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 چکيده
 اجرای رینوآو .و تر خواهد بودنوآوری، پیشر بدون سازمان به نسبت باالتر نوآوری قابلیت با دانند، هرسازمانی می خوبی به هاسازمان امروزه

ازمان سدر رسیدن  ادیاست بدون شک توجه سازمان به كاركنان دانشی و توانمند تاثیر بسیاری زی سازمان درون در خالق های ایده موفق

 حدی به و بگیرند عهده به ار كارهایشان مسئولیت در كارشان فعالتر باشند، تا كنیم تشویق را كاركنان یعنی مندسازیتوان ،به نوآوری دارد

سیدن به نگیزه كاركنان و ربگیرند كه این خود باعث باال رفتن ا بزرگی كلیدی تصمیمات باالتر، مسئول به مراجعه بدون كه برسند توان از

 هدف لحاظ از پژوهش باشد، می ایران نفتی های فراورده پخش ملی شركت حاضر تحقیق مکانی قلمرو خالقیت و نوآوری می گردد.

 گیری، ،نمونهگیری نمونه روش. باشد می نفراز كارمندان1٠٠ نمونه تعداد است، پرسشنامه اطالعات آوری جمع روش است، كاربردی

 تاثیر هتج و متغیرها بین رابطه  جهت پیرسون همبستگی از. تواحدی اس 5 لیکرت مقیاس سواالت. است نسبی ای طبقه تصادفی،

 نوآوری قابلیت رب56/٠ تعیین ضریب و75/٠ همبستگی با كاركنان توانمندسازی دهد می نشان  نتایج شد، استفاده رگرسیون از پذیری

 در نوآوری و خدمات در رینوآو بعد با بیشتری ارتباط كاركنان سازی توانمند ابعاد از شغل بودن دار معنی بعد است، گذار تاثیر سازمانی

 . دارد اداری امور

 

 .انشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایر ، قابلیت نوآوری سازمانی،سازی کارکنان توانمند :يديکل واژگان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وانمند سازي کارکنان و قابليت نوآوري سازمانی در شرکت ملی بررسی رابطه بين ت

 پخش فراورده هاي نفتی ایران

 فاطمه جواهري
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 :مقدمه

 باشد، می سازمان كاركنان یافته تمركز كاوتذ. توانایی فنی، دانش ثروت، جدید منبع: شود می متذكر  1995 خود كتاب در 1 هندی چالش

 كرد، اما خریداری الزم موقع در را همگی توانند ،می ماهر غیر كارگران حتی و تکنولوژی خام، مواد زمین، مانند ثروت سنتی و مرسوم منابع

 توانمندی ،هدف كنند می استفاده مفید شکل بهترین به منابع این همه از كه هستند ،كاركنانی كرد كار توان نمی آن بدون كه عاملی

 مقوله به توجهی بی.نمایند استفاده ممکن شکل بهترین به بازوانشان مانند( هوش)خود های مغز از افراد كه است همین نیز كاركنان

 جهت سازمان بخشی راث عطف نقطه تواند می كاركنان ،توانمندی گردد سازمانها به زدن لطمه باعث تواند می سازمانها در كاركنان توانمندی

 یکدیگر با را ،توانمندسازی كاركنان و قابلیت نوآوری سازمانی تحقیق ادبیات. باشند مشتریان به سازمان جدید خدمات و محصوالت ارائه

 .سازد می مرتبط

ین راهبردی همچن لاستقال خوشناسی، شایستگی فرد، ،شغل بودن معنا با شامل :. میکند توانمندسازی عواملی را مطرح كاراكوک برای

 ( 2٠٠9اراكوک ، نیهات ،)ك نیز تاثیر گذار می داند. را ها پاداش و شایستگی، و دانش توسعه ،همکاری اطالعات، تسهیم عواملی از قبیل 

 پیوند با و برسد آن به باید سازمان كه جایی است، مشترک اندازی چشم ساختن معنای به و كند می مرتبط دیگران با را فرد سازی توانمند

 سازمان اهداف یگیریپ در خالق و فعال طور به كه كند قادر را كاركنان همه عملیاتی، شهای ارز با و سازمانی بستر و فرهنگ ماهرانه

 بسیار سازمان، در نوآوری و اثربخشی برای كاركنان، توانمندی (2٠٠6 هانگ یانگ یو) برسانند نوآوری به را سازمان بتوانند و كنند مشاركت

 اریبسی میزان به بیشتر، پذیری انعطاف و بهتر، عملکرد ها، هزینه كاهش برای رقابت در ها سازمان ،(1995  اسپریتزر)دارد اهمیت

( 1: ندا داده قرار استفاده ردمو توانمندسازی بررسی برای را رویکرد سه مدیریت، پژوهشگران. اند داده قرار توجه مورد را كاركنان توانمندی

 توانمندسازی آن رد كه روانشناختی رویکرد( 2 دارد، ریشه ساالری مردم های آل ایده و ها ارزش در كه ساختاری – اجتماعی رویکرد

 و دارند، كنترل خود سرنوشت بر كنند می احساس كه است افرادی برای الزم روانشناختی شرایط از ای مجموعه وجود بیانگر روانشناختی،

 ادایج به توانمندسازی، ن،كارگرا و كاركنان نمایندگی قدرت رسمی ساختارهای بدون كنند می ادعا آن پردازان یهنظر كه انتقادی رویکرد( 3

  از بسیاری گذشته های ههد در (2٠٠5 دانسون و اسپریتزر) ماند می باقی سازمان رأس در هم هنوز واقعی قدرت زیرا انجامد، نمی توانمندی

 و  رفراگی كیفیت مدیریت ،گردان خود كاری گروههای قبیل از رویکردهایی. اند ساخته پیاده را وانمندسازیت بر مبتنی رویکردهای سازمانها

 افزایش را نوآوری و تخالقی نیز و كاركنان وری بهره رویکردها این كه است روشن.اند آمده در اجرا به سازمانها در شغل مجدد مهندسی

 توانمندسازی مدیریتی، رویکردهای قبیل این كردن عملی برای آیند نمی دست به ارادی غیر و قیاتفا نتایج این حال هر به.  داد خواهند

 انتظار مورد تایجن جهت در را كاركنان رفتارهای نهایت در و دهند پرورش كاركنان بین در را توانمندسازی به نیاز احساس بایستی

 و سازمانی باارزش ایهسرم یک عنوان به سازمان در انسانی نیروی روزافزون تاهمی به توجه با (625،2٠٠9سباستین، و جین.)برانگیزانند

 در خود بالقوه عدادهایاست بروز جهت در كه است الزم سازمان، در عملکرد های شیوه دادن انجام بهتر برای الزم توانمندیهای كسب لزوم

 یتفعال تداوم و پایداری. نندك ایجاد بیشتر وری بهره با و كاراتر شهایرو و بیافرینند بدیع و نو های شیوه تا كرد فراهم را شرایطی سازمان

 تمحصوال بتوان رقبا با یسهمقا در بایستی نسبی مزیت این به به دستیابی برای است؛ گرفته قرار نسبی رقابتی مزیت ایجاد گرو در سازمانها

 این از تا افزود خدمات و تمحصوال دامنه به نوآوری و خالقیت با و ودنم ارائه و تولید رقابت قابل های قیمت با را تر كیفیت با خدمات و

