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بررسی تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نوآوری فردی
در سازمانهای دولتی
آرین قلیپور | استاد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

اعتبار نقدی | کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه تهران

چکیده :در ســالهای اخیر ،محققــان و پژوهشگران حوزه مدیریت ،نــوآوری را عامل قدرت بــرای سـازمانها دانستهاند .از
طریق نوآوری ،سازمانهای عمومی میتوانند بهطور موثر و کارآمد با چالشها مواجه شوند و خدمات ارائهشده به شهروندان را با
هدف ارتقاء کیفیت زندگی بهبود دهند .از طرفی دیگر ،مدیریت عملکرد ،یکی از محبوبترین موضوعات در مدیریت عمومی
است .ازآنجاییکه مدیریت عملکرد تاثیر مهمی در نوآوری فردی دارد و همچنین توجه به نقش بیبدیل سرپرستان در هدایت
و بهرهوری کارکنان در سازمانها ،پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مدیریت عملکرد کارکنان بر نوآوری فردی با تاکید بر نقش
تعدیلکنندگی تبادل رهبر  -عضو پرداخته است .این پژوهش از نوع توصیفی  -پیمایشی است و در یکی از سازمانهای دولتی
کشور انجام شده است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و روش نمونهگیری بهصورت ساده و تصادفی بوده و نحوه محاسبه
نمونه هم با استفاده از فرمول کوکران میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت عملکرد بر نوآوری فردی کارکنان تاثیر دارد؛
اما نقش تعدیلگری تبادل رهبر  -عضو در این پژوهش رد شده است؛ به عبارت دیگر ،متغیر تبادل رهبر  -عضو ،رابطه میان
مدیریت عملکرد مستمر کارکنان و نوآوری فردی را تعدیل نمیکند.
کلمات کلیدی :مدیریت عملکرد ،مدیریت عملکرد مستمر کارکنان ،نوآوری فردی ،تبادل رهبر  -عضو

مقدمه

بهبود دهند (والکر و دیگران .)2011 ،سازمانهای بخش دولتی به

در ســا لهای اخیر ،محققــان و پژوهشگران حوزه

دنبال تامین نیازهای اجتماعی از جمله آموزش ،سالمت ،امنیت

مدیریت ،نــوآوری را عامل قدرت بــرای سـازمانها دانستهاند.

هستند (کونز .)2018 ،بهاینترتیب هدف مدیریت عملکرد،

اقتصاددانـان ،محققـان و مدیران میداننــد الزمــه ســعادت

هدایت مقامات دولتی در جهت رفع نیازهای عمومی است و این

و ســالمت پایدار در هــر جامعــهای نــوآوری اســت و

اقدام از طریق اصالحات مدیریت عمومی انجام میشود (پلسکا و

معیاری بـرای تمایز جوامـع و ایجـاد رقابـت میان آنهـا میباشـد

همکاران .)2020 ،این چالشها و نوآوریهای سازمانی منجر به

(سعید اردکانی و همکاران .)1392 ،نوآوری در بخش دولتی

افزایش تقاضای شغلی کارکنان دولتی شده است (جنگ.)2014 ،

بهعنوان یک پیشینه کلیدی از عملکرد بخش عمومی تلقی شده

به منظور کنار آمدن با این تقاضاها ،انتظار میرود کارکنان دولتی

است (اودنات و همکاران2016 ،؛ بوینه و همکاران.)2005 ،

نوآوری فردی از خود نشان دهند که مستلزم ایجاد و اجرای ایدهها

از طرفی سازما نهای عمومی با چالشهایی روبهرو هستند تا

به منظور ارائه خدمات است (حسن و حاتمکار؛  .)2015علیرغم

خدمات یکسان یا بهتری را با منابع کمتر برای شهروندان فراهم

اهمیت نوآوری فردی در سازمانهای دولتی ،تعداد مطالعاتی که بر

کنند (والکر .)2014 ،از طریق نوآوری ،سازمانهای عمومی

پیشینه نوآوری فردی در سازمانهای دولتی تمرکز کند ناکافی است

میتوانند بهطور موثر و کارآمد این چالشها را بررسی کنند و

(اودنات و همکاران2016 ،؛ وریس و دیگران.)2016 ،

خدمات ارائهشده به شهروندان را با هدف ارتقاء کیفیت زندگی،
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علیرغم مزیت سیستم مدیریت عملکرد برای سازمانها و

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیران ،در بعضی از سازمانها ،نتایج مطلوب بهدست نیامده

تبادل رهبر  -عضو بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده در رابطه میان

است و مطالعات و پژوهشهای انجامشده نشان داده است اگر

مدیریت عملکرد کارکنان و نوآوری فردی عمل میکند؟

سیستم مدیریت عملکرد صرفا در سطح پیادهسازی مدل باشد،

این پژوهش در سازما ن اداری و استخدامی کشور بهعنوان

موثر نخواهد بود (ردو السندرو و میهیال .)2019 ،همچنین اگر

سیاستگذار و متولی ارزیابی عملکرد بخش دولتی در کشور

مدیران و کارکنان مدیریت عملکرد را فرایندی وقتگیر ،بیش از

انجام شده است.

حد ذهنی و در نهایت بیفایده بدانند بهبود عملکرد کارکنان اتفاق

پیشینه پژوهش

نخواهد افتاد (هنکوک و کم .)2016 ،بهطورکلی پیاد هسازی

مفهوم مدیریت عملکرد 2یکی از مهمترین و سازند هترین

سیستم مدیریت عملکرد کارکنان در بخش دولتی مشکل به نظر

پیشرفتهای حاصلشده در حوزه مدیریت منابع انسانی در

میرسد .مدیریت عملکرد مستمر کارکنان ممکن است تالش

سالهای اخیر بوده است .این اصطالح برای اولین بار در سال

کارکنان دولتی را در بخشهایی که با خواستههای متضاد روبهرو

 ۱۹۷۶توسط بیر و روح  3استفاده شد؛ اما تا اواسط دهه ۱۹۸۰

است تحت تاثیر قرار دهد .درک اینکه این ابزار مدیریتی چگونه بر

بهعنوان یک رویکرد متمایز شناخته نشد .این رویکرد از این باور

نوآوری فرد تاثیر میگذارد مهم است؛ زیرا پتانسیل ایجاد نوآوری،

ناشی میشود که برای مدیریت و پاداشدهی به عملکرد ،رویکردی

از پایین به باال و پیامدهای دیگری نیز دارد (اندرسون و دیگران،

منسجم و پایدارتر الزم است .سیستمهای ارزشیابی و پرداخت

 .)2014پژوهشهای جدید نشان میدهند مدیران عملیاتی بر

مبتنی بر عملکرد که بهصورت ابتدایی طراحی و عجوالنه اجرا

اثربخشی مدیریت عملکرد کارکنان تاثیر میگذارند .بررسیهای

شده بودند نمیتوانستند نتایج مورد انتظار افراد را برآورده کنند.

