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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها در تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانۀ کارشناسان فناوری

ی نیاز دارند .سازمانی که نتواند بهطور مداوم محصوالت
اطالعات میپردازد .امروزه ،سازمانها برای رشد و حتی بقا به نوآور 
و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند ،با شکست روبهرو میشود .از سویی ،رفتار نوآورانۀ کارکنان نیز تحت تأثیر عوامل
مختلفی است .تعلقخاطر کاری کارکنان یکی از عواملی است که میتواند بر این رفتار تأثیر بگذارد .با وجود این ،نحوۀ
تأثیرگذاری تعلقخاطر کاری کارکنان یکی از بحثهای مهم در جامعۀ کارشناسان فناوری اطالعات است .جامعۀ آماری
این پژوهش ،کارشناسان فناوری اطالعات در شرکتهای فناوری اطالعات عضو سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان
رضوی در شهر مشهد است .در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای و براي سنجش متغیرهاي پژوهش از پرسشنامهاي
شامل  26سؤال ،استفاده شد .این پرسشنامه ،میان  210نفر از کارشناسان فناوری اطالعات در شهر مشهد توزیع گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،روش مدلسازی معادالت ساختاری بهکار گرفته شد .نتایج ،نشان داد تعلقخاطر کاری ،بر
بهاشتراکگذاری خطاها و تولید ایدهها تأثیر مثبت و معنیدار دارد .همچنین بهاشتراکگذاری خطاها بر تولید و ترویج ایدهها
تأثیرگذار است .بهاشتراکگذاری خطاها ،تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید و ترویج ایدهها را میانجیگری میکند.
واژگان کلیدی :بهاشتراکگذاری خطاها ،رفتار نوآورانه ،کارشناسان فناوری اطالعات ،تعلقخاطر کاری
ی و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
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 -1مقدمه

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمانها ،بلکه برای بقای آنها نیز ضروری است (.)Tsai, 2011

از اینرو سازمانهای امروزی به نوآوریهای مستمر در محصوالت ،خدمات و فرآیندهای خود نیاز دارند.
شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطالعات نیز بهدلیل تغییرات سریع و رقابت شدید در این حوزه ،ناگزیر
از نوآوریاند .شرکتهایی که نتوانند بهطور مستمر محصوالت و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند،
متحمل شکست خواهند شد .شرکتهایی وجود داشتهاند که با وجود داشتن جایگاه مناسب در بازار فناوری
اطالعات ،بهدلیل ضعف در نوآوری ،بهتدریﺞ دچار افول و حتی شکست شدهاند .از این دست شرکتها
میتوان به شرکتهای ،AOL ،WebTV ،Napster ،AltaVista ،Silicon Graphics ،Nokia ،Fairchild
 Palm Computingو Sun Microsystemsاشاره نمود (.)Bouman, 2010
بهبود عملکرد نوآوری سازمانها از طریق نیروهای انسانی آنها امکانپذیر است و سازمانها با سرمایهگذاری
بر منابع انسانی خود میتوانند به نوآوری دست یابند ،زیرا کارکنان نوآور و خالﻕ ،عامل و ایجادکنندۀ
نوآوری در سازمان هستند .هرچند نوآوری بهدست کارکنانی ایجاد میشود که دارای رفتار نوآورانه هستند؛
یعنی رفتاری با سه بعد تولید ،ترویﺞ و پیادهسازی ایده ( .)Wang, et al., 2015علت این امر ،آن است که
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برای تحقق نوآوری ،ابتدا باید ایدهای شکل بگیرد ،سپﺲ آن ایده در سازمان پذیرفته شود و در نهایت ایدۀ
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پذیرفتهشده پیادهسازی گردد ( .)Janssen, 2004با این وجود ،برخی از شرکتهای فناوری اطالعات ،با
وجود سرمایهگذاریهای قابل توجهی که برای بهبود عملکرد نوآوری خود انجام میدهند ،به نتایﺞ مطلوب
نمیرسند ،زیرا کلید نوآوری را در بیرون از شرکت جستجو میکنند .این شرکتها از این نکته غافلاند که
نوآوری از درون شرکت و از میان کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه هستند ،آغاز میشود.
بر اساس تحقیقات پیشین ،عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانﺔ کارکنان تأثیر دارند .یکی از این عوامل،
تعلقخاطر کاری کارکنان است .نوآوری به کارکنانی نیاز دارد که نسبت به کار خود ،حالت ذهنی مثبتی
داشته و مجذوب آن باشند؛ در کارشان تمرکز داشته باشند؛ در ایفاﻱ نقشهاﻱ کارﻱ ،تمام وجود خویش را
به خدمت بگیرند و براﻱ انجام وظایف شغلﻲ ،دارای شور و اشتیاﻕ کافﻲ باشند .کارکنانی با این ویژگیها،
دارای تعلقخاطر کاریاند ( .)Kahn, 1990بنابراین ،آن دسته از کارشناسان فناوری اطالعات که تعلقخاطر
کاری ندارند ،دارای انگیزه و زمینﺔ کافی برای بروز رفتارهای نوآورانه نیستند و این امر باعﺚ میشود شرکت
نیز در دستیابی به نوآوری ناکام بماند.
از سوی دیگر ،تعلقخاطر کاری کارکنان در صورتی که باعﺚ افزایش تمایل آنها برای بهاشتراﻙگذاری

خطاهای کاری با یکدیگر شود ،تأثیر بیشتری بر رفتار نوآورانﺔ آنان میگذارد .به عقیده رادائلی و همکاران
( ،)2011تشویق بهاشتراﻙگذاری خطاهای کاری در بین کارکنان بر ارتقاء رفتار نوآورانﺔ آنها و بهدنبال آن،
بهبود نوآوری در سازمان ،تأثیر میگذارد ( .)Radaelli, et al., 2011با توجه به اینکه فعالیت شرکتهای
فناوری اطالعات ،تخصصی و مبتنی بر دانش و فناوری است ،اهمیت خطاهای کاری بهاشتراﻙگذاشتهشده
در بهبود عملکرد نوآوری در این شرکتها باالست .دلیل این موضوع ،آن است که اگر کارکنان با آسودگی
خاطر و از روی میل و رغبت ،خطاهایی را که در کار خود انجام دادهاند ،با یکدیگر بهاشتراﻙ بگذارند،
میتوانند از درون درسآموختههای حاصل از خطاهای کاری و برای جلوگیری از رخداد دوبارۀ آنها،
ایدههای نوآورانهای ارائه دهند و ضمن جلب موافقت مدیران شرکت ،آنها را اجرا و پیادهسازی کنند
( .)Mura, et al., 2013بر این اساس ،هدﻑ پژوهش حاضر ،تعیین میزان نقش میانجی بهاشتراﻙگذاری
خطاها در تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانﺔ کارکنان است.
اگر فضایی در یک شرکت ایجاد شود که در آن کارشناسان فناوری اطالعات ،تجربهها و درسآموختههای
حاصل از خطاهای کاری خویش را با همکاران خود به اشتراﻙ بگذارند ،با بهبود رفتار بهاشتراﻙگذاری
خطاها در بین این کارشناسان ،رفتار نوآورانه و تولید ،ترویﺞ و پیادهسازی ایدهها در شرکت توسعه مییابد.
که دارای تعلقخاطر کاری باشند ،امکان بروز رفتار بهاشتراﻙگذاری خطاها در میان کارکنان بیشتر میگردد.
در پژوهشهای پیشین ،کمتر به بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه و همﭽنین نقش میانجی
بهاشتراﻙگذاری خطاها پرداخته شده است .در تحقیقات پیشین ،هنگامیکه از رفتار اشتراﻙ دانش بحﺚ
میشود ،جنبﺔ بهاشتراﻙگذاری بهترین شیوهها بیشتر مورد نظر است و به بُعد دیگر رفتار اشتراﻙ دانش ،یعنی

بهاشتراﻙگذاری خطاها کمتر توجه میشود؛ در حالیکه بهاشتراﻙگذاری خطاها در مقایسه با بهاشتراﻙگذاری
بهترین شیوهها ،بیشتر زمینﺔ نوآوری را فراهم میکند ،چراکه پﺲ از به اشتراﻙگذاری بهترین شیوههای انجام
کار ،ذهن بسته میشود و ایدههای نوآورانه کمتر شکل میگیرند؛ در حالیکه از طریق بهاشتراﻙگذاری خطاها،
کارکنان تالش میکنند با ارائﺔ ایدههای جدید از بروز مجدد خطاها در آینده جلوگیری نمایند.

