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 چکيده

با هدف  ب  یبررسپژوهش حاضر    يكاركنان سازمان جهاد كشاورز یبا عملکرد شغل یسازمان یو چابک یسازمان  ينوآور نیرابطه 

روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماري پژوهش شامل كلیه كاركنان   انجام پذیرفته است.  جنوب استان كرمان

نفر از آنان بصورت نمونه  مورد پیمایش    196نفر( می باشد كه بر اساس فرمول كوكران    300سازمان جهاد كشاورزي استان كرمان)

بر اساس پرسشنامه استاندارد استفاده شده استقرار گرفتند.   پرسشنامه در تحقیقات قبلی استفاده   پرسشنامه ها  كه مشابه این 
  0/ 893و    892/0به ترتیب كاركنان    یعملکرد شغل و یسازمان  یو چابک  یسازمان ينوآورشده است و ضریب روایی پرسشنامه هاي 

 ی و چابک  یسازمان ينوآورپرسشنامه هاي    ییایپا  بیضر افزارنرم یخروج در آلفا مقدار پژوهش  این در  تعیین گردیده است.91/0و 

نرم تعیین گردیده است.  907/0و   913/0و    902/0به ترتیب  كاركنان   یعملکرد شغل  و  یسازمان براي تجزیه  و تحلیل داده ها از 
ستفاده  استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون ا  20نسخه   SPSSافزار 

یافتهش نشان  میده است.  كاركنان سازمان جهاد   یبا عملکرد شغل یسازمان  یو چابک یسازمان ينوآور دهد كه بینهاي پژوهش 

 وجود دارد. معنادار رابطه جنوب استان كرمان يكشاورز

 .كرمان استان  جنوب  كشاورزي جهاد سازمان  ،شغلی  عملکرد ،سازمانی  چابکی ،سازمانی نوآوري  :يديکل واژگان
 

  

  یبا عملکرد شغل یسازمان یو چابک یسازمان ينوآور  نيرابطه ب  یبررس

 جنوب استان کرمان  يکارکنان سازمان جهاد کشاورز

 

 * 2سعيد صيادي  ، 1موسی ساالري
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 مقدمه

ها، طریق اتخاذ تکنولوژي  ها، فرآیندها، تولیدات یا خدمات جدید و میل به تغییر از  كاربست ایدهپذیرش و نوآوري شامل 

تواند به عنوان یك ساختار دانش در  مینوآوري  (  2016)و همکاران  1هاي مدیریتی جدید است. از نظر سیگوامنابع، مهارتها و نظام

در صورتی كه كاركنان سازمان از قابلیت  هاي بازار را شناسایی كند.  تا پویایی  سازد را قادر می  نظر گرفته شود كه شركت یا سازمان

باالي نوآوري فردي برخوردار باشند، نشاط سازمانی افزایش یافته، تعارضات غیرسازنده كاري كاهش یافته و عملکرد سازمانی بهبود 
یافت)نیك طبع،   به(.  1395خواهد  محیط تعریف كرده اند. در این معنا عالوه بر آمادگی  چابکی را پاسخی قبل از وقوع تغیرات، 

شریفی  "براي تغییر، توانایی پیش بینی آن و انجام حركاتی قبل از وقوع علت نیز از جمله ملزومات چابکی در نظر گرفته شده است.  

نظم دنیاي جدید كسب انجام دادند، سازمانی را چابك دانستند كه با بینشی وس  2001طی مطالعاتی كه در سال " 2و ژانگ یع از 
و كار و با تجربیاتی عظیم از قابلیت ها و توانایی ها، تالطم محیطی را جذب می نماید و بخش هاي سودمند بازار را به تسخیر خود  

در می آورد. در تعریفی دیگر به یکی از مهمترین ویژگی هاي سازمان چابك یعنی دانش محور بودن آن اشاره شده و چابکی را  

ز طرفی سازمانی چابك است كه كامأل سریع السیر، سازگار ا  (.2011، 3وانایی مدیریت و بکارگیري موثر دانش تعریف كرده اند)داوت
و قدرتمند بوده و بتواند به تغییرات ناگهانی، فرصت هاي جدید بازار و نیازهاي مشتریان، در كوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهد ) 

( و نشان  2008و رو،   كند اشاره دارد )بایرزبه درجه انجام وظایفی كه شغل یك كارمند را تکمیل می  5شغلی  عملکرد(.  4،2012پاتل

به انجام میمی به صرف انرژي  شغلی  رساند. عملکرددهد كه چگونه یك كارمند الزامات یك شغل را  اغلب با »تالش« كه اشاره 

یکسان تلقی می   ( عملکرد2008)  همکارانو   6نو .شود.گیري میها اندازهبراساس نتایج فعالیتعملکرد در صورتی كه شود،  دارد 
ناشی از ویژگیشغلی  نظیر آن میهاي شخصی، مهارترا  ها از طریق رفتار كاركنان به نتایج عینی تبدیل  دانند. این ویژگیها و 

براي انجام یك شغل را داشته  ا و سایر ویژگیهها، تواناییشوند. در واقع كاركنان تنها در صورتی كه دانش، مهارتمی هاي ضروري 

نشان دهندباشند می  .  توانند رفتارشان را 

 

 بيان مساله تحقيق
عملکرد شغلی به دلیل تاثیر گذاري بر اهداف و كاركرد موثر در سازمان یکی از سازه هاي محوري در روان شناسی سازمانی  

طبق وظایف قانونی مقرر شده است و میزان تالش و  2017و همکاران،    7و كار است)دان بازده افراد  (.عملکرد شغلی به صورت 

(.از برنامه  2005و همکاران،  8حدود موفقیت یك كارمند را در اجراي وظایف شغلی و تکالیف رفتاري مورد انتظار بیان می كند)بیرن
هاي مهم مدیریت یك سازمان در بخش كالن،بررسی و شناخت عوامل موثر بر عملکرد كاركنان است تا از این راه عوامل مرتبط  

را  شغلی  ( عملکرد  2005(.بیرن و همکاران)2016و همکاران،  9با آن مانند قابلیت هاي مختلف كاركنان درک و تقویت شوند)فلیسا

به شامل   محوله ،سازماندهی  انجام امور  راستاي  شده در  تحصیالت آموخته  بیانگر تجربه و  دانند:دانش كه  بعد ذیل می  سه 

استفاده از قوانین  اطالعات،داشتن اطالعات در مورد قوانین،بخشنامه ها در مورد قوانین،بخشنامه ها و قوانین،بخشنامه ها و رویه ها،
هنر تلفیق    مهارت:شامل تجربه مفید كاربردي، د سازي و دانستن اینکه چه كاري باید انجام شود؛اعتقاد به مستن در مواقع مناسب،

حل مشکالت جزئی،شناسایی   جمع آوري ،تجزیه و تحلیل و تخلیص داده ها،كار با سیستم هاي جدید، دانش و كار خواسته شده،