اخیر پیشنهاد میدهند تبادل رهبر  -اعضا  1بهعنوان یک طرح

مدیریت عملکرد از سیستمهای دیرینه و تا حدودی بیاعتبار شده

تفسیری عمل میکند و از طریق آن کارکنانمیتوانند فرایندهای

ارزیابی شایستگی و مدیریت مبتنی بر هدف ،گرفته شده است

مدیریت منابع انسانی را تعبیر کنند (اودنات و همکاران.)2016 ،

(آرمسترانگ .)1385 ،مدیریت عملکرد ،اگر بهترین نباشد ،یکی

سبک تبادل رهبر  -عضو ،یکی از شیوههای مدیریت است که بر

از محبوبترین موضوعات در مدیریت عمومی است .این موضوع

کیفیت رابطه تاکید دارد و به تفاوتهای موجود در رهبری هر یک

هم در جوامع آ کادمیک و هم در جوامع متخصص در کشورهای

از مرئوسان بهگونهای متفاوت میپردازد .در این دیدگاه چگونگی

توسعهیافته و در حال توسعه توجه بسیاری را به خود جلب کرده

رابطه بین رهبر و هر یک از مرئوسان بررسی میشود .بر اساس

است (اوهمنگ و همکاران .)2017 ،از اواسط دهه  ،1980توجه

این دیدگاه ،نقشهای اعضا از طریق فرآیندهای غیررسمی

زیادی به معرفی مدیریت عملکرد در سازمانهای بخش دولتی

شکل میگیرد (ادیبراد .)1386 ،تبادل رهبر  -عضو درباره

شده است (کوسنز.)2018 ،

روابط مختلف مبادله است که کارکنان با مدیران عملیاتی؛ منابع،

مدیریت عملکرد به بهبود عملکرد برای دستیابی به

اطالعات و زمینههای حمایتی را بهبود میبخشند (ماسلین،

کارایی سازمانی ،گروهی و فردی مربوط میشود .چنانکه

 .)1998تبادل رهبر  -عضو میتواند از دیدگاه کارکنان یا از دیدگاه

الوسون  )1995( 4معتقد است سازمانها باید کارهای درست

مدیران عملیاتی مطالعه شود .تبادل رهبر  -عضو تعیین میکند

را با موفقیت انجام دهند .مدیریت عملکرد به توسعه کارکنان

که کارکنان چگونه زمینه کاری خود را تعیین کنند (جرسنر و دی،

مربوط میشود .درصورتیکه فرایندهای موثر توسعه مستمر

 .)1999در واقع روش تبادل رهبر  -عضو میتواند عامل مهم و

وجود نداشته باشد بهبود عملکرد قابل دستیابی نخواهد بود .این

حیاتی برای تبیین اثربخشی مدیریت عملکرد کارکنان باشد.

موضوع به قابلیتهای اصلی سازمان و قابلیتهای ویژه افراد

این پژوهش به دنبال بررسی هدایت و جهتدهی نوآوری فردی

و گروهها توجه دارد .در واقع مدیریت عملکرد باید «مدیریت

کارکنان دولتی توسط مدیریت عملکرد مستمر کارکنان است؛ آیا

توسعه و عملکرد» نامیده شود .مدیریت عملکرد به برآورده شدن
بهار 1400
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نیازها و انتظارات افراد ذینفع سازمان (مالکین ،مدیریت ،کارکنان،

استراتژی سازمانی و تحلیل اهداف واحدی بهدست آمده

مشتریان ،عرضهکنندگان و افراد جامعه ) مربوط میشود؛ بهویژه،

است.

کارکنان باید بهعنوان شرکای سازمان که منافع آنها مورد احترام
بوده و در زمینه موضوعات مرتبط با خود صاحبنظر هستند

2.2بررسی رسمی و مرور پیشرفت سازمان در راستای رسیدن
به اهداف

نظرات آنها اخذ و مورد توجه قرار گیرد .مدیریت عملکرد با درک

3.3استفاده از نتایج فرایند عملکرد به منظور تقویت رفتارهای

این موضوع که نیازها همیشه یکسان نیستند باید نیازهای افراد و

مطلوب از طریق جوایز مختلف و شناسایی نیازهای

گروهها و همچنین نیازهای سازمان را مورد توجه قرار دهد .در

آموزشی و توسعهای

نهایت مدیریت عملکرد به ارتباطات و مشارکت مربوط میشود

برادبنت و الگلین )2009( 5مدیریت عملکرد را بهعنوان یک

(آرمسترانگ.)1385 ،

کار برنامهریزی ،بررسی مداوم عملکرد ،انتظارات از محیط،

مدیریت عملکرد

توسعه ظرفیت عملکردی ،رتبهبندی دورهای عملکرد و بهطور

میان مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد رابطه قوی و

خالصه پاداش به عملکرد خوب در نظر میگیرند .تعدادی هم

تنگاتنگی برقرار است .گاهی گمان میرود ارزیابی عملکرد همان

مدیریت عملکرد را برای سازمانهای دولتی بسیار پیچیده در نظر

مدیریت عملکرد است؛ اما بین این دو تفاوتهای قابل توجهی

گرفتهاند که در آن متناسب با نیازهای رقابتی خود در حوزههای

وجود دارد .ارزیابی عملکرد در راستای تحقق مدیریت عملکرد

مختلف ،عمل میکند (ارنبلدی و همکاران .)2015 ،با وجود

صورت میگیرد .پیش از آنکه یک سازمان بتواند عملکرد خود را

این ،انتظار میرود مدیریت عملکرد  4موضوع اصلی را در بخش

بهبود بخشد نیازمند توانمندسازی خود در زمینه سنجش ،ارزیابی

عمومی بررسی کند :پاسخگویی ،بازدهی در استفاده از منابع

و ارائه عملکرد است (رفیعزاده و رونق .)1392 ،ارزیابی عملکرد

کمیاب ،اثربخشی در ارائه خدمات عمومی و ایجاد استقالل

کارکنان یکی از کارکردهای اصلی مدیریت منابع انسانی است

برای مدیران عمومی در فرایند تصمیمگیری (اومنگ و همکاران،

تا جایی که بهعنوان یک درونداد یا مولفه اصلی از فعالیتهای

 .)2017در ادامه به بررسی مدیریت عملکرد میپردازیم.