 -2مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 -1-2رفتار نوآورانه
رفتار نوآورانﺔ کارکنان به سهم آنها در توسعﺔ نوآوریهای سازمانی اشاره دارد (.)Messmann & Mulder, 2011

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

همﭽنین اگر تعلقخاطر کاری کارکنان بهتر شود یا در زمان جذب نیروهای انسانی ،افرادی انتخاب گردند
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رفتار نوآورانه ،مفهومﻲ چندبعدی است و به رفتارهایﻲ اطالﻕ مﻲشود که به فرآیند نوآورﻱ در سازمان
کمک نماید ( .)Duverger, 2011رفتار نوآورانه ،شامل سه بعد تولید ایده ،ترویﺞ ایده و پیادهسازی ایده
است ( ،)Ren & Zhang, 2015این رفتار نه تنها باید فرآیند ذهنﻲ تولید ایدههای جدید را توصیف کند ،بلکه
باید به معرفﻲ و بهکارگیری ایدههای جدید ،با هدﻑ بهبود عملکرد سازمانﻲ نیز بپردازد ( .)Taştan, 2013در
رفتار نوآورانه ،منظور از تولید ایده ،ایدهپردازی و ارائﺔ ایدههای نو از سوی کارکنان است .ترویﺞ ایده به
تالش افراد برای جلب حمایت و پشتیبانی مدیران و همکاران از ایدههای جدید آنان اشاره دارد .پیادهسازی
ایده ،شامل تالشهایی برای تبدیل ایدههای نو به راهکارهای عملی و پیادهسازی آنها در فعالیتهای کاری
سازمانی است (.)De Jong & Den Hartog, 2007()Mura, et al., 2013
در تعریفی عملیاتی ،کارمندی دارای رفتار نوآورانه در بعد تولید ایدههاست که برای مسائل کاری ،ایدهها
و راهحلهای ابتکاری و جدید خلق کند و بهطور مرتب روشها ،تکنیکها و ابزارهای جدید را در جهت
ایجاد نوآوری در کار خود جستجو کند .در بعد ترویﺞ ایدهها،کارمندی دارای رفتار نوآورانه است که بهدنبال
جلب حمایت و پشتیبانی دیگران از ایدههای نوآورانﺔ خود و تأیید آنان باشد و مدیران سازمان را مشتاﻕ
به پذیرش ایدههای نوآورانه نماید .در نهایت ،در بعد تولید ایدهها کارمندی دارای رفتار نوآورانه است که
ایدههای نوآورانه را با روشی نظاممند به محیط کاری خود معرفی و آنها را کاربردی کند (.)Janssen, 2000
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 -2-2اشتراکگذاری خطاها

میافتد و از سوی دیگر بیتوجهی به درسآموختههای ناشی از خطاها ،شانﺲ یادگیری و بهرهمندی
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از نکتههای مثبت خطاها را به حداقل میرساند ( .)Keith & Frese, 2008خطاها با وجود نامطلوب

یکی از عوامل کلیدی در نوآوری سازمانها ،توانایی آنها در بهاشتراﻙگذاری دانش است .برای موفقیت
فرآیند بهاشتراﻙگذاری دانش در سازمان ،کارکنان باید از رفتار اشتراﻙ دانش برخوردار باشند که شامل
مجموعه رفتارهایﻲ است که به تبادل اطالعات ،دانش و تجربهها منجر میشود و سازمان را قادر به گسترش
مهارتها و شایستگﻲهایش میسازد ( .)Matzler, et al., 2005یکی از کاستیهای پژوهشهای گذشته
در زمینﺔ رفتار اشتراﻙ دانش این است که اشتراﻙ دانش میان کارکنان ،عمدت ًا بدون تفکیک انواع مختلف
محتویاتی که بهاشتراﻙ گذاشته میشوند ،مورد بررسی قرار گرفته است .اشتراﻙ بهترین شیوهها و اشتراﻙ
خطاها به عنوان دو بعد از رفتار اشتراﻙ دانش ،رفتارهایی هستند که با شرایط متفاوتی برانگیخته میشوند و
مزایا و منافع متفاوتی برای دریافتکنندگان دانش فراهم میکنند (.)Mura, et al., 2013
بروز خطا و اشتباه در کار واقعیتی غیرقابلانکار است که با وجود تالشهای بسیار ،همﭽنان اتفاﻕ

بودن ،همواره فرصتی برای یادگیری سازمانی فراهم میکند و در نتیجه انگیزهای برای نوآوری بهوجود
میآورند ( .)Van Dyck, et al., 2005با توجه به موارد یادشده ،رویکردی مثبت و سازنده به خطا ،بهنام
بهاشتراﻙگذاری خطاها مطرح میشود.
کارمندی دارای رفتار بهاشتراﻙگذاری خطاست که خطاهای کاری خود را با همکارانش در میان بگذارد و
نگاه منفی نسبت به انجام این کار نداشته باشد .این دسته از کارکنان همﭽنین درسآموختههای حاصل از
خطاهای کاری خود را در جلسههای بحﺚوگفتگو و همﭽنین از طریق تعامالت و ارتباطات غیررسمی با
همکارانش به اشتراﻙ میگذارند (.)Mura, et al., 2013
 -3-2تعلقخاطر کاری
در دنیاﻱ کنونﻲ ،نیروﻱ انسانﻲ مهمترین عامل نوآوری به شمار مﻲرود .براﻱ آنکه نیروهای انسانﻲ در
سازمان تبدیل به سرمایهاﻱ ارزشمند ،نوآور و با بیشینﺔ ارزشآفرینﻲ براﻱ سازمان گردند ،الزم است
شرایطﻲ براﻱ آنان فراهم آید تا بتوانند با آرامش و بدون نگرانی خاطر به ایفاﻱ نقشهاﻱ خود در سازمان
بپردازند و در راستاﻱ اهداﻑ سازمان حداکثر تالش و توانایﻲهاﻱ خود را به کار گیرند و بهاصطالح دارای
تعلقخاطر کاری شوند (خنیفر و همکاران .)1389 ،تعلقخاطر کاری ،به میزان انرژﻱ که یک فرد براﻱ
کاری ،احساس ارتباﻁ مﺆثر با کارشان دارند و خود را براﻱ بهانجام رساندن مسئولیتهاﻱ شغلی توانمند
میبینند ( .)Schaufeli, et al., 2002بهعالوه ،این دسته از کارکنان در کارشان بهدنبال چالشهاﻱ جدید
میگردند (.)Bakker, 2011
بر اساس نظر شافلی و همکاران ( ،)2002تعلقخاطر کاری دارای سه بعد جذب ،1نیرومندﻱ 2و وقف 3است
( .)Schaufeli, et al., 2002جذب ،به تمرکز و غرﻕ شدن در کار اشاره دارد .در این حالت ،زمان براﻱ افراد
سریع میگذرد و افراد درمییابند که جدا شدن از کار برای آنها دشوار است (.)González-Romá, et al., 2006
فرد در این حالت ،سرسختانه درگیر کار خود میشود ،زیرا تجربﺔ کاری برای او بسیار لذتبخش است
( .)Alessandri, et al., 2015بعد دیگر تعلقخاطر کاری ،نیرومندﻱ است که به سطﺢ باالﻱ انرژﻱ و
انعطاﻑپذیری ذهنی کارمند به هنگام کار اشاره دارد ( .)Zacher, et al., 2015در این حالت ،کارمند تالش
قابل مالحظهاﻱ در انجام کار نشان میدهد و در مقابل موقعیتها و مانعهای شغلی دشوار ،پافشارﻱ و
ایستادگی میکند ( .)Schaufeli & Bakker, 2004کارکنانی که از نیرومندی باالیی برخوردارند ،بیشتر به
واسطﺔ کار خود برانگیخته میشوند .از اینرو ،این بعد ،از لحاظ مفهومی شبیه به مفهوم انگیزش درونی است