كاربردي و مهارت مستند سازي نرم افزارهاي  از  از دانش و مهارت آموخته شده   و معرفی و استفاده  است؛توانایی:شامل استفاده 
براي انجام وظایف،انجام كار محوله به بهترین نحو ممکن،انجام وظایف محوله در شرایط پیچیده و توانایی مستند سازي است)بیرن  

(  2012)10.چان و اشمیت (.تاكنون مطالعات مختلف صورت گرفته به نحوي به ضعف عملکردي شغلی پرداخته اند2005و همکاران،
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(معتقدند كه  2017)  11در تحقیق خود ضعف عملکردي شغلی را ناشی از كیفیت زندگی كاري پایین آنان می دانند.اوكانو و پانون

باعث افت عملکرد شغلی كاركنان می شود.از طرف دیگر سینگ (معتقد است  2015) 12عدم مسئولیت پذیري  و عدم قابلیت اتکا 
( نیز از بعد فردي و از زاویه ویژگی هاي  2010و همکاران )  13ي كاركنان باعث ضعف عملکردي شغلی می شود. لوكه عدم توانمند

فردي به عملکرد كاركنان پرداخته اند و انگیزش،شخصیت،دانش و قابلیت خالقیت و نوآوري را عوامل مهمی در عملکرد شغلی می  

ی  كنند عملکرد شغلی ضعیف باعث در بعد فردي باعث كاهش تعهد سازمانی دانند. بدین ترتیب و همانطور كه محققین اشاره م
شده)عبدالرزاقی،   شغلی  رضایت  می  1394و  سازمانی  اثربخشی  كاهش  و  سازمانی  عملکرد  باعث افت  سازمانی  بعد  در  ( و 

مورد بررسی قرار گیرد. نتایج    (. توجه به عملکرد كاركنان در  بنابراین بایستی عوامل مرتبط با عملکرد كاركنان1395گردد)قطبی،

شغلی)قنبري و همکاران،   نشان می دهد كه عملکرد شغلی با متغیرهایی نظیر استقالل  (؛ لنگرهاي 1395تحقیقات انجام شده 

یارمحمد زاده،   پذیري و رضایت  1395(؛ استرس شغلی)وثوقی و همکاران،  1395مسیر شغلی)غالمی و  (؛ هوش عاطفی، انطباق 
نتیجه كاري كاركنان   رابطه دارد. (2016، 14ناداكومارشغلی)مایکل و   به عملکرد شغلی كاركنان به عنوان مهم ترین  عدم توجه 

بهره وري و كارایی كاركنان، افزایش فساد اداري،   از جمله افزایش میل كاركنان نخبه به ترک خدمت، كاهش  پیامدهاي منفی 

 (.1398كاهش سالمت سازمانی)ثاقب و همکاران،كاهش تعهد سازمانی بخصوص تعهد عاطفی كاركنان و  
باشد )امیري، داشته  كاركنان رابطه  عملکرد  با  تواند  سازمانی می  نوآوري  كه  رسد  می  نظر  به  دنیاي 1396اینطور  (. در 

ستلزم  امروزي،توانایی سازگاري و اداره كردن تغییرات؛عامل اصلی  موفقیت و بقاي هر سازمانی محسوب شده و كسب این توانایی م

توجه سازمان به مفهوم نوآوري سازمانی است.به عبارت دیگر سازمانهاي امروزي براي ادامه حیات خود بایستی پویا بوده و كاركنان 

نوآوري باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق ساخته و جوابگوي نیازهاي جامعه نیز باشند)سیاوشی   آنها بایستی افراد 
 نیازمند مناسب، هاي فرصت از استفاده و خارجی هاي چالش از غافل نشدن براي سازمان (. بر این اساس1396و همکاران،  

 محیط سازمانی، از هاي جدید ه اید اخذ ضمن یادگیري مختلف هاي سبك به توجه با تا است هاي درونی قابلیت و تواناییها

یکی دیگر از متغیرهایی كه با عملکرد   (.15،2012)یانگ و همکاران كند نهادینه خود درون در ارزش یك عنوان به را ها آن همزمان
چابکی سازمانی است)میركمالی و كرمی، پی در  1395كاركنان رابطه دارد،  پی در  به افزایش رقابت،تغییرات شدید و  (. با توجه 

پاسخ گویی و انعطاف پذیر چابکی سازمانی و ارتقا   چابکی  ي سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.عرصه فعالیت سازمانها مفهوم 

براي مهندسی بنگاه سازمانی ( چابکی سازمانی را شامل 2001شریفی و ژانگ) هاي رقابتی یك پارادایم جدید شده است.در واقع 

عبارتست از   چهار مولفه شایستگی، پاسخ گویی، انعطاف پذیري و سرعت دانسته و آن را اینگونه تعریف می كنند: چابکی سازمانی
نیاز به این پارادایم جدید، مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در    ( .2001پاسخ سازمان به محیط قبل از وقوع تغییرات)شریفی و ژانگ،

ها و مشتریان خواهان محصوالت ارزان، متناسب با كند. بازارمحیطی است كه بنگاهها را وادار به پاسخ پیش كنشی به تغییرات می

  (.  1394)ریکی،ها هستندو دسترسی سریع به آنسالئق خود 
 

 اهميت  و ضرورت تحقيق

 منابع صاحبنظران، تمامی (. تقریبا1398ً است)ثاقب و همکاران، وابسته آن انسانی نیروي به سازمان هر وجودي فلسفه

 عظیم تحوالت و دارد سازمان تحول در محوري نقش انسانی كرده اند. بنابرابن منابع قلمداد عامل اساسی ترین به عنوان را انسانی

 عملکرد به نیل براي سازمانی هر (.1395میگیرد )وثوقی و همکاران،  سرچشمه عامل این فکري هاي نامحدودتوانمندي از سازمانی

 از درجه اي به تا سازد مساعد كاركنان براي را محیط تا است هاییراه جستجوي در مؤثر، بهره وري و كارایی و مطلوب شغلی

بیشتري كه برسند توانایی  انتظار مورد كلی هايارزش به عنوان  شغلی عملکرد واقع باشند.در داشته كارشان روي بر تأثیرگذاري 

  ،16میده )ماتاویدلو  انجام زمان از مشخص دوره یك طول در فرد یك كه است شده رفتاري تعریف مجزاي تکه هاي از سازمان
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از قابلیت فکري و   كه كنند عمل خوبی به خود مشاغل در توانند می زمانی مردم كه می كند بیان (2014)17فاچونگ (.2013

 بهره وري، افزایش و سازمان عملکرد ارتقاي و بهبود باشند. بهره مند مناسب عملکرد داشتن براي الزم انگیزش و توانایی خالقانه،

 است. به عالوه مدیران مهم وظایف و بدیهیات جمله از شده گرفته به كار مادي و انسانیمنابع   از بازدهی حداكثر به نیل به منظور

 بودن اختیار در دارد، داشته و شغلی وظایف موثر ایفاي به انکارناپذیر و مستقیم تأثیري فراوان هايپژوهش گواهی به عاملی كه

