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چکیده
و

عدالت رویهای و اشتياق شغلی ،جنبههای رفتاری کارکنان ازجمله اشتراکگذاری دان
رفتار کاری نوآورانه را بهصورت مستقيم و ريرمستقيم تحت تأثير قرار میدهند .هدف پژوه
حاضر ،بررسی تأثير عدالت رویهای و اشتياق شغلی بر اشتراکگذاری دان و رفتار کاری
نوآورانه است .این پژوه ازنظر ماهيت و روش ،توصيفی -همبستگی و ازنظر هدف کاربردی و
از نوع تحقيقات توسعهای است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه و برای روایی آن از نظر
خبرگان استفاده شد و بهمنظور بررسی پایایی از ضری آلفای کرونباخ ( )5/197بهرهگيری شد.
جامع تحقيی ،کارکنان شع و کارشناسان بانک تجارت اهواز در سال  1396بودند که تعداد آنها
 1555نفر است و با فرمول کوکران  070نفر بهعنوان نمونه آماری انتیا و دادهها به کمک روش
نمونهگيری تصادفی طبقهای دردسترس جمعآوری شد .پس از مشیوشدن نرمالبودن دادهها ،از
ضری همبستگی پيرسون و مدل معادالت ساختاری برای بررسی فرضيههای تحقيی استفاده شد.
نتای  ،نشان میدهد که عدالت رویهای ،تأثير م بتی بر اشتياق شغلی (،)P=5/554 ،CR= 0/147
اشتراکگذاری دان ( )P=5/559 ،CR= 0/609و رفتار کاری نوآورانه (،CR= 0/551
 )P=5/540دارد ،اشتياق شغلی ،تأثير م بتی بر اشتراکگذاری دان ( )P=5/555 ،CR= 70/991و
رفتار کاری نوآورانه ( )P=5/555 ،CR= 3/350دارد و اشتراکگذاری دان  ،تأثير م بتی بر رفتار
کاری نوآورانه ( )P=5/555 ،CR= 1/100دارد .همچنين نق واسط اشتياق شغلی در تأثير
عدالت رویهای بر اشتراک دان ( )5/005و رفتار کاری نوآورانه ( )5/314و نق واسط
اشتراکگذاری دان در تأثير اشتياق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه ( )5/066تأیيد شد.
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مقدمه
منابع عمدە هر ستازمان ،منتابع انستانی ،متالی ،فنتی و فناورانته استت و مستلماً سترمای انستانی،
تعيينکنندۀ سمتوسوی دیگر سرمایههاست؛ زیرا منابع انسانی با تواناییهای خود و با برنامهریتزی،
دیگر منابع را بهخدمت میگيرند (هادسون .)64 :0555 ،1ادبيتات موجتود نشتان متیدهتد کته بعتد
انسانی هر یک از افراد با فرایندهای سالمت اجتماعی و افزای

رفاه کارکنان (یعنی اشتتياق شتغلی

در محل کار) در سازمانها ارتباط دارد و درنتيجه ،اشتتياق شتغلی کارکنتان متیتوانتد یتک مثلفته
اصتلی از ابعتاد انستانی کارکنتان باشتد (کتيم و پتارک .)0 :0517 ،0اشتتياق شتغلی کارکنتان یتک
وضعيت م بت ،رضایتبی

و حالت ذهنی مرتب با کار است که بتا سته مفهتوم قتدرت ،تعهتد و
3

جذ تعریف میشتود (شتاوفلی و همکتاران  .)74 :0550 ،محققتان بستياری از رشتتههتا ازجملته:
روانشناسی ،بازرگانی ،توسعه سازمان ،مدیریت و توسعه منابع انستانی توجته زیتادی را بته اشتتياق
شغلی داشتهاند؛ راکه اشتياق شغلی ،موج

همکاری م بت و بيشتر در خطوط اساسی کس وکار
4

و ارائه خدمات مناس تر به اربا رجوع و مشتریان خواهد شد (انينکان و اویووله .)1313 :0514 ،
ادبيات موجود نشان میدهد ،ارتباط م بتی ميان اشتياق شغلی و اشتراکگتذاری دانت

وجتود

دارد ،همچنين مرور ادبيات رفتار سازمانی نشان میدهد که عتدالت ستازمانی متیتوانتد بتر اشتتياق
شغلی تأثيرگذار باشد (کيم و پارک .)0 :0517 ،عدالت سازمانی شامل سه مثلفه است که عبارتنتد
از :عدالت رویهای ،عدالت توزیعی و عدالت تعاملی .هر سه مثلفه ،تأثير م بتتی بتر رفتاه کارکنتان،
کاه

سطوح استرس و تمایل به تترکختدمت از طریتی محتي کتاری عادالنته خواهنتد داشتت
0

(کارکوليان و همکاران  .)1164 :0516 ،اشتراکگذاری دان
دان

تیصصی و بازخورد یک روش برای ایجاد دان

بته رونتد تبتادل اطالعتات کتاری،

یا ایتدههتای جدیتد مترتب بتا موضتوع و
6

دستيابی بته اهتداف مشتترک متیپتردازد (وانتگ و نتو  .)117 :0515 ،ازآنجاکته بهبتود نتوآوری
سازمانها از طریی نيروهای انسانی آنها امکانپذیر است ،سازمانها با سرمایهگذاری بر منابع انسانی
1. Hodson
2. Kim & Park
3. Schaufeli et al
4. Aninkan & Oyewole
5. Karkoulian
6. Wang & Noe
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خود میتوانند به نوآوری دست یابند؛ زیرا کارکنان نوآور و خالق ،عامتل و ایجادکننتده نتوآوری
در سازمان هستند و نوآوری به دست کارکنانی ایجتاد متیشتود کته دارای رفتتار کتاری نوآورانته
هستند (وانگ و همکاران .)454 :0510 ،1بترای تحقتی نتوآوری ،بتا اشتتراکگتذاری دانت

ميتان

کارکنان و ارائه اطالعات از سوی هر یک از آنها ابتدا باید ایدهای شکل بگيرد ،سپس آن ایتده در
سازمان تروی و پذیرفته شود و درنهایت ایده پذیرفتهشده ،پيادهسازی شود (کيم و پتارک:0517 ،
 .)3برخی از سازمانها باوجود سرمایهگذاریهای قابلتوجهی که برای بهبود نوآوری ختود انجتام
میدهند ،به نتای مطلو نمیرسند؛ راکه رمز موفقيت در خلی نتوآوری را در بيترون از ستازمان
جستجو میکنند ،درحالیکه باید این نکته مهم را بداننتد کته نتوآوری از درون ستازمان و از ميتان
کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه هستند ،آراز خواهد شد .بنابراین رفتار کاری نوآورانته یکتی از
مباح

