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Abstract
Purpose: This study focuses on employees’ joy and its mediating role
in the relationship between empowerment and innovative work
behavior, as well as work engagement and job satisfaction as two
positive outcomes of it that affect the optimal performance of
employees.
Design/Methodology/Approach: This research is applied in terms of
purpose and its method is survey-analytical. The staff of Mashhad
Municipality are the statistical population of the research. Structural
equation model and AMOS and SPSS software were used to analyze
the collected data.
Research Findings: The research findings indicate the mediating role
of joy in the relationship between empowerment with job satisfaction
and work engagement. Moreover, the effect of joy of employees,
which is in its turn the result of their empowerment, on employees'
innovative behavior with the mediating role of job satisfaction and
work engagement has also been confirmed.
Limitations & Consequences: The study population is limited to
municipal employees and the generalizability of the results of this
study is possible to similar organizations.
Practical Consequences: Due to positive outcome of empowerment
and its impact on efficiency, the municipal managers by delegating
authority and autonomy, can provide employees joy and satisfaction
on one hand, and by using the sense of trust created, provide innovative
ideas to get the job done on the other hand.Innovation or value of the
Article: Previous studies have focused on the direct relationship
between employee empowerment and innovative behavior, and they
have not addressed how is the relation. In the present study, the role of
positive emotions and especially joy, which is the result of
empowering people, has been discussed in this relation .
Paper Type: Research paper
Keywords: Empowerment, joy, job satisfaction, work engagement,
innovative behaviour
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مقدمه

در محیط امروزی که با پدیده جهانیشدن و تغییرات سریع تکنولوژیکی همراه است ،نوآوری عاملی حیاتی و بسیار مهم در رشد و
بقای سازمانها بهشمار می رود ( .)Serrano et al., 2016سازمانها برای دستیابی به اهداف خود ،ناگزیر از اقدامات نوآورانه هستند PAP
و برای پاسخگویی به تغییرات پویای محیطی ،بهچالشکشیدن آن و رقابتی عمل نمودن و بقای خود نیازمند نوآوری هستند (21 )3
( .)Munjal & Kundu, 2017اسپیج الیر و همکاران ( )2012اظهار دارند رفتار نوآورانه ،رفتار کارکنانی است که بهطور مستمر page-121
ایدهها ،فرایندها ،محصوالت و رویههای جدید را معرفی میکنند و بهکار میگیرند که برای سازمان و نقش آنها بهعنوان فرد ،تیم
یا سازمان ،مرتبط و سودآور است .وست و آلتینک ( )1996اظهار دارند برای دستیابی به این مقصود پیشآیندهایی مورد نیاز است
که میتواند مرتبط با فرد و یا مرتبط با کار باشد .یکی از این عوامل ،مسرت کارکنان است .با توجه به نقش حائزاهمیت منابع
انسانی سازمان ،در دستیابی به قابلیت نوآوری ،میتوان به مسرت کارکنان بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر بروز رفتار نوآورانه اشاره
نمود .با وجود ادبیات در حال افزایش در زمینه رفتار نوآورانه و اهمیت آن در محیط کار و نیز تحقیقات انجامگرفته در مورد عوامل
تعیینکننده رفتار نوآورانه از سوی برخی محققان (Xerri et al., 2009; Sameer, 2018; Vinarski & Carmeli, 2011
; )Monteiro et al., 2016بهنظر میرسد تأثیر هیجانات و بهطور خاص مسرت کارکنان بر رفتار نوآورانه کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .از سوی دیگر ،در راستای شرایط بهوجودآورنده مسرت کارکنان میتوان به توانمندسازی آنان اشاره نمود .سلیگمن و میهایی
( )2014اظهار دارند شادی حقیقی ،از شناسایی و پرورش قوتها و بهکارگیری هر روزه آن در کار منتج میشود .با توجه به ماهیت
مشابه هیجانات مثبت ،دور از ذهن بهنظر نمیرسد که پرورش و بهکارگیری تواناییهای بالقوه افراد و به عبارتی توانمندسازی آنها
مسرت آنان را در پی داشته باشد .به اعتقاد میلر ( )2006آنچه که موجب نشاط میشود آگاهی و شناخت نسبت به نقاط قوت افراد،
توسعه آن و تمرین و تقویت این قوتهاست .با توجه به آنچه گفته شد میتوان اظهار داشت که اقدامات مدیریتی نظیر توانمندسازی،
از جمله عوامل تأثیرگذار بر هیجانات کارکنان است .اما این نکته نیز قابل توجه است که با وجود برخورداری بالقوه افراد از توانایی،
خالقیت و ابتکار در محیط سازمانی ،اما چالشی که مدیران امروزی در سازمانها با آن روبهرو هستند عدم بهرهبرداری و یا حداقل
بهرهبرداری از این قابلیتهاست .در واقع ،با وجود برخورداری از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه انسانی ،از توانایی
افراد در سازمانها بهطور بهینه استفاده نمیشود .توانمندسازی تکنیکی نوین و مؤثر بهمنظور ارتقای بهرهوری سازمان بهوسیله
بهرهگیری از توان کارکنان است .کارکنان بهواسطه دانش ،تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفتهاند و در واقع توانمندسازی
آزادکردن این قدرت است .ظرفیتهای بالقوهای که برای بهرهبرداری از سرچشمه توانایی انسانی به کار گرفته نمیشود ،از طریق
توانمندسازی در اختیار گذاشته میشود و این تکنیک در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل در راستای آزادی عمل کارکنان
ارائه مینماید .پژوهشها حاکی از آن است که توانمندسازی زمینه مسرت کارکنان در کار را فراهم میآورد .ادراک کارکنان از
اقدامات مدیران در راستای توانمندسازی آنان با احساس مسرت آنها مرتبط است ) .(Slåtten, 2010بررسی ادبیات موضوع نیز
مؤید این ارتباط است .چی بات و کوالیس ( )2000بر این ادعا هستند که اختیار و انعطافپذیری که کارکنان در نتیجه توانمندسازی
تجربه میکنند سبب میشود احساس بهتری به شغل خود داشته باشند و استرسی را که در انجام کار خود متحمل میشوند کاهش
میدهد .در نتیجه ،تفویض اختیار به کارکنان در تصمیمگیری در زمینه مسائل کاری ،بهطور ذاتی با احساس مسرت و عدم وجود
احساس سرخوردگی همراه است ) .(Slåtten, 2010عالوهبراین ،توانمندسازی یکی از منابع اصلیِ خالقیت است؛ بنابراین احتمال
بروز رفتار خالقانه از سوی افرادی که توانمند شدهاند بیشتر است .استقالل فردی ،مشخصه اصلی افراد خالق است و درصورتیکه
سازمانها حامی استقالل کارکنان باشند و از طریق توانمندسازی آن را محقق کنند ،دستیابی به نوآوری سازمانی افزایش مییابد
( .)Gumusluoglu & Ilsev, 2009ازآنجاکه هیجانات مثبت فرد سبب افزایش خالقیت آنان میگردد و با توجه به ماهیت مسرت،
تأثیر مثبت مسرت بر رفتار نوآورانه افراد منطقی بهنظر میرسد ،بنابراین توانمندسازی کارکنان عالوهبر افزایش رفتار نوآورانه آنان
سبب ایجاد مسرت در آنها نیز میگردد

که بهنوبهخود افزایش رفتار نوآورانه را در پی دارد .بهطور خاص ،در سازمانهایی که در بخشهای خدماتی فعالیت دارند نوآوری
مانند نوشدارویی در راستای بهبود عملکرد عمل میکند .بااینوجود ،اینطور بهنظر میرسد که سازمانهای ارائهدهنده خدمات
بررسی تأثیر توانمندسازی عمومی ،به نوعی در تقابل با نوآوری تصور میشوند .پنداشت غالب آن است که شرکتها و بنگاههای کسبوکار ازآنجاکه دریافتهاند
نوآوری تضمینی برای بقای آنهاست ،ذاتاً نوآور هستند .از سوی دیگر ،سازمانهای بخش عمومی را ذاتاً غیرنوآور قلمداد میکنیم؛
کارکنان
زیرا اینطور بهنظر میرسد اولین سؤالی که در راستای فعالیتهای نوآورانه در اینگونه سازمانها مطرح میشود این است که چرا
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باید نوآور باشند؟! چنین مواضعی عالقه و تمایل محققان در زمینه نوآوری در بخش خدمات عمومی را تحتالشعاع قرار داده است.
ازاینرو ،این تصور که نوآوری در بخش عمومی حائزاهمیت نیست بهوضوح یک پنداشت غلط است و در پارادایم جدید مدیریت
دولتی ،بر نوآوری تأکید فراوان شده است ( .)Parsons, 2006; Bhatta, 2003در سازمانهای ارائهدهنده خدمات عمومی بهویژه
شهرداریها و سازمانهای متبوع آن؛ که عمده فعالیت بر عهده نیروی انسانی است و نیز وظایف گستردهای بهمنظور خدماترسانی
به شهروندان بر عهده دارد؛ برخورداری از کارکنان توانمند که قابلیت حل مسائل به شیوهای نوآورانه را دارا باشند و بهمنظور ارائه
خدمات به شهروندان بهگونهای خالقانه عمل نمایند از اهمیت ویژهای برخوردار است .بر اساس مشاهدات صورتگرفته برخی
مدیران شهرداری مشهد اذعان داشتهاند خالقیت و نوآوری کارکنان از سوی این سازمان بسیار مورد تأکید است و در این راستا
اقداماتی صورت گرفته است ،اما همچنان نیاز به بررسی تأثیر عواملی که زمینهساز رفتار نوآورانه کارکنان است وجود دارد .یکی از
این عوامل که عمدتاً از سوی محققان مغفول واقع شده ،توانمندسازی کارکنان است .همانطور که اشاره شد ،توانمندسازی ،مسرت
کارکنان را موجب میگردد .از سوی دیگر ،تحقیقات حاکی از آن است که مسرت کارکنان موجب افزایش تعلقخاطر کاری و رضایت
شغلی نیز میشود ،که خود از جمله عوامل تأثیرگذار بر رفتار نوآورانه کارکنان است ( .)Vries and Tummers, 2016با وجود
تحقیقات فراوان انجامگرفته در زمینه رفتار نوآورانه ،بررسی رابطه میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه کمتر مورد توجه قرار گرفته
است .پژوهشهای اندکی به بررسی تأثیر توانمندسازی بر رفتار نوآورانه پرداختهاند که آمو ( )2006و نول و ون لینگ ( )2009از آن
جمله هستند .این تحقیقات در میان پرستاران صورت گرفته است و سایر تحقیقات انجامگرفته در زمینه نوآوری نیز بهندرت به
بررسی آن در کارکنان شهرداری پرداختهاند .ازاینرو ،این پژوهش در پی آن است که رابطه توانمندسازی و رفتار نوآورانه با نقش
میانجی مسرت در بین کارکنان شهرداری را بررسی کند .لذا ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخی برای این سؤال است که آیا
توانمندسازی کارکنان بهواسطه مسرت کارکنان سبب افزایش رفتار نوآورانه کارکنان میگردد؟ از طرفی با توجه به پیامدهای مثبت
مسرت کارکنان به بررسی دو پیامد مثبت آن یعنی تعلقخاطر کاری و رضایت شغلی و نقش میانجی این دو در رابطه بین مسرت
و رفتار نوآورانه پرداخته میشود.
مبانی نظري
توانمندسازي

