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Abstract
Aim: The Purpose of this paper is to investigate the
role of work characteristics (including task
characteristics, knowledge characteristics and social
characteristics) on the work performance of
knowledge workers in knowledge - based
organizations in Iran. also, the moderating effect of
work involvement on the relationship between
these variables was investigated. Methods: The
method of this research is descriptive correlational. The statistical population of this
research includes all the employees of the
knowledge - based organizations of East
Azarbayjan province. 215 knowledge workers
were selected by convenience sampling method. A
questionnaire including 65 questions distributed
and 215 questionnaires were collected. To examine
the hypotheses of the research, correlation and path
analysis tests were used by SPSS and LISREL
software. Results: The results of path analysis
revealed that task and knowledge characteristics
have a significant effect on task and contextual
performance, but social characteristics affect only
contextual performance and don’t have a
significant effect on task performance. Based on
moderated Structural Equation Modeling (SEM),
work involvement moderates the relationships
between task characteristics and task performance,
knowledge characteristics and task performance
and also moderates the relationships between social
characteristics and contextual performance.
Findings of this research suggest that knowledge
leaders in knowledge - based organizations have to
redesign task characteristics and knowledge
characteristics for better job performance and to
improve the contextual performance, they have to
consider the social characteristics of the job.
keywords: Contextual performance, Job
characteristics, Knowledge characteristics, job
performance, social characteristic
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 عباسعلی رستگار،1علی آتشی
چکیده

 این پژوهش باهدف تبیین نقاش ویژگا هاای کااری (شاام:هدف
 ویژگ های دانش و ویژگ هاای اجتمااع ) با،ویژگ های وظییهای
عملک د شغل دانشوران در سازمانهای دانشبنیان ای ان انجاامگ فتاه
 همچنین نقش تعدی گ ی درگی ی کااری در رابطاه باین ایان.است
-  روش این پژوهش از ناوع توصایی: روش.متغی ها ارزیاب شده است
 جامعه آمااری ایان پاژوهش شاام کلیاه کارکناان.همبستی است
ش کتهای دانشبنیان اساتان آذربایجاان شا ق اسات کاه باا روش
 نی ا از کارکنااان ش ا کتهااای215 نمون اهگی ا ی س شااماری تع اداد
 با ای جماعآوری داده.دانشبنیان بهصورت در دست س انتخا شدند
215  ساثال توزیاع و65 های موردنیاز پژوهش پ سشانامهای شاام
 بهمنظاور آزماون ف ضایههاای پاژوهش از.پ سشنامه جمعآوری شد
 با استیاده از ن مافزارهاای، آزمونهای آماری همبستی و تحلی مسی
 یافتههاای پاژوهش حاضا: نتایج. استیاده شدLISREL  وSPSS
حاک از ار معنادار ویژگ های وظییهای و دانش ب عملک د وظییهای و
عملک د زمینهای دانشوران است؛ اما ویژگ های اجتماع تنها ب عملک د
 نقاش.زمینهای ار گذار بوده و تأری آن ب عملک د وظییهای تأیید نشاد
تعدی گ ی درگی ی کاری نیز در رابطه بین ویژگا هاای وظییاهای و
 ویژگ های دانش و عملک د وظییهای و ویژگ های،عملک د وظییهای
 یافتههای این پژوهش پیشنهاد. تأیید شد،اجتماع و عملک د زمینهای
م کند رهب ان دانش در ط اح شغ در سازمانهای دانشبنیان ب ای
به هوری در عملک د شغل در ویژگ های وظییهای و دانشا باازنی ی
داشته باشند و ب ای دریافت عملک د زمینهای بهت ویژگ های اجتماع
.شغ را مدنظ ق ار دهند
،  ویژگ های اجتمااع،  عملک د شغل، عملک د زمینهای:کلید واژهها
.  ویژگ های شغل، ویژگ های دانش

 ای ان، دانشجوی دکت ای مدی یت دولت دانشیاه سمنان.1
A_Rastgar@Semnan.Ac.Ir  ای ان، دانشیار گ وه مدی یت بازرگان دانشیاه سمنان: نویسنده مسلول.2
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مقدمه
1