مهم توسعه سازمانهای امروزی محسو میشود و اشتراکگتذاری دانت  ،نتتای مهمتی

برای سازمان در پی خواهد داشت .از یتکستو باتوجتهبته اینکته بانتک تجتارت بتهعنتوان یکتی از
سازمانهای موجود همانند سایر سازمانهای امروزی که مينيتاتوری از جامعه بوده و تحقی عتدالت
در آنها بهمنزله تحقی عدالت در جامعه است ،ازسویدیگر ،بانک تجارت بهعنوان یکی از سازمان-
هایی که کارکنان آن توانایی ،نوآوری دارند ،بهتتر متیتواننتد نستبت بته رقبتا مزیتتت رقتابتیشتان
را حفظ کننتد و یکتی از الزمتههتای آن ایتن استت کته کارکنتان ،رفتتار نوآورانته داشتتته باشتند؛
رفتارهایی که به توليد و یا معرفی ایدههای جدیتد بينجامتد ،بنتابراین افتزای

تتوان تستهيم دانشتی

که به نوآوری کارکنان منتهی شود ،امری ضروری بهنظر میرسد و ستازوکار شتکلگيتری نتين
فضایی ،نيازمند انجام تحقيقات این نينی خواهد بود .بنابراین ،سثال اصلی این پژوه
که عدالت رویهای و اشتياق شغلی ه تأثيری بر اشتتراکگتذاری دانت

ایتن استت

و رفتتار کتاری نوآورانته

کارکنان بانک تجارت شهر اهواز دارد؟

1. Wang et al
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چارچوب نظری
عدالت رویهای
1

3

0

عدالت سازمانی شامل سه بعد عتدالت تتوزیعی  ،عتدالت رویتهای  ،و عتدالت تعتاملی استت.
عدالت توزیعی درجهای است که کارکنان پاداشهای مالی یا ارتقا را داخل سازمان عادالنته تلقتی
کنند ،عدالت تعاملی مربوط به انصاف ،ارتباطات تعاملی و روشهای ارتباطی سازمانی است (گلينز
و همکاران .)341 :0513 ،4لين و هسی )06 :0515( 0عدالت رویهای را عدالت ادراکشده از همته
روشهتتای تصتتميمگيتتری تعریتتف کتتردهانتتد .ماتيلنتتد ( )15 :0517عتتدالت رویتتهای را بتتهعنتتوان
مناس بودن روند تیصيو تعریف میکنتد .بررستی پتژوه

عتدالت رویتهای یتک زمينته ستنتی

ارزیابی عملکرد را دنبال میکند .اگر ه ادراک از عدالت نهتنها به نتای بستگی دارد ،بلکه مهمتتر
از آن روند دستيابی به این نتای مهم است (استوالهی و همکتاران .)046 :0517 ،6عتدالت رویتهای
متناس

با نتای نهایی است که تناس

بيشتری با روشها ،روندها و سازوکارهایی برای رستيدن بته

7

نتای دارد (فولگر و کروپانزانو  .)10 :0551 ،عدالت رویتهای بته ادراک افتراد از عتدالت رویتهای
درون یک نظام اجتماعی در تیصيو منابع اشاره دارد (اسوالهی و همکاران.)040 :0517 ،
اشتیاق شغلی
اشتياق شغلی ،یک حالت م بت و رضایتبی

ذهنی در ارتباط با کار توصيف شده است کته

در این وضعيت ،شیو یک احساس نيرومند و ارتباط مثثر با فعاليت های کتارش دارد و ختودش
را بهعنوان فردی توانمند برای پاسیگویی به تقاضاهای شغلی میداند .اشتياق يتزی بتي

از یتک

وضعيت هيجانی گذرا و خاص است و به یک حالتپایای سرایتکننده و هيجتانی شتناختی اشتاره
دارد که بر یک موضوع ،واقعه یا رفتار خاص متمرکز می شود که با ویژگتیهتای قتدرت ،تعهتد و

1. Distributive Justice
2. Procedural Justice
3. Interactional Justice
4. Gelens et al
5. Lin & Hsieh
6. Swalhi et al
7. Folger & Cropanzano
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جذ کار 1توصيف میشود .قدرت یعنی انر ی باال و انعطافپذیری روانی حتين کتار و مقاومتت
در برابر سیتیها؛ بنابراین ،کارمندی که شوق زیادی بهکار دارد در سطح بتاالیی از شتغل

دارای

انگيزه است و به احتمال بيشتری هنگام مواجهه با سیتی هتای کتار مقاومتت نشتان متی دهتد ،تعهتد
بهعنوان حالت ميل و عالقه شدید به کار ،درک احساس معنیداری از انجام کار ،داشتتن احستاس
اشتياق و ررور از انجام کار و احساس ال انگيزبودن کار توصيف میشود و جذ شدن در کار
یعنی تمرکز کامل بر کار (شاوفلی و همکاران.)70-74 :0550 ،
اشتراکگذاری دانش
بقا و رونتی هتر ستازمان وابستته بته داشتتن دانت

رقتابتی استت .دانت

هنگامیکه در شيوههای کاری روزانه یک سازمان استفاده شود ،نق

(مهتارت و تیصتو)

مزیت رقابتی را ایفا میکنتد

(اکرم و همکاران .)137 :0517 ،0یکی از مهمترین بح های جامعه دانشی ،مفهوم اشتراک دانت
است .زمانی که افراد اطالعات ،فعاليتتهتای متثثر ،دیتدگاههتا ،تجربيتات ،مزیتتهتا ،درسهتای
آموختهشده عملی یا ريرعملی خود را با سایر افراد به اشتراک میگذارند ،بهرهوری در بی هتای
میتلف سازمان ارتقا پيدا میکند .اشتراک دان
سازمان منجر و دان

فردی و گروهی به دان

وینن .)14 :0554 ،3اشتراک دان
از طریی آن کارکنان میتوانند دان

به اشتراک سرمایههای فکری ،افزای

سازمانی تبدیل میشود (ون دن هووف و ليوف ون

بهعنوان یک فعاليت دان محور ،اساسیترین ابزاری استت کته
خود را بهصتورت دوجانبته مبادلته کننتد و در کست

رقابتی سازمان سهيم شوند (وانتگ و نتوه .)110 :0515 ،اشتتراکگتذاری دانت
فعاليت انتقال و توزیع دان

