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 چکیده

های موجود، دانش برداری از  الحیتزمان با بهره های جدید، همبا وجود افزایش مطالعات دوسووتوانی سوازمانی، فشف فر ت

رفتارهای دوسووتوانی فارفاان وجود دارد  پژوهش حارور به بررسوی رابطه گرایش گیری  اندفی در مورد عوامل مؤثر بر شولل

ای فردی  گرایی با دوسوووتوانی زمیاهگامی( و اخالقپذیری و پیشفارآفریاانه فردی فارفاان )با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسوو 

ها بر اسوا  پرسوشواامه از  ، تو وییی اسوت  داده هاپردازد  این تحقیق از نظر هدف، فاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده می

تحلیل شوده اسوت    SmartPLSافزار  آوری و با نرموفارهای حوزه  واای  ذذایی در شوهر تهران جم نیر از فارفاان فسو   203

گر  دیولدهود، اموا تورثیر تعو گرایی، دوسووووتوانی فردی را افزایش میدهود فوه گرایش فوارآفریاوانوه و اخالقنتوای  پژوهش نشوووان می

فه رفتارهای افتشووافی حین    دداگرایی بر رابطه بین گرایش فارآفریاانه و دوسوووتوانی فردی تریید نشوود  این نتای  نشووان  اخالق

 گرایی بیشتری هستاد داشت فه دارای گرایش فارآفریاانه و اخالقانتظار    توانیماز فارفاانی  را انجام وظایف روزمره 
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 مقدمه

شودن، مشولالت های رقابتی، تغییرات سوری  فااوری، شورای  محیطی و جهانیبا افزایش شودت پویایی محی 

نیز روزبوهسووووازموان هوای   از چوالشاسووووتهوای مؤثرتری  حولهوا نیوازماود راه تر و حول آنروز پیچیوده هوا 

های جدید،  فر ووتیابی به عمللرد بهتر و باالتر، فشووف  وفارها در دنیای رقابتی امروز برای دسووتفسوو 

  عاوانبوه 1دوسوووتوانی در این راسوووتوا، میهوم  اسوووتهوا و ماواب  موجود برداری از فر وووتزموان بوا بهره هم

ملوانیزمی برای مدیریت و انطاواق سوووازمان با تغییرات محیطی و همزمان انجوام فارا و اثربرش امور روزمره  

در ادبیات    .((Raisch, & Birkinshaw, 2008  سوازمان در ادبیات مدیریت و فارآفریای ظهور نموده اسوت

جدید( و    هافر وتو    هاده یاهای متضواد افتشواف )شوااسوایی  فارآفریای و مدیریت، ایجاد تعادل میان فعالیت

 نوام گرفتوه اسوووت   2دوسوووتوانی سوووازموانیموجود(    یهوافر وووت)اسوووتیواده بهیاوه از ماواب  و    برداریبهره 

(Zimmermann, Hill, Birkinshaw, & Jaeckel, 2019) ها با قابلیت  دهد فه شوورفتیو نتای  نشووان م

 ,(Vrontis, Thrassou, Santoro, & Papaدوسووتوانی دارای عمللرد باالتری نسوات به رقاای خود هسوتاد  

2017). 
های متیاوتی برای رسویدن به دوسووتوانی  از ملانیزم  هاسوازمانفه    دهدیمادبیات دوسووتوانی سوازمانی نشوان  

مسویرها، جدایی ساختاری   ترینمتداولیلی از    .((O'Reilly & Tushman, 2013  فاادیمسوازمانی اسوتیاده  

را برای انجام امور افتشوافی ماناد    یاجداگانهیا همان دوسووتوانی سواختاری اسوت فه در آن سوازمان واحد  

مشلالتی از قایل فاهش املان ادذام و    وجودنیباا  .(Simsek, 2009)  دینمایمواحد تحقیق و توسوعه ایجاد  

 & Burgers) نمایادگی ناشوووی از جداسوووازی سووواختاری وجود دارد  یهااهیهزتلییق دانش بین واحدها و 

Covin, 2016).   در سووطا افراد اشوواره  برداریبهره و    افتشووافاخیراً محققین به اهمیت همزمانی رفتارهای

  اشواره به انجام رفتارهای دوسووتوانی توسو  فلیه فارفاان در سوازمان دارد  یااهیزمتوانی  و  دوسو اندنموده 

(Gibson & Birkinshaw, 2004)  عوض ایجاد واحدهای ساختاری جداگانه )ماناد تحقیق  ،  دیگرعاارتبه؛

  گردندیمو توسوعه( فارفاان تشوویق به انجام رفتارهای افتشوافی همزمان با انجام امور روزمره فاری خود 

فوه هموه فوارفاوان تموایول و انگیزه الزم برای انجوام    شوووودیمرفتوارهوای نوآورانوه بواعو     یهواچوالش  وجودنیبواا

  یا اهیزمدر زمیاه دوسووتوانی    هاپژوهش  .(Shimizu, 2012) باشوادرا نداشوته    یااهیزمی  رفتارهای دوسووتوان

و نیز محی  سووازمانی مطلوب برای چاین    یااهیزمبیشووتر به اثرات دوسوووتوانی    هاپژوهشنوظهور اسووت و  

رفتووار .  (Sakhdari et al., 2020)  انوودپرداختووهرفتووارهووای   بر  مؤثر  انوودفی در مورد عواموول فردی  دانش 
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فردی وجود دارد  مرصوو واً، پژوهش در این حوزه در زمیاه و بافت ایران بسویار اند     یااهیزمدوسووتوانی  