مدیریت منابع انسانی معرفی شده است .ارزیابی عملکرد کارکنان،

نوآوری فردی

فرآیند شناسایی ،مشاهده و بهبود عملکرد انسانی در سازمانها

ریشــه التین نــوآوری nova،یا جدید ( )newمیباشد

است؛ این توصیف مقبولترین تعریف از ارزیابی عملکرد

(ایراننژاد پاریزی و چرخچی .)1389 ،نـوآوری میتوانـد ایده،

میباشد (محوالتی و بهرامی.)1397 ،

شـیوه یا شیء تـازه باشـد یا اینکه تـازه جلـوه کنـد .برخـالف

مدیریت عملکرد شامل مدیریت و ارزیابی عملکرد ،با توجه

نام ظاهـری نـوآوری ،نیازی نیسـت نـوآوری یک ایده بسـیار

به یک فرایند تصمیمگیری منطقی و دایرهوار بوده و همچنین شامل

تـازه باشـد بلکه کافـی اسـت که ایده ،شـیوه یا شیء باشـد که

همکاری سازمانی با هدف بهبود خدمات دولتی با یک روش

برای افـرادی که آن را میپذیرند تـازه و نـو جلـوه کنـد (رگرس،

مناسب میشود (لی .)2017 ،همچنین آرمسترانگ ()2009

 .)1995اکثر تعاریف نوآوری بر دو مورد تمرکز میکنند :نوآوری

مدیریت عملکرد را فرایندی استراتژیک و یکپارچه بیان کرده

در محصوالت جدید و نوآوری در فرایند جدید تولید .هر دو مورد

است که با بهبود عملکرد افراد ،توسعه قابلیتهای فردی و

تاثیرات اجتماعی و اقتصادی مختلفی دارند .معموال معرفی

گروهی و موفقیت پایدار سازمانها در ارتباط است .محققان سه

محصوالت جدید ،تاثیر مثبت و واضحی بر رشد درآمد دارد.

موضوع مهم را در مدیریت عملکرد شناسایی نمودهاند (اومنگ و

فرایند نوآوری از توسعه بازدهی (کاهش هزینه) ناشی میشود

همکاران.)2017 ،

(علوی و همکاران .)2009 ،عموما نوآوری بهعنوان ایجاد

1.1مجموعهای از اهداف روشن برای کارفرمایان که از
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(توسعه) یا پذیرش (استفاده) از ایدهها ،اهداف یا اقدامات جدید

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

تعریف شده است (امابیل.)1998 ،

خدمات یا اقدام جدید در سطح فردی ،تیمی یا سازمانی میشود

بسیاری از محققان حوزه کسب و کار ،نوآوری فردی را

(دمانپور و همکاران .)2009 ،اجرای نوآوری با پذیرش ذینفعان

بهعنوان مجموعهای از ایدهها تصور میکنند (اسکات و بروس،

آن شکل میگیرد (کارفرمایان یا مشتریان)؛ بنابراین برای این

 .)1994محققان برای اولین بار در دهه  ،1970شروع به بررسی

منظور که نوآوری باعث بهبود عملکرد سازمانی شود الزم است

نوآوری در سازمانهای دولتی نمودند .در طول تاریخ ،اغلب

نوآوری در سازمان اجرا و پیادهسازی شود .اجرا بسیار مهم است

نوآور یها در بخش دولتی صورت گرفته است؛ اما مطالعه

زیرا سازمانهای عمومی در راستای مشروعیت ،ممکن است

نوآوری در بخش دولتی حوزهای کامال جدید است (لئون و

یک نوآوری را بدون اجرای کامل آن انتخاب کنند (ریچارد،

دیگران .)2012 ،نوآوری در بخش دولتی اشتراکات بسیاری

دمانپور و کارلوس.)2010 ،

با نوآوری در بخش خصوصی دارد .به عبارت دیگر ،تعاریفی

تبادل رهبر  -عضو

که برای نوآوری در بخش عمومی ارائه میشوند همان تعاریف

گرن و همکاران از حدود سه دهه قبل رویکرد جدیدی را در

برگرفته از نوآوری در بخش خصوصی هستند .با اینحال،

رهبری سازمانها آغاز نمودهاند که مبادله رهبر -عضو نامیده

نوآوری بخش دولتی نسبت به نوآور یهای بخش خصوصی

میشود .گرن ( )2003تبادل رهبر  -عضو را کیفیت روابط

کمتر شناخته شده است (نوروزی و صادقیکیا .)1397 ،برای

پدیدار شده میان رهبر و پیرو در طول فرآیند نقشسازی میداند.

