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 چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک  سک ه اسک ان    
فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبس گی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شکامل کییکه کارکنکان شکعب     

نفر  522نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه  1125بان  س ه اس ان فارس به تعداد 
با اس فاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه اس اندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، 

خیمنز، سنز واله و هرناندز اس االردو اسک فاده شکد. روایکی    -هان ینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز
پرسشنامه ها با اس فاده از روش تحییل گویه مورد بررسی قرار گرف ه و تأیید شد و پایکایی آناکا بکا اسک فاده از  کریب آلفکای       

تحییکل االعاکاا از    محاسبه گردید. بکرای تجزیکه و   28/0و نوآوری سازمانی  28/0کرونباخ به ترتیب برای حمایت سازمانی 
آزمون تی ت  نمونه ای،  ریب همبس گی پیرسون و مدل معادله ساخ اری اس فاده شد. ن ایج تحقیق نیز نشان داد که شعب 
بان  س ه اس ان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از اس اندارد موجود باالتر امل کرده اند ولی به سطح مطیکو  نرسکیده   

اداری در سکطح مطیکو     -در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطیو  پایین تر بوده و تناا در بعد مدیری یاند. نوآوری سازمانی 
قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمانی در این بان  ها، پیش بینکی کننکده متبکت و    

بعاد نوآوری سازمانی در شعب بان  های س ه اس ان فارس می باشد. اداری از ا -معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیری ی
بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمانی در این بان  ها، نوآوری سکازمانی در  

 شعب مربواله افزایش می یابد. 

 یرااد -، نوآوری مدیری یب بان  س ه، نوآوری در تولید، نوآوری در فرایندحمایت سازمانی ادراک شده، نوآوری سازمانی، شع: واژگان کلیدی
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مطالعه )نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی 
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 مقدمه
اند و برای جذ  و نگاداری  ترین منبع کسب مزیت رقاب ی پی برده انوان مام های امروزی به اهمیت منابع انسانی به سازمان

(. در 5008، 1)ریگل، ادمونسون و هانسن کنند بت میهای رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقا نیروی انسانی بر سر ارائه برنامه
های رفاهی و حمایت از کارکنان سرمایه گذاری  ها روی اجرا و بابود برنامه پاسخ به موج رقابت بر سر منابع انسانی، سازمان

قانی، دیواندری و )الال شان فراهم نمایند کنند و سعی دارند تا حد ممکن تسایعا و امکاناا رفاهی مناسب برای کارکنان می
 (. 1122شیرمحمدی، 

( نوآوری به انوان 5008 ،5)گاموسیوگیو از سوی دیگر در دنیای رقاب ی امروزی و با جاانی شدن و تغییر سریع در تکنولوژی
(. محققان بر تأثیر معنادار نوآوری بر 5001 ،1اسمیت و شیی )پری تسایل کننده توسعه، امیکرد و رقابت محسو  می گردد

(. به ابارتی 5018 ،4)دورن، کامرلندر و زلوگر یت رقاب ی، توسعه پایدار و موفقیت بیندمدا سازمان ها اشاره کرده اندمز
خعقیت و نوآوری در کارکنان هر سازمانی اهمیت زیادی دارد و از این رو شناسایی اوامل انگیزشی و مؤثر بر رف ار نوآورانه 

؛ شین، یوان و 2،5015)مون اگ، مائرتز و بائر ای نوآورانه بسیار حائز اهمیت استکارکنان و مشارکت آناا در فعالیت ه
( 2،5010)کارمیی، پالمون و زیو (، اهمیت رهبری فراگیر2،1880)کینگ (. از الرفی محققان دید باز و حمایت مدیران8،5012ژو

 انه کارکنان مد نظر قرار داده اند. ( را در تقویت رف اهای نوآور8،5018)الکسایت و اس ی زمولر و حمایت سازمانی
الور رسمی در ادبیاا سازمانی  به (1828، 10)آیزنبرگر، هان ینگنون، هاتچیسون و سوا ی حمایت سازمانی نخس ین بار توسط ایده

گیری حمایت سازمانی توجه خاص کردند و اعوه بر آن به  مطرح شد و در پی آن، صاحب نظران به تحییل چگونگی شکل
های سازمانی در حوزه فرد و سازمان پرداخ ند. بر اساس تعریف آیزنبرگر، هان ینگنون،  تأثیراا و پیامدهای حمایتبررسی 

( حمایت سازمانی، باور کیی کارکنان ی  سازمان درباره گس ره کیی ارزش است که سازمان برای 1828) هاتچیسون و سوا
(. آیزنبرگر، آرمیی، رکسوینکل، لینچ و 11،5011)الماس رو شود ها قائل می نقش، سام و مراقبت از بازیس ی آن

ها و ایجاد رفاه،  ( دریاف ند که کارکنان ی  سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آن5002)11و اینگاام
د و باور تحت انوان حمایت کنند. این اا قا ها قائل است، اا قاد و اعقه خاصی به سازمان پیدا می آسایش و امنیت آن

 سازمانی ادراک شده معرفی شده است.
ها در سطح فردی و سازمانی پیامدهای مطیوبی به همراه دارد. به ابارتی  حمایت ادراک شده از سوی کارکنان برای سازمان

متبت در کارکنان  ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در سطح فردی منجر به افزایش ر ایت شغیی و ایجاد نگرش و احساس

                                                           
1
 .Riggle, Edmondson & Hansen 

2
 .Gumusluoglu & Ilsev 

3
 .Perry-Smith & Shalley 

4
 .Duran, Kammerlander & Zellweger 

5
 .Montag, Maertz & Baer 

6
 .Shin, Yuan & Zhou 

7
 .King 

8
 .Carmeli, Palmon & Ziv  

9
 .Luksyte & Spitzmueller 

10
 .Eisenberger, Huntington, Hutchison & Sowa 

11
 .Lamastro 

12
 .Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades 

13
 .Ingham 
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(. در 1882، 1؛ کروپانزانو، هاوس، کرندی و توس1888، 5؛ راندال، کروپانزانو، بورمن و برجولین1881، 1)نای و ویت گردد می
)آیزنبرگر، فاسولو و  سطح سازمانی نیز حمایت سازمانی از دیدگاه کارکنان، بااث افزایش تعاد ااالفی و بابود امیکرد کارکنان

ها را کاهش  شود و از سوی دیگر رف ار ترک خدمت آن ( می2،1882؛ آیزنبرگر، هانگ ین ون و هاتچیسون4،1880رودیویس الماس
 (.1122 )الالقانی، دیوانداری و شیرمحمدی، دهد می

)پاناسیو و  ای از پیامدهای کاری متبت شامل افزایش تعاد ااالفی سطوح باالی حمایت سازمانی ادراک شده با مجمواه
)روآدس، آیزنبرگر و  (، و کاهش غیبت؛ ترک شغل ارادی5005، 2)روآدس و آیزنبرگر دلبس گی شغیی(، 5008، 8وندنبرگ
( و رف ارهای شاروندی سازمانی، رف ارهای مش ری محور، رف ارهای 8،5001)جول  و اس ام ر ( و فشار روانی2،5001آرمیی

از محققان نیز به وجود رابطه متبت و معنادار بین حمایت ( همراه است. برخی 10،5004)هوانگ، جین و یانگ خدماا محور
؛ 11،5014)کسمیر، ان جی کیس، یوان ونگ و اویی سازمانی و رف ار نوآورانه کارکنان و تعاد ااالفی آناا اشاره کرده اند

 (.11،5015؛ یانگ15،5011؛ زری1880آیزنبرگ، فاسولو و دیویس الماسرو،
(. این 14،5012)جیوتی و دو راا سریع در محیط تجاری با چالش های بسیاری مواجه استامروزه صنعت بانکداری به دلیل تغیی

)چوانگ و  تغییراا موجب می گردد که صنعت مذکور نوآورتر امل کرده و ب واند بقای خود را از این الریق حفظ نماید
کسب مزیت رقاب ی سازمان ها حائز  (. از آنجایی که نوآوری در18،5010؛ پی رس، ون نی نبرگ، اسچی رز و اس م12،5011وانگ

(. حمایت 12،5018)هان، سئو، یون و یون اهمیت است، مدیران سازمان ها الزم است رف ار نوآورانه کارکنان خود را برانگیزانند
ارین، )ادنان، ساحر، ن کارکنان بان  در بروز رف ارهای شغیی نوآورانه آناا در داخل و خارج از سازمان بسیار حائز اهمیت است

( نیز م وجه شدند که کارکنان بان  بایس ی ماارا های خود را تقویت کنند 5012)18(. قابول و جالیس12،5011کورشی و خان
 تا از این الریق موجب افزایش خعقیت و نوآوری شوند و ب وانند با چالش های پیش روی سازمان مواجه گردند.   