 Moradi؛  Yadolahi Farsi, 2011)  اندداده اسوت و بیشوتر پژوهش دوسووتوانی سواختاری را مورد توجه قرار 

et al., 2014  ) 
شوده در تحلیل ادبیات موجود، ازآنجافه در مورد عوامل مؤثر بر دوسووتوانی سوازمانی  با توجه به موارد بیان

ویژه در سوووطا تحلیول فردی، پژوهش فمتری  وووورت گرفتوه اسوووت، در این پژوهش تورثیر گرایش و بوه

  همچاین اثر  ردیگیمقرار  یموردبررسوو ای فردی گرایی بر دوسوووتوانی زمیاهفارآفریاانه فارفاان و اخالق

گر سوازی نقش تعدیلاز طریق فررویه  یااهیزمبر دوسووتوانی   گراییاخالقگرایش فارآفریاانه و    یافزاهم

  لذا، سؤال ا لی این  ردیگیمگرایی بر رابطه بین گرایش فارآفریای و دوسوتوانی مورد آزمون قرار اخالق

فارفاان فداماد و آیا گرایش   یااهیزمپژوهش این اسووت فه عوامل فردی شوولل دهاده رفتار دوسوووتوانی  

فارفاان  یااهیزمماجر به افزایش نرخ رفتار دوسووتوانی    تواندیم  هاآن گراییاخالقفارآفریاانه فارفاان و 

به    یااهیزمارزشووومادی جهت افزایش نرخ رفتار دوسووووتوانی    یهااشیب  تواندیمنتای  این پژوهش  گردد؟  

 در زمیاه فمتر مطالعه شده ایران، ارائه نماید  خصوصبهمدیران و محققین حوزه سازمانی و فارآفریای، 

 

 هامبانی نظری و فرضیه

( در ادبیات یادگیری سوازمانی مطر  1991( و مارچ )1976میهوم دوسووتوانی برای اولین بار توسو  دانلن )

 ه(، نرسوتین فسوانی بودند فه نظری1996ها، تاشومن و اریلی )شوده توسو  آنشود، سو ب بر مااای تحقیق انجام

های جدید  ها برای فشف فر تدوسوتوانی سازمانی را بیان فردند  دوسوتوانی سازمانی به توانایی شرفت

 (.Simsek, 2009) فادها و مااب  موجود اشاره میبرداری از شایستگیو بهره 

 

 ی دوسوتوانی سازمانی در این ادبیات وجود دارد:دو رویلرد درباره 

برداری( را دو عمول متعوارض فعوالیوت متعوارض )مواناود افتشووواف و بهره رویلرد اول انجوام دادن   •

 ,Gupta, Smith, & Shalley) ها را انتراب فاادها یلی از آنشووود شوورفتداند فه موج  میمی

2006.) 
برداری دو فعالیت متیاوت  فاد افتشواف و بهره تر اسوت، بیان میرویلرد دوم فه در ادبیات ذال  •

  ،(Burgers & Covin, 2016)  زمان با راهاردهای متیاوتی ماناد جدایی سووواختاریو متمایزند فه هم

قابل   (O’Reilly & Tushman, 2013) و متوالی  (Hill & Birkinshaw, 2014) ایدوسووتوانی زمیاه

  حصول هستاد 
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قرار گرفتوه اسوووت و امروزه محققین   یااوده یفزارویلرد ذوالو  در ادبیوات مورد توجوه    عاوانبوهرویلرد دوم  

الزم اسوووت فه در ووودد   هاسوووازمانتوانی  ومعتقدند با توجه به اثرات مثات انجام همزمان رفتارهای دوسووو 

 فهدرحالیرا قادر به انجام رفتارهای دوسوووتوانی نماید    هاآنهایی باشوواد فه شووااسووایی و اجرای ملانیزم

، اخیراً محققین به اهمیت و  اندنموده وسوووتوانی سوواختاری ترفید  بیشووتر ادبیات پژوهش در این رویلرد بر د

  .(Hill & Birkinshaw, 2014) اندپرداختهاملان انجام چاین رفتارهایی در سطا افراد 

فه در آن افراد  فاادیمرفتارهایی تعریف    عاوانبهرا   یااهیزمتوانی و( رفتاردوسو 2004برفیاشواو و گیاسوون )

روزمره خود را دناال    یهاتیفعال  تاهانه، یعای شووندیم برداریبهره درگیر همزمان در رفتارهای افتشوافی و  

معتقدند فه   هاآن  باشوادیمو دانش جدید به سوازمان خود نیز    هاده یابلله در ودد شوااسوایی و ارائه   فاادیم

های دوسوووتوانی سوواختاری را فاهش دهد و یا همزمان با آن مورد ملانیزم  یهاچالش  تواندیماین رفتارها 

 استیاده قرار گیرند 

فه   دهادیمنشوان    هاپژوهش   اندپرداختهادبیات پژوهش به بررسوی اثرات و عوامل مؤثر بر انواع دوسووتوانی  

( 2010تب و هملارانش )، گرمثالعاوانبهدارد    وفارفس  یهایخروجمهمی بر رشد و    ریترثدوسوتوانی  

سواله، نشوان دادند فه دوسووتوانی بر رشود   4شورفت در این دوره   532با طراحی ی  مطالعه طولی و بررسوی 

 شرفت اثر مثاتی دارد  

های نامطمئن، دوسووووتوانی سوووازمانی  دارند فه در محی ( در مطوالعوه خود بیوان می2013اریلی و تاشووومن )