مزیتت

عبتارت استت از

از یک شیو ،گروه یا سازمان بته شتیو ،گتروه یتا ستازمان دیگتر

(هسيو و جن يا .)600 :0511 ،4در این پژوه
دستهبندی شد .دان

منابع مهتم

دان

به دو دسته دان

صریح 0و دانت

ضتمنی

6

صریح را میتوان بهراحتی ضب و طبقهبندی و ذخيتره نمتود و انتقتال آن در
1. Absorption
2. Akram et al
3. Van den Hooff & de Leeuw van Weenen
4. Hsiao & Chang
5. Explicit Knowledge
6. Implicit Knowledge
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یک زبان رسمی ،ساده و آسان است .دان

ضمنی بهصورت پنهان در اقدامات روزمره ،متدلهتای

ذهنی افراد ریشه دارد (رستگار و مقصودی.)160 :1390 ،
رفتار کاری نوآورانه
رفتار کاری نوآورانه ،نوعی از رفتارهای شهروندی اختياری هستند که الزاماً در نق ها و شرح
وظایف رسمی کارمنتدان از آنهتا انتظتار نمتیرود (جانستن .)079 :0555 ،1وستت و فتار)1919( 0
رفتارهای نوآورانه را ایجاد ،معرفی و کاربرد هدفمند ایدههای درون یتک نقت

کتاری ،گتروه یتا

سازمان میدانند که برای عملکرد نق  ،گروه و یا ستازمان مفيتد استت .رفتتار نوآورانته بته معنتی
ایجاد ،تروی  ،اجرا و تحقی ایده های خالقانه است .بعضی از افراد این توانایی را دارند که ایده های
اثربیشی را ایجاد کنند ،اما بعدازآن ،زحمت پيگيری آن ایده هتا را تقبتل نمتی کننتد تتا آنهتا را بته
واقعيت تبدیل کنند .یک کارمند زمانی می تواند رفتار نوآورانه کاری را به نمای

بگذارد که خلی

ایتتده همتتراه بتتا اجتترای ایتتده باشتتد ( وو و شتتالی .)171 :0553 ،3بنتتابراین رفتتتار نوآورانتته عملتتی و
کاربردی ساختن افکار و اندیشههای نو و تازه ناشتی از خالقيتت استت (صفردوستت و همکتاران،
 .)109 :1391براساس دیدگاه اسکات و بروس ،)019 :1994( 4رفتارهای نوآورانته در محتي کتار
رفتارهای پيچيدهای هستند کته شتامل سته زمينته توليتد ایتده ،0تتروی ایتده 6و پيتادهستازی ایتده

7

می شوند .توليد ایده به ایدهپردازی و ارائه ایده های نو میپردازد و نشاندهندۀ ميزانی است که یک
فرد ایده های جدید را توليد می کند .تروی ایده به تالش افراد برای جل

پشتيبانی و تعهد دیگتران

در پيادهسازی ایدههای جدید اشاره دارد .پيتادهستازی ایتده بته تتالشهتای عملتیتتر بترای تبتدیل
ایدههای نو به راهکارهای عملتی و پيتادهستازی آنهتا در فعاليتت کتاری ستازمانی اشتاره دارد (دی
جونگ و دن هارتوگ.)01 :0515،1
1. Janssen
2. West & Farr
3. Zhou & Shalley
4. Scott & Bruce
5. Idea generation
6. Idea promotion
7. Idea realization
8. De Jong & Den Hartog
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توسعه فرضیههای پژوهش
تأثیر عدالت رویهای بر اشتیاق شغلی ،اشتراکگذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه

ادبيات موجود نشان میدهد که عدالت رویهای ،تأثير م بتی بر اشتياق شغلی بهصتورت مستتقيم
و ريرمستقيم دارد (کارات 100 :0511 ،1؛ بيسواس و همکتاران1075 :0513 ،0؛ هتی و همکتاران،3
 .)619 :0514احساس م بت و انصاف ادراکشده در مورد سازمان میتواند اشتياق شغلی کارکنتان
را افزای

دهد؛ راکه انصاف در مورد عدالت رویتهای باعت

افتزای

ستطوح تعهتد ستازمانی و

اعتمادبهنفس کارکنان در سازمان میشود که بهنوبه خود به نگرش م بت و رفتتار مناست

در شتغل

منجر میشود (بيسواس و همکاران1075 :0513 ،؛ هی و همکتاران .)610 :0514 ،عتدالت رویتهای
باع

افزای

به اشتراکگذاری دان

متیشتود (وانتگ و نتو110 :0515 ،؛ تستایی و همکتاران،4

 .)31 :0510مطالعات اخير تأثير ابعاد میتلف عدالت سازمانی (توزیعی ،رویهای ،تبتادلی ،زمتانی و
فضایی) بر رفتار کاری نوآورانه مورد بررسی قرار دادهاند ،نتای نشان میدهد در ميان ابعاد میتلف
عدالت سازمانی ،عدالت رویهای تأثير معنیداری بر رفتار کاری نوآورانته دارد (آگتاروال:0514 ،0
41؛ اکرم و همکاران .)114 :0516 ،6فرضيههای بهصورت ذیل شکل یافته است:
فرضيه اول :عدالت رویهای تأثير معنیداری بر اشتياق شغلی دارد.
فرضيه دوم :عدالت رویهای تأثير معنیداری بر اشتراکگذاری دان

دارد.

فرضيه سوم :عدالت رویهای تأثير معنیداری بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
تأثیر اشتیاق شغلی بر اشتراکگذاری دانش و رفتار کاری نوآورانه

باتوجهبه اهميت زیادی که اشتياق شغلی بر عملکرد سازمانی و موفقيت ستازمانی دارد ،تمرکتز
گستردهای بر اشتياق شغلی داشتهاند .عالوهبراین ،مطالعات تجربی ،تأثير اشتياق شتغلی را بتر نتتای
سازمانی مانند رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی و قصد ترک شتغل را متورد
1. Karatepe
2. Biswas et al
3. He et al
4. Tsai et al
5. Agarwal
6. Akram et al
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تأیيد قرار دادهاند (اندریو و سوفيان .)050 :0510 ،1همچنين مطالعات نشتان داده استت کته اشتتياق
شغلی ارتباط م بت و معنیداری با رفتتار کتاری نوآورانته کارکنتان دارد (آگتاروال و همکتاران،0
051 :0510؛ آگتتاروال41 :0514 ،؛ ستتونگ و همکتتاران179 :0514 ،3؛ استتپيگالره و همکتتاران،4
010 :0516؛ کيم و پارک .)15 :0517 ،رادعلی و همکاران ( )415 :0514بيان کردنتد هنگتامیکته
کارکنان دان

خود را به اشتراک بگذارند ،احتمتال بيشتتری وجتود دارد کته نتهتنهتا اطالعتات را

انتقال دهند ،بلکه به گيرنتدگان بتهدرستتی  ،ادرتام و ترجمته کننتد و بته نتوآوری در رفتتار کتاری
بينجامد .عالوهبترایتن ،تحقيقتات نشتان داده استت کته بته اشتتراکگتذاری دانت  ،تتأثير م بتت و
معنیداری بر رفتار کاری نوآورانه دارد (یو و همکاران143 :0513 ،0؛ رادعلی و همکاران:0514 ،6
457؛ کيم و پارک .)610 :0510 ،بنابر مطال

مطرحشده میتوان فرضيههای تحقيتی را بتهصتورت

ذیل دستهبندی کرد:
فرضيه هارم .اشتياق شغلی ،تأثير معنیداری بر اشتراکگذاری دان

دارد.