، در گروه خدماتی است که کارکنان به مش ریان ارائه می کنند و از این رو موفقیت ی  بان  در جذ  مش ری و نگاداری آناا
نقش کارکنان و رف ار سازمانی آناا حائز اهمیت است. بنابراین تعاد سازمانی، سب  رهبری و حمایت سازمانی ادراک شده و 

انوان موتور محرک اق صادی است و  توانمندی روانشناخ ی کارکنان باید مد نظر قرار گیرد. صنعت بانکداری در ایران، به

                                                           
1
 .Nye & Witt 

2
 .Randall, Cropanzano, Bormann & Birjulin 

3
 .Cropanzano, Howes, Grandey & Toth 

4
 .Eisenberger, Fasolo & Davis-lamastro 

5
 .Eisenberger, Huntington & Hutchison 

6
. Panaccio & Vandenberghe  

7
 .Rhoades & Eisenberger 

8
 .Rhoades & Eisenberger &Armeli     

9
 . Johlke & Stamper  

10
 .Huang,Jin & Yang 

11
 .Casimir,Ngee Keith Ng,Yuan Wang & Ooi, 

12
 .xerri 

13
 .Young 

14
 .Jyoti & Dev 

15
 .Cheung & Wong 

16
 .Pieterse,Van Knippenberg, Schippers & Stam 

17
 .Han, Seo,Yoon & Yoon 

18
 .Adnan, Saher,Naureen,Qureshi & Khan 

19
 .Qabool & Jalees 
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صنع ی رقاب ی و رو به رشد می باشد. خدماتی که بان  ها به مش ریان خود ارائه می دهند و تقا ای مش ریان نسبت به 
خدماتی که دریافت می نمایند بسیار پیچیده است. بنابراین  روری است سازمان ها و به الور اخص بان  ها از کیفیت خدماا 

ه خود االمینان حاصل نمایند چراکه بابود خدماا ارائه شده توسط بان  ها می تواند به انوان مزیت رقاب ی آناا ارائه شد
 (.1188 )افجه، یزدان شناس و زرگران خوزانی، محسو  گردد

و  )کروانی، پالم در واقع بخش خدماا نقش مامی در ارتقاء رشد و توسعه اق صاد در بسیاری از کشورها ایفا می کند
ژی باال حاکی از این است که این رن ی و رشد خدماا با تکنولو (. نقش خدماتی5،5014؛ وانگ و تسای1،5011اسچیینگ

(. در بین 4،5011؛ دمارچییر، دیجعل و گالوج1،5005)هاولز خدماا تجاری مب نی بر دانش نقش اق صادی فعال تری دارند
؛ وانگ و 2،5011)داس ا در رشد و توسعه اق صادی مؤثر استخدماا تجاری دانش بنیان، صنعت بانکداری به شد

(. در محیط جاانی صنعت بانکداری در اصر حا ر، نوآوری نقش مؤثرو معناداری در کسب مزیت رقاب ی ایفا می 5014تسای،
در صنعت  (. همچنین محققان نقش حیاتی نوآوری را در کسب موفقیت2،5011؛ بایس د8،5010)لیائو، وو، هو و تی سوی کند

(. در  من نوآوری از الریق بابود امیکرد بان  8،5015؛ م کالف و ماییز2،1885)پنینگز و هاریان و بانکداری مشخص نموده اند
)کور و  ها و جذ  مش ریان بیش ر و نگاداری مش ریان فعیی خود، موجب کسب مزیت رقاب ی در این صنعت می گردد

(. چنانچه مدیران بان  حس نوآوری و خطر کردن را در کارکنان خود 11،5012و احمد؛ رحمان، تقی زاده، رمایا 10،5011مادن
(. یکی از اوامل 15،5018)کور تقویت نمایند، کارکنان این صنعت قادر خواهند بود رف ار نوآورانه خود را به درس ی هدایت کنند

به موارد ذکر شده و مرور ادبیاا مربواله، در این مؤثر در این راه حمایت سازمانی است که باید مد نظر قرار گیرد. با توجه 
تحقیق به بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و نوآوری سازمانی در شعب بان  س ه اس ان فارس 

 پرداخ ه شده است. 
 

 مبانی نظری 

 حمایت سازمانی
تواند پیی  رای حمایت سازمانی هس ند، حمایت سازمانی میهای منابع انسانی، پیش زمینه مامی ب با توجه به این که برنامه

میان ادبیاا منابع انسانی و رف ار سازمانی ایجاد کند. ایده حمایت سازمانی نخس ین بار توسط آیزنبرگر، هان ینگنون، هاتچیسون 
ورهای تعمیم یاف ه افراد در الور رسمی در ادبیاا سازمانی مطرح شد. منظور از حمایت سازمانی، احساس و با ( به1828) و سوا

)هویی و  این راس ا است که سازمان نسبت به همکاری و مساادا ااضایش ارزش قائل است و دلواپس آینده آناا است

                                                           
1
 .Crevani, Palm & Schilling 

2
 .Wang & Tsai 

3
 .Howells 

4
 .Desmarchelier, Djellal & Gallouj 

5
 .Das  

6
 .Liao,Wu, Hu & Tsui  

7
 .Bysted 

8
 .Pennings & Harianto 

9
 .Metcalfe JS, Miles 

10
 .Kor & Maden 

11
 .Rahman, Taghizadeh, Ramayah & Ahmad 

12
 .Kör 
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( نیز مع قدند که حمایت سازمانی باور 5012)1(. آدام و مس راسی1182 به نقل از ایوی م ین و ماران پور، 5002 همکاران،
امل مانند صاف، شرایط کاری اادالنه و ان ظار آناا از سیس م پاداشدهی سازمان االعق می گردد. چند اکارکنان نسبت به ان
 و ادالت سازمانی از اوامل مؤثر در درک کارکنان از حمایت سازمانی محسو  می گردند.  اا ماد سازمانی، پاداش

تواند موجباا فراهم آوردن حمایت سازمانی شود.  یبه بیان دیگر رف ارهای حمایت کننده رهبران و همچنین جو سازمانی م
انوان اضو فعال سازمان به ایفای نقش پردازند و احساس خشنودی و   ها به شود افراد در سازمان حمایت سازمانی بااث می

ی الزم ها های مناسبی باشند تا با کسب آموزش کوشند در پی فرصت مندی کنند. برخی دیگر به دنبال این احساس می ر ایت
و مورد اعقه خود ب وانند نقش های خود را در سازمان به خوبی ایفا کنند. کارکنانی که میزان زیادی از حمایت سازمانی را 

های مناسبی در سازمان ایفای نقش کنند تا امل  باید با توجه به رف ارها و نگرش کنند، این احساس را دارند که می تجربه می
شان باشد و بدین وسییه حمایت سازمان را جبران کنند بر اساس رویکرد مبادله اج ماای،  سازمان م بوعها در راس ای منافع  آن

باین اس اک، ) هایشان منجر خواهد شد حمایت سازمانی مطیو  در قبال کارکنان به وابس گی و تعیق خاالر افراد به سازمان
 (.5،5001دیمورانویل و اسمیت

 

 نوآوری سازمانی 
( مفاوم 1814)1به معنای ساخ ن ی  چیز جدید اس خراج شده است. نخس ین بار شوم ی ر Innovateکیمه التین نوآوری از 

نوآوری را تعریف کرد. او نوآوری را با توسعه اق صادی مرتبط دانست و آن را به انوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروا 
رشد اق صادی کشورها بود که در این راس ا به نقش و اهمیت حیاتی معرفی کرد. در واقع، وی در پی شناخت اوامل مؤثر بر 

 به انوان پذیرش ایده ها و رف ارهای جدید توسط سازمان تعریف می شود 4نوآوری در رشد کشورها پی برد. نوآوری سازمانی
و این ایده برای پیشبرد  (. نوآوری سازمانی مس یزم تبدیل ایده ها به اشکال قابل اس فاده سازمانی است2،1881)دامان ور

(. نوآوری می تواند به تولید ی  کاالی جدید یا 5008 ،8)دامان ور، والکر و آوالندا امیکرد سازمانی مورد اس فاده قرار می گیرد
 (.5002 ،2)نوگویرا و مارکوس خدمت نوین، تکنولوژی جدید و یا اقداماا اداری و مدیری ی جدید االعق گردد

 