سازمانهای دانش بنیان نقش کلیدی در اقتصاد دانشمحاور اما وزی اییاا ما کنناد (وو و لا ،
2017؛ اژدری ،لیزیان ،شی ازی ،ب ب فیاض  .)1397 ،سودآوری بااالی شا کتهاای فعاال در
حوزهی دانش بنیان در کشورهای پیش و مانند ژاپن باعاث شاده اسات تاا در ایا ان نیاز موضاوع
ش کتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان بیشازپیش پ رنگت شود .باهطاوریکاه باه اذعاان
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تاا شاه یور ساال  18 ،1396هازار شا کت در ساامانه
ش کتهای دانشبنیان این معاونت ربتنام کا ده و بایش از  10هازار شا کت اطالعاات خاود را
تکمی نمودهاند و  3200ش کت بهعنوان دانشبنیان پذی فتهشدهاند (صاحبکار خ اساان 1396 ،
به نق از آتش .)1397 ،
این سازمانها قادرند به توانمنادیهاای دسات یابناد کاه از نی ویا انادک ،قادرت عظایم
بیاف ینند و خاصیت اه م و ار پ وانه ای را در خدمت اهداف سازمان ق ار دهند (رحمان س شت
و ذبیح  .)1395 ،س مایه اصل ش کتهای دانشبنیان دانشوران هستند؛ دانشور کس است کاه
فعالیتهای ب نامهریزی ،پژوهش ،تجزیهوتحلی  ،سازماندها  ،ذخیا هساازی ،توزیاع ،بازاریااب ،
انتقال و تجارت اطالعات و خل دانش را انجام م دهد و از مغز خود ب ای انتقال نظ ات و ایدههاا
به محصوالت ،خدمات و یا ف آیندها استیاده م کنند (استین  ،مالدنیچ و گ وبلنیک.)2010 ،2
دانشوران یا کارکنان دانش بهس عت در حال تبدی شدن باه گ وها بازر در نیا وی کاار
تمام کشورهای در حال توسعهاند (نیکوکار ،مهدوی ،موسوی ،علیدادی )1393 ،زیا ا در نهایات
در سازمان س مایه دانش دانشوران است که منج به خالقیات و ناوآوری در تولیادات ساازمان
م شود (رایت ،تارتاری ،هانگ ،دی لورنزوف ،ب کاوییتز2018 ،3؛ شاجاعت ،ساوزا ،حساین ،ناواز،
وانگ و یوم 2017 ،4؛ ای انزاده و پاکدل بنا 2014 ،5هاس وهانسن.)2007 ،6
موس  ،ب ایت و وارو 7ب نقش ط اح شغ ب به هوری دانشوران تأکید ک دهاند و ادعا دارناد
ط اح شغ با ویژگ های مناسب ب ای دانشوران ،انییزش و کیییت کاری ایشان را تحات تاأری
ق ار م دهد و منج به ایجاد نوآوری و به هوری اقتصادی م شود (موس  ،ب ایات و وارو.)2017 ،
مدل ویژگ های شغل هاکمن و اولدهام )1976( 8اهمیت این ویژگ های شغل را بیان ما کناد.
1. Wu And Lee
2. Štajner, Mladenić & Grobelnik
3. Wright, Tartari, Huang, Di Lorenzo, Bercovitz
4. Shujahat, Sousa, Hussain, Nawaz, Wang, Umer
5. Iranzadeh, Pakdelbonab
6. Haas And Hansen
7. Moussa, Bright, Varua
8. Hackman And Oldham
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شواهد تج ب نشانی ار گذاری معن دار مدل ویژگ های شغل ب عملک د شغل است (جاوه ی
و یحی  .)2016 ،1با این حال ،اگ چه مدل ویژگ های شغل بسیار میید است ،اما دید محادودی
نسبت به کار داشته و سای جنبههای م بو به شغ (محیط اجتماع  ،نیازمندیهای شناخت و
عوام زمینهای) را نادیده م گی د (ه نائوس و میکولیچ .)2014 ،2مورجسون وهامی ی 3معتقدند
چنانچه بتوان شغل با ویژگ دانش غن ایجاد ک د ،م توان ش ایط توسعه کار چالش و ف صت
ح مسلله ،پ دازش اطالعات پیچیده و بهکارگی ی وسیع مهارتها ب ای کارکنان را ف اهم نماود
(مورجسون وهامی ی .)2006 ،رابطه بین ویژگ های دانش کار و عملک د شغل دانشوران اولاین
بار توسط ه نائوس و میکولیچ ( )2014ب رس شد که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کاه
ویژگ های دانش هم ب عملک د وظییهای و هم عملک د زمینهای ار معن داری دارد.
با توجه به محدودیتهای مدل ویژگ های شغل هاکمن و اولادهام ،محققاین توجاه خاود را
ب ای شناسای ویژگ های شغل بیشت ی به این مدل معطوف ک دند .پارک و وال )2001( 4مدل
بسط داده شده ویژگ های شغل را مع ف ک دند .در نهایت نیزهامی ی ،نارگناگ 5و مورجساون
( )2007در ف ا تحلی خود  18ویژگ شغل را در قالب سه دسته شاخص کل مع فا نمودناد:
عوام انییزش (وظییه و دانش) ،عوام اجتماع و عوام زمینهای؛ این مدل با توجه باه اینکاه
اخی ا توسعه یافته نیازمند ب رس های بیشت به ویاژه در محایط کاار دانشا اسات .لاذا در ایان
پژوهش از مدلهامی ی و همکاران ( )2007استیاده شده که آن را مدل ویژگ های کااری ما -
شناسیم (ه نائوس و میکولیچ .)2014 ،با توجه به اینکه رفتار دانشوران با دیی کارکنان متیااوت
است و این باعث تیاوت در نحوه انییزش و رهب ی ایشان م شود .از دیی سو ،در این شا کتهاا
فاصله دانش بین رهب با دانشوران بسیار کمت از دییا شا کتهاسات و ایان تیااوت در رفتاار
سازمان در این سازمانها را منج م شود (جایاسینیم ،انصاری و جانتان.)2010 ،6
با افزایش دانشوران که بیشت با دانش و اطالعات س وکار دارند ،نیاز به پژوهشهای گسات ده
در زمینه ویژگ های شغل این گ وه مهم و متمایز از کارکنان بایش از قبا احسااس ما شاود
(ه نائوس و میکولیچ .)2014 ،مطالعات پیشین نقش حیاات و راهبا دی داناش در محایط کاار
آینده را به خوب خاط نشان ک ده است؛ اما این مطالعات عمدتا در سطوح انتزاع و نظ ی بوده و
در حیطه موضوعات راهب دی و داللتهای عملیات  ،بخصو چیونی ساخت محیط کاردانشا
1. Johari & Yahya
2. Hernaus & Mikulić
3. Morgeson & Humphrey
4. Parker & Wall
5. Nahrgang
6. Jayasingam, Ansari & Jantan
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و یا عملک د این قش از کارکنان ،بحث چندان مط ح نشده است (امی ی ،فکوری ،حقیقت منش،
محمدی فاتح و می اکب ی .)1393 ،یافتههای یک مطالعه در  293ش کت آم یکاا با ایان نکتاه
تأکید دارد که ار بخش عملک د منابع انسان رابطه مثبات و معنا داری باا بها هوری ساازمان ،
عملک د مال و ارزش بازار سهام دارد (اصیل و صالح .)1389 ،لذا مهیاک دن ش ایط کاه بتواناد
عملک د کارکنان در محیط کار را بهبود بخشد ،از اهمیت ویژهای ب ای رهب ان سازمان ب خاوردار
است .یک از این عوام  ،ویژگ های شغل است.
تحقی حاض قصد دارد ویژگ های کاری وسیع ت ی را بسط دهد و الیاوی خاصا از رواباط
بین ویژگ های دانش  ،وظییهای و اجتماع ط اح کار شناساای کا ده و نتاایج آن را ب رسا
کند .تم کز این پژوهش ب دانشوران ق ار دارد؛ چ اکه این کارکنان یک از مهمت ین و بزر ت ین
گ وههای کاری هستند که بهطور فزایندهای در حال رشد بوده و تق یبا نیم از کارکناان جواماع
پیش فته را در ب م گی ند (لونسون .)2012 ،1این مطالعه نشان خواهاد داد کاه چیوناه رهبا ان
م توانند با استیاده از مجموعه خاص از ویژگ های کار ،عملک د وظییاهای و عملکا د زمیناهای
دانشوران را بهبود بخشند .لذا پژوهش حاض با ب رس تعداد زیاادی از ویژگا هاای شاغل و دو
شاخص عملک دی متیاوت ،درک وسیعت ی از ط اح شغ دانشوران ارائه ک ده و بینش مییادی
هم در تلوری و هم در عم ب ای مدی یت منابع انسان و رهب ان ارائه م کناد .در ایان پاژوهش
همچنین نقش تعدی گ ی درگی ی شغل نیز بهعنوان تعدی گ رابطه بین ویژگ هاای کااری و
عملک د دانشوران مورد ب رس ق ار خواهد گ فت؛ با توجه به مطالب گیتهشده هدف از انجام ایان
پژوهش ب رس ف ضیات زی است.
ف ضیه  :1ویژگ های شغل ار معن داری ب عملک د شغل دانشوران دارد.
ف ضیه  :2درگی ی شغل رابطه بین ویژگا هاای شاغل (وظییاهای ،دانشا و اجتمااع ) و
عملک د شغل (وظییهای و زمینهای) دانشوران را بهطور مثبت تعدی م کند.