عملکرد خود؛ كه است كاركنانی برده و در موقعیت هاي الزم بتوانند   لذت شغلی هايو مسئولیت وظایف ایفاي از در راستاي ارتقاي 
 شده ارایه مختلفی هاي دیدگاه شغلی عملکرد مورد در(.1398 )میرزایی و گل پرور، ایده هاي خالقانه اي را مطرح و اجرا كنند

 محصول، میزان به عبارتی یا دهند می بروز خود از شغل با ارتباط در افراد، كه رفتارهایی به مجموع در واقع شغلی عملکرد،است

(.  1395)قنبري و همکاران،    شود می ،تعریف بشود خود، حاصل شغل در فرد اشتغال موجب به كه است اي بازده یا و پیامد

شرایط رقابتی و نتیجتا ارتقاء عملکرد سازمان  عامل كلیدي براي توفق بر رقبا در  شغلیبنابراین مشخص می شودكه ارتقاء عملکرد  
است.بر این اساس سازمان عملکرد   و در حال تغییر امروزي  ها بایستی به دنبال روش ها،عوامل و مکانیزم هایی باشند كه  روي 

تأثیر گذار بوده و با مدیریت این روش ها و مکانیزم ها  بتوانند به اهداف خود نائل شوند. با مرور ادبیات علمی در می یابیم   شغلی

انها در این راستا بایستی از منابع وقابلیت هایی برخوردار باشند كه كمیاب،غیر قابل تقلید، ارزشمند و غیر قابل جایگزین  كه سازم
 (.1395)عبدالرزاقی،  باشند.

 

 پيشينه تحقيقات انجام شده

 تحقيقات داخلی 

بر مدیریت نوآوري در صنعت بیمه و الویت  ( تحقیقی با عنوان 1396)  اصغري و پیله وري ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار 
) تحقیق موردي: بیمه پارسیان(  - 1عامل اصلی شامل:   5را انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد كه    بندي آنها با تحلیل شبکه اي 

بر  به ترتیب مهم ترین عوامل  عامل تکنولوژي -5عامل سیستم   -4عامل فرایند  -3عامل استراتژي   -2عامل سازمان  تاثیرگذار 

 هستند.  مدیریت نوآوري در صنعت بیمه

ارائه مدل نوآوري مبتنی بر مشتري با تمركز بر روي مراحل اولیه فرآیند نوآوري ( تحقیقی با عنوان  1395) مالیی و همکاران
»مقدمات نوآوري« می گویند می تواند منجر به افزایش    را انجام دادند. نتایج تخقیق نشان داد كه  زمحصول، در پارادایم نوآوري با

 .خالقیت و موفقیت نوآوري شود

به دولت الکترونیکی با چابکی سازمانی( تحقیقی با عنوان 1394)  وزین كریمیان و همکاران بین گرایش  را  مطالعه ارتباط 
گرایش به دولت الکترونیکی با تمام مولفه هاي چابکی )رهبري سازمانی، تغییر سازمانی، انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان داد كه  

 .فرهنگ سازمانی، خدمت مشتریان و مدیریت عملکرد( و در نتیجه چابکی سازمانی ارتباط دارد

نتایج  ه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی را انجام دادند.  تحقیقی با عنوان بررسی رابط   (1391صادقیان و همکاران)

بین مولفه هاي    تحقیق همچنین  دارد  وجود  معناداري  چابکی سازمانی رابطه  سازمانی هدفمند و  بین فراموشی  كه  نشان داد 
همچنین بین  یادگیري زدایی از ابعاد فراموشی سازمانی با همه مولفه هاي چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ 

عادتهاي بد با مولفه هاي  فناوري و بازار از مولفه هاي چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، ولی مولفه اجتناب از 

بین مولفه اجتناب از عادتهاي بد با سایر مولفه هاي چابکی از جمله ادغام، تیم سازي، كیفیت، تغییر، توسعه منابع و رفاه كاركنان 
نتایج آزمون سازمانی هدفمند پیش بینی خوبی را  رگرسیون ن  رابطه معناداري وجود ندارد. همچنین  شان می دهد كه فراموشی 

بیشترین میزان پیش بینی را  ازچابکی ساز مانی داشته است و در بین مولفه هاي فراموشی سازمانی هدفمند مولفه یادگیري زداي 

 .از چابکی سازمانی داشته است
مدیریت دانش در چابکی سازمانهاي تجاري )مدل یابی معادالت ساختاري( )مورد  نقش( تحقیقی با عنوان 1391كدخداپور)

تایج آزمون همبستگی بین مدیریت دانش  را انجام داده است.  (محور پارک علم و فناوري شهرستان یزدهاي دانشمطالعه: شركت

نشان و چابکی، ارتباط معنی دار این عوامل داده، در خصوص ارتباط و تاثیر عناصر مدیریت دانش بر اقدامات چابکی سازمانی  را 

به عبارت   بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارتباط معنی داري وجود دارد.  نتایج نشان داد كه در اكثر موارد 
 

17 Fachong 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/572665
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/572665
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توان اظهار داشت، هر یك از این باشند. در مجموع میتواند بر روي اقدامات چابکی اثر گذار دیگر، اكثر عناصر مدیریت دانش می

 .ابعاد زیر ساختی و فرآیندي به نحوي به بخشی ازابعادچابکی در ارتباط هستند
رابطه اخالق كاري با عملکرد شغلی كاركنان اداري درمانی دانشگاه علوم بهزیستی  ( تحقیقی با عنوان  1398ثاقب و همکاران)

بین اخالق كاري و ابعاد آن با عملکرد شغلی را انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد كه    1396در سال   و توانبخشی و مراكز تابعه

بعد دلبستگی و عالقه اخالق كار با عملکرد  به اینکه مقدار ضریب همبستگی  با توجه  كاركنان رابطه مثبت معناداري وجود دارد. 
بعد پشتکار اخالق0/563شغلی  بعد روابط سالم 0/569كار با عملکرد شغلی   ، مقدار ضریب همبستگی  ، مقدار ضریب همبستگی 

بعد روح جمعی اخالق كار با عملکرد شغلی   0/512اخالق كار با عملکرد شغلی  بود، بین همه   0/570و مقدار ضریب همبستگی 

 .ابعاد اخالق كاري و عملکرد شغلی رابطه معناداري وجود دارد

بررسی تاثیر استرس شغلی بر سالمت عمومی و عملکرد شغلی كاركنان مراقبت ( تحقیقی با عنوان 1395وثوقی و همکاران)
نشان داد كه  پرواز ین استرس ناشی از محیط كار با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنی داري وجود  را انجام دادند. نتایج تحقیق 

غلی عملکرد شغلی كاهش می یابد. همچنین سالمت عمومی نقش واسطه اي در رابطه دارد. بدین معنی كه با افزایش استرس ش

 .با استرس ناشی از محیط كار و عملکرد شغلی دارد
 

 تحقيقات خارجی

هاي ضروري ها و  مدلكند كه روش( در تحقیقی با عنوان »چابکی سازمانی و زیربناي دانش« نتیجه گیري می2013)  18بکر
غلبه بر عدم اطمینان در سازمانكنونی كافی   براي  نیاز به استراتژينیستند و  انطباقهاي چابك،  بههاي  براي  كارگیري پذیري 

 ابزارهاي مدیریت دانش است.