 ی از دیدگاه محققان انواع و ابعاد نوآور
 ، نوآوری در10تولید ، نوآوری در8)اداری(، نوآوری در فرایند2در میان انواع م فاوا نوآوری می توان به نوآوری مدیری ی

(. نوآوری در تولید، توسعه محصوالتی 1881، )دامان ور )تدریجی( اشاره نمود15و نوآوری افزایشی 11تکنولوژی، نوآوری بنیادین
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، 1؛ اوجاسالو5001)دامان ور و گوپاالکریشان، د ارزش و نیل به اهداف و نیازهای افراد و بازار معرفی شده استجدید برای ایجا
(. از سوی دیگر 5،1824)دامان ور و ایوان (. نوآوری در فرایند، اناصر جدید معرفی شده در فرایندهای م نوع هس ند5002

فیت و صرفه جویی در هزینه ها است و شامل روش های جدید در تولید، نوآوری در فرایند وسییه ای برای حفاظت و بابود کی
(. از سوی دیگر نوآوری مدیری ی و اداری از 5002 ،1خیمنز، سنز واله و هرناندز اس االردو-)خیمنز توزیع و ارائه خدماا می باشد

شود و شامل فعالیت های اصیی در  تغییراا در ساخ ار سازمانی و فرایند مدیری ی سیس م پاداش و سیس م االعااا ناشی می
 (.1824 ؛ دامان ور و ایوان،4،5000)چو سازمان است که مس قیماً وابس ه به مدیریت می باشد

 

 حمایت سازمانی و نوآروی سازمانی
)ابراهیم، ایسی و  در محیط تجاری امروزی حمایت سازمانی به تقویت خعقیت در سازمان ها کم  قابل توجای می کند

)چنگ،  ( که این امر همچنین منجر به افزایش ر ایت شغیی و کاهش میزان جابجایی کارکنان می گردد2،5018شابودین
)دییییو،  (. هر چه میزان حمایت سازمانی بیش ر باشد خعقیت کارکنان نیز بیش ر تقویت می گردد8،5011یانگ، ون  و چو
(. حمایت سازمانی بر اش یاق شغیی مؤثر است و 5001، 8و جورج؛ ژو 2،5018؛ ابراهیم، ایسی و شابودین2،5011هاگ ون و دالی

)نعامی، تقی پور و  در بیندمدا می تواند موجباا ارتقای خعقیت و نوآوری کارکنان در انجام وظایف شغیی را فراهم سازد
 (. 1185 نیسی،

نسانی بر نقش و اهمیت نیروهای ماهر منابع انسانی یکی از اوامل حیاتی برای بقا سازمان ها هس ند. مفاوم مدیریت منابع ا
مس عد در سازمان اس وار است و تمام سعی خود را در جات به کارگیری؛ باسازی و نگاداری و کاربرد منابع انسانی به کار می 
بندد تا از توانمندی های آن برای ایجاد ی  سیسیه جریاناا مؤثر تولیدی؛ خدماتی و رفاهی و در ناایت اداره سازمانی 

به نقل از 5001)یون، ب ی و ساه، س حکم و دس یابی به آرمان ها و اهداف واالی پیش بینی شده به نحو مطیو  باره گیردم
 (.1182 ایوی م ین و ماران پور،

نگاداری و حفظ کارکنانی که انگیزه باالیی دارند در صنعت بانکداری امری حیاتی است و این امر از الریق حمایت سازمانی و 
ودگی شغیی و قصد جابجایی امکان پذیر می گردد. بنابراین مدیران سازمان ها الزم است فعالیت های حمای ی کاهش فرس

خود را تقویت کرده و به حس نیکبودی کارکنان اهمیت دهند تا از این الریق ب وانند موجباا ر ایت شغیی و تعاد باالی 
(. در مطالعاا 10،5050)گیائو، ووآنگ، هوان، توشار و کوآن  گردند کارکنان را فراهم آورند و در ناایت موجب موفقیت سازمان

؛ 11،5001)بعزوی ، لیونز و کیین چندی به نقش حمایت سازمانی در پیش بینی معنادار نوآوری سازمانی اشاره شده است
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و تشویق کارکنان  ( مع قدند که حمایت سازمانی5011)5(. اوراس ریت، هانا، بیرد، سگییسکی و هازن1،5001اونگ، ون و چنگ
( نیز بر این باورند که 5011)1در تقوا ماارا های خود موجب باود فرایند نوآوری می گردد. پائولسن، کاالن، آیوکو و ساندرز

 کم  به کارکنان در تقویت نقاط قوا خود بر خعقیت و نوآوری تأثیرگذار است.
 

 پیشینه تحقیق
نفر از کارمندان بخش تولیدی در پنانگ در مالزی به این ن یجه  100بین  ( در تحقیقی5012)4ابراهیم، ایسی و شابودین

 رسیدند که حمایت سازمانی تأثیر معنادار و متب ی بر ایجاد خعقیت در میان کارکنان این بخش دارد. 

حقوقی و ... در  سازمان خدماتی مانند بان ، دفاتر 12( در تحقیقی بین کارکنان و سوپروایزرهای 5018)2کوی، لیو، وی و هو
شار در چین و با بررسی چگونگی تأثیر رهبری فراگیر بر رف ار نوآورانه کارکنان و بر مبنای تئوری تبادل اج ماای به این  18

ن یجه دست یاف ند که رهبری فراگیر رابطه متبت و معناداری بر رف ار نوآورانه کارکنان داد و حمایت سازمانی ادراک شده نیز 
 طه نقشی واسطه ای را ایفا می کند. در این راب
شرکت در تایوان بدین ن یجه رسیدند که حمایت سازمانی بر  5000نفر از مدیران اجرایی  250( در تحقیقی بین 5008) لین

 نوآوری کارکنان تأثیری متبت و معنادار دارد. 
مدیری ی و اجرایی در بخش تکنولوژی نفر از کارکنان  182( در تحقیقی بین 5012)8نظیر، شفی، ااالیف، کان و ابداله

االعااا در پاکس ان م وجه شدند که ادالت سازمانی به واسطه حمایت سازمانی ادراک شده، موجب تعاد سازمانی و رف ار 
 نوآورانه کارکنان می شود.

ه بین حمایت سازمانی و پارک فناوری در شار آنکارا در ترکیه  من بررسی رابط 2نفر از کارکنان  501( در بین 5012)2دوگرو
رف ار نوآورانه به این ن یجه دست یافت که حمایت سازمانی و حمایت ناظر و همکار تأثیری متبت و معنادار بر رف ار نوآورانه 

 کارکنان دارد. 

ن ن یجه نفر از کارکنان شرکت های تولید لوازم خانگی در ترکیه به ای 418( در تحقیقی بین 5012)2اییدیز، اوزان و کاسکان
 دست یاف ند که حمایت سازمانی و شخصیت بیش فعال از پیش بینی کننده های رف ار نوآورانه کارکنان است. 

نفر از کارکنان بان  در وی نام به این ن یجه رسیدند که  255( در تحقیق خود بین 5050) گیائو، ووآنگ، هوان، توشار و کوآن
 واده، فرسودگی شغیی و نرخ جابجایی کارکنان می شود. حمایت سازمانی موجب کاهش تعارض شغل و خان

 بان  در لبنان م وجه شدند که رهبری تحولی 52نفر از کارکنان  110( در تحقیقی بین 5018)8احمد، ایسا و مصطفی-ال
آوری در فرایند )ایجاد انگیزه در کارکنان در تقویت ماارا های خود( و حمایت سازمانی از اوامل مؤثر بر نوآوری در تولید و نو

 در بان  ها محسو  می گردد. 
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( در تحقیقی با بررسی نقش پیشایندهای یادگیری پاالیی در نوآوری سازمانی مراکز آموزشی درمانی 1182) محمدی و توکییان
ت و شار همدان بدین ن یجه دست یاف ند که حمایت سازمانی از پیشایندهای سازمانی یادگیری پاالیی، پیش بینی کننده متب

 معنادار ابعاد نوآوری سازمانی در بیمارس ان ها و مراکز آموزشی و درمانی می باشد.
نفر از کارکنان بان  های ایرانی م وجه تأثیر متبت و معنادار حمایت  520( در بین 5014) افضیی، مطاری و حاتمی شیرکوهی

و مدیران بان  الزم است به اوامل انگیزشی کارکنان، سازمانی بر یادگیری سازمانی، و امیکرد شغیی کارکنان شدند. از این ر
ماارا ها و توانایی های آناا و میزان تعاد آناا و در ناایت میزان حمایت سازمانی در بابود امیکرد شغیی آناا توجه زیادی 