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

انجام کارهاﻱ خود صرﻑ میکند ،گفته میشود ( .)Maslach, et al., 2001کارکنان دارای تعلقخاطر
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(نعامی و پیریایی .)1390 ،خود را وقف کار کردن ،سومین بعد تعلقخاطر کاری است که با تعلق روحی فرد
به کار خود مشخص میشود ( .)Schaufeli, et al., 2002وقف خود به تجربﺔ احساس مهم بودن ،رغبت،
افتخار و چالش در کار اشاره دارد (نعامی و پیریایی.)1390 ،
کان ( ،)1990تعلقخاطر کاری را استفادۀ فرد از تمام وجود خویش برای ایفاﻱ نقشهاﻱ کارﻱ میداند
( .)Kahn, 1990تعلقخاطر کاری یعنی فرد در ایفاﻱ نقش کاری خود ،تمام ابعاد فیزیکﻲ ،شناختﻲ و عاطفﻲ
خویش را به کار میگیرد .کارمندی دارای تعلقخاطر کاری در بعد شناختی است که انجام وظایف کاری،
آنقدر وی را جذب کند که چیزهای دیگر را فراموش نماید؛ به ندرت در حین انجام کار به چیزهای دیگری
غیر از کار فکر نماید و هنگام کار این احساس را داشته باشد که زمان به سرعت میگذرد .کارمندی دارای
تعلقخاطر کاری در بعد عاطفی است که از نظر احساسی عالقهمند به کار باشد .این کارمند ،هنگامیکه
کارش را بهخوبی انجام میدهد ،هیجانزده میشود و احساسات شخصی وی تحت تأثیر چگونگی انجام
کار قرار میگیرد .کارمندی ،دارای تعلقخاطر کاری در بعد فیزیکی است که انرژی زیادی را صرﻑ کار
نماید و عالقهمند باشد بهشدت کار کند .همﭽنین تا به انجام رساندن کار ،آن را رها نکند و تا جایی که
امکان داشته باشد بیش از ساعتهای کاری در محل کار بماند و اضافهکاری انجام دهد و حتی ادامﺔ کارش
را به منزل ببرد (.)May, et al., 2004
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تعلقخاطر کاری ،رفتارهای فعاالنﺔ متعددی که فراتر از نیازها و الزامات کاری هستند را افزایش میدهد،
مانند کمک به دیگران ،یادگیری دانشهای جدید ،رفتار شهروندی و مانند آن (.)Chen & Chen, 2009
بهاشتراﻙگذاری خطاها نیز رفتاری فعاالنه است ،زیرا فراتر از الزامات کاری مورد انتظار از کارمند محسوب
میشود .بنابراین کارکنانی که تعلقخاطر کاری دارند ،با احتمال بیشتری تمایل دارند خطاهای کاری خود
را با همکاران بهاشتراﻙ بگذارند ( .)Chen, et al., 2011()Hendriks, et al., 2015در این راستا فرضیﺔ زیر
مطرح میشود:
 :H1تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر بهاشتراﻙگذاری خطاها دارد.
 -5-2بهاشتراکگذاری خطاها و رفتار نوآورانه
مورا و همکاران ( )2013در مطالعهای نشان دادهاند که بهاشتراﻙگذاری خطاها (به عنوان یک بعد از رفتار
اشتراﻙ دانش) بر رفتار نوآورانﺔ کارکنان اثر مثبت دارد ()Mura, et al., 2013؛ بهعبارت دیگر ،بهاشتراﻙگذاری
خطاها ،محرﻙ رفتار نوآورانﺔ کارکنان است ( ،)Vermeulen, et al., 2014زیرا بهاشتراﻙگذاری خطاها

باعﺚ میشود ایدههایی با هدﻑ جلوگیری از بروز دوبارۀ این خطاها در ذهن کارکنان شکل بگیرد .همﭽنین
اگر کارکنان خطاهای خود را با یکدیگر بهاشتراﻙ بگذارند ،در تحقق و پیادهسازی این ایدهها به یکدیگر
کمک خواهند کرد که در نتیجﺔ آن ،ترویﺞ و پیادهسازی ایدهها تسهیل خواهد شد .در این راستا فرضیﺔهای
زیر مطرح میشود:
 :H2بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ایدهها دارد.
 :H3بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیداری بر ترویﺞ ایدهها دارد.
 :H4بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیداری بر پیادهسازی ایدهها دارد.
 -6-2تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه
رابطﺔ بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه موضوع برخی پژوهشهای حوزۀ نوآوری بوده است .آگاروال
و همکاران ( )2012در پژوهشی نشان دادهاند که تعلقخاطر کاری ،همبستگی مثبتی با رفتار نوآورانه دارد.
همﭽنین تعلقخاطر کاری ،در رابطﺔ بین تبادل رهبر-عضو و رفتار نوآورانه ،نقش میانجی ایفا میکند
( .)Agarwal, et al., 2012چوقتای ( ،)2013تعلقخاطر کاری را متغیر میانجی بین دو متغیر تعهد عاطفی
و رفتار نوآورانه در نظر میگیرد .نتایﺞ این پژوهش ،تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه را تأیید میکند
به ایفاﻱ نقشهاﻱ خود در سازمان میپردازند و در راستاﻱ نوآوری ،حداکثر تالش و توانایﻲهاﻱ خود را به
کار میگیرند ( .)Welbourne, 2007()De Spiegelaere, et al., 2014همﭽنین برای نوآوری ،به کارکنانی
نیاز است که بتوانند بر کار خود متمرکز و در آن غرﻕ شوند و چنان مجذوب کار خود باشند که بتوانند در
مقابل وسوسﺔ حواسپرتی و جدا شدن ذهنی از کار مقاومت کنند ( .)Agarwal, et al., 2012در این راستا
فرضیﺔهای زیر مطرح میشوند:
 :H5تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ایدهها دارد.
 :H6تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر ترویﺞ ایدهها دارد.
 :H7تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر پیادهسازی ایدهها دارد.
 -7-2نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها در تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه
همانطور که بیان شد ،تعلقخاطر کاری کارکنان ،رفتار نوآورانه را در آنها تقویت میکند ،اما اگر همین
کارکنان دارای تعلقخاطر کاری ،با تمایل بیشتری خطاهای کاری خود را بهاشتراﻙ بگذارند ،رفتار نوآورانه
در آنها به میزان بیشتری تقویت میشود .به عبارت دیگر ،تعلقخاطر کاری بهواسطﺔ بهاشتراﻙگذاری خطاها

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

( ،)Chughtai, 2013علت این تأثیر آن است که کارکنانی که از تعلقخاطر کاری برخوردارند ،بدون نگرانی
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به میزان بیشتری رفتار نوآورانه را در کارکنان تسهیل میکند .در این راستا فرضیﺔهای زیر مطرح میشود:
 :H8بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید ایدهها را میانجیگری میکند.
 :H9بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر تعلقخاطر کاری بر ترویﺞ ایدهها را میانجیگری میکند.
 :H10بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر تعلقخاطر کاری بر پیادهسازی ایدهها را میانجیگری میکند.
 -8-2الگوی مفهومی پژوهش
بر اساس فرضیﺔهای مطرحشده ،مدل مفهومی پژوهش در شکل ( )1نشان داده شده است .مدل مفهومی
پژوهش تأثیر تعلقخاطر کاری بر ابعاد رفتار نوآورانه را با میانجیگری بهاشتراﻙگذاری خطاها نشان میدهد.
رفتار نوآورانه

تولید ایده
H5

تعلق خاطر
کاری

H1

اشتراکگذاری
اشتباهات
H7

H2
H3
H4

ترویج ایده
پیاده سازی
ایده
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شکل ( :)1مدل مفهومیپژوهش

 -3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدﻑ ،پژوهشی کاربردﻱ و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآورﻱ اطالعات ،پیمایشی
است .در این پژوهش برای جمعآورﻱ دادههاﻱ موردنیاز از پرسشنامهای شامل  26سنجه استفاده و در آن
از پاسخگو خواسته شد تا میزان موافقت خود را در مقیاس لیکرت -با درجهبندﻱ  1تا  -5مشخص کند .در
این پرسشنامه ،عدد  5بهمعنی موافقت کامل و عدد  1بهمعنی مخالفت کامل است .سنجههای پرسشنامه از
مطالعات مرتبط پیشین بهدست آمده است .برای سنجش ابعاد رفتار نوآورانه در این پژوهش ،سه بعد تولید
ایده ،ترویﺞ ایده و پیادهسازی ایده در نظر گرفته شده است .این ابعاد شامل  9گویه و برگرفته از پژوهش
جینسن ( )2000است .بهاشتراﻙگذاری خطاها با  4گویه اندازهگیری میشود که از پژوهش مورا و همکاران
( )2013گرفته شده است .برای سنجش تعلقخاطر کاری ،از  13گویه برگرفته از پژوهش مای ،گیلسون و
هارتر ( )2004استفاده شد.

