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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the effect of transformational
leadership, with the mediating role of individual motivation and knowledge
sharing, on the innovative work behavior of public library staff of Fars province.
Method: The present research is an applied study that was conducted using the
descriptive-survey method. The statistical population of this study included the
staff of public libraries in Fars province, whom at the time of the study
numbered 350. 184 people were selected as the research sample using simple
random sampling method using Cochran’s formula. In order to collect data, the
questionnaire of the officer and others (2019) was used. For data analysis, partial
least squares method and structural equation modeling in Smart PLS software
were applied.
Findings: The results show that transformational leadership has a direct positive
and significant effect on innovative work behavior (t = 3.450) transformational
leadership directly has a significant positive effect on individual motivation (t =
7.201). Furthermore, individual motivation has a direct and significant positive
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effect on innovative work behavior (t = 3.847). Transformational leadership has
an indirect and significant effect on innovative work behavior due to individual
motivation (t = 3.775). Moreover, transformational leadership, considering the
moderating role of knowledge sharing, has a significant positive effect on
innovative work behavior (t = 7.703), and knowledge sharing reinforces
innovative work behavior.
Originality/value: Transformational leadership improves the innovative work
behavior of public library staff by influencing their individual motivation.
Furthermore, knowledge sharing strengthens the impact of transformational
leadership on innovative work behavior. The innovation of this research is in
that it has studied the role of transformational leadership in innovative work
behavior in the public libraries of Fars province for the first time.
Keywords: Transformational leadership, Knowledge sharing, Innovative work
behavior, Individual motivation, Public libraries, Fars province
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هدف :هدف پژوهش حاضر تعيين ت ثير رهبری تحولآفرین با ميانجيگری انگيزة فردی و تسهيم داناش بار
رفتار كار نوآورانة كاركنان كتابخانههای عمومياستان فارس است.
روش :پژوهش حاضر بهلحاظ هدف پژوهشي كاربردی است كه باهروشِ توصايفي-پيمایشاي انجاام شاده
است .جامعة آماری این پژوهش شام كاركنان كتابخانههای عمومي استان فارس است كه در زماان انجاام
تحقيق  701نفر بودهاند .جامعة نمونه با روش نمونهگيری تصادفي ساده و باا اساتفاده از فرماول كاوكران باه
تعداد  010نفر تعيين شده است .بهمنظاور گاردآوری دادههاا ،از پرساشناماههاای افسار ،مساعود و عمراناي
( )5109استفاده شد .برای تحلي دادهها ،از روش حداق مربعات جزئي و مدلیابي معاادالت سااختاری در
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چكيده

نرمافزار اسمارت پيالاس استفاده شد.
يافتهها :یافتهها نشان داد رهبری تحولآفرین بهصورت مستقيم بر رفتار كار نوآورانه ت ثيری مثبت و معنادار
فردی بهصورت مستقيم بر رفتار كار نوآوراناه تا ثيری مثبات و معناادار دارد ( .)t=7/103باهعاالوه ،رهباری

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.4.4

( )t=7/001و بهصورت مستقيم بر انگيزة فاردی تا ثيری مثبات و معناادار دارد ( .)t=3/510همچناين ،انگيازة
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تحولآفرین به واسطة انگيزة فاردی تا ثيری غيرمساتقيم و معناادار بار رفتاار كاار نوآوراناه دارد (.)t=7/330
همچنين ،رهبری تحولآفرین با توجه به نقش تعدیلگر تسهيم دانش ،ت ثيری مثبت و معناادار بار رفتاار كاار
نوآورانه دارد ( .)t=3/317تسهيم دانش رفتار نيز كار نوآورانه را تقویت ميكند.
اصالت/ارزش :رهبری تحولآفرین با ت ثير بر انگيزة فردی موجب بهبود رفتار كار نوآوراناه در كاركناان
كتابخانههای عمومي ميشود .همچنين ،تسهيم دانش موجب تقویت ت ثيرگاذاری رهباری تحاولآفارین بار
رفتار كار نوآورانه ميشود .پژوهش حاضر از ایان نظار دارای ناوآوری اسات كاه بارای نخساتين باار نقاش
رهبری تحولآفرین در رفتار كار نوآورانه در محيش كتابخانههای عمومي استان فارس بررسي كرده است.
كليدواژهها :رهبری تحولآفرین ،تسهيم دانش ،رفتار كار نوآورانه ،انگيزة فردی ،كتابخانههاای عماومي،
استان فارس
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :نهاد كتابخانههای عمومي كشور.
استناد :جعفری ،نصرت؛ بيرانوند ،علي؛ رحمانيان ،ساره؛ و غيوری ،زینب ( .)0011نقش رهبری تحولآفرین ،انگيزة فردی و تسهيم دانش
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،7صص 030-000
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.4.4
تاریخ دریافت0011/16/11 :؛ تاریخ پذیرش0011/11/50 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
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در رفتار كار نوآورانة كاركنان كتابخانههای عمومي استان فارس .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي.030-000 ،)7(53 .