 مبذول دارند. 
مداری کارکنان بان  میی  ( در تحقیق خود تحت انوان تأثیر حمایت سازمانی بر مش ری1182) ایوی م ین و ماران پور

اس ان آذربایجان به این ن یجه دست یاف ند که حمایت سازمانی بر مش ری مداری کارکنان تأثیرگذار است و در بین ابعاد 
بعد آموزش، رهبری خدم گذار، توانمندسازی و پاداش های سازمان بر مش ری مداری تأثیرگذار بوده اما دو  4حمایت سازمانی 
 پرست و تکنولوژی خدماا بر مش ری مداری تأثیرگذار نمی باشد. بعد حمایت سر

(  من بررسی تأثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعاد کارکنان و امیکرد 1122) الالقانی، دیوانداری و شیرمحمدی
ال بردن تعاد ااالفی و بان  میت م وجه شدند که نقش حمایت از کارکنان در با شعب 84نفر از کارکنان  228ر بین سازمانی د

تعاد هنجاری آناا بسیار حائز اهمیت است. به ابارتی سازمان با ارزش قائل شدن برای کارکنان خود می تواند در جات بابود 
امیکرد خود باره ببرد. در واقع حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر امیکرد شغیی تأثیر متبت می گذارد و امیکرد کارکنان 

 (. 5008 ؛ شانوک و آیزنبرگ،1882 )آرمیی، آیزنبرگ، فاسولو ولینچ، بخشد را بابود می
( در تحقیق خود با بررسی تأثیر حمایت سازمانی بر امیکرد نوآورانه با 1182احسانی فر، گرجی کرسامی، و سیاه چشم هرزندی)

مازندران به این ن یجه دست یاف ند  نقش میانجی سرمایه اج ماای کارکنان معاونت آماد و پش یبانی فرماندهی ان ظامی اس ان
که از بین مؤلفه های حمایت سازمانی ابعاد حمایت مدیر، نظام پاداش مب نی بر امیکرد و خطرپذیری م عادل سازمان، تأثیر 

 متبت و معناداری بر امیکرد نوآورانه سازمان دارد. 
ن اداره کل امور اق صادی و اداراا تابعه شارس ان نفر از کارکنا 510( در تحقیقی بین 5018) هاشمی، اظیم می  و صیواتی

سنندج به این ن یجه رسیدند که بین حمایت سازمانی ادراک شده و تسایم دانش و همچنین تسایم دانش و نوآوری سازمانی 
 در اداره مذکور رابطه مس قیم و معناداری وجود دارد. 

ازمانی ادراک شده بر امیکرد نوآورانه با توجه به نقش کن رلی ( در تحقیقی تحت انوان تأثیر حمایت س1182) خوشحال صابر
نفر از مدیران االی بان  م وجه شدند که حمایت سازمانی ادراک شده  80سرمایه اج ماای در بان  های اس ان گیعن در بین 

ایت مدیر، سیس م پاداش مب نی بر بر امیکرد نوآورانه تأثیری متبت و معنادار دارد. از بین مؤلفه های حمایت سازمانی، ابعاد حم
 امیکرد و ریس  پذیری م عادل سازمان تأثیری متبت و معنادار بر امیکرد نوآورانه سازمان دارد. 

 

 اهداف و مدل تحقیق
 شناسایی میزان حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان شعب بان  س ه اس ان فارس .1
 بان  س ه اس ان فارس شناسایی میزان نوآوری سازمانی شعب.5
 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد نوآوری سازمانی شعب بان  س ه اس ان فارس.1
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 .شناسایی توان حمایت سازمانی ادراک شده  در پیش بینی نوآوری سازمانی شعب بان  س ه اس ان فارس4

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش(3)نمودار 

 

 حقیقروش شناسی ت
با توجه به این که پژوهش حا ر به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب بان  

باشد. در این پژوهش  پردازد، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبس گی می س ه اس ان فارس می
 مبانی تدوین و تایه منظور به باشد. انوان م غیر معک می نوآوری سازمانی به بین و انوان م غیر پیش حمایت سازمانی به 

پاسخگویی به سؤاالا  جات االعااا آوری جمع منظور به و ای ک ابخانهش رو از شده انجام های پژوهش سوابق و نظری
ع شد. مدا اجرای پرسشنامه حدوداً ها بین کارکنان توزی پرسشنامه، نمونه و تعیین حجماخذ مجوز از مسئولین پس از  پژوهش،

بیست دقیقه و اجرای آن به صورا انفرادی بود. الزم به تو یح است که به منظور دس یابی به االعااا منسجم و قابل 
 اا ماد، در خصوص اهداف پژوهش، پرسشنامه ها و ابعاد آناا تو یحاتی به کارکنان ارائه گردید. با اس فاده از نرم افزار 

SPSS16، از روش ماتریس  1آزمون تی ت  نمونه ای و جات پاسخ به سوال  5و  1های  منظور پاسخگویی به سوال به
از مدل معادله ساخ اری حمایت سازمانی و نوآوری سازمانی در شعب  4 ریب همبس گی پیرسون و جات پاسخ به سوال 

ه کارکنان شعب بان  س ه اس ان فارس به تعداد بان  س ه اس ان فارس اس فاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کیی
ی جامعه شعب بان  گیری خوشه ای ساده، بدین صورا که با توجه به حجم گس رده نفر می باشند که با روش نمونه 1125

% شعب از مناالق مخ یف شار ان خا  شدند و از کییه کارکنان شعب ان خابی االعااا جمع 10س ه در سراسر اس ان فارس، 
 نفر تعیین شد.  522ری گردید، حجم نمونه آو

 
 : تعداد شعب بانک سپه در استان فارس(3)جدول شماره 

 تعداد شعب

 جمع شارس ان شیراز

75 66 323 

 

 

ادراک شده حمایت سازمانی  

 تولید

 فرایند

اداری -مدیری ی   
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 : جامعه آماری تحقیق(2)جدول شماره 
 جنسیت

 جمع مرد زن

325 3407 3312 

 

 ابزار پژوهش و روایی و پایایی آن
ای از نوع لیکرا بود پنج گزینه گزینه 2گویه  18شامل  : این مقیاس(1828 یزنبرگر و همکاران،)آ پرسشنامه حمایت سازمانی

ترتیب با اس فاده از  بهمقیاس حمایت سازمانی روایی و پایایی  لیکرا ابارتند از: خییی زیاد، زیاد، م وسط، کم و خییی کم.
که فاقد روایی الزم بوده و  52ها به غیر از گویه  تمامی گویه .(1)جدول  گویه و آلفای کرونباخ محاسبه شد تحییل هایروش

های مربواله نشان دادند که تأیید کننده روایی این مقیاس بود.  حذف شد، رابطه متبت و معناداری را با نمره کل زیر مقیاس
 بود. همچنین  ریب باالی آلفای کرونباخ در مقیاس حمایت سازمانی، تأیید کننده پایایی این مقیاس

 مقیاس حمایت سازمانیمحاسبه روایی و پایایی : (3)جدول شماره 

 حمایت سازمانی مقیاس

  ریب روایی
 84/0 -48/0  ریب همبس گی

 0001/0 سطح معناداری

 28/0 پایایی  ریب آلفای کرونباخ

 
)تولید،  زیر مقیاس 1پرسشنامه دارای : این (5002 خیمنز، سنز واله و هرناندز اس االردو،-)خیمنز پرسشنامه نوآوری سازمانی

گزینه ای لیکرا تنظیم گردیده است که از به الور  2گویه است. این مقیاس بر اساس الیف  10اداری( و  -فرایند و مدیری ی
البقه بندی شده است. بعد تولید شامل  1، به هیچ وجه=5، بسیار کم= 1، کم= 4، م وسط= 2، زیاد= 8 ، بسیار زیاد=2 کامل=
است. برای محاسبه روایی  10تا  2و بعد مدیری ی شامل گویه های  2تا  4از گویه  4بعد فرایند در برگیرنده  ؛1تا  1گویه از  سه

، بعد 28/0داد که زیر مقیاس تولید با  سازه ابزار نوآوری سازمانی نیز از روش تحییل گویه اس فاده شد. ن ایج تحییل گویه نشان
از اا بار مناسبی برخوردار بودند. همچنین، بر اساس  ریب آلفای کرونباخ  81/0بعد مدیری ی و ادرای با ، و 22/0فرایند با 

گر این بود که بعد تولید با به دست آمد. همینطور تحییل آلفای کرونباخ نشان 28/0پایایی کل مقیاس نوآوری سازمانی برابر با 
 از پایایی مناسبی برخوردار بودند. 22/0اداری با ، و بعد مدیری ی و 28/0ند با ، بعد فرای22/0