 از سازمانها كه دیاب می تحقق زمانی خالقیت كه است آن بر اعتقاد اساسی، فرض این پایه بر.شود حاصل مشتریان مندی رضایت رهگذر

 و آورند وجود به تفاوت خواهند می ها انسان (2٠٠7 طحیاب.)باشند برخوردار توانمند كالم یک در و انگیزه با دانش، با انسانی نیروهای

 از چگونه دانند نمی نسازما و مدیران زیرا شود، می مستولی ناامیدی و یاس اما. آید وجود به تفاوت كه است آن دنبال به سخت سازمان

 یمتصم بتوانند كه دارد ازنی كاركنانی به وز،امر كاری محیط. كنند استفاده هستند اختیارشان در كه هایی انسان نوآوری و خالقیت مزایای

 نمی دست به این و وندش شناخته مسئول كار نتایج قبال در و باشند داشته خالقیت كنند، پیدا مسائل برای ای تازه های حل راه بگیرند،

 عواملی جمله از كاركنان یتوانمندساز (.2٠: 13۸3 پاریزی، نژاد ایران ترجمه ژاف، اسکات،) باشیم داشته توانمند كاركنانی آنکه مگر آید

 خود كاركنان بالقوه ایه توانایی از سازمان كه شود این باعث تواند می و شود می سازمان در نوآوری و خالقیت شدن شکوفا موجب كه است

 از تر كیفیت با خدماتی و تصوالمح و نوآورترند و خشنودتر ورتر، بهره توانمند، كاركنان كه دهد می نشان شواهد. ببرد را استفاده حداكثر

 (.  ۸: 13۸3 یزدانی، اورعی ترجمه كمرون، و وتن) كنند می ایجاد ناتوان كاركنان
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 توانمند سازي کارکنان: 

 قرار استفاده مورد پزشکی و سیاسی علوم اجتماعی، شناسی انسان روانشناسی، مدیریت، در كه است چندوجهی مفهومی توانمندسازی،

 بهره با بتوان كه باشد هداشت وجود توانایی این و باشد اختیار در قدرت آن طی كه شود می اطالق شرایطی به بیشتر توانمندسازی، میگیرد

 (.  2٠٠6  نارایان) شد مند ه بهر آن مزایای از توانمندسازی، الزم، برداری

 معنی:شامل توانمندی عدب چهار این دهند می بروز خود از شانكاری فعالیت انجام هنگام افراد كه است وظیفه چهار عنوان به توانمندسازی

 (199٠، تامسون.)باشد می انتخاب حق و ،شایستگی گذاری بودن،اثر دار

 (2٠1٠حسن  و نیزمانیتار)هستند مؤثر توانمندسازی ومشوق ها بر اعتماد، ارتباطات، دانش، متغیر چهار كه معتقدند دیگری نظران صاحب

 فعل آكسفورد لغت رهنگف واقع است،در شده تعبیر سایرین به قانونی قدرت اعطای با اختیار تفویض عنوان به توانمندی از لغت فرهنگ در

 نجاما در افراد انگیزش تقاءار برای الزم شرایط ایجاد:از است عبارت ساختن است،توانا كرده تعریف ساختن ،توانا عنوان به را توانمندسازی

 .نفس كفایت احساس پرورش طریق از وظایفشان

 قدرت انتقال توانمندسازی ا،اعتقاد آنه به همچنین. است انتخابش توانایی به فرد باور بیانگر توانمندسازی، ،اصطالح 2٠1٠گیل و همکاران ،

 ریانبرای مشت را ممکن خدمات بهترین خود، صالحدید به باشند قادر خاص ای در محدوده كه طوری به است، كاركنان به مسئولیت و

 .شود می موجب توانمندسازی غیراستبدادی، مدیریت سبک آنها، اعتقاد به. كنند فراهم

 مقابل در گرایی نتیجه) پاداش نظام و( مداری سرپرست درمقابل مداری مشتری) عملکرد برای اطالعات منابع عامل دو خود، پژوهش در ییم

 با مقایسه در مشتریان ویس از درباره عملکرد اطالعاتی منابع كه است معتقد وی. داند می مؤثر كاركنان بر توانمندسازی را( رفتارگرایی

 نمیزا به نتیجه، با  ایسهمق در فرایند، بر مبتنی پاداش نظام كه كند می ادعا همچنین وی. كند ایجاد می را بیشتری توانمندی سرپرستان،

 (22:2٠٠۸ ییم،) شود می كاركنان توانمندسازی موجب بیشتری

 ممه احساس تقویت و كنانكار دسترس در نیاز مورد منابع دادن قرار اختیار از،در است عبارت مدیریت،توانمندی پردازان نظریه اعتقاد به

 می اجازه كاركنان به ندیتوانم.گیرد می صورت گیری تصمیم فرایند در كاركنان فعاالنه مشاركت طریق از كاركنان توانمندی. آنها در بودن

 رضایت افزایش نآ نتیجه و شود ارزش با كارشان تا كنند درگیر كار در را خودشان و شود بیشتر سازمان به نسبت ختشانشنا كه دهد

 ( 199۸،3، ویلکینسون.)است كاری روحیه بهبود و شغلی

 چه افراد كه است فهومم این به وظایف تعیین بگیرندولی عهده بر را خود اقدامات و تصمیمات افراد كه است مفهوم این به توانمندسازی

 (1999، ویلکاكس و موریس.)دهند انجام باید را كارهایی

 جهت كاركنان رایب الزم مهارتهای راهنمایی و آموزش آن هدف مهمترین و باشد می نوین مدیریت برجسته مفاهیم از یکی توانمندسازی

 وسیله به ریگی تصمیم فرصت كه است واقعیتی وانمندیت. باشد می سازمانی فرهنگ های معیار به توجه با مستقل تصمیمات انجام

 گردد،زیرا می زمانسا ساختار سنتی مراتب سلسله شدن شکسته باعث كاركنان ،توانمندی آورد می فراهم را اختیارات حیطه شدن گسترده

 (199٠رل،مو و وگت.)ودش واگذار مسائل حل جهت الزم اختیار آنها به باید و ترند نزدیک مشکالت و مسائل به صفی كاركنان

 

  :ابعاد توانمندسازي کارکنان

 : است زیر شرح به كمرون و وتن تعریف طبق كاركنان توانمندسازی ابعاد

 موفقیت انجام برای را زمال تبحر و قابلیت كنند می احساس ، شوند می توانمند افراد وقتی( :توانایی و قابلیت احساس)بخشی اثر خود -1

 ددهن انجام كفایت با را ركا توانند می كه كنند می اطمینان احساس بلکه شایستگی احساس تنها نه شده توانمند افراد. دارند كار یک آمیز

 .نندك رشد و ،بیاموزند تازه چالشهای با رویارویی برای توانند می كه معتقدند و كنند می شخصی برتری احساس آنها.