فرضيه پنجم .اشتياق شغلی ،تأثير معنیداری بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
فرضيه ششم .اشتراکگذاری دان  ،تأثير معنیداری بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
نقش واسطه اشتیاق شغلی و به اشتراکگذاری دانش

باتوجتتهبتته اثتترات ميتتانجی اشتتتياق شتتغلی بتتر ارتبتتاط ميتتان نتتتای عتتدالت رویتتهای ستتازمانی،
اشتراکگذاری دانت  ،رفتتار کتاری نوآورانته ادبيتات موجتود (آگتاروال09 :0514 ،؛ رادعلتی و
همکاران )457 :051 ،نشان میدهد اگر سازمانها بهطورجدی در رونتد تصتميمگيتری ،عتدالت را
رعایت کنند ،امکان اشتياق شغلی کارکنان تسهيل خواهد شد .عالوهبراین ،براساس دیتدگاه نظریت
تبادل اجتماعی و یافتههای مطالعات گذشته ،نق

ميانجی به اشتراکگذاری دان

در ارتبتاط بتين

عدالت رویهای و رفتار کاری نوآورانه تأیيد شتده بتود (وانتگ و نتو110 :0515 ،؛ کتيم و پتارک،
1. Andrew & Sofian
2. Agarwal et al
3. Song et al
4. Spiegelaere et al
5. Yu et al
6. Radaelli et al
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مرتب بتا کتار کته بتهوستيله رفتتار منصتفانه در

 .)15 :0517رفتارهایی مانند اشتراکگذاری دان

رویههای کاری (عدالت رویهای) ارتقا یافته است ،ممکتن استت فرصتتهتای مشتارکت در رفتتار
کاری نوآورانه را افزای

دهد؛ زیرا کارکنان میتوانند در تمرینهای میتلفی که تفکتر خالقانته و

اقتتدامات را تحری تک م تیکننتتد (بتتهعنتتوانم تتال ،درون تیستتازی ،ادرتتام ،ترجمتته ،بتترونستتپاری و
اجتماعیشدن) را از خود بروز دهند (رادعلی و همکاران .)451 :0514 ،فرضيههای مربوط به نق
واسطه اشتياق شغلی و اشتراکگذاری دان

بهصورت ذیل مطرح میشود:

فرضيه هفتم :اشتياق شغلی واسطه تأثير عدالت رویهای بر اشتراکگذاری دان

است.

فرضيه هشتم :اشتياق شغلی واسطه تأثير عدالت رویهای بر رفتار کاری نوآورانه است.
فرضيه نهم :اشتراکگذاری دان

واسطه تأثير اشتياق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه است.

بنابر توضيحات مطرحشده و فرضيههای ارائهشده ،مدل مفهومی پژوه

بهصورت ذیل ترستيم

میشود:

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش ،برگرفته از پژوهش کیم و پارک ()2092
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روش تحقیق
ازآنجاکه در پژوه

حاضر سعی شده است به بررسی و توسعه دان

کاربردی در یک زمينته

خاص توجه و کمک شود ،میتوان آن را از نوع پژوه های کاربردی از نوع تحقيقات توستعهای
بهشمار آورد و ازلحا نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقيقات توصيفی و از نوع همبستگی است.

جامعه و نمونة آماری
در تحقيی حاضر کارکنان شتع

و کارشناستان (متیصصتان واحتد بازاریتابی و منتابع انستانی،

مدیران شع ) بانک تجارت اهواز در ستال  1396بتهعنتوان جامعته آمتاری انتیتا شتدند .تعتداد
جامعه آماری پژوه

حدوداً  1555نفر هستند .بترای نمونتهگيتری از روش نمونتهگيتری تصتادفی

طبقهای دردسترس استفاده شد و نمونهگيری از جامعه محدود ،تعتداد نمونته آمتاری بتا استتفاده از
فرمول کوکران مورد محاسبه قرار گرفت و تعداد  071نفر بهعنوان نمونه آماری بهدست آمد.

= 071

=

بتترای اطمينتتان از پوش ت

=n

نمونتته 355 ،پرسشتتنامه ميتتان کارکنتتان و کارشناستتان توزیتتع و 015

پرسشنامه جمعآوری شد که از این تعداد  1پرسشنامه بهدليل اینکه بتهختوبی تکميتل نشتده بتود ،از
تجزیهوتحليل کنار گذاشته شد و  070پرسشنامه که بهدرستتی تکميتل شتده بتود ،متورد بررستی و
تجزیهوتحليل قرار گرفت.

روایی ،پایایی و ابزار جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و طيف ليکرت  0گزینهای نيتز متورد استتفاده
قرار گرفت که در جتدول ( )1آمتده استت .گتردآوری دادههتا بتهصتورت کتابیانتهای و ميتدانی
صورت گرفت .برای دستيابی به اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است .ابتدا بتا مطالعته
ادبيات متغيرهای پژوه

از منابع میتلف داخلی و خارجی پرسشتنامه مقتدماتی تهيته شتد ،ستپس
36
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پرسشنامه ،از سوی افراد صاح نظر و خبره ( ند نفر از اساتيد حوزه رفتار سازمانی و منابع انستانی
و نظرخواهی از ند نفر از مدیران شع

بانک) بررسی و بعد از اعمالنظرهای اصتالحی ،تعتدادی

از سثاالت حذف و تعدادی نيز اصالح شد ،سرانجام پرسشتنامه نهتایی تهيته و تتدوین و در اختيتار
نمونه آماری قرار گرفت.
برای بررسی پایایی پژوه

ابتدا در یک پي آزمونی از جامعه آماری  35پرسشنامه بين جامعه

آماری تقسيم شد و ضری

آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بررسی قترار گرفتت،

ازآنجاکه مقدار این ضری

برای کل سثاالت پرسشنامه برابتر بتا  5/197شتد و همتانگونته کته در

جدول ( )1آمده است برای متغيرهای موجود در مدل پژوه
آمد ،درنتيجه ابزار اندازهگيری پژوه
های پژوه