 : محاسبه روایی محتوایی نوآوری سازمانی(0)جدول شماره 

 الیف  رائب همبس گی ابعاد نوآوری سازمانی

 80/0 – 28/0 تولید
0001/0 

 81/0 -22/0 فرایند
0001/0 

 82/0 -85/0 مدیری ی و اداری
0001/0 
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 یافته های تحقیق 
 انی ادراک شده از دیدگاه کارکنان در شعب بان  های س ه اس ان فارس به چه میزان است؟حمایت سازم .1

 : مقایسه میانگین حمایت سازمانی با میانگین معیار و حد مطلوب(7)جدول شماره 

حمایت 
 سازمانی

 میانگین تعداد
انحراف 
 اس اندارد

میانگین 
 معیار

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

میانگین 
 رمعیا

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

 001/0 528 -28/20 4 001/0 528 05/55 1 55/0 10/1 522 حمایت

 
 براساس و بوده باالتر( 1) معیار میانگین ( از10/1) حمایت از حمایت سازمانی با میانگین بر اساس جدول فوق میانگین بعد

از  بنابراین دارد، وجود 0/ 001 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوا 528 آزادی درجه ( در05/55آمده ) بدست t مقدار
بعد حمایت  میانگین همچنین. امل کردند میانگین معیار حد از باالتر نظر بعد حمایت، شعب بان  های س ه اس ان فارس

معنی  تفاوا 528 آزادی درجه در (-28/20) آمده بدست t مقدار براساس و بوده پایین تر نیز( 4) معیار میانگین از( 10/1)
بعد حمایت در شعب بان  های س ه اس ان  بنابراین دارد، وجود 001/0 سطح در 4حد مطیو   بعد حمایت و میانگین بین داری
 .باشد می مطیو  حد پایین تر از فارس

 

 نوآوری سازمانی در شعب بان  های س ه اس ان فارس به چه میزان است؟ .5
 ایسه میانگین نوآوری سازمانی با میانگین معیار و حد مطلوب: مق(6)جدول شماره 

ابعاد 
نوآوری 
 سازمانی

 میانگین تعداد
انحراف 
 اس اندارد

میانگین 
 معیار

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

میانگین 
 معیار

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

 001/0 528 -21/1 4 001/0 528 58/14 1 28/0 20/1 522 تولید

 001/0 528 -28/4 4 001/0 528 22/12 1 21/0 28/1 522 فرایند

-مدیری ی
 اداری

522 11/4 22/1 1 48/8 528 001/0 4 84/0 528 14/0 

 
 مقدار براساس و بوده باالتر( 1) معیار میانگین ( از20/1بعد تولید از نوآوری سازمانی با میانگین ) بر اساس جدول فوق میانگین

t از نظر بعد  بنابراین دارد، وجود 001/0 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوا 528 آزادی درجه در( 58/14)ده آم بدست
 میانگین ( از20/1بعد تولید ) میانگین همچنین. امل کردند میانگین معیار حد از باالتر تولید شعب بان  های س ه اس ان فارس

بعد  میانگین بین معنی داری تفاوا 528 آزادی درجه ( در-21/1) آمده بدست t مقدار براساس و بوده پایین تر ( نیز4) معیار
 حد پایین تر از تولید در شعب بان  های س ه اس ان فارس میزان بنابراین دارد، وجود 001/0  سطح در 4حد مطیو   تولید و
 .باشد می مطیو 
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 تفاوا 528 آزادی درجه در( 22/12)آمده  بدست t مقدار براساس و بوده ترباال( 1) معیار میانگین از (28/1بعد فرایند ) میانگین
 از باالتر از نظربعد فرایند شعب بان  های س ه اس ان فارس بنابراین دارد، وجود 001/0 سطح در میانگین دو بین داری معنی
  t مقدار براساس و بوده پایین تر نیز( 4) یارمع میانگین از  (28/1بعد فرایند ) میانگین همچنین. امل کردند میانگین معیار حد

 وجود 001/0 سطح در 4حد مطیو   بعد فرایند و میانگین بین معنی داری تفاوا 528 آزادی درجه ( در-28/4) آمده بدست
 .باشد می مطیو  حد فرایند در شعب بان  های س ه اس ان فارس پایین تر از میزان بنابراین دارد،

 آزادی درجه در( 48/8)آمده  بدست t مقدار براساس و بوده باالتر( 1) معیار میانگین از (11/4اداری ) - یبعد مدیری میانگین
اداری شعب بان  های س ه  -از نظربعد مدیری ی بنابراین دارد، وجود 001/0 سطح در میانگین دو بین داری معنی تفاوا 528

 باالتر نیز( 4) معیار میانگین ( از11/4اداری ) -بعد مدیری ی میانگین اما. امل کردند میانگین معیار حد از باالتر اس ان فارس
حد  اداری و -بعد مدیری ی میانگین بین معنی داری تفاوا 528 آزادی درجه ( در84/0) آمده بدست t مقدار اما براساس بوده،

 .باشد می مطیو  ارس در حداداری در شعب بان  های س ه اس ان ف -مدیری ی میزان بنابراین ندارد، وجود 4مطیو  

 
 . آیا رابطه معنی داری بین حمایت سازمانی ادراک شده و نوآوری سازمانی وجود دارد؟1

 : ماتریس همبستگی ابعاد حمایت سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی 5جدول شماره 

 اداری-مدیری ی فرایند تولید حمایت م غیر

    1 حمایت

   1 10/0 تولید

  1 84/0** 12/0** فرایند

-مدیری ی
 اداری

**54/0- 14/0 02/0- 1 

 
 گردد ن ایج نشان داد که:مشاهده می 2همانگونه که در جدول شماره 

اداری از م غیر نوآوری سازمانی رابطه نداش ه اما با بعد فرایند از م غیر نوآوری  -م غیر حمایت با بعد تولید و  بعد مدیری ی
 نی دار نشان داده است.سازمانی رابطه متبت و مع

 
. آیا ابعاد حمایت سازمانی ادراک شده پیش بینی کننده معنادار ابعاد نوآوری سازمانی در بین شعب بان  س ه اس ان 4

 فارس می باشد؟
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Hemayat=    حمایتnoavari=  نوآوریedari=  اداری -مدیری یfarayand=   فرایندtolid= 

 سپه استان فارس یدر شعب بانک ها رکنان از حمایت سازمانی و نوآوری سازمانیادراک کامدل  :(2)نمودار 

مشاهده می شود ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمان در این بان   5بر اساس نمودار شماره 
اس ان فارس می باشد. بنابراین ( در شعب بان  های س ه >p 02/0و  ß=0/10) ها پیش بینی کننده متبت و معنی دار تولید

 با افزایش ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمان میزان تولید نیز افزایش می یابد.
همچنین براساس این نمودار ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمان در این بان  ها پیش بینی 

( در شعب بان  های س ه اس ان فارس می باشد. بنابراین با افزایش >p 02/0و  ß=0/18) ر فرایندکننده متبت و معنی دا
 ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمان میزان فرایند نیز افزایش می یابد.
زمانی در این بان  ها پیش همچنین بر اساس این نمودار ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سا

( در شعب بان  های س ه اس ان فارس می باشد. بنابراین >p 02/0و ß=0/54) اداری -بینی کننده متبت و معنی دار مدیری ی
 اداری نیز افزایش می یابد. -با افزایش ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمان میزان مدیری ی

 

 ریبحث و نتیجه گی
این تحقیق با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی شعب بان  س ه اس ان فارس 
انجام گرفت و با توجه به ن یجه فر یه اول تحقیق، شعب بان  س ه اس ان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از اس اندارد 

ح مطیو  نرسیده اند. ن یجه این تحقیق با ن یجه تحقیقاا الالقانی، دیواندری و موجود باالتر امل کرده اند ولی به سط
 ( و دوگرو1182) (؛ احسانی فر، گرجی کرسامی، و سیاه چشم هرزندی1182) (؛ ایوی م ین و ماران پور1122) شیرمحمدی

ا و ارزش قائل شدن برای این ( همسو می باشد. در واقع منابع انسانی، ماارا های آناا و توجه به توانمندسازی آنا5012)
به نقل از ایوی م ین و ماران  5001)یون، ب ی و ساه، منبع مام، از اوامل حیاتی در بقا و موفقیت سازمان محسو  می گردد

(. به الور کیی با توجه به ن ایج به دست آمده مبنی بر این که ادراک کارکنان از حمایت سازمانی از حد مطیو  تر 1182 پور،
توان اذاان نمود که سازمان در جیب مشارکت کارکنان به الور کامل موفق نبوده است. بنابراین الزم است میر است، پایین ت