( ضمن بحث و بررسی مفصل در خصوص مقوله چابکی سازمانی،در مطالعاتشان به منظور بیان  2015و همکارانش)  19گلدمن
رقباي چابك تغییر را تسریع كرده، بازارها و مشتریان   كنند:ها اینگونه نتیجه گیري میکی تولید بنگاهاهمیت چابك سازمانی و چاب

نیازهاي مشتریان ظاهر می شوند. اگرچه  است كه در آن بازارها و  شناخت آنها از مسیري  جدیدي ایجاد می كنند كه خارج از 

نشان دهد، لیکن نقطه قوت رقباي چابك در پیش بینی پیش چابکی به كمپانی اجازه می دهد تا خیلی سریعتر ازگذشت ه واكنش 
به محیط رقابتی  از عمل نیازهاي مشتریان و رهبري در ایجاد بازارهاي جدید ازطریق نوآوري دائم است. چابکی یك پاسخ جامع 

 . استجدید است كه به وسیله نیروهایی كه تسلط سیستم تولیدي انبوه را كاهش داده اند، شکل گرفته  

( تحقیقی با  عنوان احساس خودشیفتگی مدیر عامل و عملکرد شغلی:نقش تعلق سازمانی  را 2014و همکاران) 20كریستوفر

انجام دادند.یافته هاي تحقیق  نشان داد كه احساس خود شیفتگی مدیر عامل می تواند با توجه به نقش تعدیل كننده پویایی هاي  
 ملکرد شغلی تاثیر بگذارد.تیم مدیریتی شركت  و تعلق سازمانی كاركنان روي ع

 

 چارچوب نظري تحقيق
عملکرد شغلی به عنوان متغیر مالک مورد  نوآوري سازمانی و چابکی سازمانی به عنوان متغیر پیش بین و  در این تحقیق 

مولفه   (استفاده می شود كه شامل  2007در این تحقیق براي بررسی نوآوري سازمانی از چارچوب استرنبرگ)بررسی قرار می گیرد.  

 نوآوري شناختی.-2نوآوري عاطفی-1هاي ذیل است:
 سرعت -4شایستگی؛-3انعطاف پذیري؛-2پاسخ گویی؛-1(چابکی سازمانی را شامل ابعاد ذیل می دانند:2001شریفی و ژانگ)

بررسی عملکرد شغلی از چارچوب بیرن و همکاران) (استفاده می شود كه شامل مولفه هاي ذیل  2005در این تحقیق براي 

 دانش-3مهارت-2توانایی  -1است:
پرداخته اند. تحقیق حاضر  بین متغیرهاي  به بررسی رابطه  برخی از محققین  و همکاران   21به عنوان مثال كلوپ تا كنون 

نظرات جدید تشویق شده،ارائه ایده ( در تحقیق خود اشاره می كنند در سازمان2019) پیشنهادات و  هایی كه كاركنان به ارائه 
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پیشنهادات و ایدههاي   پیشرفت سازمان به عنوان یك ارزش مهم سازمانی قلمداد شده و از  هاي كاركنان در راستاي  جدید براي 

به فکر ترک  به ماندن در سازمان تمایل داشته،كم تر  توسعه محصوالت جدید به نحو موثري استفاده می شود، كاركنان بیش تر 
 عالقه مند بوده و عملکرد شغلی بهتري دارند. شغل خود بوده و به سازمان و همکارانشان

 

 فرضيه هاي تحقيق
 فرضيه هاي اصلی

 .رابطه وجود دارد جنوب استان كرمان  يسازمان جهاد كشاورز بین نوآوري سازمانی با  عملکرد شغلی كاركنان در

 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان يسازمان جهاد كشاورز بین چابکی سازمانی با  عملکرد شغلی كاركنان در

 فرضيه هاي فرعی

 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان  يسازمان جهاد كشاورز عملکرد شغلی كاركنان درنوآوري عاطفی با  بین  

 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان يسازمان جهاد كشاورز عملکرد شغلی كاركنان درنوآوري شناختی با  بین  

 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان يسازمان جهاد كشاورز عملکرد شغلی كاركنان دربا    بین پاسخ گویی
 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان يسازمان جهاد كشاورز عملکرد شغلی كاركنان دربا    بین انعطاف پذیري

 .رابطه وجود دارد جنوب استان كرمان  ياد كشاورزسازمان جه عملکرد شغلی كاركنان دربا   بین شایستگی

 .رابطه وجود دارد  جنوب استان كرمان  يسازمان جهاد كشاورز عملکرد شغلی كاركنان دربا   بین سرعت

 

 روش تحقيق
یافته معطوف است و  در آغاز نیاز به  اي از دانش سازمانمند است كه به كشف و پروراندن مجموعهتحقیق یك فعالیت نظام

)آپن هیم ، نقاد و شکاک دارد  نماید چه 1968،   22تفکري دقیق ، منطقی  (. هدف از این تحقیق آن است كه پژوهشگر مشخص 

نماید تا او را هر چه دقیق تر وسریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هاي احتمالی كمك نماید )نادري ونراقی ،   روشی را اتخاذ 
توسعه می    یعملکرد شغل و    یزمانسا  یو چابک  یسازمان ينوآور(. پژوهش حاضر، بدین دلیل كه دانش كاربردي را در مورد 1389

نظر شیوه گردآوري و تحلیل اطالعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است.  نظر هدف، پژوهش كاربردي است، از   دهد، از 

بررسی است،تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است كه هدف آن یا پدیده هاي مورد  اجراي    ها توصیف كردن شرایط 

به فرآیند تصمیم گیري باشد )سرمد وهمکاران ،    تحقیق توصیفی یا یاري دادن  می تواند صرفا براي شناخت بیشتر شرایط موجود 
1389  .) 

