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چکیده
زمینه و هدف :رهبری عاملی کلیدی در سازمان است که بر ترویج رفتار نوآورانه کارکنان متناسب با
دگرگونیهای شغلی تأثیرگذار است .پژوهش حاضر به مطالعۀ تأثیر سبکهای رهبری بر رفتار نوآورانه با نقش
تعدیلگری درگیری شغلی پرداخته است.
روششناسی :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نگاه روش توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی
است .جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان شاغل در یکی از سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی است که از میان
آنها  218نفر از آنها با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
استاندارد استفاده شده است .به منظور تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است.
یافتهها :سبکهای رهبری تحولآفرین و رابطهای از بیشترین تأثیر مثبت بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان
برخوردارند .همچنین درگیری شغلی روابط بین سبکهای رهبری و رفتار نوآورانه کارکنان را تعدیل میکند.
نتیجهگیری :توسعۀ قابلیتها و سبکهای رهبری تحولآفرین و رابطهای در میان مدیران سازمان مورد مطالعه
میتواند توانایی و تمایل کارکنان برای انجام رفتارهای نوآورانه را متناسب با ماهیت و دگرگونی مشاغل آنها تقویت کند.
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مقدمه

رهبری در تحقیقات سازمانی پدیده مهمی است و یکی از دغدغیه هیای سیازمان هیا و
پژوهشگران است .دلی ل ای ن واقعیت این است که رهبران رفتار پی روان خیود را شیکل
می دهند ( اکرم ،لی و هایدر .)154 :2016 ،1در دنیای پی شرفته و رقابتی امروز ،نوآوری
نقش مهمی ایفا می کند (افسر ،بیادیر و بیین سیعید .) 1272 :2014 ،2نیوآوری توسیط
کارکنان یکی از بهتری ن راه های تقویت نوآوری و موفقیت سیازمانی اسیت (میتلکیا و
اسمیت .) 1469 :2002 ،3رفتار کاری نوآورانۀ کارکنان به توسیعه و شیروع ا ییده هیای
جدید و مفیدی اشاره دارد (بائر .) 1106 :2012 ،4افزون بر ای ن ،نوآوری بیرای توسیعه،
پایداری و رقابت پذیری شرکت ها در اقتصاد فعلی بسیار حیاتی است (تارس ،اسپینوسا و
دورنبگر .)10 :2017 ،5فرهنگ سازمانی و منابع به عنوان عوامل تع ییین کننید رفتیار
نوآورانه در سازمان به شمار می روند (اکرم و همکاران .) 156 :2016 ،انگی زه کارکنیان
برای ای جاد نوآوری در محیط کار مبتنی بر دانش ،نقش میدی ران بیه عنیوان رهبیران،
توجه پژوهشگران و متخصصان را به خود جلب کرده است (افسر و همکیاران:2014 ،
 .)1273به ای ن ترتیب محققان عالق ۀ فراوانی به کشف راه هیا یی بیرای متقاعد سیازی
کارکنان در سیطو فیردی بیرای نشیا ن دادن رفتارهیای خالقانیه از رر ییق رهبیری
تحول آفرین پیدا کرده اند (پیکالو و کالکوئیت .) 2006 ،6با ای ن حال ،چگونه سبک های
رهبری بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثی ر می گذارند  ،به اندازه کافی تحقیق نشید ه اسیت
(گنگ ،هوانگ و فر .)768 :2009 ،7
بنابراین ،تحقیق حاضر بر آن است تا تأثیر سبک های رهبری را بیر رفتیار کیاری
نوآورانییه کارکنییان بسیینجد .هرچنیید محققییان رابطییه ب یین ادراکییات فییردی از رهبییری
تحول آفرین و خالقیت کارکنان که اولین مرحله از نوآوری اسیت را میورد مطالعیه قیرار
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داده اند (مالوچ ،)2014 ،1توجه کمتری به تأثیر رهبری تحول آفرین بر رفتارهای نوآورانه
کارکنان صورت گرفته است (افسر و همکاران .)1273 :2014 ،رهبری تحول آفرین نوعی
پیشگویی کلیدی برای نوآوری سازمانی است (چن ،ژنگ و یانگ .)845 :2016 ،2هیر دو
منابع انسانی و اجتماعی برای مزیت رقابتی ضیروری اسیت .از دیگیر سیوی ،در برخیی
مطالعات دیگر تأکید شده که چگونه اشکال مختلف رهبری بر رفتار نوآورانه کیار تیأثیر
می گذارد .رهبران نقش مهمی در شکل دادن به شرایط کاری سازمانی دارنید ،بنیابراین
بسیاری از محققان می گویند رهبران و میدیران سیطحی از مسییولیت را بیرای توسیعه
کارکنان خود افزایش داده اند و همچنین ،تعلیم منا بع انسانی در سازمان خود را تسیهیل
کرده اند (نور .)129 :2013 ،3به همین علت ،محققیان اسیتدالل میی کننید کیه نیوآوری
بهترین استراتژی است تا سازمان ها بتوانند با افزایش انتظارات مشتریان مقابلیه کننید و
موقعیت خود را حفظ کنند .از این رو ،یک واکاوی مهم نظری و عملیی ایین اسیت کیه
بدانیم چگونه باید سازمان ها برای بهبود توانایی نوآوری خود هدایت شوند (هاچ:2013 ،4
 .)164سبک های رهبری (از جمله رهبری تحول آفرین و مبادله ای) به عنوان نوعی عنصر
مهم و حیاتی می توانند نقشی تعیین کننده ای در نوآوری داشیته باشیند؛ بنیابراین در ایین
پژوهش ،محققان بر آنند تا تأثیر سبک های رهبری بر رفتار کاری نوآورانیه کارکنیان بیا
توجه به نقش تعدیل گری درگیری شغلی را مورد کنکاش قرار دهند .در سیازمان دفیاعی
مورد مطالعه ،رفتار نوآورانه و عملکرد نوآورانه به عنیوان یکیی از عوامیل اصیلی حییات
سازمان است .برای مثال رهبران تحول آفرین در سازمان های دفاعی می توانند با درگیری
شغلی (عجین شدن در شغل) موجبات رفتار نوآورانیه را در سیازمان خیود فیراهم آورنید.
نوآوری تحقیق حاضر ،بررسی هم زمان نقش تعدیل گری درگیری شیغلی در رابطیۀ بیین
سبک های رهبری و رفتار نوآورانه در یک سازمان دفاعی است .از دیگیر سیوی ،قابلییت
نوآوری سازمان ها به میزان قابل توجهی به توانایی کارکنیان سیازمان هیا بسیتگی دارد.
یعنی نیاز است بدانیم در سطح فردی مربوط به مطالعه رفتیار کیاری نوآورانیه کارکنیان
چگونه می توان نوآوری را در سازمان مورد مطالعه افزایش داد.
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در این پژوهش ،سبک های رهبری تحول آفرین ،مبادله ای و ارتباری که می تواند به
رور مستقیم یا از رریق متغیرهای واسطه در سطح سازمانی و فیردی بیر رفتیار کیاری
نوآورانه کارکنان تأثیر بگذارند مورد مطالعه قرار گرفته اند و تأثیر درگیری شغلی به عنوان
متغیری واسطه در تأثیر این سبک های ر هبری بر توسعۀ رفتارهای نوآورانه مورد مطالعه
قرار گرفته است.
پیشینه پژوهش