1. Levenson
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش از نظ هدف و نوع استیاده کارب دی و از بعد نحوه گ دآوری داده ،پژوهش توصایی ،
پیمایش مقطع از نوع همبستی و ابزار گ دآوری داده پ سشنامه است .جامعه آمااری پاژوهش
تمام کارکنان ش کتهای دانش بنیان استان آذربایجان ش ق است .تعداد این ش کتها در کا
 76ش کت بوده و با توجه به محدود بودن جامعه آماری و در دست س نبودن تعداد کارکنان ایان
ش کتها ،حجم نمونه ب اب با حجم جامعه در نظ گ فته شد و باا م اجعاه باه ایان شا کتهاا و
جمعآوری داده ،در ک تعداد  220پ سشنامه توزیع شاده و تعاداد  215پ سشانامه جماعآوری
گ دید .نوپای ش کتهای دانشبنیان در ای ان که عمدتا در قالب پاارکهاای علام و فنااوری در
دانشیاهها مشغول به فعالیت هستند و اهمیت آنهاا با ای رشاد اقتصاادی در کشاور و همچناین
تجمع و درصد باالی حضور دانشوران در این ش کتها دلی انتخا این ش کتهاا با ای اجا ای
پژوهش است .ب ای توزیع پ سشنامهها از دو روش م اجعه مستقیم و ایمی و با ای نموناهگیا ی
نیز از روش ساده و راحت 1استیاده شده است .در این روش اف ادی که در زمان مناسب در مکاان
مناسب ق ار دارند بهعنوان اعضای نمونه انتخاا ما شاوند .در پایاان باهمنظاور رعایات اخاالق