 بدون شوند گیر در ویشخ وظایف در عامدانه و ،داوطلبانه سازمان در افراد كه هنگامی:( عمل آزادی و استقالل احساس)سامانی خود -2

 آنها فعالیت این.كنند می سامانی خود احساس بکشند،بنابراین دست كار آن از یا شوند درگیر كار آن در آنها كه باشد كار در اجباری آنکه

 ،ایجادگر افرادی را ودخ و كنند می مالکیت و مسئولیت احساس خویش فعالیتهای مورد در توانمند افراد.است شخصی اقتدار و آزادی پیامد

 آزمون به را جدید فکارا و بگیرند مستقل های تصمیم دهند، انجام ابتکاری اقدامات خود میل به كه قادرند ،آنان بینند می آغاز خود و

 (199٠مورل و وگت.)بگیرند

 اثیرت تحت با توانند می كه باورند این بر آنها دارند نتایج بر شخصی كنترل احساس توانمند راداف( :گذاشتن اثر)نتیجه شخصی پذیرفتن -3

 اعتقاد: از است عبارت نتیجه شخصی ،پذیرفتن كنند ایجاد تغییر كنند، می ایجاد كه نتایجی یا كنند می كار آن در كه محیطی دادن قرار

 شخص یک كه است راسخ اعتقاد یک این.است مطلوب جهت در تغییر ایجاد برای اش یتوانای مورد ،در زمان از مشخص مقطع یک ،در فرد

 (13۸1،24، اورعی.) بگذارد تاثیر بیافتد اتفاق آنچه بر تواند می خود فعالیتهای با
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 یارزش نظام در الیتفع لند،قائ ارزش دارند، اشتغال آن به كه فعالیتی اهداف یا مقصود برای كاركنان( :هدفمندی) شغل بودن دار معنی -4

 با اناستعدادهایش و آرمانها فرادا این .دارند اعتقاد آن به و كنند می دقت كنند، می تولید آنچه درباره توانمند افراد شود، می تلقی مهم شان

 ( 2۸منبع، همان.)هستند مسیر هم هستند، آن دادن انجام حال در آنچه

 انیکس و منصفانه آنها با هك هستند مطمئن و هستند اطمینان نام به حسی دارای توانمند فرادا :(اطمینان)سازمان در دیگران به اعتماد -5

 بود، خواهد صفا و دالتع كارشان، نهایی نتیجه نیز دست زیر مقام در حتی كه كنند می حفظ را اطمینان این افراد این شد، خواهد رفتار

 یا زدو نخواهند زیان یا آسیب آنها به قدرت، صاحبان یا قدرت، مراكز متصدیان كه ددارن اطمینان آنه كه است آن احساس این معنی معموال

 (2۸منبع همان.)كرد خواهند رفتار طرفانه بی آنها با آنکه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ابعاد توانمندسازی كاركنان وتن و كمرون1شکل 

 

 :قابليت نوآوري سازمانی

 كه است سازمانی کارگانی سازمان دهند، می گسترش را نوآوری عموما ارگانیک های سازمان: گوید می مدیریت بزرگ متفکر دراكر پیتر

 و متمركر سخت، كار مستلزم موفق نوآوری است معتقد او است برخوردار كمتری اهمیت از آن در رسمی سازمان و است پایین آن در تمركز

 .است نوآوری آن، و است اساسی تومهار توانایی یک مند نیاز سازمانی هر و است هدفمند

. ندباش داشته پذیری رقابت دبتوانن آن، از حاصل افزوده ارزش خلق عوامل طریق از بتوانند تا دارند نیاز نوآوری مستمر جریان به سازمانها

 را بیشتری نوآورانه تدماخ و محصوالت ،هموار بتوانند بایستی خود وكار كسب در توسعه به ورسیدن كافی رقابتی توان داشتن برای شركت

 (2٠13،پیتر میلر. )نمایند ارائه

 نشان جهان برتر ایشركته نوآوری وضعیت سالیانه نی جها بررسی هفتمین به مربوط 2٠٠9 سال در بوستون مشاوران گروه مطالعات نتایج

 سازمان حیاتی عامل ار آن و اند گرفته ظرن در2٠1٠ سال برای خود نخست راهبردی اولویت عنوان به را نوآوری شركتها اكثر كه دهد می

 .دانند می خود

 افراد واستعداد هوش زا است ممکن توانایی این نامیم، می نوآوری را شود جدید خدمتی یا محصول خلق به منجر كه ابتکاری امری توانایی

 (بستر و دیکشنری). شود ایجاد آموزش وسیله به ویا بگیرد سرچشمه

 اجرایی جهت در قیتخال تکمیل ابتکار، و خالقیت باصرف و شده آغاز یامشکل مساله شناسایی از كه است ای حلهمر پنج فرآیند نوآوری

 . رسد می پایان به نوآوری وگسترش انتشار و بسط نهایتا و نوآوری اجرای ، آن كردن

 همانند و دارد بر رد را آینده موفقیت و ودش می سازمانی رشد به منجر كه است جهانی سطح در رقابت ایجاد در اساسی عامل یک نوآوری

 از جریانی بتوانند یستیبا ها سازمان شوند، خوردار بر مستمری كارایی از جهانی اقتصاد در دهد می اجازه ها سازمان به كه است موتوری

 ( پورتر)بردارند گام ودخ درام و ریماندگا جهت در تا نمایند استفاده بیشتری تکنولوژی از و كرده ایجاد را جدید های وفرآیند محصوالت

 غالبا نوآوری، تا القیتخ از. است فکر و اندیشه آن ساختن عملیی نوآوری، كه حالی در نواست، فکر و اندیشه یک تولید و پیدایی خالقیت،

 كوشش و ها تالشو ودش سپری باید طوالنی زمانی درآید، جدید خدمتی یا محصول صورت به نو اندیشه تا و است پیش در طوالنی راهی

 (223 ، 224 ،137۸ الوانی). آید در عمل به بسیاری های

توانمند 
سازی 

 کارکنان

 خود اثربخشی

 خودسامانی

 پذیرفتن شخصی نتيجه

 معنی دار بودن شغل

 

 اعتماد به دیگران در سازمان
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 فاطمه جواهرینام نویسنده مسئول: 

 

 می دمیده سازمان كالبد در روحی همچون جدید نظرات و افکار اند تازه و بدیع نظرات و نو های اندیشه نیازمند بقا برای ها سازمان همه

 نوآوری و نوجویی ریانج باید موجود وضع حفظ حتی و پیشرفت بقا ایبر ما حاضر عصر در. دهند می نجات فنا و تی نیس از را آنها و شوند

 (239،13۸6 الوانی،. ) شود جلوگیری آن نابودی و ركود از تا بخشیم تداوم سازمان در را

 تی،صنع روش در شدبا تغییری تواند، می نوآوری یک. است جدید سازمان، یک برای كه است فرایندی یا خدمت ،كاال خلق شامل نوآوری،

 ( 56 ، 13۸1 ، خلیل طارق. )شود می وری بهره ارتقای موجب كه

 .داند می اشتباهات از گیری یاد و پذیری خطر مفهوم را نوآوری دل،  شركت 

 به بتوانند ویبارنوآوریج و فناوری چرخه سازوكار شناسایی پی در مدیران تا دانسته كار و كسب در پیروزی بستر را نوآوری تاشمن مایکل

 محوری های شایستگی و ها قابلیت ترین اساسی از نوآوری. برسند آنها از های امتیاز به سازمان در ناپیوسته های دگرگونی انجام کكم

 . شود می محسوب رقابتی مزیب ایجاد و ارزش خلق بنیادی عامل و شود می محسوب سازمان

 

 :ابعاد قابليت نوآوري سازمانی

 ..باشد می ذیل شرح به  دامانپور در این تحقیق و ایوان تعریف طبق سازمان در نوآوری قابلیت ابعاد