مثال ،در سال  ،2012مطالعات نوآوری در بخش خصوصی در

الگوی تبادل رهبر  -عضو بر پایه این فرضیه قرار دارد که رهبران،

مقایسه با مطالعات نوآوری در بخش عمومی حداقل  10برابر

رابطه منحصربهفردی با زیردستان خود برقرار کرده و با هر یک

بیشتر بوده است (لئون و دیگران.)2012 ،

به گونه خاص رفتار میکنند .رفتار صحیح مدیر میتواند زمینه

تفاوت قابل توجهی میان چگونگی نوآوری در کسب وکارهای

بلوغ کارکنان را فراهم سازد .در واقع مدیر میتواند با اتخاذ

بخش خصوصی و شیوههای نوآوری در سازما نهای بخش

سبکی مناسب ،زمینههای تشویق افراد به قبول مسئولیتهای

دولتی وجود دارد .عالوه بر این ،سازمانهای بخش دولتی در

سنگین را فراهم آورد .در اینصورت تعلق آنها به سازمان بیشتر

چارچوبهای مشخص و محدودیتهای بودجهای قرار داشته

شده و سازمان را در رسیدن به اهداف یاری خواهند کرد (ساکی

که بهطور قابل مالحظهای با کسب وکارهای بخش خصوصی

و همکاران .)1392 ،ریشه نظری کیفیت تبادل رهبر  -عضو

تفاوت دارند .از دیگر تفاوتهای نوآوری در بخش دولتی و

را میتوان در نظریه نقش و همچنین نظریه تبادل اجتماعی

خصوصی میتوان به تفاوت در مشتری و بازار ،میزان ریسک،

جستجو نمود .کاربرد نظریه تبادل اجتماعی در روابط میان فرد و

محدودیتهای فرآیندی ،پاسخگو یی ،تملک دستاوردهای

سازمان ،بهطور عمده بر توسعه رابطهای تمرکز دارد که هریک از

نوآوری ،عدم وجود سرمایه مخاطرهآمیز ،پاداشهای مالی ارائه

کارکنان با مدیر خود دارند .سهم بیشتر کارکنان در این فرایند ،به

نوآوری ،مراکز متعدد کنترل و ساختار سلسلهمراتبی مبتنی بر

افزایش تعهد سازمانی ،کاهش تمایل به ترک سازمان و عملکرد

ارشدیت اشاره نمود .هرچند موانع فوق ،نوآوری در بخش دولتی

بهتر منجر میشود .کارکنانی که حس حمایت را بیشتر تجربه

را با چالشهای متعددی روبرو میسازند اما در مواردی مدیران

کنند به شکل متقابل به ارزشهای سازمانی متعهدتر و وفادارتر

دولتی انگیزههایی برای پذیرش ریسک فعالیتهای نوآورانه نیز

میشوند .مبادله رهبر  -عضو بهعنوان یک رابطه توسعهای

دارا هستند (نوروزی و صادقیکیا.)1397 ،

میان رهبر و عضو ،یک منبع عاطفی  -اجتماعی تسهیلکنندە

بهطورکلی نوآوری ،منجر به یک نتیجه /محصول /خدمات/
اقدامات جدید (حداقل برای کارکنان آن سازمان) میشود.
همچنین پذیرش نوآوری منجر به استفاده از یک محصول،

توانمندسازی و افزایش تعهد در میان کارکنان است (علمبیگی
و همکاران.)1393 ،
تئوری مبادله رهبر  -عضو ،سی سال قبل و برای اولین بار ،در
بهار 1400
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حاصل شود و چارچوبی برای مدیریت و توسعه افراد در راستای

داده شد .تئوری مبادله رهبر  -عضو که تئوری تبادل رهبر  -عضو

تضمین موفقیت ،ایجاد میکند .مدیریت عملکرد میتواند با

یا تئوری مراوده رهبر  -عضو نیز نامیده میشود و در گذشته مدل

واداشتن افراد و گروهها به مشارکت در تبیین اهداف و ابزارهای

ارتباط عمودی دوتایی (دو عضوی) 10نامیده میشد ،بر اهمیت

دستیابی به آنها ،به توسعه سازمان با مشارکت باال کمک کند.

روابط متغیر میان سرپرست و هر یک از زیردستان تاکید میکند

مدیریت عملکرد فرایندی است برای ایجاد درک مشترک از آنچه

و به هر دو نفر رئیس و مرئوس به اصطالح یک جفت عمودی

باید حاصل شود و رویکرد مدیریتی و توسعهای افراد که احتمال

گفته میشود (افجه .)1385 ،نظریه تبادل رهبر  -عضو بر کیفیت

موفقیت را در کوتاهمدت و بلندمدت افزایش میدهد .مدیریت

رابطه دوطرفه میان یک سرپرست و زیردستان او تمرکز دارد.

عملکرد به مدیریت عملیاتی تعلق داشته و توسط آن به اجرا در

کیفیت مناسب رابطه میان رهبر  -عضو به ایجاد اعتماد متقابل،

میآید (آرمسترانگ.)1385 ،

وفاداری و حس تعلق خاطر به یکدیگر منجر میشود .مبادله

مدیریت عملکرد ممکن است خواستههای چندگانه را

رهبر  -عضو عبارت است از نظام عناصر و روابط آنها که شامل

بررسی کند .این بررسیهای مستمر؛ اهداف عملکردی،

اعضای یک رابطه دو عضوی و متشکل از الگوهای رفتاری به هم

راهنماییها ،حمایتها و بازخوردهای مشخصی را فراهم

وابسته است که پیامدهای متقابل و دوسویه را تسهیم ،مفاهیم

میکند که میتوان همه آنها را در نظریه هدفگذاری 13مشاهده

محیطی را ایجاد و مسیرها و ارزشها را خلق میکنند (طبرسا و

نمود .این نظریه بر تالش و توجه کارکنان تمرکز دارد و نه تنها

دیگران.)1398 ،

باعث میشود کارکنان برای مسائل گوناگون جایگزینهای

مدل پژوهش

مختلفی را در نظر بگیرند بلکه احتمال بیشتری دارد کارکنان

 .1مدیر یت عملکرد مستمر کارکنان و نوآوری فردی

ایدههای خالقانه را نیز اجرا کنند .با توجه به نظریه هدفگذاری،

چنانکه در مقدمه بیان شد کارکنان دولتی با خواستههای

هدف مشخص برای افزایش انگیزش کارکنان مهم است .اهداف

شغلی زیادی رو برو هستند .برخی از این خواستهها مانند

مشخص و واضح ،کارکنان را قادر میسازد تا تالشهای مناسبی

بازدهی در مقابل کیفیت خدمات و ارزشهای دولتی ،متضاد

را بهکار گیرند (اودنات .)2016 ،این نظریه باعث میشود

هستند که در مدیریت عملکرد میتواند تاثیرگذار باشد (اودنارت

بهجای ارزیابی مقطعی عملکرد ،منطق برنامهریزی-اجرا-

و همکاران .)2016 ،در مرکز اصالحات مدیریت دولتی،

بررسی-عمل 14در مدیریت عملکرد مستمر کارکنان بهعنوان یک

تالشهایی برای حل معضالت سازما نهای دولتی مانند

سیستم پایدار تلقیشود (آگنیس .)2012 ،نظریه هدفگذاری

بهرهوری پایین و حکمرانی بوروکراتیک صورت گرفته است.