کارشناسان فناوری اطالعات در شرکتهای فناوری اطالعات عضو سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان
رضوی در شهر مشهد ،جامعﺔ آماری این پژوهش هستند .سطﺢ تحلیل این پژوهش ،فردی است .بر اساس
فهرست سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی در خرداد  156 ،1393شرکت ،عضو فعال این سازمان
در شهر مشهد بودهاند .مجموع اعضای این شرکتها حدود  468نفر است که طبق فرمول کوکران با ضریب
اطمینان  %95و مقدار خطای قابل تحمل  0/05حجم نمونه  211نفر برآورد شد .در این پژوهش از روش
نمونهگیری طبقهای استفاده شده است .تعداد  245پرسشنامه میان تمامی کارشناسان فناوری اطالعات
شرکتهای منتخب توزیع گردید .در نهایت ،تعداد  219پرسشنامه برگشت داده شد که با حذﻑ 9
پرسشنامه ناقص و غیرقابل استفاده 210 ،پرسشنامه به طور کامل مورد تحلیل قرار گرفت.
جهت تحلیل دادهها ،از مدلیابی معادالت ساختارﻱ و روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSجهت آزمون
فرضیﺔها و برازندگی مدل استفاده شد .مدلسازی معادالت ساختارﻱ به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهاﻱ
از معادالت رگرسیون را همزمان مورد آزمون قرار دهد (هومن .)1391،در این پژوهش ،از روش دو
مرحلهاﻱ پیشنهادﻱ هالند ( )1999براﻱ تحلیل دادهها استفاده گردید که در آن ابتدا مدل اندازهگیرﻱ از طریق
تحلیلهای روایی ساختاری و پایایی بررسی میشود و سپﺲ مدل ساختارﻱ بهوسیلﺔ ضرایب تعیین ،برآورد
در پژوهش حاضر براﻱ محاسبﺔ روایی پرسشنامه ،از روایی صورﻱ و روایی ساختارﻱ استفاده شد .روایی
صورﻱ پرسشنامﺔ پژوهش بر اساس مﺆلفههاﻱ استخراﺝشده از پژوهشهای معتبر گذشته تعیین گردید.
همﭽنین از اساتید راهنما و مشاور و چهار نفر از اساتید گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد درخواست
شد که در مورد روایی پرسشنامه اظهارنظر نمایند و نظرات ایشان در پرسشنامه لحاظ گردید .همﭽنین
پﺲ از جمعآورﻱ اطالعات ،روایی ساختارﻱ شامل روایی همگرا و تحلیل عاملی تأییدی بررسی و پایایی
پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفاﻱ کرونباﺥ اندازهگیرﻱ شد که نتایﺞ آن در بخش تجزیهوتحلیل یافتهها
ارائه گردیده است.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-4اطالعات توصیفی
ویژگﻲهاﻱ جمعیتشناختﻲ نمونﺔ آمارﻱ از قبیل جنسیت ،سابقﺔ کاری و زمینﺔ تخصصی در جدول ()1
نشان داده شده است.

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهاﻱ برازش مدل مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرد (.)Hulland, 1999
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جدول ( :)1ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونۀ آماري
متغیر
جنسیت

سابقﺔ کاری

زمینﺔ تخصصی

مقادیر
پاسخ دادهنشده
زن
مرد
مجموع
پاسخ دادهنشده
بین  1تا  9سال
بین  10تا  30سال
مجموع
پاسخ دادهنشده
شبکههای کامپیوتری
طراحی وبسایت
برنامهنویسی
گرافیک
سختافزار
مجموع

فراوانی
3
66
141
210
13
175
22
210
9
39
37
87
35
33
210

درصد فراوانی
1/4
31/4
67/2
100
6/2
83/4
10/4
100
4/3
18/6
17/6
27/2
16/7
15/7
100
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در روش حداقل مربعات جزئی ،پایایی هر یک از نشانگرهای سازهها بهوسیلﺔ بارهای عاملی مشخص
میشود .در تحلیل عاملی تأییدﻱ هر چه میزان بار عاملی به عدد  1نزدیکتر باشد ،در واقع گویاﻱ این مسأله
است که سنجههای پرسشنامه ،ارتباﻁ قویتری با متغیرهاﻱ اصلی دارند .بر این اساس ارزش بارهای عاملی
هر یک از نشانگرهای سازهها باید بزرگتر یا مساوی  0/5باشد ( .)Fornell & Larcker, 1981نتایﺞ تحلیل
عاملی تأییدی و ارزش بار عاملی نشانگرهای سازهها در جدول ( )2درﺝ شده است .همانگونه که مالحظه
میشود ،تمامی مقدارهای نشانگرهای مرتبط با هر سازه که در خانههایی به رنگ تیره مشخص شدهاند ،باالتر
از  0/5و در نتیجه مدل اندازهگیرﻱ ،در زمینﺔ نشانگرهاﻱ سازهها از پایایی کافی برخوردار است.
از بارهاﻱ عاملی ارائهشده در جدول ( ،)2براﻱ بررسی روایی همگراﻱ نشانگرهای سازهها نیز استفاده شد.
براﻱ اثبات اینکه نشانگرهای سازهها از روایی همگرا برخوردارند ،دو معیار باید محقق شود :اول اینکه
مقدارهای احتمال 4کمتر از  0/05باشد و دوم اینکه مقدارهای بارهاﻱ عاملی مربوﻁ به آن ،بزرگتر یا
مساوﻱ  0/5باشد .همانطور که در جدول ( )2مالحظه میشود ،هر دو معیار موردنظر محقق شده است و
بنابراین نشانگرهای سازهها از روایی همگراﻱ مناسب برخوردارند.

جدول ( :)2نتایج تحلیل عاملی تأییدي و ارزش بار عاملی نشانگرهای سازهها
نشانگرها

تعلقخاطر
کاری

بهاشتراﻙگذاری
خطاها

تولید ایدهها

ترویﺞ ایدهها

پیادهسازی
ایدهها

WE1

0,802

0,389824

0,348781

0,270926

0,223166

WE3

0,785

0,311505

0,325610

0,322041

0,123863

WE5

0,740

WE7

0,791

WE9

0,807

WE4

0,794

WE6

0,816

WE8

0,803

WE10

0,711

WE12

0,776

SM 1

0,438018

0,854

SM 3

0,393276

0,841

IG 1

0,452838

IG 3

0,451126

IP 2

0,378768

II 1

-0,02039

II 3

0,039733

WE11
WE13

0,756

SM 2

0,386663

SM 4

0,319932

IG 2

0,465280

IP 1

0,374344

IP 3

0,422830

II 2

-0,021975

0,369727
0,241902
0,363911
0,322837
0,322228
0,537291
0,370312
0,518742
0,452474
0,527691
0,835
0,810

0,366772
0,386338
0,396091
0,324247
0,403147
0,567328
0,496235
0,624421
0,484485
0,548451

0,087872

0,120624

0,070582

0,417946
0,487983
0,467807
0,519910
0,436924
0,497724

0,191513
0,170093
0,044588
0,002578
0,060194
0,034021

0,558256

0,535703

0,213127

0,617885
0,528195

0,494118

0,530029

0,330859

0,218281

0,697474

0,763

0,592235

0,270028

0,097832

0,563594

0,657671

0,607277

0,156360

0,100241

0,089397

0,843

0,566169

0,244643

0,199999

0,778

0,553755
0,485191
0,576769
0,445699
0,468638

0,602436

0,9

0,545906

0,901

0,542839
0,022065

0,135820

0,098511

0,063508
0,009229
0,085923
0,154528

-0,002066

-0,018284

0,896

0,036197

0,001023

0,864

0,108220

0,013832

0,149122
0,901

0,793

>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05

>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05
>0/05

>0/05
>0/05
>0/05
>0/05

>0/05
>0/05

در پژوهش حاضر برای سنجش پایایی سازهها از ضریب آلفای کرونباﺥ استفاده شد .همانطور که در
جدول ( )3مشخص است ،مقدارهای آلفای کرونباﺥ برای تمامی سازهها باالتر از  0/7است ،بنابراین مدل
اندازهگیرﻱ از پایایی سازۀ مناسبی برخوردار است.

