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تاریخ دریافت4311/1/41 :

تاریخ پذیرش4313/1/30 :

آمادگی تغییر در روابط تعدّی نظارتی و احساس خودکارآمدی نوآورانه کارکنان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده
مقدمه :رفتارهای منفی و تعدّی از وظایف نظارتی ،عواقب منفی برای افراد و سازمانها به دنبال دارد .به نظر میرسدد برخدی از
این عواقب ،کاهش آمادگی برای تغییر و قابلیت نوآوری در سازمان باشد .هدف این پژوهش بررسی نقش آمادگی بدرای تغییدر در
روابط بین تعدّی نظارتی و احساس خودکارآمدی نوآورانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود که در سال  4311مشدغول بده
کار بودند.
روشها :روش پژوهش مقطعی با استفاده از تحلیل مسیر بود .نمونه تحقیق شامل  642نفر از کارکنان دانشدگاه علدوم پزشدکی
شیراز بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ،انتخاب شدند .پرسشنامههای این پژوهش شامل مقیاسهای تعدّی نظدارتی،
آمادگی برای تغییر و خودکارآمدی نوآورانه کارکنان بود که از روایی و پایایی خوبی برخوردار بودندد .بدرای تحلیدل دادههدا از ندرم
افزارهای  SPSSنسخه  66و  Lisrelنسخه  8/30و آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چند گانه استفاده
گردید.
نتایج :یافتهها نشان داد که تعدّی نظارتی تأثیر منفی و معندیداری بدر ابعداد مختلدف آمدادگی بدرای تغییدر ( )Ρ>0/0004دارد.
آمادگی عاطفی برای تغییر ،تأثیر مثبت و معنیداری بر احساس خودکارآمدی نوآورانه ( )Ρ>0/0004داشت و سهم واسطهگری در
روابط بین تعدّی نظارتی و خودکارآمدی نوآورانه کارکنان دارا بود.
بحث و نتیجهگیری :نوآوری میتواند منجر به تغییر در سازمان شود .لذا کارکنان بایستی از قبل ،آمادگی برای این تغییدرات را
داشته باشند که این خود میتواند تحت تأثیر نحوه نظارت و رفتارهای نظارتی مدیران ،افزایش یا کاهش یابد.
واژگان کلیدی :تعدّی نظارتی ،خودکارآمدی نوآورانه ،آمادگی برای تغییر
مقدمه

( .)1ب طور ک ی نوروری ،پاسخ ب تغییهرات محیطهی

امروزه سازمانهای فعال در حوزه سالمت به مظوهور

از طریق ارائ محصول ،خدمات ،فرریظهد ،تنظولهو،ی،

پاسخ مظاسب ب چالشهای نوظهور محیطی بایستی از

رفتار و سیستمهای کسب و کار جدید و نو مهیباشهد

توانایی ارائ محصوالت و خدمات جدیهد برخهوردار

( )2ک باعث ارائه محصهوالت و خهدمات جدیهد و

باشههظد و در ای هن راسههتا باب ی هتهههای نههوروری را در

رف نیازهای ارباب رجوعان و در نهایت اثربختهی و

سازمان خود پرورش دهظد .در وابه نهوروری ،عامه

موفقیت سازمان میگردد ( .)3بظابراین نوروری ،ک یهد

ک یدی در پاسخ ب نیازهای نوظههور متهتریان اسهت

فههائق رمههدن بههر متههنالت سههازمان و موفقیههت رن

 -1استاد ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -2کارشناس ارشد ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -3استادیار ،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
نویسندهی مسئول :رحمت اله مرزوقی

Email: rmarzoghi@rose.shirazu.ac.ir

آدرس :شیراز ،دانشگاه شیراز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تلفن59161163170 :
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رحمتاله مرزوقی ،1ملیحه صحرانورد ،2الهام حیدری
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رحمتاله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

شظاخت فرصتهای جدید و یا مسهائ ی که نیهاز به

اجرای تغییر ،عام مهمی در بروز رفتارهای نورورانه

ح شدن دارد ،شهرو مهیشهود ( .)5ننته مههم در

کارکظان می باشد.

رابط با نوروری این است ک یهک چیهز بهرای مهدت

از نوههههههههر  Bruonoو  Bowditchو  Browneو

زیادی نمیتواند ب عظوان یک نوروری ،اثربختی خود

 Cudeckتغییر سازمانی ب معظی هر نهو تعهدی در

را حفظ کظد .زیرا با تغییر شرایط محیطی ابتضهائات و

ترکیب ،ساختار و رفتارهای سهازمانی بهوده ()11 ،11

الزامات جدیدی مطرح شده و نهوروریههای گذشهت ،

و رمادگی برای تغییر نیز ب معظی وجود دیدگاه مثبت،

دیگر نمیتواند برای محیط جدید مفید و باب کهاربرد

احسا

خودکاررمدی و متعهد بودن اعضای سهازمان

باشد (.)6

نسههبت ب ه انجههار و همراه هی بهها تغیی هرات سههازمانی

سازمان ها بایستی زمیظ رشد باب یهت ههای نورورانه
افراد را فراهم نموده و با ایجهاد حه