گوذاری بوازار و  هوای ههای از عمللرد، نوآوری، ارزشبوا رشووود فروش، نرخطور مثاتی گردد و بوهپودیودار می

 بقای شرفت در ارتااط است  

شووود، فه رشوود سووازمانی سوواجیده می( در ی  فراتحلیل نشووان دادند هاگامی2013جانی و هملارانش )

 دوسوتوانی سازمانی رابطه مثاتی با عمللرد دارد  

متوسووو  از  ووواعت فلزفاری در ماطقه مارمارای ترفیه توسووو     باگواه فوچ  و 107در تحقیق دیگر در 

توانی عمللرد را افزایش وفه یادگیری سووازمانی از طریق دوسوو  فاادیم( بح   2014فیتاچی و هملاران )

  دهدیم

، گوتول و فونلچر مثوالعاوانبوه   انودپرداختوهتوانی  وبوه شووواواسوووایی عوامول مؤثر بر دوسووو   هواپژوهشهمچاین 

های فرد واحدها فه در انتشوووار سوووری  دانش بین حوزه های ماحصوووربهای تجربی ویژگیمطالعه( در  2009)

 برداری مؤثرند را شااسایی نمودند افتشاف و بهره 
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( به بررسوی چهار مورووع اسواسوی در حوزه دوسووتوانی شوامل ودوسووتوانی باید از 2009رایش و هملاران ) 

ها وتوانی در سوطا فردی اتیاق مییتد یا سوطا سوازمانی؟،، وسوازمانطریق تمایز ایجاد شوود یا ادذام؟،، ودوسو 

باید رویلرد اسووتاتی  در برابر دوسوووتوانی اتراه فااد یا رویلرد پویا؟، و ودوسوووتوانی برخاسووته از درون  

 سازمان است یا ایاله ی  فرآیاد خارج سازمانی است؟، پرداختاد  

هوا و  ازموانی، میزان تورثیر الگوهوای تعوادل بین زیرگروه سوووازی چاین سووو ( بوا شوووایوه2010فاو  و هملواران )

( با  2012گروهی بر یادگیری سوووازمانی را موردبررسوووی قرار دادند  گاسووون و هملارانش )ارتااطات درون

ها با قابلیت فااوری  سواله، دریافتاد فه شورفت 10ها در طول ی  دوره  بررسوی ی  نمونه بزر  از شورفت

 برند انی مایعت میباالتر، بیشتر از دوسوتو

ای دوسوووتوانی بر مهارت توسووعه محصووول و عمللرد ( با هدف بررسووی اثر واسووطه2012لی و هوان  ) 

برداری و افتشواف دانسوته و هر ی  از این  ای ترفیای از بهره جدید، برای سواجش دوسووتوانی آن را سوازه 

 اند  ه ساجیده گویوسیله چهار دو بعد را نیز به

های دوسووووتوان و بررسوووی ارتااط آن با  ( با هدف شوووااسوووایی نقش فرها  سوووازمان2014ون  و رفیق )

های این ارتااط در  اای  با فااوری باالی  دوسوتوانی سازمانی و پیامدهای نوآوری محصول جدید و تیاوت

ی  عاوان فافتورهای ا ووول انداز مشوووتر  بههای سوووازمانی و چشووومبریتانیا و چین، نتیجه گرفتاد فه تیاوت

های دوسووتوان  برداری موردنیاز سوازمانهای دوسووتوان، به یل ارچه شودن افتشواف و بهره فرها  سوازمان

 فاد  فم  می

توانی  وهای فاری با عمللرد باال را بر دوسوو ( عوامل رفتاری مرتا  با مااب  انسووانی و سوویسووتم2019چا  )

یوه گوذاری در تحقیق و توسوووعوه توسووو     مطوالعوات اخیرتر نیز ترفیو  تیم مودیریوت و سووورموادهودیمنشوووان 

( بر دوسووتوانی و سواختار رسومی و ذیر رسومی بر دوسووتوانی توسو  زیرمن و  2018فوریا  و هملاران )

 شده است   دییتر( 2019هملاران )

فه ادبیات بیشوتر بر دوسووتوانی سواختاری و نیز اثرات و    دهدیمپیشوین نشوان    یهاپژوهشنتای     طورفلیبه

در سووطا فردی فمتر    خصوووصبه  یااهیزمدوسوووتوانی    یهامحرفهو به    اندپرداختهسووازمانی  عوامل مؤثر  

و عواملی مواناود   شوووودیماسووواسووواً از افراد آذواز    یااوهیزمرفتوارهوای دوسووووتوانی    فوهدرحوالی  ؛انودپرداختوه

چاین رفتوارهوایی در فوارفاوان نقش داشوووتوه بواشووود  این مهم   دهیشووولولدر    توانودیمفردی    یهواشیگرا

داخلی در زمیاه دوسوووتوانی    یهاپژوهشدر زمیاه ایران مورد ذیلت قرار گرفته اسووت و اند     خصوووصبه

و    (Moradi et al., 2014؛  Yadolahi Farsi, 2011)  انودپرداختوهتوانی سووواختواری  ودر ایران نیز بر دوسووو 
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قرار اسووت  با توجه به شووااسووایی اهمیت   موردمطالعهفردی آن فمتر   یهاشوورانیپو   یااهیزمدوسوووتوانی  

فوارآفریاوانوه فوارفاوان بر رفتوارهوای  یهواشیگرا  رسووودیمگرایش فوارآفریای در ادبیوات فوارآفریای، بوه نظر  