1. Convenience Sampling
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پژوهش به ش کت کنندگان تضمین داده شده که اطالعات آنها کامال محیوظ خواهناد ماناد و در
پایان پژوهش معدوم خواهند شد.
جهت انجام این پژوهش ،محققین از پ سشنامه رهب ی دانشوران در سازمانهای دانشبنیاان
آتش و رستیار ( )1397استیاده ک دند که دارای  5سازه م باشاد؛ کاه ایان پانج ساازه شاام :
ویژگ های وظییهای ( 16سوال)؛ ویژگ هاای دانشا ( 17ساوال)؛ ویژگا هاای اجتمااع (11
سوال)؛ عملک د (شام عملک د وظییهای و زمینهای جمعا  12سوال) و درگی ی شغل ( 5سوال)
است .در پ سشنامه از مقیاس  5درجهای لیک ت استیاده شده که بازهای از کاامال موافا ( )5تاا
کامال مخالف ( )1دارد .سثاالت و مقیاس پ سشنامه استاندارد بوده و قبال در پژوهشهای متعادد
(مورجسون وهامی ی2006 ،؛ رینی  ،2012 ،1شاهین ،کوباک و یواسال2014 ،2؛ پادی و روسایو،3
 )2011استیاده شدهاند .همچنین پ سشنامه به تأییاد صااحبنظا ان و اسااتید م باو رساید و
پایای درون آن نیز با ض یب آلیای ک ونباخ تأیید شد؛ آتش و رستیار ض یب پایاای با ای ها
سازه را از  0/76تا  0/94گزارش دادهاند .ب ای ب رسا روایا ساازه پ سشانامه از تحلیا عاما
تاییدی استیاده شد که نتایج نشان از روای سازه مناسب پ سشانامه داشات (آتشا و رساتیار،
.)1397
یافتهها
یافتههای حاص از پژوهش در دو بخش گزارش م شود .بخاش اول شاام مشخصاات جمعیات
شناخت نمونه موردب رس است .اکث اعضای نمونه آماری این پژوهش باه لحااظ جنسایت70 ،
درصد م د و  30درصد زن ،از نظ وضعیت تاه  38درصد متاه و  62درصد مج د؛ از نظ سن
 21درصد بین  20ال  25سال 33 ،درصد بین  26ال  30سال 29 ،درصد بین  31ال  35سال
و  18درصد بین  36ال  40سال هستند .آمارههای توصیی متغی های پژوهش شام میانیین و
انح اف معیار به هم اه ض ایب همبستی بین متغی ها در جدول شماره  1گزارش شده اسات .باا
توجه به اینکه دادههای این پژوهش مطاب با آزمون کولموگ وف  -اسمی نف ف ض ن مال بودن را
دارا بودند ،لذا از ض یب همبستی پی سون و در نتیجه آزمونهای پارامت یک استیاده شده است.
در جدول  1مات یس همبستی بین متغی های پاژوهش و مشخصاات توصایی (میاانیین و
انح اف معیار) متغی ها آمده است.