 

ها داده   ابزار گردآوري 
 در این پژوهش، به منظور جمع آوري داده هاي مورد نیاز، سه پرسشنامه تنظیم گردید:  

نوآوري سازمانی است كه داراي    :پرسشنامه اول -الف با   15این پرسشنامه مربوط  سئوال است و هر آزمودنی به سواالت 

ندارم ، مخالفم ،  كامال مخالفم( پاسخ می دهد . از  پرسش مربوط    15مقیاس پنج در جه اي لیکرت )كامال موافقم ،موافقم ،نظري 

به نوآوري عاطفی و    7به نوآوري سازمانی ،  گزینه    5هر سؤال داراي  پرسش مربوط به نوآوري شناختی است.   8پرسش مربوط 
نمره   نمره  5است كه طیف و امتیازبندي سؤاالت به صورت كامال موافقم  ندارم نمره  4، موافقم  ، كامال 2، مخالفم نمره 3، نظري 

 باشد.  می 1مخالفم نمره  

سئوال است و هر آزمودنی به سواالت با    16اراي  این پرسشنامه مربوط به چابکی سازمانی  است كه د پرسشنامه دوم: -ب

پرسش مربوطه،   16مقیاس پنج در جه اي لیکرت )كامال موافقم ،موافقم ،نظري ندارم ، مخالفم ،  كامال مخالفم( پاسخ می دهد . از 

به پاسخ گویی، 4 به شایستگی،  4پرسش مربوط  ط به سرعت پرسش مربو 4پرسش مربوط به انعطاف پذیري و   4پرسش مربوط 

 
22-   َ Apenhim   
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نمره  5هر سؤال داراي  است.  نمره  5گزینه است كه طیف و امتیازبندي سؤاالت به صورت كامال موافقم  ندارم 4، موافقم  ، نظري 

 باشد.می  1، كامال مخالفم نمره 2، مخالفم نمره 3نمره 

پرسش مربوط به    12از  باشد.  پرسش می  12این پرسشنامه مربوط به عملکرد شغلی است كه داراي    پرسشنامه سوم: -ج

به مهارت و   4سوال مربوط به دانش، 4،    عملکرد شغلی گزینه   5هر پرسش داراي  سوال مربوط به توانایی است.  4سوال مربوط 
نمره  است كه طیف و امتیازبندي پرسش نمره  5ها به صورت كامالً موافقم  ندارم نمره 4، موافقم  ، كامالً 2، مخالفم نمره 3، نظري 

 باشد.می 1نمره  مخالفم 

 

و نمونه آماري تحقيق  جامعه 

معموال در هر پژوهش ،جامعه مورد پژوهش یك جامعه آماري است كه پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهاي آن  
جهاد كشاورز(. جامعه آماري این پژوهش شامل كلیه كاركنان 1389)سرمد وهمکاران ،  به مطالعه بپردازد جنوب استان   ياداره 

نمونه   196نفر می باشد كه براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران ،    300به تعداد  كرمان  نفر انتخاب شدند و از 

وكران با فرض زیر استفاده شده است ) رابطه حجم نمونه نیز از فرمول ك براي تعیینگیري به روش تصادفی ساده  استفاده شد.  

1): 
 1رابطه 

 

96/1  Z=  .صدک نهصد و هفتاد و پنج هزارم در توزیع نرمال استاندارد  

5/0 =−= pplq  : نسبت واحدهاي جامعه با یك ویژگی موردنظر,
05/0 = نوع اول  : خطا یا احتمال ارتکاب به خطاي 

05/0 =d .برآورد در نظر گرفته شده  : حداكثر خطاي 

300 =Nحجم جامعه : 

 

ها و تحليل داده   روش تجزیه 

پرسشنامه جمع   196روز، تعداد   17نامه در بین كاركنان  توزیع شد و نهایتاً بعد از  پرسش  200ها تعداد  آوري دادهبراي جمع
نرم افزار  با استفاده ازآوري گردید. براي تجزیه و تحلیل داده ها ،  جدول هاي فراوانی و    ضمن استفاده از آمار توصیفی  SPSSاز 

براي توصیفهاي دایره، نمودارنمودارهاي ستونی هاي دموگرافیك  وضعیت شاخص   اي، نمودارهاي هیستوگرام و نمودارهاي راداري 

براي تعیین رابطه بین دو متغیر، پیرسون و    نفرضیه هاي تحقیق از آزمو  بررسیسپس جهت   .و فرضیات تحقیق ارائه گردیده است
 استفاده شده است.متغیر مالک و متغیرهاي پیش بین ، رگرسیون چند متغیره براي بررسی رابطه بین  ضریب تعیین

 

و تحليل فرضيات تحقيق  تجزیه 

هاي ها اطمینان پیدا كرد،براي آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمونقبل از آزمون فرضیات تحقیق باید از نرمال بودن داده

نیمیاسمیرنوف   -كولموگروفها،آزمون توان استفاده كرد. یکی از این آزمونمختلفی می ز از این آزمون باشد كه در این تحقیق 
 (.  1)جدول    شده استاستفاده

0H:  متغیرهاي مدل نرمال هستند 

1H:  متغیرهاي مدل نرمال نیستند 
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 اي براي متغيرهاي تحقيقاسميرنوف یک نمونه -کولموگروف( آزمون 1جدول )

 متغیر zآماره  سطح معناداري

 نوآوري سازمانی 81/0 086/0

 نوآوري شناختی 27/1 087/0

 نوآوري عاطقی 49/1 09/0

 چابکی سازمانی 67/1 073/0

 پاسخ گویی 92/0 055/0

 شایستگی 81/0 057/0

 انعطاف پذیري 55/1 061/0

 سرعت 13/1 072/0

 عملکرد شغلی 47/1 08/0

 دانش 53/1 062/0

 مهارت 89/1 058/0

 توانایی 36/1 064/0

 
نتیجه  مشاهده می باالطور كه در جدول كند. همانرا مشخص میي  آمارهاي  آزموننوع  ، نرمال بودن متغیرها  آزمون شود 

 .  متغیرهاستباشد، بیانگر نرمال بودن این  می صدم  5 بیش تر از، متغیرهاسطح معناداري  این آزمون براي تمامی  

 

 رگرسيون چندگانه آزمون فرضيه اصلی 

0H  جنوب استان   يسازمان جهاد كشاورز  كاركنان درعملکرد شغلی كاركنان با  و چابکی سازمانی نوآوري سازمانی: بین

 .رابطه وجود ندارد كرمان

1Hنوآوري سازمانی جنوب استان   يسازمان جهاد كشاورز  عملکرد شغلی كاركنان كاركنان دربا  و چابکی سازمانی : بین 

 .رابطه وجود دارد كرمان

 

 خالصه مدل
خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون كه فرضیه استقالل خطاها از یکدیگر رد شود و  درصورتی

ندارد. بدین منظور از آزمون دوربین بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده می  23واتسون-وجود   شود. چنانچه این آماره براي 
بگیرد،    5/2تا  5/1 در بازه   رد     0Hشود و در غیر این صورت  پذیرفته میآزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده    0Hقرار 

یعنی میمی پذیرفت كه بین باقیماندهشود  این مدل    زیر براي جدول هايیافته بر اساس آماره ها همبستگی وجود دارد. اینتوان 

رعایت شده است. همچنین در ادامه بهینه بودن  2باشد . بنابراین فرض استقالل خطاها از یکدیگر با توجه به جدول  می  5/2برابر  

 گیرد.مدل موردسنجش قرار می

 خالصه مدل تحقيق (2)جدول 

 شدهتعدیل  Rمجذور  Rمجذور  R مدل
خطاي استاندارد  

 برآورد شده

-آماره آزمون دوربین

 واتسون

1 976/0 953/0 952/0 1646/0 5/2 

 