بسیاری از مطالعات موجود که ریشه در رفتار سازمانی و دیدگاه منبعمحور دارند ،حاکی از آن است که توانمندسازی از طریق
انگیزش کارکنان ،ایجاد نگرش مثبت و اقدامات خالقانه آنان در پاسخ به محیط کاری رقابتی و در حال تغییر ،و یا از طریق توسعه
منابع انسانی تقلیدناپذیر و باارزش ،موجب بهبود عملکرد سازمانی میگردد (Yin Jiang et al., 2012; Patel & Cardon, 2010
; .)Wang & Lu, 2019امروزه ،مدیریت سازمانها در محیطی کامالً رقابتی که با تحوالت شگفتانگیز همراه است صورت میگیرد.
در چنین شرایطی مدیران ملزم هستند بیشترین زمان و نیروی خود را به شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان معطوف کنند
و سایر وظایف روزمره را به کارکنان محول کنند .کارکنان زمانی میتوانند بهخوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت،
دانش و توانایی الزم برخوردار بوده و اهداف سازمان را بهخوبی بشناسند .ابزاری که میتواند در این زمینه تسهیلگری نماید
توانمندسازی است .توانمندسازی در ادبیات موجود بهعنوان بعدی ضروری و حائزاهمیت از ابعاد اقدامات

مدیریتی مطرح شده است و نقش اساسی در تعالی خدماترسانی دارد (.)Pfeffer, 1994; Forrester, 2000; Babakus et al., 2003

بر اساس این مشاهدات مبنی بر پیامدهای مثبت این سازه ،در این پژوهش بر اساس نظر فارستر ( ،)2000توانمندسازی بهعنوان
ادراک کارکنان از میزان آزادی عمل و فرصتی که مدیر بهمنظور اتخاذ تصمیمات و تعهدات در اختیار آنان میگذارد تعریف میشودPAP .
توانمندسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی حائزاهمیت است؛ چرا که یکی از ویژگیهای ارائه خدمات ،عملکرد ناهمگون و به (21 )3
page-131
عبارتی متمایز در موقعیتهای مختلف است ( .)Parasuraman et al., 1985آزادی که کارکنان توانمند تجربه میکنند ،انعطافپذیری
آنان را سادهتر میکند ،زیرا فرصتی برای مانور و انطباقپذیری بیشتر آنها در هنگام خدماترسانی به دریافتکنندگان خدمت فراهم
میآورد ( .)Readon & Enis, 1990نقطه مقابل این موقعیت موقعیتهایی است که کارکنان توانزدایی میشوند و همه رفتارها
تجویز شده و مبتنی بر اصول و قواعد است .در چنین شرایطی امکان و اجازه رفتار منعطف و تصمیمگیری به کارکنان داده نمیشود
و مدیران همه تصمیمات را کنترل میکنند (فارغ از اهمیت یا عدم اهمیت آن) و کنترل آخرین جزئیات را تا پیش از اجرا ادامه
میدهند .بهطور کلی ،موقعیتهایی که در آن انطباق مناسب میان سطح توانمندسازی و نیاز به انعطاف و انطباقپذیری در راستای
جلب رضایت مشتریان و دریافتکنندگان خدمت وجود دارد میتواند بهوجودآورنده احساس مسرت باشد (.(Slåtten, 2008
مسرت

در ادبیات موجود در حوزه رفتار سازمانی« ،مسرت» کارکنان بهطور مستقیم و غیرمستقیم مورد توجه محققان گوناگون قرار گرفته
است ( Seligman & Csikszentmihalyi, 2014; Graves, Ruderman, Weber & Ohlot , 2012; Wright
 .)et al., 2007; Ryan & Deci, 2000سلیگمن و میهایی ( )2014در مقاله خود تحت عنوان روانشناسی مثبتگرا ،به
توصیف احساس مسرت در مقابل احساس لذت پرداختهاند .این محققان برای ارائه توصیفی دقیق از «مسرت» بر تمایز آن با
«لذت» تأکید نمودهاند از این حیث که لذت به احساس مطلوبی اشاره دارد که برآمده از ارضای نیازهای هومئوستاتیک مانند
گرسنگی ،نیاز جنسی و نظایر آن است و از سوی دیگر ،مسرت به احساسات مطلوبی اشاره دارد که افراد با گذر و عبور از
محدودیتهای همئوستاز در هنگام انجام کاری که آنها را از آنچه که هستند فراتر میبرد تجربه میکنند (Seligman & 2014
 .)Csikszentmihalyi,اسپنس و رابینز ( )1992نیز برای نخستینبار از اصطالح «مسرت» استفاده کردهاند و آن را تحت عنوان
میزان لذت و خشنودی که فرد نسبت به کار خود احساس میکند تعریف کردهاند .بهطور کلی ،پژوهشگران در مطالعات در زمینه
هیجانات ،مسرت را ذیل «عواطف مثبت» بررسی نمودهاند .برخی محققان نیز در ارزیابی هیجانات مثبت ،بر مسرت متمرکز شدهاند
( .)Richin, 1997; Ekman, 1994; Shaver et al., 1987محققان در مطالعات در زمینه سالمت روان افراد ،به مفهوم
شادمانی 1پرداختهاند که به مفهوم مسرت بسیار نزدیک است و آن را تحت عنوان لذتگرایی و سرخوشی تعریف کردهاند.
بر اساس بررسی ادبیات موجود ،تعریف روشنی از مسرت بهعنوان سازهای منحصربهفرد و متمایز ارائه نشده است و اینطور بهنظر
میرسد که اسلیتن ( ) 2010برای نخستینبار به مسرت بهعنوان سازهای مستقل پرداخته است ،اما در بسیاری از پژوهشها مسرت
ذیل سازههای بزرگتر نظیر غرقگی ،ادراک کاری و بهعنوان بعدی از آنها در نظر گرفته شده است (Leischnig & Kasper-
 .)Brauer, 2014; Sanz-Vergel & Rodríguez-Muñoz, 2013با این وجود ،در همه پژوهشها بر حالت هیجانی
مثبت بهعنوان هسته اصلی تعریفی از مسرت تأکید شده است ( .)Kuenzel & Yassim, 2007چبات و کولیاس ( )2000اظهار
داشتهاند که افزایش اختیار و انعطافپذیری تجربهشده از سوی کارکنان توانمند ،احساس رضایت از شغل ،کاهش استرس آنها در
حین انجام کار را در پی دارد .در نتیجه ،تفویض اختیار مدیر به کارکنان در راستای تصمیمگیری آنها در مورد چگونگی جلب
رضایت مشتری ،بهطور ذاتی ،با احساس مسرت همراه است .ازآنجاکه مسرت به احساس مثبت فرد که برآمده از ارزیابی او از محیط
است اشاره دارد و شیوههای مدیریتی بخشی از این محیط بهشمار میرود ،گمان میرود هنگامی که مدیران توانمندسازی کارکنان
را در پیش میگیرند ،این احساس را در کارکنان خود بهوجود میآورند که از آزادی ،استقالل و اختیار در

joyous

1.

فعالیتهای کاری خود برخوردارند .عالوهبراین ،کارکنان توانمند باور دارند آنچه را که انجام میدهند حائزاهمیت است و تصمیمات
و اقدامات آنان بر موفقیت سازمان اثرگذار است ( .)McShane & Von Glinow, 2010بنابراین ،ارزیابی آنان هیجانات مثبتی را در
بررسی تأثیر توانمندسازی
آنان ایجاد میکند و موجب مسرت آنان میگردد .هنگامی که سطح توانمندسازی متناسب با نیاز به انعطافپذیری و انطباق با
کارکنان
شرایط بهمنظور رضایت مشتریان باشد ،این احتمال وجود دارد که توانمندسازی با احساس مسرت همراه باشد (.)Slåtten, 2008
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رفتار نوآورانه

تحقیقات در زمینه نوآوری در طی  04سال اخیر همزمان با آغاز به تغییر سازمانها از موقعیت بروکراتیک و غیرقابل انعطاف به
سمت انعطافپذیری بیشتر و ساختار مسطح ،که زمینه را برای کار تیمی و نوآوری فراهم میسازد ،رونق گرفت .رفتار نوآورانه ،به
همه اقدامات فردی اشاره دارد که در جهت تولید ،معرفی و کاربرد ایدههای نو در هر سطحی از سازمان صورت میگیرد ( Kleysen
 .)& Street, 2001دیجانگ و دیهارتوگ ( )2010اظهار دارند رفتار نوآورانه کاری یک رفتار فردی است که فرد بهطور هدفمند
ایدههای جدید و مفید در راستای فرآیندهای کار ،محصوالت و رویهها در محل کار معرفی میکند .از نظر این محققان رفتار نوآورانه
کاری را میتوان با استفاده از چهار بعد ،یعنی کاوش ایده ،ایدهپردازی ،قهرمان ایده و اجرای ایده اندازهگیری کرد .اول ،در ابعاد
اکتشاف ایده ،کارکنان سعی میکنند ایدههای جدید ،فرصتهای جدید پیدا کنند .دوم ،در ایدهپردازی کارکنان ایدههای خود را تولید
میکنند و در مورد روشهای جدید و فرآیندهای کار برای بهتربودن فکر میکنند .سوم ،کارکنان قهرمان ایده ،سعی میکنند
همکاران را در مورد ایدههای خود برای اجرا قانع کنند .چهارم ،اجرای ایده مربوط به پیادهسازی ایدهها در محل کار است .در زمینه
کارهای مدرن ،برای افزایش تغییرات قابل توجه در سازمانها ،بهعنوان مثال ایجاد روالهای جدید ،سادهسازی فرایندهای کار،
استفاده از ابزارهای جدید کاری و افزایش همکاری ،ایدههای جدید مورد نیاز است ( .)Messmann & Mulder, 2012به گفته
جانستون و بیت ( ،)2013بهحداکثررساندن پتانسیل نوآوری کارکنان یک اولویت است که باید توسط هر سازمانی انجام شود و
شکلدهنده رفتار نوآورانه کارکنان است.
تعلقخاطر کاري
( Bosman