  ردیگیمقرار  موردبح باشد فه در ادامه  ترثیرگذاردوسوتوانی نیز 
 

  استهای معقول، نوآوری و پیشگامی استراتژی   به معاای تمایل افراد به انجام ریس   :گرایش کارآفرینانه 

(Zhao et al., 2011.)  گیری برای  های تصوومیمدر سووطا سووازمانی، گرایش فارآفریاانه، فرایادها و فعالیت

  (.Lumpkin & Dess, 1996)  ورود بوه بوازارهوای جودیود بوا محصووووالت و خودموات فعلی یوا جودیود اسوووت

 یو  بوه ایجواد اشووواره  اسوووت  فوارآفریای فوارآفریای از میهوم متیواوت میهومی فوارآفریاوانوه ایشگر

ها و نتای  بازار ی  شورفت ماناد ارائه محصووالت خروجی بر دارد فه جدید سوازمان ی  یا وفارفسو 

و رفتوارهوای ماتهی بر   هوانگرشو    هوااشیببر   فوارآفریاوانوه گرایش اموا؛  تورفیود دارد و خودموات جودیود

 نیروی عاوانفوارآفریای بوه گرایش  .(Fang et al., 2008)  هوای بوازار یو  شووورفوت تورفیود داردخروجی

 جریان پژوهشوی ی  به شودنحال تادیل در و بوده  فارآفریاانه هایفعالیت پشوتیاان فارآفریای، محرفه

 .(Wales, Monsen, & McKelvie, 2011) هست فارآفریای رشته در ا لی

شود  وی گرایش فارآفریای را  مطر  (1983میلر ) توسو  ابتدا فارآفریاانه گرایش ابعاد چارچوب ا ولی

هوای بسووویواری در ادبیوات مورد دانود فوه در پژوهشمی  یریپوذسووو یرگوامی و  شوووامول ابعواد نوآوری، پیش

 و جدید هایایده  به شوورفت تمایل انعلا  نوآوری،  .(Morris et al., 2007)  انداسووتیاده قرار گرفته

جدید اسووت   فااورانه فرایادهای یا و خدمات محصوووالت، ارائه اشفه نتیجه اسووت خالق فرایادهای

 یا احتمال شولسوت فه هایی اسوتپروژه  برای اسواسوی مااب  ترصوی  به هاشورفت تمایل پذیریریسو 

جدید   هایفر وت فشوف در هاشورفت گرایش بر داللت پیشوگامی چاین  همباالسوتها  آن در موفقیت

ابعاد گرایش فارآفریاانه ململ یلدیگرند تا عمللرد فارآفریاانه   .(Chang et al., 2007) دارد قال از رقاا

  (Karimi & Rahmani, 2014). ی  سازمان را بهاود دهاد

عاوان ابعواد گرایش فوارآفریاوانوه پوذیری، پیشوووگوامی را بوهنیز نوآوری، ریسووو  (2017فوانو  و هملواران )

پذیری و رقابت تهاجمی فه توسو  اند و معتقدند ابعاد دیگر گرایش فارآفریای ماناد اسوتقاللمعرفی نموده 

فردی  گانه گرایش فارآفریاانه نهیته است  این ابعاد هم در سطادیگر محققین ارائه شده است، در ابعاد سه

قرار گرفته شووده اسووت  در سووطا فردی گرایش فارآفریای  موردمطالعهو هم سووازمانی در ادبیات پژوهش  

دارد  نوآوری اشوواره به انجام   یگامشیپو    پذیریریسوو اشوواره به تمایل افراد به انجام رفتارهای نوآورانه،  

ابوانوه بودون آگواهی از بی محو   یهواتیو فعوالاشووواره بوه تموایول افراد برای انجوام    پوذیریریسووو رفتوارهوای نوآور،  
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فلی، طوربه  .(Miao et al., 2017)  قاول از دیگران دارد هاتیو فعوالاشووواره به انجوام   یگامشیپنتوای  قطعی و 

توانی  وتعددی اسوتیاده شوده اسوت، ارتااط آن با رفتارهای دوسو م  یهاپژوهشگرچه گرایش فارآفریای در 

 مورد توجه قرار نگرفته است فه یلی از اهداف ا لی این پژوهش است  یااهیزم

فه فرد به بررسوی محی  اخالقی، اعتقادات، توانایی خود   اسوت  شوااختینیز ی  رویلرد روان گراییاخالق

 & Hannah)  پردازدهای اخالقی و شووجاعت برای رفتار اخالقی در شوورای  فشووار میبرای انتراب گزیاه

Avolio, 2010).  در وجودنیبااقرار شوووده اسوووت   موردمطالعهمتعددی    یهاپژوهشنیز در   گراییاخالق ،

فمتر مورد اسووتیاده قرار شووده اسووت  به نظر   یااهیزمتوانی  ودوسوو   خصوووصبهزمیاه مطالعات دوسوووتوانی  

رفتارهای فارآفریاانه مسوتلزم اعطای اسوتقالل به فارفاان اسوت و فارفاان مملن اسوت از   ازآنجا رسودیم

 گراییاخالقنمانید و در  دد رفتارهای خود مایعتی یا فر ت طلاانه باشاد،    سوءاستیاده استقالل اعطا شده 

  دهادیم( نشووان  2020مملن اسووت، فاترل فااده خوبی برای این نوع رفتارها باشوود  سووردری و هملاران )