میباشد ( .)12 -14هظگامی که رمهادگی بهرای تغییهر

خودکاررمهدی

پایین اسهت ،اعضهای سهازمان تغییهرات را نهامط وب

نوروران در رنان ،بسهتر رشهد نهوروری را در سهازمان

ت قی کرده و در نتیج در برابر رن مقاومهت و مهان از

فههراهم سههازند .بهه عقیههده  Dornerخودکاررمههدی

اجرای تغییرات میشوند ( .)15اما وجود این رمهادگی

داشهتن باب یهت خ هق و

باعث ج ب متارکت کارکظان میشود و سازمان را در

اجرای ایدههایهای جدید در افراد است ( .)7ب نوهر

اجرای برنام های تغییهر جههت مقاب ه بها ابهامهات و

نوروران به معظهی احسها
میرسد ک رشد این احسا

ن تظهها از طریهق رشهد

پیچیدگیهای محیطی یاری میرساند (.)16-18

تواناییهای شظاختی حاصه مهیشهود ،ب نه عوامه

رمهادگی کارکظههان بههرای تغییهر تحههت ته ثیر عوامه

دیگری مانظد رگهاهی از مظهاف حاصه از نهوروری و

مخت فی مانظد ماهیت و فرریظد تغییر ،زمیظ سهازمانی و

پاداشهای دریافتی در ببال رن مهیتوانهد مهثثر باشهد

نگرش افراد نسبت ب سازمان و تغییر بهرار مهیگیهرد

( .)8ب گون ای ک اگر وجود نهوروری در سهازمانهها

( .)11 ،19با این حال نقش مدیران یا ناظران در ایجاد

بتواند ب بهبهود سهطح کیفیهت تصهمیمات و گهرفتن

رمادگی برای تغییر و پذیرش رن اهمیت زیادی دارنهد

تصمیمگیریهای راهبردی کمک کظد و مظجر ب بهبود

( .)21 ،21در واب اعتمادسازی ،ایجهاد فرصهتههای

عم نرد سازمانها گردد ،در رشد تواناییهای خهود و

رشد و توانمظدسازی حرف ای و حمایهت از کارکظهان،

ارائ و ب کارگیری نوروری تالش مهیکظظهد ،در غیهر

انگیزه تغییر را در افهراد ایجهاد مهینمایظهد (-23 ،19

این صورت از رن چتم پوشی میکظظد ( .)9امها ننته

 .)21اما در برخهی موابه  ،مهدیران و نهاظران از ایهن

حائز اهمیت این است ک از رنجا ک اجهرای نهوروری

وظایف تخطی کرده و درگیر تعدّیگریهای نوهارتی

مظجر ب تغییر شده و با تغییهر همهراه اسهت ،به نوهر

میشوند.

میرسد ک پیش از رن باید رمادگی و روحی پهذیرش

تعدّی نوارتی به معظهی «ادراک نوهارت شهوندگان از

تغییر در افراد فراهم شود تا تمای ب بروز نهوروری و

میههزان رفتارهههای مسههتمر خصههومترمیههز کالمههی و

تههالش بههرای رشههد باب یهت نورورانه خههود در افههراد

غیرکالمی ب استثظای رفتارهای فیزینی ک نهاظران به

تقویت شود .بظابراین احتماالً ضرورت ایجاد تغییهر در

صورت مستمر انجار مهیدهظهد» ،مهیباشهد ( .)24در
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محسوب میشود ( .)4باب ذکر است ک نهوروری بها

