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چکیده
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آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی به تعداد  120نفر و نمونه بر اساس جدول
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اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد (.)r=0/509
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 .1مقدمه
اعتماد سازمانی 1پدیدهای است که بهموجب آن ،خطمشیهای سازمان ،آنگونوه کوه
بیانشده است بهطور منصوفانه اداره و انجوام خواهود شود االووانی و حسوینی.)1392 ،
اعتماد سازمانی موجوب تسویی اطالعوا
اطالعا

در سوازمان و سویی شودن هموه افوراد در

سازمانی ،تعید سازمانی و تعید به ادای وظیفه در سازمان میشود احودادنیا و
و

خیرخواهی ،شایسوتگی و انسوجام همکواران و رهبوران میشوود اعباسوی و همکواران،
 .)1395جو اعتماد زمانی به وجود میآید که مدیران آنچوه را کوه متعیود بوه انجوام آن
بودهاند را انجام دهند و رفتارشان اابو پیشبینوی باشود .سو
میگردد که کارکنان جریان اطالعا

را در سازمان منحرف کنند و سوءظ و بودگمانی

در بی کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطا
تصمیما

پوایی اعتمواد باعو

بواز و صواداانه در سوازمان از بوی بورود و

سازمان از کیفیت م لوبی برخووردار نباشوند احودادنیا و همکواران.)1392 ،

بدون اعتماد سازمانی ،احتما حداا و یا هیچ شانسی وجود ندارد که سازمان ،بتوانود
به اهداف استراتژیک خود دست یابود .بورای افواایش اعتمواد سوازمانی ،مودیران بایود
محی ی را ایجاد کنند که برای هر یک از کارکنان ااب توجه و مشویود باشود ا Odim,
 .)2014افرادی که به همکاران خود اعتماد دارند و احساس همبستگی عمیقی با آنها
دارند ،نسبت به همکارانشان و کار آنها مالحظه و اهمیت بیشتری اائو هسوتند و بوه
آنها کمک میکنند تا وظایف خود را بیتر انجام دهند .عالوه بر ای  ،اعتمواد سوازمانی
میشود در بی کارکنان احساس عدالت ،توجه و حمایت سازمان از آنها ایجواد

شود و کارکنان م م :باشند که سازمان در تعام با آنها فرصتطلبانه عم نمیکنود
ه چنی در ای شرایط ،کارکنان باور دارند که سازمان از آنها مراابت میکند و نسبت

1 Organizational Trust
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همکواران .)1392 ،ایو ویژگوی نوعواً شوام اابلیوت اعتمواد و اطمینوان ،مبوادت

باع
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به مسائ آنها حساس اسوت .چنوی کارکنوانی عالاوه زیوادی بوه مشوارکت و ابوو
مس:ولیت در زندگی سازمانی دارند .ای کارکنان با کمک مشتااانه بوه دیگوران ،بوهویژه
آنان که مشکالتی مرتبط با کاردارند ،سبب میشوند عملکرد کلی سوازمان بیبوود یابود.
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 68احتماتً ای کارکنان در صور

لاوم اادرند بیشازحد مرسوم کار کنند ،دارای وجودان

کاری زیاد هستند ،کمتر از شرایط سختکاری شوکایت میکننود و مبوادر

بوه انجوام

ااوداماتی مینماینود کوه تصوویر سوازمان را در اجتموا بیبوود بخشوند .علوت چنوی
فعالیتهایی ای است که چنی کارکنانی به سازمان ،همکاران و مودیران خوود اعتمواد
دارند ،سازمان را پشتیبان خوود دانسوته و در وااو خوود را از سوازمان جودا نمیداننود
اشیرازی و همکاران.)1391 ،
واتی اعتماد در سازمان به وجود میآید کارکنان با اطمینان میتوانند به تسیی دانش
بپردازند .ازنظر هالس 2ا )2001تسیی دانش شوام مجموعوهای از رفتارهوا اسوت کوه
میتواند تسیی گر نو روابط افراد با همدیگر ،دستیابی بیتر به اطالعا

موردنیاز افراد،

کاهشدهنده زمان موردنیاز برای ح مسائ و در نیایت بیبوددهنوده کیفیوت دررونود
انجام امور باشد .در ای راستا تسیی دانش سازوکاری است کوه دانوش در بوی افوراد
انتقا مییابد .درنتیجه ،از طریق انتقا دانش ،افراد به سومت تسویی ااوداما

جدیود

ترغیب میشوند بنابرای میتوان نتیجه گرفت که تسویی دانوش ،بوه ارزشومند کوردن
دانش موجود در سازمان کمک میکند .عالوه بر ای  ،اهمیت تسیی دانوش در مقوات
روانشناختی مرتبط بوا کوار بوهخوبی شناختهشوده اسوت ا.)Wang & Noe, 2010
تسیی دانش به بیبود و تحکی راب ه بی افراد منتق کننده دانوش و جمو آوری دانوش
کمک میکند .باای حا  ،بیشتر م العا

تحقیقاتی ،انتقا دانش را بهعنوان یک ویژگوی

واحد از اشتراکگذاری دانش در نظر میگیرند درحالیکه جمو آوری دانوش را نادیوده

2 Hales

میگیرند ا.)Goh et al, 2014
شواهد نشاندهنده ای موضو است که زمانی که سازمانها دارای فرهنگ اعتمواد و
مشارکتاند نوآوری ،یادگیری و انتقا دانش با سرعت بیشتری اتفاق میافتود ا Shih
 .)& Susanto, 2011رفتارهای نوآورانه 3بهعنوان یک رفتار پیچیده ،شام فراینودی
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سه مرحلهای از تولید ،پشوتیبانی و عمو بوه یوک ایوده اسوت ا.)Robinson, 2010
بهکارگیری دانش بر بیبود عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر مثبوت دارد .رفتوار نوآورانوه،
ایدههای نو و بدی را برای به رسمیت شناخت فرصتهای جدید و بسیار میو ایجواد
میکند ا .)Kim et al, 2013با پیشرفت روزافاون دانش و فناوری و جریان گسترده
اطالعا  ،امروزه جامعهی ما نیازمند پرورش انسانهایی اسوت کوه بتواننود بوا روشوی
نوآورانه با مشکال