تعلقخاطر کاری مفهومی است که ذیل رفتار سازمانی مثبتگرا مطرح است و انعکاسدهنده بافت ذهنی مثبتگراست
 .)et al., 2005تعلقخاطر کاری یک حالت عاطفی ـ انگیزشی مرتبط با کار است که با سه ویژگی انرژی (یعنی میزان باالی انرژی
و تابآوری ذهنی در محل کار) ،فداکاری (یعنی درگیری شدید در کار شخص و احساس شور و شوق ،غرور و اهمیت) و مجذوبشدن
(یعنی وجود کامالً متمرکز و مجذوب در کار) شناخته میشود ( .)Schaufeli & Salanova, 2007چارچوب نظری تعلقخاطر فردی
مطرحشده از سوی کاهن ( )1990حاکی از آن است که افراد در نقشهایی که به عهده میگیرند ،به ابراز فیزیکی ،شناختی و
هیجانی خود میپردازند .به اعتقاد کاهن ( )1990تعلقخاطر کاری بر ارتباط روانشناختی یک کارمند به وظیفه کاری خود داللت
دارد که به او این امکان را میدهد که انرژی و منابع شخصی خود را برای انجام وظایف شغلی خود سرمایهگذاری کند .چنین
وقفشدگی ،اشتیاق و انرژی که فردِ دارای تعلقخاطر کاری ،از آن برخوردار است ،به سطوح باالی عملکردی منجر میشود.
بنابراین ،تعلقخاطر کاری به حضور روانشناختی فرد و تمرکز او بر فعالیتهای نقش خود داللت دارد و میتواند بهعنوان مهمترین
عامل اثرگذار بر عملکرد نقش فرد قلمداد شود ( .)Kahn, 1990بهطور کلی ،همانگونه که هارتر و همکاران ( )2002اظهار داشتهاند
تعلقخاطر کاری کارکنان هنگامی رخ میدهد که از آنچه که از آنان انتظار میرود آگاه باشند ،منابع انجام کار را در اختیار داشته
باشند ،در فرصتهای رشد و ارائه بازخورد مشارکت داشته باشند و احساس کنند که نقش مهمی در سازمان دارند .کارمندی با
تعلقخاطر کاری ،از نظر روانشناختی به کار خود دلبسته است و مطابق با مرجحترین شکل خود (در تالش برای برتری در کار)
عمل میکند ( .)Kahn, 1990; Lanaj et al., 2012بارنی و رایت ( )1998اظهار دارند کارکنان

دارای تعلقخاطر کاری ،منبع قدرت برای کسب مزیت رقابتی هستند؛ چرا که منابع آنها نادر و ارزشمند است و تقلید از آن مشکل
است .اینگونه افراد از طریق عملکرد شغلی مطلوب نظیر رفتار نوآورانه ،برای سازمان ارزشافزوده ایجاد میکنند (.)Eldor, 2016
کاهن ( ،)1992اولین پژوهشگر این حوزه ،تعلقخاطر کاری را «وضعیتی روانشناختی که در آن فرد ،خود را مطیع و تحت امر نقش PAP
کاریاش در سازمان درمیآورد» تعریف میکند .وی تعلقخاطر کاری را وقف تمامعیار و با تمام وجود فرد در ایفای نقشهای کاری (21 )3
میداند.
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رضایت شغلی

هوپوک ( ،)1935در کتاب خود ،رضایت شغلی را بهعنوان احساس رضایتمندی روانشناختی و فیزیکی کارکنان نسبت به محیط
کاری و شغل تعریف کرده است .کریبین ( )1922با بسط و توسعه این تعریف اظهار داشته است رضایت شغلی به احساس کلی فرد
نسبت به محیط کاری اشاره دارد که دربرگیرنده خود شغل ،سرپرستان ،تیمهای کاری و سازمانهای مرتبط میباشد .در این میان،
مواردی نظیر احساس موفقیت ،عزت نفس و احساس کنترل و تسلط در کار بهعنوان رضایت درونی و مواردی نظیر دیدهشدن و
تحسین از سوی سرپرست ،روابط هماهنگ با همکاران ،محیط کاری خوب ،رفاه و به زیستی ،رضایت بیرونی قلمداد میشوند .پورتر
( )1973و پرایس ( )2001دیدگاههای مختلفی درباره پاداشها و ترجیحات در ارتباط با رضایت شغلی ارائه نمودند .رضایت شغلی
از نظر پاداش میتواند با توجه به تفاوت میان پاداش دریافتشده واقعی و پاداشهای متصور بر اساس شایستگی ادراکشده تعریف
شود .چنانچه تفاوت این دو کم و ناچیز باشد ،رضایت شغلی را در پی دارد و برعکس چنانچه پاداش دریافتشده با آنچه فرد انتظار
آن را دارد تفاوت آشکار داشته باشد ،نارضایتی رخ میدهد .مک شین و وون گلینو ( )2010در کتاب خود این تعریف را از رضایت
شغلی ارائه دادهاند ،رضایت شغلی بر ارزیابی کارکنان از شغل خود و ویژگیهای شغلی ادراکشده ،محیط کاری و تجربیات هیجانی
در محل کار داللت رفتار نوآورانه کاری یک رفتار فردی است که فرد بهطور هدفمند ایدههای جدید و مفید ،فرآیندهای کار،
محصوالت و رویهها را در محل کار معرفی میکند .عنصر مشترک غالب تعاریف موجود ،بر حالت هیجانی مثبت فرد که برآمده از
ارزیابی او از کلیت شغل وی است اشاره دارد .در پژوهشهای مختلف به پیامدهای مثبت رضایت شغلی نیز اشاره شده است .از جمله
پیامدهای مثبت رضایت شغلی میتوان به عواملی مانند افزایش بهرهوری ،تعهد کارکنان ،دلبستگی به محیط کار ،بهبود کمیت و
کیفیت کار ،برقراری روابط خوب و انسانی در محیط کار ،و افزایش عالقه به کار اشاره نمود.
توسعه روابط و فرضیهها
تأثیر توانمندسازي بر مسرت

مروری بر ادبیات موجود نشان میدهد توانمندسازی پیامدهای مثبت بالقوه بسیاری دارد که رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،تعهد
شغلی ،وفاداری کارکنان و پذیرش مسئولیت از آن جمله است ( Howard, 1998; Thomas & Velthouse, 1990; Block,
 .)1978با این وجود ،در معدود پژوهشهایی به ارتباط توانمندسازی با احساس مسرت پرداخته شده است که اسلیتن ( )2010از آن
جمله است و برای نخستینبار به بررسی این رابطه پرداخته است و در پژوهش انجامگرفته از سوی وی تأثیر توانمندسازی بر مسرت
مورد تأیید قرار گرفته است .آزادی که کارکنان توانمند تجربه میکنند ،انعطافپذیری آنان را سادهتر میکند ،زیرا فرصتی برای
مانور و انطباقپذیری بیشتر آنها در هنگام خدماترسانی به دریافتکنندگان خدمت فراهم میآورد (.)Readon & Enis, 1990
نقطه مقابل این موقعیت ،موقعیتهایی است که کارکنان توانزدایی میشوند و همه رفتارها ،تجویزشده و مبتنی بر اصول و قواعد
است .در چنین شرایطی ،امکان و اجازه رفتار منعطف و تصمیمگیری به کارکنان داده نمیشود و مدیران همه تصمیمات را کنترل
می کنند (فارغ از اهمیت یا عدم اهمیت آن) و کنترل آخرین جزئیات را تا پیش از اجرا ادامه میدهند .بهطور کلی ،در موقعیتهایی
که انطباق مناسب میان سطح توانمندسازی و نیاز به انعطاف و انطباقپذیری در راستای جلب رضایت مشتریان و دریافتکنندگان
خدمت وجود دارد ،وقوع احساس مسرت منطقی بهنظر میرسد (.)Slåtten, 2010

عالوهبراین ،در پژوهشهای مختلف بهطور کلی به تأثیر اقدامات مدیریتی بر هیجانات کارکنان اشاره شده است که توانمندسازی
از آن جمله است .مدیرانی که نقش هیجانات را درک میکنند بهنظر میرسد قادر به انگیزش کارکنان خود برای انجام اثربخشتر
بررسی تأثیر توانمندسازی
و کارآمدتر کار هستند ( .)Grossman, 2000بر اساس تئوری چهار محرک که از سوی الرنس و نوریا ( )2002مطرح گردید همه
کارکنان
افراد بهطور ذاتی دارای محرکهای کسب ،تعهد ،یادگیری و دفاع هستند .این محرکها ایجادکننده هیجانات در افراد است
 .)McShane & Von Glinow, 2010( page-133با توجه به اینکه فرایند توانمندسازی سبب بهبود احساس خودکارآمدی کارکنان میگردد و
خودکارآمدی یکی از بخشهای خودپنداره فرد محسوب میشود میتوان به این نتیجه دست یافت که توانمندسازی با توسعه
خودپنداره فرد ،پاسخی برای محرک کسب ،که مشتمل است بر توسعه خودپنداره فرد ،فراهم میآورد .پاسخ به محرک کسب،
متعاقباً زمینه ایجاد هیجانات را فراهم میآورد و موجب مسرت افراد میگردد .عالوهبراین ،بر اساس تئوری واسطهای شناختی،1
خودکارآمدی بهعنوان یکی از مؤلفههای سرمایه روانشناختی منبع بالقوهای برای هیجانات مثبت بهشمار میرود (.)Lazarus, 1993
با توجه به اینکه توانمندسازی سبب تقویت حس خودکارآمدی افراد میگردد و همچنین با درنظرگرفتن اینکه مسرت از جمله
هیجانات مثبت بهشمار میرود ،دور از ذهن بهنظر نمیرسد که توانمندسازی کارکنان در ایجاد این نوع از هیجانات تأثیرگذار باشد.
بنابراین ،با توجه به آنچه گفته شد ،فرضیه اول پژوهش ارائه میگردد:
فرضیه  :1توانمندسازی تأثیر مثبت بر مسرت دارد.
تأثیر مسرت بر رفتار نوآورانه

ادبیات موجود حاکی از وجود رابطه میان هیجانات مثبت (بهطور مثال مسرت) و رفتار نوآورانه است ( .)Slåtten, 2010بر اساس
تئوری ساخت و گسترش ( )Fredrickson, 2001نیز این رابطه قابل پیشبینی است .بر اساس این تئوری ،هیجانات مثبت ذخایر
تفکر ـ عمل لحظه به لحظه 2فرد را توسعه میدهد و بدین ترتیب کشف اقدامات خالقانه و بدیع فرد را ارتقاء میبخشد .بر اساس
فردریکسون ( )2003هیجانات مثبت میتواند شیوههای تفکر فرد را گستردهتر سازد و از این طریق اعضای سازمان را خالقتر
نماید .رایت ( )2006نیز این دیدگاه را مورد تأیید قرار میدهد و اظهار دارد مسرت بهعنوان حالت هیجانی مثبت ،قادر به توسعه
اندیشه و عمل فرد و گسترش اقدام و تفکر بالقوهای است که به ذهن فرد خطور میکند .منابع دیگر موجود در ادبیات نیز حاکی از
پیوند بین هیجانات و عملکرد خالقانه است ( .)Miller, 1997; Hirt et al., 2005; Amabile et al., 2005در نتیجه،
فرض اینکه احساس مسرت کارکنان به آنان کمک میکند هنگام انجام وظایف خالقانهتر و با ابتکار عمل رفتار کنند منطقی بهنظر
میرسد؛ ازاینرو فرضیه دوم پژوهش به شرح ذیل ارائه میگردد:
فرضیه  :2مسرت تأثیر مثبت بر رفتار نوآورانه دارد.
نقش میانجی مسرت در رابطه توانمندسازي و رفتار نوآورانه