تاکید میکند هد فگذاری همراه با بازخورد و حمایت ،یک

یک استراتژی مهم برای اصالحات در بخش دولتی ،پیادهسازی

رویکرد انگیزشی بوده و به دنبال تبیین اهداف روشن است.
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این مدل در تعیین اهداف عملکرد کارکنان ،رویکرد شفافی

نیز نامیده میشود (ریچارد و دیگران .)2010 ،مدیریت عملکرد

را از انتظاراتی که از آنها میرود ارائه میدهد .از طرفی پیوند

با تعیین اهداف واضح سازمانی و شاخصها و همچنین با

بازخورد و نظارت با پاداش نیز دارای اهمیت است؛ زیرا یک

ارتباط اهداف و پیامدهای عملکردی همراه است (بوینجی،

تاثیر واضحی با سیستمهای مدیریت منابع انسانی ایجاد میکند

 .)2014مدیریت عملکرد فضایی ایجاد میکند که در آن

(باون و آستروف .)2014 ،با ارائه پاداش و بازخورد مستمر به

گفتگوی مستمر میان مدیران و اعضای گروهها به منظور تعیین

رفتارهای مورد نیاز کارکنان ،عکسالعملهای کارکنان بهبود

انتظارات و تبادل اطالعات مربوط به ماموریت ،ارزشها و

مییابد .بهطور کلی ،مدیریت عملکرد مستمر کارکنان از طریق

اهداف سازمان صورت گیرد؛ این امر ،فهم متقابلی از آنچه باید

ارزیابی موثر عملکرد و سیستم پاداش ،درک و انگیزه کارکنان

مدیریت عملکرد است که مدیریت نتایج 11و مدیریت پیامدها

 24سری جدید  -شماره یازدهم  -شماره پیاپی 65

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

را در آنچه باید انجام دهند افزایش میدهد (دنیسی و اسمیث،

میشمارند؛ در نتیجه در مرحله ارزیابی مدیریت عملکرد،

 .)2014با توجه به ادبیات تحقیق و همچنین خأل تحقیقاتی که

کارکنان آنرا بهعنوان پاداش همکاری تلقی میکنند .مکانیسم

در حوزه مدیریت عملکرد و نوآوری فردی در کشور وجود دارد

مبادله اجتماعی در پاسخ به این احساس ایجادشده ،کارکنان را

و از طرفی نیازهای نوآوری که سازما نهای دولتی نیاز دارند

قادر میسازد تا به سازمان واکنش مثبتی نشان دهند .همچنین

میتوان به تشریح رابطه میان مدیریت عملکرد و نوآوری فردی

این کارکنان احساس میکنند مجبور به اجرای ایدههای خود

در سازمانهای دولتی پرداخت .در نتیجه ،فرضیه اول پژوهش

هستند.

به اینصورت است:

مدیریت عملکرد کارکنان سازمان از طریق روابط تبادل

فرضیه  :1مدیریت عملکرد مستمر کارکنان بهطور مثبت با

رهبر  -عضو بهصورت فردی تفسیر میشود .کارکنان متناسب با

نوآوری فردی در ارتباط است.

کیفیت روابط خود با مدیران عملیاتی ،دیدگاه متفاوتی از سازمان

 .2تبادل رهبر  -عضو بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده

کسب میکنند و ادراک خود از کیفیت تبادل رهبر  -عضو در طول

تئوری تبادل رهبر  -عضو ،رهبری را بهعنوان یک فرایند،

زمان را بهعنوان نتیجهای از مبادله انتظارات و موفقیتها شکل

مفهومسازی نموده و تمرکز آن بر رابطه تعاملی میان رهبر با پیرو

میدهند .همچنین کارکنانی که تبادل رهبر  -عضو با کیفیت را

و تاکید بر فرایند ارتباط دو عضوی است .این تئوری بر این باور

درک میکنند تشویق میشوند تا آزادانه درباره مشکالت بحث

است که رهبری ،فرایندی تبادلی میان رهبر و پیروان او است.

کنند تا به اهداف کاری خود دست یابند و ممکن است این بحث

به عبارت دیگر ،تاثیر زیردستان بر رهبران و رفتار آنها ،به همان

آزاد ،ایده جدیدی را ارائه دهد .مدیران تمایل بیشتری برای دادن

اندازهی تاثیر رهبران بر رفتار زیردستان است .ریشه نظری کیفیت

بازخوردهایی فراتر از بازخوردهای رسمی دارند .این نوع حمایت

تبادل رهبر  -عضو را میتوان در نظریه ،نقش و همچنین نظریه

برای تسهیل نوآوری فردی کارکنان بسیار مهم است (اودنات و

تبادل اجتماعی جستجو نمود (طبرسا و دیگران .)1398 ،در

همکاران.)2016 ،

روابط تبادل رهبر  -عضو با کیفیت ،کارکنان درک میکنند ویژگی

مسئله اعتماد در موضوع تبادل رهبر  -عضو ،بسیار مهم

رابطه آنها به شکل همکاری دوجانبه ،احترام حرفهای و وفاداری

است .صاحبنظران باور دارند اعتماد میتواند منجر به همکاری

با مدیران عملیاتی ،فراتر از چیزی است که در قرارداد استخدام

میان افراد ،گروهها و سازما نها شود .امروزه سازما نها در

آمده است؛ در مقابل ،روابط بدون کیفیت تبادل رهبر  -عضو

جستجوی راههای جدیدی برای ارتقاء مشارکت افراد و گروهها

یک مبادله اقتصادی و قراردادی ایجاد میکند (کروپانزانو،

و بهرهمندی از آثار آن هستند؛ از اینرو به اعتماد و چگونگی

 .)2005در مسیر برنامهریزی عملکرد کارکنان ،ممکن است

تقویت و واقعیسازی آن توجه دارند .بهطورکلی روانشناسان

کارکنان در تبادل با کیفیت رهبر  -عضو ،با چالشهای بیشتری

اعتماد و فرایند اعتمادسازی را یکی از پایههای اساسی توسعه

روبهرو شوند که نوآوری فردی آنها افزایش یابد؛ زیرا کارکنان

فردی توصیف کردهاند (پناهی )1378 ،و از طرفی اگر مدیریت

این چالشها را بهعنوان یک هدف کاری مهم تلقی کرده و به

عملکرد کارکنان به شکل حمایتی و غیر کنترلی باشد و همچنین

دنبال حل آن میباشند (لیدن و دیگران .)2000 ،همچنین

فضایی ایجاد شود که اعتماد میان عضو و رهبر صورت گیرد

باعث میشود آنها مسئولیت شغلی و آمادگی روانی بیشتری در

درنتیجه کارکنان در فضای اعتماد ایجادشده ،میتوانند ایدههای

محیط کار تجربه کنند (سیبرت و دیگران .)2011 ،این عامل

جدیدی را ارائه دهند.

