملکرد نوآورانه تأثیر بسزایی
دارد .این نتیجه پژوهش حاضر ،با پژوهش آلپاكان ( )0101هم راستاست .شاید یک
دلیل براي چنین نتیجه اي این باشد كه بیشتر مدیران عقیده دارند در زمان آزادي كه
به كارمندان اختصاص میدهند ،آنان نه به كارهاي محوله بلکه به كارهاي شخصی
میپردازند .یا دلیل دیگر اینکه زمان آزاد چندانی به كارمندان در خصوص فکر بر روي
نظرهاي نو و خلق آن در سازمان وجود ندارد .از این رو بهتر است به كارمندان آموزش
داده شود در زمان آزادي كه در اختیارشان قرار میگیرد به بررسی مشکالت سازمان و
ارائه راه كارهایی به منظور برون رفت از آنها بیاندیشند.
نتیجه پژوهش نشان داد تفویض اختیار بر عملکرد نوآورانه تأثیر چندانی ندارد.
تحلیل دادههاي پژوهش ،فرضیه باال را رد كردند .شاید یک دلیل براي رد فرضیه باال
ترس كارمندان از شکست باشد .دلیل دیگر براي رد فرضیه باال میتواند تجربه افراد در
بر عهده گرفتن مسئولیت باشد .همچنین نظام پاداش مبتنی بر عملکرد بر عملکرد
نواورانه سازمان تأثیر بسزایی دارد .این نتیجه پژوهش حاضر ،با پژوهشهاي صمد آقایی
( ،)0830موریسون و رابینسون ( ،)0337چندلر و دیگران ( ،)0111بولوت و آلپاكن
( ،)0116و كوراتکو و دیگران ( )0331هم راستاست .در این پژوهشها بیان شده است
كه نظام پاداشی كه بر اساس عملکرد در سازمانها بنا نهاده شده باشد ،باعث میشود
افراد به این نظام اعتماد پیدا كنند و تعهد آنها به نوآوري و تمایل آنها به پذیرش خطر
باالتر در این خصوص افزایش یابد .نتیجه حاكی از آن است كه خطر پذیري متعادل
سازمان بر عملکرد نوآورانه آن تأثیر بسزایی دارد .این نتیجه پژوهش حاضر ،با
پژوهشهاي آلپاكن و دیگران ( ،)0101دس و دیگران ( )0113هم راستاست.
نگرشهاي محافظه كار و خطرگریز مدیران موجب عدم اعتماد به پتانسیل كارآفرینانه
كاركنان خواهد شد و سرخوردگیشان ،تعهدات و مبتکرانه را كاهش خواهد داد.
در نهایت اینکه نتیجه پژوهش نشان داد اثر حمایت سازمانی بر عملکرد نوآورانه
تحت تأثیر سرمایه اجتماعی تغییر نمیپذیرد .همانگونه كه نتایج تحلیل دادهها نشان
دادند ،صحت فرضیه باال تایید نشد .تحقیقات پیشین ثابت كرده بودند كه سرمایه
اجتماعی ،به عنوان یک مشخصه اجتماعی باعث بروز خالقیت نظرپروري ،تسهیل
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رفتارهاي نوآورانه و خطرپذیر میشود كه از جمله شاخصههاي عملکرد نوآورانه محسوب
میشود (ا ...قلی پور و دیگران .)0837 ،شاید یکی از دالیل به دست آمدن چنین
نتیجهاي عدم باور مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران
به بهرهگیري از سرمایه اجتماعی در سازمان به منظور توسعه عملکرد نوآورانه سازمان
باشد.
پیشنههدهه
بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش ،در ادامه پیشنهادهایی مطرح شد .هدف
پیشنهادهاي مطرح شده در زیر این است تا مدیران و برنامهریزان معاونت آماد و
پشتیبانی استان مازندران در برنامههاي خود به نقش متغیرهاي باال توجه كنند و باعث
افزایش در عملکردهاي نوآورانه سازمان خود شوند.
 پیشنهاد میشود به منظور بهبود فضاي سازمان در حمایت از فعالیتهايكارآفرینانه موارد زیر مد نظر قرار گیرند :ساختارسازمان از سنتی و دیوان ساالرانه به
ساختار سازمانی و كارآفرینانه.