پیشینه نظری
رفتار کاری نوآورانه کارکنان
نوآوری نهتنها یک مفهوم مربوط به تولید محصوالت یا خدمات جدید است ،بلکیه مفهیومی
وسیعتر به منظور تولید فرایندها یا شیوههای جدید سازمانی است که به نفع مصرفکننیدگان
است (تارس 1و همکاران .)11 :2017 ،به عنوان فرآیند ،نوآوری شیامل نیو بیودن ،خالقییت،
تحقیق و گرایش سازمانی برای حمایت از ایدههای جدید برای دستیابی به مزایای رقیابتی در
زمینههای پویا است (خواننیواز و خیان .)25 :2015 ،2بیه همیین ترتییب ،در سیطح فیردی،
نوآوری را میتوان به عنوان نوعی فرآیند توسعه داده ،انتقال داده و تبدیل شده توسط افیراد،
تیمهای کاری و یا شبکهها ،در سطو مختلف سازمان تعرییف کیرد (باسیت-جیونز:2005 ،3
 .)171بنابراین مفهوم رفتار کاری نوآورانه کارکنان به عنوان یک مفهوم انتقادی برای رقابت
و بقای بلندمدت سازمان ها به وجود می آیید (حکیا ،،شیریعت نیژاد و سیاعدی.)76 :1395 ،
کارکنان نوآورانه دارایی اصلی برای سازمانهای امیروزی بیه شیمار مییرونید .رفتیار کیاری
نوآورانه کارکنان به عنوان یک اقیدام کارمنید بیه منظیور تولیید ،اعمیال و اجیرای اییدههیا،
محصوالت ،فرآیندها و روشهای جدید از موقعیت شغلی ،واحد بخش یا سازمان خود تعرییف
شده است .افسر 4و همکاران ( )2014میگویند رفتار نوآورانه کارکنان فراینیدی اسیت کیه از
چهار بعد تشکیل شده است :اکتشاف ،تولید ،قهرمانی و اجرای ایدهها .رفتیار کیاری نوآورانیه
کارکنان شناخت مشکالت و آغاز و معرفی ایدههای جدید ،مفیید و همچنیین مجموعیهای از
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رفتارهای مورد نیاز برای توسعه ،راهاندازی و اجرای ایدهها با هدف ارتقاء عملکرد شخصیی و
یا کسبوکار است .همچنین ،رفتار نوآورانه کارکنان پایهای از عملکرد بیاالتر بیرای سیازمان
است .خصوصیات فردی بر عوامل تعیینکننیده نیوآوری سیازمانی ،از قبییل رهبیری ،نقیش
حمایتکننده نوآوری یا مقاومت در برابر تغییر در سازمان تأثیر میگذارد (نیور.)130 :2013 ،1
رفتار کاری نوآورانه کارکنان متفاوت از خالقیت کارکنان اسیت کیه بیر روی کشیف و تولیید
ایدهها تمرکز میکند .مامفورد و گوستافسیون )1988( 2خالقییت را بیه عنیوان فرآینید آغیاز
ایدههای جدید و مفید توصیف کردهاند ،در حالی کیه رفتیار کیاری نوآورانیه کارکنیان شیامل
مجموعهای از فعالیتهایی است که با هدف شناسیایی ،توسیعه ،اصیال  ،پیذیرش و اجیرای
ایدهها به کار میرود .رفتار کاری نوآورانه کارکنان ممکن است بیه افیزایش سیرمایه انسیانی
درون سازمان منتهی شود (لیو.)15 :2017 ،3
درگیری شغلی کارکنان
درگیری شغلی به میزانی که اشخاص به لحاظ روانشناختی با شیغل فعلییشیان هوییتییابی
میکنند ،اشاره دارد (آگروال .)418 :2016 ،4درگیری شغلی به عنوان «بهرهبیرداری اعضیای
سازمان از وجود خود ،در راستای انجام نقشهای شغلی» تعریف میشود .در درگییری شیغلی
افراد ،خود را از جنبههای جسمی ،شناختی و احساسی تحت تأثیر قرار میدهند و در راسیتای
ایفای وظایف شغلی بکار می گیرند (سالتری ،سلوارجان و اندرسون .)1542 :2010 ،5رهبیری
تحولآفرین با ترفیع تواناییها و پتانسیلهای خود بر اساس اعتمیاد و حماییت از پییروان در
ارتباط است (واالپا ،سوانی و تانگ .)332 :2015 ،6این رابطه باید به عنوان فراینیدی پوییا در
نظر گرفته شود و به همین دلیل ،تأثیر رهبران بر کارکنان همیشه یکسان نیسیت ،زییرا ایین
بستگی به عوامل بسیاری دارد که میتواند تأثیر تعدیلکنندهای بر این رابطه داشته باشد .میا
نقش تعدیلکننده درگیری شغلی را در رابطه بین سبکهای رهبری (تحولآفرین ،مبادلهای و
ارتباری) و رفتار کاری نوآورانه کارکنان مورد بررسی قرار میدهیم .گفتنی است که درگییری
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شغلی کارکنان به لحاظ مفهومی شبیه انگیزه ذاتی است که بیرای ایجیاد و پیشینهاد چییزی
جدید ضروری است .کارکنان انگیزشی در توانایی خود در دستیابی به آنها ،اعتماد بیه نفی
خود را در زمان کار و تالش خود به کار میگیرند (ساالنوا و سیچائوفلی .)135 :2008 ،1ییک
مطالعه اخیر نشان میدهد که رهبری با رفتار کاری نوآورانه کارکنان مرتبط اسیت؛ بنیابراین،
نوآوری فردی زمانی ظاهر میشود که کارکنان به لحاظ احساسی درگیر شیده و بیا کارشیان
انگیزه میگیرند؛ زیرا آنها رضایت و شور و شوق را تجربه میکنند ،به عبارت دیگر ،هنگامی
که کارمندان مشغول به کار هستند .درگیری در کار به عنیوان ییک وضیعیت روانشیناختی از
مشارکت ،تعهد و دلبستگی مربوط به کار تعریف شده اسیت (ماسیی و سیچنیدر)8 :2008 ،2؛
یک حالت مثبت عارفی و احساسی از تحقق و رفاه شخصی که در آن کارکنان از کار خود با
بهرهگیری از سطو فعالسازی باال لذت میبرند (سچائوفلی و باکر .)295 :2004 ،3درگییری
سه جزء دارد (تارس و همکاران :)2017 ،قدرت (کارکنیان سیطح بیاالیی از انیرژی را نشیان
میدهند و میخواهند وقت و تالش خود را برای کارشان اختصاص دهند) ،فیداکاری (شیور و
شوق ،الهام ،غرور و چالش در کار) و جذب (تمرکز باال در حیالی کیه آنهیا کیاری را انجیام
میدهند که جالب است) .در نتیجه ،همکیاران درگییر شیده در شیغل خیود ،منیابع شخصیی
بیشتری در اختیار دارند تا در رفتار نوآورانه شرکت کنند و عملکرد قابل توجهی را نشان دهند
(شالی و گیلسون .)34 :2004 ،4رهبری ارتباری کارکنان را آموزش میدهید و آنهیا را قیادر
میسازد که خو مدیریتی داشته باشند ،رهبری ارتباری به عنوان یک مربی ظاهر میشود و به
کارکنان دالیل قانعکنندهای از رراحی شغل آنان ارائه میدهید .درگییری بیا کارکنیان باعی
در ،بهتر آنان از مسائل میشود .وقتی اهداف مشتر ،وجود داشته باشند افراد کمتر رقیابتی
و بیشتر مشارکتی هستند؛ بنابراین ،درگیری شغل میتوانید بیه عنیوان ییک نتیجیه و نتیایج
رفتاری پیشبینی شود .با وجود این ،تحت تأثیر قرار گرفتن محیط سازمانی ،درگییری شیغلی
کارکنان نوعی متغیر فردی است به میزانیی کیه کارکنیان در میورد کارشیان چیه احساسیی
میکنند ،بستگی دارد (پار ،،سانگ و کیم.)79 :2014 ،5