نقش رهبری تحولآفرين ،انگیزۀ فردی و تسهیم دانش در رفتار کار نوآورانۀ کارکنان کتابخانههای عمومی استان فارس

مقدمه
یکي از بهترین راههای ایجااد ناوآوری اساتفاده از تواناایيهاای نوآوراناه كاركناان اسات (افسار و
عمراني .)5109 ،0رفتار كار نوآورانه بهعنوان «توليد یا اتخاذ ایدههای مفيد و اجرای آنهاا» تعریاف
شده است .سازمانها برای رفع چالشهای ناشاي از فضاای رقاابتي كناوني باه رفتاار كاار نوآوراناة
ماادیران و كاركنااان خااود وابسااته هسااتند (باادنال ،رافرتااي ،شاايپتون ،ساااندرز و جکسااون5101 ،5؛
جانسن5110 ،7؛ وست ،هيرسات ،ریچاارد و شايپتون .)5110 ،0رفتاار كاار نوآوراناه 0زمااني اتفااق
ميافتد كه مدیران و كاركنان از ایدههای جدید برای تقویت محصول ،خادمات یاا فرایناد اساتفاده
ميكنند (سکوت و بروكه .)0990 ،6رفتار كار نوآورانه شام دو مرحلة تولياد ایادههاای خالقاناه و
اجرای ایدههای توليدشده اسات (ژو و اختار .)5100 ،3حمایات از رفتارهاای كاار نوآوراناه در هار
سازمان ميتواند موجب توليد ،ترویج و اجرای ایدههای مفيد و جدیاد شاود .بناابراین ،شناساایي و
تقویت عوام تنظايمكننادة رفتاار كاار نوآوراناه بارای ساازمانهاا بسايار حيااتي اسات .رفتارهاای
نوآورانه به ارائه و توسعة ایدههای بدیع و مفيد و پياادهساازی ایان ایادههاا در تولياد محصاوالت و
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ارائة خدمات اشاره دارد (بار.)5105 ،1
از جمله عوام ت ثيرگذار بر شک گيری رفتاار كاار نوآوراناه ،رهباری تحاولآفارین 9اسات
(ایسنبيس و برنر5101 ،01؛ سندرس و شيپتون .)5105 ،00رهباری تحاولآفارین 05در متاون پاژوهش
بيشتر بهعنوان یک فرایند تغيير توصيف شده است تا یک محصول نهایي ،فرایندی كاه دیاد فاراهم
ميكند ،كاركنان را قادر ميسازد محيش خود را در