عزم آنها را برای نوآوری فردی در جهت نیل به اهداف کاری از

فرضیه  :2تبادل رهبر  -عضو ،رابطه میان مدیریت عملکرد

پیش تعیینشده ،تقو یت میکند .کارکنان رابطه تبادل رهبر -

مستمر کارکنان و نوآوری فردی را تعدیل میکند.

عضو با کیفیت را از سوی مدیر عملیاتی خود ارزشمند و محترم

شکل  1مدل نهایی برآمده از ادبیات تحقیق را نشان میدهد.
بهار 1400
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روششناسی پژوهش

شده است بنابراین تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است.

ازآنجاکه این پژوهش به «بررسی تاثیر مدیریت عملکرد

مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  5درصد است که نشان

کارکنان بر نوآوری فردی در سازمانهای دولتی با تاکید بر نقش

میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ،مناسب است.

تعدیلکننده تباد ل رهبر  -عضو» میپردازد ،از نوع توصیفی

همچنین با توجه به نتایج تحلیل ،ازآنجاییکه هیچیک از مقادیر

 -پیمایشی است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه و روش

اشتراک اولیه کوچک نبودند (کمتر از 50درصد) و گویههای

نمونهگیری ،ساده و بهصورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران

اولیه پرسشنامه برابر  1هستند در نتیجه هیچکدام از آنها حذف

میباشد .این پژوهش در سازمان اداری و استخدامی کشور

نشدند.

در بازه فصل پاییز  1399انجام شده است .برای نمونهگیری،

یافتههای توصیفی پژوهش

پستهای سیاسی سازمان و همچنین کارکنان قراردادی از

تجزیه و تحلیل داد هها از لحاظ جنسیت ،سن و جایگاه

جامعه آماری حذف شدند .در نتیجه ،جامعه آماری پژوهش

خدمتی بهعنوان یافتههای توصیفی در جدول  1نشان داده شده

 281نفر است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای

است.

 5درصد ،تعداد  180پرسشنامه توزیع شد و در نهایت 167

مطابق با جدول  ،1اغلب پاسخدهندگان به پرسشنامه با

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای سنجش

 54.5درصد مرد بودند .همچنین از نظر تحصیالت تقریبا

متغیرها از پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد مکآدام،

 83درصد پاسخدهندگان فوقلیسانس و دکتری میباشند که

هزلت و کیس ( )2005شامل  11گویه؛ و پرسشنامه استاندارد

نشاندهنده میزان تحصیالت باال در سازمان است .همچنین سن

مبادله رهبر  -عضو پفر و جونز (یزدانی اندبیلی )1392 ،شامل

و سابقه کاری پاسخدهندگان ،نشان میدهد بدنه اصلی سازمان

 10گویه؛ و پرسشنامه استاندارد نوآوری فردی اسکات و بروس

را افراد جوان تشکیل میدهد بهطوریکه جامعه آماری نمونه با

( )1994شامل  13گو یه استفاده شد .پرسشنامهها بر اساس

بیش از  51درصد زیر  40سال و حدود  51درصد زیر  10سال

طیف لیکرت (بسیار کم1 ،؛ کم2 ،؛ نه کم نه زیاد3 ،؛ زیاد4 ،؛

سابقه کاری میباشد.

بسیار زیاد )5 ،تنظیم شدهاند .روش سنجش پایایی با استفاده از

یافتههای تحلیلی پژوهش

آلفای کرونباخ بوده که برای مدیریت عملکرد ضریب ،0.958

عملیات تجزیه و تحلیل داد ههای کمی بهوسیله نرمافزار

مبادله رهبر  -عضو  0.910و برای نوآوری فردی0.949 ،

آماری  SPSSانجام شده است .برای بررسی روابط تعاملی

بهدست آمده است.

مربوط به متغیر تعدیلکننده ،از روش تحلیل رگرسیون

برای تایید روایی محتوای پرسشنامه از نظر خبرگان و اساتید

سلسلهمراتبی استفاده شده است؛ به اینصورت که ابتدا حضور

و برای سنجش روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شده است.

متغیر مستقل و وابسته را بدون حضور متغیر تعدیلگر محاسبه

ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ راوﻧﺸﺎن
ازآنجاییکه شاخصﺷﮑﻞ 1
ورود متغیر تعدیلگر بررسی انجام شد .جدول 2
سپس با
ادﺑﯿﺎت0.7
ﺑﺮآﻣﺪه وازباالتر از
ﻧﻬﺎﯾﯽ0/736
ﻣﺪلحدود
 KMOدر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﻧﻮآوري ﻓﺮدي

ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺗﺒﺎدل رﻫﺒﺮ  -ﻋﻀﻮ

رهبر -
تبادل
گری
ﻓﺮديبا ﺑﺎتعدیل
ﻧﻮآوريفردی
ﺑﺮ نوآوری
ﮐﺎرﮐﻨﺎن بر
مستمر کارکنان
عضوﻋﻀﻮ
رﻫﺒﺮ -
ﺗﺒﺎدل
ﮔﺮي
ﺗﻌﺪﯾﻞ
عملکردﻣﺴﺘﻤﺮ
مدیریتﻋﻤﻠﮑﺮد
تاثیرﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
مدلﺗﺎﺛﯿﺮ
شکل.1 .ﻣﺪل
ﺷﮑﻞ 1
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

کارکنان و نوآوری فردی را تعدیل نمیکند؛ به عبارت دیگر،

بهصورت مقایسهای نتایج تحقیق را نشان میدهد.
مقدار آماره  tخارج از بازه مثبت یا منفی  1.96است و

نقش تعدیلگری متغیر تبادل رهبر  -عضو در این پژوهش رد

بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوطه و تایید فرضیههای پژوهش

میشود.