1. Salanova & Schaufeli
2. Macey & Schneider
3. Schaufeli & Bakker
4. Shalley & Gilson
5. Park, Yoon & Kim
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سبکهای رهبری و رفتار کاری نوآورانه کارکنان
رهبری فرایندی اساسی در هر سازمان اسیت (بردبیار و فالحیی .) 72 :1397 ،مفهیوم
رهبری و نظریه های پی شنهادی در ا ی ن اصطال با توجه به پارادایم ها  ،مسائل فرهنگی ،
گرایش های سازمانی ،الزامات سازمانی ،شرکت ها و تقاضیاهای زمی نیه کسیب وکیار در
میان عوامل دیگر تغیی ر کرده است .در مدل پی شنهادی این پژوهش ،به دلی ل استواری
آن ،روی کرد رهبری تحول آفرین ،مبادله ای و ارتباری را انتخیاب کیرده  ،زییرا شیواهد
تجربی در مورد رابطه میان ای ن سبک های رهبری و رفتیار کیاری نوآورانیه کارکنیان
وجود دارد .شواهدی از ای ن رابطه هنوز کمیاب است و مهم است که ادبیات موجیود را
توسعه داده شود (پیترسی ،اسچیپر و سیوانگ .) 611 :2010 ،1همیان ریور کیه انتظیار
می رود  ،با ت وجه به و یژگی های آن ،رهبری تحول آفرین ارتباط بیشتری با رفتار کیاری
نوآورانه کارکنان نسبت به دیگر سبک های رهبری عملیات دارند .رهبران تحول آفرین
توانمندی کارکنان را در دستیابی به موفقیت ،با ارتقای پتانسی ل نوآوری خود از رر ییق
انگی زه الهام بخش  ،توجه فردی ،تحریک فکری و اعتماد بیه نفی در مییان اعضیای
سازمان ی افزایش می دهند (بهمنی و قوجالی .) 67 :1396 ،بیه همیی ن ترتییب ،یکیی از
مهم ترین و یژگی های رهبری تحول آفرین ،ایجاد اعتماد میان همکاران ،سیازمان هیا و
رهبران است که یک دید مشتر ،را به اشیترا ،میی گذارنید و ییک حی اجتمیاعی
مشتر ،ایجاد می کنند (دوبرین .) 2012 ،2افیزون بیر ا یی ن ،ا یی ن نیوع رهبیران اغلیب
شبکه های ارتباری داخلی و خارجی خوب را ایجاد می کنند که با یک روابط اعتمادآمیز
پی وند داده می شود ،به تبادل دانش و ایجاد ا یده های جدید می انجامد .ای ن وضعیت در
مرکز نوآوری قرار دارد (جانگ ،وو و چاو .) 584 :2008 ،3انگی زه الهام بخش ،به عنوان
م ؤلفه دی گری از رهبری تحول آفر ین ،پی روان را بیرای دسیتیابی بیه اهیداف سیازمانی
تحریک و چالش می بخشد .سرانجام ،رهبران تحول آفرین  ،از رریق به اشترا ،گذاری
ارزش ها  ،ارائه دی دگاه خوش ب ینانه و تقویت نوعی ارتباط م ؤ ثر م یان اعضیای سیازمان،
ترویج ی ک محیط مناسب برای نوآور ی در بین کارکنان خود تعهد ایجاد می کننید .بیه