های ارتباالی در کار، باال بردن پیوس گی ااالفی در کارکنان و درگیر کردن بیش ر آناا با اهداف سازمان، مدیران با بابود شبکه
ها و روابط های سازمانی و حذف موانع کاری، حذف تبعیضتشریح اهداف و رسالت گیری،مشارکت بیش ر کارکنان در تصمیم

نامناسب افراد در محیط کار، به بابود شرایط کاری و ایجاد محیط ایمن و ایجاد اا ماد کاری در سازمان کم  نمایند. سازمان 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

12 
 
 

تعش کارکنان در جات نیل به اهداف  بایس ی جات دس یابی به رفاه و سعمت کارکنان تعش بیش ری مبذول دارد و از
های برانگیخ گی و مدیریت امیکرد از های انگیزشی مناسب و نوع روشکارگیری برنامهسازمان قدردانی به امل آورد. به

ی کارکنان، از سوی مدیران، سرپرس ان و سازمان، تأثیر بگذارد، که از دیدگاه تواند بر حمایت ادراک شدهالرف سازمان می
کنان الزم است به این مسائل بیش ر توجه شود. به ابارتی مدیران باید شرایط را الوری فراهم آورند که کارکنان بان  ها کار

 ادراک مطیو  تری از حمایت سازمانی داش ه باشند و اا ماد بیش ری نسبت به مدیران خود کسب نمایند. 
ن تر نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطیو  پایی در بررسی فر یه دوم تحقیق، یاف ه ها حاکی از این بود که

اداری در سطح مطیو  قرار دارد. یاف ه های این تحقیق با یاف ه های تحقیق هاشمی، اظیم  -بوده و تناا در بعد مدیری ی
. در محیط کسب و کار ( همسو می باشد5018) ( و احمد، ایسا و مصطفی5018) (؛ کوی، لیو، وی و هو5018) می  و صیواتی

پویا و رقاب ی امروز، سازمان ها با چالش های بسیاری از جمیه نیازها و ان ظاراا رو به افزایش مش ریان خود مواجاند. به 
منظور االمینان از رقابت و موفقیت سازمان، الزم است نوآوری به انوان انصری کییدی در موفقیت سازمان توسط مدیران 

بارتی نوآوری، فرایندی حیاتی است که در جات حفظ مزیت رقاب ی سازمان ها به کار گرف ه می شود و به پذیرف ه شود. به ا
(. 5014 )تباس و برونوا، انوان ابزاری در جات حفظ سام بازار و بابود امیکرد مالی سازمان الزم است مورد توجه قرار گیرد

رائه محصوالا و خدماا است. همین امر موجب شده نوآوری به امروزه مزیت رقاب ی سازمان ها در گرو نوآوری آناا در ا
انوان مو وای مام مورد توجه همگان قرار گیرد. با توجه به اینکه بان  ها در اق صاد جاانی موقعیت قابل توجای دارند و با 

قدینگی در بازار موجود، نیاز ارائه خدماا مالی پایه به بخش وسیعی از مردم و تأمین مالی شرکت های تجاری، ایجاد اا بار و ن
(. از الرفی خدماا بانکداری و ارتباط 5018 )تن، چو و حامید، به نوآوری در ارائه خدماا در آناا بیش از پیش احساس می شود

با مش ریان دس خوش تغییراتی شده است. به همین منظور بان  ها الزم است با ایجاد خعقیت و نوآوری در خدماا خود، در 
( موجب ایجاد 5012) ( و این امر از نظر لوپز ماکادو1184 )احمدپور و حسینیان، و حفظ مش ریان خود گام بردارندجات جذ  

پایداری سازمانی در آناا می گردد. بنابراین با توجه به ن ایج تحقیق حا ر الزم است مدیران بان  ها شرایط را به گونه ای 
و روش های ارائه خدماا خود را به  ت ارائه خدماا نوین پیشگام باشندامایا سازند که شعب بان  های مورد مطالعه درج

 روزرسانی نمایند تا از این الریق قادر به کسب مزیت رقاب ی و سازواری با محیط م عالم امروزی گردند. 

اداری از ابعاد م غیر  -یاف ه های فر یه سوم حاکی از این بود که م غیر حمایت سازمانی ادراک شده با بعد تولید و بعد مدیری ی
نوآوری سازمانی رابطه نداش ه اما با بعد فرایند از ابعاد م غیر نوآوری سازمانی رابطه متبت و معنی دار نشان داده است. در ناایت 
در بررسی فر یه چاارم تحقیق، یاف ه ها نشان داد که ادراک کارکنان شعب بان  های س ه اس ان فارس از حمایت سازمانی 

اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در  -سه بعد تولید، فرایند و مدیری ی ین بان  ها، پیش بینی کننده متبت و معنی دار هردر ا
(؛ اییدیز، اوزان و 5018) شعب بان  های س ه اس ان فارس می باشد. ن یجه این تحقیق با ن یجه تحقیق احمد، ایسا و مصطفی

( همسو می باشد. آیزنبرگر، فاسولو 5008) (؛ و لین5012) (؛ دوگرو5012) و ابداله(؛ نظیر، شفی، ااالیف، کان 5012) کاسکان
( نیز مع قدند که با افزایش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی، رف ارهای نوآورانه کارکنان سازمان 1880) و دیویس الماسرو

سازمانی منبع مامی برای کسب مزیت  تقویت می گردد. از آنجایی که در محیط تجاری کنونی، خعقیت کارکنان و نوآوری
بنابراین اوامیی همچون حمایت سازمانی ادراک شده، کارکنان را در ارائه ایده های نوین  .رقاب ی سازمان ها محسو  می گردد

( و به سازمان در ادمه حیاا و کسب مزیت رقاب ی یاری می کند. در واقع 5008 )لیائو، وو، هو و تی سوی، خود برمی انگیزاند
)ادنان، ساحر،  حمایت کارکنان بان  در بروز رف ارهای شغیی نوآورانه آناا در داخل و خارج از سازمان بسیار حائز اهمیت است
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 (. از سوی دیگر کارکنانی که از سطح حمایت باالتری برخوردارند امیکرد مطیو  تری دارند5011نارین، کورشی و خان،
تی حمایت سازمانی بر اش یاق شغیی مؤثر است و در بیندمدا می تواند موجباا (. به ابار5011)آیزنبرگ و اس ینگل همبر،

(. از سوی دیگر 1185 )نعامی، تقی پور و نیسی، ارتقای خعقیت و نوآوری کارکنان در انجام وظایف شغیی را فراهم سازد
کنان در تقویت ماارا های خود ( مع قدند که حمایت سازمانی و تشویق کار5011) اوراس ریت، هانا، بیرد، سگییسکی و هازن
 موجب بابود فرایند نوآوری می گردد.

در آخر این نک ه قابل ذکر است که هر سازمانی به ویژه سازمان های خدماتی از جمیه بان  ها برای ادامه بقاء و کسب مزیت 
رای حفظ این منبع ارزشمند بایس ی رقاب ی در محیط م عالم کنونی الزم است از نیروی انسانی کارآمد و ماهر اس فاده کند و ب

کارکنان خود را در انجام امور و تصمیم گیری های سازمان مشارکت دهد. پیشنااد می شود مدیران و مسئولین این سازمان 
ها، محیط و شرایطی را برای کارکنان خود فراهم آوردند که آناا فرصت ارائه ایده های نوین خود را بیابند و در انجام فعالیت 
های خود، اس قعل کافی داش ه باشند. از الرفی ارتباط بین مدیران و کارکنان به راح ی و ساولت امکان پذیر باشد و شرایط 
کاری و سیس م پاداش دهی سازمان به گونه ای باشد که برای ت  ت  کارکنان ارزش قائل شده و در صورا امیکرد مطیو  

سطح ادراک کارکنان بان  از حمایت سازمانی افزایش یاف ه و این امر موجب  از آناا قدردانی به امل آید. به این صورا
تقویت رف ارهای نوآورانه آناا شده و در ناایت به بروز نوآوری سازمانی و بابود امیکرد این سازمان های خدماتی کم  می 

 کند. 
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 نوآورانه امیکرد بر سازمانی حمایت تأثیر ،(1182)، ماری، هرزندی چشم سیاه ،ایی، کرسامی گرجی ،محمد، فر احسانی 
 ،پش یبانی و انسانی منابع مدیریت توسعه فصینامه ،پش یبانی و آماد معاونت کارکنان اج ماای سرمایه میانجی نقش با