1. Rineer
2. Şahin, Çubuk & Uslu
3. Paddey & Rousseau
108

فصلنامه مشاوره شغل و سازمان  /دوره  ،10شماره  / 36پاییز 1397

رهب ی دانشکاران در سازمانهای دانش بنیان :نقش ویژگ های کاری ب عملک د کاری
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و همبستگی متغیرها
میانگین

انحراف معیار

ویژگی وظیفهای

SOCIAL

ویژگ های
اجتماع

3/90

0/72

0/11

0/13

1

TASKPER

عملک د وظییهای

3/67

0/93

0/32

0/29

0/10

1

CONTEXPE

عملک د زمینهای

3/75

0/87

0/23

0/19

0/21

0/66

1

WORKINV

درگی ی کاری

3/87

0/91

0/34

0/21

0/26

0/59

0/47

ویژگی دانشی

ویژگی اجتماعی

عملکرد وظیفهای

عملکرد زمینهای

TASK

ویژگ های دانش

3/96

0/55

0/19

1

در مدل

درگیری کاری

KNOWLEDG

ویژگ های
وظییهای

4/07

0/55

1

عالمت اختصاری

1

همانطور که در جدول  1مشاهده م شود بین متغی های پژوهش همبساتی مثبات آمااری
مشاهده م شود .بیشت ین همبستی م بو به درگی ی کاری و عملک د وظییهایست و کمتا ین
ض یب همبستی بین ویژگ اجتماع و ویژگ وظییهای م یاشد.
شک  2نتیجه نهای تحلی مسی را در حالت اعداد معن داری نشاان ما دهناد .با اسااس
الیوی اعداد معن داری ،قدر مطل کلیه اعداد معن داری م بو به پارامت های الیو (بهجز مسای
ویژگ های اجتماع به عملک د وظییهای) از  1/96بزر ت است و معن دار شادهاناد .لاذا تاأری
معنادار ویژگ های وظییهای ب عملک د وظییهای و زمینهای دانشوران ،همچناین تاأری معناادار
ویژگ های اجتماع ب عملک د زمینهای دانشوران ،و تأری معنادار ویژگ های دانش ب عملکا د
وظییهای و زمینهای دانشوران مورد تایید ق ار گ فت و تأری ویژگ اجتماع ب عملک د وظییاه-
ای تأیید نشد .این نتایج در جامعهی مورد نظ در سطح اطمینان  %95ب رس شدهاند.
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شکل  :2مدل نهایی پژوهش در حالت استاندارد

شاخصهای ب ازش مدل در جدول 2آمده است
جدول  :2شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش
کای اسکوئر
89/15

درجه
آزادی
39

نسبت کای

شاخص برازش

سطح

شاخص ریشه دوم

اسکوئر به درجه

توکر لوئیس

معنیداری ( P

آزادی

()CFI

)- value

2/28

0/91

0/001

میانگین مربعات
RMSEA
0/07

ب ای ب رس ف ضیه  ،2از روش «معادالت ساختاری تعدی شده» ،1استیاده و ابتادا از آزماون
تغیی ات ض یب تعیین (  ،) R2ب رس شد که آیا متغی درگی ی کاری م تواند باهعناوان متغیا
تعدی گ رابطه بین ویژگ های کاری و عملک د به حسا آید یا خی ؟ با ای ایان آزماون جملاه
تعامل یعن حاص ض متغی مستق در متغی تعدی گ محاسبه م شود .ب ای رفاع مشاک
همخط مقادی استاندارد متغی ها با استیاده از ن مافزار  SPSSبه دست آمد و جملاه تعاامل از
این مقادی استاندارد محاسبه شد .چنانچه پس از اضافه شدن جمله تعامل میزان ض یب تعادی
بهصورت معن داری افزایش یابد ،م توان متغی مورد نظ را یک متغی تعدی گ در نظ گ فت.