روبرو شده و به ح آنها بپردازند .با ای رویکرد نیاز به آموزش،

تقویت خالایت و ایجاد افکار نو برای رسیدن به جامعهای شوکوفا از اهمیوت خاصوی
برخوردار است امیرآمیا و همکاران .)1396 ،تحقیقوا

نشوان داد کوه بیوان ایودههای

جدید از طریق کارکنان ،نیازمند مشوّق و انگیاه است انگیواهای کوه بتوانود رغبوت در
افراد ایجاد کند که بدون ترس ،ایدههایشان را بیوان کننود .بررسوی نکواتی کوه موجوب
سوکو

افوراد در ابوراز ایوده نوآورانوه میشووند ،نکوا

جالوبتوجیی را در بوردارد

ا .)Schulte, 2010کارمندی دارای رفتار کاری نوآورانه است که برای مسائ کواری،
ایدهها و راهح ابتکاری و جدید خلق کند و بهطور مرتب روشها ،ف هوا و اباارهوای
جدید را در جیت ایجاد نوآوری در کار خود جستجو کند و به دنبا جلب حمایوت و
پشتیبانی دیگران از ایدههای نوآورانه خود و تائید آنان باشد و مدیران سازمان را مشتاق
به پذیرش ایدههای نوآورانه نماید و درنیایت ایدههای نوآورانه را با روشی نظاممند بوه

3 Innovative behavior
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حواجیزاده و سورداری ا )1397نیوا نشوان دادنود کوه خلوق ،ذخیرهسوازی ،تسویی و

محیط کاری خود معرفی و آنها را کاربردی کند اشیری و همکاران.)1395 ،
سازمان تأمی اجتماعی یکنیاد عمومی غیردولتی است و دارای وظایف عمده در
دو بخش بیمهای و درمانی میباشد و مخاطبینش ،تعداد زیادی از جامعه را در
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 70برمیگیرد .با توجه به وظایف می و متعدد ای سازمان ،کیفیت ارائه خدما

آن نیا،

اهمیت ویژهای پیدا میکند .مدیران ای سازمانها میکوشند تا اندیشه و فرهنگ مشتری
محوری را در سازمانهای خود توسعه داده و از طریق تمرکا بر نیازهای مشتریان
پاسخگویی صحی به خواستههای آنان باشند .رفتار کاری نوآورانه یکی از ابعاد می
جامعهشناختی سازمانهای خدماتی ازجمله سازمان تأمی اجتماعی است و کارکنان
میتوانند نقش میمی در ارتقاء و کیفیت سازمان خود ایفا کنند .بروز رفتار کاری
نوآورانه از سوی کارکنان ،سازمان را به مناب بیشتر مجیا کرده و نیاز به مکانیامهای
رسمی پرخرج را کاهش میدهد و از ای طریق ایجاد مایت راابتی میکند .با توجه به
تحقیقا

انجامشده ،به نظر میرسد یکی از ابعاد میمی که رفتار کاری نوآورانه را

کاهش داده ،عدم اعتماد و تسیی دانش یا کمبود آن است .با فقدان یا کاهش اعتماد
سازمانی و تسیی دانش ،ما کمتر شاهد رفتار کاری نوآورانه از سوی کارکنان هستی .
لذا با توجه به م الب م رحشده ،چنانچه سازمان بخواهد در چنی شرای ی نوآور باشد
و خود را با تغییرا

فااینده عصر خودسازگار سازد ،باید توسعه و گسترش فضایی

مناسب که پرورش و رشد دانش را ممک سازد و آنان را به مرز آفرینندگی برساند را
در دستور کار خود ارار دهد و در جیت بیبود و توسعه آنها برای ارتباط س
عملکرد نوآورانه تالش کنند .کارکنان سازمان تأمی اجتماعی از طریق اعتماد و تسیی
دانش میتوانند رفتارهای کاری نوآورانه خود را بروز دهند .اعتماد سازمانی و تسیی
دانش نیا اگر بازندگی کاری کارکنان پیوند بخورد نیروی ادرتمندی حاص میشود که
افراد تقریب ًا با هااران ساعت کار میتوانند لحظا

لذ بخشتر ،متوازنتر و معنادارتری

را تجربه کنند و کارکنان با یافت چرایی کار خود ،تمامی وجودشان را به سازمان
میآورند و کار را بهعنوان یک مأموریت پنداشته و موجب افاایش رفتار کاری نوآورانه

آنان میگردد .با توجه به م الب بیانشده مقاله حاضر در پی پاسخگویی به ای سؤا
پژوهشی است که آیا بی اعتماد سازمانی و تسیی دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان
سازمان تأمی اجتماعی راب ه وجود دارد؟
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 .2مبانی نظری
تزمۀ وجود حس اعتماد در سازمان بر کسی پوشیده نیست ولی وجوود اعتمواد در
فرایندهای نوآورانه یا به عبارتی وجود اعتماد در خلق نوآوری ،به چوه دلیو میتوانود
اهمیت داشته باشد؟ تحقیقا