با احتیاط انجام شوود و همزمان با    سوتیبایمنهادی ماناد ایران اعطای اسوتقالل به فارفاان    یهااهیزمفه در  

 گراییاخالقفه   میفایمما پیشواهاد  ارائه اسوتقالل، اسوتیاده از ملانیزم های فاترل عمللرد اسوتیاده گردد  

 را در فارفاان افزایش دهاد  یااهیزمتوانی وی  متغیر خود فاترلی درونی احتمال دوس عاوانبه تواندیم

 

 چارچوب نظری

انتظوار   میهومی  گرایی و اخالق  انوهفوه گرایش فوارآفریاو   رودیمدر تحقیق پیش رو، مطوابق چوارچوب 

  بایوان نظری این مودل از دو جریوان تحقیق اسوووتیواده ای فردی مؤثر بواشووواودفوارفاوان بر دوسووووتوانی زمیاوه

فه تمایل   فادیمفه پیشاهاد   (Miller, 1983; Zhao et al., 2010)  اول نظریه گرایش فارآفریاانه  دینمایم

همه افراد برای رفتارهای نوآورانه به ی  میزان نیسوووت و افرادی فه ناشوووی از تجربیات قالی و محیطی فه 

پذیری و پیشگامی دارند، احتمال تقال ریس  ، تمایل بیشتری بر رفتارهای نوآوری، ریس اندافتهیپرورش 

 گرایش فارآفریاانه بیشتر هستاد  رفتارهای فارآفریاانه در آنها بیشتر است و به عاارتی دارای 

فه   دهدیم( نشوان  2020( و سوردری و هملاران )2012مطالعات فارآفریای درون سوازمانی ماناد شویمیزو )

  یها سوو یریلی از عوامل ا وولی سووطو  پائین رفتارهای فارآفریاانه درون سووازمانی در فارفاان وجود  

موقعیت شووغلی اسووت  در رفتارهای دوسوووتوانی نیز چون   مرتا  با این فعالیت ماناد اخراج و از دسووت دادن

فوارفاوان عالوه بر وظوایف روزمره، درگیر رفتوارهوای فر وووت شووواواسوووی برای ایجواد و توسوووعوه رفتوارهوای 

فه تقال چاین رفتارهایی در   رسودیم، چاین ریسولهایی وجود دارد و به نظر شووندیمفارآفریای سوازمانی  

لذا انتظار داریم فارفاانی فه دارای  ی بیشوتری داشوته باشواد، بیشوتر اسوت   بین فارفاانی فه گرایش فارآفریا
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گردند     یااهیزمو پیش گامی هسوتاد، متقال رفتارهای دوسووتوانی   پذیریریسو تمایل بیشوتر به نوآوری،  

 ;Allmon et al., 2000)و گرایش اخالقی اسوووتوار اسووووت  گراییاخالقبایوان نظری دوم، بر مطوالعوات  

Douglas et al., 2001)    و اسووتاندارهای اخالقی در سووطا افراد هدایت   هاارزشفه    فادیمفه پیشوواهاد

نمایادگی و رفتارهای فر وت طلاانه ناشوی از اسوتقالل فارفاان در   یهااهیهزفااده رفتار آنهاسوت و میزان 

فه احتمال رفتارهای فر وت طللاانه ناشوی از   میفایم  افراد اخالق گرا فمتر اسوت  بر این اسوا ، پیشواهاد

گرایی اسوووتقالل برای نوآوری و خالقیت در افراد دارای گرایش اخالقی باال فمتر باشووود و درنتیجه اخالق

گرایی   درنهایت، چون هر دو گرایش فارآفریای و اخالقدهدیمرفتارهای دوسوتوانی فارفاان را افزایش  

و گرایش فارآفریاانه  گراییاخالق  رسووودیمرفتارهای نوآوری افراد باشووود، به نظر شووولل دهاده    تواندیم

همزمان در فارفاان اثر    طوربهاثر هم افزا در دوسوووتوانی سووازمانی داشووته باشوواد و وجود هر دو    توانادیم

داشته باشاد،  یلدیگر را تقویت نماید، در واق  افراد با گرایش فارآفریای باال در  ورتیله گرایش اخالقی 

 :گرددیمدارد  لذا پیشاهاد  یااهیزماثر هم افزا بر دوسوتوانی 

فردی فارفاان بر رفتارهای دوسوووتوانی فارفاان با نقش تعدیل   یهایژگیو  ریترثشووااسووایی    :یا وول  هدف

  گراییاخالقگری 

 اهداف فرعی: 

 گرایش فارآفریای بر رفتار دوسوتوانی فارفاان  ریترث: شااسایی 1 هدف فرعی

 بر رفتار دوسوتوانی فارفاان  گراییاخالق ریترث: شااسایی 2هدف فرعی 

بر رابطه بین گرایش فارآفریای و رفتار  گراییاخالق گری: شااسایی نقش تعدیل3هدف فرعی 

 دوسوتوانی فارفاان  

 

 :هاهیفرر

 دارد  معااداری : گرایش فارآفریای بر رفتار دوسوتوانی فارفاان ترثیر مثات1فرریه 

 بر رفتار دوسوتوانی فارفاان ترثیر مثات معااداری دارد  گراییاخالق: 2فرریه 

فریای بر رفتار دوسوتوانی فارفاان را به نحو معااداری تقویت  ترثیرگرایش فارآ گراییاخالق : 3فرریه 