1. Pieterse, Schippers & Stam
2. DuBrin
3. Jung, Wu & Chow
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ای ن ترتیب ،رهبران تحول آفرین به عنوان عوامل تغیی ری در نظر گرفته می شیوند کیه
جهت گ یری های جدیدی را در سازمان ها با تیم های کاری خود ،ایجاد شیوه های جدید
مبتنی بر د یدگاه های نوآورانه و ا یده های جدید ،ایجاد ،پ ییاده سیازی و نهاد ینیه سیازی
می کنند .رهبری تحول آفرین با فرای ندهای نوآوری سیازمانی و رفتیار کیاری نوآورانیه
کارکنان مرتبط است (خیاوال و سییپهالنی 50 :2013 ،1؛ پیترسیی و همکیاران:2010 ،
 614؛ جانگ و همکاران .)585 :2003 ،در مقابل ،رهبری مبادله ای در توجه بیه رفتیار
نوآورانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،ممکن است به ای ن دلی ل باشد که ای ن سبک
رهبری بی شتر وظ یفه گرا است .الزم به ذکر است که رهبری مبادلیه ای بیا ییک ریر
پاداش احتمالی مشخص می شود که رهبر عملکرد کارکنان را تقویت می کند .در ا یی ن
نوع رهبری ،رهبر نشان می دهد که چگونه می خواهد ا یی ن کیار را از رر ییق بیازخورد
دائمی که مانع از رفتار نوآورانه می شود انجام دهد .رهبری مبادله ای ممکن است ت أثی ر
منفی بر رفتار نوآورانه کارکنان داشته باشد ،زی را ای ن سبک بی شتر به عملکرد کارکنان
نسبت به تحریک فعالیت های جدید و اصلی هدایت میی شیود (پیترسیی و همکیاران،
 .) 615 :2010به رور پیوسته ،خاوال و سیپهالنی ( ) 2013دریافتند که رهبری مبادله ای
به رور منفی با رفتار کاری نوآورانه کارکنیان در ارتبیاط انید  ،در حیالی کیه بیورنر 2و
همکاران ( )2007هیچ گونه رابطه ای را پیدا نکردند .سای ر نوی سندگان به ررز شگفت آور
ای ن مطلب را دریافت کرده اند که رهبران مبادله ای نی ز رفتار نوآورانه کارکنان را تقریباً
همانند رهبری تحول آفرین ارتقاء می دهند (تارس و همکاران .)135 :2017 ،بیه نظیر
می رسد که تق ویت و پاداش رفتار کارکنان می تواند رفتیار نیوآوری را افیزایش دهید و
کیفیت عملکرد آن ها را بهبود بخشد .هنگامی که تجربه فنی برای فرای ندهای نوآوری
مورد نی از است ،رهبری مبادله ای ممکن است م ؤ ثرتر باشد ،اما هنگامی که فرای ندهای
نوآوری در افراد تأکید می شود  ،رهبری تحول آفرین می توانید مناسیب تیر باشید و بیه
احساسات ،ارزش ها و اعتقادات همکاران اشاره می کند  .در سیبک رهبیری مبادلیه ای،
روابط رهبر و کارکنان بر اساس مجموعه ای از تبادالتی است که ری آن کارکنیان بیا
توجه به میزان پیروی از خواسته های رهبر ،نتایج باارزشی کسب می کنند (مورهارت و
1. Khaola & Sephelane
2. Boerner
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هرزوگ .) 125 :2009 ،1رهبیری مبادلیه ای شیامل روابطیی اسیت کیه در آن پییروان
پاداش هایی را در ازای عملکرد متناسب با انتظارات اعالم شیده توسیط رهبیر دریافیت
می کنند .رهبری تأثی ر زیادی در شکل دادن رفتار کارکنان سازمانی دارد ،با ای ن حیال،
در مورد ت أثی ر رهبری ارتباری بر رفتار کاری نوآورانه در ادبی ات تجزیه وتحلییل کمیی
وجود دارد و تأثی ر رهبری ارتباری در رفتار کاری نوآورانه ،آشکارا گفتیه نشیده اسیت.
رهبر ی ارتباری نوعی فرایند همبستگی است که مردم با یکدی گر همکاری می کنند تا
تغیی رات و یا اختالفات متفاوتی را به وجود آورند که به نفع مشیتر ،اسیت (اکیرم 2و
همکاران .) 155 :2016 ،عالوه بر این رهبری ارتباری را به عنوان رهبری که رابطه و
فرایند اخالقی را بین مردم ایجاد می کند و تالش می کند تا تغییرات مثبت انجام دهند،
تعریف می کنند (کامیوس ،لوکاس و مک ماهون .) 2013 ،3ره بری ارتباری شامل همه
چی ز است  ،به روری که نشان دهنده یک مشارک ت ارزشیمند اسیت .رهبیری ارتبیاری
اخالقی است ،زی را آن را به وسیله ارزش های مثبت ،ی کپارچگی فردی ،حسین نییت و
تعهد اخالقیی رهبیری و پیی روان هیدایت میی کنید (اکیرم و همکیاران.) 156 :2016 ،
سرانجام ،رهبری ارتباری ،رهبری تحول آفیرین و مبادلیه ای ارتبیاط مثبتیی بیا رفتیار
نوآورانه کارکنان دارد؛ بنابرای ن ،هدف ای ن مطالعه ای ن اسیت کیه ببینییم آ ییا رهبیری
ارتباری بر رفتار نوآورانه کارکنان سازمان ت أثی ر می گذارد یا خی ر  .نتایج تحقیقات تارس
و همکاران ( )2017؛ اکرم و همکاران ( ) 2016و افسر و همکاران ( ) 2014مؤید رابطیه
مثبت بین سبک های رهبری ( مبادله ای ،تحول آفرین و ارتباری) با رفتار کاری نوآورانه
کارکنان است.
مدل مفهومی پژوهش
بر اساس مباح پیشگفته در مرور ادبیات ،فرضیههای زیر برای این مطالعه ایجاد شده است
و این رابطه در چارچوب مفهومی شکل  1ارائه شده است.