ایتن ضتری

بتاالی  5/75بته دستت

از پایایی مناسبی برخوردار است .برای تجزیهوتحليل داده-

از نرمافزار  SPSSنسیه  00و  AMOSنسیه  11نيز استفاده شد.
جدول  .9آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش و منبع پرسشنامه

متغیرهای پژوهش

تعداد

آلفای

گویه

کرونباخ

منبع

طیف پرسشنامه
کامالً موافقم ()0

عدالت رویهای

0

5/107

مورمن)1991( 1

موافقم ()4

اشتياق شغلی

6

5/701

شاوفلی و همکاران ()0550

نه موافقم و نه میالفم ()3

0

اشتراکگذاری دان

4

5/734

لی ()0551

میالفم ()0

رفتار کاری نوآورانه

9

5/179

جانسن ()0555

کامالً میالفم ()1

یافتههای تحقیق
یافتههای توصيفی کارکنان و کارشناسانی که مورد بررسی قرار گرفتت ،در جتدول زیتر نشتان
داده شده است.

1. Moorman
2. Lee
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جدول  .2یافتههای توصیفی نمونه آماری پژوهش
متغیرهای جمعیت
شناختی

جنسيت

فراوانی ()%

مرد

000

5/10

زن

47

5/11

070

5/155

کل
 05تا 35
سال
 31تا 45
سال

سن

فراوانی

درصد

 41تا 05
سال
 01سال و
باالتر
کل

06

متغیرهای جمعیت شناختی
دیپلم و فوقدیپلم

31

5/14

ليسانس

199

5/73

فوقليسانس و باالتر

30

5/13

تحصيالت

5/01

130

فراوانی

درصد
فراوانی ()%

زیر  0سال
 6تا  15سال

5/49

5/13

30

5/41

111

سابقه خدمت
77

5/01

 11تا  10سال

91

5/36

4

5/50

 10سال و باالتر

01

5/11

070

5/155

070

5/155

کل

آزمون نرمالبودن توزیع دادههای پژوهش
برای بررسی فرضيهها و تعيين استفاده از آزمون پارامتریک یا ناپارامتریک در آزمون فرضيهها،
نرمالبودن دادهها با استفاده از دو شاخو (خطای استتاندارد ضتری
ضری

تولگی و خطتای استتاندارد

کشيدگی) مورد بررستی قترار گرفتت .همتانطورکته جتدول ( )3نشتان داده استت ،بترای
تتولگی و کشتتيدگی دربتتازه  -0تتتا  +0قتترار دارد

متغيرهتتای پتتژوه  ،خطتتای استتتاندارد ضتتری
(متتثمنی ،)1317 ،بنتتابراین توزیتتع دادههتتای پتتژوه

نرمتتال استتت و بتترای آزمتتونهتتای آمتتاری از

آزمونهای پارامتریک استفاده خواهد شد.
جدول  .3نرمالبودن توزیع دادههای پژوهش
کشیدگی
متغیرهای پژوهش

شاخص

عدالت رویهای

-

اشتياق شغلی
اشتراکگذاری دان
رفتار کاری نوآورانه

قدرت – تعهد – جذ
اشتراکگذاری دان

صریح –

اشتراکگذاری دان

ضمنی

توليد ایده – تروی ایده –

خطای

آماره

خطای

آماره

استاندارد

آزمون

استاندارد

آزمون

5/754

5/094

-5/711

5/141

5/503

5/094

-5/763

5/141

1/913
5/194

پيادهسازی ایده
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چولگی

5/094
5/094

-1/475
-5/701

5/141
5/141
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آزمون همبستگی متغیرهای پژوهش
برای آزمون فرضيهها ،ابتدا از آزمون همبستگی رتبهای پيرسون جهت سنج

همبستتگی بتين

متغ يرها استفاده شد ،برای بررسی شدت و جهتت رابطته بتين متغيرهتای کمتی پتژوه
همبستگی استفاده میشتود .ضتری

از ضتری

همبستتگی دارای مقتداری بتين  5و  1استت .نانچته ضتری

همبستگی برابر با صفر باشتد ،نشتان دهنتده عتدم ارتبتاط خطتی دو متغيتر بتا یکتدیگر بتوده و اگتر
قدرمطلی آن برابر با یک باشتد ،نشتاندهنتدۀ وجتود رابطته قطعتی بتين دو متغيتر استت .باتوجتهبته
نرمالبودن دادهها ،از آزمونهای آماری پارامتریک رابطه همبستگی پيرسون آزمون شد و نتای در
جدول ( )4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیههای اصلی تحقیق
انحراف

عدالت رویه-

معیار

ای
1

1

1

-

5/046

1

اشتیاق شغلی

متغیرهای پژوهش

میانگین

عدالت رویهای

3/7195

5/79167

اشتياق شغلی

3/7300

5/19159

5/059

اشتراکگذاری دان

3/9103

5/19533

5/040

5/040

رفتار کاری نوآورانه

3/9660

5/63409

5/306

5/639

اشتراکگذاری

رفتار کاری

دانش

نوآورانه

-

-

شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
در این پژوه

شاخو های متتداول برازنتدگی متدل متورد بررستی قترار گرفتته شتده استت.

باتوجهبه آنچه که در جدول باال نشان داده شده است ،میتوان گفت کته متدل پتژوه

از بترازش

مناسبی برخوردار است.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل پژوهش
شاخصهای
برازندگی
برازش قابلقبول
برازش محاسبهشده

RMSEA
کمتر از
5/51
5/543

CMIN/DF

بين  1تا 0
1/490
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GFI

TLI

IFI

CFI

باالتر از

باالتر از

باالتر از

باالتر از

5/95

5/95

5/95

5/95

5/951

5/943

5/901

5/905
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مدل معادالت ساختاری
برای سنج

روابطی که در مدل مفهومی پژوه

و فرضيههای تحقيتی آورده استت ،از متدل

معادالت ساختاری 1استتفاده شتده استت .شتکل ( )0معتادالت ستاختاری اصتالحشتده پتژوه
نمای

را

داده است.

شکل  .2مدل معادالت ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

)1. Structural Equation Model (SEM
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نتایج فرضیههای پژوهش
یافتههای مربوط به روابط مستقیم
برای بررسی فرضيههای مربوط به رواب مستقيم از دو مقدار نسبت بحرانی و سطح معنتیداری
استفاده میشود .نتای آزمون رواب مستقيم فرضيههایپژوه

در جدول( )6نشان داده شده است.