نشان داد کوه بیوان ایودههای جدیود از طریوق کارکنوان،

نیازمند مشوّق و انگیاه است انگیاهای که بتواند رغبت در افراد ایجاد کنود کوه بودون
ترس ،ایدههایشان را بیان کنند .بررسی نکاتی که موجوب سوکو
نوآورانه میشوند ،نکا

افوراد در ابوراز ایوده

جالبتوجیی را در بردارد ا.)Schulte, 2010

عوام متعددی میتوانند موجبا

سکو

نوآوری را فراه سازند .ترس از تمسخر

ه ردیفان ،جدی نگرفت موافوق ،سورات ایوده از همکواران در جلسوههای جمعوی از
عواملیاند که موجب سکو

افراد بوهجای ارائوۀ خالایتهوای ذهنوی میشووند .ایوده

اعتماد به نوآوری در پاسخ به همی عوام بازدارنده به وجود آمده است .اگر کارکنوان
ترس از مقاومت همکاران ،درگیری با مافوق یا اناوای اجتماعی را برای خوود متصوور
شوند بهطور حت سکو

در پیشگرفته و به فرایندهای فعلی هرچند با نقایص آشکار،

ت در میدهند ا.)Rahmat Shazi, 2015
هرگاه کارکنان اطمینان داشته باشند همکارانشان به ایودههای آنهوا گووشداده و از
آنها حمایت میکنند و به هر ایده و پیشنیاد جدیدی که بیان میشود اهمیت میدهند و
کارکنان تمای پیدا میکنند رفتار کاری نوآورانه بیشتری از خود نشوان دهنود ا Clegg

رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی)

تبیی اعتماد سازمانی و رفتار کاری نوآورانه

 .)et al, 2002بنا به اعتقاد توماس و ولتوس 4ا )1990کارکنانی که به خاطر پیشنیادها
و ایدههایشان در بیبود روشها و فرآیندها مورد اعتماد هسوتند ،بورای انجوام وظوایف
انگیاه بیشتری دارند و احتما بروز رفتارهای کاری نوآورانه در آنها افواایش مییابود.
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 72هنگامیکه آنها بر انجام کارهایشان کنتر بیشتری دارند ،ایدههای جدید بیشتری تولید
و اجرا مینمایند )(Damanpour & Schneider, 2006
کولا 5و همکاران ا )2009بیان میدارند کارکنان به خاطر نبود اعتماد بی همکاران،
از ارائه ایدههای جدید بورای تغییورا

مثبوت در سوازمان خوودداری میکننود زیورا از

تعارض ،مقاومت و اناوای اجتماعی از طرف همکارانشان واهمه دارند .اعتماد نوآوری
برای ایجاد یک محیط حمایتی برای نوآوری عاملی اساسی شناختهشوده اسوت .اعتمواد
نوآوری به غلبه بر تفاو های بی کارکنان نوآور و غیر نوآور کمک میکند .در محی ی
که اعتماد نوآوری حاک باشد خواسته کارکنان برای مشارکت در ایدهها و دیودگاههای
جدید تسیی میشود .لی 6ا )2010بیان میکند که ادراک کارکنان در موورد همواهنگی
اهداف و ارزشها ،اعتماد را به دنبا خواهود داشوت .نووآوری مسوتلام ریسوک اسوت
ا )Janssen et al, 2004و افراد خالق و نووآور بایود توالش کننود و امکوان بوروز
تعارض و اختالف با همکاران و همچنی شکست را بپذیرند .در چنی مواردی ،اعتمواد
نوآوری به کارکنوان بورای ریسوکپذیری جرئوت میدهود .کارکنوانی کوه اعتقاددارنود
نیازهایشان با تقاضاها و نیازهای شغلیشان تناسب دارد ،احتماتً روشهای جدیودی را
برای انجام کارها پیشنیاد میدهند و به همکاران خود کمک میکنند تا حس همکواری
دوجانبه در بی آنها برای ایجاد یک محیط سرشار از اعتماد و حمایوت پورورش یابود.

4 Thomas & Velthouse
5 Cools
6 Li

اعتماد ،کارکنان را برای همکاری و حمایوت از ایودههای یکودیگر از طریوق تعامو و
اشتراک دانوش ترغیوب میکنود ا .)Janssen, 2005رفتوار کواری نوآورانوه کارکنوان
هنگامی مجس میشود که روابط خوب بی فردی میان اعضاء یک تی زبده و باکیفیت،
روابط موجود میان کارکنان و همچنی بی تی ها و سازمان را تغییر دهد ا Zakaria et
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 .)al, 2004وندر وگت و جانس  7ا )2003بر نقش اعتماد در ارتقاء نوآوری در میوان

تبیی تسیی دانش و رفتار کاری نوآورانه
تسیی دانش شام تباد دانش ضمنی و صوری در سو

فورد ،گوروه و سوازمان

میباشد .تسیی دانش ،فعالیتی برای نشر و انتقا دانش از یک فرد ،گروه یا سازمان بوه
سایر افراد و برای کسب مناف مشترک اسوت کوه نیازمنود همکواری میباشود .افوراد و
گروهها باید توجه داشت که تسیی دانش" فعالیتی غیرطبیعی" میباشد .تسویی دانوش
یک عم ارادی است کوه دانوش از راه انتقوا آن بوه سوایر افوراد ااب اسوتفاده مجودد
مینماید .ای فرایند فقط واتی اتفاق میافتد که یک فرد بهطور وااعی عالاهمند کموک
به دیگری برای توسعه توانمندی جدید باشد .تسیی دانش ،نیت کارکنان یوک سوازمان
برای به اشتراکگذاری دانش با همکارانی است که بوه دسوت آورده یوا خلوق کردهانود
ا.)Abili et al, 2016
هدف تسیی دانش ،خلق دانش جدید ،از طریق ترکیبهای مختلف دانش موجوود
یا بیرهبرداری بیتر از آن است .در تسیی دانش آشکار ،افراد اطالعا

مناب مختلف را

برای دیگران توزی میکنند و در تسیی دانش نیان نیا کارکنان از طریق گفتگو و تفکر
درباره تجربههای خود به تسیی دانش نیان میپردازند .تسیی دانش بیوان میکنود کوه
افراد عقاید و اعمالشان را بهصور

دوجانبه اغلب با می و رغبت بیشتر و گاهی کمتر

7 Van der Vegt & Janssen

رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی)

گروههایی که وظایف مشابیی برای رسیدن به اهدافشان انجام میدهند ،تأکید میکنند.