   دینمایم
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 پژوهششناسی روش

توان این تحقیق را نوعی پژوهش فواربردی و بر اسوووا  باودی تحقیقوات بر اسوووا  هودف، میازنظر دسوووتوه

ها این تحقیق از نوع پیمایشووی اسووت با اسووتیاده از ابزار پرسووشوواامه اسووت  جامعه آماری این  گردآوری داده 

لیل انتراب این  واعت  باشود و دوفارهای حوزه  واای  ذذایی در شوهر تهران میپژوهش، فارفاان فسو 

وفارها فرد  وواای  اسووت و ایاله در این نوع فسوو  نیاتریپوایران یلی از   این اسووت فه  وواای  ذذایی

متعوددی برای    یهوافرمولبوا توجوه بوه این ایالوه حجم دقیق جوامعوه مشووور  نیسوووت،  توانود ایوده بودهود  می

 15nآماری بیان شوده اسوت  یلی قانون سورانگشوتی قانون    یهالیتحلمحاسواه حداقل نمونه مورد نیاز برای  

 ,Davidsson)  نمونه وجود داشوووته باشووود 15فه به ازای هر متغیر پیش بین حداقل  فادیماسوووت فه بیان  

به  ووورت   در این پژوهش، با درخواسووت ذیرقضوواوتی و تصووادفی از فارفاان در  وواای  ذذایی (2004

در سطا   با توجه به تعداد متغیرها  هافرمولفه براسا  هر فدام از  شد افتینیر پرسشاامه در 203  ی ازتصادف

  قابل قاول است 

  گرایش فارآفریای شووامل ابعاد اسووتاندارد ادبیات اسووتیاده شووده اسووت  یهاسوواجهبرای سوواجش متغیرها از  

(، دوسووتوانی با  2015آیتم ایجاد شوده توسو  زهیر و هملاران ) 10و پیش گامی با   پذیریریسو نوآوری،  

نیز از  گراییاخالق( و  2004آیتم بر اسوا  شواخ  برفیاشواوو گیاسوون ) 11با    برداریبهره ابعاد افتشواف و  

 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل

 

 
ای دوسوتوانی زمینه

 فردی

گرایی اخالق

گرایش کارآفرینانه  کارکنان

 کارکنان

 تمایل به نوآوری

 ریس  پذیری

 گامیپیش
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فه ی  آیتم در   آیتم سوواجیده شووده اسووت 11( با  2010آولیو )سوواجه اسووتاندارد ایجاد شووده توسوو  هااه و  

 جریان تجزیه و تحلیل عاملی به دلیل میزان بار عاملی فمتر از استاندارد حذف گردید  

بر اسوووا  آلیوای فروناواخ و روووریو  پوایوایی ترفیای بر اسوووا  جودول هیول در حود   هواره یمتغمیزان پوایوایی  

بوده اسوت فه  7/0  در این پژوهش باالتر از آسوتانه موردمطالعهغیرهای ها برای متاسوتاندارد اسوت  همه ارزش

برازش مدل    یبررسو  دردوم   اریمعاسوت   موردمطالعهنشوان دهاده پایایی ابزار پژوهش در سواجش متغیرهای 

فورنل و    پردازدیهر سووازه با سووؤاالت خود م  یهماسووتگ یهمگرا اسووت فه به بررسوو   ییروا  ،یریگاندازه 

( مقدار 1996اند الاته مَگاِر و هملاران )فرده   یبه باال معرف 5/0را  AVE ای( مقدار مااسو  بر1981الرفر )

  ردیگیمقرار  دییترفه در این پژوهش برای تمامی متغیرها مورد    انددانسووته  یفاف AVE یبه باال را برا 4/0

 ا لی این پژوهش وجود دارد لذا روایی سازه )واگرا و همگرا( متغیرهای 

 
 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی  :( 1) جدول

  شیپ پذیری ریسک ریمتغ

 یگام

  شیگرا ی نوآور

 نانهیکارآفر

 اکتشاف برداری بهره  گرایی اخالق

 یآلفا

 کرونباخ 

0 68 0 72 0 71 0 83 0 79 0 65 0 82 

 ییایپا

 ی بیترک

0 82 0 84 0 82 0 85 0 88 0 75 0 87 

 

 

آنهوا    انیو م   یمرتاوه اول از مقودار هماسوووتگ یرهوایمتغ یتموام AVEمقودار جوذر  ،هیول بیمواتر مطوابقهمچاین  

  دهدیرا نشان م یریگاندازه  یهامااس  و برازش خوب مدل یواگرا ییامر روا نیاست فه ا شتریب

 
 روایی واگرا  :( 2) جدول

 پذیریریسک یگام شیپ ی نوآور اکتشاف برداری بهره  گرایی اخالق 

      67 0 گرایی اخالق

     76 0 39 0 اکتشاف 

    73 0 62 0 35 0 برداریبهره 

   73 0 35 0 53 0 31 0 ینوآور

  80 0 56 0 42 0 52 0 47 0 ی گام شیپ

 78 0 42 0 48 0 30 0 52 0 40 0 پذیریریسک
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پوارامتریو ، از  یهواآزمونبرای هر یو  از متغیرهوا  نیزآزمون نرموالیتوه بوا توجوه بوه حجم نمونوه و اسوووتیواده از 

فرض  ویر نرمال  5 0اسومیرنوف اسوتیاده گردید فه با توجه به سوطا معااداری باالی  -آزمون فولموگروف

   شودیمبودن تائید 

 وورت   SmartPLSافزار تاری با اسوتیاده از نرمهمچاین برای سواجش مدل سواختاری از روش معادالت سواخ