 
23Watson-Durbin -  
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دهنده این ست كه مدل رگرسیون قدرت توضیح دهندگی بسیار باالیی دارد.  نشان باشد كهمی  97/0در این جدول   Rمقدار 

بگوییم كه مدل انتخابباشد كه میمی  95/0شده  تعدیل  2Rدر جدول فوق  مقدار   همچنین واریانس در متغیر   95/0شده  توانیم 
 .شده قدرت تبیین متوسط داردل انتخابدهد مد. كه نشان میحساب آورده استمالک را به

بین فرضیه با عملکرد شغلی ي اصلی این پژوهش در مورد ارتباط  ي باشد كه رابطهمینوآوري سازمانی و چابکی سازمانی 

نوآوري سازمانی و چابکی سازمانی دهد كه سطح معناداري متغیرهاي نتایج نشان می گردد.ها تائید میمستقیم و معنادار بین  آن
با توجه به نتایج تحقیق بین نوآوري سازمانی و چابکی معنادار است.   001/0باشد كه در سطح می  000/0و    000/0برابر به ترتیب 

 سازمانی با عملکرد شغلی كاركنان رابطه وجود دارد .

بین دو متغیر ي فرعی اول این پژوهش در مفرضیه باشد  براي تغییر می  با عملکرد شغلی كاركنان  یعاطف ينوآورورد ارتباط 

بر اساس جدول همبستگی ترسیم بین دو متغیر رابطهكه  متغیر تائید میشده  بین این دو  و معنادار  مستقیم  ضریب   گردد.ي 
بین  پیرسون  سطح  ا  609/0برابر   با عملکرد شغلی كاركنان  یعاطف  ينوآورهمبستگی  كه در  نمودار  معنادار است.    001/0ست 

 كند. خوبی این مطلب را تائید میپراكنش نیز به

باشد  براي تغییر میبا عملکرد شغلی كاركنان    یشناخت ينوآوري فرعی دوم این پژوهش در مورد ارتباط بین دو متغیر  فرضیه
بر اساس جدول همبستگی ترسیم بین دو متغیر رابطهكه  مستقیشده  متغیر تائید میي  بین این دو  و معنادار  ضریب   گردد.م 

پیرسون بین  نمودار  معنادار است.   001/0است كه در سطح    777/0برابر با عملکرد شغلی كاركنان  یشناخت  ينوآورهمبستگی 

 كند. خوبی این مطلب را تائید میپراكنش نیز به

بین دو متغیفرضیه باشد  براي تغییر میبا عملکرد شغلی كاركنان   ییپاسخ گور ي فرعی سوم این پژوهش در مورد ارتباط 
بر اساس جدول همبستگی ترسیم بین دو متغیر رابطهكه  متغیر تائید میشده  بین این دو  و معنادار  مستقیم  ضریب   گردد.ي 

نمودار پراكنش معنادار است.    001/0است كه در سطح   725/0با عملکرد شغلی كاركنان  برابر    ییپاسخ گوهمبستگی پیرسون بین  

 كند.  خوبی این مطلب را تائید مینیز به
بین دو متغیر  فرضیه ارتباط  در مورد  پژوهش  این  پذیريي فرعی چهارم  براي تغییر با عملکرد شغلی كاركنان     انغطاف 

بر اساس جدول همبستمی بین دو متغیر رابطهگی ترسیمباشد كه  بین این دو متغیر تائید میشده  و معنادار   گردد. ي مستقیم 

پذ نیب رسونیپ  یهمبستگ بیضر برابر  یبا عملکرد شغل  يریانعطاف  معنادار است.   001/0است كه در سطح    725/0كاركنان  

 .كندیم دیمطلب را تائ  نیا  یخوببه زینمودار پراكنش ن
بین دو متغیر  ي فرعی پنفرضیه باشد كه  براي تغییر میبا عملکرد شغلی كاركنان    شایستگیجم این پژوهش در مورد ارتباط 

ضریب همبستگی   گردد.ي مستقیم و معنادار بین این دو متغیر تائید میشده بین دو متغیر رابطهبر اساس جدول همبستگی ترسیم

خوبی  نمودار پراكنش نیز بهمعنادار است.    001/0است كه در سطح    508/0با عملکرد شغلی كاركنان  برابر  شایستگی  پیرسون بین  
 كند.  این مطلب را تائید می

بین دو متغیر فرضیه باشد كه بر  براي تغییر میبا عملکرد شغلی كاركنان    سرعتي فرعی ششم این پژوهش در مورد ارتباط 

ضریب همبستگی   گردد.ي مستقیم و معنادار بین این دو متغیر تائید میده بین دو متغیر رابطهشاساس جدول همبستگی ترسیم

برابر  سرعت  پیرسون بین   خوبی  نمودار پراكنش نیز بهمعنادار است.   001/0است كه در سطح    864/0با عملکرد شغلی كاركنان  
 كند.  این مطلب را تائید می

 

و یافته  هابحث 
گانه پایین، متوسط و باال استفاده شده است. در واقع ، از طیف سهنوآوري سازمانیتوصیفی میزان كاربست  به منظور مطالعه  

، بیانگر سطح 33/2تا   1( تبدیل شده است. بر این اساس نمرات بین  3تا    1اي )گویه( به طیف سه5تا   1اي لیکرت )گویهطیف پنج

بین بیانگر سطح مت 66/3تا   34/2پایین؛ نمرات بین  نمرات  باال است. بر اساس نتایج ، میانگین   5تا  67/3وسط و  بیانگر سطح 

بین  بوده است. از آن  42/4، برابر با  نوآوري سازمانی میزان كاربست توان  گیرد، لذا میقرار می 5تا  67/3جا كه این عدد در دامنه 

 بوده است.   در سطح باالنوآوري سازمانی گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست  
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میزان كاربست   براي باال  نوآوري شناختیمطالعه توصیفی  باال و  پایین، متوسط، متوسط  طیف پنجگانه پایین، متوسط  ، از 

تا    67/3جا كه این عدد در دامنه بین  بوده است. از آن  27/4، برابر با  نوآوري شناختیاستفاده شده است. بر اساس نتایج ، میانگین  
باال بوده است. اختی  نوآوري شنتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست گیرد، لذا میقرار می  5  در سطح 

میزان كاربست   باال استفاده ، از طیف چهار  نوآوري عاطفیبه منظور مطالعه توصیفی  پایین، متوسط و  گانه پایین، متوسط 

 1( تبدیل شده است. بر این اساس نمرات بین  4تا   1اي )گویه( به طیف چهار5تا   1اي لیکرت )گویهشده است. در واقع طیف پنج
بیانگر سطح متوسط    75/4تا   51/3بین   بیانگر سطح متوسط پایین، نمرات  50/3تا   26/2، بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین 25/2تا 

نتایج ، میانگین میزان كاربست  5تا   76/4و نمرات بین  باال است. بر اساس  بوده است.   51/4، برابر با  ی عاطف  ينوآور بیانگر سطح 