انتقا میدهنود .دروااو اشوتراک دانوش در میوان کارکنوان را تسویی دانوش میگوینود
ا.)Abualoush et al, 2018
امروزه تسیی دانش بهعنوان یکوی از اجواای فراینود مودیریت دانوش در بالنودگی
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 74سازمانهای دولتی نقوش تعیی کننودهای دارد .اموروزه هموانطوری کوه سوازمانها بور
بهکارگیری سرمایه انسانی در مواجیه با تنگناهای بازار کار تمرکا دارند ،کارکنان نیا به
دنبا انتشار دانش خود در سراسر سازمان هستند .بنابرای  ،اباارهای راوابتی پیشوی و

سنتی چندان کارساز نیستند .در حا حاضر اباارهوای سونتی بورای ارتقواء در سوازمان
همچون انحصار اطالعا

و ممانعت از موفقیت همکاران غیرااب ابو است .بسویاری

از سازمانها برای به کنتر درآوردن دانش همکاران خود تکنولوژی جدیدی را به کوار
میگیرند ا.)Spieth & Abstein, 2004
در هر سازمان نوعاً افرادی هستند که میخواهند دانش را تسیی و اشواعه دهنود و
افرادی ه هستند که ترجی میدهند دانش خوود را بوهعنوان یوک دارایوی خصوصوی
نگیداری نمایند .هدف نیوایی تسویی دانوش کارکنوان ،توالش بورای انتقوا و تبودی
تجربههای و دانش همه افراد به داراییها و منواب سوازمانی ،منظوور افواایش و پیشوبرد
اثربخشی سازمانی است .تسیی دانش فعالیتهایی برای کمک به انجم هوایی از افوراد
که با یکدیگر کار میکنند ،تسویی تبواد دانوش میانشوان ،توانمندسوازی آنهوا بورای
یادگیری محور بودن و افاایش توانایی آنها برای دستیابی به اهداف فردی و سوازمانی
است ا.)Barão et al, 2017
نوکا ا )1994پیشنیاد میکند که نوآوری زمانی اتفاق میافتد که نیروی کار در دانش
خود با سازمان شریک باشد و واتی ای دانش مشترک پدید آمود ،بینشوی جدیود چوه
بهصور

همگرا و چه بهصور

واگرا به وجود خواهود آمود کوه درمجموو خواهود

توانست نوآوری سازمانی را افاایش دهد .درمجمو میتوان گفت که ،رفتار نوآورانه به
معنای تغییرا

نو ،سازنده و موفق در بازار است که ارتقای س

عملکرد سازمان را به

دنبا دارد ا .)Den Hartog & De Jong, 2010در رفتار نوآورانه ،منظور از تولید

ایده ،ایده پردازی و ارائه ایدههای نو از سوی کارکنان است .ترویج ایده به تالش افوراد
برای جلب حمایت و پشتیبانی مدیران و همکاران از ایدههای جدیود آنوان اشواره دارد.
پیادهسازی ایده ،شام تالشهایی برای تبودی ایودههای نوو بوه راهکارهوای عملوی و
پیادهسازی آنها در فعالیتهای کاری سازمانی است .کارمندی دارای رفتار نوآورانه در
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بعد تولید ایدههاست که برای مسائ کاری ،ایدهها و راهح های ابتکاری و جدید خلق
کار خود جستجو کند .در بعد ترویج ایدهها ،کارمندی دارای رفتار نوآورانه است که به
دنبا جلب حمایت و پشتیبانی دیگران از ایدههای نوآورانه خود و تائیود آنوان باشود و
مدیران سازمان را مشتاق به پذیرش ایدههای نوآورانه نماید .درنیایوت ،در بعود تولیود
ایدهها کارمندی دارای رفتار نوآورانه است که ایدههای نوآورانه را با روشی نظاممند بوه
محیط کاری خود معرفی و آنها را کاربردی کند ا.)Abualoush et al, 2018
پیشینه پژوهش
حاجیزاده و سرداری ا )1397در پژوهشی تحت عنوان توأثیر مودیریت دانوش بور
بیبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بور نقوش میوانجی یوادگیری سوازمانی در یوک
هولدینگ تولید محصوت

پتروشیمی اائد بصیر نشان دادند که مدیریت دانش با مدنظر

ارار دادن یادگیری سازمانی بهعنوان متغیر میانجی بور عملکورد نوآورانوه در هولودینگ
موردم العه ،تأثیری مثبت و مستقی داشته است .همچنی  ،فرضیا