 گردد های پژوهش در ادامه بح  میگرفت فه یافته

 
 هاافتهی

ای  دهد فه رری  معااداری مسیر میان گرایش فارآفریاانه فردی و دوسوتوانی زمیاه خروجی مدل نشان می

ترثیر گرایش فارآفریاانه فردی، همچاین    %95دیگر، در سطا اطمیاان  عاارتبه   ؛ بیشتر است  96/1فردی از  

شوند  سایر رواب  نیز همگی ها تریید میای فردی، معاادار است و این فرریه گرایی بر دوسوتوانی زمیاه اخالق

 معاادار بودند  

دهد در سطا اطمیاان  نشان می  96/1به دلیل فمتر بودن از    IEO*Mor  مربوط به متغیر   Z  رری  معااداری

دیگر در سطا عاارتگر تریید فرد  به عاوان ی  متغیر تعدیلگرایی را به توان ترثیر متغیر اخالقنمی  95%

گرایی، رابطه میان گرایش فارآفریاانه فردی و دوسوتوانی توان تریید نمود فه متغیر اخالق نمی  %95اطمیاان  

 شود گرایی رد میگر اخالقرو نقش تعدیل فاد  ازاینای فردی را تعدیل می زمیاه

بیانگر   (545/0)  ای فردیرری  استانداردشده مسیر میان متغیر گرایش فارآفریاانه فردی و دوسوتوانی زمیاه 

ای فردی  در د از تغییرات متغیر دوسوتوانی زمیاه    %54  زانیماین است فه گرایش فارآفریاانه فردی، به  

 باشد می %9 15گرایی، فاد  این میزان در مورد اخالقرا تایین می

 

ای را تعدیل گرایی رابطه بین گرایش فارآفریاانه و دوسوتوانی زمیاه در این پژوهش برخالف انتظار اخالق

گرایی بهتر است توس  فرد دیگری ماناد سرپرست  نامود  این مملن است ناشی از این باشد فه متغیر اخالق

های آتی پاسخ داده شود فه در این پژوهش به دلیل محدودیت زمانی میسر ناود  لذا پژوهش فرد در شرفت  

تواناد به آزمون این مدل با جداسازی پرسشاامه و استیاده از چاد نیر در هر سازمان عالوه بر ذلاه بر خطای  می

 گری را آزمون مجدد نمایاد روش احتمال نقش تعدیل 
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 ساختاری : آزمون مدل 2شکل 

 

 

 GoF اریمع فاد،یرا فاترل م یو سواختار  یریگفه هر دو برش مدل اندازه  یبرازش مدل فل یبررسو   یبرا

 محاساه شده است: ریز  یبه ترت

 

 

𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  

𝐺𝑜𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = √0.137054 = 0.37020805 

 

 

حا ول شودن   ،GoF  یبرا  یمتوسو  و قو ف،یروع  ریمقاد  عاوانبه  36/0و    25/0، 01/0توجه به سوه مقدار   با

 مدل دارد  یقو ینشان از برازش فل GoF یبرا  37/0
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 بحث و نتیجه

در حال افزایش اسووت، دانش اندفی در این زمیاه در مورد   یااهیزمادبیات پژوهش دوسوووتوانی   فهدرحالی

اسوتقالل الزم برای انجام رفتارهای   توانیمسوطا فردی آن وجود دارد و ایاله به چه فارفاانی    یهاشورانیپ

دوسووتوانی را اعطا نمود  لذا، هدف ا ولی این پژوهش، بررسوی ترثیر گرایش فارآفریاانه فردی فارفاان و  

 ای فردی آنها بوده است آنها بر دوسوتوانی زمیاه گراییاخالقمیزان 

فه گرایش فارآفریاانه فارفاان ترثیر    دهدیمو نشووان   دینمایمنتای  پژوهش فرروویه اول پژوهش را تائید  

، فوارفاوانی فوه دارای تموایول بوه نوآوری، پیش گوامی و  دیگرعاوارتبوه؛  دارد  هواآنمثاتی بر دوسووووتوانی  

بیشوتری هسوتاد، تمایل بیشوتری به درگیری بر رفتارهای افتشوافی در حین انجام امور روزمره  پذیریریسو 

  اندنموده دوسوووتوانی بیشووتر بر دیگر شووقوق دوسوووتوانی تمرفز    یهاپژوهش  فهدرحالیفاری خود دارند   

(Yadolahi Farsi, 2011  ؛Moradi et al., 2014) این پژوهش بوا مرتا  سووووازی گرایش فوارآفریای بر ،

  همچاین این نتای  باع  توسووعه ادبیات  دهدیمدانش موجود در این حوزه گسووترش   یااهیزمدوسوووتوانی  

ادبیات پیشوین بر  فهدرحالی   گرددیم  یااهیزمگرایش فارآفریای از طریق مرتا  سوازی آن با دوسووتوانی  

و   نتووای   تمرفز  گر  یهووایخروجدیگر  فووارآفریای  این  (Karimi & Rahmani, 2014)  انوودنموده ایش   ،

 فارفاان را افزایش دهد  یااهیزمدوسوتوانی  تواندیمفه گرایش فارآفریای  دهدیمپژوهش نشان 

آنها ارتااط    یااهیزمفارفاان با رفتار دوسووتوانی   گراییاخالقفه   دهدیمنتای  این پژوهش همچاین نشوان  

