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 بنیانهای دانش بررسی رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان

 2*، زهرا مقیمی9مهدی صانعی

 ایران ،سمنان، شاهرود واحد ،دانشگاه آزاد اسالمی، انشکده مدیریتاستادیارد9
 دار مکاتبات()عهده ایران قزوین،، قزوینواحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی، انشجوی دکتری مدیریتد2 

 9111 آبان: رشیپذ ،9111 مهر، اصالحیه: 9111خرداد: افتیدر خیتار

 چکیده

سدازمانی،  با استفاده از یک مدل هفت بعددی )یدادریری   های دانش بنیان بررسی رابطه بین شادکامی و نوآوری در سازمان هدف از اجرای تحقیق حاضر،

نفر از کارشناسدان   57نمونه آماری پژوهش  باشد.خود رشودری، مشارکت، عدالت، مثبت اندیشی، ساختار منعطف، تعامل با همکاران( برای شادکامی می

ای بدا اجدزا    پرسشدنامه  های مدورد نیداز بدا اسدتفاده از    بوده و دادهاستان سمنان های علم و فناوری های دانش بنیان و پارکتیم تحقیق و توسعه سازمان

های همبسدتگی و بدا اسدتفاده از    ها بر اساس آزمونیافته آوری و سپس به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است.جمع .08استاندارد و ضریب پایایی 

 ب همبسدتگی بدا ی ایدن رابطده لدزوم     های شادکامی و متغیر نوآوری رابطه معناداری وجدود دارد و ضدری  بین تمامی مولفه نشان داد که  SPSSافزار نرم

 هدا شداخ  بنددی  با استفاده از آزمدون فریددمن بده رتبده     همچنیندهد. های عملیاتی موثری را در این راستا توسط مدیران نشان میکارریری استراتژیب

 کاربردی ارائه شده است. پژوهشی و هایو در نهایت ضمن ارائه تفصیلی نتایج، پیشنهاد شده پرداخته

 .شادکامی، نوآوری، مدل مفهومی، دانش بنیان کلیدی: هایواژه

 مقدمه -1

تدرین ویژردی آن عددم انمیندان،     ما اکنون در عصری قرار داریم که مهم
سازی و تغییرات فزایندده تکنولدوکیکی اسدت. موفقیدت     جهانی پیچیدری،

 های سازمانی و به ویژه رهبریسازمانی تحت این شرایط، تغییر در فعالیت
هدای  سدازد. در سدازمان  های هدزاره سدوم را ضدروری مدی    و اداره سازمان

ها بایدد تدوان   پژوهشی حفظ مزیت رقابتی منوط به نوآوری است. سازمان
فدرد و قابدل رقابدت در     بده  تولید محصو ت و خددمات جدیدد و منحصدر   

بازارهای متغیر امروزی را داشدته باشدند تدا بتوانندد در بازارهدای پویدا و       
 کسدب  ای خود مزیدت رقدابتی  جایگاهی داشته باشند و بر ،ه کنونیپیچید
نیروی انسانی خالق و نوآور، نقش مهمی در رسیدن به این هددف  نمایند.
ع انسانی متکی بر اقداماتی است که برای باستفاده مطلوب از منا اما ،دارد

آید. این اقدامات و روح کارکنان سازمان به عمل می حفظ و صیانت جسم
های مادی و معنوی از کارکنان، توجده بده عددالت    تواند شامل حمایتمی

 شدادکامی . باشدد د انگیزش در کارکندان و ...  سازمانی، امنیت شغلی، ایجا
ترین و موثرترین نیازهای روانی است که آثار مثبدت و مهمدی   یکی از مهم

نادیده در زندری انسان دارد، ولی متأسفانه در بین مباحث روانشناسی نیز 
که پالچیک در کتدابش بده نقدل از یکدی از      نوریبه  انگاشته شده است.

هدای مشد     تدرین نشدانه  بیکی از غری" روید:روان شناسان چنین می
شناسدان از موضدو    کمتدر قابدل تفسدیر اسدت، غفلدت روان      عصر ما کده 

                                                           
 Shadi.moghimi@gmail.com 

افدزایش  بنابراین با توجه به نقش موثر نیروی انسانی در  ."شادکامی است
پژوهش در مدورد   و ابدا  و نوآوری، ،کسب مزیت رقابتییری سازمانوبهره

 ضروری است. کامالً ،کارکنان است اساسیروانی شادکامی که از نیازهای 
 شدادکامی و ندوآوری در  بدین  بررسی رابطده   در این پژوهشهدف ما 
 دهیم که آیا بدین به این سوال پاسخ می و استدانش بنیان  هایسازمان

بدرای پاسدخ بده     خیر؟ای وجود دارد یا شادکامی کارکنان و نوآوری رابطه
ه را بدا ندوآوری بد    های شادکامیرابطه بین هر یک از مولفهاین سوال باید 

خواهیم داشت کده   فرعی ، یعنی هفت فرضیهردصورت جدارانه بررسی ک
هدر   ثیرپرداخته و تدا ها بندی مولفهشوند. در پایان نیز به رتبهباید آزمون 