در پژوهشهای پیشین به بررسی رابطه مستقیم میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه پرداخته شده است ،بهطور مثال ساینگ و
سارکار ( )2012به بررسی این رابطه پرداختهاند .این محققان در پژوهش خود تأثیر هر یک از ابعاد توانمندسازی را بر رفتار نوآورانه
مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج پژوهش آنها حاکی از تأثیر مثبت هر یک از این ابعاد بر رفتار نوآورانه است .اما در این پژوهشها
به چگونگی این تأثیر اشاره نشده است .در پژوهش حاضر ،فرض بر این است که توانمندسازی با ایجاد حالت مسرت در فرد،
میتواند موجب توسعه منابع فردی کارکنان گردد که در نتیجه آن ،افراد به مطالبات شغلی پاسخی خالقانه ارائه میدهند.
توانمندسازی با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقیهای کارکنان شروع میشود؛ به این معنی که آنان باید به این باور برسند که
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توانایی و شایستگی الزم برای انجام وظایف را بهطور موفقیتآمیز داشته و احساس کنند که آزادی عمل و استقالل در انجام
فعالیتها را دارند ،باور داشته باشند که توانایی تأثیرگذاری و کنترل بر نتایج شغلی را دارند ،احساس کنند که اهداف شغلی معنیداری
و ارزشمندی را دنبال میکنند و باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار میشود .چنین نتایج مثبتی که طی فرایند PAP
توانمندسازی در فرد ایجاد میشود ،خود توسعهدهنده هیجانات مثبت فردی از جمله احساس مسرت افراد است .به عبارت دیگر21 )3( ،
برای این که نیروهای انسانی در سازمان تبدیل به سرمایههای ارزشمند و دارای رفتار نوآورانه شوند ،الزم است شرایطی برای آنان page-131
فراهم شود تا بتوانند بدون دغدغه خاطر به ایفای نقشهای خود در سازمان پرداخته و در راستای اهداف سازمان و نوآوری حداکثر
تالش و تواناییهای خود را بهکار گیرند ( .)Welbourne, 2007امیرخانی ،هادیزاده و عظیمی ( )2019نیز در پژوهش خود ،بر تأثیر
توانمندسازی بر تقویت جوء نوآوری در سازمان تأکیده نمودهاند .با توجه به فرایند توانمندسازی و ماهیت انگیزشی آن میتوان
اینگونه استدالل نمود که توانمندسازی منابع انسانی ،بهعنوان یک رویکرد نوین انگیزشی درونی شغل ،با آزادکردن نیروهای درونی
کارکنان و فراهمکردن بسترها و بهوجودآوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای افراد ،موجب احساس
مسرت آنان میگردد و این احساس مسرت میتواند برانگیزاننده رفتار نوآورانه کارکنان باشد که در بخشهای پیشین به چگونگی
آن اشاره شد .با توجه به آنچه گفته شد ،نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه قابل پیشبینی است و
فرضیه سوم پژوهش عبارت است از:
فرضیه  :3مسرت در رابطه میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه میانجیگری میکند.
تأثیر مسرت بر تعلقخاطر کاري

در پژوهشهای گوناگون به بررسی پیشآیندهای مختلف تعلقخاطر کاری پرداخته شده است .بهطور مثال ،باکر و دیمورتی ()2008
در تحقیق خود تأثیر منابع فردی از جمله خوشبینی ،انعطافپذیری ،خودکارآمدی و عزتنفس را بر سطح تعلقخاطر کاری کارکنان
مورد تأیید قرار دادند .این منابع به دلیل ویژگیهایی انگیزشی که دارا هستند موجب افزایش تعلقخاطر کاری کارکنان میگردند.
محققان دیگری نظیر ویت و همکاران ( ،)2010مانو ،کنونن و روکوالینن ( ،)2007ادریس و دالرد ( ،)2011هاکان و لیندبوم
( )2008نیز در پژوهشهای خود به بررسی تأثیر منابع فردی و سازمانی بر تعلقخاطر کاری پرداختهاند .از جمله عوامل تأثیرگذار
بر تعلقخاطر کاری که مورد بررسی قرار گرفته است عوامل استرسزاست .بهطور مثال ،پیترز و دیگران ( )2009در پژوهش خود به
تأثیر منفی تعارض کار ـ خانواده بهعنوان یکی از عوامل استراسزا بر تعلقخاطر کاری پرداختند .در مقابل هیجانات مثبت مانند
مسرت میتواند مانند منابع شغلی عمل کرده و موجب افزایش تعلقخاطر افراد گردد .میهایی ( )1996در تحقیق خود در مورد
غرقگی کاری کارکنان ،مسرت را بهعنوان یکی از ابعاد تجربه غرقگی در نظر گرفته است و بر این عقیده است که احساس مسرت
از عوامل تأثیرگذار بر تجربه غرقگی کارکنان است که ماهیتی مشابه تعلقخاطر کاری دارد و البته درجاتی عمیقتر از آن است.
بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر تأثیر مسرت کارکنان بر تعلقخاطر کاری آنان ،قابل پیشبینی است:
فرضیه  :0مسرت تأثیر مثبت بر تعلقخاطر کاری دارد.
تأثیر تعلقخاطر کاري بر رفتار نوآورانه

در راستای پیامدهای تعلقخاطر کاری نیز تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه در مطالعات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است
( .)Vinarski & Carmeli, 2011; Chang et al., 2013الدور ( )2016اظهار دارد کارکنان با تعلقخاطر کاری باال از طریق
عملکردهای شغلی مطلوب مانند رفتار نوآورانه به سازمان ارزش میبخشند .فرآیند نوآوری غیرخطی ،طاقتفرسا و شامل اقدامات
فوری برای حل تصمیمات چالشبرانگیز و دارای ریسک است ( .)Huhtala & Parzefall, 2007ازاینرو ،اتخاذ نوآوری با مقاومت
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کارکنان همراه است و شامل ریسکپذیری و ناامنی است ( .)Johnston & Bate, 2013بنابراین ،موفقیت سازمانها به کارکنانی
بستگی دارد که نسبت به کار خود تعلقخاطر دارند و برای تغییر فعاالنه عمل میکنند ( .)Schaufeli & Salanova, 2007چنین
کارکنانی پا را از چارچوبهای وظایف کاری فراتر گذاشته و برای تعیین راهحلهای نوآورانه ،تالشهای اضافی انجام میدهند
( .)Ramamoorthy et al., 2005گسترش فرآیندهای فکری در یک کارمند از طریق هیجانات مثبت ایجاد میشود ( Fredrickson,
 .)2001این هیجانات مثبت ،کارکنان با سطح تعلقخاطر کاری باال را به سمت شناسایی ایدههای منحصربهفرد و بهبود مهارتهای
مقابلهای سوق میدهد که بهنوبهخود به مدیریت استرس ناشی از شرایط چالشبرانگیز کمک میکند (.)Fredrickson, 1998
همچنین ،این امر در ایجاد منابع مثبت یک کارمند مانند منابع فکری (فعالیتهای شناختی) ،اجتماعی (ایجاد روابط با دیگران در
اجرای ایدهها) و روانشناختی (ایجاد انعطافپذیری و خوشبینی) کمک میکند ( .)Fredrickson, 2001کارکنان برخوردار از
تعلقخاطر کاری ،بر مشاغل خود هوشیارتر و متمرکزتر خواهند بود ( .)Christian et al., 2011بنابراین ،تعلقخاطر کاری به استفاده
از فرصتهای تغییر و توسعه کمک میکند ،تصمیمگیری بهتری ایجاد میکند و نوآوری را در وظایف کاری تقویت میکند (2001
 .)Lee et al.,در مطالعات تجربی گوناگون نیز به رابطه مثبت بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه اشاره شده است ( Gupta et
al., 2017; Agarwal et al., 2012; Chughtai & Buckley, 2011; Huhtala & Parzefall, 2007; Ramamoorthy
 .)et al., 2005ازاینرو ،فرض بر این است که تعلقخاطر کاری بهطور مثبت بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیرگذار است و فرضیه

پنجم پژوهش بدین شرح ارائه میگردد:
فرضیه  :5تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت بر رفتار نوآورانه دارد.
نقش میانجی تعلقخاطر کاري در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه

فرایند نوآوری مستلزم آن است که کارکنان نسبت به کار خود تعلقخاطر کامل داشته باشند تا استمرار ،دوام و رشد سازمان ،که
از طریق توسعه خالقانه و اجرای ایدههای جدید ایجاد میگردد ،حفظ شود ( .)Rao & Weintraub, 2013پارک و همکاران ()2013
اظهار دارند هنگامی که تعلقخاطر کاری وجود داشته باشد ،فرد هیجانات مثبت را تجربه میکند که مشوق فرد برای خالقیت
بیشتر ،تفکر باز و بهکارگیری ایدههای فزونتر است .انرژی ایجادشده حاصل از تعلقخاطر کاری کارکنان شرکتها را تشویق به
نوآوری میکند و کارکنان را فعالتر و مسئولیتپذیر میسازد .به عقیده ریوورس و همکاران ( )2008رفتار نوآورانه هنگامی افزایش
مییابد که کارکنان نسبت به کار خود تعلقخاطر داشته باشند .از طرفی با توجه به تأثیر مثبت مسرت بر تعلقخاطر کاری ،که پیش
از این به آن اشاره شد ،فرضیه ششم مبنی بر نقش میانجی تعلقخاطر کاری در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه دور از ذهن
بهنظر نمیرسد:
فرضیه  :6تعلقخاطر کاری در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه میانجیگری میکند.
تأثیر مسرت بر رضایت شغلی

بررسی گسترده در ادبیات مربوط به رضایت شغلی و مفاهیم مرتبط با آن ،که از سوی ویس ( )2002صورت گرفت ،بر این مفهوم
از رضایت شغلی داللت دارد که رضایت شغلی نهتنها دربرگیرنده نگرش مثبت فرد نسبت به شغل است ،بلکه به مفهوم احساس
مثبت فرد نسبت به آن شغل میباشد .عواملی مانند مسرت کاری کارکنان که در نتیجه توانمندسازی آنان ایجاد میگردد ،میتواند
در شکلگیری این نگرش مؤثر باشد .مسرت کارکنان میتواند سبب کاهش استرسهای فردی و تنشهای گروهی گردد و نیاز
آنان به معناداری بیشتر کار و انعطافپذیری کار را مرتفع میسازد و به افراد این امکان را میدهد که دریابند زندگی کاری آنان
از سوی سازمان ،تنشهای مرتبط با کار را کاهش میدهد و این در ارزیابی آنها از شغل و موقعیت شغلی تأثیر مثبت میگذارد.
بنابراین ،فرضیه هفتم پژوهش ارائه میگردد:

فرضیه  :7مسرت تأثیر مثبت بر رضایت شغلی دارد.
تأثیر رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه

رضایت شغلی یک نگرش مهم مربوط به کار است ( .)Pfeffer, 1994بهزعم رابینز ( )1996این رفتار بهعنوان رفتار و نگرش عمومی PAP