 یاحرفه، فارفاانی فه دارای اخالق  دیگرعاارتبه؛ ردیگیممثات دارد، لذا فررویه دوم نیز مورد تائید قرار 

بیشوتری هسوتاد، تمایل بیتشوری برای درگیری در رفتارهای افتشوافی و نوآورانه در حین انجام وظییه هسوتاد   

و رفتارهای سازمانی  هایخروجغیرهای اخالقی به  جدیدی در خصوص مرتا  سازی مت  یهااشیباین نتای   

قالی بر اعموال رفتوارهوایی مواناود مودیریوت عمللرد برای    یهواپژوهش  فوهدرحوالی   دیو نموایمفوارفاوان ارائوه  

(  (Sakhdari et al., 2020  فاترل رفتارهای فر ووت طلاانه ناشووی از دادن اسووتقالل به فارفاان تافید دارند

، فوارفاوان را تشوووویق بوه انجوام  توانودیم  گراییاخالقفاترل درونی نواشوووی از    دهودیماین پژوهش نشوووان 

در زمیاوه و بافت اخالقی و فرهاگی ایران حائز   خصووووصبهنمواید  این مهم   یااهیزمرفتوارهای دوسووووتوانی  

  باشدیماهمیت 

بر   گراییاخالقی گرایش فوارآفریای و  بوا این وجود، بر خالف انتظوار فررووویوه سووووم در مورد اثر هم افزا

بوه تاهوایی و بودون لزوم    هر فودام از متغیرهوا  رسووودیم  بوه نظر  قرار نگرفوت  دییو تورمورد  یااوهیزمدوسووووتوانی  

  با  توانادیمآتی    یهاپژوهشبگذارند     یااهیزماثر مسوتقل بر رفتارهای دوسووتوانی    توانادیموجود دیگری 
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فییی عمیق افتشوووافی   یهواپژوهشبوا انجوام    خصووووصبوهو  ووواوای  و    هوااوهیزمبررسوووی این رابطوه در دیگر  

 بر این رابطه اثرگذار باشاد را شااسایی نماید   تواندیممتغیرهای تعدیل گر احتمالی و دیگر عواملی فه 

ه مدیریت مااب  انسووانی بهتر  ای فردی، بهای فردی فارفاان و دوسوووتوانی زمیاهآگاهی از رابطه بین ویژگی

های های افراد شواذل با ویژگیتر تواناییفارگیری بهیاهتر، همچاین بهها در جذب افراد مااسو در سوازمان

 فاد خاص برای افزایش دوسوتوانی سازمان، فم  می

 

 های زیر ارائه داد:توان موارد زیر را در قال  پیشاهادمجموع می در

فاد باابراین اسووتردام و  دهد گرایش فارآفریاانه فردی، دوسوووتوانی را زیاد میمیپژوهش ما نشووان   ❖

تواند احتمال افزایش پذیری و پیشوووگامی میهای نوآوری، ریسووو فارگیری فارفاوانی با ویژگیبه

 دوسوتوانی سازمانی و درنهایت عمللرد سازمان را افزایش دهد 

گرایی فردی، دوسووتوانی را تحت ترثیر قرار داده، آن قاز دیگر نتای  این پژوهش این اسوت فه اخال ❖

بوا گرایشفاود باوابراین اسوووترودام و بوهرا زیواد می توانود  هوای اخالقی بواال میفوارگیری فوارفاوانی 

 دوسوتوانی سازمانی و درنهایت عمللرد را افزایش دهد 

فوارفاوان موجود، بوا  فوارگیری فوارفاوان جودیود، در مورد  عالوه بر فواربرد در حوزه اسوووترودام و بوه ❖

توان بوا توجوه بوه  گرایی، میهوای فردی فوارفاوان نظیر گرایش فوارآفریاوانوه و اخالقآگواهی از ویژگی

ها، انعطاف سوواختار فارشووان را تغییر داد تا با داشووتن زمان برای هر دو  ای فردی آندوسوووتوانی زمیاه

مدت و بلادمدت خود، ه اهداف فوتاه برداری، درنهایت در دسوتیابی سوازمان بفعالیت افتشواف و بهره 

 رسان باشاد یاری

 رسودیمگرایی، به نظر با توجه به نتای  این پژوهش در مورد  اثر تقویتی گرایش فارآفریاانه و اخالق ❖

نودارد و   هواآنهمزموان در فوارفاوان اثر افزایشوووی بر رفتوار دوسووووتوانی    طوربوهفوه وجود هر دو متغیر  

 زمیاه ساز بروز این رفتارها در فارفاان باشد  ندتوایمترفید بر هرفدام 

مسیرهای جذاب   تواند ی مهایی همراه است فه ها با محدودیت این پژوهش ماناد بسیاری از پژوهش

  یااه یزماین پژوهش بر عوامل فردی مؤثر بر دوسوتوانی  فهدرحالیهای آتی باشد  برای پژوهش 

عوامل در دیگر  تواناد یم های آتی گرفت، پژوهش  فردی در زمیاه و بافت نهادی ایران  ورت

سطو  ماناد سازمانی، نوع  اعت و حتی فرهاگی را در سطو  تحلیل باالتر و یا چاد سطحی  

ای  های واسطه های میانجی فه تایین فااده ملانیزمار دهاد  همچاین شااسایی ملانیزمقر موردمطالعه
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مسیری   تواندیمسازد، های سازمانی شیاف میرا بر خروجی یااه یزماست فه ترثیردوسوتوانی 

 های آتی باشد برش برای پژوهش بیاش 
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