 کنیم.میمقایسه بر نوآوری  یک را

 ادبیات پژوهش-2

توان یافت کده آن را  یکی از لوازم زندری است که کسی را نمی شادکامی 
تجربه نکرده باشد. این بدان خانر است کده ههدن آدمدی پیوسدته تحدت      
تأثیر احساسات و ادراکات و تصورات خویش است و به دنبال این تصورات 

هدد  داز احساسات قبلی به انسان دست میو احساسات مثبت، حالتی غیر 
 دارد. که او را در حالت شادی نگه می

سطح  توان به: بهبودکارکنان می شادکامیوجه به بهبود از جمله مزایای ت
مشکالت، حل خود کنترلی کارکنان، افزایش توانایی تمرکز بر شغل و 



های دانش بنیانمهدی صانعی و همکار/ بررسی رابطه شادکامی کارکنان و نوآوری در سازمان  

04 

ها ها و ترک خدمتمناسب برای کار رروهی، کاهش غیبتایجاد محیط 
انسان همزمان با و... اشاره کرد. باید توجه داشت که نیازهای روانی 

تواند باعث این نیازها می ت و عدم تأمین به موقعنیازهای مادی مطرح اس
کارکنان  شادکامینهایت مرگ سازمان شود. با افزایش میزان کهولت و در 

تر داشت و در نتیجه با ایجاد توان کارکنانی متعهدتر، خالقمی ،سازمان
ه های اخیر بدر دهه کارکنان را افزایش داد. نوآوریرضایت شغلی در آنان 

پردازان محور اساسی مطالعات نظریهتأکید و توجه بر منابع انسانی،  دنبال
خود را توجه به نیازهای روحی و روانی کارکنان قرار دادند. با رسترش 

که روان شناسان  نوریه ب ؛شناسی این تحقیقات اوج بیشتری ررفتروان
معطوف  شادکامینظیر  ،های مثبتتوجه خود را به  منابع بالقوه احساس

های با قابلیت نوآوری با تر در نشان داد که کارخانه (9115) 9تد اند.کرده
توانند دو برابر بیشتر از کارخانجات بدون نوآوری خدمات و محصو ت می

های خواسته سود کسب کنند. رسترش مؤثر قابلیت نوآوری برای تأمین
های تولیدی رخانهبینی، امری مهم برای کاقابل پیشبازارهای رقابتی غیر

 .است

 شادکامیفهوم م 2-1
از  اینه رشته ،لتی از ههن استشادکامی حامعتقد است که  2ریچارد کارسون

توانید همیشه تجربه اش کنید و با که می یحوادث، احساس آرامش ب ش
آن زندری کنید و نه چیزی که بدرای یدافتنش نیداز بده جسدتجو داشدته       

یدک احسداس    شدادکامی  ،در خارج از وجود شما نیست شادکامیباشید، 
 .است 
 یارزشمند ،یندیخوشا ،یشادکاماز  ( معتقد است منظور9155) 1اسگود

 معتقد متیوس. باشدیم فرد خود نرف از یزندر ودندب یداشتن دوست و
 برای. ماست هایشادی میزان کننده تعیین ما هایاندیشه و افکار است
 که است معتقد لیاررا کلیما. کنیم تمرکز شاد افکار بر دیبا بودن شاد

 گرید ای سرور و یخوشحال حال در بودن از است عبارت یشادکام
 . خود یزندر از بودن یراض از است عبارت ای مثبت جاناتیه

 مطلوب، هایهیجان تجربه که است وسیعی مفهوم ههنی شادکامی
. ریردمی بر در را زندری از با  رضایت و منفی هایهیجان پایین سطوح

 ابعاد در شانزندری از افراد هایارزیابی و ادراکات در ههنی، شادکامی
 جز . شودمی منعکس اجتماعی، و شناختی روان عملکردهای هیجانی،
 .است زندری از رضایت و شادکامی یمولفه دو شامل ههنی شادکامی هیجانی

 

 استينبرگ و دارلينگ یشادکام نظريه 2-2
 احساس یک یشادکام استینبرگ، و دارلینگ یشادکام نظریه اساس بر

 عبارت و است فردی احساسات از مستقل واقعیتی بلکه نیست، فردی
 حساب به ارزشمند واقعاً عموم نظر از که چیزهایی به دستیابی از ستا

 رضایت و خوشب تی ،یشادکام احساس خیابانی کودکان ارر مثالً. آیندمی
 و شاد هاخواسته نظریه یا رراییلذت نظریه اساس بر است ممکن، کنند

 و شاد افرادی نظریه، این اساس بر اما آیند حساب به خوشب ت

                                                           
1- Tidd 

2- Karsoun 
3 - Osgoud 

 . شوندنمی قلمداد خوشب ت

 4سليگمن شادکامی نظريه 2-3
 دارد وجود خوشب تی و یشادکام برای منبع نو  سه نظریه این اساس بر
 :از عبارتند که
 .هدفمندو  مفید کارهای-1  زندری هایدلبستگی-2  زندری لذایذ -9
 و وقدایع  از فدرد  ش صدی  برداشدت  بده  و هسدتند  ای سلیقه اول مورد دو