سههازمان و تمای ه و رمههادگی افههراد ب ه متههارکت در

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

رحمت اله مرزوقی و همکاران

ارتباطی بین ناظر و نوارت شونده اسهت .ننته بابه

ته ث ههیر تع هدّیهههای نوههارتی ب هر خالبی هت کارکظههان

توج رن است ک این نو تعارض ،یک سوی از ناظر

پرداختظد و ب این نتیج دسهت یافتظهد که ایهن نهو

ب سمت نوارت شوندگان اسهت ( .)25بررسهیههای

نوارت ت ثیر مظفی و معظی داری بر خالبیهت کارکظهان

 Harrisو همناران نتان داده است ک ینی از دالیه

دارد ( .)31همچظهههین  Francescoو همنهههاران در

بروز رفتارهای فرصت ط بان توسط ناظران نسبت به

مطالعه خههود به بررسهی رابطه بهین حمایهتههها و

نوارت شوندگان خود ،برخورد مقاب ب مث با برخی

رفتارهای مثبت نوارتی بر رفتارههای نورورانه کهاری

رفتارهههای کارکظههان مانظههد تعههارض اسههت (.)26

پرداخت و ب این نتیج دست یافتظد ک حمایهتهها و

 Mawritzو همنههاران معتقدنههد ک ه تعهدّی نوههارتی

رفتارههای سهازنده نوهارتی مهیتوانهد ته ثیر مثبههت و

میتواند پدیدهای مسری در سازمان باشد به گونه ای

معظیداری بر رفتارهای نورورانه کهاری داشهت باشهد

ک اگر مدیران سطوح باال ک بر کهار نهاظران نوهارت

( .)32در این راستا  Tanو همنارش نیز در پهژوهش

میکظظد ،خود رفتارهای مظفی و فرصت ط بانه داشهت

خود دریافتظد ک اعتماد ب ناظران که در نتیجه نهو

باشظد ،این نو رفتارها را ب ناظران مظتق و رنها نیهز

رفتارهای رنها حاص میشود میتواند ت ثیر مثبهت و

در برخورد با نوارت شوندگان همین رفتارها را بهروز

معظهیداری بهر نهوروری کارکظهان داشهت باشهد (.)33

این شرایط نیز میتواند وجود

همچظین  Yangب بررسی رابط بین نوروری سازمانی

میدهظد ( .)27برعن

داشت باشد ،ب گونه ای که وبتهی نهاظران رفتارههای

و تغییرات استراتژیک سازمانی پرداخت و دریافت ک

حمایتگران و مثبت داشت باشظد ،نوارت شوندگان نیز

بین این دو متغیر رابط مثبت و معظیداری وجود دارد

تالش میکظظد تها بها فعالیهتههای خهود به سهازمان

( Agbim .)34و همنههاران نی هز ب ه بررس هی ارتبههاط

مظفعت رسهانظد ( Mackey .)28و همنهاران بهر ایهن

نوروری و تغییر در سازمان پرداختظد و ب ایهن نتیجه

باورند ک مهمترین عام دخی در ایهن بضهی سهطح

دست یافتظد ک بین نوروری و تغییهر رابطه مثبهت و

باب یت سهازگاری و انطبها پهذیری کارکظهان بها ایهن

معظ هیداری وجههود دارد ( .)35همچظ هین  Leeنی هز در

شرایط است ( .)29بها توجه به مطالهب ذکهر شهده

مطالع خود ب این نتیج دست یافت ک زمیظه سهازی

سازمانها ب ویژه سازمانهای فعال در حوزه سهالمت

برای تغییر ،توانمظدسازی و حمایتهای سازمانی ت ثیر

نباید از پدیده تعدّیات نوارتی و عوابب مظفی حاصه

مثبت و معظهیداری بهر نهوروری کارکظهان دارد (.)36

از رن غاف باشظد و بایستی با شظاسایی عوامه ایجهاد

 Bloirدر پژوهتی به ایهن نتیجه دسهت یافهت که

کظظده و عوابب حاص از رن در پهی پیتهگیری و یها

کیفیت روابط بین ناظر و نوارت شوندگان ت ثیر مثبت

درمان رن برریظد.

و معظیداری بر رمادگی کارکظان برای تغییهر و کهاهش

پژوهشهای مخت فی در ارتباط با متغیرههای پهژوهش

مقاومت رنهها در برابهر تغییهر دارد ( .)37به عهالوه

صورت گرفت است Zhang .و همنهاران در مطالعه

 Shahنیز با بررسی نقش اعتماد کارکظان ب مهدیران و

خود ب این نتیج دست یافتظد ک خالبیت و نوروری

ناظران در چگونگی نگرش و رفتارهای کارکظان بهرای

رابط معظیداری با تعدّی نهوارتی دارند ( Liu .)31و

تغییرات سازمانی دریافت ک این نو اعتماد و روابط
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وابه نوههارت تعهدّی گرایانه  ،تعارضههات رفتههاری و

ه ههمناران ن ههیز در پژوهههههش خ ههود ب ه ب ههررسی

رحمتاله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

اجهرای تغییرات سازمانی دارد ( .)38همچظهین Shah

اساسی ب شمار میرود .زیرا ن تظها توجه همگهان را

و  Iraniدریافتظههد که کیفیهت روابههط بهین نههاظران و

ب موضو تعدّی نوارتی و عوابب رن ج ب میکظهد،

نوارت شوندگان ت ثیر مثبت و معظیداری بر نگرش و

ب ن میتواند ب مدیران در بسترسازی بهرای پهذیرش

چگونگی رفتار کارکظهان نسهبت به تغییهر دارد (.)39

تغییر و رشد باب یهتههای نورورانه کارکظهان رن ههم

الزر ب ذکر است که  Farr-Whartonو Brunetto

کارکظان شاغ در نوار سالمت کمک کظد .زیرا حهوزه

نیز در پژوهتی ب همهین نتیجه دسهت یافتظهد (.)41

سالمت ،حوزهای است ک ن تظها مسهوولیت حفهظ و

 Wanbergو  Banasنیز در پژوهش خهود دریافتظهد

ت مین سالمت افراد جامع را بر عههده دارد ،ب نه بها

ک عوام زمیظ ای مانظد میزان اعتماد و کیفیت ارتبهاط

محیط و حجم اطالعاتی ک دائم در حال تغییر هستظد

بین ناظر و نوارت شونده بهر پهذیرش تغییهر توسهط

و نیازهههای متغیههر افههراد جامعهه سههروکار دارد کهه

کارکظان ت ثیر مثبت و معظیداری دارد (.)41

پاسخگویی ب هم رنهها مسهت زر تغییهرات دائمهی و

بررسی پیتیظ های پژوهتی نتان میدهد ک ع یهرغم

سری و بروز نوروری است .ههد

بررسی روابط دو ب دو متغیرهای پژوهش ب صهورت

بررسی نقهش میهانجیگهری رمهادگی بهرای تغییهر در

مستقیم و غیرمستقیم ،تهاکظهون پژوهتهی به بررسهی

روابط بین تعهدّی نوهارتی و احسها

خودکاررمهدی

ارتباط همزمان تعدّی نوارتی ،رمهادگی بهرای تغییهر و

نوروران کارکظان دانتگاه ع ور پزشنی شهیراز که در

رشد احسا

خودکاررمهدی نورورانه در کارکظهان و

پهژوهش حاضهر،

سال  1394متغول ب کار هستظد ،بود .بر ایهن اسها

همچظین سهم واسهط گهری رمهادگی بهرای تغییهر در

و با توج ب پیتیظ های نوری و پژوهتی ذکهر شهده

خودکاررمهدی

مدل مفهومی پژوهش حاضهر در شهن  1نتهان داده

روابط بین تعهدّی نوهارتی و احسها

نوروران نپرداخت است .لهذا خهالپ پژوهتهی در ایهن
زمیظ احسا

شده است.