 .118-108، صص 25شماره 
 بان  در بانکی خدماا نوآوری با ارتباالاا و دانش مدیریت بین رابطه بررسی، (1184)، زینب، حسینیان ،احمد، احمدپور 

، تیمدیر) جاانی نظام هندسه در اسعمی انقع  مدیریت نقش المییی بین کنفرانس اولین ،مازندران اس ان شعب میی
  (.حسابداری، امنیت، فرهنگ، اق صاد، سیاست

 شده ادراک سازمانی حمایت اثرگذاری الگوی ،(1188)، فاالمه، خوزانی زرگران ،مادی، شناس یزدان ،اکبر ایی، افجه، 

 .112-22 ، صص52شماره  ،(تحول و بابود) مدیریت مطالعاا ایمی فصینامه
 سرمایه کن رلی نقش به توجه با نوآورانه امیکرد بر شده ادراک سازمانی حمایت تأثیر ،(1182)، اباس، صابر خوشحال 

 .ها چالش و ها فرصت: کار و کسب امالیی بین کنفرانس ،گیعن اس ان های بان  در اج ماای
 نوآوری و شده ادراک سازمانی حمایت بین رابطه بررسی ،(1184)، اادل، صیواتی ،محمد، می  اظیم ،نادیا، هاشمی سید 

 المییی بین کنفرانس دومین و میی کنفرانس هش مین، دول ی های سازمان در دانش تسایم میانجیگری نقش با سازمانی

 .1-51 صص ،پ روشیمی و گاز، نفت رسانی االعع مؤسسه، تاران، دانش مدیریت
 امالیی بین کنفرانس، کارکنان مداری مش ری بر سازمانی حمایت تأثیر ،(1182)، ساسان، پور نامار ،یعقو ، م ین ایوی 

 .مدیریت نخبگان

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

40 
 
 

 تعاد بر سازمان سوی از شده ادراک حمایت تأثیر ،(1122) ،مییکا، محمدیشیر ،ایی، دیواندری ،غعمر ا، الالقانی 
، 18، شماره 4دوره  ،نایرا مدیریت ایوم فصینامه ،تاران شار میت بان  شعب در ای مطالعه: سازمانی امیکرد و کارکنان
  .52-1صص 

 و شغیی اش یاق، شغیی انگیزش با سازمانی فرهنگ رابطه ،(1185) ،ابدالکاظم، نیسی ،آذین، پور تقی ،ابدالزهرا، نعامی 
 .111-152صص  ،4 شماره، پنجم سال، رف اری ایوم نشریه ،روانشناخ ی توانمندسازی گری میانجی با نوآورانه رف ارهای

 

 Akgunduz, Y., Alkan, C., & Gök, Ö. A. (2018). Perceived organizational support, employee 

creativity and proactive personality: The mediating effect of meaning of work. Journal of 

Hospitality and Tourism Management, 34, 105-114. 

 Adams, I., & Mastracci, S. (2018). Police Body-Worn Cameras: Effects on Officers’ Burnout 

and Perceived Organizational Support. Police Quarterly, 22(1), 5-30. 

 Adnan, A., Saher, N., Naureen, H., Qureshi, S., & Khan, N. Y. (2013). What shapes Ethical 

Behavior of Sales Team? A case study of banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal 

of Contemporary Research In Business, 5(1), 424-442. 

 Afzali.A., Motahari.A.A., & Hatami- Shirkouhi.(2014). Investigating the influence of perceived 

organizational support, psychological empowerment and organizational learning on job 

performance: An empirical investigation. Tehnicki Vjesnik 21(3):623-629. 

 Akgunduz, Y., Alkan, C., & Gök, Ö. A. (2018). Perceived organizational support, employee 

creativity and proactive personality: The mediating effect of meaning of work. Journal of 

Hospitality and Tourism Management, 34, 105-114. 

 Al Ahmad, S., Easa, N. F., & Mostapha, N. (2019). The effect of transformational leadership on 

innovation: Evidence from Lebanese Banks. European Research Studies Journal , XXII(4), 215-

240. 

 Bienstock, C.C. ,De Moranville, C.W., and Smith R.k. (2003). Organizational Citizenship 

Behavior and Service Quality. Journal of Services Marketing , 17, (4.5), 357- 378. 

 Blazevik V, Lievens, A and Klein, E.(2003). Antecedents of project learning and time-to-market 

during new mobile service development. International Journal of Service Industry Management 

14(1), 120–147. 

 Bysted R .(2013). Innovative employee behaviour. Eur J Innov Manag,16(3):268–284. 

 Casimir, G., Ngee Keith Ng, Y., Yuan Wang, K. and Ooi, G. (2014). The relationships amongst 

leadermember exchange, perceived organizational support, affective commitment, and in-role 

performance: a social-exchange perspective, Leadership & Organization Development Journal, 

35(5), 366-385. 

 Cheng, P. Y., Yang, J. T., Wanc, C. S., & Chu, M. C. (2013). Ethical contexts and employee job 

responses in the hotel industry: The roles of work values and perceived organizational support. 

International Journal of Hospitality Management, 34, 108e115. 

 Cheung, Y. and Wong, C. (2011). Transformational Leadership, Leader Support, and Employee 

Creativity. Leadership and Organization Development Journal, 32(7), 656-672. 

 Chew, C. H. (2000). Organizational cultural characteristics and innovation: A perspective from 

electrical and electronics industry in Penang, Unpublished M.B.A dissertation, Universiti Sains 

Malaysia, Penang, Malaysia. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

41 
 
 

 Chow, I. H. S., Lo, T. W. C., Sha, Z., & Hong, J. (2006). The impact of developmental 

experience, empowerment, and organizational support on catering service staff performance. 

International Journal of Hospitality Management 25(3):478-495. 

 Crevani L, Palm K, Schilling A (2011) Innovation management in service firms: a research 

agenda. Serv Bus 5(2):177–193 

 Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A. & Toth, P. (1997). The relationship of 

organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of 

Organizational Behavior, 18, 159-180. 

 Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance: The 

Problem of Organizational Lag. Administrative Science Quarterly, 29(3), 392-409. 

 Damanpour, F., Walker, R. M., & Avellaneda, C. N. (2009). Combinative effects of innovation 

types and organizational performance: A longitudinal study of service organizations. Journal of 

management studies, 46(4), 650-675. 

 Damanpour,F.(1991). Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants 

and Moderators. The Academy of Management Journal, 34(3), 555-590. 

 Damanpour,F., & Gopalakrishan,S.(2001).The dynamics of the adoption of product and process 

innovation in organizations. Journal of management studies, 38(1), 45-65. 

 Das SK (2013) Social and innovative banking strategies for sustainable banking in India. Int J 

Econ Finance Manag 2(2):209–223. 

 Desmarchelier B, Djellal F, Gallouj F .(2013). Knowledge intensive business services and long 

term growth. Struct Change Econ Dyn 25:188–205. 

 Diliello, T. C., Houghton, J. D., & Dawley, D. (2011). Narrowing the creativity gap: The 

moderating effects of perceived support for creativity. Journal of Psychology, 145(3), 151e172 . 

 Doğru, Ç. (2018). The Relationship between Perceived Support and Innovative Behavior: 

Analyzing the Mediating Role of Work Engagement. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(2), 384-

402. 

 Duran P, Kammerlander N, Zellweger T. Doing more with less: Innovation input and output in 

family firms. Acad Manage J. 2016; 59(4): 1224–1264. 

 Eisenberger, R, Huntington, R, Hutchison, S, & Sowa, D. (1986). Perceived organizational 

Support. Journal of Applied Psychology, Vol. 71, No. 3,PP: 500-507. 

 Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation 

of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86(1), 42–51. 

 Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-lamastro, V. (1990). Perceived organizational support and 

employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59. 

 Eisenberger, R., Huntington, R., & Hutchison, S. (1997). Perceived organizational support: 

Further evidence of construct validity. Educational and Psychological Measurement, 57(6), 

1025-1034. 

 Giao, H. N. K., Vuong, B. N., Huan, D. D., Tushar, H., & Quan, T. N. (2020). The Effect of 

Emotional Intelligence on Turnover Intention and the Moderating Role of Perceived 

Organizational Support: Evidence from the Banking Industry of Vietnam. Sustainability, 12(5), 

1857. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

45 
 
 

 Gumusluoglu L, Ilsev A.(2009). Transformational leadership, creativity, and organizational 

innovation. J Bus Res, 62(4):461–473. 