 محصول در آوری نو ، هرظا یا ،كیفیت عملکرد نظر از محصول تغییر یا بازار به جدید محصول یک معرفی و توسعه:  محصول در نوآوری -1

 رشد و رقابت همانا ود،كهخ آرزوی به خواهد می سازمان و.گیرد می قرار توجه مورد بسیار مشتری تقاضای و ،نیاز نوآوری این در.دارد نام

 .دهد قرار بازار در موثر بسیار رقیب یک را سازمان میتواند نوآوری از نوع این بنابراین.،برسد است

 انجام در در تا كوشد می ینبنابرا دهد كاهش را كاال ارائه و ،توزیع تحویل زمان تا كوشد می سازمان روش این در: فرآیند در نوآوری -2

 گیری بکار تولیدو روش بهبود و ایجاد به اصطالح یابداین كاهش محصول تولید هزینه و دهد افزایش را پذیری انعطاف مربوطه های عملیات

 اخلید عملیات در اراییك افزایش و كیفیت معرفی به عمدتا فرآیند در نوآوری.گردد می اطالق سازمان  در تولید، فرآیند در جدید عناصر

 .پردازد می سازمان

 تفاوت خدمات در رینوآو و محصول در نوآوری بین است گرفته انجام سازمان در نوآوری زمینه در كه مطالعاتی:خدمات در نوآوری -3

 بخشهای توسط لمحصو كه همانگونه .گردد می ارائه سازمان در خدماتی بخشهای ،توسط ،خدمات معمول بطور .است نشده قائل چندانی

 جدید بازارهای كردن داپی یا موجودو بازارهای برای خدمات نوآوری محصول، نوآوری به شبیه روش، این در.گردد می ارائه سازمان ولیدیت

 در خروجی تكیفی و بخشی اثر افزایش جهت جدید خدمات معرفی خدمات، در نوآوری بنابراین .باشد می موجود خدمات برای مناسب

 قبول نظام و نگهداری روش العملهای دستور فروش، از پس خدمات مختلف، ی نوآورانه های فعالیت در نسازما تعهد. است سازمان

 .دهد می یلتشک را خدمات در نوآوری پیگیری، نوین ،مدیریت مطالبات تسویه سیستم اینترنتی، خدمات نوین نظامهای سفارشات،

 علم دانشمندان كه باشد می نیف غیر و تکنولوژیکی غیر صورت به فرآیند در وآورین همان  اداری امور در نوآوری: اداری امور در نوآوری -4

 ای فرآیند نوآوری با عموما رینوآو نوع این  است گردیده بیان نیز مدیریت علم دانشمندان وسیله به اخیرا و.  اند كرده اشاره آن به اقتصاد

 عملیاتی سیستم در ییرتغ مثال برای است وابسته سازمان در اولیه كاری تهایفعالی به مستقیما فرآیند نوآوری اما.شود می مقایسه فنی

 . است وابسته سازمان اجتماعی سیستم به و سازمان بنیادین و اصلی فعالیتهای به اداری امور در نوآوری اما محصول تولید جهت

 مورد سازمان در مدیران ركا عملکرد در دانش و است وابسته سازمان اداری سیستم و سازمان فرایند سازمان، ساختار در تغییرات به نوآوری

 .میکند یاری منابع، زا آمد كار استاده و وظایف بخش اثر انجام جهت در را سازمان كه است مدیران مهارت این گیردو می قرار استفاده

 واحدها میان در كامل رطو به سازمان در اغلب اداری امور نوآوری هستند وابسته یکدیگر به اساسا كه خدمات و محصول در نوآوری برخالف

 های رحط تشویق، نظام نوین، روشی با نیرو استخدام اداری، فرآیند یا سازمانی ساختار در تغییرات .گردد می تلفیق و پخش ای وظیفه ی

 .شود می شامل را جوایز و ها پاداش اختیارات، وظایف، نمودن مند ساختار منابع، تخصبص پرسنلی، نوین

 نظر، مورد سازمان با رینوآو تطبیق قابلیت نوآوری، نسبی مزیت قبیل از هایی ویژگی به نوآوری كارگیری به جهت سازمان در سازان تصمیم

 و گیرند می قرار وجهت مورد تطبیقی سیستم یک عنوان به سازمانها آنکه به توجه با .كنند می توجه دیگر مهم موارد و نوآوری پیچیدگی

 کی به سازمان در آنکه رایب گیرد می قرار استفاده مورد سازمان پیرامون محیط با انطباقی تغییرات ایجاد برای ای وسیله عنوان هب نوآوری

 از خاصی نوع روی بر مركزت كه میدهد نشان تحقیقات زیرا نماییم استفاده سازمان در نوآوری مختلف انواع از باید برسیم آل ایده نوآوری

 جهت سازمان در نوآوری واعان از تركیبی یعنی سازمان در نوآوری مختلف انواع از باید بلکه ندارد را كامل بخشی اثر سازمان برای نوآوری

 ایجاد جهت گذار ثیرتا ابزار یک نوآوری كه نیست شکی هیچ جای بنابراین كرد، استفاده سازمان در تر موثر و بهتر عملکرد به رسیدن

 (2٠٠6دامانپور) .است نیاز مورد سازمان در جدید استراتژی چالشهای برای كه باشد می اطرافش محیط با انطباق جهت سازمان در تغییرات
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 : ا نواع نوآوری از دیدگاه دا مانپور2شکل 

 

 :فرضيات تحقيق

 دارد دوجو معناداری رابطه سازمانی نوآوری قابلیت و توانمند سازی كاركنان بین: اصلی فرضیه. 

 دارد داری معنی و مثبت اثر توانمند سازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی:  یک فرعی فرضیه. 

 دارد داری معنی و مثبت اثر سازمانی نوآوری قابلیت بر توانمند سازی كاركنان  ابعاد: دو فرعی فرضیه. 

 

 :تحقيق مفهومی مدل

 در كه.پردازد می ازمانیس نوآوری قابلیت بر توانمند سازی كاركنان  ابعاد رابطه و یگذار تاثیر بررسی به مفهومی ،مدل حاضر پژوهش در

 سازمانی رینوآو قابلیت و (2٠٠2توانمند سازی كاركنان وتن و كمرون) مدل از پژوهش این در . است شده داده نمایش ذیل شکل

ن مدل یر به شکل ایمحقق ساخته است و ارتباط این دو متغ ذكر این مطلب ضروری است كه این مدل. است شده استفاده (2٠٠9دامانپور)

یق نیز این ادبیات تحق وه اند برای اولین بار در این تحقیق آورده شده است البته محققین دیگر وجود رابطه بین این دو متغیر را تایید كرد

 رابطه را تایید می كند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وكمرون ، وتنكاركنان توانمندسازی و ایوان و دامانپور سازمانی، وآورین قابلیت نظری مربوط به: مدل 3شکل 

 

 

 

 

 

 سازي کارکنان توانمند

 

قابليت نوآوري 

 سازمانی

 خوداثربخشی-

 خودسامانی-

 پذیرفتن شخصی نتیجه -

 معنی دار بودن شغل -

اعتماد به دیگران در  -
 سازمان

نوآوری  انواع

 دامانپور

 ینوآور -1

 در محصول

 ینوآور -3

 در خدمات

 ینوآور -2

 ندیدر فرآ

 ینوآور -4

در امور 

 یادار



 3۸ - 25صفحات | 139۸تابستان |  9شماره  | یت و علوم انسانیپژوهش در مدیر
 

 