جدول  .6آزمون فرضیههای مربوط به روابط مستقیم پژوهش
متغیر مستقل
عدالت رویهای
عدالت رویهای
عدالت رویهای
اشتياق شغلی
اشتياق شغلی
اشتراکگذاری
دان

نتیجه

متغیر

ضریب

خطای

مقدار

سطح

وابسته

رگرسیونی

معیار

بحرانی

معنیداری

اشتياق شغلی

5/016

5/519

0/147

5/554

تأیيد فرضيه

5/161

5/570

0/609

5/559

تأیيد فرضيه

5/151

5/560

0/551

5/540

تأیيد فرضيه

5/656

5/576

7/991

5/555

تأیيد فرضيه

5/777

5/594

3/350

5/555

تأیيد فرضيه

5/007

5/576

1/100

5/555

تأیيد فرضيه

اشتراکگذار
ی دان
رفتار کاری
نوآورانه
اشتراکگذار
ی دان
رفتار کاری
نوآورانه
رفتار کاری
نوآورانه

(تأیید یا
رد فرضیه)

هرگاه مقدار بحرانی بيشتر از  1/96باشد ،نشاندهنده اثر م بت و معنیدار است ،اگتر بتين 1/96
تا  -1/96باشند ،بيانگر این است که اثر معنیداری وجود ندارد و اگر کو کتتر از  -1/96باشتند،
نشاندهنده اثر منفی ولی معنیدار است .همچنين مقادیر کو کتر از  5/50برای سطح معنتیداری
حاکی از تفاوت معنیدار مقدار محاسبهشده برای وزنهای رگرسيونی در سطح اطمينان  90درصد
است .ازآنجاکه برای فرضيههای مربوط به رواب مستقيم فرضيههای پژوه
از  1/96است ،بنابراین فرضيههای مذکور تأیيد میشوند.
49

مقدار بحرانتی بيشتتر

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)24زمستان 9316

یافتههای مربوط به روابط غیرمستقیم
از روش بوت استرپ 1استفاده شتده

در بررسی فرضيههای مربوط به رواب ريرمستقيم پژوه

است .به این صورت که با استفاده از نرمافزار  AMOSشتمار نمونتهگيتری مجتدد  0555در ستطح
اطمينان  90درصد ،فرضيههای مربوط به رواب ريرمستقيم پژوه
آزمون رواب ريرمستقيم فرضيههای پژوه

مورد بررسی قرار گرفت .نتای

در جدول ( )7نشان داده شده است.

جدول  .2آزمون فرضیههای مربوط به روابط غیرمستقیم پژوهش
متغیر

متغیر

مستقل

میانجی

عدالت
رویهای
عدالت
رویهای
اشتياق
شغلی

اشتياق شغلی
اشتياق شغلی
اشتراک
گذاری
دان

ضریب
متغیر وابسته

غیرمستقیم
رگرسیونی

اشتراکگذاری
دان
رفتار کاری
نوآورانه
رفتار کاری
نوآورانه

برای تأیيد فرضيههای پژوه

5/005
5/314

5/066

نتیجه
حد

حد

سطح

(تأیید یا

پایین

باال

معنیداری

رد
فرضیه)

5/155
5/141

5/361

300
5/
479

5/551
5/551

تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه

5/
761

5/551

تأیيد فرضيه

5/

حد باال و حد پایين نباید صفر را شامل شود و سطح معنتیداری

کمتر از  0درصد شود .ازآنجاکه این شرای برای فرضيههای مربوط به رواب ريرمستتقيم پتژوه
وجود دارد ،بنابراین فرضيههای مربوط به رواب ريرمستقيم تأیيد میشوند.

نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوه
دان

بهدنبال بررسی ساختاری تأثير عدالت رویهای و اشتياق شغلی بر اشتتراکگتذاری

و رفتار کاری نوآورانه است .متغير وابستته در ایتن پتژوه

اشتتراک دانت

و رفتتار کتاری

نوآورانه است .دليل توجه به این دو متغير این است که در دنيتای کست وکتار کنتونی کته رقابتت
1. Bootstrap
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شدید در آن جریان دارد ،اشتراک دان  ،زمينه نتوآوری کارکنتان را فتراهم متیکنتد و نتوآوری
کارکنان در هر سازمان یکی از مهمترین عواملی است که مزیت رقابتی ایجاد میکند .بدون داشتن
مزیت رقابتی ،نمیتوان در بازار پررقابت باقی ماند.
نتای پژوه

نشاندهندۀ این است که عدالت رویهای ،تأثير معنیداری بر اشتتياق شتغلی دارد.

این نتای در پتژوه

کاراتت

( ،)0511بيستواس و همکتاران ( ،)0513هتی و همکتاران (،)0514

قتتوش و همکتتاران ،)0514( 1ناستتتیزایتتی و جناآبتتادی ( ،)1390نتتاوین کومتتار )0510( 0و اوزار و
همکاران )0517( 3مطابقت دارد .ولی در پژوه

حسن و جابری )0515( 4و آگاراوال ( )0514این

نتيجه نيز تأیيد نشد .عدالت بهعنوان یک نياز اساسی برای زندگی اجتماعی انسانها هميشه در طول
تاریخ مطرح بوده است .امروزه باتوجهبه نق

فراگير و همهجانبه ستازمانهتا در زنتدگی اجتمتاعی

عدالت در سازمانها بي ازپي

آشکارتر شده است و ادراک از عدالت بتر اشتتياق

انسانها ،نق

شغلی کارکنان نيز تأثير م بتی خواهد داشت .زمتانیکته کارکنتان عتدالت ادراکشتده را مطلتو
ارزیابی کنند ،شور و شوق و انگيتزه بيشتتری بترای انجتام کتار خواهنتد داشتت .درواقتع کارکنتان
حمایت و توجه سرپرست و سازمان را با اشتياق بيشتر نسبت به کار پاسخ میدهند.
نتای دیگر پژوه

نشاندهنده این است که عدالت رویهای تأثير معنیداری بر اشتراک دان

دارد .این نتای با یافتههای اکرم و همکاران ( ،)0517تامتا و ریو )0517( 0و کيم و پتارک ()0517
همسو است .سازمانهایی که به دنبال اثربیشی فعاليتهای خود هستتند ،بایتد ستعی متیکننتد کته
زمينههای اشتراک دان
کنتتتتتتتد رفتار تسهيم دان

را در سازمان خود پيادهسازی کنند دراینبتاره بانتک تجتارت بایتد ستعی
کارکنان و ادراک آنان از عدالت سازمانی را ارتقا بیشد که نتيجه آن

يزی جز بهبود کيفيت عملکرد و ارائه خدمات مناس
افزای

به اربا رجوع نیواهد بتود و ماحصل آن

اثربیشتی ،بهترهوری و پاستیگویی مناس بته تغييرات تقاضای مشتریان و تغييرات محي

خواهد بود.
1. Ghosh et al
2. Navin Kumar
3. Özer et al
4. Hassan & Jubari
5. Tamta & Rao
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یافتههای پژوه
این نتيجه با پژوه