 معنای به سلیگمن نظر به سوم مورد اما ،دارند بستگی زندری رویدادهای
 و ریرندد می صورت هاارزش به دستیابی منظور به که است کارهایی انجام
 سدلیگمن  نظدر  به. کنندمی دنبال را فردی تمایالت ارضای از فراتر هدفی

 واقعدی  خوشدب تی  و رودمی شمار به فوق مورد سه از تلفیقی خوشب تی
 یافتده  دسدت  خوشدب تی  منبدع  سه این به فرد که شودمی حاصل زمانی
 . باشد

 در محيط کار  شادکامی ابعاد 2-4

در  شدادکامی که باعدث   را عواملی توانمی ،اساس تحقیقات انجام شده بر
 جستجو کرد: زیر لفه مؤ هفتدر  ،شوندمیمحیط کار 

امدا در تمدامی    ؛تعاریف روندارونی دارد  ،یادریری: 7سازمانییادریری  -9
ترین رکن یدادریری قلمدداد   تغییر رفتار به عنوان اساسی ،این تعاریف

رردیده است. یدادریری فرآینددی اسدت کده در آن افدراد رفتارهدا و       
 کنند.اندیشند و عمل میر میای دیگو به رونه یابدمی تغییرپندارهایشان 

یابدد کده تغییدری در    بدین ترتیب فرآیند یادریری هنگامی تحقق می
 .رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود

"خدود رشدودری  "تعریف جاری ی:خود رشودری یا خود افشارر -2
 یدا  4

بسیار وسیع است و شامل هر اظهاری است که فدرد   "خود افشارری"
کنددد. برخددی از  هددا و ش صددیت خددود مددیدر مددورد خددود و توانددایی

نویسندران بر ایدن باورندد کده خدود رشدودری شدامل آن دسدته از        
ا بد  ای آراهانده و تعمددی و اختیداری    اظهاراتی است که فرد به رونده 

 رذارد. دیگران در مورد خود در میان می

افراد  یمشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه :مشارکت -1
شدان اسدت احسداس    حق دارند در مورد اموری کده مربدوط بده خود   
خدود را بددون تدرس    مسئولیت نمایند، درباره آن فکر کنند، اندیشده  

ردذارد، دخالدت   که بر زندری آنها اثر می هاییبیان کنند و بر تصمیم
پذیرش اصدل   ،رکتاندیشه زیر ساخت مشاترین . بنیادیداشته باشند

راه در پیوند با یکددیگر از اهمیدت و   مردمان هر .برابری مردمان است
 تواندد بده  آنگاه مشارکت میدان آندان مدی    ،ارزش برابر برخوردار شوند

هدای  بهدره منددی   و و سدود  "برخاستن و خیز برداشتن یاری دهدد "
 بسیار برای همه فراهم آورد.

 رفتارهدای  و انصداف  از کارکندان  ادراک بده  انیسدازم  عددالت : عدالت -6
 کارهدای  بدا  هاسازمان در عدالت همطالع. کندمی اشاره ،شغلی هعاد ن

 بدودن  عاد نده  ادراک بدر  که [51] شد آغاز برابری نظریة دربارة آدامز

                                                           
4  - Seligman 

5 - Organizational Learning 

6 - Self- disclosure 
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 را پیامددها  هعاد ند  توزیدع  از کارکندان  ادراک و کدرد  تأکیدد  پیامدها
 بدودن  عاد نده  ادراک ،ایرویده  عدالت ینرف از .نامید توزیعی عدالت

 نهایتداً . شدوند مدی  تعیدین  پیامددها  هاآن توسط که است فرایندهایی
 بدین  ارتباندات  از شدده  ادراک انصاف مبنای بر یتعامل عدالت دربارة

 مطالعه ش صی بین ارتبانات و نی سازما هایرویه با مرتبط ش صی
 شد.

 پربدار  یبدرا  ییهدا  راه افتنی ،هدف ،یشیاند مثبت در: یشیاند مثبت -7
 انید آدم یهاتد  یهایتوانمند پرورش و کشف و انیآدم یزندر کردن
 هدا یماریب درمان صرف را خود توان ،یمنف نگرش که یحال در است،

 دوران در. کندد یمد  هاانسان رفتار یهایکاست رفع و یشناس بیآس و
 افسدرده،  ،یناراضد  یهدا انسدان  درمدان  ،هدف ،انسان به یمنف نگرش
 ،انید ررا یمنفد  دراهید از. است بوده شیپر روان و یعصب رر،انیعص
 یند یب خدوش  و یبکدار یفر یندوع  ،مثبدت  یهایژریو با انسان فیتعر

 .است یانسان مسائل به نگرش بودن یواقع ریغ و لوحانه ساده
تنها راهی  ،یاستفاده از سلسله مراتب س ت و نو ن :ساختار منعطف -4