یک کارمند نسبت به شغلش تلقی شود .اگر کارمندی از رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشد ،به این معنی است که رفتار ـ نگرش
مثبتی نسبت به شغل خود دارد .به عبارت دیگر ،کارکنان با سطح باالیی از رضایت شغلی ،دلبستگی بیشتری به شغل خود دارند که
ممکن است انگیزه آنها را برای تولید ،گسترش و اجرای ایدههای نوآورانه در سازمان تقویت کند (.)Ng and Feldman, 2011
بر اساس یافتههای هاگ و آیکن ( )1967هنگامی که کارکنان از شغل خود احساس رضایت داشته باشند ،نسبت به سازمان و
عملکرد کاری خود متعهدتر خواهند بود ،بنابراین رفتارهای مثبتتری انجام میدهند .همچنین ،آنها به دنبال روشهای مختلف
برای بهبود عملکرد کاری خود خواهند بود و توانایی بیشتری برای پذیرش ایدههای نو و ابتکاری خواهند داشت .به گفته پیرس و
دلبک ( )1977کارکنان در صورت برخورداری از رضایت شغلی ،رفتارهای ابتکاری بیشتری انجام خواهند داد .لی و همکاران ()2011
نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که رضایت شغلی و رفتار نوآورانه رابطه مثبت دارند .دیویس ( )2009اظهار دارد
خالقیت و رضایت شغلی بههم پیوستهاند و رضایت شغلی تأثیر مثبت قابل توجهی بر خالقیت و خلق دانش دارد .آمابیل و همکاران
( )1996اهمیت رضایت شغلی را برای انگیزش ذاتی نشان دادهاند .از سوی دیگر ،انگیزه ذاتی عنصری قابل توجه برای رفتار نوآورانه
است ( .)Grant & Berry, 2011; Zhang & Bartol, 2010بنابراین ،انتظار میرود رضایت شغلی نقشی مهم در بروز رفتار نوآورانه
کارکنان ایفاء کند .بر اساس بررسی مطالعات فوق ،فرضیه تأثیر رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه کارکنان ،قابل پیشبینی است:
فرضیه  :8رضایت شغلی تأثیر مثبت بر رفتار نوآورانه دارد.
نقش میانجی رضایت در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه

بر اساس نظریه هرزبرگ ،عوامل ذاتی از جمله عوامل انگیزشی است که رضایت افراد را در پی دارد .توانمندسازی افراد موجب
تقویت خودکارآمدی و عزتنفس آنها شده و متعاقباً نقش انگیزشی آن ،مانند عوامل ذاتی ،موجب احساس مسرت و در نهایت
رضایت کارکنان میگردد .از سوی دیگر ،در راستای پیامدها و نتایج رضایت شغلی ،که پیشتر به آن اشاره شد ،پژوهشگران تأثیر
رضایت شغلی بر عوامل و متغیرهای گوناگون را مورد بررسی قرار دادهاند ،یکی از این عوامل رفتار نوآورانه است ( ;Niu, 2014
 .)Bysted, 2013در پژوهش حاضر نیز رفتار نوآورانه بهعنوان پیامد رضایت شغلی منتج از احساس مسرت کارکنان مطرح شده
است .بنابراین ،در پژوهش حاضر نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه بهعنوان فرضیه نهم پژوهش،
قابل بررسی است:
فرضیه  :9رضایت شغلی در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه میانجیگری میکند.
پژوهشهاي پیشین

در تحقیقات پیشین ،بهطور خاص به بررسی نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی با رفتار نوآورانه ،تعلقخاطر کاری و
رضایت شغلی پرداخته نشده است ،اما در پژوهشهای گوناگون ،هر یک از مفاهیمِ ارائهشده در پژوهش حاضر ،در ارتباط با متغیرهای
دیگر ،مورد بررسی قرار گرفتهاند که در ادامه به ترتیب به برخی از مرتبطترین آنها در پژوهشها خارجی و داخلی اشاره میشود.
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ین ،وانگ و لو ( )2019در پژوهش خود به بررسی پیشآیندها و نتایج شیوههای توانمندسازی کارکنان پرداختند .شیوههای
توانمندسازی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمان داشته و در رابطه بین ویژگی دارایی انسانی و عملکرد میانجیگری میکند .عالوهبراین،
نتایج نشان داد که وابستگی متقابل وظیفه تأثیر شیوههای توانمندسازی را بر نتیجه عملکرد تقویت میکند.
اسلیتن ( )2010در پژوهش خود به بررسی نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمت ادراکشده
بررسی تأثیر توانمندسازی پرداخته است .نتیجه پژوهش مذکور حاکی از آن است که توانمندسازی بر کیفیت خدمات ادراکشده کارکنان اثرگذار است ،اما تأثیر
کارکنان
غیرمستقیم آن از طریق مسرت بیش از تأثیر مستقیم آن است.
 page-131اسلیتن ( )2011در پژوهش دیگر خود ،که با هدف بررسی نقش میانجی مسرت بهعنوان نوعی از هیجانات مثبت در رابطه میان
کیفیت روابط مدیریتی و مزیت نقش با رفتار نوآورانه انجام شد ،به این نتیجه دست یافت که مزیت نقش کاری و کیفیت روابط
مدیریتی رابطه مستقیم با مسرت کارکنان و نیز رفتار نوآورانه کارکنان دارد .عالوهبراین ،نقش میانجی مسرت نیز در این رابطه
مورد تأیید قرار گرفت.
شاه و همکاران ( )2019در پژوهشی که با هدف بررسی نقش میانجی سرمایه روانشناختی در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی
ادراکشده و رضایت کارکنان ،تعهد سازمانی هنجاری و قصد ترک کار انجام شد به این نتایج دست یافتند که سرمایه روانشناختی
بهطور کامل در رابطه بین توانمندسازی روانشناختی درکشده و رضایت شغلی کارمندان ،تعهد سازمانی هنجاری و قصد ترک کار
میانجیگری میکند.
آریانی و هدایتی ( )2018در پژوهش خود به بررسی نقش میانجی تعلقخاطر کاری در رابطه میان رهبری تحولگرا و رفتار نوآورانه
پرداختند .نتایج پژوهش مذکور نشان میدهد رهبری تحولگرا و تعلقخاطر کاری کارکنان تأثیر مثبت و قابل توجهی بر رفتار
نوآورانه کارکنان دارد.
راهنما ،خوراکیان و ناظمی ( )2018در پژوهشی به بررسی تأثیر فرحبخشی در کار بر رضایت شغلی و تعلقخاطر کاری کارکنان با
نقش میانجی رفتار نوآورانه در شهرداری مشهد پرداختهاند .نتیجه پژوهش حاکی از آن است که میان فرحبخشی در کار و رفتار
نوآوارنه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرحبخشی در کار بر تعلقخاطر کاری و رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
رحیمنیا و راهنما ( )2017به بررسی نقش میانجی مسرت در رابطه میان فرحبخشی در کار و رفتار شهروندی سازمانی پرداختهاند.
بر اساس نتایج این پژوهش ،مسرت کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و در رابطه میان فرحبخشی
در کار و رفتار شهروندی سازمانی میانجیگری میکند.
عباسپور و بدری ( )2015در پژوهشی به بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی
پرداختهاند .بر اساس نتایج پژوهش ،بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی و عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
میرکمالی و ناستیزایی ( )2010با بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی به این نتیجه دست یافتند که رضایت
شغلی بین توانمندی روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .عالوهبراین ،میانگین باالی
بهدستآمده رضایت شغلی و توانمندی حاکی از سطح باالی رضایت شغلی و توانمندی پرسنل پرستاری است ،اما درعینحال
بیشترین نارضایتی مربوط به عامل پرداخت کارکنان بود.
بررسی ادبیات موجود حاکی از آن است که در بخش اعظم مطالعات موجود به تأثیر مستقیم توانمندسازی بر رفتار نوآورانه افراد
پرداخته شده است و نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن یعنی تعلقخاطر کاری و رضایت شغلی ،که بهنوبهخود میتوانند

بر بروز رفتار نوآورانه کارکنان اثرگذار باشند ،بهطور خاص در رابطه مذکور در پژوهشهای پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است.
بنابراین ،سهم عمده این پژوهش در توسعه دانش ،بررسی نقش میانجی مسرت و تعلقخاطر کاری و رضایت شغلی در رابطه میان
توانمندسازی و رفتار نوآورانه است .بر این اساس مدل مفهومی در شکل  1نشان داده شده است.

PAP

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
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راستا را مشخص میسازد .بر اساس آنچه در مبانی نظری نیز به آن اشاره شد ،پیشبینی میشود مسرت کارکنان در رابطه میان
توانمندسازی و رفتار نوآورانه میانجیگری کند .عالوهبراین ،دو عامل رضایت شغلی و تعلقخاطر کاری که از پیامدهای مفروض
مسرت کارکنان است در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه میانجیگری میکند.
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
این پژوهش از حیث هدف ،کاربردی و از نظر روش ،پیمایشی ـ تحلیلی است و از روش مدلیابی معادالت ساختاری در آن استفاده
شده است .متغیرهای پژوهش شامل توانمندسازی بهمثابه متغیر مستقل ،رفتار نوآورانه متغیر وابسته و مسرت ،رضایت شغلی و
تعلقخاطر کاری ،متغیر واسط یا میانجی میباشند .جامعه مورد مطالعه این تحقیق کارکنان شهرداری مناطق برخوردار 1است و
کارشناسان ،مسئوالن نواحی و رؤسای ادارات را ،که در مجموع تعداد آنها در حدود  304نفر میباشد ،شامل میشود .تعداد نمونه
با استفاده از جدول مورگان  181نفر تعیین شد که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با درنظرگرفتن احتمال عدم
بازگشت تعدادی از پرسشنامهها ،تعداد  244پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 187 ،پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه این پژوهش در مجموع شامل  19سنجه است که  5سنجه برای سنجش مؤلفه توانمندسازی برگرفته از مقیاس به کار
گرفته شده از سوی باباکاس و همکاران ( 1 ،)2003سنجه برای سنجش مؤلفه مسرت برگرفته از اسلیتن ( 6 ،)2010سنجه برای
سنجش تعلقخاطر کاری برگرفته از سمیر ( ،)2018در سه بعد شناختی ،احساسی و فیزیکی 3 ،سنجه برای سنجش رضایت شغلی
با استفاده از مقیاس اگان ( ،)2004و از میان  0سنجه ارائهشده جهت سنجش رفتار نوآورانه ،در این پژوهش تنها سنجه تولید ایده
در نظر گرفته شده که برگرفته از مقیاس ارائه شده توسط فلوئگ ( )2410میباشد که پاسخهای آن در یک طیف لیکرت قسمت
بندی شده است .برای سنجش متغیرهای مذکور از پاسخگو درخواست شده است میزان موافقت خود را در مقیاس لیکرت که از 1
تا  5درجهبندیشده مشخص کند؛ به گونهای که عدد  5به معنی موافقت کامل و عدد  1به معنی مخالفت کامل میباشد .روایی
صوری و محتوایی پرسشنامۀ نهایی از طریق خبرگان مورد تأیید قرار گرفت .ضمن اینکه روایی سازههای

 .1تقسیمبندی مناطق به سه منطقه برخوردار ،نیمهبرخوردار و غیربرخوردار بر مبنای میزان درآمد و سطح زندگی شهروندان در این مناطق از سوی شهرداری صورت گرفته است
که مناطق برخوردار شامل مناطق  11 - 9 - 1و منطقه  14بهعنوان منطقه شبهبرخوردار میباشد.

پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار گرفت و معناداری بارشدن گویههای مربوطه به سازههای
مورد نظر ،مورد تأیید قرار گرفت .شایان ذکر است که انسجام درونی ابزارهای مورد استفاده نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
بررسی تأثیر توانمندسازی ارزیابی شد .ابتدا بهمنظور تأیید معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش ،تحلیل همبستگی پیرسون انجام گرفت و سپس
بهمنظور اعتباریابی روابط علی غیرآزمایشی بین آنها در قالب تجزیهوتحلیل چندمتغیره ،روش مدلیابی معادالت ساختاری بهکار
کارکنان
گرفته شد ،زیرا از پیشنیازهای تحلیل علی چندمتغیره ،همبستهبودن دو به دوی متغیرهای پژوهش است .بنابراین ،مدل مفهومی
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پژوهش در نرمافزار  Amos v.20،SPSSمدلسازی شد ،تمام متغیرها بهطور همزمان و در یک مرحله وارد مدل معادالت
ساختاری شدند و با توجه به ضرایب استانداردشده ،سطوح معناداری و اعداد معناداری خروجی نرمافزار ،نسبت به تأیید یا رد فرضیات
مطرحشده در مورد روابط رگرسیونی بین متغیرهای تحقیق اقدام شد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههاي پژوهش
همبستگی متغیرهای پژوهش با استفاده از دادههای گرد آمده از آزمودنیهای فوقالذکر و بهوسیلهی آزمون همبستگی
پیرسون ،مورد بررسی قرار گرفت .ضمن اینکه آمارههای توصیفی میانگین و انحراف معیار متغیرها نیز در جدول شماره 1
قابل مشاهده میباشد.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار ،پایایی و همبستگی متغیرها

متغیرها

Mean

SD

1

2

3

4

5

)4/845( 4/70 2/95
 .1توانمندسازی
**
4/213
4/90 3/65
 .2مسرت
**
**
)4/875( 4/330
4/280
4/74 3/50
 .3رفتار نوآورانه
**
**
*
)4/873( 4/516
4/331
4/114
4/89 3/59
 .0رضایت شغلی
**
**
**
*
)4/915( 4/511 4/513
4/041
4/153
4/86 3/60
 .5تعلقخاطر کاری
*
تو ضیح ** :همب ستگی در سطح اطمینان  99در صد ،همب ستگی در سطح اطمینان  95در صد .مقادیر درون پرانتز ،ضرایب آلفای کرونباخ
میباشندp< 4/41 ** .؛

همانگونه که در جدول  1مشاهده میگردد ،رابطه بین توانمندسازی بهمثابه متغیر مستقل با مسرت ،رفتار نوآورانه و رضایت شغلی
بهمثابه متغیر واسط به ترتیب برابر با  4/114 ،4/280 ،4/213و  4/153میباشد که هر چهار رابطه معنادار هستند .رابطه بین مسرت
با رضایت شغلی ،تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه نیز به ترتیب برابر با  4/331 ،4/330و  4/041میباشد که این ضریب نیز
معنادارند .در نهایت ،رابطه بین رضایت شغلی و تعلقخاطر کاری با رفتارنوآورانه به ترتیب برابر با  4/516و  4/513میباشد که هر
دو مثبت و معنادار است .همانطور که پیشتر عنوان شد ،قبل از برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش ،مدلهای اندازهگیری با
اجرای تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار آموس ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .این ارزیابیها با استفاده از شاخصهای برازش خروجی
نرمافزار و معناداری بارهای عاملی گویههای سازههای مختلف پرسشنامه صورت گرفت که مقادیر آن برای مدل تحلیل عاملی
کلی در جدول  2ارائه شده است .در ابتدا هر یک از مدلهای اندازهگیری بهطور جداگانه بررسی شدند و سپس مدل اندازهگیری
کلی نیز مورد بررسی معنادار بودند ،قرار گرفت .با توجه به اینکه در مدل تحلیل عاملی تأییدی برازشیافته ،بار عاملی تمامی گویهها
هیچیک از گویهها از فرایند تجزیهوتحلیل کنار گذاشته نشدند .مبنای معناداری گویهها این است که سطح معناداری برای آنها زیر
 4/45باشد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویههای معنادار بههمراه شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی در جدول
 3ارائه شده است .این شاخصها نشان از برازش مطلوب مدلهای اندازهگیری داشته و بر این اساس معناداری بارشدن هر متغیر
مشاهدهشده به متغیر مکنون مربوطه تأیید شد.

جدول  :2نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گویههاي پرسشنامه

نام متغیرها

گویه

بار عاملی

توانمندسازی

Q1

4/583
4/660
4/808
4/792
4/542

معناداري
4/444
./444
./444
./444
./444

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

Q6

4/677

./444

معنادار

Q7

4/805
4/902
4/670
4/699
4/763
4/927
4/835
4/827
4/831
4/925
4/899
4/700
4/640

./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444
./444

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

Q2
Q3
Q4
Q5

مسرت
نوآوری

Q8
Q9
Q10

رضایت شغلی

Q11
Q12
Q13

تعلقخاطر کاری

سطح

نتیجه

Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
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پس از ارزیابی مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به تأیید یا رد فرضیات اقدام
شد .شاخصهای برازش مدل ،حاکی از برازش مطلوب آن به دادههای پژوهش است که در جدول  3نشان داده شده است.
همه شاخصهای برازش الگوی نهایی ،از نقاط برش پیشگفته مطلوبترند که از برازش کامالً رضایتبخش مدل حکایت
دارد.
جدول  :3شاخصهاي برازش مدل اندازهگیري و مدل ساختاري

نام شاخص

نماد

مقدار قابل قبول

درجه آزادی
کای اسکوئر
کای اسکوئر بهینهشده
نیکویی برازش
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
شاخص برازش تطبیقی
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص نیکویی برازش ایجازی
شاخص برازش ایجازی هنجارشده

)(df

-

)(χ2

≤ 3df

≤ 2df

<χ2/df

≤ 2df

≤0

χ2/df

029/506

301/473

≤0

2/847

)(GFI

.80 ≤ GFI<.95

.95 ≤ GFI ≤ 1.00

4/875

4/830

))RMR

0 <RMR ≤.10

0 ≤ RMR ≤.05

4/409

4/485

)(CFI

.90 ≤ CFI<.97

.97 ≤ CFI ≤ 1.00

4/948

4/931

)(RMSEA

.05 <RMSEA ≤.08

0 ≤ RMSEA ≤.05

4/472

4/450

)(PGFI

.50 ≤ PGFI<.60

.60 ≤ PGFI ≤ 1.00

4/503

4/568

)(PNFI

.50 ≤ PNFI<.60

.60 ≤ PNFI ≤ 1.00

4/584

4/597

2

≤2

χ2

153

107
2/324

)(df/ χ2

≤3

χ2

مقدار ایدهآل

مدل اندازهگیری

مدل ساختاری

بررسی تأثیر توانمندسازی
کارکنان
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در
مدل برازشیافته تمام اثرهای مســتقیم بین متغیرها در ســطح اطمینان  4/95مثبت و معنادارند (.)p<0/05, t >1/96
برای آزمون فر ضیه از دو شاخص  p-valueو  t-valueا ستفاده شده و شرط معناداربودن یک رابطه این ا ست که
مقدار شاخص اول برای رابطۀ مد نظر کمتر از  4/45و مقدار شاخص دوم خارج از بازه  ±1/96با شد .همانگونه که در
جدول  0و همچنین شکل  2م شاهده می شود ،ضریب اثر توانمند سازی بر م سرت  4/19میبا شد که با توجه به دو
شاخص  p-valueو  t-valueکه برای این رابطه به ترتیب برابر با  4/423و  2/69میباشد که اولی از  4/45کمتر و
دومی خارج از بازه  ±1/96میبا شد میتوان گفت این فر ضیه تأیید می شود .همچنین ،اثر م سرت بر ر ضایت شغلی،
تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه به ترتیب برابر با  4/38 ،4/36و  4/24میباشــد که مقدار دو شــاخص مذکور برای این
سه ضریب در بازه منا سب و مطلوب قرار دارند .بر این ا ساس میتوان گفت که این سه فر ضیه نیز تأیید می شوند .در
نهایت ،اثر رضایت شغلی و تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه نیز برابر با  4/35و  4/23میباشد که مقدار دو شاخص p-
 valueو  t-valueبرای این دو رابطه مطابق با دادههای جدول  3در بازه مطلوب و مناسب قرار دارد و این دو فرضیه
نیز تأیید می شود .همچنین ،فر ضیههای هفتم تا نهم این پژوهش به برر سی اثر غیرم ستقیم پرداخته ا ست .میزان اثر
غیرمسـتقیم با فرمول زیر محاسـبه میشـود که در این فرمول  aاثر متغیر مسـتقل بر میانجی و  bاثر متغیر میانجی بر
وابسته است.
𝑏 × 𝑎 = 𝑡𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝐵

رابطۀ )1

عالوه بر محا سبۀ میزان اثر غیرم ستقیم میتوان با ا ستفاده از آزمون سوبل ،معناداری اثر غیرم ستقیم را نیز محا سبه
کرد که روش آن بهصورت رابطه  2است:
رابطۀ )2

𝑏∗𝑎
√𝑏2 ∗ 𝑠𝑎2 + 𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2

= 𝑒𝑢𝑙𝑎𝑣 𝑡 −

در این فرمول  aمیزان اثر متغیر مســتقل بر میانجی sa ،میزان خطای اســتاندارد اثر مســتقل بر میانجی b ،میزان اثر
میانجی بر واب سته و  sbمیزان خطای ا ستاندارد اثر میانجی بر واب سته ا ست .با توجه به تو ضیحات ارائه شده ،در ادامه،
PAP
فرضیات میانجی بررسی میشود.
در خ صوص ارزیابی اثر غیرم ستقیم توانمند سازی بر رفتار نوآورانه از طریق م سرت ،همانگونه که در شکل  2م شاهده (21 )3
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می شود ،مقدار ضریب م سیر برای رابطۀ بین دو متغیر توانمند سازی و م سرت برابر با  4/19و برای رابطۀ بین دو متغیر
مسرت و رفتار نوآورانه برابر  4/24بهدست آمد .بنابراین ،میزان اثر غیرمستقیم گفتهشده برابر با  4/438است .با جایگزینی
اعداد در رابطۀ  2مقدار  t-valueبرای اثر غیرم ستقیم  2/423محا سبه شد که خارج از بازۀ  ±1/96ا ست ،ازاینرو اثر
غیرم ستقیم توانمند سازی بر رفتار نوآورانه از طریق م سرت معنادار ا ست .به بیان دیگر ،توانمند سازی کارکنان میتواند
از طریق بهبود مسرت ،رفتار نوآورانه را افزایش دهد .همچنین ،در خصوص ارزیابی اثر غیرمستقیم مسرت بر رفتار نوآورانه
از طریق ر ضایت شغلی و تعلقخاطر کاری با توجه به ضرایب بهد ستآمده ،میزان اثرات غیرم ستقیم به ترتیب برابر با
 4/126و  4/427ا ست .با جایگزینی اعداد در رابطۀ  ،2مقدار  t-valueبرای اثرات غیرم ستقیم به ترتیب برابر با  3/84و
 3/12بهدست آمد که خارج از بازۀ  ±1/96است ،ازاینرو اثر غیرمستقیم مسرت بر رفتار نوآورانه از طریق رضایت شغلی و
تعلقخاطر کاری معنادار ا ست .به بیان دیگر ،م سرت میتواند از از طریق افزایش ر ضایت شغلی و تعلقخاطر کاری ،رفتار
نوآورانه را افزایش دهد .نتیجۀ آزمون فرضیههای  1تا  9پژوهش ،بهطور خالصه در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  :4خالصۀ نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش
نتایج
فرضیه
 .1توانمندسازی ← مسرت
 .2مسرت ← رضایت شغلی
 .3مسرت ← تعلقخاطر کاری
 .0مسرت ← رفتار نوآورانه
 .5رضایت شغلی ← رفتار نوآورانه
 .6تعلقخاطر کاری ← رفتار نوآورانه
 .7توانمندسازی ← مسرت ← رفتار نوآورانه
 .8مسرت ← رضایت شغلی ← رفتار نوآورانه
 .9مسرت ← تعلقخاطر کاری ← رفتار نوآورانه