است .فرضیه اول پژوهش با توجه به مقدار ضریب معناداری

نتیجهگیری

بهدستآمده که زیر  5درصد است و همچنین مقدار آماره tکه

هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر مدیریت عملکرد

 7.764است ،تایید میشود؛ یعنی میتوان گفت مدیریت

کارکنان بر نوآوری فردی در سازما نهای دولتی با تاکید بر

عملکرد کارکنان بر نوآوری فردی تاثیر مثبت و معنادار دارد .در

نقش تعدیلکننده تبادلرهبر  -عضو بوده و در سازمان اداری

بررسی فرضیه دوم ،مقدار معناداری ( 9 ،)Sigدرصد که باالی

و استخدامی کشور انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان

 5درصد است و همچنین مقدار آماره  -1.695 ،tکه داخل

میدهد مدیریت عملکرد مستمر کارکنان بر نوآوری فردی تاثیر

بازه مثبت و منفی  1.96است؛ در نتیجه بهطور قطعی میتوان

مثبت و معناداری دارد .در نظام اداری کشور ،تالشهایی برای

گفت تبادل رهبر  -عضو ،رابطه میان مدیریت عملکرد مستمر

حل معضالت سازمانهای دولتی مانند بهرهوری پایین صورت

جدول  .1یافتههای توصیفی
متغیر

زیر متغیر

فراوانی

درصد

زن

76

45.5

24

14.37

مرد

جنسیت
تحصیالت

91

54.5

فوقدیپلم و دیپلم

4

فوقلیسانس و دکتری

139

83.23

 6تا  10سال

49

29.34

لیسانس

زیر  5سال

35

 11تا  15سال

سابقه کاری

20.96

32

19.16

باالی  20سال

30

17.96

زیر  30سال

8

4.79

 31تا  35سال

36

21.56

 36تا  40سال

42

25.15

 41تا  45سال

37

22.16

باالی  46سال

44

26.35

 16تا  20سال

سن

2.4

12.57

21

جدول  .2یافتههای تحلیلی
مسیر مدل
بدون حضور
تعدیلگر
با حضور     تعدیلگر

مدیریت
عملکرد بر
نوآوری فردی

ضریب مسیر

ضریب تعیین

آماره t

معناداری در سطح  5درصد
()Sig

0.517

0.268

7.764

0.000

0.589

0.347

-1.695

0.092
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میگیرد .یک استراتژی مهم برای اصالحات در بخش دولتی،

با توجه به فرضیه اول پژوهش که در آن همبستگی میان

پیاد هسازی مدیریت عملکرد است؛ زیرا مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد و نوآوری تایید شده است ،نشان میدهد در

با تبیین اهداف روشن سازمانی ،تعیین اهداف و شاخصها

صورت تمرکز درست بر سیستم مدیریت عملکرد کارکنان،

و ارتباط آنها با پیامدهای عملکردی همراه است .از طرفی

میتوان خالقیت فردی را در سازمان اداری و استخدامی کشور

نوآوری در سازمانهای دولتی میتواند منشأ ارائه خدمات بهتر

افزایش داد .این نتیجه با پژوهشهای آ گوئینیس ( )2012و

باشد .بنابراین نوآوری باید در کانون توجه مدیران قرار گیرد؛

رایت ( )2004همراستا است؛ اما نکته دیگر در این فرضیه،

زیرا در سیستمهای دولتی پیشبینی میشود بخش نرم سازمان

ضریب تخمین  0.27بود که نشان میدهد در سازمان اداری و

یعنی منابع انسانی اهمیت بهسزایی داشته و بخش سختافزار

استخدامی کشور ،سیستم مدیریت عملکرد کارکنان بهطور قوی

(سیستمها و فناوری) در مرحله بعدی قرار گیرد .به همین خاطر،

خالقیت و نوآوری را در کارکنان تبیین نکرده و فقط  27درصد

وجود سیستم مدیریت عملکرد مستمر کارکنان نباید مانع

تعیینکنندگی دارد و میتوان آن را در نحوه پیاد هسازی نظام

خالقیت و نوآوری باشد بلکه باید حمایتکننده و زمینهساز

مدیریت عملکرد کارکنان جستجو نمود.