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

WE2

0,754

0,838

0,255954

0,220001

0,163460

0,207233

p-values
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جدول ( :)3آلفای کرونباخ سازهها
سازه (متغیر)
تعلقخاطر کاری
بهاشتراﻙگذاری خطاها
تولید ایدهها
ترویﺞ ایدهها
پیادهسازی ایدهها

آلفای کرونباﺥ
0/898888
0/855923
0/708898
0/881302
0/824971

روایی همگرای سازهها به این معناست که مجموعﺔ نشانگرها ،سازۀ اصلی را تبیین میکنند .فورنل و الرکر
( )1981استفاده از متوسط واریانﺲ استخراﺝشده )AVE( 5را بهعنوان معیاری برای ارزیابی روایی همگرای
سازهها پیشنهاد کردند ( .)Fornell & Larcker, 1981حداقل مقدار الزم برای روایی همگرای کافی سازهها
برابر با  0/5است .این مقدار تضمین میکند که حداقل  50درصد از واریانﺲ یک سازه ،توسط نشانگرهایش
تعریف میشود .طبق جدول ( ،)4مقدار متوسط واریانﺲ استخراﺝشده برای تمامی سازهها باالتر از 0/5
است که نشاندهندۀ روایی همگرایی مناسب سازهها میباشد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395

جدول ( :)4روایی همگرای سازهها
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سازه
تعلقخاطر کاری
بهاشتراﻙگذاری خطاها
تولید ایدهها
ترویﺞ ایدهها
پیادهسازی ایدهها

AVE

0/831466
0/697626
0/632487
0/808098
0/729329

 -3-4تحلیل مدل ساختاري (مدل درونی)

دومین مرحله در روش هالند ( ،)1999بهرهگیرﻱ از ضریبهای تعیین ،تحلیل مسیر و شاخصهاﻱ برازش
مدل بهمنظور ارزیابی مدل ساختارﻱ است ( .)Hulland, 1999قدرت پیشبینی مدل طراحیشده ،با استفاده
از مقدار واریانﺲ توضیﺢدادهشده ( )R2براﻱ متغیرهاﻱ وابسته تحلیل میشود ( .)Chin, 1998تحلیل ضریب
تعیین ،به درﻙ این موضوع کمک میکند که چه اندازه از واریانﺲ متغیر وابسته توسط مجموعهاﻱ از
پیشبینیکنندهها قابل تعیین است (سکاران .)1385 ،در تحقیق حاضر ،با توجه به مقدارهای جدول ()5
میتوان نتیجه گرفت که مدل ساختارﻱ پژوهش از قدرت پیشبینی کافی برخوردار است .بهعنوان مثال

حدودا ً  64/5درصد از واریانﺲ متغیر »تولید ایده« توسط متغیرهاﻱ وارد شونده به آن در مدل توضیﺢ داده
میشود که مقدار قابل قبولی است.
جدول ( :)5ضریب تعیینهای مدل
ضریب تعیین ()R2
0/215
0/645
0/462
0/020

متغیرهای وابسته
بهاشتراﻙگذاری خطاها
تولید ایدهها
ترویﺞ ایدهها
پیادهسازی ایدهها

براﻱ تشخیص رابطﺔ ع ّلی بین متغیرهاﻱ مستقل و وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده میشود .براﻱ برآورد
هر یک از مسیرهاﻱ مشخصشده ،ضریبهای استاندارد شدۀ رگرسیون یا ضریب مسیر محاسبه میگردد.
ضریب مسیر ،نشاندهندۀ این است که به ازای یک واحد تغییر در انحراﻑ معیار متغیر مستقل ،انحراﻑ
معیار متغیر وابسته چه مقدار تغییر میکند .نتایﺞ مدل معادالت ساختارﻱ و نمودار مسیر پژوهش در شکل
( )2قابل مشاهده است .همﭽنین مقدارهای آمارۀ تی که بهوسیلﺔ آن معنیداری ضریبهای مسیر بررسی

0.205

IG1
IG2

WE1

0.778

WE2
Idea Generation
0.645

SM1

SM2

WE3
WE4

IG3

WE5
IP1
IP2

WE6
0.896

Idea Promotion
0.462

0.417

Sharing Mistakes
0.215

IP3

0.464

0.105

II3

WE8

WE9
WE10

II1
II2

Work Engagement
0.000

0.915

WE7

0.901

Idea
Implementation
0.020

SM3

SM4

WE11
WE12

0.097

شکل ( :)2ضریب مسیر بین سازهها

WE13

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

میشود ،در شکل ( )3نشان داده شده است.
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2.602

IG1
IG2

WE1
WE2

18.689

SM2

Idea Generation

SM1

WE3
WE4

IG3

WE5
IP1
IP2

WE6
44.215

Idea Promotion

4.069

Sharing Mistakes

IP3

5.349

Work Engagement

56.329

WE8

1.145

WE9
WE10

II1
II2

WE7

7.223

Idea
Implementation

II3

SM4

WE11

SM3

WE12
0.781

WE13

شکل ( :)3آمارۀ تی سازهها
از شاخص بررسی اعتبار اشتراﻙ 6و شاخص بررسی اعتبار افزونگی 7برای بررسی برازش مدل استفاده
میشود (آذر و همکاران .)1391 ،جدول ( ،)6مقدارهای هر یک از شاخصهاﻱ مربوﻁ به متغیرهاﻱ مستقل
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و وابسته را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود شاخصها ،مثبت و بزرگتر از صفر هستند که
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نشاندهندۀ برازش خوب مدل میباشد .بنابراین ،مدل پژوهش بهخوبی برازش شده و در نتیجه مورد تأیید
قرار میگیرد .در واقع این شاخصها ،کیفیت مدل مفهومی را مطلوب ارزیابی مینمایند.
جدول ( :)6شاخصهاي برازش مدل تحقیق
متغیرها
تعلقخاطر کاری
بهاشتراﻙگذاری خطاها
تولید ایدهها
ترویﺞ ایدهها
پیادهسازی ایدهها

.CV Red
0/614
0/143
0/409
0/370
0/017

.CV Com
0/614
0/698
0/632
0/808
0/728

 -4-4بررسی فرضیههای پژوهش
در این مرحله با استفاده از ضریبهای مسیر و سطﺢ معنیدارﻱ آنها ،فرضیﺔهاﻱ پژوهش مورد آزمون قرار
میگیرد .مقدار آمارۀ تی ،معنیدارﻱ ضریب مسیر مورد نظر را نشان میدهد و مقدار بیشتر از  1/96بیشتر

باشد ،نشان میدهد که این ضریب در سطﺢ خطاﻱ  0/05معنیدار است .در غیر اینصورت ،ضریب مسیر
معنیدار نیست و فرضیﺔ رد میشود ( .)Fornell & Larcker, 1981نتایﺞ آزمون فرضیﺔهای اول تا هفتم در