نشان میدهد عدالت رویهای تأثير معنیداری بر رفتار کتاری نوآورانته دارد.
لتی ،)0513( 1ابتراهيمپتور و همکتاران ،)0514( 0جيئتون لتن و جنتگ هتوان

( ،)0510اکرم و همکاران ( ،)0516کيم و پتارک ( )0517همستو و بتا نتتای پتژوه

3

المنصتور و

مينایی )0510( 4همسو نيستت .ازآنجاکته سترعت تغييترات و شتدت رقابتت در ایتن صتنعت بستيار
باالست نوآوری برای بانکهایی که در محي پيچيده رقابتی کته فنتاوری اطالعتات آن را احاطته
کرده است ،اهميتی دو ندان یافته است .بانکها برای نوآوری در ارائه خدمات بانکی به مشتریان،
نياز به کارکنان نوآور دارند؛ زیرا نوآوری ،امری وابسته به انسان است و کارکنان نوآور متیتواننتد
نوآوری را برای سازمان بهوجود آورند .کارکنانی نوآورند که دارای رفتار نوآورانته باشتند .بترای
تحقی نوآوری باید محيطی فراهم شود که در آن ایده کارکنان در مرحل شکلگيتری در ذهنشتان
متوقف نشود ،بلکه باید بتوانند حمایت و پشتيبانی مدیران و همکاران را نسبت به ایده خود جل

و

با کمک آنها ایده خود را پيادهسازی نماینتد .بتهعبتارتدیگتر ،بترای تحقتی نتوآوری در ستازمان،
کارکنان باید سه رفتار توليد ،تروی و پيادهسازی ایده را که تشکيلدهنتده رفتتار کتاری نوآورانته
است ،در خود داشته باشند.
یافته دیگر تحقيی این است که اشتياق شغلی ،تأثير معنیداری بر اشتتراکگتذاری دانت

دارد.

این نتای با یافتههای وانگ و نو ( ،)0515تسایی و همکتاران ( )0510و ختان و همکتاران (،)0516
تامتا و ریو ( )0517و کيم و پارک ( )0517مطابقتت دارد .بته متدیران و بتهخصتوص واحتد منتابع
انسانی بانک پيشنهاد میشود شرای و موقعيت جوسازمانی مطلو اشتراک دان
 -مرئوس را با تصميمسازی در ساخت و اجرای دستورالعملهای اثربی

از طرف رئتيس

و انتصا متدیرانی کته

بر تبادل اطالعات تأکيد میکنند ،را فراهم سازند تا بتوان در آینده شاهد اشتياق شغلی کارکنان در
بانک تجارت نسبت به سایر بانکهای کشور بود .همچنتين بته لحتا پيشترفت فنتاوری در جهتان
امروز ،الزم است در جهت توانمندسازی و رشد حرفتهای و روانشتناختی کارکنتان تفکتر عيمقتی
اندیشيده و به مرحله اجرایی گذاشته شود که اولویت راهکار اجرایی آن فراهمکتردن جوستازمانی
1. Lee
2. Ebrahimpour et al
3. Jiun-Lan & Jeng-Hwan
4. Almansour & Minai
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است که در آن اشتراک دان

و همافزایی دان

و اطالعات در جهت بهبود خدمات ارائته شتده و

درنهایت بهبود عملکرد بانک صورت گيرد.
نتای تحقيی همچنين مثید آن است که اشتياق شغلی ،تأثير معنیداری بر رفتار کاری نوآورانته
دارد .این نتيجه در پژوه های پيشين نيز متورد تأیيتد قترار گرفتته استت .بترایم تال ،آگتاروال و
همکاران ( ،)0510سونگ و همکاران ( ،)0514آگاروال ( )0514و اسپيگالره و همکاران)0516( 1
خود این نتيجه را مورد تأیيد قراردادند .یکی از عواملی که در پژوه های قبلی کمتتر

در پژوه

به آن پرداخته شده ،اما تأثير زیادی بر رفتار کتاری نوآورانته دارد ،اشتتياق شتغلی کارکنتان استت.
کارمندی که دارای اشتياق شغلی استت ،آنقتدر مجتذو انجتام وظتایف کتاری ختود استت کته
بهندرت حين انجام کار به يزهای دیگری رير از کار فکر میکند؛ واقعاً عالقهمند بته کتار استت؛
هنگامیکه کارش را بهخوبی انجام میدهد هيجانزده میشود؛ انر ی زیادی را صرف کار میکند
و تا به انجامرساندن کار ،آن را رها نمیکند .کارمندی با ایتن ویژگتیهتا ،انگيتزه و تتوان بيشتتری
برای نوآوری ،خالقيت و بروز رفتار کاری نوآورانه در بانک خواهد داشت .بنابراین بانک تجارت
با شناسایی عواملی که بر رفتار کاری نوآورانه تأثير دارند ،میتواند بر آنها تأثير بگذارد و درنهایت
رفتار نوآورانه کارکنان را بهبود بیشيد.
از دیگر نتای پژوه

این است که اشتراک دان  ،تأثير معنیداری بتر رفتتار کتاری نوآورانته
0

دارد .این نتای با یافتههای دیگر محققان همسو است .یتو و همکتاران ( ،)0513کارگرشتورکی و
همکتتاران ( ،)1390کيتتو و همکتتاران ،)0510( 3و و متتو ،)0516( 4جتتابری )0516( 0و ویتتدیانی و
همکاران )0517( 6به نتتای مشتابهی دستت یافتنتد .تسهيمکنندگان دان  ،درواقتع ظرفيت خود را
برای نوآوری تقویت میکنند؛ زیرا متادامیکته افراد اطالعات خود را شرح داده ،یکپار ه کرده و
به قال

دیگر ترجمه میکنند و دان

حوزه دان

خود و تناس

درونی خود را بته دانت

ضتمنی تبتدیل متیکننتد ،در مورد

آن با اقدامات جاری ،زمينه رفتار نوآورانه برای کارکنان سازمان فراهم
1. Spiegelaere et al
2. Yu et al
3. Qiu et al
4. Zhu & Mu
5. Jaberi
6. Widyani et al

43

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال ششم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)24زمستان 9316