1. Morhart, Herzog
2. Akram
3. Komives, Lucas & McMahon
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (منبع :تارس و همکاران2017 ،؛ اکرم و همکاران2016 ،؛ افسر و همکاران)2014 ،

با توجه به ادبیات و استدالل های مطر شده در مبانی نظری فرضیه های مطر شده
عبارت اند از:
فرضیه  :1رهبری تحولآفرین تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
فرضیه  :2رهبری مبادلهای تأثیر منفی و معنادار بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
فرضیه  :3رهبری ارتباری تأثیر مثبت و معنادار بر رفتار کاری نوآورانه دارد.
فرضیه  :4درگیری شغلی رابطه بین رهبری تحولآفرین و رفتار نوآورانه را تعدیل میکند.
فرضیه  :5درگیری شغلی رابطه بین رهبری مبادلهای و رفتار نوآورانه را تعدیل میکند.
فرضیه  :6درگیری شغلی رابطه بین رهبری ارتباری و رفتار نوآورانه را تعدیل میکند.
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روششناسی پژوهش

این مطالعه از لحاظ نتیجه کاربردی و از نظیر هیدف توصییفی و بیا روش پیمایشیی و بیه
صورت مقطعی انجام شده است .جامعۀ آماری تحقیق شیامل کارکنیان شیاغل در یکیی از
سازمان های صنعتی حوزه دفاعی است که  218نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و
روش نمونه گیری تصادفی ساده (حداکثر خطای قابل قبیول  ،0/05سیطح ارمینیان ،0/95
انحراف معیار برابر با  )0/376انتخاب شدند .مقیاس های تحقیق برای سنجش متغیرها ابتدا
از مبانی نظری استخراج شد .سپ بر اساس نظر خبرگیان از رواییی صیوری و محتیوایی
مقیاس ها بررسی و تأیید شد .افزون بر این ،مطالعه پایایی برای صحت از روایی صوری بر
روی تعدادی از نمونه انجام گرفت .همچنین برای ارمینان از پایایی مقیاس های سینجش
مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول  1ارائه شده است .همانریور کیه مشیاهده
می شود ضریب آلفای کرونباخ برای همۀ مقیاس های تحقیق در سطح مطلیوب اسیت کیه
نشان از اعتبار سنجههای پژوهش دارد.
جدول  .1نتایج پایایی و منابع مقیاسهای سنجش

منبع مقیاسهای سنجش تعداد سؤال ضریب آلفای کرونباخ
متغیرهای پژوهش
0/859
5
مورهارت و هرزوگ ()2009
رهبری تحولآفرین
0/914
4
مورهارت و هرزوگ ()2009
رهبری مبادلهای
0/929
4
اکرم و همکاران ()2016
رهبری ارتباری
1
0/843
6
جانسن ()2000
رفتار کاری نوآورانه کارکنان
2
0/754
4
سچائوفلی و باکر ()2004
درگیری شغلی کارکنان

تجزیهوتحلیل دادهها
تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق از رریق مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفتیه اسیت.
ابتدا نرمال بودن متغیرها از رریق آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،بررسی شید (جیدول  .)2بیا
توجه به اینکه بیشتر متغیرها غیرنرمال بودند ،بنابراین از روش مدلسیازی معیادالت سیاختاری
استفاده شد .در جدول  3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی ارائه شده است.

1. Janssen
2. Schaufeli & Bakker
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جدول  .2نتایج آزمون نرمالیتی (کلموگروف اسمیرنوف)

متغیرهای پژوهش
رهبری تحولآفرین
رهبری مبادلهای
رهبری ارتباری
رفتار کاری نوآورانه کارکنان
درگیری شغلی

وضعیت
 نرمال
 غیر نرمال
 غیر نرمال
 غیر نرمال
 نرمال

سطح معناداری Sig

0/07
0/001
0/000
0/000
0/06

همانرور که مشاهده میشود ،بیش از  %36پاسخگویان زن و حدود  %64پاسیخگویان مجیرد
بودند .تحصیالت کارشناسی با حدود  %50بیشتر فراوانی را در میان پاسخگویان داشته است.
جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه مورد بررسی