فرعی پژوهش تائید

میکند که زیر فرایندهای مدیریت دانش اع از خلق ،ذخیرهسازی ،تسیی و بهکارگیری
دانش بر بیبود عملکرد نوآورانه سازمان تأثیر مثبت دارد .نوروزی رودپشتی و همکواران
ا )1397در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر و ارائه الگویی برای نقش تسیی دانوش
خارجی و نشت دانش بر عملکرد نوآورانه شرکت .نشان دادند که تسیی دانش خارجی
بر عملکرد نوآورانه تأثیر دارد ولی نشت دانش تصادفی اثر تعدی گری در ایو راب وه
ندارد و نشت تعمدی دانش اثر تعدی گری منفی دارد .چیارتنگی و همکواران ا)1395
نشان میدهند که بی خورده مقیاسهوای دو متغیور سورمایه اجتمواعی و اعتمواد راب وه
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کند و بهطور مرتب روشها ،تکنیکها و اباارهای جدید را در جیت ایجاد نوآوری در

معنادار وجود دارد .پرناک ا )1394به ای نتیجه رسیدند که همبستگی مثبت و بوات بوی
تمام ابعاد اعتماد سازمانی و ابعاد نوآوری سازمانی ابهاستثنای نوآوری رفتاری) بود .بور
ای اساس میتوان عنوان نمود که از طریوق اعتمواد نیوادی میتووان نووآوری سوازمانی

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال پنجم/شماره دوم /پاییز و زمستان 1398

 76دبیران را پیشبینی کرد .هادی زاده مقدم و همکاران ا )1393در پژوهشی تحوت عنووان
بررسی راب ه بی تسیی دانش و نووآوری در سوازمانهای خودما

موالی بانوک رفواه

کارگران به ای نتیجه رسیدند که راب ه معنادار و مثبتی میوان تسویی دانوش و نووآوری
وجوود دارد .مدهوشوی و کیوان ا )1392در پژوهشوی تحوت عنووان بررسوی راب وه
فعالیتهای زنجیره دانش با عملکرد نوآورانه شرکت کاله نشان دادند که بی یوادگیری
بهمنظور بات بردن مایت راابتی سازمان و بیرهوری ،شیر  ،چابکی و نووآوری راب وه
معنیداری وجود دارد .همچنی بی بروز یادگیری و افاایش عملکرد نووآوری سوازمان
که مشتم بر عملکرد سازمان در ایجاد محصوت

جدید ،خدما

جدیود ،روشهوای

تولید جدید ،ایجاد بازارهای جدید ،مناب جدید و روشهای سازماندهی جدید اسوت،
راب ه معنیداری وجود دارد .معی زاده میرحسینی و همکاران ا )1391نشان دادنود کوه
بی انتشار نوآوری با اعتمواد سوازمانی راب وه وجوود دارد .خصوصواً در موردپوذیرش
خدما

بانکداری همراه ،اعتماد از نقش بسیار میمی برخوردار است که اگر ای اعتمواد

بر اساس آگاهی نباشد ،پذیرش بانکداری سیار بهکندی صور

میپذیرد.

بیوکوزنگ و مونی  8ا )2017در پژوهشی تحت عنوان مودیریت دانوش و عملکورد
سازمانی با تأکید بر اهمیت نوآوری به ای نتیجه رسیدند که نووآوری ،راب وه مودیریت
دانش و عملکرد سازمانی شرکتهای خرد و کالن را بهطور کام میوانجیگری میکنود.
ریتات 9و همکاران ا )2015در پژوهشوی تحوت عنووان تسویی دانوش ،نشوت دانوش و

8 Byukusenge & Munene
9 Ritala

عملکرد نوآورانه نسبی به ای نتیجه رسیدند که اگرچه تسیی دانش بورای نووآوری در
بافت شبکه و سازمانهای همکار با شرکای خارجی ضروری است ،خ ر از دست دادن
دانش نیا برای سازمان بااهمیت است مانند اسرار تخصصوی ،فنواوریهوای اساسوی و
دیگر انوا دانش راهبردی می  .نشت دانش محرمانوه مویتوانود بورای سوازمان نووآور،
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زیانبار باشد همانطور که ممک است به از دسوت دادن ماایوای راوابتی منجور شوود.
شرکت نشان دادند که ااداما

تسیی دانش روی نوآوری و عملکرد تأثیرگوذار اسوت.

کاماساک و بولوتالر 11ا )2010در پژوهشی تحت عنوان تأثیر تسیی دانش بر نووآوری
نشان دادند که تسیی دانش بر ابعاد مختلف نوآوری تأثیرگذار است .وی و آککوماک

12

ا )2008بیان داشتند که نوآوری کانا می و اثرگذاری است که مؤلفه اعتماد از طریوق
آن بر رشد ااتصادی میتواند اثرگذار باشد .نوآوری همراه با مخاطره است بهطوریکوه
سرمایهگذار و پژوهشگر برای خلق آن نیاز به اعتماد دارند و ای می در محیط سرشار
از اعتماد تحقق مییابد .درنیایت از ای م العه ای طور نتیجوه گرفتنود کوه اعتمواد اثور
مثبت و معنیداری بر نوآوری و رشود ااتصوادی دارد و منواطق عقبافتوادهتر و کمتور
توسعهیافته ابرخی مناطق اتحادیه اروپا) به دلی فقر اعتماد س

نوآوری پوایینی را دارا

میباشند .الون 13و همکاران ا )2008به ای نتیجه رسیدند که اعتماد جانبی بوا هیچکودام
از ابعاد نوآوری راب های ندارد .اعتماد عمودی با نوآوری رفتاری راب ه مستقی دارد اموا
با نوآوری فرایندی و نوآوری در محصو معکوس راب ه دارد درحالیکه اعتماد نیوادی

10 Wanga & Wang
11 Kamasak & Bulutlar
12 Weel & Akçomak
13 Ellonen
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وانگ و وانگ 10ا )2012در پژوهشی تحت عنوان تسویی دانوش ،نووآوری و عملکورد

با تمام ابعاد نوآوری راب وه مسوتقی دارد .کلوج 14و همکواران ا )2002بوه ایو نتیجوه
رسیدند که اگر کارکنان به ای انتظارا

اعتماد نداشته باشند ،آنها نوآور نخواهند بوود.