ميتان کارکنتان و متدیران ستازمانی اگتر کارکنتان بتاور

میآید .در صورت اشتراکگذاری دان

داشته باشند که ایدههایشتان حتتی در صتورت شکستت ،تبعتات بتدی بترای آنتان نیواهتد داشتت
(برایم ال ،تمسیر از سوی کارکنان ،سرکو توس مدیران ،تعليی و اختراج از طترف ستازمان)،
ترس از خالقيت و رفتار کتاری نوآورانته در آنهتا ریشتهکتن متیشتود و فتارغ از سياستیکتاری و
احتياطهای رير الزم تمرکز خود را بر ایجاد و پيادهسازی ایدهها معطوف میسازند و از این طریتی
عملکرد بهتری را در سازمان رقم میزنند.
در این پژوه

اشتياق شغلی و به اشتتراکگتذاری دانت

بررسی قرار گرفت .یافتههای دیگر پژوه

بتهعنتوان متغيرهتای ميتانجی متورد

تأثير عدالت رویهای بر اشتراک دان

و رفتتار کتاری

نوآورانه از طریی متغير واسطه اشتياق شغلی بود که این نتای با یافتههای تامتا و ریو ( )0517و کيم
و پارک ( )0517مطابقت دارد .همچنين تأثير عتدالت رویتهای بتر اشتتراک دانت

از طریتی متغيتر

واسطه اشتياق شغلی مورد تأیيد قرار گرفت که این نتای با یافتههای کيم و پارک ( )0517مطابقت
بيشتر بعد به اشتراکگذاری بهترین شتيوههتا و در

دارد .در پژوه های قبلی ،رفتار اشتراک دان
مطالعتات انتدکی بعتد بتته اشتتراکگتذاری دانت
اشتراکگذاری دان

متتورد توجته قترار گرفتته بتتود؛ درحتالیکته بتته

بيشتر از به اشتراکگذاری بهترین شيوهها ،محرک خالقيتت و نتوآوری در

سازمان است .با به اشتراک گذاشتهشدن بهترین شيوههای انجام کار ،ذهن بسته میشود و ایدههتای
نوآورانه کمتر شکل میگيرند .درحالیکه در فضتای بته اشتتراکگتذاری دانت  ،کارکنتان ستعی
میکنند با ایدهپردازی ،خأل ناشی از کمبود دان
ایدههای جدید ،زمينه همافزایی دان

کارکنان و همردیفان را پوش

دهند و با توليتد

ميان کارکنان و سازمان را فراهم آورنتد و از ایتن طریتی بته

رفتارهای خالقانه و نوآورانه کارکنان منجر شود .تحقيی همچنين نشاندهنده تأثير اشتياق شغلی بتر
رفتار کاری نوآورانه از طریی اشتراک دان

است که این یافتهها با پژوه

کيم و پتارک ()0517

همسو است .اگر سازمانی بیواهد تأثير اشتياق شغلی کارکنان بر رفتار نوآورانت آنتان را بتاال ببترد،
باید شرایطی را فراهم آورد که اشتياق شغلی کارکنان باعت
دان

شتود تمایتل بيشتتری داشتته باشتند و

خود را با همکاران به اشتراک بگذارند .این امر ممکن است بهدليتل جتذابيت و اهميتتی کته

کار برای کارکنان با اشتياق شغلی باال ایجاد میکند ،حتی دان های درونی افراد به دانت
تبدیل شود و زمينه خلی دان

ضتمنی

برتر فراهم شود ،ازاینرو سازمان در پی این است تا شرایطی فتراهم
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آورد که در آن کارکنان تالش میکنند با به اشتتراکگتذاری دانت

ختود بتا کارکنتان دیگتر ،از

ایدهها و نظرات آنها برای جبران و رفتع خطاهتا و کاستتیهتای مترتب بتا حتوزه کتاری و اهتداف
سازمانی جلوگيری و از بروز مجدد آنها خودداری شود و زمينه بروز رفتارهتای کتاری نوآورانته و
خالقانه توس کارکنان فراهم شود.
برای بهبود رفتاری کاری نوآورانه و اشتراکگتذاری دانت  ،پيشتنهادات کتاربردی زیتر ارائته
میشود :برگزاری جلسات آموزشی خالقيت و نوآوری ،ایجاد خانه تیصصی آموزش و خالقيتت
به کارکنان ،آموزش و تکنيکهای راهبردی خالقيت و نوآوری ،قراردادن برنامته عملتی خالقيتت
به کارکنان بهمنظور توسعه توان خالقيت و نوآوری کارکنان ،تیصيو بودجه و منابع کافی بترای
اجرای طرحها و ایدههای خالق توس کارکنان از طریی ارائه دان

و اطالعات به سایر همکاران،

ایجاد صندوقهای پيشنهادات خالق ،برگزاری جلسات ماهيانته  ،فصتلی و ستاالنه بتهمنظتور تبتادل
و اطالعات در جهت ارائه طرحهای خالقانته کارکنتان ،ارائته پتاداشهتای میتلتف (متادی،

دان

معنوی ،مالی ،ريرمالی ،درونی و بيرونی) بته کارکنتان ختالق و نتوآور در جهتت ترريت

و ایجتاد

روحيه خالقيت بيشتر کارکنان.
براساس یافته هتای پتژوه  ،تتأثير مستتقيم و ريرمستتقيم عتدالت رویتهای و اشتتياق شتغلی بتر
اشتراکگذاری دان

و رفتار کاری نوآورانه تأیيد شده است .بترایناستاس بتا اتیتاذ رویتهای کته

بتوان زمينهساز عدالت رویهای و اشتياق شغلی را فراهم آورد ،میتوان با استفاده از حداک ر ظرفيت
نيروی انسانی موجود و تسهيم آن در سازمان در جهتت بهبتود نتوآوری ستازمانی و کست
رقابتی بهره گرفت و رفتار کاری نوآورانه کارکنان بانک را افزای

مزیتت

داد .بهطورکلی میتوان گفتت

که اگر در هر سازمان ،عدالت رویهای و اشتياق شغلی فراهم آیتد ،آن ستازمان بته ارائته ایتدههتای
جدید تمایل بيشتری خواهتد داشتت و بته ستمت نتوآوری در ارائته ختدمات پتي
پژوه

حاضر نيز مانند هر پژوه

خواهتد رفتت.

دیگری بتتا محتتدودیتهتتایی مواجهتته بتتوده استتت .استفاده از

پرسشنامه بهعنوان ابزار جمتتعآوری دادهها و انتیا نمونه کتتو کی از بين کارکنان یک بانتتک،
تعميم دقيی نتای بهدستتآمده در این پژوه

را با محدودیتهایی مواجهته کترده استت .پيشنهاد

میشود در پژوه های آتی جامعه گستردهتری متشکل از بانتتتکهتتتای دولتتتتی و خصوصتتتی در
نمونهگيری و دادههای پژوه

با استفاده از شيوههای دیگر ،گردآوری شود تا نتای  ،قابليت تعميم

باالتری داشته باشد.
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