كرده و تغيير ایجاد كنناد (انگا .)5103 ،07

اگری و فرست )0990( 00اظهار داشاتند كاه «رهباری حمایات از تغييار كااری آساان نيسات ،و باه
بينشي مبتني بر ارزشهاا و باورهاای قاوی احتيااج دارد» .ایان اختالفاات اساساي نمایاانگر تغييار از
رهبری معامالتي به رهبری تحولآفرین است .این تغيير بهسمت رهبری تحاولآفارین بایاد در هماة
سطوح رهبری در یاک ساازمان تشاویق و توساعه یاباد؛ باهویاژه هنگااميكاه محايش رقاابتي تغييار
ميكند ،محصوالت در حال توسعه هستند یا رقابت قوی است (باس.)0991 ،00
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كاركنان با رفتار كار نوآورانة خود ميتوانناد موجاب بهباود رویاههاای كاار ،محصاوالت و
خدماتي شوند كه موفقيت سازماني را به دنبال دارند .بنابراین ،شناسایي و تقویت عواما زميناهسااز
رفتار كار نوآورانة افراد برای سازمانها بسيار حياتي است .پژوهشهای بسياری به اهميت ناوآوری
در سازمانها پرداختهاناد .بساياری از پاژوهشهاا سابکهاای رهباری را بارای پارورش رفتارهاای
نوآورانااه شناسااایي كااردهانااد ،امااا ت ا ثير رهبااری تحااولآفاارین باار رفتااار كااار نوآوراناة كاركنااان
كتابخانههای عمومي بررسي نشده است .بر این اساس ،این پاژوهش باهدنباال پاساخ باه ایان ساؤال
است كه آیا رهبری تحولآفرین بر رفتار كار نوآورانه كاركنان كتابخانههاای عماومي تا ثير دارد
در این ميان ،نقش متغير ميانجي انگيزة فردی 0و متغير تعدیلگر تسهيم دانش 5چيست
ضرورت و اهميت آگاهي از ت ثير رهبری تحولآفرین بر انگيارة فاردی كتاباداران باهمنظاور
ایجاد رفتار كار نوآورانه مسئلهای مهم است .این امر شکافهای نادیده گرفتن اثار انگيازة فاردی و
ظرفيتهای تسهيم دانش كتابداران بر رفتار كار نوآورانة كتابداران را روشن ميكناد و راه را بارای
برنامهریزی بهتر و دستيابي به اهداف نوآورانة كتابخانهها هموار ميكند.

فراهم بودن زمينه های مناسب برای تعام افکاار و كساب تجربياات ناو بارای كاركناان مهامتارین
شرط رشد سرمایة انساني و پرورش صالحيتها و شایستگيهای مطلوب در ساازمانهاای اماروزی
است (بيکزاد .)0011 ،رهبری تحولآفرین بر همکاری ،انجام وظيفاة جمعاي ،یاادگيری از طریاق
به اشترا

گذاشتن تجربيات ،كنتارل و آزادی در تصاميمگياری و تفاویض اختياار بارای اجارای

ایدهها ت كيد ميكند .این امر باعث مشاركت كاركنان در توليد و اجرای ایده ميشود (افسار ،بادیر
و سعيد .)5100 ،7بنابراین ،رهبری تحولآفرین محيش كاری را ایجاد مايكناد كاه در آن كاركناان
0

به ارائة توانمندیها ،ایدهها و همکااری در جهات اهاداف ساازمان بپردازناد .تومااس و ولتهااوس

( )0991معتقدند كه رهبری تحول آفرین روابطي معنادار و مثبات باا توانمندساازی روانشاناختي و
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رهبری تحولآفرين و رفتار نوآورانه

رفتار كار نوآورانه دارد (توماس و ولتهاوس .)0991 ،0رفتار كار نوآورانه برای بقا و رقاباتپاذیری
سازمانها امری ضروری است .رفتار كار نوآورانه یک رفتار انگيزشاي فاردی اسات؛ لاذا مايتاوان

3. Afsar, Badir & Saeed
6. Raykov
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2. knowledge sharing
5. Thomas & Velthouse

1. intrinsic motivation
4. Thomas & Velthouse
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انتظار داشت كه رهبری تحولآفرین ت ثيری زیاد بار آن داشاته باشاد (رایکاوو .)5100 ،6باهعباارت

نقش رهبری تحولآفرين ،انگیزۀ فردی و تسهیم دانش در رفتار کار نوآورانۀ کارکنان کتابخانههای عمومی استان فارس