روپ و هارینگتون 15ا )2002به ای نتیجه رسیدند که مدیران نوهتنیا بوهطور مسوتقی از
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 78طریق تشویق خیرخواهی فردی بلکه بهطور غیرمستقی از طریوق تشوویق جوو اخالاوی
سازمان که ارتباطا

کارکنان را ارتقا میبخشد میتوانند جوی از اعتمواد را در سوازمان

ایجاد کنند بنابرای مدیران میتوانند جو اخالای محیط کوار و ارتباطوا

کارکنوان کوه

منجر به اعتماد میشود را تحت تأثیر ارار دهند .راب ه جو اخالای محیط کار -اعتمواد-
تعید و نوآوری که در ای م العوه کشوف شود نشوان میدهود کوه مودیریت اخالاوی،
مدیریت خوب است.

 .3روش پژوهش
پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و ازلحاظ نو پژوهش و شیوه اجرا توصیفی از نوو
همبستگی است .جامعه آماری شام کلیه کارکنوان سوازمان توأمی اجتمواعی خراسوان
شمالی به تعداد  120نفر و نمونه بر اساس جدو کرجسی-مورگوان  92نفور بوه روش
نمونهگیری در دسترس به دلی شیو ویروس کرونوا انتخواب شود .دادههوای پوژوهش
توسط پرسشنامه جم آوری شد.
الف -پرسشنامه اعتماد سازمانی مک نایت ا :)2002ای پرسشونامه دارای  18سوؤا
و  3مؤلفه اعتماد به همکاران ،اعتماد به مدیریت و اعتماد به محیط کوار میباشود و بور
اساس طیف پنج گاینهای لیکر

خیلی ک ا )1توا خیلوی زیواد ا )5نمرهگوذاری شوده

است .در ای پژوهش ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافاار  0/89 spssمحاسوبه
شد.
14 Clegg
15 Ruppel & Harrington

ب -پرسشنامه تسیی دانش :پرسشنامه تسیی دانش یان یو ا )2013شوام  6سوؤا
و دو مؤلفه دانش صری و دانش پنیان میباشد که بهصوور

از کوامالً

طیوف لیکور

مخالف ا )1تا کامالً موافق ا )5نمرهگذاری شده است .در ای پوژوهش ضوریب آلفوای
کرونباخ با استفاده از نرمافاار  0/81 spssمحاسبه شد.
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ج -پرسشنامه رفتار کاری نوآورانه :پرسشنامه رفتار کواری نوآورانوه کوانتر ا)1988
مخالف تا کامالً موافق ترسی میشوند ،طراحیشده است .تمامی سؤات

دارای جیتوی

مثبت از ا )5-1بوده و در آن نمرهگذاری به شویوهای معکووس وجوود نودارد .در ایو
پژوهش ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافاار  0/81 spssمحاسبه شد.
پرسشنامهها بنا بر نظر  10ت از اساتید دانشوگاه دارای روایوی صووری و محتووایی
هستند .برای تجایهوتحلی دادهها در بخش آمار توصیفی از امیانگی  ،انحراف معیوار و
محاسبه شاخصهای مرکای و پراکندگی) و در بخش آموار اسوتنباطی جیوت سونجش
روابط بی متغیرها و ضریب همبستگی و رگرسیون از نرمافاار آماری  spss21اسوتفاده
شد.

 .4یافتهها
در جدو  1اطالعا

تحلی توصیفی مؤلفههای پژوهش ذکرشده است.
جدو  )1توزی مقدار و میاان متغیرهای پژوهش

متغیرها
اعتماد سازمانی
تسهیم دانش
رفتار کاری نوآورانه

حداقل
24
7
8

حداکثر
90
30
40

میانگین
65/3587
20/6087
26/8043

همانگونه که جدو ا )2نشان میدهد با توجه بوه ای کوه سو

انحراف معیار
14/42417
6/06731
9/03624

معنواداری آزموون

کلموگروف اسمیرونف در سه متغیر بیشتر از  0/05میباشد ،بنابرای میتوان از آزموون-
های پارامتریک اضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده کرد.

جدو  )2بررسی نرما بودن توزی دادهها در متغیرهای پژوهش

رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی)

دارای  8گویه میباشد .پاسخها در یک مقیاس پنجدرجهای لیکر

که دامنهاش از کوامالً

متغیر
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شاخصها
مقدار آماری Zکلموگروف-
اسمیرنوف
سطح معناداری

اعتماد سازمانی

تسهیم دانش

رفتار کاری
نوآورانه

1/077

0/980

1/251

0/196

0/292

0/088

است از :بوی اعتمواد سوازمانی و تسویی

فرضیه اصلی پژوهش ای تحقیق عبار

دانش با رفتار کاری نوآورانه کارکنان سازمان تأمی اجتماعی راب ه وجود دارد.
جدو  )3راب ه بی اعتماد سازمانی و تسیی دانش با رفتار کاری نوآورانه

ضریب
همبستگی
0/509

مجذور ضریب
همبستگی
0/259

ضریب تعیین تعدیلشده خطای استاندارد برآورد
7/86443
0/243

همانطور که در جدو شماره ا )3مشواهده میشوود ،دو متغیور اعتمواد سوازمانی و
تسیی دانش وارد معادله رگرسیون شده است و در ک ا )25/9درصود از رفتوار کواری
نوآورانه را تبیی کردهاند.
جدو  )4تحلی واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون

مدل
1

شاخص
رگرسیون
باقیمانده
جمع

مجموع
مجذورات
1925/869
5504/572
7430/478

درجه
آزادی
2
89
91

میانگین مجذورات
962/948
61/849

دادههای جدو ا )4نیا حواکی از آن اسوت کوه سو

 Fمقدار
15/569

معنواداری آمواره  fکمتور از

ا )0/001است ،پس میتوان گفت متغیرهای ااعتماد سازمانی و تسیی
تغییرا

متغیر ارفتار کاری نوآورانه) را تبیی میکند.
جدو  )5ضرایب بتا و س

سطح
معناداری
0/000

معناداری آنها

دانش) بوهخوبی

ضرایب
ضرایب استاندارد نشده استانداردشده
اشتباه
معیار
Beta
B
رفتار کاری
نوآورانه

10/662

3/994

0/363

0/065

0/579

-0/367

0/155

-0/246
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2/669

0/000

5/570

0/000

-2/371

0/000

حا بهمنظور تعیی دایق اینکه متغیرهای پیشبی تا چه اندازه میتواند متغیر موالک
را پیشبینی کند ،از ضریب رگرسیونی استانداردشده بتا نیا استفادهشده است که جودو
ا )5نشان میدهد ،تغییر بهانودازهی یوک واحود انحوراف معیوار در متغیرهوای پیشبوی
ااعتماد سازمانی و تسیی دانش) به ترتیب موجب ا )0/579و ا )-0/246انحراف معیوار
تغییر در متغیر مالک ارفتار کاری نوآورانه) میشود.

جدو  )6راب ه متغیرها

فرضیههای فرعی

رابطه متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

اول

اعتماد سازمانی و رفتار کاری نوآورانه

)**( 0/461

0/000

دوم

تسهیم دانش و رفتار کاری نوآورانه

0/031

0/769

ا** :نشانه معناداری در س

کمتر از )0/001

با توجه به جدو شماره ا )6میتوان گفت :چون ضوریب همبسوتگی محاسبهشوده
بی اعتمواد سوازمانی و رفتوار کواری نوآورانوه در سو

اطمینوان  99درصود ضوریب

همبستگی جدو بحرانی بیشتر است ،درنتیجه فرضیه پژوهش تائید و فرضویه صوفر رد
میشود .پس میتوان گفت بی ای اعتماد سوازمانی و رفتوار کواری نوآورانوه راب وه و
همبستگی معناداری وجود دارد اما در فرضیه دوم بوی تسویی

دانوش و رفتوار کواری

رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی)

عدد ثابت
(عرض از
مبدأ)
اعتماد
سازمانی
تسهیم
دانش

Tمقدار

سطح
معناداری

نوآورانه کارکنان راب های وجود ندارد.

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال پنجم/شماره دوم /پاییز و زمستان 1398

82

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش "بررسی راب ه بی اعتماد سازمانی و تسویی دانوش بوا رفتوار کواری
نوآورانه کارکنان بود .فرضیه اصلی ای تحقیق که «بی اعتماد سازمانی و تسویی دانوش
با رفتار کاری نوآورانه کارکنان سازمان تأمی اجتماعی شیرستان بجنوورد راب وه وجوود
دارد ».مورد تائید ارار گرفت .در تبیی ای فرضویه میتووان گفوت :بیرهگیوری موؤثر از
اعتماد سازمانی و تسیی دانش ،سازمانها را اادر میسازد که عملکرد و نوآوری بیتوری
را برای فرد به وجود آورند .سازمانها با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای متغیور و
ایجاد و توسعه اابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد بوه عملکورد بیتوری برسوند،
موفق خواهند بود .از طرفی ایجاد اابلیت نوآوری سازمانی در سازمان برای دستیابی به
بیبود است .ای رویکرد ،استراتژیهای سازمان را به یک مود تغییور برنامهریایشوده
مرتبط مینماید .اعتماد در طی زمان از طریق تعامال
سازمانهایی که از س

تکرار شده توسعه مییابود و در

اعتماد باتیی برخوردارند نوآوری به میاان ااب توجیی افاایش

مییابد .اعتماد محدودیتهایی برای مناف شخصی افراد حاص میکند و روحیه تسیی
اطالعا

و دانش را تقویت میکند و درنیایت نوآوری را نتیجه میدهد .نتوایج فرضویه

فرعی او «بی اعتماد سازمانی و رفتار کاری نوآورانه کارکنان سازمان توأمی اجتمواعی
شیرستان بجنورد راب ه وجود دارد ».موورد تائیود اورار گرفوت .نتیجوه ایو فرضویه بوا
پژوهشهای چیارتنگی و همکاران ا ،)1395پرنواک ا ،)1394معوی زاده میرحسوینی و
همکاران ا ،)1391وی و آککوماک ا ،)2008الون و همکاران ا ،)2008کلج و همکاران
ا ،)2002روپ و هارینگتون ا )2002همخوانی دارد .در تبیی ای فرضیه میتوان گفت:
س وح اعتماد در بی کارکنوان سوازمان توأمی اجتمواعی بیانکننوده اثربخشوی فعالیوت
گروهی ه در س

فردی و ه در س

سازمانی است لذا اعتمادسازی بی کارکنوان

و مس:وتن بدون تغییر و عملکرد نوآورانه امکانپذیر نیست زیرا نوآوری موجب تحو

و دگرگونی در عرصه راابوت جیوانی و درنتیجوه فناوریهوا میشوود .چیوار تنگوی و
همکاران ا )1395و پرناک ا )1394به ای نتیجه رسیدند کوه میتووان از طریوق اعتمواد
نیادی میتوان نوآوری سازمانی را پیشبینوی کورد .معوی زاده میرحسوینی و همکواران
ا )1391نشان دادند که بی انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی راب ه وجود دارد .ویو و
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آککوماک ا )2008اعتماد اثر مثبوت و معنویداری بور نووآوری دارد .الوون و همکواران
تعامال
با مشور