میشود .ب نور میرسد ک انجار چظین

آمادگی برای تغییر
تعدّی نظارتی

آمادگی شناختی

خودکارآمدی

آمادگی عاطفی

نوآورانه

آمادگی ارادی
شکل  :1مدل مفهومی

مواد و روشها

دانتههگاه ع ههور پزشههنی ش هیراز ک ه در سههال 1394

روش تحقیهق ،در ایهن مطالعه مقطعههی بهود که به

متغول ب خهدمت بودنهد ،بهود که از بهین رنهها بها

بررسهی همبسهتگی مسهتقیم و غیهر مسهتقیم متغیرههها

استفاده از روش نمونه گیهری تصهادفی سهاده ،تعهداد

پرداخت .جامع رماری شهام ک یه کارکظهان سهتادی

 251نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب و از بین
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مثبت بین ناظران و کارکظهان ته ثیر مثبتی بر پذیرش و

پژوهتی رن ههم در حهوزه نوهار سهالمت یهک نیهاز

رحمت اله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

پرستههظام هههای بازگردانههده شههده  216پرستههظام بهها

ارائ گردید .بررسیهای وی نتان میدهد ک ضهریب

جههت تح یه  ،انتخهاب

روایی این پرستظام بین  1/84 – 1/66بوده و پایهایی

حذ

پرستظام های نهاب

س پرستظام بود .پرستظام تعدّی نوارتی شهام 15

( .)7در ایهن پههژوهش روایههی و پایهایی ایهن مقیها

عبارت از نو لینرت پظج گزیظ ای از بسیار کم ( )1تا

محاسهب شهد و نتهایج نتهان داد که ضهریب روایههی

سهظجش رفتارههای

بهههین  1/74 -1/49و سهههطح معظهههیداری

بسیار زیاد ( )5بود که بها ههد

تعدّی گرایان ناظران مورد استفاده بهرار گرفهت .ایهن

 >1/1111بوده و پایایی رن بر اسها

پرستظام در سهال  2111توسهط  Tipperارائه شهد.

کرونبا  1/84میباشد ک نتان از پایایی مط وب این

ضریب روایی این ابزار بهرای ک یه سهثاالت بهیش از

مقیا

 1/51و در سطح معظیداری  > 1/11و ضریب پایهایی
رن  1/91بود ( .)24در این پهژوهش روایهی و پایهایی
این مقیا

محاسب شد و نتایج نتان داد که ضهریب

روایههی مقی ها

ب هین  1/67 -1/43سههطح معظ هیداری

 >1/1111بود و پایایی رن بهر اسها

ضهریب رلفهای

بود.

الزر ب ذکر است ک جهت رعایت اخال پهژوهش
پ

از کسب مجوزهای الزر ،پرستظام بین کارکظهان

توزی و ب رنها درباره محرمانه مانهدن اطالعهات و
عدر بید متخصات رنان اطمیظان داده شد .ب عالوه ب

ضهریب رلفهای

هر فرد ،یک روز زمان جهت تنمی پرستظام ها داده

کرونبهها  1/87ب ه دسههت رمههد ک ه نتههان از پای هایی

از رن پرستههظام ههها جمه روری گردیهد.

مط وب این مقیا

شههد و په

بود .پرستظام رمادگی برای تغییهر

دادههای حاص از پرستظام هها به وسهی نهررافهزار

نیهز که توسههط  Bouckenoogheو همنههاران ()42

 SPSSنسخ  22جهت انجار رزمهون ههای رمهاری و

تهی شده بود دارای  13گوی با طیف لینرت بود که

 Lisrelنسخ  8/51به مظوهور تعیهین شهاخ

س بعد رمادگی شظاختی ( 5گوی ) ،رمادگی عاطفی (6

برازش مدل پژوهش مورد تح ی برار گرفت .الزر ب

گویهه ) و رمههادگی ارادی ( 2گویهه ) را مههیسههظجد.

ذکر است ک در این پهژوهش از رزمهونههای رمهاری

بررسیهای این محققان نتهان مهیدههد که ضهریب

ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سهاده و چظهد

روایی این مقیا

بین  1 – 1/71بوده و پایایی رن نیز

در هر یک از ابعاد رمادگی شظاختی ،رمادگی عاطفی و
رمههادگی ارادی ب ه ترتی هب  1/71 ،1/69و  1/89بههوده
است ( .)42نتایج حاص از بررسهی روایهی و پایهایی
این مقیا

نتان داد ک ضریب روایی رن بهین -1/26

 1/61سطح معظیداری  >1/1111و ضریب پایهایی رن
 1/72م هیباشههد ک ه ح ههاکی از روای ههی و پهای ههایی
مهط وب این مهقیا

بود .پهرستظام خهودکهاررمدی

نهوروران نیز ک ب بهررسی احسا

افهراد در زمیههظ

ههای

گان استفاده شد.
نتایج

یافت های دموگرافیک در مورد نمون مورد مطالع ایهن
پژوهش نتان داد ک تقریباً  %61شرکت کظظهدگان زن
و  %41رنان مرد بودند .به عهالوه بهر اسها

سهوابق

کاری نیز  %9/2شرکت کظظهدگان دارای سهابق کهاری
زیر  5سال %27/8 ،دارای سابق بین  5تها  11سهال و
 %63دارای بیش از  11سال سابق کاری بودند.