1. Moderated Structural Equation Modeling
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جدول  :3نتایج حاصل از آزمون تغییرات ضریب تعیین
فرضیه

متغیرها

مدل

 7الف

ویژگ های وظییهای،
درگی ی کاری و
عملک د وظییهای

7ب

ویژگ های وظییهای،
درگی ی کاری و
عملک د زمینهای

7پ

ویژگ های دانش ،
درگی ی کاری و
عملک د وظییهای

7ت

ویژگ های دانش ،
درگی ی کاری و
عملک د زمینهای

7ث

ویژگ های اجتماع ،
درگی ی کاری و
عملک د وظییهای

7چ

ویژگ های اجتماع ،
درگی ی کاری و
عملک د زمینهای

ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

تغییرات
ضریب
تعیین

تغییرات
F

عدد
معنیداری
F

مدل 1

0/32

0/10

0/039

26/52

0/00

مدل 2

0/32

0/12

0/023

5/68

0/018

مدل 1

0/23

0/025

0/025

5/64

0/018

مدل 2

0/24

0/029

0/005

1/07

0/302

مدل 1

0/29

0/14

0/009

2/10

0/014

مدل 2

0/31

0/18

0/042

1/59

0/021

مدل 1

0/19

0/004

0/000

0/23

0/88

مدل 2

0/19

0/009

0/000

0/007

0/93

مدل 1

0/10

0/01

0/012

2/71

0/000

مدل 2

0/25

0/066

0/054

12/93

0/101

مدل 1

0/21

0/045

0/045

10/57

0/000

مدل 2

0/25

0/064

0/019

4/41

0/037

همانطور که دیده شد ،با توجاه باه اینکاه پاس از اضاافه شادن جملاه تعاامل باه معادلاه
رگ سیون ،میزان معن داری  Fب ای ویژگ های وظییهای ،درگیا ی کااری و عملکا د زمیناهای؛
ویژگ های دانش  ،درگی ی کاری و عملک د زمینهای؛ و ویژگ های اجتماع  ،درگیا ی کااری و
عملک د وظییهای بیشت از  0/05شده ،م توان گیت متغی درگی ی کااری ارا تعادی گا ی در
رابطه بین ویژگ های وظییهای ،ویژگ های دانش و ویژگ های اجتماع باا عملکا د زمیناهای
ندارد؛ اما ب ای سای متغی ها با توجه به افزایش معن دار مقدار ض یب تعیین ،ادامه تحلی مسای
با استیاده ازجمله تعامل انجام شده است .چنانچه ار جمله تعامل با متغیا وابساته معنا دار
باشد نشانی تأیید ار تعدی گ ی است .نتایج حاص از تحلی مسی ب ای متغی های ویژگ هاای
وظییهای ،درگی ی کاری و عملک د وظییاهای؛ ویژگا هاای دانشا  ،درگیا ی کااری و عملکا د
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وظییهای؛ و ویژگ های اجتماع درگی ی کاری و عملکا د زمیناهای؛ در شاک هاای  3و  4و 5
آمده است .ح ف  Zدر ابتدای نام متغی به معن مقادی استاندارد آن است.

شکل  :3تحلیل مسیر تعدیلشده ویژگیهای وظیفهای ،درگیری کاری و عملکرد وظیفهای

شکل  :4تحلیل مسیر تعدیلشده ویژگیهای دانشی ،درگیری کاری و عملکرد وظیفهای
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شکل  :5تحلیل مسیر تعدیلشده ویژگیهای اجتماعی ،درگیری کاری و عملکرد زمینهای