جمعیتشناختی
جنسیت

سن

زن
مرد
20 - 30
31 - 40
41 -50
 50به
باالتر

فراوانی
79
139
26
101
74
17

درصد
فراوانی
36/2
63/8
11/9
46/3
33/9

جمعیتشناختی
وضعیت
تأهل

تحصیالت

7/8

فراوانی

مجرد
متأهل
دیپلم
فوقدیپلم
لیسان
فوقلیسان

95
123
24
35
110
49

درصد
فراوانی
43/6
56/4
11/00
16/1
50/5
22/5

برای بررسی مدل ابتدا به برازش بیرونی و در مرحله دوم به برازش درونی و در آخر بیه
برازش کلی مدل پرداخته شده است.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل بیرونی

حد مطلوب

رهبری تحولآفرین

رهبری مبادلهای

رهبری ارتباری

آلفای کرونباخ
ضریب پایایی ترکیبی
میانگین واریان استخراجی

رفتار کاری نوآورانه
کارکنان

شاخصهای برازش مدل بیرونی

0/912 0/917 0/878 0/910 <0/7
0/931 0/941 0/913 0/933 <0/7
0/693 0/800 0/727 0/736 <0/5
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برای ارزیابی شاخصهای سنجش و اعتبار مدل از شاخصهای میانگین استخراج شده،
پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده میشود .همانرور که گفتیه شید نتیایج جیدول بیاال
نشان میدهد همۀ مقادیر گفته شده از حد مطلوب باالتر است .بیرای بررسیی رواییی واگیرا،
میزان رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازهها ،بیه وسییله
ماتری فورنل الرکر نشان داده میشود .در این روش تنها متغیرهیای پنهیان درجیه اول در
ماتری وارد میشوند .جدول  5نتایج این بررسی را نشان میدهد.
جدول  .5روایی واگرا (روش فورنل الرکر)

2

1
رهبری تحولآفرین

0/86

رهبری مبادلهای

0/50

0/85

رهبری ارتباری
رفتار کاری نوآورانه کارکنان

0/52
0/39

0/58
0/36

4

3

0/89
0/41

0/83

برای محاسبه این ماتری مقدار جذر میانگین واریان استخراجی متغیرهای مکنون در
پژوهش حاضر که در قطر اصلی ماتری قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها که در
خانههای زیرین و چپ قطر اصلی قرار گرفتهاند باید بیشتر باشد.
Q1

Q2

Q3

Q4
Q15
Q16

Transformational
Q14
Q5

Q17
Q6

Q18

Q7

2.032
Q8

Innovation

Transactional

Q19

Q9

Q10

Q11

Q12

relationship
Q13

شکل  .2مقادیر آزمون معناداری مدل تحقیق
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در شکل فوق ،اعداد مشخصشده بر روی فلشها نشاندهنده مقادیر تی ولیو 1هسیتند.
برای آزمون فرضیات در سطح ارمینان  0/95مقادیر بزرگتر و مساوی قدر مطلق  ،1/96بیه
معنای وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر است .برای رابطه بر اساس مثبت یا منفی بودن ایین
مقادیر تعیین میشود .بر اساس آنچه گفته رهبری تحولآفیرین ،رهبیری مبادلیهای ،رهبیری
ارتباری بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان تأثیر معنادار و مستقیم دارد.
Q1

Q2

Q3

Q4
Q16
Q17

Transformational
Q15

Q5
Q18
Q14

Q6

Q19

Q7

0.121
Q8

Innovation

Transactional
Q9

Q10

Q11

Q12

relationship
Q13

شکل  .3ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

در شکل  3ضرایب مسیر که بیانگر شدت رابطه است مشخص شده است .اعداد روی
مسیرها نشاندهنده ضریب مسیر و اعداد روی فلشهای متغیرهای پنهیان بییانگر بارهیای
عاملی است .همانرور که ارالعات جدول نشان میدهد بار عاملی کلیه متغیرها در حد قابل
قبول (باالتر از  )0/4هستند؛ یعنی ضریب همبستگی متغیرهای آشکار در برآورد متغیر پنهیان
مربوط به خود از توانایی الزم برخوردارند و در نتیجه نشاندهنده این است کیه رواییی سیازه

1. T-value
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مدل مورد قبول واقع شده است .در مدل آزمون شده ابتدا معنییدار بیودن ضیرایب مسییر و
بارهای عاملی در سطح  0/95بررسی شد که مطابق شیکل  3مشیاهده مییشیود کیه تمیام
بارهای عاملی در این سطح ارمینان معنیدار هستند.
اثر تعدیلگری (آزمون سوبل)
متغیر تعدیلگر جهت یا شدت رابطه بین متغییر مسیتقل و وابسیته را تعیدیل (کیم ییا زییاد)
میکند .ازاینرو برای تحلیل متغیرهای تعدیلگر مدل از این نیرمافیزار اسیتفاده شیده اسیت.
برای نمونه نتایج حاصل از نرمافزار پی آل اس برای بررسی فرضیه چهیارم درگییری شیغلی
کارکنان قادر است تأثیرگذاری رهبری تحولآفرین بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان را تعیدیل
کند در شکل  4نشان داده شده است که از آنجایی که آمیاره تیی ایین تأثیرگیذاری کمتیر از
 1/96و معادل  1/681شده است ،بنابراین معناداری این تأثیرگذاری رد شده است.
Q14

Q1

Q15

Q2

Transformational

Innovation

Q3

Q16

Q4

Q17

Q18

Q5
Q19

Q20

Q21

Q22

Transformational * Involvement

Involvement
Q23

شکل  .4متغیر تعدیلگر درگیری شغلی کارکنان بر رهبری تحولآفرین و رفتار کاری نوآورانه کارکنان

بررسی فرضیه پنجم :درگیری شغلی کارکنان قادر است تأثیرگذاری رهبری مبادلهای بر
رفتار کاری نوآورانه کارکنان را تعدیل کند که در شکل  5نشان داده شده است .از آنجایی که
آماره تی این تأثیرگذاری کمتر از  1/96و معادل  0/101شده است ،بنیابراین معنیاداری ایین
تأثیرگذاری رد شده است.
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Q14