شناسدیم. اغلدب    سازماندهی کارهای یک موسسده مدی  است که برای 
  توانند تصور کنند که بددون یدک سداختار سلسدله      مدیران، حتی نمی

وکدار را اداره نمدود، امدا در      توان یک کسب مراتبی روشن، چگونه می
وکارها رفته رفته رنگ و بویی دیگر   کسب یکشورهای پیشرفته، اداره

های نوین، دیگر خبدری از   سازمان به خود ررفته است، در بسیاری از
و سلسله مراتب سازمانی، تعیین شرح وظایف، تعیین افدراد زیردسدت   

 .... نیست
آشکارا حکایت از آن دارد  ،تمام شواهد و تحقیقات :تعامل با همکاران -5

 ،نوشتاری نه تنها برای کسب شدغل  که مهارت در ارتبانات رفتاری و
حیاتی و دارای اهمیت بسدیار اسدت.   کرد موثر در کار نیز لبلکه در عم

رابطده مسدتقیمی   "یقات بیانگر این موضو  است کده : بسیاری از تحق
 "ی ارتبانات با کارکنان وجود داردمیان سودآوری و توانایی در برقرار

بهدره بدرداری خدوب بدا ارتباندات خدوب رابطده        "و رفته مدی شدود:  

 [15]"تنگاتنگی دارد

 نوآوری 2-5 
یافتده بدرای   نوآوری سیستماتیک را جستجوی هدفمند و سدازمان  5دراکر

کنتر در تعریف خود از نوآوری بدر فرآیندد آن تأکیدد     کند.تغییر تلقی می
جدید و مفیدد بدرای    را فرآیند رردآوری هر نو  ایده کرده است و نوآوری

خواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل ردرفتن ایدده،   حل مسئله می
 .های جدید در فرآیند، محصو ت و خدمات استاجرای ایدهپذیرش و 
در تعریف خود به نقش فرد و سازمان تأکیدد دارد و ندوآوری را    .ون دوون

داند کده در یدک زمینده    های جدید توسط افرادی میتوسعه و اجرای ایده
 باشند.نهادی با هم در ارتباط متقابل می

یک ایده به عمل در یک فرهنگ نوآوری را اولین تحویل و تبدیل  1کوئین

وآوری را خلق و به کارریری المعارف رفتار سازمانی، نةریدا کند.تعریف می

                                                           
7 -  Drucker 
8 - Van de ven 

ن است مربوط به ندوآوری  جدید ممک کند. این ایدهجدید تعریف می ایده
ممکن است ترکیب جدیددی   ایده تکنولوکی یا فرآیند کار باشد. در زمینه
های قدیمی و یا نرحی باشد که نظدم فعلدی را زیدر سدؤال بدرده،      از ایده

 ارائه دهد.فرمول یا دیدراه جدیدی را 
هدای  نوآوری سازمانی را پیاده کردن و اجرای موفقیت آمیز ایدده  90آمابیل

 کند.خالق در سازمان تعریف می
فار و وست نوآوری را معرفدی و کداربرد ایدده و تولیدد محصدو ت جدیدد       

رروه، سازمان به واحد مرتبط جهت جرح و تعدیل و نراحدی   توسط فرد،
 دانندد. به نحوی که برای فرد، رروه و سازمان یا جامعه مفیدد باشدد، مدی   

( اصدطالح ندوآوری را در یدک مفهدوم وسدیع بده عندوان        .911) 99هالت
بده منظدور ایجداد یدا      ،فرآیندی برای استفاده از دانش یا انالعات مربوط

نیدز   (VARKING) بدرد. وارکیندگ   معرفی چیزهای تازه و مفید به کدار 
به دهد که: نوآوری هر چیز تجدید نظر شده است که نراحی و توضیح می

حقیقت درآمده باشد و موقعیت سازمان را در مقابل رقبدا مسدتحکم کندد و نیدز     
تدوان  در یک تعریف کلی مدی  یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. بنابراین،

نسبت به یک سازمان و یا یک صدنعت و یدا    یجدید نوآوری را به عنوان هر ایده
 .یک ملت و یا در جهان تعریف کرد

اما غالدب   ،شوداررچه واکه خالقیت با نوآوری به نور مترادف استفاده می
 ا مدد مجدز ح نوآوری و خالقیت باید به ندور  محققان معتقدند که دو اصطال

 ای هستند. نظر قرار ریرند، چرا که دارای معانی و تعاریف جدارانه

 و فرضیات پژوهشمدل مفهومی -3

در ایدن پدژوهش    دهد.چهارچوب مفهومی پژوهش را نشان می( 9شکل )
بین دو مولفه شادکامی و نوآوری را بررسی خدواهیم کدرد. بددین     یرابطه

هفدت فرضدیه فرعدی     یدک فرضدیه اصدلی و    ،ترتیب مطابق مدل مفهومی
 خواهیم داشت که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