با توجه به بزر ت بودن عدد معن داری جمله تعامل با متغیا وابساته در هماه رواباط از
 ،1/96ار تعدی گ ی درگی ی کاری در رابطه ویژگ های وظییهای و عملک د وظییهای ،ویژگا -
های دانش و عملک د وظییهای و ویژگ های اجتماع و عملک د زمینهای ،مورد تأیید ق ار ما -
گی د.
بحث و نتیجهگیری
ش کتهای دانشبنیان با ویژگ های از قبی جوان بودن ،جدید بودن فناوری ،اندازه ش کت کاه
اغلب کوچک و متوسط هستند ،مستق بودن از منظا سا مایه ،ویژگا هاای مثسساان آنهاا و
موضوع فعالیت که به به هب داری از دانش جدید یا فناوری متم کز و یا فعالیت در حوزه پاژوهش
اشاره دارد شناخته م شوند (خیاطیان ،طباطبائیان ،امیا ی ،الیاسا  )1394 ،و نقاش ایشاان در
اقتصاد ای ان روزبه روز پ رنگت م شود .افزایش به هوری ش کتهای دانشبنیان منج به بهباود
فعالیتهای اقتصادی آن ها خواهد شد و جا دارد در کنار توجه و ارائه تسهیالت به این ش کتهاا،
در زمینه پژوهشهای مدی یت نیز توجه ویژهای به این ش کتها صورت گی د.
این پژوهش با هدف تبیین نقش ویژگ های کاری (شام ویژگا هاای وظییاهای ،دانشا و
اجتماع ) ب عملک د شغل دانشوران انجام گ فت .پس از تجزیه و تحلی دادههاا مشاخص شاد
ویژگ های وظییهای ار معن داری هم ب عملک د وظییهای و هم ب عملک د زمیناهای دارد .ایان
نتیجه با نتایج سای پژوهشها ازجمله پژوهش جاوه ی و یحیا ( )2016و پاژوهش صانوب ی و
رضای ( )1389مطاب اسات .البتاه ه ناائوس و میکاولیچ ( )2014در پاژوهش خاود ایانطاور
استدالل ک دهاند که تأکید زیاد ب خودمختاری و هویت وظییه م تواند موجب کاهش رفتارهاای
113