Q6

Q15
Q7

Transactional

Innovation
Q16

Q8
Q17

Q9

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Transactional * Involvement

Involvement
Q23

شکل  .5متغیر تعدیلگر درگیری شغلی کارکنان بر رهبری مبادلهای و رفتار کاری نوآورانه کارکنان

بررسی فرضیه ششم :درگیری شغلی کارکنان قادر است تأثیرگذاری رهبری ارتباری بیر
رفتار کاری نوآورانه کارکنان را تعدیل کند که در شکل  6نشان داده شده است .از آنجایی که
آماره تی این تأثیرگذاری کمتر از  1/96و معادل  0/898شده است ،بنیابراین معنیاداری ایین
تأثیرگذاری رد شده است.
Q14

Q10

Q15
Q11

relationship

Innovation
Q16

Q12
Q17

Q13

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

communicational * Involvement

Involvement
Q23

شکل  .6متغیر تعدیلگر درگیری شغلی کارکنان بر رهبری ارتباطی و رفتار کاری نوآورانه کارکنان
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برازش مدل کلی
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشیود و بیا تأییید بیرازش آن،
بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36به عنیوان مقیادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای این معیار معرفی شده است.
روش محاسبه :GOF
̅̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
√Communality
برازش متوسط مدل R2 = √0/740 × 0/155 =0/338

GOF

بررسی فرضیههای تحقیق
مال ،تأیید فرضیههای پژوهش این است که ضرایب مسیر مثبت و آماره تی بیاالتر از 1/96
باشد .در جدول  6نتایج بررسی فرضیهها ارائه شده است:
جدول  .6بررسی فرضیات پژوهش

رهبری تحولآفرین ← رفتار کاری نوآورانه کارکنان
رهبری مبادلهای ← رفتار کاری نوآورانه کارکنان

ضریب
مسیر
0/209
0/121

آزمون
معناداری
3/28
2/03

نتیجه
آزمون
 پذیرش
 پذیرش

رهبری ارتباری ← رفتار کاری نوآورانه کارکنان

0/227

4/04

 پذیرش

0/338

1/68

 رد

0/101

0/028

 رد

0/235

0/898

 رد

مسیر

درگیری شغلی کارکنان رابطه بین رهبری تحولآفرین و رفتار
کاری نوآورانه کارکنان را تعدیل میکند.
درگیری شغلی کارکنان رابطه بین رهبری مبادلهای و رفتار کاری
نوآورانه کارکنان را تعدیل میکند.
درگیری شغلی کارکنان رابطه بین رهبری ارتباری و رفتار کاری
نوآورانه کارکنان را تعدیل میکند.