 فاطمه جواهرینام نویسنده مسئول: 

 

 :تحقيق شناسی روش

 نوع از تعمیم قابلیت و متغیرها كنترل درجه و نظارت ،میزان ها داده آوری گرد نظر از ،همچنین است كاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 موضوعی تحقیق لمرو.ق است شده استفاده Spssمتغیرها در نرم افزار  پذیری تاثیر جهت نیز رگرسیون ضریب از همچنین و است همبستگی

 می ایران نفتی ایه فراورده پخش ملی شركت  تحقیق این مکانی قلمرو. گیرد می قرار سازمان تئوری مباحث جزء موضوعی نظر از حاضر

 جمع  پرسشنامه توسط 1392خرداد سال  اواخر تا ماه فروردین ولا از تحقیق انجام جهت نیاز مورد های داده زمانی، قلمرو نظر از.باشد

 كلیه شامل آماری هجامع (تهران ستاد) ایران نفتی های فراورده پخش ملی شركت یعنی تحقیق مکانی قلمرو به توجه با .است شده آوری

 سوخت هوشمند سامانه ،CNG توزیع، و تامین ،یمال ها، طرح و مهندسی ،ریزی برنامه عملیات، بازرگانی، اداری، ستادی، واحدهای پرسنل

 گیری نمونه روش از  ،گیری نمونه روش.باشد می نفر 91۸ میزان به 1391 سال اسفند در آمار آخرین اساس بر آنها كل تعداد كه باشد می

 تصادفی صورت به بقهط هر در سسپ گردیده تعیین طبقه هر تعداد نمونه كه صورت این به است گردیده استفاده نسبی ای طبقه ، ،تصادفی

 نفتی های فراورده خشپ ملی شركت كاركنان از نفر 91۸ حدود تحقیق، این در نمونه  كل حجم .است شده انتخاب نمونه اندازه به تعدادی

 درصد دهم یک ایخط سطح در محدود جامعه در نمونه حجم فرمول از كه باشد می نفر 1٠٠  نمونه حجم باشد، می (تهران ستاد) ایران

 می پرسشنامه طالعاتا آوری جمع ابزار و است شده استفاده میدانی روش از اطالعات آوری جمع برای تحقیق این در.  است شده استفاده

 شده استفاده مرونك و وتن كاركنان توانمندسازی و دامانپور و ایوان سازمانی نوآوری قابلیت پرسشنامه از كه ترتیب این به. باشد

 دست به. /96 آن رونباخك آلفای مقدار و گرفت قرار بررسی مورد پایایی نظر از سوال 2٠ با نیز كاركنان توانمندسازی سطح نامهپرسش.است

 بود سوال 1۸ آن سواالت عدادت كه سازمانی نوآوری قابلیت پرسشنامه .است برخوردار قبولی قابل پایایی از و باشد می. /7 از بزرگتر كه آمد

 قبولی قابل پایایی از و اشدب می. /7 از بزرگتر كه آمد دست به./962 آن كرونباخ آلفای مقدار و گرفت قرار بررسی مورد ایاییپ نظر از نیز

 .است برخوردار

 را است شده طراحی آن ایبر ابزار كه ویژگی و خصیصه تواند می گیری اندازه ابزار آیا كه دهد می پاسخ سوال این به پرسشنامه در روایی

 بی را علمی پژوهش ره تواند می ناكافی و نامناسب های گیری اندازه كه دارد اهمیت جهت آن از روایی خیر؟موضوع یا كند گیری دازهان

 از پس گرفت، قرار رسیبر مورد مشاور و راهنما استاد( ابهام عدم) بودن فهم قابل لحاظ از پرسشنامه صوری روایی. سازد ناروا و ارزش

 نحوه نیز و طروحهم سواالت خصوص در نظر اظهار و بررسی مطالعه جهت پرسشنامه از نسخه ،چند آنها تایید و محترم اساتید با مشورت

 ابهام رفع برای مچنینه. است بوده سواالت تایید و بررسی فرایند این حاصل كه گرفت قرار آماری جامعه مشابه گروهی اختیار در نگارش،

 دیدگاه با آماری امعهج تا گرفت قرار پرسشنامه در كاركنان توانمندسازی و سازمانی نوآوری سازمانی، هوش برای توضیحاتی آماری جامعه

 نای در.نیست ضروری دو این نبی معکوس رابطه و باشد روا بتواند تا باشد پایا باید آزمون یک آنکه مهم نکته .دهند پاسخ سواالت به بازتری

 نموده اقدام آماری های داده بندی طبقه و كردن خالصه به نسبت فراوانی، توزیع جدول تشکیل اب اطالعات استخراج از پس محقق تحقیق

 داده بودن نرمال علت به ی،استنباط آمار و توصیفی آمار روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای .است داده نمایش نمودار روی را آنها و است

 .است شده استفاده رهمتغی چند رگرسیون و پیرسون همبستگی روش از ها

 

 :تحقيق هاي یافته

 توصيفی آمار -1

 لحاظ از و باشد یم زن. /49 و مرد آماری جامعه از درصد./51 شود می مشاهده تحقیق، از آمده بدست های تحلیل و تجزیه به توجه با

 آماری جامعه از یمین از بیش بنابراین.هستند متاهل نفر 71 و مجرد آماری جامعه از نفر29.باشند می نصف، حد در حدودا جنسیت توزیع

 71 كه متاهلین تعداد زا و هستند آقا نفر 9 و خانم نفر 2٠ هستند نفر 29 كه مجردین تعداد از SPSS آماری تحلیل طبق. باشد می متاهل

 كمترین باال، به سال 5٠ روهگ و انیفراو درصد بیشترین 4٠-3٠ سنی رده .باشند می آقا متاهل 4٠ و خانم متاهل 31 تعداد باشند می نفر

 در نفر 53 از. هستند آقا نفر 3 و باشند می خانم نفر 16 سال 3٠ تا 2٠ سن نفر 19 این از .دارند آماری جامعه میان در را فراوانی درصد

 سنی گروه در و ستنده آقا نفر 13 و هستند خانم نفر 3 سال 5٠ تا 4٠ نفر 16 از و هستند آقا نفر 21 و خانم نفر 32 سال 4٠ تا 3٠ سن

 از شده آوری جمع شنامهپرس طبق دارند، را ./61 یعنی فراوانی بیشترین لیسانس مدرک با نمونه افراد .هستند آقا همگی باال به سال 5٠

 خانم، نفر 3 دیپلم فوق نفر 61 زا خانم، نفر 2 دیپلم نفر 6 تعداد از .نداشت وجود آماری جامعه این در باالتر و دكتری گروه از آماری، جامعه

 .باشند می خانم نفر 1۸ لیسانس فوق نفر 27 از و خانم نفر 2۸ لیسانس نفر 61 از

 نفر ،12 سال 5 از كمتر كار سابقه نفر 1۸ زا .باشد می سال 2٠-16 گروه كمترین باشدو می سال 15-6 حدود كار سابقه درصد بیشترین

 25 تا 21 كار سابقه نفر 13 از و خانم نفر 7، سال 2٠ تا 16 كار سابقه نفر 11 از خانم، نفر 2۸ سال 15 تا، 6 كار سابقه نفر 45 از خانم،