فضایی برای بهبود نوآوری کارکنان شده و پاداش خاصی

فرضیه دوم پژوهش به بررسی نقش تعدیلکنندگی تبادل

را برای افراد نوآور لحاظ کند .اودنات و همکاران ()2016

رهبر  -عضو در مسیر مدیریت عملکرد و نوآوری فردی پرداخته

در پژوهش "تاثیر مدیریت عملکرد بر نوآوری کارکنان" ،به

است .نظریه تبادل رهبر  -عضو بر کیفیت رابطه دوطرفه میان یک

این نتیجه رسیدند که مدیریت عملکرد میتواند زمینهساز

سرپرست و زیردستان او تمرکز دارد .کیفیت مناسب رابطه میان

نوآوری فردی کارکنان در بخش دولتی باشد .یافتههای آنها با

رهبر  -عضو به ایجاد اعتماد متقابل ،احترام ،وفاداری و حس

یافتههای این پژوهش شباهت زیادی دارد .یکی از روشهایی

تعلقخاطر به یکدیگر منجر میشود .با توجه به و یژگیهای

که مدیریت عملکرد میتواند بروز خالقیت در کارکنان را شکوفا

گفتهشده ،متغیر تبادل رهبر  -عضو نتوانست نقش تعدیلگری در

کند مشارکتپذیری و هدفگذاری است .در واقع مدیریت

رابطه میان مدیریت عملکرد کارکنان و نوآوری فردی در سازمان

عملکرد ،فضایی ایجاد میکند که در آن گفتگوی مستمر میان

اداری و استخدامی را ایفا کند .این نتیجه با نتایج تحقیقات

مدیران و اعضای گروههای آنها به منظور تعیین انتظارات و تبادل

طبرسا و دیگران ( )1398مغایر است .همچنین تحقیقی که

اطالعات مربوط به ماموریت ،ارزشها و اهداف سازمان،

اودنات و همکاران ( )2016در موضوع تبادل رهبر  -عضو انجام

صورت گیرد .این امر ،فهم متقابلی از آنچه باید حاصل شود

داده بودند شباهتی وجود نداشت .در تحقیق اودنات و همکاران

و چارچو بی برای مدیریت و توسعه افراد در راستای تضمین

( )2016مشخص شد تبادل رهبر  -عضو میتواند بهعنوان نقش

موفقیت ،ایجاد میکند .مدیریت عملکرد میتواند با واداشتن

تعدیلکننده بر مدیریت عملکرد و نوآوری فردی باشد؛ اما در

افراد و گروهها به مشارکت در تبیین اهداف و ابزارهای دستیابی

پژوهش صورتگرفته این رابطه تایید نشد و میتوان علتهای

به آنها ،به توسعه سازمان با مشارکت باال کمک کند .همچنین

مختلفی را بیان نمود مانند نقش سرپرستان ،جو سازمانی و

میتوان به سیستم بازخورد موجود در نظام مدیریت عملکرد

سطوح سازمانی .این نتیجه یکی از با اهمیتترین خروجیهای

اشاره نمود که با توجه به ایجاد فضایی برای بررسی مسائل و

این پژوهش است .یکی از موضوعاتی که دلیل رد این موضوع را

مشکالت ،نقاط قابل بهبود و یا نقاط قوت کارکنان ،احتمال بروز

میتواند بیان کند این است که در سازمان اداری و استخدامی

خالقیت در فرد را شامل میشود .سیستم مدیریت عملکرد در

رابطه کاری زیاد عمیقی میان کارشناسان با سرپرستان و یا مدیران

صورت داشتن نظام پاداش مبتنی بر عملکرد نیز میتواند محرک

پایه وجود ندارد .ارائه خدمات یا فعالیتها معموال بهصورت

خالقیت در افراد باشد.

پروژهمحور انجام میشود و میتواند در کاهش ارتباط مدیران یا
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منابع

سرپرستان با افراد تحت سرپرستی خود ،موثر باشد.
عامل مهم دیگر در عدم تبیینکنندگی متغیر رهبر  -عضو

 .1ادیبراد ،نسترن ( .)1386بررسی تاثیر روش مدیریت تبادل رهبر  -عضو

بهعنوان متغیر تعدیلگر ،عدم مشارکت مطلوب سرپرستان در

بر ابعاد جو سازمانی .موسسه آموزش عالی سوره از دیدگاه کارکنان .مدیریت

فرایند مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان است .همچنین با

و برنامهریزی در نظامهای آموزشی.82-73 ،

توجه به اینکه رابطه تبادل رهبر  -عضو بهصورت فردی تفسیر

 .2اردکانی ،سعید؛ کنجکاو منفرد ،امیررضا؛ حکاکی ،سید مسعود؛ رضایی

میشود کارکنان متناسب با کیفیت روابط خود با مدیران عملیاتی

دولتآبادی ،حسین ( .)1392شناسایی عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی.

(اعم از اعتماد ،تعلقخاطر و ،)...دیدگاه متفاوتی از سازمان

مدیریت توسعه فناوری.155-135 ،

کسب میکنند و میتواند بیانگر آن باشد که این عامل بیشتر از

 .3آرمسترانگ ،مایکل ( .)1385مدیریت عملکرد؛ راهبردهای کلیدی و

سایر عوامل دیگر منابع انسانی ،به نگرش فردی بستگی دارد.

راهنمای عملی (س .صفری ،ا .وهابیان ،مترجم) تهران :جهاد دانشگاهی.

محدودیتهایی که در فرآیند پژوهش تاثیرگذار بودند عبارتاند

 .4افجه ،سید علیاکبر()1385؛ مبانی فلسفی و نظریههای رهبری و رفتار

از:

سازمانی ،تهران ،سمت ،چاپ پنجم ،ص.467

این تحقیق در یک بازه زمانی و بهصورت مقطعی انجام گرفت
و زمان تحقیق بهصورت طولی انجام نشد.

 .5پناهی ،بالل ( .)1387اعتماد و اعتمادسازی در سازمان .پیک نور ،سال
هفتم ،شماره چهارم.103-88 ,

تحقیق به روش کمی انجام شده است و اگر با روشهای

 .6رفیع زاده ،عالالدین؛ رونق ،یوسف ( .)1392مدیریت و ارزیابی عملکرد

دیگر مانند کیفی و یا آمیخته انجام میشد شاید نتایج متفاوتی

با رویکرد علمی  -کاربردی (سازمان ،مدیران و کارکنان) .فرمنش.446.

بهدست میآمد.

 .7ساکی ،رضا؛ حمیدی ،فریده؛ محبزاده ،زینب؛ موحدی نسب ،عباس.

محدودیت دیگر مربوط به جنس روش تحقیق است .احتمال

( .)1392رابطه بین تبادل رهبر  -عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس

عدم پاسخ درست به سؤاالت پرسشنامه از این جنس میباشد.

متوسطه شهر یزد .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.50-29 ,

پینوشتها

 .8طبرسا ،غالمعلی؛ رضاییان ،علی؛ فلکی ،پریسا ( .)1398بررسی رابطه
)1. Leader–Member eXchange (LMX
2. Performance management

میان آوای کارکنان و پیامدهای رضایت شغلی بهواسطه نقش تعدیلی تبادل
رهبر  -عضو .مدیریت دولتی.23-1 ،

3. Beer and Ruh

 .9نوروزی ،خلیل؛ صادقیکیا ،محمدعلی ( .)1397برهمکنش سکوت

4. Lawson

سازمانی و نوآوری در سازمانهای بخش عمومی :مورد مطالعه کارکنان دانشی

5. Broadbent & Laughlin
6. Dansereau

دانشکدههای علوم انسانی استان تهران .مدیریت نوآوری.46-25 ،
 .10هــاروارد ،د .م )1389(.مدیریت خالقیت و نوآوری ،ترجمه مهدی

7. Graen

ایراننژاد پاریزی و رکسانه چرخچی ،تهران ،نشر مدیران.

8. Haga

 .11یزدانی اندبیلی ،یوسف ( .)1392تاثیر مبادله رهبر  -عضو بر رابطه بین

9. Cashman

ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت صنایع چوب و

10. Vertical-Dyad Linkage Model

کاغذ ایران (چوکا ) .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه آزاد اسالمی .واحد

11. Managing for Results

رشت.

12. Managing for Outcomes

12. Amabile, T. (1988). A model of creativity and innova-

13. Goal-Setting

tion in organizations. In Research in organizational behavio,

14. Plan-Do-Check-Act

123–67.
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