 مفهوم شاخص ها  شاخص ها مفهوم

 شادکامی

 آزادی یادگیری سازمانی

 نوآوری

 اعتماد خود گشودگی
 حمایت سازمانی مشارکت
 خطر پذیری عدالت

 بازخورد و ارزیابی مثبت اندیشی
 چالش ساختار منعطف

  با همکارانتعامل 

 (: مدل مفهومی1شکل )

 فرضيه اصلی تحقيق 3-1
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  شادکامی نیب

 فرضيات فرعی 3-2
 وجود دارد.معناداری  رابطهنوآوری و  یسازمان یریادری نیب (9

                                                                                                 
9 -  Quinn 

10 -  Amabile 
11 -  Halt 
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 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  خود رشودری نیب (2
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و مشارکت  نیب (1
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  عدالت نیب (6
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  مثبت اندیشی نیب (7
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و تعامل با همکاران  نیب (4
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  ساختار منعطف نیب (5

 روش تحقیق -4

به دنبال توسعه دانش کاربردی در زمینه خدا    ،حاضراز آنجا که تحقیق 
یعنی نوآوری و شادکامی بوده و بده عبدارت دیگدر بررسدی هدا در جهدت       
کاربرد عملی دانش انجام شده است، می توان نتیجه ررفت از نظر هددف،  

یک تحقیق کاربردی است و از نظر نحدوه ردردآوری داده هدا     ،این تحقیق
توصیفی و از انوا  تحقیق توصدیفی، یدک   یعنی نرح تحقیق، یک تحقیق 

 تحقیق پیمایشی است.

تحقیدق و توسدعه سدازمان هدای      هدای  تیم ،جامعه آماری پژوهش حاضر
کده در  هسدتند   اسدتان سدمنان   دانش بنیان و پارک های علم و فنداوری 

 کنندد. سازمان را یداری می  ،نوآوریخلق  بهبود شادکامی کارکنان وجهت 
دلیل کم بودن افراد جامعه آماری ضرورتی به در این پژوهش به همچنین 

و از کل افراد جامعه استفاده رردید. بدین ترتیب نمونه  هنمونه ریری نبود
 نده یزم در کده مدی باشدند   کارشناسان از نفر  57و جامعه آماری پژوهش 

 .کنندیم یاری را سازمان یتعال به دنیرس
 با توجده در پژوهش حاضر باید رفت ها داده رهای جمع آوریمورد ابزا در

از ابزارهدایی نظیدر: مصداحبه، مطالعدات     ، به موضو ، هدف و نرح تحقیق
بدرای   استفاده رردیده است. شادکامی آکسفورد کتاب انه ای و پرسشنامه

کده  فاده شده است 92نباخوآلفای کراز روش ، پرسشنامه نیز محاسبه پایایی
 87.و برای پرسشدنامه ندوآوری    82.میزان آن برای پرسشنامه شادکامی 

 بوده است.

 های  تحقیقبررسی فرضیه-5

و     برای بررسی فرضیه های از نو  فرضیه همبستگی، از فرضیه 
 که به صورت زیر بیان می شود استفاده می شود:   فرضیه 

 

                         
                            

 
 وجود ندارد. معناداری: بین دو فاکتور مورد نظر رابطه   
 وجود دارد. معناداری: بین دو فاکتور مورد نظر رابطه    

باشد. بر این اساس ارر یب همبستگی بین این دو فاکتور میضر  عالمت 
Sig  ض صدفر رد خواهدد   باشد فدر  0807آزمون همبستگی کمتر از مقدار

دهد که بین دو فاکتور مدورد نظدر همبسدتگی وجدود     شد و این نشان می
داشدت و   باشد همبستگی وجدود ن واهدد   0807دارد و ارر بیش از مقدار 

 ای بین آنها ن واهد بود.رابطه

                                                           
12-Cronbach’s Alpha 

 بررسی فرضيه فرعی اول 5-1
معناداری  رابطهنوآوری و  یسازمان یریادری نیب: اول یفرع هیفرضبررسی 

 وجود دارد.
ی و ندوآوری را نشدان   سدازمان  یریادرهمبستگی بین ید میزان ( 9) جدول
تدوان دریافدت کده آیدا     ها مدی هر یک از این آزمون Sigبه کمک  دهد.می

ی و نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجده بده   سازمان یریادررابطه ای بین ی
توان نتیجده ررفدت کده    می ،باشدمی 0807این آزمون کمتر از  Sigاینکه 
 نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. و  یسازمان یریادربین ی

 ینوآور و  یسازمان یریادگی یهمبستگ بیضر نییتع(: 1)شماره  جدول

 نوآوری یادگیری سازمانی 

یادگیری 
 سازمانی

 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
27 

.287 

.001 
27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.287 

.001 
27 

1 
27 

 بررسی فرضيه فرعی دوم 5-2
معنداداری   رابطده نوآوری و  خود رشودری نیبدوم:  یفرع هیفرضبررسی 