بحث و نتیجهگیری
مطالعیه حاضر به دنبال بررسی تأثیر سبکهای رهبری بر رفتار کاری نوآورانیه کارکنیان بیا توجیه بیه
نقش تعدیلگری ،درگیری شغلی انجام گرفت .بررسی دادههای تحقیق نشان میدهد که سبکهیای
رهبری (تحولآفرین ،مبادلهای و ارتباری) بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان تأثیر مثبیت و معنیادار دارنید
و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به آنکه مقیدار آمیاره تیی (رهبیری تحیولآفیرین 3/28؛
رهبری مبادلهای  2/03و رهبری ارتباری برابر با  )4/04که از مقدار  1/96بیشتر است ،تأثیر هیر کیدام
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از سبکهای رهبری فوق بر رفتار کاری نوآورانه کارکنان در سطح ارمینان  95درصد تأیید مییشیود.
در رابطه با رهبری مبادلهای ،تقویت و پاداش رفتار کارکنان میتواند رفتار نیوآوری را افیزایش دهید و
کیفیت عملکرد آنها را بهبود بخشد .هنگامی که تجربه فنیی بیرای فراینیدهای نیوآوری میورد نییاز
است ،رهبری مبادلهای ممکن است مؤثرتر باشد ،اما هنگامی که فراینیدهای نیوآوری در افیراد تأکیید
میشود ،رهبری تحولآفرین میتواند مناسبتر باشد و به احساسات ،ارزشهیا و اعتقیادات همکیاران
اشاره کند .در رابطه با رهبری ارتباری بهتر است روابیط بیین رهبیر و کارکنیانش آسیانتیر باشید تیا
ایدههای نوآورانهای را در سازمان پیادهسازی کند .اگر رهبر از کارکنان خیود مراقبیت کنید و در همیۀ
مراحل کاری و نوآوری چشمانداز روشنی برای آنها فراهم کند و به آنها اجیازه دهید آزادانیه عمیل
کنند و همچنین اخالق آنها را تحت درمان قرار دهد در نهایت موجب عملکرد سازمانی خواهد شید.
همچنین ادعاهای ارائهشده در این مطالعه با این نتیجهگیری که رفتار رهبر در واقیع توانیایی نوآورانیه
کارکنان سازمانی را تشکیل میدهد ،حمایت میکند .رهبران نیز باید در موقعیتی قرار بگیرند تا ابتکیار
عمل خود را پرورش دهند و رابطه مثبتی با پیروان خود داشته باشند .اگر آنها ییک جنبیه ارتبیاری از
رهبری را به کارکنان خود نشان دهند ،قادر بیه ایجیاد انگییزه درونیی بیرای نیوآوری در کارهایشیان
خواهند شد .افزون بر این ،این مطالعه به در ،ماهیت این رابطه بین رهبری ارتبیاری و ایجیاد اییده،
ارتقاء و مراحل تحقق رفتار کاری نوآورانه کارکنان کمک میکند .نتایج کلیه؛ فرضیههای ایین مطالعیه
را پشتیبانی میکند؛ بنابراین ،رهبری ارتباری نسبت به دیگر سبکهای رهبیری در ایین مطالعیه بیه
عنوان یک ابزار مهم برای افزایش توانایی نوآورانیه کارکنیان در کارکنیان صینعت دفیاعی بیه شیمار
میآید .از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که رهبری ارتباری به رفتار کیاری نوآورانیه بهتیری از ریرف
کارمندان سازمان یاری میرساند.
افزون بر این ،این مطالعه تأیید میکند که هر سه سبک رهبری شامل شیوههیایی اسیت کیه
میتواند رفتارهای نوآورانه کار را تشویق کند .حتی بیشتر این نتایج نشان میدهد کیه ترکییب هیر
سه سبک ممکن است مناسبتر باشد تا این رفتار مطلوب در کارکنان افزایش یابد ،چیزی که بایید
در مطالعات بیشتری مورد توجه قرار گیرد .در غیر این صورت ،این مطالعه اهمیت ارائه یک محییط
سازمانی مناسب برای نوآوری فردی را نشان میدهد .سبکهای رهبیری بیر جیو سیازمانی بیرای
خالقیت تأثیر میگذارد و این به نوبه خود ارتباط مثبتی با رفتار نوآورانیه کارکنیان دارد .همچنیین،
یافتهها نشان داد که رابطه میان رهبری تحولآفیرین و رفتیار کیاری نوآورانیه کارکنیان در مییان
کارکنانی که وابستگی باالتری دارند ،قویتر است .توسعه و گسترش تواناییهای خیالق کارکنیان
نقش مهمی بازی میکند که در نتیجه میتواند به نتایج نوآوری مطلوب منتهی شود.
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در نهایت ،میتوان گفت درگیری شغلی کارکنان ،به عنوان متغیر تعدیلگر ،میتواند رابطه بیین
سبکهای رهبری و رفتار کاری نوآورانه کارکنیان را تحیت تیأثیر قیرار دهید .پیار ،و همکیاران
( )2014معتقدند که شواهد تجربی کافی برای حمایت از این روابط (نقیش تعیدیلگیری درگییری
شغلی با رفتار نوآورانه و رهبری) وجود ندارد .اهمیت مهمی بین درگییری شیغلی کارکنیان بیا اثیر
معناداری تعدیلگر در رابطه بین سبکهای رهبری و رفتیار نوآورانیه وجیود نیدارد .بیا ایین حیال،
میتوان دریافت که ارتباط مثبت و معناداری بین درگیری و رفتار کیاری نوآورانیه وجیود دارد (اثیر
مستقیم).
رهبری تحول گرا در سازمان همچون مربی برای پیروانشان عمل میی کنید؛ یعنیی
آن ها را به یادگیری ،موفقیت و توسعۀ فردی تشویق می کند  .در نتیجه با توجه به اهمیت
این موضوع و در راستای یافته های پژوهش پیشنهاد هایی به صورت زیر ارائه میی شیود:
عوامل بازدارند نوآوری در سازمان های دفاعی را شناسایی کنند؛ در یک سازمان دفاعی
کارکنان را در تدوین چشم انداز و دسیتورالعمل هیای کیاری مشیارکت دهنید؛ دوره هیای
آموزشی و ضمن خدمت را بر ای کارکنان برگزار کنند و از فنیاوری هیای نیوین اسیتفاده
کنند .از ررفی دیگر ،شناخت دقیق و عمیق نظام نوآوری دفاعی می تواند موجب ارتقای
در ،و تغییر نسبت به چالش ها و کمبودهای احتمیالی شیود .در واقیع رراحیی الگیوی
نوآوری سازمان های دفاعی نتایج مفیدی را برای مدیریت هیر چیه بهتیر و اثیربخش تیر
نوآوری صنایع دفاعی خواهد داشت.
با توجه به تفاوت میان شدت تأثیر سبک های رهبری بر رفتیار نوآورانیه در صینایع
دفاعی ،می توان نتیجه گرفت که برای کسب موفقیت هر چه بیشیتر در صینعت دفیاعی،
باید میان سبک های رهبری تفاوت قائل شد و سیاست هیای متفیاوتی را در میورد آن هیا
پیش گرفت .افزون بر این ،تقویت ،توسعه و مدیریت اثربخش نوآوری در صنایع دفیاعی،
نیازمند شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری ها و رفع موانع مربوط است تا از
رریق برنامه ریزی و مدیریت این عوامل ،احتمال موفقیت نیوآوری هیا افیزایش یابید .در
واقع ،شناخت این عوامل نتایج مفیدی برای مدیریت هرچه بهتر و اثربخش تر نوآوری در
صنایع دفاعی خواهد داشت .از این رو توصیه می شود :رهبرانی با ویژگیی هیای رهبیران
اصیل انتخاب شوند .آموزش ها و اقدامات توسعه ای برای افزایش سیبک رهبیری اصییل
مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تأثیری مثبت بر حالت ها ،رفتار و عواریف مثبیت کارکنیان
خواهد داشت.
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در اجرای فعالیتهای پژوهشی همواره محدودیتهایی هسیت کیه بیر نتیایج پیژوهش
تأثیرگذارند و از اعتماد کردن و تعمیمپذیری آن مییکاهید .ایین پیژوهش نییز از ایینچنیین
محدودیتهایی دور نبوده است .یکی از محدودیتهای مهم این پژوهش ،صرف زمان زیاد و
عدم دسترسی به همۀ کارکنان سازمان صنایع دفاعی بود .افزون بر این ،در این پیژوهش بیه
منظور زمینهیابی از پرسشنامه استفاده شده است که امکان سوگیری در آن وجیود دارد .ایین
پژوهش به صورت مقطعی انجام شده است ،به این دلیل ،نتیجهگیری درباره علیت را دشیوار
میسازد .همچنین عوامل دیگری در جایگاه تعدیلگر (مانند جنسیت و )...در میدل تأثیرگیذار
است که این موضوع در پژوهش در نظر گرفته نشد.
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