رشهد باب یت نوروری خود میپردازد توسط Dörner
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شد .ابزارهای مورد استفهاده در ایهن پژوههش شهام

رن بر اسا

مقیههها

ضریب رلفهای کرونبها  1/85مهیباشهد

رحمتاله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

واسط ای و پیشبین مدل است ک شرط الزر را بهرای

همچظین بهین دیگهر متغیرههای پهژوهش یعظهی ابعهاد

تح ی مسیر ت مین میکظهد .نتهایج نتهان داد که بهین

رمادگی برای تغییر و خودکاررمدی کارکظان ب استثظای

نوارت فرصت ط بان و ک ی ابعاد رمادگی برای تغییهر

خودکاررمههدی نوروران ه و رمههادگی شههظاختی و ارادی

خودکاررمدی نوروران کارکظان رابط مظفهی

برای تغییر ،رابطه مثبهت و معظهیداری ()P>1/1111

و احسا

وجود داشت.

و معظیداری وجود داشت ک سطح معظهیداری بهرای
ارتباط ک ی متغیرهها  P>1/1111و بهرای رابطه بهین

جدول  :1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیر

تعدّی نظارتی

آمادگی عاطفی

-0/10

آمادگی عاطفی

آمادگی ارادی

آمادگی شناختی

P=0/0009
آمادگی شناختی

-0/31
P=0/0009

0/22
P=0/0009

آمادگی ارادی

-0/33
P=0/0009

0/21
P=0/0009

0/33
P=0/0009

خودکارآمدی
نوآورانه

-0/91
P=0/02

0/29
P=0/009

0/02
P=0/21

ب مظوور بررسی روابط ع ّی بین متغیرهای پژوهش
بر اسا

مدل  Baronو  ، Kennyاز رگرسیون چظد

متغیره ب روش متوالی همزمان استفاده شد ک در این
راستا در طی س مرح

رگرسیون ساده و چظدگان

برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش انجار شد
( .)43در مرح

اول اثر پیشبیظیکظظدگی تعدّی

نوارتی بر خودکاررمدی نوروران مورد بررسی برار
گرفت و نتایج حاص از رگرسیون ساده نتان داد ک
تعدّی نوارتی اثر مظفی و معظیدار ( )P>1/15بر
خودکاررمدی نوروران کارکظان داشت .ب عالوه در
مرح

دور ب بررسی اثر پیشبیظیکظظدگی تعدّی

نوارتی بر ابعاد مخت ف رمادگی برای تغییر پرداخت
شد و برای این مظوور از س رگرسیون ساده استفاده
گردید .نتایج نتان داد ک تعدّی نوارتی پیشبیظی
کظظده مظفی و معظیدار ( )P>1/1111رمادگی ارادی،

-0/06
P=0/39

رمادگی شظاختی و رمادگی عاطفی بوده است .در
مرح سور نیز ب بررسی اثر پیشبیظیکظظدگی تعدّی
نوارتی بر خودکاررمدی نوروران با کظترل رمادگی
کارکظان برای تغییر پرداخت شد .نتایج رگرسیون
چظدگان نتان داد ک تعدّی نوارتی پیشبیظی کظظده
خودکاررمدی نوروران کارکظان نبوده در حالی ک
رمادگی عاطفی پیشبیظی کظظده مثبت و معظیدار
( )P>1/1111احسا

خودکاررمدی نوروران کارکظان

بوده است .البت در رابط با سایر مثلف های رمادگی
برای تغییر چظین بدرت پیشبیظی کظظدگیای متاهده
نگردید .الزر ب ذکر است ک تعدّی نوارتی و رمادگی
کارکظان برای تغییر  1/28از واریان
خودکاررمدی نوروران

کارکظان را ب

ک
صورت

معظیداری پیشبیظی نمود .نتایج تح ی های رگرسیون
این س مرح

در بالب جدول  2نتان داده شده

است.
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جدول  1نتان دهظده ارتبهاط بهین متغیرههای مهالک،

تعدِّی نوارتی و خودکاررمدی نوروران  P>1/15بهود.

رحمت اله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه
جدول  :2سه مرحله بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش
خودکارآمدی نوآورانه

0/91

0/09

1/91

-0/90

0/02

آمادگی شناختی

0/31

0/91

31/30

-0/91

0/0009

آمادگی عاطفی

0/10

0/91

10/61

-0/92

0/0009

آمادگی ارادی

0/33

0/91

32/29

-0/92

0/0009

-0/03

0/90

خودکارآمدی نوآورانه

0/23

0/06

1/11

0/06

0/66

آمادگی عاطفی

0/11

0/006

آمادگی ارادی

0/31

0/9

متغیر

مرحله
تعدّی نظارتی

مرحله اول
مرحله دوم

تعدّی نظارتی
تعدّی نظارتی

مرحله سوم

آمادگی شناختی

نتایج ب دست رمده ،با بررسی ضرایب

بر اسا

نوروران کارکظان در مرح اول معظیدار اما در مرح

رگرسیون تعدّی نوارتی در مرح اول و مرح سور،

سور غیر معظیدار بود .لذا میتوان گفت ک در این

گردید ک ضریب رگرسیون تعدّی نوارتی از

مورد این نو نوارت ت ثیر مستقیم بر خودکاررمدی

یافت .بظابراین رمادگی

نداشت و ت ثیرات رن بر خودکاررمدی

متخ

 -1/11ب

 -1/18تق ی

نوروران

کارکظان برای تغییر ،نقش واسط گری کام بین متغیر

نوروران کارکظان غیر مستقیم بود .با حذ

تعدّی نوارتی و خودکاررمدی نوروران کارکظان داشت

غیر معظیداری ،مدل نهایی ب صورت شن

و از رنجا ک ت ثیر تعدّی نوارتی بر خودکاررمدی

دست رمد.