 .وجود دارد
 دهدد. و نوآوری را  نشان مدی  میزان همبستگی بین خود رشودری( 2)جدول 

ای بین  توان دریافت که آیا رابطهها میهر یک از این آزمون Sigبه کمک 
ایدن   Sigو نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجده بده اینکده     خود رشودری
تدوان نتیجده ررفدت کده بدین خدود       باشدد، مدی  می 0807آزمون کمتر از 

 نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. و  رشودری

 ینوآور و خودگشودگی یهمبستگ بیضر نییتع(: 2) جدول

 نوآوری خودگشودگی 

 خودگشودگی
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
27 

.297 

120.  
27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.297 

120.  
27 

1 
27 

 

 بررسی فرضيه فرعی سوم 5-3
وجدود  معناداری  رابطهنوآوری و مشارکت  نیبسوم:  یفرع هیفرضبررسی 

 .دارد
بده   دهد.شارکت و نوآوری را نشان میمیزان همبستگی بین م (1)جدول 
ای بدین  توان دریافت که آیدا رابطده  ها میهر یک از این آزمون Sigکمک 

ن آزمدون  اید  Sigمشارکت و نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکده  
ندوآوری   و بین مشارکت توان نتیجه ررفت که باشد میمی 0807کمتر از 

 رابطه معناداری وجود دارد.
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 ینوآور و مشارکت یهمبستگ بیضر نییتع(: 3) جدول

 نوآوری مشارکت 

 مشارکت
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
27 

.887 

110.  
27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.887 

110.  
27 

1 
27 

 بررسی فرضيه فرعی چهارم 5-4
وجدود  معنداداری   رابطهنوآوری و  عدالت نیبچهارم:  یفرع هیفرضبررسی 

  .دارد
 دهد.( میزان همبستگی بین عدالت و نوآوری را نشان می6جدول )
ای بین توان دریافت که آیا رابطهها میهر یک از این آزمون Sigبه کمک 

این آزمون کمتر  Sigعدالت و نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکه 
ندوآوری رابطده    وتوان نتیجه ررفت که بدین عددالت   باشد میمی 0807از 

 معناداری وجود دارد.

 ینوآور و عدالت یهمبستگ بیضر نییتع(: 4) جدول

 نوآوری عدالت 

 عدالت
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
27 

.267 

110.  
27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.267 

110.  
27 

1 
27 

 ررسی فرضيه فرعی پنجمب  5-5
معنداداری   رابطهنوآوری و  مثبت اندیشی نیبپنجم:  یفرع هیفرضبررسی 

 .وجود دارد
 .دهداندیشی و نوآوری را نشان میجدول زیر میزان همبستگی بین مثبت

ای بین توان دریافت که آیا رابطهها میهر یک از این آزمون Sigبه کمک 
ایدن   Sigمثبت اندیشی و نوآوری وجود دارد یا خیر. بدا توجده بده اینکده     

تدوان نتیجده ررفدت کده بدین مثبدت       مدی  ،باشدمی 0807آزمون کمتر از 
 جود دارد.نوآوری رابطه معناداری و و اندیشی 

 ینوآور و مثبت اندیشی یهمبستگ بیضر نییتع(: 5) جدول

 نوآوری مثبت اندیشی 

اندیشیمثبت   
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 
27 

.897 

.132 
27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.897 

.132 
27 

1 
27 

 
 بررسی فرضيه فرعی ششم 5-6

معناداری  رابطهنوآوری و  ساختار منعطف نیبششم:  یفرع هیفرضبررسی 
 .وجود دارد

 دهدد. نشان مدی و نوآوری را  ساختار منعطف جدول زیر میزان همبستگی بین
 بدین   ایهر یک از این آزمون ها می توان دریافت که آیدا رابطده   Sigبه کمک 

ایدن   Sigو نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجه بده اینکده   ساختار منعطف 
سداختار  می باشد می توان نتیجده ررفدت کده بدین      0807آزمون کمتر از 

 نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. و منعطف 

 ینوآور و ساختار منعطف یهمبستگ بیضر نییتع(: 6) جدول

 نوآوری ساختار 

 ساختار
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 

27 

.291 

120.  

27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.291 

120.  

27 

1 

27 

 

 هفتم بررسی فرضيه فرعی 5-7
 رابطده ندوآوری  و تعامدل بدا همکداران     نیبد : هفدتم  یفرعد  هیفرضبررسی 

 .وجود داردمعناداری 
و ندوآوری را  نشدان   تعامل با همکداران   جدول زیر میزان همبستگی بین 

هر یک از این آزمون ها می توان دریافت کده آیدا    Sigمی دهد.. به کمک 
دارد یا خیر. با توجده بده   و نوآوری وجود  تعامل با همکاران رابطه ای بین

توان نتیجده ررفدت کده    می ،باشدمی 0807این آزمون کمتر از  Sigاینکه 
 نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. و تعامل با همکاران بین 

 ینوآور و تعامل با همکاران یهمبستگ بیضر نییتع(: 7) جدول

 نوآوری تعامل 

 تعامل
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 

27 

.897 

122.  

27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.897 

122.  