دیگر ،رهبری تحولآفرین یکي از عوام انگيزشاي اصالي در تعياين رفتارهاای مختلاف كاركناان
(اعم از رفتار نوآورانه) است .در این زمينه ،رهبری تحولآفارین یاک عاما انگيزشاي مهام اسات
كه مي تواند بار باروز یاا عادم باروز برخاي رفتارهاای خااص از ساوی كاركناان ت ثيرگاذار باشاد.
مطالعات نشان مي دهد هنگامي كه كاركنان یک سازمان احساس كنند شرایش مثبتاي در محا كاار
آنها وجود نادارد ،امکاان باروز رفتارهاای مثبتاي همچاون رفتارهاای نوآوراناه در آنهاا كااهش
ميیابد (مکمررای ،یسلم ،سروس و پيرلو مرلو.)5105 ،0
رفتار كار نوآورانه مستعد بروز تعداد عواما ساازماني مانناد عادالت ساازماني و تساهيم داناش
است .چنين عواملي ممکن است رفتار كار نوآورانه را تقویت كنند یا آن را كاهش دهناد (مکماررای
و دیگران .)5105 ،بررسي پيشينة پژوهش نشان ميدهد كه رهبری تحولآفرین ت ثيری مثبت بار رفتاار
كااااار نوآورانااااه دارد .باااارای مثااااال ،در پااااژوهش افشاااااری ( ،)0793یافتااااههااااای نشااااان داد
بين رهبری تحولآفرین و نوآوری سازماني رابطهای معنادار وجود دارد .یافتههای مطالعاة اكارم ،لاي،
حيدر و حسين )5151( 5كه در شركتهای چيني انجام شده است حاكي از آن بود كاه جاو ساازماني
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

بر رفتار كار نوآورانه ت ثيرگذار است .له و لِي )5109( 7نيز بيان ميكنند كه اگر جو سازمان باه شاکلي
باشد كه از نوآوری حمایت كند ،كاركنان رفتارهای نوآورانة بيشتری را باروز مايدهناد .ازایانرو ،باا
توجه به رابطة رهبری تحولآفرین و رفتار كار نوآورانه ،فرضية زیر مطرح ميشود:
فرضيۀ  :3رهبری تحولآفرین بر رفتار كار نوآورانة كاركناان كتابخاناههاای عماومي تا ثيری
مثبت و معنادار دارد.
رهبری تحولآفرين و انگیزه فردی
رهبران تحولآفارین تارجيح ماي دهناد مناابع خاود را باا كارمنادان باه اشاترا

بگذارناد (افسار و

دیگران .)5100 ،انتقال دانش ضمني باين كاركناان و مادیران ،عاالوه بار افازایش اعتمااد ،موجاب
شک گيری انگيزة فردی برای انجام كار نوآورانه خواهد شد .رهباران تحاولآفارین روناد تغييار را
روشن ميكنند ،نيازهای فردی كارمندان را در نظر ميگيرند ،عادم اطميناان كارمنادان را برطارف
ميكنند ،سطح بااالیي از اعتمااد را ایجااد و زميناة شاک گياری انگيازة فاردی را فاراهم مايكنناد

2. Akram, Lei, Haider & Hussain
4. Wang, Demerouti & Le Blanc

1. McMurray, Islam, Sarros & Pirola‐Merlo
3. Le & Lei
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(وانگ ،دمروتي ،و له بالنک.)5103 ،0
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انگيزة فردی بهمعنای انجام كار بهمنظور رضایت دروناي فارد اسات .انگيازة فاردی ریشاه در
تمای فرد به قدرداني ،تشخيص ،رضایت از انجام كار خوب و كناار آمادن باا چاالشهاای جدیاد
دارد (كفاشان كاخکي ،رجبي ،ناجي ،آسماندره و هراتي .)5151 ،0انگيازة فاردی باعاث مايشاود
كه فرد برای رضایت خاود تغييار یاا رفتاار كناد (ماساواوره و مهارج .)5100 ،5رفتارهاای ناشاي از
انگيزة فردی باعث ميشوند تا كاركنان تسهيم دانش خود را با ساایر كاركناان افازایش دهناد و در
نهایت منجر به بهرهوری سازماني شوند (كروز ،پرز ،و كنترو .)5119 ،7بر این اسااس ،انگيازة ذاتاي
بيشترین ت ثير را بر رفتار افراد در زمينههای مختلف از جمله بهاشترا گذاری دانش و خالقيات در
محيش كار دارد (عثماني ،روزان ،زیدی و نيالشي .)5100 ،0برگستروم و ماارتينز )5106( 0معتقدناد
كه افزایش انگيزة فردی موجب افازایش یاادگيری و تساهيم داناش مايشاود .نتاایج پاژوهشهاای
پيشين نشان ميدهد كه محر های داخلي ميتوانند انگيزة فردی كاركنان كتابخاناههاای عماومي
را افاازایش دهنااد (كفاشااان كاااخکي و دیگااران5151،؛ گيااانکوال5100 ،6؛ برگسااتروم و مااارتينز،
 .)5106نتایج برخي مطالعاات (فاوس ،مينبااوا ،پدارساان ،و رینهولات5119 ،3؛ اكپروباوره5100 ،1؛
قاب توجه افزایش ميدهد .بر این اساس ،فرضية زیر مطرح شد:
فرضاايۀ  :2رهبااری تحااولآفاارین ت ا ثيری مثباات و معنااادار باار انگياازة فااردی كاركنااان در
كتابخانههای عمومي دارد.
انگیزۀ فردی و رفتار کار نوآورانه
انگيزة فردی باعث ميشود تا كاركنان از مهارتهاا و تواناایيهاای خاود بهتار اساتفاده كنناد و در
نتيجه نوآوری بيشتری ایجاد كنند (پترو ،دمروتي و ساچوفلي5100 ،01؛ كفاشاان كااخکي ،زرقاي،
هراتاي ،آساامان دره و جویامااه .)5150 ،00انگياازة فااردی رفتااار نوآورانااه را تسااهي مايكنااد ،زیارا
كاركنان ميتوانند خود را با شرایش متغير سازگار كنند و باعث بروز رفتارهاای نوآوراناه در محايش