بین از آن لذا میقرار می 75/4تا  51/3جا كه این عدد در دامنه  میزان گیرد،    ينوآوركاربست توان گفت كه به لحاظ توصیفی، 

 در سطح متوسط باال بوده است. ی  عاطف

باال استفاده ، از طیف چهار چابکی سازمانیبه منظور مطالعه توصیفی میزان كاربست  پایین، متوسط و  گانه پایین، متوسط 

 1ن اساس نمرات بین  ( تبدیل شده است. بر ای4تا   1اي )گویه( به طیف چهار5تا   1اي لیکرت )گویهشده است. در واقع طیف پنج

بیانگر سطح متوسط    75/4تا   51/3بیانگر سطح متوسط پایین، نمرات بین    50/3تا   26/2، بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین 25/2تا 
بوده است.   40/4، برابر با   چابکی سازمانی بیانگر سطح باال است. بر اساس نتایج ، میانگین میزان كاربست  5تا   76/4و نمرات بین  

بین آن  از لذا میقرار می 75/4تا    51/3جا كه این عدد در دامنه  به لحاظ توصیفی، میزان كاربست گیرد،  چابکی توان گفت كه 

 در سطح متوسط باال بوده است.   سازمانی

میزان كاربست   براي طیف  ، از طیف سهی  ستگیشامطالعه توصیفی  شده است. در واقع  باال استفاده  گانه پایین، متوسط و 
، بیانگر سطح پایین؛  33/2تا   1( تبدیل شده است. بر این اساس نمرات بین  3تا    1اي )گویه( به طیف سه5تا    1اي لیکرت )گویهنجپ

بین  بین   66/3تا    34/2نمرات  نمرات  نتایج ، میانگین میزان   5تا   67/3بیانگر سطح متوسط و  بر اساس  باال است.  بیانگر سطح 

توان گفت كه به گیرد، لذا میقرار می 5تا   67/3جا كه این عدد در دامنه بین بوده است. از آن  73/4با  ، برابر ی  ستگیشا كاربست
 در سطح باال بوده است. ی  ستگیشالحاظ توصیفی، میزان كاربست 

گانه پایین، متوسط پایین، متوسط و باال استفاده شده ، از طیف چهار پاسخ گوییبه منظور مطالعه توصیفی میزان كاربست  

بین 4تا  1اي )گویه( به طیف چهار5تا  1اي لیکرت )گویهاست. در واقع طیف پنج بر این اساس نمرات  تا    1( تبدیل شده است. 

پایین، نمرات  50/3تا    26/2، بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین  25/2 بیانگر سطح متوسط و    75/4تا    51/3بین   بیانگر سطح متوسط 
بین  بر اساس نتایج ، میانگین میزان كاربست 5تا    76/4نمرات  باال است.  برابر با  پاسخ گویی  بیانگر سطح  بوده است. از    31/4، 

بین  آن لذا میقرار می 75/4تا   51/3جا كه این عدد در دامنه  میزان كارگیرد،  یی پاسخ گوبست توان گفت كه به لحاظ توصیفی، 

 در سطح متوسط باال بوده است. 

كاربست   براي   پذیريمطالعه توصیفی میزان  باال  انعطاف  باال و  پایین، متوسط، متوسط  طیف پنجگانه پایین، متوسط  ، از 

نتایج ، میانگین   بین  جا كه این عدد در دامنبوده است. از آن  82/4، برابر با  انعطاف پذیرياستفاده شده است. بر اساس  تا    76/4ه 

باال بوده است.  انعطاف پذیريتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست گیرد، لذا میقرار می  5  در سطح 

گانه پایین، متوسط پایین، متوسط و باال استفاده شده است. ، از طیف چهار سرعتبه منظور مطالعه توصیفی میزان كاربست  
نمرات بین  4تا    1اي )گویه( به طیف چهار5تا    1اي لیکرت )گویهدر واقع طیف پنج ،  2/ 25تا   1( تبدیل شده است. بر این اساس 

پایین، نمرات بین   50/3تا    26/2بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین   بیانگر سطح متوسط و نمرات   75/4تا   51/3بیانگر سطح متوسط 

باال است. بر اساس نتایج ، میانگین   5تا   76/4بین  برابر با   سرعت میزان كاربستبیانگر سطح  جا كه این بوده است. از آن  51/3، 
در سطح متوسط    سرعتتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست گیرد، لذا میقرار می  75/4تا   51/3عدد در دامنه بین 

 بوده است.  

یین، متوسط پایین، متوسط و باال استفاده گانه پا، از طیف چهارعملکرد شغلی كاركنان  مطالعه توصیفی میزان كاربست   براي

 1( تبدیل شده است. بر این اساس نمرات بین  4تا   1اي )گویه( به طیف چهار5تا   1اي لیکرت )گویهشده است. در واقع طیف پنج
گر سطح متوسط  بیان  75/4تا   51/3بیانگر سطح متوسط پایین، نمرات بین    50/3تا   26/2، بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین 25/2تا 

بوده    84/4، برابر با  عملکرد شغلی كاركنان   بیانگر سطح باال است. بر اساس نتایج ، میانگین میزان كاربست  5تا   76/4و نمرات بین  
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عملکرد توان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست  گیرد، لذا میقرار می  5تا   76/4جا كه این عدد در دامنه بین  است. از آن

 در سطح باال بوده است.  ی كاركنان  شغل

پایین، متوسط و باال استفاده شده است. ، از طیف چهار دانشبه منظور مطالعه توصیفی میزان كاربست   گانه پایین، متوسط 

نمرات بین  4تا    1اي )گویه( به طیف چهار5تا    1اي لیکرت )گویهدر واقع طیف پنج ،  2/ 25تا   1( تبدیل شده است. بر این اساس 

پایین، نمرات بین   50/3تا    26/2بیانگر سطح پایین؛ نمرات بین   بیانگر سطح متوسط و نمرات   75/4تا   51/3بیانگر سطح متوسط 
بر اساس نتایج ، میانگین میزان كاربست 5تا    76/4بین  باال است.  برابر با  دانش بیانگر سطح  جا كه این بوده است. از آن  98/3، 

در سطح متوسط باال   دانشتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست  گیرد، لذا میقرار می  75/4تا    51/3عدد در دامنه بین  

 بوده است.  