رمادگی عاطفی

-0/41
0/41
-0/41

تعدّی نوارتی

مسیرهای
 2ب

0/14
خودکاررمدی نوروران

رمادگی شظاختی
رمادگی ارادی

شکل  :2مدل نهایی خودکارآمدی نوآروانه کارکنان

برای تعیین برازش مدل ،با استفاده از نرر افزار
 ،Liserlمقادیر مخت ف برازش محاسب شد ک نتایج

نتان دهظده برازش مظاسب مدل پژوهش میباشد
(جدول .)3

جدول  :3شاخصهای برازش مدل نهایی
χ2
321/21

Df
901

χ2/df
2/12

RMSEA
0/01

IFI
0/12

CFI
0/12

NNFI
0/10

بحث

نوروران کارکظان است .این یافت بیانگر این اسهت که

نتایج تجزی و تح ی های رماری نتان داد که تعهدّی

با کاهش رفتارهای مظفهی نوهارتی نهاظران و افهزایش

نوارتی ،پیشبیظی کظظده مظفی و معظیدار خودکاررمدی

اعتمههاد و احتههرار ب هین نههاظران و نوههارت شههوندگان،
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R

R2

F

B

P- value

رحمتاله مرزوقی و همکاران

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

کارکظان تمای بیتتری ب خ ق و اجرای ایدههای تازه

نتیج نو رفتارهای ناظران حاص میشود مهیتوانهد

و ب عبارتی ارائ نوروری دارند و تالش مهیکظظهد تها

ت ثیر مثبت و معظهیداری بهر رشهد نهوروری کارکظهان

باب یتهای نوروران خود را رشد داده و در این زمیظه

داشت باشد ( .)33بظابراین همهان گونه که مالحوه

احسا

توانمظدی میکظظد .ب نور میرسهد که دلیه

این پژوهش هم راستا میباشظد.

رفتارهای تعدّی گرایان باشد و به وظیفه خهود که

یافت دیگر این پژوهش ت ثیر مظفی و معظیدار تعهدّی

تسهی رشهد حرفه ای و پهرورش باب یهتهها ،ایجهاد

نوارتی در ابعاد مخت ف رمادگیهای شظاختی ،عهاطفی

حمایت های اجتماعی و عاطفی و بربراری روابط بین

و ارادی کارکظان برای تغییرات سازمانی بود .این یافت

فردی مثبت و سازندهای بها افهراد اسهت ،عمه کظهد،

بیانگر این است ک کاهش رفتارههای مظفهی و تعهدّی

زمیظ برای بهروز رفتارههای نورورانه از طریهق رشهد

گرایان ناظرانی ک وظیف نوارت را بهر عههده دارنهد،

خودکاررمدی نوروران فهراهم مهیشهود (،44

میتواند تمای و توانایی اجرای تغییهرات سهازمانی را

 )7زیرا جهت ارائ ایدههای تازه و اجرای رنهها نیهاز

در کارکظان رشد دهد .در توجی ایهن یافته مهیتهوان

ب رشد دانهش ،شهظاخت و باب یهت نهوروری افهراد و

بیان نمود ک اجرای تغییرات سازمانی نیازمظهد ایجهاد

احسا

ایجاد احسا

خودکاررمدی در این زمیظ است ک به

احسا

توانمظدی و تعهد در اعضای سهازمان نسهبت

وسی اجرای صحیح وظایف نوارتی مهیتوانهد مهیها

ب انجار و همراهی با تغییهرات سهازمانی اسهت (،13

شود.