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

قيگلي ،كلي ،و سکر )5113 ،9نشان ميدهد كه انگيازة ذاتاي تساهيم داناش كاركناان را باه ميزاناي

كار خود شوند (كيم ،یم ،قو ،و نامکونگ .)5101 ،05بهواسطة انگيزة فردی ،كاركنان از مهاارتهاا
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2. Masvaure & Maharaj
4. Osmani, Rozan, Zaidi & Nilashi
6. Giancola
8. Akparobore
10. Petrou, Demerouti & Schaufeli
12. Kim, Im, Qu & NamKoong

1. Kaffashan Kakhki, Rajabi, Naji, AsemanDoreh & Harati
3. Cruz, Perez & Cantero
5. Bergstrom & Martinez
7. Foss, Minbaeva, Pedersen & Reinholt
9. Quigley, Kelly & Sacker
11. Kaffashan Kakhki. Zarqi, Harati, AsemanDoreh & Joyame
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و توانایيهای خود بهتر اساتفاده مايكنناد و باعاث باروز رفتارهاای نوآوراناه در محا كاار خاود
ميشوند (پترو و دیگران .)5100 ،به حداق رساندن چالشهای محايش كاار منجار باه یاک محايش
تحریک كننده برای ایجاد نوآوری ميشود (پتارو ،دمروتاي ،پااترس ،ساچوفلي و هتلناد.)5105 ،0
كفاشان كاخکي و دیگران ( )5150اشاره ميكنند كه افازایش انگيازة فاردی موجاب باهكاارگيری
دانش جدید و افزایش نوآوری كتابداران ميشود.
بهطور كلي ،انگيزة فردی ميتواند روند تغيير را تسهي كرده و كاركناان را باا شارایش متغيار
سازگار كند (كيم و دیگران .)5101 ،بر این اساس ،رابطة بين انگيازة فاردی و رفتاار كاار نوآوراناة
كاركنان كتابخانههای عمومي از طریق فرضيههای زیر قاب بررسي است:
فرضاايۀ  :1انگياازة فااردی تاا ثيری مثباات و معنااادار باار رفتااار كااار نوآورانااة كاركنااان در
كتابخانههای عمومي دارد.
فرضيۀ  :1رهبری تحولآفرین بهواسطة انگيازة فاردی تا ثيری مثبات و معناادار بار رفتاار كاار
نوآورانة كاركنان در كتابخانههای عمومي دارد.
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

تسهیم دانش و رفتار کار نوآورانه
تسهيم دانش بهعنوان فعاليت انتقال یا انتشار دانش (شام دانش صریح و ضامني) از یاک شاخص،
گروه یا سازمان به شخص دیگری تعریف ميشاود (وی ،ژناگ ،و ژاناگ .)5100 ،5تساهيم داناش
فرصتهایي را برای به حداكثر رساندن توان سازمان بهمنظور افزایش كاارایي و رسايدن باه مزیات
رقابتي فراهم ميكند .كاركنان و سازمانها ميتوانند از مزایای بالقوه و واقعي تسهيم داناش باهطاور
همزمان بهرهمند شوند.
در شاارایطي كااه تسااهيم دانااش در یااک شااركت رایااج اساات ،هنگاااميكااه رهبااران در
تصميمگيری مشاركتي شركت ميكنند ،فرصات بيشاتری بارای كاركناان بارای دریافات راهحا ،
نظر ،پيشنهاد ،ایده و اطالعات بيشاتر از همکااران وجاود دارد (گاون ،كساي و هاوان .)5101 ،7در
چنين شرایطي احتمال رسيدن كارمند به تصاميم درسات و بهتارین راهحا بيشاتر اسات .همچناين،
رهبراني كه رفتارهای تحولآفرین دارند بهتر ميتوانند پيروان را برای ح مشاکالت و دساتيابي باه