جدول ( )7درﺝ شده است .همانطور که دیده میشود بر اساس ضرایب مسیر و اعداد معناداری در بین این
 7فرضیﺔ ،سه فرضیﺔ چهارم ،ششم و هفتم رد و سایر آنها تأیید شدند .با توجه به این نتایﺞ ،میتوان گفت
تعلقخاطر کاری تأثیر مثبتی بر بهاشتراﻙگذاری خطاها و بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبتی بر تولید و
ترویﺞ ایدهها دارد ،اما به اشتراﻙگذاری خطاها فاقد تاثیر مثبت و معنادار بر پیادهسازی ایدههاست .همﭽنین
تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ایدهها دارد اما دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر ترویﺞ و
پیادهسازی ایدهها در بین کارشناسان فناوری اطالعات نیست.
جدول ( :)7نتایج آزمون مسیرهای مستقیم
ضریب مسیر
مسیر مستقیم
فرضیه
0/464
اول تعلقخاطر کاری  fبهاشتراﻙگذاری خطاها
0/386
دوم
بهاشتراﻙگذاری خطاها  fتولید ایدهها

ششم

تعلقخاطر کاری  fترویﺞ ایدهها

چهارم بهاشتراﻙگذاری خطاها  fپیادهسازی ایدهها
پنجم
تعلقخاطر کاری  fتولید ایدهها
هفتم

تعلقخاطر کاری  fپیادهسازی ایدهها

0/120
0/205

0/105

-0/097

4/092
4/069
0/708
2/602

1/145
0/781

معنیدار
معنیدار

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

غیر معنیدار

رد فرضیه

غیر معنیدار

رد فرضیه

معنیدار

غیر معنیدار

تأیید فرضیه
رد فرضیه

پﺲ از اینکه رابطههای موجود در مسیرهاﻱ مستقیم بین متغیرها در فرضیههاﻱ پیشین بررسی گردید و
معنیدار بودن یا نبودن این فرضیﺔها مشخص شد ،میتوان فرضیههاﻱ مرتبط با متغیرﻱ که نقش میانجی دارد
را تحلیل کرد .اگر آمارۀ تی ،بین متغیر مستقل و متغیر میانجی و همینطور بین متغیر میانجی و متغیر وابسته
بزرگتر از  1/96باشد ،میتوان نتیجه گرفت که این دو ضریب مسیر در سطﺢ خطاﻱ  0/05درصد معنیدار
است ،یعنی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد .نتایﺞ مربوﻁ به سه فرضیﺔ  9 ،8و  10در جدول ()8
درﺝ شده است.
در مورد فرضیﺔ هشتم ،با توجه به اینکه در قسمت اول مسیر ،فرضیﺔ اول و در قسمت دوم مسیر نیز
دومین فرضیه ،مورد تأیید قرار گرفتند (با معنیدار بودن هر دو قسمت مسی ِر غیرمستقیم با نقش میانجی
بهاشتراﻙگذاری خطاها) ،میتوان نتیجه گرفت که بهاشتراﻙگذاری خطاها ،نقش واسطهاﻱ در تأثیر تعلقخاطر
کاری بر تولید ایدهها با درجﺔ میانجیگری  0/179ایفا میکند .بنابراین ،فرضیﺔ هشتم نیز تأیید میشود.

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

سوم

بهاشتراﻙگذاری خطاها  fترویﺞ ایدهها

0/417

عدد معنیداری نتیجه آزمون تأیید  /رد فرضیه
تأیید فرضیه
معنیدار
5/349
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با توجه به اینکه فرضیﺔ اول و فرضیﺔ سوم نیز تأیید شدند ،هر دو قسمت مسی ِر غیرمستقیم با نقش میانجی
بهاشتراﻙگذاری خطاها ،دارای اعتبار هستند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بهاشتراﻙگذاری خطاها نقش
واسطهاﻱ در تأثیر تعلقخاطر کاری بر ترویﺞ ایدهها با درجﺔ میانجیگری  0/193ایفا میکند و در نتیجه
فرضیﺔ نهم نیز تأیید میشود.
فرضیﺔ دهم بیان میکند که بهاشتراﻙگذاری خطاها ،تأثیر تعلقخاطر کاری بر پیادهسازی ایدهها در بین
کارشناسان فناوری اطالعات را میانجیگری میکند .با توجه به مورد تأیید قرارگرفتن فرضیﺔ اول و رد شدن
فرضیﺔ چهارم ،میتوان نتیجه گرفت که بهاشتراﻙگذاری خطاها ،نقش واسطهاﻱ در تأثیر تعلقخاطر کاری
بر پیادهسازی ایدهها ندارد و بنابراین فرضیﺔ دهم رد میشود.
جدول ( :)8نتایج آزمون مسیرهای غیرمستقیم
فرضیه
هشتم

تعلقخاطر کاری  fبهاشتراﻙگذاری خطاها  fتولید ایدهها

دهم

تعلقخاطر کاری  fبهاشتراﻙگذاری خطاها  fپیادهسازی ایدهها

نهم

مسیر غیرمستقیم

نتیجه آزمون فرضیه نتیجه آزمون فرضیه
تأیید فرضیه
معنیدار
معنیدار

تعلقخاطر کاری  fبهاشتراﻙگذاری خطاها  fترویﺞ ایدهها

غیر معنیدار

تأیید فرضیه
رد فرضیه
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پﺲ از بررسی فرضیﺔهاﻱ پژوهش میتوان در مورد مدل پژوهش به یک نتیجهگیرﻱ کلی دست یافت .با
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توجه به جدولهای ( )6و ( ،)7میتوان مدل نهایی این پژوهش را بهصورت شکل ( )4ارائه نمود .نشانﺔ
خط نقطهچین در این شکل به معنای آن است که تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر غیر معنیدار است و
فرضیﺔ مربوﻁ به آن مورد تأیید قرار نگرفته است.
رفتار نوآورانه

تولید ایده
H5

تعلق خاطر
کاری

H1

اشتراکگذاری
اشتباهات
H7

H2
H3
H4

H6

شکل ( :)4نتیجۀ نهایی مدل پژوهش

ترویج ایده
پیاده سازی
ایده

 -5-4بحث و تحلیل
بنابر فرضیﺔ اول تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر بهاشتراﻙگذاری خطاها در بین کارشناسان
فناوری اطالعات دارد .این نتیجه با نتیجه مطالعه چن و همکاران ( )2011همسوست .آنها معتقدند
کارکنانی که تعلقخاطر کاری ندارند ،در بهاشتراﻙگذاری دانش کاری برای بهبود وظایف خود تالش اضافی
نمیکنند ( .)Chen, et al., 2011در حقیقت یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که کارشناسان فناوری
اطالعات که دارای تعلقخاطر کاریاند ،یعنی در ایفاﻱ نقش ،تمام ابعاد فیزیکﻲ ،شناختﻲ و عاطفﻲ خویش
را بهکار میگیرند ،برخوردار از رفتار بهاشتراﻙگذاری خطاها هستند .یکی از دالیل این امر میتواند این
باشد که تعلقخاطر کاری ،باعﺚ رفتارهای فعاالنﺔ فراتر از نیازهای کاری مانند کمک به دیگران ،یادگیری
دانشهای جدید ،رفتار شهروندی و مانند آن نیز میشود .بهاشتراﻙگذاری خطاها نیز رفتاری فعاالنه است،
بنابراین کارشناسان فناوری اطالعات که تعلقخاطر کاری دارند ،از رفتار بهاشتراﻙگذاری خطاها که رفتاری
فعاالنه و فراتر از نیازهای کاری است نیز برخوردارند.
بر اساس فرضیﺔ دوم ،بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ایدهها و بر اساس فرضیﺔ
سوم تأثیر مثبت و معنیداری بر ترویﺞ ایدهها در بین کارشناسان فناوری اطالعات دارد .اما با توجه به رد
مورا و همکاران ( )2013نیز نشان میدهد که بهاشتراﻙگذاری خطاها بر رفتار نوآورانﺔ کارکنان تأثیر دارد؛
به این معنا که بهاشتراﻙگذاری خطاها ،تالشهای بیشتر برای تولید و ترویﺞ ایدههای جدید را تحریک
میکند .یافتههای پژوهش حاضر ،نشان میدهد که کارشناسان فناوری اطالعات که خطاهای کاری را با
همکارانشان بهاشتراﻙ میگذارند ،دارای رفتار نوآورانه در دو بعد تولید و ترویﺞ ایده هستند ،زیرا هنگامی که
یک کارشناس فناوری اطالعات ،خطاهای کاری را که در طول سالها تجربﺔ کاری خود به آنها دست یافته
است ،با همکاران خود به اشتراﻙ میگذارد ،همکاران وی نیز خطاهای کاری را که بر اثر تجربه یا آموزش
فرا گرفتهاند ،در اختیار این فرد قرار میدهند .در این صورت فرد یادشده با استفاده از دانش و تجربﺔ دیگران
و آگاهی از خطاهای کاری میتواند به ایدههای خالقانه دست یابد؛ یا بهعبارت دیگر دارای رفتار نوآورانه در
بعد تولید ایده شود .همﭽنین در فضایی که در آن ،اشتراﻙ تجربههای حاصل از خطاهای کاری اتفاﻕ میافتد،
فضای اعتماد و دوستانهای به وجود میآید که در آن ،افراد ترغیب میشوند ایدههای خود را با همکاران و
مدیران در میان بگذارند؛ یا به عبارت دیگر دارای رفتار نوآورانه در بعد ترویﺞ ایدهها گردند .بهاشتراﻙگذاری
خطاهای کاری به کارکنان اجازه میدهد که ایدۀ خود را با همکاران و مدیران خود مطرح نمایند و زمینه