 .)12در این راستا اگر نوارت ب درستی انجار شود و

در این راستا پژوهشهای  Liuو همناران و Zhang

به جهای رفتارههای تعهدّی گرایانه مظفهی به انجهار

و همناران ک بر روی برخی از کارکظان سازمانههای

وظایف خود یعظهی رشهد باب یهتههای افهراد ،ایجهاد

دولتی شهر شهانگهای چهین انجهار شهده ،نتهان داده

اعتماد ب نف

برای انجار فعالیتهها و ایجهاد عهزر و

است ک کاهش تعدّیهای نوهارتی مهیتوانهد باعهث

اراده جمعی بپردازد ،میتواند زمیظ ساز اجهرا و انجهار

افزایش تمای ب خالبیت در کارکظان و متعاببهاً بهروز

هر برنام و فعالیتی در سهازمان گهردد ( .)44بظهابراین

نوروری در رابط بها مسهائ کهاری گهردد (.)31، 31

ب نور میرسهد که بها انجهار ایهن وظهایف ،سیسهتم

 Francescoو همناران نیز بر اسها

نتیجه مطالعه

نوارت میتواند زمیظ ساز رشد باب یتهای کارکظهان و

خود بر روی کارکظان یک شرکت دارویی و شهیمیایی

در نتیج رمادگی رنان بهرای تغییهر در ابعهاد مخت هف

بیان میکظد ک وجود حمایتها و رفتارههای سهازنده

شههود و اجههرای برنامه هههای تغییهر را در سههازمان بهها

نوارتی در محیط های سازمانی میتواند ت ثیر مثبهت و

موفقیت همراه نماید .در ایهن رابطه بایهد افهزود که

معظیداری بر رفتارهای نورورانه کهاری داشهت باشهد

 Bloirدر پههژوهش خههود بههر روی کارکظههان دانتههگاه

( .)32از سههوی دیگههر  Tanو همنههارش بههر اسهها

اوهههایو و  Shahو  Iraniنی هز در پژوهت هی بههر روی

پژوهش خود بر روی برخی از کارکظان سهازمانههای

کارکظان دانتگاههای دولتهی پاکسهتان به ایهن نتیجه

سظگاپور اشاره میکظظد ک اعتمادسازی و ایجاد جهوی

دست یافتظد ک کیفیهت روابهط بهین نهاظر و نوهارت

سرشار از اعتماد بین ناظران و نوارتشوندگان ک در

شوندگان ت ثیر مثبت و معظیداری بر رمادگی کارکظهان
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این یافت این است ک هظگامی که نوهارت عهاری از

میگردد ،هم این پژوهشها با یافت ب دست رمده در

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

برای تغییر و کاهش مقاومت رنها در برابر تغییهر دارد
( .)37، 39بههر اسهها

نتههایج پههژوهشهههای Farr-

رحمت اله مرزوقی و همکاران

ک نوروری با تغییر همراه اسهت .بظهابراین کسهی که
میخواهد ایدهای نو ارائ و اجرا کظد ،پیش از رن باید

کارکظان مثسسات ع می برخهی کتهورهای در حهال

مهمترین این رمادگی تمای و پهذیرش تغییهر از نوهر

توسع نیز میتوان بیان نمود که اعتمهاد کارکظهان به

عاطفی است .یعظی اگر فرد از نوهر روحهی ،رمهادگی

مدیران و نهاظران در چگهونگی نگهرش و رفتارههای

تغییر و شرایط احتمالی استر زای رن نداشهت باشهد

کارکظان برای تغییرات سازمانی و در نتیج پهذیرش و

تمای ی ب ارائ نوروری ک خود میتواند عامه تغییهر

اجرای رنها ت ثیر مثبهت و معظهیداری دارد (.)38، 41

باشد ،ندارد و تالشی برای رشد باب یت نوروری خهود

ب عالوه  Banasو  Wanbergنیز ب نتایج ینسانی با

نم هیکظههد و در ای هن راسههتا احسهها

خودکاررمههدی

سایر پژوهتگران رسیدند و در پژوهش خود بر روی

نوروران نیز در رن ایجاد نمیشود .این در حالی اسهت

کارکظان بخش مسنن و دفتر توسع در ایاالت متحده

ک این رمادگی عاطفی تحت ت ثیر عوامه مخت هف از

رمرینا دریافتظد ک عوام زمیظ ای مانظد میزان اعتمهاد

جم زمیظ سازمانی و شرایط حاکم بهر رن ()11 ،19

و کیفی هت ارتبههاط ب هین نههاظران و نوههارت شههوندگان

از جم ه رفتارهههای نوههارتی مههدیران و نههاظران بههرار

میتواند تسهی گر پذیرش تغییر توسط کارکظان باشهد

گرفت و رنها با اعتمهادسهازی و حمایهت از کارکظهان

( .)41بظابراین میتوان بیان نمود که یافته ههای ایهن

( )19و نداشههتن رفتارهههای مظفههی و خصههومترمیههز

پژوهتگران با یافت ب دست رمده در این پژوهش هم

میتواند بستری برای رمادگیهای عاطفی بهرای تغییهر

راستا میباشد.

در کارکظان فراهم ساخت و به ایهن وسهی انگیهزه و

از دیگر یافت های ایهن پهژوهش که در مرح ه سهور

توانایی بروز نوروری را در کارکظان تقویت نمایظد.

رگرسیون ب دست رمد ایهن اسهت که از بهین ابعهاد

با توج ب یافت های ب دست رمده پیتظهاد میشود ک

مخت ف رمادگی برای تغییر تظها بعد رمادگی عاطفی اثر

مدیران هم سازمان ها از جم سازمانههای سهالمت

مثبت و معظیداری بهر رشهد احسها

خودکاررمهدی

محور که بها حفهظ و ارتقهاپ سهالمت افهراد جامعه

نوروران کارکظان دارد .ب عالوه در این مرح تعهدّی

سروکار دارند ب نوروری جهت بهبود سطح خهدمات

نوارتی ته ثیر معظهیداری بهر خودکاررمهدی نورورانه

خود توج کظظد .مدیران این سازمانهها مهیتوانظهد در

کارکظان ندارد .بظابراین میتوان دریافهت هظگهامی که

راسهههتای رشهههد باب یهههت نهههوروری و احسههها

متهغیر رمهادگی عهاطفی بهرای تغهییر ،واسهط رابهط

خهودکاررمدی نهوروران در کارکظان ابدامات متعهددی

بههین تعههدّی نوههارتی و خودکاررمههدی نورورانهه در

انجار دهظد .ب عظوان نمون از جم ه مههمتهرین ایهن

کارکظان برار میگیرد ت ثیر رن ب اندازهای زیهاد اسهت

ابدامات میتواند کاهش تعدّیهای نوارتی به وسهی

ک ت ثیر مستقیم این نهو نوهارت بهر رشهد احسها

رگاهسازی مدیران و ناظران از وظایف خود و شظاخت

خودکاررمدی نوروران را کهم کهرده و ایهن ته ثیر به

عوابههب مظفهی ایهن نههو تعهدّیههها باشههد .همچظ هین

صورت غیرمستقیم ب واسهط رمهادگی عهاطفی بهرای

زمیظ سازی رمادگی برای تغییهر در کارکظهان از طریهق

تغییر اتفا میافتد .دلی احتمالی این یافت این است

افزایش عهدالت در سهازمان ،رگهاهسازی از ضهرورت
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 Whartonو  Brunettoو  Shahبهههر روی برخهههی