مدیر با کارکنانش تعامالتی صاداانه ،مبتنی بر اعتماد ،تباد احساسا

و همراه

با کارکنان باشد ،روابط بی مدیر و کارکنان بیبود مییابد درنتیجوه عملکورد

نوآورانه در کارکنان افاایش مییابود .هنگامیکوه سیسوت های ارتقوای کارکنوان توأمی
اجتماعی بهگونهای باشد تا همه افراد و گروهها در سازمان امکان ارتقا و پیشرفت داشته
و اهداف ،مأموریتها و رسالت سازمان برای کارکنان مشوخص گوردد و موردپوذیرش
آنها باشد و از طرفی دیگر کارکنان از استراتژی سازمان آگواهی داشوته باشوند ،اعتمواد
کارکنان به سازمان افاایشیافته و نسبت به سازمان احساس تعلق و دی میکنند .چنی
کارکنانی به دلی دوست داشت محیط کاری خود ،از انجام هیچگونه تالشی در جیوت
نی به اهداف سازمان دریغ نمیکنند .وجود اعتماد نیادی در سازمان ،باع
ارتباطا

تعوامال

و

مناسب بی کارکنان و مدیران میشود و کارکنان از کارکردن درون سازمان به

سبب حمایتها ،سنخیت داشت عم با گفتار مدیران ،احسواس رضوایت و خشونودی
میکنند .ای موارد باع

میشود کارکنان فراتر از وظایف شغلی خوود گوام برداشوته و

دست به رفتارهای فرا نقشی بانند .اعتماد بی کارکنان منجر به توسعه و تغییر سازمانی
میشود و مشارکت افراد در زمینههای مختلف را به ارمغان میآورد .فرضویه فرعوی دوم
«بی تسیی دانش و رفتار کاری نوآورانه کارکنوان سوازمان توأمی اجتمواعی شیرسوتان
بجنورد راب ه وجود دارد ».مورد تائید ارار نگرفت .نتیجه ایو فرضویه بوا پژوهشهوای
حاجیزاده و سرداری ا ،)1397نووروزی رودپشوتی و همکواران ا ،)1397مدهوشوی و
کیوان ا ،)1392هوادی زاده مقودم و همکواران ا ،)1393کاماسواک و بولووتالر ا،)2010

رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی)

ا )2008نشان دادند که نقش مدیران بسیار میتوانود تأثیرگوذار بور اعتمواد باشود .اگور

بیوکوزنووگ و مووونی ا ،)2017ریتووات و همکوواران ا ،)2015وانووگ و وانووگ ا)2012
همخوانی ندارد .ازآنجاکه اشتراکگذاری دانش برای موفقیت یوک سوازمان از اهمیوت
ویژهای برخوردار میباشد .عدم تشویق مؤثر کارکنان در اشتراک گذاشت دانش مفید در
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 84سراسر سازمان میتواند به کاهش حفظ مایت راابتی سازمان میشود .ازای رو به دلیو
کاهش درک حقوق کارکنان و مقررا

دولتی ،سازمانها در حا حاضر نسبت بوه ابو

نگرانی بیشتری در مورد رفتار منصفانه با کارکنان دارند.
پیشنیاد میشود مدیران با پاداش دادن به نوآوری کارکنان در سازمان ،ایجاد فرهنگ
مخاطره پذیر من قی و معقو برای کارآفرینی به ای کارکنان ،افاایش حمایت مدیریت
از کارکنان و ایجاد جو دوستانه و مبتنی بر همکاری بهجای راابوت میتوانود زمینوه را
برای بروز رفتارهای کارآفرینانه فراه کند .سازمان بوا برگوااری جلسوا

و ارزشویابی

درست از کارکنان ،از بی بردن فرهنگ مقایسه ،ترویج صداات و همکاری ،مشارکت و
تباد اطالعا

و ایدهها که ای بهنوبه خود نوآوری و تحقق بیتر و سری تر اهوداف در

سازمان را تسیی مینماید .جیت افاایش اعتماد سازمانی ،فضای سازمان باید بهگونهای
طراحی شود که اعتماد سازمانی بیشازپیش موردتوجه ارار گیرد .مدیران سوازمان بایود
در رفتار و عم خود ثابتادم باشوند و بوه وعودههای خوود جاموه عمو بپوشوانند و
همچنی عدالت را در بی کارکنان رعایت کنند .سنجش رفتار کاری نوآورانوه کارکنوان
در ارزیابی عملکردشان و تشویق آن دسته از کارکنان که نمرا
گرفتند باع

باتیی در ای ارزیوابی

توجه و بروز هر چه بیشتر رفتار کاری نوآورانه از سوی کارکنان میشوود.

از طرفوی ،مودیران میتواننود ضورور

و اهمیوت تسویی دانوش را در خطمشوی و

کتابچههای راهنمای سازمان بیان نمایند و یا از خبرنامهها ،بروشورها و سوایر نشوریا
سازمان برای اشاعه هنجارهای تسیی دانش استفاده کننود .رفتوار رهبوران سوازمان نیوا
معموتً کارکنان را با انتظوارا

هنجواری از ایشوان مواجوه میسوازد بنوابرای رهبوران

سازمان میتوانند از طریق الگو شودن بورای دیگوران ،هنجارهوای تسویی دانوش را در
سازمان انتشار دهند .بدی منظور ،آنها باید بهطور عملی در فعالیتهای تسیی دانوش

مشارکت نمایند و دانش خود را در اختیار دیگران ارار دهند.
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