2. Wei, Zheng & Zhang
4. Edwards, Cheng, Wong, Zhang & Wu

1. Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli & Hetland
3. Guan, Xie & Huan
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تغييرات راهنمایي كنند (ادواردز ،چنگ ،ونگ ،ژانگ و وو.)5103 ،0
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تسهيم دانش عام مهمي است كه بر نوآوری ت ثير مايگاذارد ،و داناش صاریح مساتقيماً بار
سرعت نوآوری و دانش پنهان بر كيفيت نوآوری ت ثير ميگذارد (بکاره-فرناندز ،كساي ،گاودی و
روچه .)5111 ،0تسهيم دانش را ميتوان بهعنوان فرهنگ بهاشترا گذاری داناش ،ایاده ،دیادگاه،
مهارت و تجربه با دیگران تشریح نمود .نتایج تحقيقاات نشاان مايدهاد كاه تساهيم داناش فرصات
بهبود كار و رفتار كار نوآورانه را برای كاركنان فراهم ميكند (وانگ و نوه.)5101 ،5
سدیبجو و پرامسوری )5150( 7معتقاد اسات كاه تا ثير رهباری تحاول آفارین بار رفتاار كاار
نوآورانه از طریق تسهيم دانش تقویات مايشاود .لاه و لاي )5109( 0معتقدناد كاه نقاش واساطهای
تسهيم دانش باعث تعدی فرایند و شرایش بروز قابليت نوآوری ميشود .یافتهها نشاان مايدهاد كاه
تسهيم دانش نقش واسطه در ت ثير رهبری تحول آفرین بر قابليتهای نوآوری دارد .عالوه بار ایان،
ت ثيرات رهبری تحول آفرین و تسهيم دانش بر جنبههای خاص قابليت نوآوری متفاوت اسات و باه
ميزان پشتيباني سازماني ادرا شدة كاركنان بستگي دارد .با توجه به مطالب فاوق ،نقاش تعادیلگر
تسهيم دانش در ارتباط بين رهبری تحول آفرین و رفتار كار نوآورانة كاركنان را ميتوان از طریاق
فرضيه زیر بررسي كرد:
نوآورانة كاركنان كتابخانههای عمومي را تقویت ميكند.
با توجه به مطالب فوق و بهمنظور تصویرسازی فرضيههای پژوهش ،مادلي مفهاومي باهشاک
زیر ارائه ميشود:

H4
H2

H3

H1
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فرضيۀ  :4تسهيم دانش بهطور مثبت و معناداری ارتباط بين رهبری تحولآفارین و رفتاار كاار

H5

2. Wang & Noe
4. Le & Lei
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1. Becerra-Fernandez, Xia, Gudi & Rocha
3. Sudibjo & Prameswari

] [ DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.3.4.4

شک  .0مدل مفهوميتحقيق
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظرِ هدف پژوهشي كاربردی اسات كاه باهروش توصايفي-پيمایشاي باه بررساي
ت ثير متغيار مساتق رهباری تحاول آفارین بار متغيار وابساته رفتاار كاار نوآوراناه ،و همچناين تا ثير
غيرمستقيم رهبری تحولآفرین بهواسطة متغير ميانجي انگيزة فردی و متغيار تعادیلگر تساهيم داناش
پرداخته است .جامعة موردبررسي  737نفار از كاركناان رسامي مشاغول باه كاار در كتابخاناههاای
عمومي استان فارس در سال  0011است .از ایان تعاداد 017 ،نفار باا اساتفاده از روش نموناهگياری
تصادفي و بهكمک فرماول كاوكران باهعناوان نموناه انتخااب شادند .باهمنظاور بررساي متغيرهاای
رهبری تحولآفرین ،رفتار كار نوآورانه و تسهيم داناش از پرساشناماة افسار ،مساعود ،و عمراناي