 .باشد می خانم نفر 1 باال، به سال 25 كار سابقه نفر 13 از و خا نم نفر 3 سال،
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 قرار حداقل در ها انیپیم و هستند پیمانی نفر 4 و قراردادی نفر 26 رسمی نفر 7٠ حدود هستند رسمی آماری جامعه در كارمندان اكثریت

 .باشد می خانم نفر 17 قراردادی نفر 26 از و خانم نفر 3 پیمانی نفر 4 از خانم، نفر 31 رسمی نفر 7٠ از.دارند

 

 ها فرضيه بررسی -2

 .دارد وجود معناداري رابطه کارکنان و قابليت نوآوري سازمانی سازي توانمند بين: اصلی فرضيه

 
H0 : r = 0 

 
H1 : r > 0 

 

 .ندارد وجود داری معنا رابطه كاركنان و قابلیت نوآوری سازمانی سازی توانمند بین: صفر فرض

  .دارد وجود داری معنا رابطه كاركنان و قابلیت نوآوری سازمانی سازی توانمند بین: مقابل فرض

 

 جدول همبستگی توانمندسازی كاركنان و قابلیت نوآوری سازمانی 1-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می باشد و سطح خطای ٠5/٠می باشد و سطح معنی داری كمتر از 76/٠مالحظه می گردد،ضریب همبستگی 1-1همانطور كه در جدول 

ه د دارد.البتطه معناداری وجواطمینان می توان گفت بین توانمند سازی كاركنان و قابلیت نوآوری سازمانی راب99/٠می باشد بنابراین با ٠/٠1

 به دست آمد.75/٠از طریق ضریب همبستگی پیرسون نیز میزان همبستگی 

 

 .دارد مثبت اثر قابليت نوآوري سازمانی توانمند سازي کارکنان بر: یک یفرع فرضيه

 
0: r =  0H 
 
0: r >  1H 
 

 

 قابلیت نوآوری سازمانی جدول رگرسیون توانمند سازی كاركنان بر 2-1جدول 

 

 مجموع مجذورات 
Sum of Squares 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مجذورات
Mean Square 

F سطح معناداری 

 ونرگرسی

 باقی مانده

 كل

394/4٠ 

719/29 

113/7٠ 

5 

94 

99 

٠79/۸ 

316/٠ 
553/25 ٠٠٠/٠ 

 

 

 قابلیت نوآوری سازمانی ی كاركنانتوانمند ساز  

توانمند سازی 

 كاركنان

 همبستگی اسپیرمن

 سطح معنی داری

 تعداد

1 

 

1٠٠ 

76/٠ 

٠٠٠/. 

1٠٠ 

قابلیت نوآوری 

 سازمانی

 همبستگی اسپیرمن

 سطح معنی داری

 تعداد

76/٠ 

٠٠٠/٠ 

1٠٠ 

1 

 

1٠٠ 
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تغیر مستقل منتیجه می گیریم كه  99است با درجه آزادی ٠5/٠براساس سطح معنا داری جدول آنالیز واریانس فوق ،كه كمتر از 

عنی یرض خالف آن ود و فشار است بنابراین فرض صفر رد می )توانمندسازی كاركنان (بر متغیر وابسته )قابلیت نوآوری سازمانی (تاثیر گذ

 فرضیه محقق تایید می شود.بنابراین توانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی تاثیر گذار است.

 

 قابلیت نوآوری سازمانی جدول همبستگی توانمند سازی كاركنان بر 3-1 جدول

 

R 

 ضریب همبستگی

2R 

 ضریب تعیین
Adjusted R Square 

 ضریب تعیین تعدیل شده
Std. Error of the Estimate 

 خطای استاندارد تحقیق

76/٠ 57/٠ 56/٠ 562/٠ 

 

توان دوم ضریب  ضریب تعیین یا2R =می باشد را نشان می دهد،76/٠،همبستگی بین مقادیر داده هارا كه در اینجا  Rضریب همبستگی 

یری صد تغییر پذنده دربه خطی بودن به كار می رود .مربع ضریب تعیین تعدیل شده نشان ده همبستگی به عنوان معیاری از نزدیکی رابطه

بولی است. ضریب تعیین (می باشد كه مقدار قابل ق٠/57) 2Rدر متغیر وابسته به وسیله رگرسیون خطی است. بنابران در جدول باال مقدار 

 درصد تغییرات 57ف بوده و خط رگرسیون معر٠ /2r=57 و  r.=/76جدول باال نسبت به ضریب همبستگی معیار گویا تری است بنابراین در 

y .است 

 

 جدول بتا 4-1جدول 

 

 بتا ضرایب استاندارد شده T سطح معناداری
Standardized  oefficients 

  B انحراف استاندارد

 

٠٠٠/٠ 

47۸/1 

327/11 
76/. 

225/٠ 

٠71/. 

333/٠ 

۸٠9/. 

 مقدار ثابت

توانمندسازی 

 نانكارك

 

 به شرح ذیل می باشد. ،ادله رگرسیون )مدل آماری تحقیق (با توجه به جدول مربوطه مع
Y=0/333 +0/809 x 

ات ه میزان تغییرهند، نشان درسیون بر اساس واحد انحراف معیاردر جدول آزمون معناداری ضرایب رگ ، Betaضرایب استاندار شده بتا

زی كاركنان یرتوانمندساكه متغ بنابراین نتیجه می گیریم ستقل به اندازه یک انحراف معیار می باشد.به ازای تغییر در متغیر م متغیر وابسته

 لیت نوآوریث افزایش قاببا قابلیت نوآوری سازمانی است به این معنا كه افزایش در توانمندسازی كاركنان باع76/٠دارای همبستگی جزئی 

 ،كاركنان خشیب اثر افزایش مانند، هایی مولفه به توجه و افزایش با ایران نفتی های فراورده پخش ملی شركت در سازمانی می گردد بنابراین

 می سازمان در دیگران به اعتماد افزایش همچنین و سازمان كاركنان توسط كارها نتیجه پذیرفتن كاركنان، به دادن باال مسئولیت احساس

 پخش ملی شركت برای ار محصول در نوآوری و فرایند در نوآوری خدمات، در نوآوری اداری، امور در نوآوری مانند نوآوری انواع توانیم

 .دهیم افزایش ایران نفتی های فراورده

 

 .دارد مثبت اثر سازمانی نوآوري قابليت بر توانمندسازي کارکنان ابعاد: دو فرعی فرضيه  

 (enter)روش رگرسیون 

 
0: r =  0H 
0: r >  1H 
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 سازمانی نوآوری قابلیت بر توانمندسازی كاركنان ابعاد: گرسیونجدول ر 5-1جدول 
 

 مجموع مجذورات 
Sum of Squares 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مجذورات
Mean Square 

F سطح معناداری 

 رگرسیون

 باقی مانده

 كل

394/4٠ 

719/29 

113/7٠ 

5 

94 

99 

٠79/۸ 

316/٠ 
553/25 ٠٠٠/٠ 

 

داقل یکی از ابعاد  حنتیجه می گیریم كه  99است با درجه آزادی ٠5/٠یز واریانس فوق ،كه كمتر از براساس سطح معنا داری جدول آنال