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

فرضیﺔ چهارم ،بهاشتراﻙگذاری خطاها فاقد تاثیر مثبت و معنیداری بر پیادهسازی ایدههاست .نتایﺞ پژوهش
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را برای جلب توجه آنها به منافع و مزایای ایده ایجاد کنند .نتایﺞ حاصل از آزمون فرضیﺔ چهارم نشان
میدهد که بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر مثبت و معنیداری بر پیادهسازی ایدهها ندارد ،زیرا پیادهسازی ایده و
اجراییشدن نوآوری ،نیاز به شرایط و ملزوماتی فراتر از بهاشتراﻙگذاری خطاها دارد.
بنا بر فرضیﺔ پنجم ،تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر تولید ایدهها در بین کارشناسان فناوری
اطالعات دارد ،اما با توجه به رد شدن فرضیههای ششم و هفتم ،تعلقخاطر کاری تأثیر مثبت و معنیداری بر
ترویﺞ و نیز پیادهسازی ایدهها ندارد .نتایﺞ این پژوهش در بخش فرضیﺔ پنجم با تحقیقاتی که نشان میدهند
که بین تعلقخاطر کاری و رفتار نوآورانه ،رابطﺔ مثبت و معنیدار وجود دارد (تقیپور )1388 ،و یا براﻱ اینکه
کارکنان دارای رفتار نوآورانه شوند ،الزم است از تعلقخاطر کاری برخودار باشند ،همسوست (ولبورن.)2007 ،
نتایﺞ پژوهش آگاروال و همکاران ( )2012نیز بیانگر رابطﺔ مثبت و معنیدار بین تعلقخاطر کاری و رفتار
نوآورانه است .در پژوهش حاضر ،سه بعد رفتار نوآورانه یعنی تولید ،ترویﺞ و پیادهسازی ایدهها از یکدیگر
تفکیک شدهاند ،در حالیکه دیگر پژوهشها رفتار نوآورانه را بهصورت کلی در نظر گرفتهاند .شاید اگر در
این پژوهشها نیز ابعاد مختلف رفتار نوآورانه از یکدیگر تفکیک میشدند ،نتایجی مشابه پژوهش حاضر
بهدست میآمد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کارشناسان فناوری اطالعات که دارای تعلقخاطر کاری هستند؛
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395

دارای رفتار نوآورانه در بعد تولید ایدهها (فرضیﺔ پنجم) هستند ،زیرا براﻱ اینکه نیروهای انسانﻲ در

رابطهای ندارد .این عدم وجود رابطه ،میتواند به این دلیل باشد که از میان سه بعد رفتار نوآورانه ،دو بعد
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ایدهپردازی و خالقیت ،آسانتر از بعد ترویﺞ و پیگیری و همﭽنین پیادهسازی و اجرای ایدههاست .به

سازمان دارای رفتار نوآورانه شوند ،الزم است شرایطﻲ براﻱ آنان فراهم گردد تا در راستاﻱ نوآوری،
حداکثر تالش و توانایﻲهاﻱ خود را بهکار گیرند؛ یعنی تعلقخاطر کاری داشته باشند .عالوه بر آن ،برای
نوآوری ،به کارکنانی نیاز است که بر کار خود متمرکز و در آن غرﻕ شوند؛ یعنی دارای حالت ذهنیای
باشند که آنان را قادر سازد در برابر وسوسﺔ حواسپرتی و جدا شدن ذهنی از کار مقاومت کنند .افراد باید
چنان به کار خود عالقهمند باشند که بتوانند بهطور کامل روی کار تمرکز کنند .با توجه به تأیید فرضیﺔ
پنجم و رد فرضیﺔهای ششم و هفتم ،میتوان گفت تعلقخاطر کاری از بین ابعاد سهگانﺔ رفتار نوآورانه،
ِ
اطالعات دارای تعلقخاطر کاری،
بر بعد تولید ایدهها اثر مثبت و معنیداری دارد ،زیرا کارشناسان فناوری
بهدلیل اینکه غرﻕ در کار خود هستند ،خود را وقف کار کردهاند؛ به آن عالقه زیادی دارند و ایدههای
بیشتری به ذهن آنها خطور میکند .البته تعلقخاطر کاری با دو بعد ترویﺞ ایدهها و پیادهسازی ایدهها

نظر میرسد ،ترویﺞ و پیادهسازی ایدهها در مقایسه با تولید ایدهها به شرایط و الزاماتی فراتر از تعلقخاطر
کاری کارکنان نیاز دارد.
بنا بر فرضیﺔ هشتم ،بهاشتراﻙگذاری خطاها تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید ایدهها و طبق فرضیﺔ نهم،
تأثیر تعلقخاطر کاری بر ترویﺞ ایدهها در بین کارشناسان فناوری اطالعات را میانجیگری میکند .اما با
توجه به رد فرضیﺔ دهم ،بهاشتراﻙگذاری خطاها ،نقش واسطهاﻱ در تأثیر تعلقخاطر کاری بر پیادهسازی
ایدهها ایفا نمیکند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تعلقخاطر کاری کارشناسان فناوری اطالعات
از طریق بهاشتراﻙگذاری خطاها ،بر تولید و ترویﺞ ایدهها تأثیرگذار است ،زیرا هنگامی که کارکنان دارای
تعلقخاطر کاری هستند ،یعنی از لحاظ عاطفی ،شناختی و فیزیکی خود را وقف کار کردهاند ،امکان
اینکه خطاهای کاری را با همکاران خود به اشتراﻙ بگذارند ،بیشتر است .کارکنان دارای تعلقخاطر
کاری ،بهدلیل عالقهای که به کار دارند ،تمایل دارند با همکاران خود در مورد کار صحبت کنند و از
طریق این گفتگوها ،دانش و تجربﺔ کاری بهدست آمده از خطاها بهاشتراﻙ گذاشته میشود .در این فضای
اشتراﻙ خطاها ،کارکنان ایدههای بهتر و بیشتری تولید میکنند و این ایدهها را بیشتر با همکاران خود
در میان میگذارند.
مسیر تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید ایدهها با میانجیگری بهاشتراﻙگذاری خطاها (فرضیﺔ هشتم) 0/179
است؛ یعنی تأثیر تعلقخاطر کاری بر تولید ایدهها بهطور مستقیم ،اندکی بیشتر از تأثیر آن بهطور غیرمستقیم
و با میانجیگری بهاشتراﻙگذاری خطاها است .تعلقخاطر کاری بر ترویﺞ ایدهها (فرضیﺔ ششم) بهطور
مستقیم تأثیر مثبت و معنیداری ندارد ،در حالیکه تأثیر تعلقخاطر کاری بر ترویﺞ ایدهها با میانجیگری
بهاشتراﻙگذاری خطاها (فرضیﺔ نهم) مثبت و معنیدار و دارای ضریب مسیر  0/193است.
بنابراین ،در صورتی تعلقخاطر کاری کارکنان بر ترویﺞ ایدهها تأثیر دارد که این کار در فضای
بهاشتراﻙگذاری خطاها انجام شود؛ یعنی هنگامیکه کارکنان با تعلقخاطر کاری در فضای اشتراﻙ
خطاهای کاری قرار میگیرند ،ترغیب میشوند ایدههای نوآورانﺔ خود را با همکاران در میان بگذارند،
بهدنبال جلب حمایت و پشتیبانی دیگران از ایدههای نوآورانﺔ خود ،توجیه این ایدهها و تأیید دیگران
باشند .تعلقخاطر کاری بر پیادهسازی ایدهها (فرضیﺔ هفتم) ،بهطور مستقیم و همﭽنین با میانجیگری
اشتراﻙ خطاها (فرضیﺔ دهم) تأثیر مثبت و معنیداری ندارد؛ علت این موضوع میتواند نیاز پیادهسازی
ایدهها به شرایط و لوازمی فراتر از تعلقخاطر کاری و رفتار بهاشتراﻙگذاری خطاها باشد.

بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی بهاشتراکگذاری خطاها

ضریب مسی ِر تأثیر مستقیم تعلقخاطر کاری بر تولید ایدهها (فرضیﺔ پنجم)  0/205است ،درحالیکه ضریب
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این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانﺔ کارشناسان فناوری اطالعات با نقش
میانجی بهاشتراﻙگذاری خطاها است .متغیر وابسته در این پژوهش ،رفتار نوآورانه میباشد .دلیل توجه

به این متغیر این است که در دنیای کسبوکار کنونی که رقابت شدید در آن جریان دارد ،نوآوری برای
شرکتها مزیت رقابتی ایجاد میکند .بدون داشتن مزیت رقابتی ،نمیتوان در بازار پررقابت باقی ماند.
نوآوری برای شرکتهای فناوری اطالعات اهمیت دو چندان دارد ،زیرا سرعت تغییرات و شدت رقابت در
این صنعت بسیار باالست .شرکتها برای نوآوری نیاز به کارکنان نوآور دارند ،زیرا نوآوری امری وابسته
به انسان است و تنها کارکنان نوآور میتوانند نوآوری را برای شرکت به وجود آورند .کارکنانی نوآورند که
دارای رفتار نوآورانه باشند .برای تحقق نوآوری ،کارکنان نباید در مرحلﺔ شکلگیری ایده در ذهنشان متوقف
شوند ،بلکه باید بتوانند حمایت و پشتیبانی مدیران و همکارانشان را نسبت به ایدۀ خود جلب و با کمک
آنها ایدۀ خود را پیادهسازی نمایند .به عبارت دیگر برای تحقق نوآوری ،کارکنان باید سه رفتار تولید ،ترویﺞ
و پیادهسازی ایده را ،که تشکیل دهندۀ رفتار نوآورانه است ،در خود داشته باشند.
عوامل مختلفی بر رفتار نوآورانﺔ کارکنان تأثیر دارند .با شناسایی این عوامل و کار روی آنها میتوان رفتار
نوآورانﺔ کارکنان را بهبود بخشید .یکی از عواملی که در پژوهشهای پیشین کمتر به آن پرداخته شده ،اما
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره اول ،بهار 1395

تأثیر زیادی بر رفتار نوآورانه دارد ،تعلقخاطر کاری است .کارمندی که دارای تعلقخاطر کاری است ،آنقدر

است .با به اشتراﻙگذاشته شدن بهترین شیوههای انجام کار ذهن بسته میشود و ایدههای نوآورانه کمتر
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شکل میگیرند .در حالیکه در فضای به اشتراﻙگذاری خطاها ،کارکنان سعی میکنند با ایدهپردازی ،خﻸ

مجذوب انجام وظایف کاری خود است که بهندرت در حین انجام کار به چیزهای دیگری غیر از کار فکر
میکند؛ واقع ًا عالقهمند به کار است؛ هنگامیکه کارش را بهخوبی انجام میدهد هیجانزده میشود؛ انرژی
زیادی را صرﻑ کار میکند و تا به انجام رساندن کار ،آن را رها نمیکند .کارمندی با این ویژگیها ،انگیزه
و توان بیشتری برای نوآوری و بروز رفتار نوآورانه دارد.
متغیر میانجی در این پژوهش ،بهاشتراﻙگذاری خطاهاست .این متغیر یکی از ابعاد رفتار اشتراﻙ دانش است

که معموالً در کنار بعد بهاشتراﻙگذاری بهترین شیوهها مطرح میشود .دستاورد اصلی این پژوهش ،بررسی
نقش میانجی بهاشتراﻙگذاری خطاهاست .در پژوهشهای پیشین ،هنگامیکه صحبت از رفتار اشتراﻙ دانش
میشود ،بیشتر بعد بهاشتراﻙگذاری بهترین شیوهها و در موارد کمی بعد بهاشتراﻙگذاری خطاها مورد توجه
قرار گرفته؛ در حالیکه بهاشتراﻙگذاری خطاها بیشتر از بهاشتراﻙگذاری بهترین شیوهها ،محرﻙ نوآوری

ناشی از خطا را پوشش دهند و با تولید ایدههای جدید از بروز مجدد خطاها در آینده جلوگیری نمایند.
همﭽنین که اگر سازمانی بخواهد تأثیر تعلقخاطر کاری کارکنان بر رفتار نوآورانﺔ آنان را باال ببرد ،باید
شرایطی را فراهم آورد که تعلقخاطر کاری باعﺚ شود کارکنان بیشتر مایل باشند خطاهای خود را با
همکاران بهاشتراﻙ بگذارند .این امر ممکن است زیرا به دلیل جذابیت و اهمیتی که کار برای کارکنا ِن با
تعلقخاطر کاری دارد ،حتی خطاهای کوچک کاری نیز برای آنها بزرگ و با اهمیت به نظر میرسد ،از
اینرو کارکنان تالش میکنند با بهاشتراﻙگذاری خطاهای خود با دیگر کارکنان ،از ایدهها و نظرات آنها در
جهت جبران و رفع این خطاها و جلوگیری از بروز مجدد آنها بهره ببرند.
در این پژوهش ،تأثیر تعلقخاطر کاری بر رفتار نوآورانﺔ کارشناسان فناوری اطالعات با میانجیگری
بهاشتراﻙگذاری خطاها مورد بررسی قرار گرفته است .در این زمینه پیشنهاد میشود ،پژوهشگران اثر
میانجیگری متغیرهای دیگری مانند خلق دانش و بهکارگیری دانش را در رابطﺔ بین تعلقخاطر کاری و
رفتار نوآورانه بررسی کنند ،زیرا خلق دانش ،زمینه را برای ایدهپردازی و تولید ایدههای جدید فراهم میکند.
همﭽنین بهکارگیری دانش ،به ترویﺞ ایدهها و مهمتر از آن ،به پیادهسازی ایدههای نو کمک مینماید.
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. انتشارات نگاه دانش، تهران,Smart-PLS  کاربرد نرم افزار:ساختاری در مدیریت- مدلسازی مسیری.1391  غالمزاده و قنواتی،آذر
 مشغولیت کاری و رفتارهای نوآورانه با میانجیگری توانمندسازی، انگیزش شغلی، بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی.1388 .تقی پور
 دانشگاه شهید چمران، پایاننامهی منتشر نشده کارشناسی ارشد.روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران
 درگیر شدن در کار و رابطه آن با عدالت سازمانی در چهارچوب.1389 . م. س, و حسینیفرد. ه، احمدیآزرم،. ر. ﻍ، جندقی،. ن. ع، امیری،. ح،خنیفر
.200-177 . صص،1  دوره، مدیریت فرهنگ سازمانی.نظریه مبادله اجتماعی و فرهنگی

سکاران ،ا .1385 .روش های تحقیق در مدیریت ،تهران ،مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
نعامی ،ع .و پیریایی ,ﺹ .1390 .رابطه ابعاد انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی با اشتیاﻕ شغلی د رکارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان .مشاوره
شغلی و سازمانی ،0 ،صص.41-23 .
هومن ،ح .1391 .مدلیابی معادالت ساختارﻱ با کاربرد نرم افزار لیزرل ،تهران ،انتشارات سمت.
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