27 

1 

27 

 

 بررسی فرضيه اصلی تحقيق 5-8
 .وجود داردمعناداری  رابطهنوآوری و  شادکامی نیب: اصلی هیفرضبررسی  

به دهد. و نوآوری را  نشان می جدول زیر میزان همبستگی بین شادکامی
ای بدین  توان دریافت که آیدا رابطده  ها میهر یک از این آزمون Sigکمک 

ایدن آزمدون    Sigشادکامی و نوآوری وجود دارد یا خیر. با توجه به اینکده  
بین شادکامی و نوآوری می باشد می توان نتیجه ررفت که  0807کمتر از 

 رابطه معناداری وجود دارد.
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 ینوآور و شادکامی یهمبستگ بیضر نییتع(: 8) جدول

 نوآوری شادکامی 

 شادکامی
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

1 

27 

.888 

102.  

27 

 نوآوری
 ضریب همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed) 
N 

.888 

102.  

27 

1 

27 

 رتبه بندی ابعاد شادکامی بر اساس آزمون فريدمن 5-9
 ابعاد شادکامیهای (: میانگین رتبه9)جدول 

 میانگین رتبه 

 یادگیری

 خودگشودگی

 مشارکت

 عدالت

 مثبت اندیشی

 ساختار منعطف

 تعامل

1.1 

1.7 

1.8 

1.2 

1 

1.1 

1.1 

توان دریافت که رتبده هدای ابعداد    ی آزمون فریدمن میهابه دادهبا توجه 
شادکامی از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند. یعنی تأثیر این عوامدل  

بدین ترتیدب بهتدرین    شادکامی متفاوت است و میانگین برابری ندارند.بر 
 باشدهای عدالت، مشارکت و ساختار سازمانی منعطف میرتبه از آن مولفه

 (: آزمون فریدمن ابعاد شادکامی11)جدول 
 حجم نمونه آماری

 کای دو

 درجه آزادی

 سطح پوشش آماره آزمون

27 

17.822 

6 

.071 

 بندی ابعاد نوآوری بر اساس آزمون فريدمنرتبه  5-11
 (: میانگین رتبه های ابعاد نوآوری11جدول شماره )

 میانگین رتبه 

 آزادی

 اعتماد

 حمایت سازمانی

 خطر پذیری

 بازخورد و ارزیابی

 چالش

1.1 

1.2 

1.8 

1.7 

1.7 

1.7 

 هدای ابعداد  توان دریافت کده رتبده  ی آزمون فریدمن میهابا توجه به داده
از نظر اهمیت با یکدیگر متفاوت هستند. یعنی تأثیر این عوامل بر  نوآوری

نوآوری متفاوت است و میانگین برابری ندارند. بدین ترتیب بهترین رتبده  
 باشد.های اعتماد، حمایت و آزادی میاز آن مولفه

 ینوآور ابعاد دمنیفر آزمون(: 12)جدول 
 یآمار نمونه حجم

 دو یکا

 یآزاد درجه

آزمون آماره پوشش سطح  

27 

70.77 

8 
.019 

 گیرینتیجه -6

 :در محیط خسته کننده کار شادکامیهای حفظ تکنیک
رونده  ار، تصمیم ریری، اداره امور و هرمنظور فکر کردن، انجام که انسان ب

فعالیتی به انرکی نیاز دارد. اندرکی جسدمی، ههندی و هیجدانی بده منزلده       
، اندیشیدن و عمل کردن انسان را به یتقدرت خالقباشند که سوختی می
دارند. بنابراین با مدیریت انرکی و اسدتفاده بهینده از اندرکی    حرکت وا می
توانید راندمان و بهره وری خود را ارتقا ب شید. اما در این میان درونی، می

عوامل فراوانی وجود دارند که سبب ت لیه انرکی شدما رشدته و در واقدع    
 و نوآوری ررهای انرکی ظرفیت عملکرددهند. ت لیها را هدر میانرکی شم

شما را کاهش داده و انگیزه و الهامات، که تعیین کننده یک زندری کامل 
کنند. با شناسایی و حذف ایدن ت لیده   و متعادل است، را از شما سلب می

ررها خواهید دید که خستگی، رخوت و کسالت از زنددری روزمدره شدما    
ته و سرشار از انرکی و نراوت خواهید شد. بهتر اسدت اندرکی   رخت بر بس

در این فصدل   تر و وا تر زندری کنید.خود را صرف مسائل مهمتر، اساسی
به بررسی نتایج حاصل از تحقیق و ارائه پیشنهادات در این راستا خدواهیم  

 شادکامیشود روابط معناداری بین مشاهده می چنانچه از نتایج پرداخت.
 شدود مشداهده مدی  در مدتن   کده  شود و همانگونده مشاهده می نوآوریو 

 باشد:می هیل عوامل نیازمند نوآوریو بهبود  شادکامی
 انجام بهتر کارها رایب عالقه و انگیزه ایجاد .9

و تغییر  بورعمودی و م ،های موثر برقرای ارتبانات افقیروشارائه  .2
 ساختار بوروکراتیک سازمان به ساختاری منعطف 