 Han, S., Seo, G., Yoon, S. and Yoon, D. (2016). Transformational Leadership and Knowledge 

Sharing: Mediating Roles of Employee’s Empowerment, Commitment, and Citizenship 

Behaviors. Journal of Workplace Learning, 28(3), 130-149. 

 Howells J .(2001). The nature of innovation in services, innovation and productivity in services. 

In: OECD proceedings industry, services and trade. Organisation for Economic Co-operation 

and Development, Paris. 

 Huang, J., H., Jin, B., h., & Yang, C (2004). Satisfaction with business- to- employee benefit 

systems and organizational citizenship behavior. International Journal of Manpower, 25(2  .) 

 Ibrahim, H. I., Isa, A., & Shahbudin, A. S. M. (2016). Organizational support and creativity: 

The role of developmental experiences as a moderator. Procedia Economics and Finance, 35, 

509-514. 

 Ingham, M.K. (2008) Citizenship, support, and fit: Exploring the generalizability of these 

concepts to the occupational domain, PhD Dissertati on, Temple University. 

 Carmeli A, Palmon RR, Ziv E.(2010). Inclusive leadership and employee involvement in 

creative tasks in the workplace: The mediating role of psychological safety. Creat Res J, 22(3): 

250–260. Organ Behav. 2016; 37(5): 635–653. 

 Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering 

innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of 

Innovation Management, 11(3), 389-412. 

 Johlke, Mark C. & Stamper Christina L.(2002).Antecedents to boundary- spanner perceived 

organizational support. Journal of Management Psychology, 17, 2, 116-128. 

 Jyoti, J. and Dev, M. 2015. The Impact of Transformational Leadership on Employee 

Creativity: The Role of Learning Orientation. Journal of Asia Business Studies, 9(1), 78-98. 

 King N. Innovation at work: The research literature. In West MA, Farr JL (Eds.), Innovation 

and creativity at work & Organizations. 1990; (5): 15–59. Chichester, England: Wiley. 

 Kor B, Maden C. The Relationship between Knowledge Management and Innovation in Turkish 

Service and High-Tech Firms. Int. J. Bus. Soc, Sc. 2013; 4(4): 293-301 . 

 Kör, B. (2016). The mediating effects of self-leadership on perceived entrepreneurial orientation 

and innovative work behavior in the banking sector. SpringerPlus, 5(1), 1-15. 

 Lamastro, V. (2011). Commitment and perceived organizational support, National Forum of  

Applied, Educational Research  Journal, 24 (3 .) 

 Liao SH, Wu CC, Hu DC, Tsui KA .(2010). Relationships between knowledge acquisition, 

absorptive capacity and innovation capability: an empirical study on Taiwan’s financial and 

manufacturing industries. J Inf Sci, 36(1),19–35.  

 Liao, H., Toya, K., Lepak, D. P., & Hong, Y.(2009). Do they see eye to eye? Management and 

employee perspectives of high-performance work systems and influence processes on service 

quality. Journal of Applied Psychology, 94(2), 371-391. 

 Lin, H. F. (2006). Impact of organizational support on organizational intention to facilitate 

knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice, 4(1), 26-35. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

41 
 
 

 Luksyte A, Spitzmueller C. When are overqualified employees creative? It depends on 

contextual factors. J Organ Behav. 2016; 37(5): 635–653. 

 Metcalfe JS, Miles I (eds) .(2012). Innovation systems in the service economy: measurement 

and case study analysis, vol 18. Springer Science & Business Media, Berlin 

 Montag T, Maertz C P, Baer M.(2012). A critical analysis of the workplace creativity criterion 

space. J Manage, 38(4), 1362–1386. 

 Nazir, S., Shafi, A., Atif, M. M., Qun, W., & Abdullah, S. M. (2019). How organization justice 

and perceived organizational support facilitate employees’ innovative behavior at work. 

Employee Relations: The International Journal. 41(6), 1288-1311. 

 Nogueira, F., & Marques, C. S. (2008). Organizational innovation: Research into the 

information/training paths of decision-makers within Hospitals. Portuguese Journal of 

Management Studies, 13(2), 237-254. 

 Nye, L. G., & Witt, L. A. (1993). Dimentionality and construct validity of perceptions of 

politics scale (POPS). Educational and Psychological Measurement, 35, 821-829. 

 Ojasalo, J. (2008). Management of innovation networks: a case study of different approaches. 

European Journal of Innovation Management. 11(1):51-86. 

 _ONG CH, WAN D and CHNG SH (2003) Factors affecting individual innovation: an 

examination within a Japanese subsidiary in Singapore. Technovation 23(7), 617–631. 

 Overstreet, R., Hanna, J., Byrd, T., Cegielski, G. and Hazen, B. (2013). Leadership Style and 

Organizational Innovativeness Drive Motor Carriers Toward Sustained Performance. The 

International Journal of Logistics Management, 24(2), 247-270. 

 Panaccio, A., Vandenberghe C. (2009).Perceived Organizational Support, Organizational 

Commitment and Psychological Well Being: A longitudinal study: Journal of Vocational 

Behavior,  Vol. 72, And PP: 226-282. 

 Paulsen, N., Callan, V., Ayoko, O. and Saunders, D. 2013. Transformational Leadership and 

Innovation in an R&D Organization Experiencing Major Change. Journal of Organizational 

Change Management, 26(3), 595-610. 

 Pennings JM, Harianto F (1992) The diffusion of technological innovation in the commercial 

banking industry. Strateg Manag J 13(1):29–46. 

 Perry-Smith J. E., & Shalley C. E. (2003). The social side of creativity: a static and dynamic 

social network perspective. Acad of Manage R, 28(1): 89–106. 

 Pieterse, N., Van Knippenberg, D., Schippers, M. and Stam, D. 2010. Transformational and 

Transactional Leadership and Innovative Behavior: The Moderating Role of Psychological 

Empowerment. Journal of Organizational Behaviour, 3(1), 609-623. 

 Qabool, S. and Jalees, T. (2017). Transformational Leadership and Employee Attributes. 

Journal of Management Business and Economics, 12(2), 21-43. 

 Qi, L., Liu, B., Wei, X., & Hu, Y. (2019). Impact of inclusive leadership on employee 

innovative behavior: Perceived organizational support as a mediator. PloS one, 14(2), 

e0212091. 

 Rahman SA, Taghizadeh SK, Ramayah T, Ahmad NH (2015) Service innovation management 

practices in the telecommunications industry: what does cross country analysis reveal? 

SpringerPlus 4(1),1–25. 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

انداز حسابداری و مدیریت فصلنامه چشم  

)جلد سوم(                                              3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره   

  

44 
 
 

 Randall, M. L., Cropanzano, R., Bormann C. A., & Birjulin A. (1999). Organizational politics 

and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational 

citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 20, 159-174. 

 Rhoades L. & Eisenberger R. (2002). Perceived organizational  support: A review of the 

literature, Journal of Applied Psychology 87(4), pp.698-714. 

 Rhoades, L., Eisenberger, R., & Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: 

The contribution of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(5), 825. 

 Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A metaanalysis of the relationship 

between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of 

Business Research, 62 (10), 1027-1030. 

 Şahin, D. R., Çubuk, D., & Uslu, T. (2014). The Effect of Organizational Support, 

Transformational Leadership, Personnel Empowerment, Work Engagement, Performance and 

Demographical Variables on the Factors of Psychological Capital. EMAJ: Emerging Markets 

Journal, 3(3), 1-17. 

 Schumpeter, J.A.(1934). The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, 

credit, interest and the business cycle, Harvard Economic Studies, Vol. 46, Harvard College, 

Cambridge, MA. 

 Shin SJ, Yuan F, Zhou J. When perceived innovation job requirement increases employee 

innovative behavior: A sense making perspective. J Organ Behav. 2017; 38(1): 68–86. 

 Wang CJ, Tsai CY (2014) Managing innovation and creativity in organizations: an empirical 

study of service industries in Taiwan. Serv Bus 8(2):313–335. 

 Xerri, M. (2013), “Workplace relationships and the innovative behaviour of nursing employees: 

a social exchange perspective”, Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 51 No. 1, pp. 

103-123. 

 Xerri, M.J. and Brunetto, Y. (2013), “Fostering innovative behaviour: the importance of 

employee 

 Yildiz, B., Uzun, S., & Coşkun, S. S. (2017). Drivers of innovative behaviors: The moderator 

roles of perceived organizational support and psychological empowerment. International Journal 

of Organizational Leadership, 6, 341-360. 

 Young, L.D. (2012), “How to promote innovative behavior at work? The role of justice and 

support 

 Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the 

expression of voice. Academy of Management Journal, 44(4), 682e696. 

http://www.jamv.ir/