فرض  ورد می شود  رض صفرمتغیر مستقل )توانمندسازی كاركنان (بر متغیر وابسته )قابلیت نوآوری سازمانی  (تاثیر گذار است بنابراین ف

 ذار است.انی تاثیر گی سازمین حداقل یکی از ابعاد توانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآورخالف آن یعنی فرضیه محقق تایید می شود.بنابرا

 

 سازمانی نوآوری قابلیت بر جدول همبستگی توانمندسازی كاركنان 6-1جدول 

 

R 

 ضریب همبستگی

2R 

 ضریب تعیین
Adjusted R Square 

 ضریب تعیین تعدیل شده
Std. Error of the Estimate 

 ندارد تحقیقخطای استا

76/٠ 57/٠ 56/٠ 562/٠ 

 

وان دوم ضریب تضریب تعیین یا 2R می باشد را نشان می دهد،76/٠،همبستگی بین مقادیر داده هارا كه در اینجا  Rضریب همبستگی 

یری صد تغییر پذرنده دهمبستگی به عنوان معیاری از نزدیکی رابطه به خطی بودن به كار می رود .مربع ضریب تعیین تعدیل شده نشان ده

ابل قبولی است. ضریب ق(می باشد كه مقدار نسبتا ٠/57) 2Rدر متغیر وابسته به وسیله رگرسیون خطی است. بنابران در جدول باال مقدار 

درصد  57ون معرف بوده و خط رگرسی٠ /2r=57 و  r.=/76تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویا تری است بنابراین در جدول باال 

 است. y غییراتت
 

 بتا، تاثیر هریک از ابعاد توانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی7-1جدول 

 

  B انحراف استاندارد بتا T سطح معناداري

000/0 

002/0 

000/0 

003/0 

000/0 

000/0 

171/٠ 

372/2 

579/٠ 

٠14/1- 

162/1 

41٠/1 

 

36/٠ 

171/٠ 

163/٠ 

154/٠ 

٠31/٠ 

26۸/٠ 

135/٠ 

143/٠ 

13۸/٠ 

117/٠ 

163/٠ 

371/٠ 

32٠/٠ 

165/٠ 

13۸/٠ 

163/٠ 

٠26/٠ 

 

 عدد ثابت

 معنی دار بودن شغل

 خود سامانی

 اعتماد به دیگران در سازمان

 خود اثر بخشی

 پذیرفتن شخصی نتیجه

 

 با توجه به جدول مربوطه معادله رگرسیون خطی چند متغیره ،به شرح ذیل می باشد.
5x026/0+ 4x 163/0+ 3x813/0+2x165/0+1x320/0+371/0-Y= 

 

وجود دارد  رهایاز متغ یکیحداقل  نیب ونیرابطه رگرس میریگ یم جهینت نیصفر شده است بنابرا یبا توجه به آنکه در جدول سطح معنا دار

زان تغییرات كه نشان دهنده می بتا( بیاستاندارد )ضر بیدر صد و با توجه به ضر مین ریز یدار یبا توجه به سطح معن بی،در جدول ضرا

 نسبت توانمندسازی كاركنانابعاد  ونیرگرستاثیر درصد متغیر وابسته  به ازای تغییر در متغیر مستقل به اندازه یک انحراف معیار می باشد ، 
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بیشترین معنی دار بودن شغل بنابراین نتیجه می گیریم بعد گردد. یمرتب م ینبه كمتر ینشتریاز ب بیبه ترت یازمانس ینوآور قابلیت  به

و بعد پذیرفتن شخصی نتیجه كمترین تاثیر را در قابلیت نوآوری سازمانی دارد. بنابراین برای رسیدن به نوآوری ،شركت ملی پخش  تاثیر

فراورده های نفتی ایران باید توجه بیشتری به این بعد داشته باشد یعنی با توجه به این بعد باید ایجاد احساس اعتماد بین مدیران و 

كنان بیشتر شود ،همکاران با یکدیگر صادقانه رفتار كنند ، كاری كرد تا كاركنان نسبت به كارشان احساس مالکیت داشته باشند ، و كار

 كاركنان از استقالل و آزادی عمل باالیی در انجام وظایفشان برخوردار باشند تا به نوآوری سازمانی در سازمان رسید.

 ادتوانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانیمیزان تاثیر گذاری هریک از ابع

 36/٠معنی دار بودن شغل   -1

 17/٠خود سامانی   -2

 16/٠اعتماد به دیگران در سازمان   -3

 15/٠خود اثر بخشی   -4

 ٠3/٠پذیرفتن شخصی نتیجه   -5

یل حق واردی از قبمبراین نوآوری سازمانی دارد بنا همانطور كه مشاهده می شود پذیرفتن شخصی نتیجه  كمترین تاثیر گذاری را بر قابلیت

 د .ثیر كمی دارمان تاانتخاب در كار ،احساس مسئولیت باال در كار ،مهم بودن كار گرچه بسیار مهم است اما در ایجاد نوآوری در ساز

 

 :نتيجه گيري و پيشنهاد

است و  وری سازمانیابلیت نوآدسازی كاركنان هریک از ابعاد آن  بر قاین كه هدف این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر گذاری توانمن به توجه با

مورد بررسی قرار گرفته    Spssار از سوی دیگر تاثیر هریک از ابعاد توانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی با بهره گیری از نرم افز

 بعبارت ، رابطه دارد ، نیسازما نوآوری با قابلیت 75/٠ ، درصد99/٠ ناطمینا با  كاركنان توانمندسازی است این نتیجه به دست آمد كه : 

 ،  كاركنان توانمندسازی میزان افزایش با ،یعنی دارد وجود داری معنا رابطه سازمانی نوآوری قابلیت و  كاركنان توانمندسازی بین دیگر

 پخش ملی شركت در ازمانیس نوآوری قابلیت در افزایش برای كه یمرس می نتیجه این به بنابراین.  یابد می افزایش سازمانی نوآوری قابلیت

همچنین . باشد می  كاركنان توانمندسازی بکارگیری ، داشت باالیی توجه آن به توان می كه مواردی از یکی ایران نفتی های فراورده

ابلیت نوآوری اركنان بر قكسازی  هریک از ابعاد توانمند توانمندسازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی تاثیر گذار است  از سوی دیگر تاثیر

ن تاثیر بیشتری36/٠دن شغل با مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم كه : بعد معنی دار بو Spssسازمانی با استفاده از نرم افزار 

كمترین تاثیر را ٠3/٠و بعد پذیرفتن شخصی نتیجه  15/٠خود اثر بخشی 16/٠،اعتماد به دیگران در سازمان  17/٠،سپس بعد خود سامانی 

 بر قابلیت نوآوری سازمانی دارد.