 افزایش فعالیت های رروهی و مشارکتی در میان کارکنان .1

 پژوهشی هایپيشنهاد 6-1
   بهبدود ندوآوری و شدادکامی    وزن دهی عوامل شناسایی شدده در

 کارکنان
  تدوین مدلی به منظور ارزیابی سطح هر کدام از عوامل شناسایی

 شده در سازمان
 موارد  ارائه راهکارهای عملی مناسب در راستای بهبود هر کدام از

 شناسایی شده در سازمان

  سدازمان بدر اسداس     شدادکامی کارکندان و   نوآوریارزیابی سطح
 های شبکه ای و فازیمدل

 سدازمانی   نوآوریهای موثر و عملی برای بهبود انت اب استراتژی
 های تصمیم ریری چند معیارهبر اساس مدل
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 کاربردی هایپیشنهاد 6-2
از آنان توقع  کعار بعا     ،کارکنان شادکامیتوانند بدون توجه به مدیران نمی
هایی که با بیعن   داشته باشند. موارد زیر به شرکتو نوآوری  عملکرد باال

 شود:هستند پیشنهاد می نوآوریمناب  انسانی محور در پی کسب 

 چشم انداز راهبردی برای سازمان ترسیم شود. 

 هاداشتوجه به عدالت در توزی  درآمدها و پا 

  و دان  بنیان یادگیرندهحرکت سازمان به سمت سازمان 

 هععای مناسععب بععرای بععاالبردن شععتافیت سععازمانی و اییععاد زمینععه
 خودگشودگی در میان کارکنان سازمان

 تقویت روحیه کار تیمی و تشویق کارکنان به تعامل بیشتر با یکدیگر 

 آموزشی و های ی در افراد از طریق برگزاری دورهالقای مثبت اندیش
 های شغلیمشاوره

 نتایج 6-3
کارکنعان   نعوآوری و  شعادکامی در ایع  تحقیعق بعه بررسعی ارتبعا  بعی        

کامی دارای هتت شاخص اسعت کعه   شاد ،پرداختیم. مطابق مدل متهومی
شارکت و های عدالت، ملتهؤنشان داد بهتری  رتبه از آن مها بندی آنرتبه

رتبه در بعی   باشد و در مورد نوآوری بهتری  ساختار سازمانی منعطف می
 های اعتماد، حمایت و آزادی است.ش  شاخص از آن مولته

آزمعون  مطعابق نتعایح حا عل شعده و پعت از تفییعد فر عیا          همچنی 
که  شادکامیبه ای  نتییه رسیدیم که  بی  تمامی مولته های همبستگی 

شامل: یادگیری سازمانی، خودگشودگی، مشارکت، عدالت، مثبت اندیشی، 
ن کار، عالقه به کار، امنیت در محعی  کعار و   ساختار منعطف، معنادار بود

رابطعه معنعاداری وجعود دارد کعه      نوآوریتعامل با همکاران بود و متغییر 
دارد که با توجه به مدیران را بر آن می،  ریب همبستگی باالی ای  رابطه

های در سازمان، به ای  نکا  توجه کرده و استراتژی نوآوریاهمیت باالی 
نتعایح بعه دسعت آمعده در      کار گیرنعد. ه ا در ای  راستا بیاتی موثری رلعم

( و 1199) با شادکامی با تحقیقا  سلیمانی و تبانیان نوآوریزمینه رابطه 
تعوان  در تبیی  نتایح بعاال معی   ( همخوان است.1191کرمی و علی آبادی)

به عنوان یکی از مهم تری  ابعاد کیتیت زنعدگی کارکنعان    شادکامی گتت
است که با راهکارهایی از جمله توجعه بعه پرداخعت منصعتانه و برقعراری      

و  تواند در بهبود عملکرد شود، میه موجب انگیزش کارکنان میعدالت ک
هععا و آزادی در بیععان مععوثر باشععد. افععراد بععا بیععان ایععدهافععزای  نععوآوری 
داشت تعا  نه مشارکت علمی و فکری بیشتری را خواهند احساساتشان زمی
 ،داشته باشند. از سوی دیگعر  بهبود نوآوریق  بیشتری در از ای  طریق ن

های شغلی بهتعر بعرای   شرای  محیطی ایم  و بهداشتی و توجه به فر ت
تواند تضمی  کننده امنیت شغلی های آموخته نیز میار نمودن مهار آشک

بیشعتری   شعادکامی  ،اطر فرد باشعد تعا از ایع  طریعق    پایدار و اطمینان خ
خاص اما در نهایت الزم است که سازمان با توجه به اقتضائا  داشته باشد. 

از  آیعد، در سعازمان پعی  معی   هر موقعیت و متناسب با شعرای  خا عی کعه    
تعا بتوانعد بعدی  وسعیله موجبعا        ،های متناسب اسعتتاده کعرده  تاکتیک
رقابتی سازمان هستند  یکه سرمایهرا کارکنان نوآوری و بهبود  شادکامی

 فراهم سازد.
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