باال استفاده شده است. در ، از طیف چهار مهارتمطالعه توصیفی میزان كاربست   براي پایین، متوسط و  گانه پایین، متوسط 
، بیانگر  25/2تا    1( تبدیل شده است. بر این اساس نمرات بین  4تا   1اي )گویهیف چهار( به ط5تا    1اي لیکرت )گویهواقع طیف پنج

بین   پایین؛ نمرات  نمرات بین   75/4تا    51/3بیانگر سطح متوسط پایین، نمرات بین   50/3تا   26/2سطح  بیانگر سطح متوسط و 

باال است. بر اساس نتایج ، میانگین میزان كاربس  5تا    76/4 جا كه این عدد بوده است. از آن 56/4، برابر با   مهارت تبیانگر سطح 
لذا میقرار می  75/4تا   51/3در دامنه بین  در سطح متوسط پایین   مهارتتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست گیرد، 

باال  یی توانابوده است. به منظور مطالعه توصیفی میزان كاربست  باال و  پایین، متوسط، متوسط  ، از طیف پنجگانه پایین، متوسط 

بین  بوده است. از آن  15/4، برابر با  یی توانااستفاده شده است. بر اساس نتایج ، میانگین     4/ 75تا    51/3جا كه این عدد در دامنه 

لذا میقرار می  در سطح متوسط بوده است. یی تواناتوان گفت كه به لحاظ توصیفی، میزان كاربست  گیرد، 

 

 نتيجه گيري 
نتایج تحقیق نشان داد كه بین نوآوري كاركنان و عملکرد شغلی كاركنان رابطه معناداري وجود دارد و با افزایش  نمره نوآوري 

( است كه اشاره می  2019و همکاران ) 24نیز افزایش می یابد.این مطابق با تحقیق كلوپكاركنان نمره عملکرد شغلی  كاركنان  

پیشرفت سازمان به  نظرات جدید تشویق شده،ارائه ایده هاي جدید براي  كنند در سازمانهایی كه كاركنان به ارائه پیشنهادات و 
اركنان در راستاي توسعه محصوالت جدید به نحو موثري عنوان یك ارزش مهم سازمانی قلمداد شده و از پیشنهادات و ایده هاي ك

استفاده می شود، كاركنان بیش تر به ماندن در سازمان تمایل داشته،كم تر به فکر ترک شغل خود بوده و به سازمان و همکارانشان 

عملک بین چابکی سازمانی و  نشان داد كه  نتایج تحقیق  عملکرد شغلی بهتري دارند.  بوده و  رد شغلی كاركنان رابطه عالقه مند 
یابد.این مطابق با تحقیق   عملکرد شغلی  كاركنان نیز افزایش می  و با افزایش  نمره چابکی سازمانی نمره  معناداري وجود دارد 

به این است كه سازمان بتواند به سرعت 2018آنتیننتا و همکاران ) ( است كه اشاره می كنند بهبود عملکرد شغلی كاركنان منوط 

به الزامات محیطی،نیازهاي مشتریان و تغییرات الزم واكنش نشان داده، داراي كاركنانی با قابلیت ها،مهارت ها و شایستگی نسبت  

ذینفعان   نیازها و خواسته هاي  پاسخ گوي  بتواند به طور موثري  به اندازه كافی انعطاف پذیري داشته و  بوده،  هاي الزم و كافی 
نمره نوآوري  سازمان باشد هم چنین مشخص شد ك با افزایش  و  ه بین نوآوري شناختی  با عملکرد شغلی  كاركنان رابطه دارد 

عملکرد شغلی  كاركنان افزایش می یابد.این یافته برخالف یافته چاالندرا و فرناندز ( است كه اشاره می  2019)  25شناختی نمره 

براي حل كنند وضعیت عملکرد شغلی كاركنانی كه عادت به بررسی طوالنی مدت،ج امع و عمیق مسائل داشته و از خالقیت خود 
( است كه اشاره می 2019)26مسائل كاربردي سازمانی استفاده می كنند؛ مطلوب تر می باشد. این یافته مطابق با تحقیق فاكس

التشان داشته  كند كاركنانی كه براي حل مسائل رویکرد جستجوگرانه داشته و  عالقه باالیی باي كمك به دیگران جهت حل مشک

برقرار كردن با دیگران استفاده می كنند ،عملکرد بهتري دارند .هم چنین مشخص شد كه بین نوآوري   و  از خالقیت خود در ارتباط 

یابد.این   نمره نوآوري عاطفی نمره عملکرد شغلی  كاركنان افزایش می  با افزایش  عاطفی  با ارتقاي شغلی  كاركنان رابطه دارد و 
با تحقیق ریکسونیافته مطاب بدیع عالقه مند بوده و  2020)27ق  ( است كه اشاره می كند كاركنانی كه نسبت به مسائل جدید و 

 
24 Cloop 
25 Chalandra & fernandez 
26 Fox 
27 Rixon 
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یافته و اجرایی كرده و قدرت ریسك  براي حل مشکالت شغلی خود تمركز كرده و راه حلهاي مختلفی را  حاضرند زمان زیادي را 

  كاركنان وضعیت عملکرد شغلی  مطلوب تري دارند. این یافته مطابق با نتایج كومار و همکارانپذیري باالیی دارند نسبت به سایر  
به دنبال وظایف پیچیده و دشوار هستند و  قادرند 2020) ( است كه اشاره می كنند كاركنانی كه به جاي وظایف ساده و روتین 

پیدا كردن راه حل براي مسائل سازمانی احساس   عادت از طریق خالقیت خود مسائل و مشکالت كاري را حل كرده و از  به جاي 

در ادامه  مشخص شد كه بین پاسخ گویی  با عملکرد شغلی  كاركنان رابطه دارد و با  خشنودي می كنند ،عملکرد بهتري دارند.
یابد.این یافته مطابق با تحقیق  آلبرتینی و همکاران) نمره پاسخ گویی نمره عملکرد شغلی  كاركنان افزایش می  (  2020افزایش 

ساختار سازمان را طوري طراحی و یا بازمهندسی نمایند    است كه اشاره می كنند مدیران سازمان براي بهبود عملکرد كاركنان باید

نسبت به  بر فرایندها بیش تر از كاركردها توجه داشته،  نیازهاي ذینفعان سازمان بوده،  بر الزامات محیطی و  كه ساده و مبتنی 

كه شناخ دهند  طوري آموزش  كاركنان را  و  نشان داده  واكنش  به سرعت و دقت  تهدیدات محیطی  و  ت كاملی از  فرصت ها 
نمایند.  عالوه بر این نتایج نشان داد   بتوانند این نیازها و خواسته ها را برآورده  نیازها،خواسته ها و انتظارت ارباب رجوع داشته و 

نمره پاسخ گویی نمره عملکرد شغلی  كاركنان افزایش   كه بین انعطاف پذیري  با عملکرد شغلی  كاركنان رابطه دارد و با افزایش 

ی ( است كه  در تحقیق خود اشاره می كنند كه بهبود عملکرد شغلی 2018ابد.این یافته مطابق با تحقیق سانچز و همکاران)می 
در سازمان اجرا كرده، قابلیت این به آسانی   را   و حتی تغییرات جزئی تغییرات اساسیكاركنان مستلزم این است كه سازمان بتواند  

با تغ باشد .از طرف دیگر نتایج  را داشته باشد تا به سادگی  پیدا كرده و از سایر سازمان هاي مشابه انعطاف پذیر تر  ییرات تطبیق 

عملکرد شغلی  كاركنان  نمره  نمره شایستگی  با افزایش  و  عملکرد شغلی  كاركنان رابطه دارد  با  بین شایستگی   كه  نشان داد 

 افزایش می یابد.
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