 (.1995  اسپریتزر)دارد اهمیت بسیار سازمان، در نوآوری و اثربخشی برای كاركنان، توانمندسازی

 خود كاری گروههای بیلق از دهاییرویکر. اند ساخته پیاده را توانمندسازی بر مبتنی رویکردهای سازمانها از بسیاری گذشته های دهه در

 و كاركنان وری بهره ارویکرده این كه است روشن.اند آمده در اجرا به سازمانها در شغل مجدد مهندسی و  فراگیر كیفیت مدیریت گردان،

 قبیل این كردن عملی یبرا آیند نمی دست به ارادی غیر و اتفاقی نتایج این حال هر به.  داد خواهند افزایش را نوآوری و خالقیت نیز

 جنتای جهت در را اركنانك رفتارهای نهایت در و دهند پرورش كاركنان بین در را توانمندسازی به نیاز احساس بایستی مدیریتی، رویکردهای

 (625: 2٠٠9سباستین، و جین.)برانگیزانند انتظار مورد

 كه شود این اعثب تواند می و شود می سازمان در نوآوری و تخالقی شدن شکوفا موجب كه است عواملی جمله از كاركنان توانمندسازی

 و خشنودتر ورتر، بهره ،توانمند كاركنان كه دهد می نشان شواهد. ببرد را استفاده حداكثر خود كاركنان بالقوه های توانایی از سازمان

 (. ۸: 13۸3 دانی،یز اورعی ترجمه كمرون، و وتن) كنند می ایجاد ناتوان كاركنان از تر كیفیت با خدماتی و محصوالت و نوآورترند

 می پیشنهاد  ایران نفتی های فراورده پخش ملی شركت برای تحقیق از آمده دست به های داده و محققین نظریات به توجه با بنابراین

 طبق و شود می سازمان در نوآوری و خالقیت شدن شکوفا موجب كه است عواملی جمله از كاركنان توانمندسازی كه آنجایی از ، گردد

 خود كاركنان بالقوه های توانایی از سازمان كه شود می باعث و  دارد سازمانی نوآوری قابلیت با75/٠ رابطه آمده دست به تحلیل و تجزیه

 كاركنان از تر فیتكی با خدماتی و محصوالت و نوآورترگردند نتیجه در و خشنودتر ورتر، بهره توانمندتر، كاركنان و ببرد را استفاده حداكثر

 خویش به مربوط وظایف انجام برای الزم توانایی و قابلیت دارای كه نمود انتخاب باید را كاركنانی سازمان در بنابراین كنند ایجاد ناتوانتر

 كاركنان تا كرد ایجاد را شرایطی.كرد كمرنگ ممکن حد تا باید را شود می سازمان در كاركنان وظایف انجام مانع كه خارجی ،موانع باشند

 متقابل اعتماد احساس.  است اهمیت با سازمان در شغلشان كه كنند احساس كاركنان. دهند انجام باال جدیت و پشتکار با را خویش وظایف

 باالیی عمل آزادی و استقالل وظایفشان انجام در كارمندان ،و كنند رفتار صادقانه یکدیگر با كارمندان و باشد برقرار كاركنان و مدیران بین
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 كاركنان با برخورد در سازمان در مسئوالن همچنین باشد همجهت و همسو كاركنان باورهای و سازمان اهداف با وظایفشان و باشند داشته

 .ودب خواهد سازمانی نوآوری قابلیت افزایش آن تاثیر و یابد می افزایش كاركنان سازی توانمند سطح بنابراین باشند داشته را انصاف رعایت

ه این ه فرعی یک ب،فرضی با توجه به فرضیه اصلی به این نتیجه رسیدیم كه توانمندسازی كاركنان با قابلیت نوآوری سازمانی رابطه دارد

وانمند تک از ابعاد یر هرینتیجه رسید كه توانمند سازی كاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی تاثیر گذار است و نتیجه فرضیه فرعی دو تاث

ا بر نوآوری رین تاثیر رل بیشتكاركنان بر قابلیت نوآوری سازمانی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید كه معنی دار بودن شغ سازی

 حساس اعتماد بینااست بنابراین باید در شركت ملی پخش فراورده های نفتی برای رسیدن به نوآوری 36/٠سازمانی دارد و میزان آن 

بت به كار خود ر سازمان نسدركنان ان را افزایش داد ،فضایی را به وجود آورد تا همکاران با یکدیگر صادقانه تر رفتار كنند ،كامدیران و كاركن

 احساس مالکیت داشته باشند و از آزادی و استقالل عمل باالیی در انجام وظایف شغلی خویش برخوردار باشند

د بنابراین شركت ملی پخش .تاثیر گذاری دار/17آوری سازمانی دارد بعد خود سامانی است كه .دومین بعدی كه بیشترین تاثیر را بر روی نو

ی كه شند،كاركنانشته بافراورده های نفتی ایران باید از كاركنانی استفاده نماید كه در انجام وظایف خویش پشتکار و جدیت باالیی دا

شان ا و باورهایارزشه ، اهداف در نظر گرفته شده  برای كاركنان متناسب با شایستگی انجام وظایف خویش را داشته باشند انتخاب گردد

  اده نمایند.د استفباشد ،شرایطی را فراهم آورد تا كاركنان بركار خود مسلط بوده و احساس كنند كه می توانند از تمام ظرفیت خو

ان ش فراورده های نفتی ایرسازمانی دارد بنابراین شركت ملی پختاثیر بر نوآوری  16/٠سومین بعد ،اعتماد به دیگران در سازمان است  كه 

سو و كنان است همده كارباید شرایطی را فراهم آورد تا كاركنان نسبت به همکاران خود احساس تعهد داشته باشند ،وظایف شغلی كه بر عه

ایت كاركنان رع ورد باا بر عهده بیرند و در برخهم جهت با باورهایشان باشد، همچنین مسئوالن سازمان باید نتیجه شکست یا موفقیت ر

 انصاف را داشته باشد.

 ركنان سازمانراهم آورد تا كافتاثیر بر نوآوری سازمانی دارد بنابراین باید در سازمان شرایطی را  15/٠چهارمین بعد،خود اثر بخشی است كه 

ئولیتی كه بر نسبت به مس اشند وبنان بتوانند در انجام دادن كارها موثرتر دارای قابلیت و توانایی الزم برای انجام وظایف خویش باشند ،كارك

 ن باشد.دن كارهایشاجام داعهده دارند بر نتیجه كارها تاثیر گذار باشند و مطمئن باشند كه هیچ مانع خارجی قادر نیست مانع آنها در ان

ن شخصی نتیجه می باشد ا بر قابلیت نوآوری سازمانی دارد ،پذیرفتر ٠3/٠پنجمین و آخرین بعد توانمندسازی كاركنان كه كمترین تاثیر 

میت غلشان پر اهشند كه بنابراین كاركنان در سازمان باید در انجام وظایف خویش از احساس مسئولیت باالیی برخوردار باشند ،احساس كن

واند تطی نمی كنند كه مشکالت و موانع محیاست ،در اجرای و نظام بخشیدن به فعالیتهایشان حق انتخاب داشته باشند و احساس 

 فعالیتهای آنها را محدود كند.

 

 :آینده پژوهشگران براي پيشنهاد

 این كه گردد می نهادپیش است شده انجام  ایران نفتی های فراورده پخش ملی شركت كارمندان ی درجامعه تحقیق این آنجاییکه از -

 .گیرد امانج سازمان ارشد و میانی مدیران بین تحقیق

 و تهران استان در زگا عرضه مراكز و بنزینها پمپ مانند نفتی های فراورده سوخت عرضه جایگاههای  در تحقیق این گردد می پیشنهاد-

 . پذیرد انجام استانها سایر

 بین این دو متغیر كه توسط محقق استفاده شده است می توان متغیر واسطه یا مداخله گری را استفاده كرد. در-

 .گردد همقایس هم با نتایج و گیرد قرار بررسی مورد نیز كشور در موجود شركتهای سایر در تحقیق این گردد می پیشنهاد-
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