ضریب

خطاي

عدد

سطح

نتیجۀ

استاندارد

استاندارد

معناداري

معناداري

آزمون

4/188
4/356
4/384
4/243
4/350
4/227
4/438
4/126
4/427

4/478
4/468
4/467
4/455
4/460
4/459
4/ 418
4/433
4/498

2/269
0/673
5/234
2/674
0/080
3/452
2/423
3/84
3/212

4/423
4/444
4/444
4/448
4/444
4/442
4/402
4/444
4/441

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

بحث و نتیجهگیري
جهانیشدن و تغییرات روزافزون محیطی ،تغییرات وسیعی را در شیوه کار سازمانها و افراد در پی داشته است .روندهای در
حال تغییر ،سازمانها را وادار میسازد تا بهمنظور بهبود عملکرد کارکنان و افزایش بهرهوری سازمان ،رفتار و نیاز کارکنان
را درک کنند و ازآنجاکه رشد و بقای همه سازمانها مستلزم اندیشههای نو ،نظرات بدیع و نوآورانه است ،بستر و زمینه
الزم برای بروز رفتار نوآورانه کارکنان را فراهم نمایند .رفتار نوآورانه بهوجودآورنده ایدههای نو و بدیع است که از طریق آن
فرصتهای جدید و بسیار مهم شناسایی میگردد ( .)Kim et al., 2018رفتار نوآورانه کارکنان ،بهعنوان یکی از عناصر
تعیینکننده در ارتقای عملکرد فردی و سازمانی ،پیشرفت و خلق ارزش ،مستلزم توانمندی و مشارکت افراد است .مطابق
گزارش دیلویت ( )2019در راستای روندهای جهانی سرمایه انسانی ،نیروی کار قرن  21نیاز به توانمندی و

مشارکت دارند تا بتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند .در پژوهش حاضر ،توانمندسازی کارکنان زمینهساز مسرت کارکنان
بررسی تأثیر توانمندسازی در نظر گرفته شد که بهنوبهخود رفتار نوآورانه کارکنان را در پی دارد .عالوهبراین ،دو عامل رضایت شغلی و تعلقخاطر
کاری نیز بهعنوان پیامدهای مسرت کارکنان و از جمله پیشآیندهای رفتار نوآورانه در نظر گرفته شد و به بررسی روابط
کارکنان
 page-113این متغیرها پرداخته شد و همانگونه که در بخش یافتههای پژوهش نیز به آن اشاره شد ،همه روابط مفروض ،مورد تأیید
قرار گرفت .در این راستا در ابتدا به فرضیه اول پژوهش ،یعنی تأثیر مثبت توانمندسازی کارکنان شهرداری مشهد بر مسرت
آنان که مورد تأیید قرار گرفت ،پرداخته میشود .در پژوهش حاضر ،توانمندسازی مبتنی بر تعریف ارائهشده از سوی فارستر
( )2000بهعنوان ادراکات کارکنان از میزان آزادی دادهشده به آنها از سوی مدیر و نیز توانایی تصمیمگیری آنها تعریف
شد .توانمندسازی مکانیزمی را فراهم میآورد که از طریق آن مسئولیت اتخاذ تصمیم به افراد تفویض میگردد

( & Ford

 .)Fottler, 1995این مسئولیتها معناداری کار را برای کارکنان افزایش میدهد .بهزعم گانگرز و کانگو ( )1988توانمندسازی
موجب تقویت احساسات افراد نسبت به اثربخشی خود در بین سایر اعضای یک سازمان میشود .به عبارتی احساس استقالل
و معناداری حاصل از توانمندسازی کارکنان ،از عوامل انگیزش ذاتی کار است که زمینهساز هیجانات مثبت کارکنان از جمله
مسرت میشود .بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش اسلیتن ( ،)2010مسرت حالت ذهنی لذتبخشی است که برآمده از
ارزیابی شناختی افکار و تجارب فرد است .بنابراین ،با توجه به تأثیر توانمندسازی بر ارزیابی شناختی مثبت نسبت به کار و
شکلدهی خودپنداره مثبت کارکنان ،میتوان دریافت که توانمندسازی کارکنان موجبات مسرت کارکنان را در پی دارد.
نتیجه بررسی این فرضیه در پژوهش حاضر ،با نتیجه حاصل از پژوهش اسلیتن ( )2010مبنی بر تأثیر مثبت توانمندسازی
بر مسرت کارکنان ،همسو میباشد .بر اساس فرضیه دوم پژوهش ،مسرت تأثیر مثبت بر رضایت شغلی دارد .بنا به تعریف
ارائهشده از سوی الک ( ،)1972رضایت شغلی به حالت هیجانی لذتبخشی اشاره دارد که از ارزیابی فرد از شغل یا تجربه
شغلی خود حاصل میشود .با توجه به تعاریف ارائهشده در مورد رضایت شغلی و نیز مفهوم مسرت ،نزدیکی این دو به لحاظ
مفهومی قابل مالحظه است .به عبارتی مسرت ناشی از توانمندسازی کارکنان به ارزیابی مثبت آنان از شغل خود که همان
مفهوم رضایت شغلی است کمک میکند .گرچه اینطور بهنظر میرسد که در زمینه تأثیر مسرت بهطور خاص بر رضایت
شغلی تحقیقاتی صورت نگرفته است ،اما در پژوهشهای انجامگرفته از سوی برخی محققان ،از جمله چیئوپو ( ،)2015تأثیر
مثبت هیجانات افراد در محل کار بر رضایت شغلی آنان مورد تأیید قرار گرفته است .ازآنجاکه در مباحث رفتار سازمانی،
مسرت کارکنان ،ذیل هیجانات مثبت قابل بررسی است ،میتوان نتیجه گرفت که احساس مسرت کارکنان ،ارزیابی مثبت
آنان از شغل را در پی دارد و منجر به رضایت شغلی کارکنان میگردد .بر اساس فرضیه سوم پژوهش ،مسرت تأثیر مثبت
بر تعلقخاطر کاری کارکنان شهرداری دارد .بر اساس چارچوب نظریِ تعلقخاطر کارکنان که از سوی کان ( )1990مطرح
است ،افراد با تعلقخاطر کاری ،به لحاظ فیزیکی ،شناختی و هیجانی درگیر نقشی که بر عهده دارند میشوند .این درگیرشدن
عمیق در کار مستلزم پیشآیندهایی است که فرد در قالب منابع شغلی دریافت میکند .مسرت کارکنان که در پژوهش
حاضر بهعنوان پیامد مثبت توانمندسازی کارکنان در نظر گرفته شده است ،از جمله منابع شغلی بهشمار میرود .بر اساس
تئوری مطالبات منابع شغلی ،منابعی که فرد دریافت میکند پیامدهای مثبتی در پی خواهد داشت که تعلقخاطر کاری
کارکنان از آن جمله است ( .)Bakker et al., 2012فرضیه چهارم پژوهش داللت دارد بر تأثیر مثبت مسرت بر رفتار نوآورانه
کارکنان ،که ادبیات موجود نیز مؤید این مطلب است .بررسی ادبیات حاکی از رابطه میان هیجانات مثبت (بهطور مثال
مسرت) و رفتار