رمادگیهای الزر برای تغییر در رن ایجاد شده باشد ک

تعدّی نظارتی ،آمادگی برای تغییر؛ خودکارآمدی نوآورانه

تغییهر و نههوروری ،رشههد رگههاهیههها و توانههاییهههای

رحمتاله مرزوقی و همکاران

تعدّی نوارتی ب واسط رمادگی عهاطفی بهرای تغییهر،

حرف ای و شظاختی کارکظان از طریق تسههیم دانهش و

میتوانهد بهر رشهد احسها

مانظد اینها نیز میتواند گار مهمهی در راسهتای رشهد

کارکظان مثثر باشد .بظابراین اگر مسووالن سازمانههای

خودکاررمهدی نورورانه کارکظهان

مخت ههف از جم هه دانتههگاه ع ههور پزشههنی شههیراز

باب یتها و احسا

خودکاررمهدی نورورانه

ارمغان رورد.

تقویت کظظد ،باید تهاثیرات تعهدّی نوهارتی و رمهادگی

از جم ه محههدودیتهههای پههژوهش حاضههر نبههود

کارکظان برای تغییهر را مهدنور بهرار دهظهد .ایهن امهر

پژوهشهای داخ ی در ارتباط با تعدّی نوارتی بود ک

میتواند نتایج مفیدی برای رنان ب بهار رورد .از نتهایج

البت این محدودیت نقط بهوت پهژوهش حاضهر نیهز

این تحقیق مسهووالن دانتهگاه ع هور پزشهنی شهیراز

بود .از دیگر محدودیتها این بود ک این بررسی تظها

جهههت بسترسههازی بههرای کههاهش تع هدّی نوههارتی و

بر روی کارکظان دانتگاه ع ور پزشهنی شهیراز انجهار

افزایش نوروری سهازمانی و رمهادگی بهرای تغییهر در

شد ،لهذا باب یهت تعمهیم رن به ک یه کارکظهان ع هور

کارکظان میتوانظد استفاده نمایظد .به عهالوه مسهووالن

پزشنی و یا حتی کارکظان سایر سازمانها کهم اسهت.

سایر سازمانها نیز میتوانظد ب طهور ضهمظی از نتهایج

در این راستا پیتظهاد مهیگهردد که ایهن پهژوهش در

این پژوهش بهره برده و با رشهظایی بها پدیهده تعهدّی

سایر سازمانها نیز انجار گردد تا مدل پهژوهش ت ییهد

نوارتی بستری برای کاهش رن فراهم نمایظد و عوابب

بیتتری کسب نماید .ب عالوه پیتظهاد میشود که بها

احتمالی رن از جم ه کهاهش رمهادگی بهرای تغییهر و

استفاده از پژوهتی جام سایر عوابب تعدّی نوهارتی

نوروری را مدنور برار داده و در سازمان خهود مهورد

مههورد بررسههی بههرار گیههرد .همچظههین مههیتههوان در

بررسی برار دهظد.

پژوهت هی ،دیگههر عوام ه م هثثر بههر رشههد باب ی هت و
احسا

خودکاررمهدی نورورانه مهورد مطالعه بهرار

گیرد.
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Readiness for Change in the Relationship between Abusive Supervision
and Innovative Self-efficiency of Employees of Shiraz University of Medical
Sciences
Rahmatollah Marzooghi1, Maliheh Sahranavard2, Elham Haidari3

Abstract
Background: The negative behaviors and abuse of supervisory tasks have negative
consequences for employees and organizations. One of these consequences is reduction of
readiness for change and innovation capability in organizations. Therefore, the aim of this
study was to investigate the role of readiness for change in the relationship between abusive
supervision and innovative self-efficiency of employees of Shiraz University of Medical
Sciences in 2015.
Methods: This is a cross-sectional study using path analysis. In this study, 216 employees of
Shiraz University of Medical Sciences were selected using random sampling. The research
questionnaires included abusive supervision, readiness for change, and innovative selfefficiency of employees that their reliability and validity were approved. Data were analyzed
using SPSS 22, Lisrel 8.50, Pearson’s correlation coefficient, and simple and multiple
regressions.
Results: The results showed that abusive supervision had a significant negative effect on
different aspects of readiness for change (P<0.0001). Emotional readiness for change had a
significant positive effect on employees’ innovative self-efficiency (P<0.0001) and played a
mediation role in the relationship between abusive supervision and employees’ innovative
self-efficiency.
Conclusion: Since innovation leads to changes in the organization; therefore, employees
should be prepared for these changes in advance. This preparation can be increased or
decreased by the supervision methods used by the managers and their supervisory behaviors.
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