عل آتش  ،عباسعل رستیار

زمینهای در دانشوران شود؛ اما در این پژوهش ویژگ های دانش با عملکا د زمیناهای نیاز (باا
ض یب مسی  )0/34ار مثبت و معن دار (ه چند کم) داشته است که از ایان لحااظ نتاایج ایان
پژوهش با پژوهش ه نائوس و میکولیچ متیاوت است .شاید یک از دالی این ام  ،به تیااوتهاای
موجود در جوامع آماری دو پژوهش م بو باشد .البته در پژوهش ایشان نیز ویژگ های وظییاه-
ای ب عملک د زمینهای ار داشته است ،اما به اندازهای نبوده که معن دار باشد.
ویژگ های دانش نیز همانند ویژگ های وظییهای با ض یب تأری باالی ب نتاایج عملکا دی
ار گذار بوده است .این نتیجه با پژوهش ه ناائوس و میکاولیچ ( )2014نیاز همخاوان دارد .ایان
مهم ،ماهیت متیاوت و اهمیت کار دانش را در سازمانهای دانشبنیاان اما وزی بایش از پایش
آشکار م سازد .واضح است که دانشوران مشتاق کارهای هستند که نیازمند پا دازش اطالعاات،
ح مسلله و تنوع مهارت باالی بوده و دانش و تخصص ایشاان را تماماا بکاار گیا د .در چناین
محیط دانشوران متعهد م شوند تا نه تنها عملک د ف دی باالی داشته باشند ،بلکاه در راساتای
بهبود عملک د همکاران خود نیز تالش خواهند ک د.
نتایج این پژوهش حاک از آن است که ویژگ های اجتماع ب عملک د وظییهای ار معنا -
داری ندارد که در پژوهش ه نائوس و میکولیچ ( )2014نیز چنین نتیجهای حاصا شاده اسات.
دلی این ام را م توان چنین استدالل ک د که انجام رفتارهای اجتمااع و ناوعدوساتانه گااه
نیازمند تخصیص وقت و تالش بیشت ب ای انجام این کار است ،اما با توجه به اینکه دانشاوران باا
فعالیتهای متنوعت و وظایف پیچیدهت ی س و کار دارند لذا نم توانند بهطور هامزماان هام باه
عملک د وظییه ای بپ دازند و هم به ارتباطات با دیی ان توجه ویژه داشته باشند .در ب رسا مادل
نهای پژوهش نیز شاخصهای ب ازش نشان دادند که مدل دارای ب ازش مناسب است و پیشاینه
تحقی توانسته است از مدل نهای پژوهش حمایت کند.
همچنین نتایج حاص از تحلیا دادههاا نشاان داد هنیاام کاه کارکناان احسااس تعلا و
درگی ی ذهن با کار دارند ،تأری ویژگ های وظییهای ب عملک د وظییهای بیشت از حالت است
که این درگی ی وجود ندارد .این ادعا ب ای ویژگ های دانش و عملک د وظییهای و ویژگا هاای
اجتماع و عملک د زمینهای نیز صادق است.
در تبیین نتایج یافتههای این پژوهش م توان گیت کاه مشااغ دارای ویژگا هاای شاغل ،
تح یک پذی ی کارمندان و کارکنان را در سطح باالی از انییزش با ای آنهاا درونا ما کناد و
نیازهای م تبه باالی دیی آنها (عزت نیس و خودشکوفای ) منجا باه عملکا د شاغل و رفتاار
کاری مناسب و مثبت م شود (رجیو2002 ،؛ به نق از رجب )1390 ،؛ به نظ م رسد مشااغل
که از ویژگ های مانند تنوع شغ  ،استقالل ،دریافت بازخورد و اهمیت وظییه ب خاوردار هساتند
عملک د بیشت ی ایجاد م کنند تا مشاغل که فاقد این ویژگ ها هستند .ب ای مثال ت ن و ارناس
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( ،1965ب گ فته از چییو و چاین )2005 ،1؛ درانا و محمادی ( )1384و لاوه  ،ناوی  ،ماول و
فیتزج الد )1985( 2دریافتند که از میان پنج مثلیه ویژگ های شغ  ،به ت تیب اساتقالل شاغ ،
تنوع شغ  ،بازخورد شغ  ،اهمیت شغ و هویت شغل با خشنودی شغل کارمندان رابطه مثبات
و معناداری دارند .نای و ووه ا 3نیز تاکید دارند که فقدان کار معنادار ،ناتوان شغ در اجازه اب از وجود باه
دانشور و روابط ضعیف و کم کیییت کاری در پدیده بییانی از کار در دانشاوران تأری گاذار اسات (ناای و
ووه ا .)2010 ،در پژوهشهای مختلف از جمله پژوهش دسوسا و دای ندانک 4که در ابعاد مختلف رفتااری
دانشکاران از جمله رهب ی انجام شده است ب تأری خود سازماندها  ،داشاتن کااری مهام و قادردان از
دانشوران ب ای کاری که انجام دادهاند در ایجاد انییزه و ار بخشا رهبا ی تاکیاد شاده اسات (دسوساا و
دای ندانک.)2010 ،
با توجه به اینکه دانشوران دارای خواستههای متیاوتت ی نسبت به سای کارمنادان هساتند،
لذا ویژگ های وظییهای باید با دقت بیشت ی با ای ایان کارکناان تعیاین شاود .باهعناوانمثاال
دانشوران نیاز به استقالل کاری بیشت ی دارند و م خواهند تا مسلولیت انجام کار خود را از ابتدا
تا انتها در دستگی ند .همچنین این قش از کارکناان در مقایساه باا ساای ین ما بایسات طیاف
وسیعت از وظایف را انجام دهند .لذا مدی ان و صاحبان ش کتهاای داناشبنیاان کاه باهصاورت
وسیعت ی با دانشوران در ارتبا هستند ،م بایست کارهای این اف اد را هم باه لحااظ عماودی و
هم به لحاظ افق غن ت کنند .این ام موجب افزایش انییزش آنان شاده و موجاب ما شاود تاا
تالش بیشت ی جهت بهبود عملک د خود انجام دهند .همچنین پیشنهاد ما شاود کاه رهبا ان و
صاحبان کسبوکارهای دانشبنیان ،به دلی اینکه بیشت از سای ین با دانشاوران سا وکار دارناد،
توجه بیشت ی به غن سازی شغل آنان با تأکید ب ویژگ های دانش داشته باشند.
در مورد محدودیتهای این پژوهش م توان گیت ابزار این پژوهش از نوع خود گازارشدها
بوده است که بهت است در پاژوهشهاای دییا از روشهاای دییا جماعآوری اطالعاات مثا
مصاحبه و مشاهده بیشت استیاده شود؛ نمونه این پژوهش محدود اسات کاه بهتا اسات جهات
تعمیمپذی ی بیشت نتایج در نمونه گست دهت ی مورد ب رس ق ار گی د؛ باا وجاود اینکاه در ایان
پژوهش طیف وسیع از ویژگ های کاری در قالب سه دسته کل مورد ب رسا قا ار گ فات اماا
همچنان ویژگ های دیی ی نیز هستند که در قالب این سه دسته ق ار نم گی ند .عاوامل مانناد
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ویژگ های فیزیک  ،ویژگ های ماوقت  ،ویژگا هاای گ وها و ساازمان از جملاه متغی هاای
هستند که م توان نقش آنها ب عملک د دانشوران را ب رس ک د.
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