نوآورانه است ( .)Slåtten, 2010در تبیین تأیید این فرضیه میتوان به تئوری ساخت و گسترش فردریکسون ( )2001اشاره
نمود .فردریکسون ( )2010در تئوری خود پنج کارکرد برای هیجانات مثبت مطرح نموده است .بر اساس دو تا ازکارکردها
تحت عنوان ساخت و نیز بسط و گسترش ،تأثیر مسرت بر رفتار نوآورانه کارکنان قابل تبیین است .بر اساس این تئوری،
هیجانات مثبت به چند طریق نقش خود را در افزایش شادکامی فرد انجام میدهند که یکی از آنها گسترش دامنه تفکر ـ
عمل است .برعکس هیجانات منفی ،که دیدگاه تونلی 1در فرد ایجاد میکند و تفکر ،اعمال و رفتار فرد را منقبض و محدود
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میسازد ،هیجانات مثبت با گسترش دامنه تفکر ـ عمل لحظهای ،دامنهای وسیع از افکار و اعمال را برای فرد ایجاد میکند
و موجب گشودگی ذهنی افراد و پذیرش ایدههای بدیع در فرد میگردد که سعی در پیگیری آن دارد .بنابراین ،میتوان
اظهار داشت تجربه هیجانات مثبتی مانند مسرت ،خالقیت افراد را افزایش میدهد ،دیدگاه و ذهن او را به مسائل گشودهتر
میسازد و زمینهساز رفتار نوآورانه فرد میگردد .رابطه مثبت میان هیجانات مثبت و رفتار نوآورانه از سوی رایت ( )2006نیز
مورد تأیید قرار گرفته است .عالوهبراین ،سایر منابع در ادبیات نیز بر رابطه میان هیجانات و عملکرد خالقانه تأکید کردهاند
(.)Hirt et al., 2008; Amabile et al., 2005; Miller, 1997
تأیید فرضیه پنجم پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه کارکنان شهرداری مشهد ،با نتیجه سایر
پژوهشها همسو است .بر اساس پژوهش دیویس ( )2009رضایت شغلی تأثیر مثبت بر خالقیت و خلق دانش افراد دارد.
رضایت از شغل ادراکشده افراد ،افزایش انگیزش ذاتی آنان را در پی دارد و بنابراین افراد با سطح باالی رضایت شغلی،
احساس استقالل شغلی بیشتری میکنند و در نتیجه سطح باالتری از رفتار نوآورانه فرانقشی را بروز میدهند (.)Lee, 2008
بر اساس پژوهش ران بایستد ( )2013کارکنانی با سطح باالی رضایت شغلی ،هنگام قرارگرفتن در محیطِ پذیرای ایدههای
نوآورانه ،ایدههای بیشتری را تولید میکنند .در پژوهش نایو ( )2014نیز به تأثیر مثبت رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه اشاره
شده است که همسو با فرضیه مورد تأیید پژوهش حاضر است .در تبیین فرضیه ششم پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت تعلقخاطر
کاری بر رفتار نوآورانه کارکنان شهرداری مشهد ،این استدالل وجود دارد که تعلقخاطر کاری کارکنان ،هیجانات مثبتی را
در آنان ایجاد میکند که تفکر باز و تولید ایده را تهییج میکند ( .)Park et al., 2013نتایج این پژوهش با پژوهش انجامگرفته
از سوی آریانی و هدایتی ( )2018مبنی بر تأثیر مثبت تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه کارکنان همسو میباشد .در فرضیه
هفتم پژوهش نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه مورد تأیید قرار گرفته است .آنچه در
پژوهش حاضر مورد تأکید است احساس مسرت کارکنان است که نتیجه مستقیم توانمندسازی آنان است و خود میتواند
سوقدهنده افراد به تولید ایدههای نوآورانه باشد .به عبارت دیگر ،مدیران با توانمندسازی کارکنان خود میتوانند عالوه بر
شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیهای کارکنان خود در جهت تحقق اهداف سازمان ،موجب مسرت کارکنان شده
و از این طریق زمینه بروز آزادانه ایدههای نوآورانه را فراهم آورند و بدینسان هم اهداف سازمانی و اهداف فردی را محقق
سازند .افراد بهواسطه فرایند توانمندسازی ،آزادی عمل و استقالل در فعالیتها را تجربه میکنند و همانگونه که در تبیین
فرضیه اول پژوهش اشاره شد ،این تجارب که از عوامل انگیزش ذاتی کار است ،زمینهساز هیجانات مثبت کارکنان از جمله
مسرت میشود که بهنوبهخود بستری برای بهاشتراکگذاری آزادانه ایدهها و دانش فراهم میآورد و متعاقباً سبب تهییج
رفتار نوآورانه کارکنان میگردد .گرچه در پژوهشهای پیشین به بررسی نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی
و رفتار نوآورانه پرداخته نشده است ،هر یک از روابط بهطور جداگانه یعنی تأثیر مثبت توانمندسازی بر مسرت کارکنان در
پژوهش اسلیتن ( )2010و نیز تأثیر مسرت بر رفتار نوآورانه (اسلیتن )2011 ،مورد تأیید قرار گرفته است و نتیجه پژوهش
حاضر با آن همسو است .فرضیه هشتم پژوهش به نقش
1. Tunnel Vision

میانجی رضایت شغلی در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه کارکنان شهرداری مشهد اشاره دارد .اینطور بهنظر میرسد
بررسی تأثیر توانمندسازی
کارکنان
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که بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه در پژوهشهای پیشین صورت نگرفته است،
با این وجود در برخی پژوهشها به بخشی از این ارتباط یعنی تأثیر مثبت رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه پرداخته شده است
که نتایج پژوهش حاضر همسو با آن است .بهطور مثال ،در پژوهش نایو ( )2410تأثیر مثبت رضایت شغلی بر رفتار نوآورانه
مورد تأیید قرار گرفته است .در تبیین نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه میتوان به نقش
انگیزش ذاتی مسرت که بهوجودآورنده رفتار نوآورانه است اشاره نمود .کارکنان هنگام تجربه این نوع هیجان مثبت ،احساس
نشاط میکنند و نسبت به کار خود خوشبینتر میشوند و احساس خستگی کمتری را تجربه میکنند و بنابراین احساس
رضایت شکلگرفته در آنان موجب میگردد بیشتر به کارهای خالقانه و به عبارتی رفتار نوآورانه مشغول شوند .فرضیه نهم
پژوهش به نقش میانجی تعلقخاطر کارکنان در رابطه میان مسرت و رفتار نوآورانه کارکنان شهرداری مشهد اشاره دارد که
در پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفت .چیک سنت میهایی ( )1996هنگام مطالعه بر روی تجربه غرقگی افراد ،با بسیاری
از افراد خالق در زمینههای مختلف مصاحبه نمود .وی دریافت که یکی از الزامات تجربه غرقگی ،احساس مسرتی است
که به دلیل ماهیت و نفس کار در افراد ایجاد میشود .تجربه غرقگی شکل عمیقتری از تعلقخاطر کاری کارکنان است،
به عبارتی احساس مسرت موجب میشود افراد بهصورت فیزیکی ،شناختی و هیجانی درگیر کار شوند و این تعلقخاطر
موجبات رفتارهای خالقانه و نوآورانه را فراهم میآورد.
بر مبنای نتایج پژوهش حاضر ،برخی پیشنهادات در راستای اقدامات مدیریتی ارائه میگردد .شهرداری بهعنوان نهاد عمومی
خدمترسان ،با توجه به نقش مهمی که در توسعه پایدار شهری و خدمترسانی به شهروندان دارد و نیز ضرورت پاسخگویی
سریع به انتظارات ذینفعان ،نیازمند کارکنانی توانمند با عملکرد مطلوب و انعطافپذیری باال در پاسخگویی به نیاز شهروندان
است .بهنظر میرسد با توجه به سطح باالی مطالبات شهروندان در نواحی برخوردار شهری و انتظارات آنها از خدماترسانی
شهری ،پاسخگویی مطلوب به این مطالبات در گروی برخورداری از کارکنانی توانمند است که با انگیزش باال و احساس
رضایت درونی و مسرت ،به مشارکت در حل مسائل پرداخته و توانایی انجام امور به شیوهای نوآورانه را دارا باشند .با توجه
به نتایج حاصل از پژوهش ،انتظار میرود اقدامات مدیران در راستای توانمندسازی کارکنان شهرداری مشهد ،از یک سو با
افزایش انگیزش و ایجاد احساس مسرت ،موجب تعلقخاطر کاری و رضایت کارکنان گردد و بهبود بهرهوری کارکنان آنان
را در پی داشته باشد و از سوی دیگر با توسعه توانایی ،دانش و مهارت آنان ،بستر تولید ایدههای نوآورانه را که سبب بهبود
کیفیت خدمات به شهروندان میگردد فراهم آورد .آموزش و توسعه مهارت و دانش کارکنان و فراهمنمودن بستر الزم جهت
بالفعلساختن تواناییهای بالقوه کارکنان ،پاداش مبتنی بر عملکرد و تفویض اختیار متناسب با توانمندی کارکنان ،از جمله
اقداماتی است که میتواند با توسعه توانمندیهای کارکنان شهرداری مشهد ،نقش حائزاهمیتی در بهبود عملکرد آنان داشته
باشد .به عبارت دیگر ،میتوان اظهار داشت اقداماتی که در راستای توانمندسازی کارکنان صورت میگیرد میتواند هم
اهداف فردی و هم سازمانی را محقق سازد .کارکنانی که در کار خود احساس استقالل میکنند و توانایی تصمیمگیری
متناسب با سطح مهارت و تواناییشان به آنها تفویض میشود ،نه تنها مدیران را از صرف زمان برای نظارت مرحله به
مرحله و زمانبر که گاهاً اثر عکس بر عملکرد کارکنان دارد ،بینیاز میسازد ،بلکه موجب مسرت و احساس رضایت در
کارکنان میشود و تعلقخاطر آنان نسبت به کار را افزایش میدهد که برآیند همه این نتایج مثبت میتواند از طریق بروز
رفتارهای نوآورانه در عملکرد آنان پدیدار گردد .با توجه به اینکه آموزش مؤثر و مرتبط یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی
کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است و نیز موجب توسعه ارتباط بین کارکنان و مدیریت و همچنین مشارکت در
برنامههای سازمانی برای باالبردن انگیزههای کاری است،

در راستای افزایش توانمندی کارکنان ،بهتر آن است که مدیران سازمانی درصدد توسعه مهارتها و دانش تخصصی خود
و کارکنان برآیند و این مستلزم آن است که برنامههای آموزشی هدفمند و مستمر و متناسب با نیازهای شغلی ،جایگزین
دورههای آموزشی غیرمرتبط و تشریفاتی گردد که مشارکت کارکنان در آن در غالب موارد برای کسب امتیاز برای افزایش
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حقوق و پاداش است و از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نیست .عالوهبراین ،مدیران میتوانند با ایجاد فضایی که مشوق
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نوآوری است و با تفویض اختیار به کارکنان متناسب با توانایی آنان ،امکان آزادی عمل و زمینه شکوفایی کارکنان و
مسئولیتپذیری آنان را فراهم آورند .بهطور کلی ،پیادهسازی مدیریت عملکرد بهجای ارزیابی عملکرد ،با توجه به رویکرد
توسعهمحوری که دارد میتواند در توانمندسازی کارکنان بسیار تأثیرگذار باشد .یافتههای پژوهش بهروشنی نشان میدهد
اقدامات مدیریتی در راستای توانمندسازی کارکنان در شهرداری بهعنوان یک نهاد خدمترسان عمومی ،با هیجانات و
احساسات افراد مرتبط است .در این پژوهش اهمیت هیجانات مثبت کارکنان در تولید ایدههای نوآورانه ،مورد تأکید قرار
گرفت .از نظر بسیاری از محققان از جمله دمان پور و اشنایدر ( )2009اهمیت نوآوری در سازمان عمومی خدمترسان ،برای
بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان و نیز توسعه ظرفیت حل مسئله کارکنان در این سازمانها از اهمیت ویژهای
برخوردار است .بنابراین ،با توجه به پیامدهای مثبت توانمندسازی کارکنان که تأثیر قابل توجهی در بهرهوری نهاد مذکور
دارد ،مدیران شهری میتوانند با ایجاد فضایی که در آن کارکنان احساس کنند دارای اختیار و استقالل عمل هستند ،از یک
سو موجبات مسرت و رضایت آنان را فراهم آورند و از سوی دیگر به کارکنان خود اعتماد کنند و از طریق تفویض اختیار و
اختیاردادن در مورد تصمیمگیری درباره وظایف ،امکان بهرهگیری از ایدههای نوآورانه در انجام کار را فراهم آورند .در
پژوهش حاضر ،سعی بر آن بوده که به توسعه دانش موجود در رابطه میان توانمندسازی بهعنوان اقدام مدیریتی و احساس
مسرت کارکنان پرداخته شود .انجام پژوهشهای آتی در رابطه با توسعه مفهوم احساس مسرت و به عبارتی شناسایی
مؤلفههای این سازه در سازمانهای داخلی ،مطلوب بهنظر میرسد .عالوهبراین ،در این پژوهش تنها به بررسی تأثیر
توانمندسازی بهعنوان اقدام مدیریتی بر احساس مسرت کارکنان پرداخته شد و بررسی تأثیر سبکهای رهبری بهویژه
رهبری خدمتگزار نیز میتواند بر دانش موجود در این زمینه بیفزاید.
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