پیشنهاد میشود كارها از راه گروهسازي به جاي استفاده از واحدهاي رسمی و
وظیفهاي انجام شود ،قوانین و مقررات متنوع و گوناگون(رسمیت) كاهش یابد ،میزان
پیچیدگی و تمركز كاهش یابد ،ساختار ماتریسی به اقتضاي طرحهاي خاص به منظور
انعطاف پذیري و تطبیق با تغییرات محیطی ایجاد شود.
پیشنهاد می شود مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران
به منظور نوآوري در عملکرد خود از جنبه راهبرد تدافعی یا انفعالی خود بکاهند و به
سمت راهبرد آیندهنگر یا تحلیلگر گام بردارد؛ یعنی بکوشند با تجزیه و تحلیل
فرصتهاي بیرونی با درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت خود به جست و جوي فرصتهاي
جدید مبتنی بر مفروضات راهبرد آیندهنگر بپردازد و برنامههاي راهبرد خود را بر مبناي
آن تدوین ،اجرا و پایش كنند.
 در زمینه تأثیر حمایت مدیر بر عملکرد نوآورانه به مدیران معاونت آماد و پشتیبانیفرماندهی انتظامی استان مازندران موارد زیر پیشنهاد میشود -0:ایجاد فضاي خالقیت؛
 -0فرصت دادن براي بروز خالقیت؛  -8برقراري نظام پیشنهادها؛  -4ایجاد واحد
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مخصوص خالقیت و  -5مشاركت كارمندان در تصمیمگیريها .همچنین روحیه
فرصتجویی و پذیرش تغییر در مدیران ایجاد شود ،خالقیت ،نوآوري و كارآفرینی در
مدیران پرورش یابد ،بینش آیندهنگري و تمایل به پیشگام بودن در مدیران ایجاد شود و
عالوه بر مهارتهاي ادراكی ،انسانی و فنی ،مهارتهاي كارآفرینی نیز به آنها آموزش داده
شود.
 به مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران پیشنهادمی شود با توجه به اینکه اختصاص زمان آزاد بر عملکرد نوآورانه تأثیر بسزایی دارد ،بهتر
است به كارمندان آموزش داده شود در زمان آزادي كه در اختیار آنان قرار میگیرد به
بررسی مشکالت سازمان و ارائه راه كارهایی به منظور برون رفت از آنها بیاندیشند.
 به مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران پیشنهادمی شود با تفویض اختیار به كارمندان در حوزه نتیجه انجام كار نیز اطمینان داده شود
تا مورد تنبیه واقع نشوند .دلیل دیگر براي رد فرضیه باال تجربه افراد در بر عهده گرفتن
مسئولیت است .بنابراین پیشنهاد میشود به همراه مسئولیت منتقل شده تجربه نیز با
آموزشها ي الزم منتقل شود تا این استقالل در عمل به عملکرد نوآورانه در سازمان
منجر شود.
 به مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران پیشنهادمیشود با توجه به اینکه نظام پاداش مبتنی بر عملکرد بر عملکرد نواورانه سازمان تأثیر
بسزایی دارد ،نظام پاداش مبتنی بر عملکرد باید ویژگیهاي زیر را داشته باشد-0 :حقوق
كاركنان و مدیران با توجه به عملکرد و نه فقط براساس حضور فیزیکی آنان پرداخت
شود؛  -0بین معیارهاي پرداختهاي حقوق و پاداش با خالقیت و خطرپذیري ارتباط
ایجاد شود؛  -8ایجاد انگیزه در كاركنان و مدیران باتوجه به پاداشهاي مالی و غیرمادي
به صورت توأمان مبتنی بر محرکهاي درونی و مادي؛ -4استفاده از پاداشهاي گوناگون
براي افراد خالق و  -5استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد افراد در پاداشها و حقوق.
 با توجه به اینکه خطر پذیري متعادل سازمان بر عملکرد نوآورانه آن تأثیر بسزاییدارد ،به مدیران معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران پیشنهاد
میشود-0فرهنگ پذیرش شکست در سازمان نهادینه شود؛  -0افراد خالق در سازمان
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به عنوان نماد سازمان معرفی شوند -8 ،شکستهاي احتمالی نظرهاي خالقانه ،با تنبیه
پاسخ داده نشوند و  -4آموزشهاي الزم به افراد در زمینه پذیرش خطر در فعالیتهاي
كاري داده شود.
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