0

( )5109و برای بررسي متغير انگيزة فردی از پرسشنامة هو ،كم ،له ،و كايم )5107( 5اساتفاده شاد.
همچنين ،برای كميساازی پاساخ باه پرساشهاا ،طياف ليکارت پانجدرجاهای باه كاار بارده شاد.
7

تجزیهوتحلي دادهها بهروش حداق مربعات جزئي و با اساتفاده از نارم افازار اسامارت پاي ال اس
صورت گرفت .توزیع سؤاالت مربوط به پرسشهای پژوهش در جدول  0نشان داده شده است.
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جدول  .0متغيرهای پژوهش و توزیع سؤاالت آنها
متغير

رهبری تحولآفرین

رفتار نوآوارنة كار

انگيزة فردی

نفوذ ایدآل

0-0

انگيزه الهام بخش

01-6

تحریک فکری

00-00

مالحظه فردی

51-06

--------

01-0

پاداشهای سازماني

0-0

عم متقاب

01-6

انگيزه ذاتي

00-00

اهدای دانش

6-0

جمعآوری دانش

00-3

3. Smart PLS

2. Hau, Kim, Lee & Kim

(افسر و دیگران)5109 ،

(افسر و دیگران)5109 ،

(هو و دیگران)5107 ،

(افسر و دیگران)5109 ،

1. Afsar, Masood & Umrani
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تسهيم دانش

بُعد

سؤاالت مربوطه

منبع
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در این پژوهش ،برای بررسي روایي پرسشناماه از روش روایاي صاوری و محتاوایي اساتفاده شاد،
بدین صورت كه پرسشنامه به  0نفر از صاحبنظران و اسااتيد مادیریت و علاوم رفتااری از جملاه
اساتيد راهنما و مشاور داده شد و از آنها درمورد پرسشهاا و ارزیاابي فرضايههاا نظرخاواهي شاد،
كاه همااة ایشاان بااهاتفااق پرسشاانامه را ت یياد كردنااد؛ همچناين ،بااا اساتفاده از ناارم افازار اساامارت
پيالاس ،تحلي عاملي ت یيدی صورت گرفت و روایي آن بررسي شد.
بهمنظور محاسبة پایایي پرسشنامه ،ضریب آلفای كرونباخ محاسبه شد كه فرمول آن به قارار
زیر است:







s i2
k 

1 2
k  1 
sx


ضریب آلفای كرونباخ متغيرهای پژوهش بدین شارح اسات :رهباری تحاولآفارین=1/970؛ رفتاار
كار نوآورانه=1/901؛ انگيزة فردی=  ،1/339و تسهيم دانش=  .1/310از آنجا كاه آلفاای كرونبااخ
متغيرهای پژوهش بيشتر از  1/3است ،پایایي پرسشنامه ت یيد شد.

برای آزماون فرضايه هاای پاژوهش ،از روش حاداق مربعاات جزئاي اساتفاده شاده اسات .در ایان
مطالعه ،از روش بوتاستراپ 0استفاده شد كه آمارة  tرا نشان ميدهاد .در ساطح خطاای  0درصاد،
اگر مقدار آمارة  tبزرگتر از  0/96باشد همبستگيهای مشاهدهشده معناادار اسات .باهطاور كلاي،
روابش بين متغيرها در تکنيک حداق مربعات جزئي به دو دسته تقسيم ميشود:
 .0مدل بيروني 5یا مدل اندازهگيری :روابش متغيرهای پنهان با متغيرهای آشکار را نشان ميدهد.
 .5مدل دروني 7یا مدل ساختاری :روابش متغيرهای پنهان با یکدیگر را بررسي ميكند.
مدل اندازهگیری پژوهش
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يافتهها

مدل بيروني یا مادل انادازهگياری نشااندهنادة ارتبااط باين ساوالهاا و ساازههاا اسات .مهامتارین
شاخصهای برازش  PLSبر اساس مدل بيروني پژوهش در حداق مجذورات جزیي عباارتاناد از:

2. Outer Model
3. Inner Model
)5. Convergent Validity (CV
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1. BootStrapt
)4. Composite Reliability (CR
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پایایي سازه ،0روایي همگرا ،0پایایي تركيبي ،روایي واگرا.
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پايايی مدل اندازهگیری پژوهش
پایایي متغيرهای مشاهدهپذیر ارتباط گویهها یاا هماان ساؤاالت پرساشناماه را باا ساازههاا بررساي
ميكند .آزمون پایایي مدل اندازهگيری شاام پایاایي متغيرهاای مشااهدهپاذیر (بارعااملي) ،پایاایي
مركب ،0و آلفای كرونباخ است (جدول .)5
جدول  .5خ الصة نتایج بررسي پایایي متغيرهای مشاهدهپذیر براساس مدل اندازهگيری

رهبری

انگيزش الهامبخش

1/973

05/55

تحولآفرین

تحریک فکری

1/901

00/003

مالحظة فردی

1/167

01/000

گویة شمارة 0

1/160

01/069

گویة شمارة 5

1/910

05/136

گویة شمارة 7

1/171

00/501

گویة شمارة 0

1/153

06/700

رفتار كار

گویة شمارة 0

1/101

09/003

نوآورانه

گویة شمارة 6

1/310

06/955

گویة شمارة 3

1/319

07/153

گویة شمارة 1

1/315

09/00

گویة شمارة 9

1/110

01/00

گویة شمارة 01

1/101

00/791

پاداش سازماني

1/107

06/113

عم متقاب

1/109

07/703

انگيزة ذاتي

1/151

01/300

اهدای دانش

1/903

05/113

گردآوری دانش

1/170

00/100

انگيزة فردی

تسهيم دانش

1/970

1/901

1/191

1/319

1/190
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نفوذ ایدئال

1/190

00/317

سازهها

كرونباخ > 1/7

1/930

1/195

1/160

)1. Composite Reliability (CR
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بُعد

بار عاملي

آمارۀ t

آلفاي

پايايي
تركيبي > 1/7
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بر اساس نتایج پایایي متغيرهای مشاهدهپذیر مندرج در جدول  ،5باار عااملي مشااهدهشاده در هماة
موارد مقداری بزرگتر از  1/6دارد و این امر نشان ميدهد همبستگي بسيار مناسبي باين متغيرهاای
قاب ا مشاااهده و متغيرهااای پنهااان مربااوط بااه خااود وج اود دارد .همچنااين ،باار اساااس نتااایج ماادل
اندازهگيری مندرج در جدول  ،5مقادار باوتاساتراپ (آماارة  )tدر هماة ماوارد از مقادار بحراناي
 0/96بزرگتر است ،و این امر نشان ميدهد هامبساتگي باين متغيرهاای قابا مشااهده و متغيرهاای
پنهان مربوط به خود معنادار است .ميزان پایاایي تركيباي و آلفاای كرونبااخ در هماة ساازههاا بایاد
بيشتر از  1/3باشد .آلفای كرونباخ همة متغيرها بزرگتر از  1/3اسات؛ بناابراین ،پایاایي موردت یياد
است .مقدار پایایي تركيبي نيز در همة موارد از  1/3بزرگتر و لذا پایاایي ساازههاا مطلاوب اسات.
بنابراین ،ميتوان نتيجه گرفت هر سازه به درستي ماورد سانجش قارار گرفتاه اسات و باا عنایات باه
یافتههای حاص از این مقياس ميتوان به آزمون فرضيههای پژوهش پرداخت.
پايايی مدل اندازهگیری پژوهش
آزمون روایي مدل اندازهگيری شام روایي همگرا ( )AVEو روایي واگرا است.

روایي همگرا نشان ميدهد چقدر متغيرهای یک سازه با همدیگر همراساتا هساتند .روایاي هامگارا
بر اساس مدل بيروني و با محاسابة مياانگين واریاانس اساتخراج 5بررساي مايشاود .معياار مياانگين
واریانس استخراج ميزان همبستگي یک سازه با شاخصهای خود را نشان مايدهاد ،باهطاوری كاه
هرچه این همبستگي بيشتر باشد ،برازش نيز بيشتر است .اگار مياانگين واریاانس اساتخراج بااالتر از
 1/0باشد ،مدل اندازهگيری دارای روایي همگرا است .ميانگين واریانس استخراجشاده بارای مادل
اندازهگيری پژوهش بزرگتر از  1/0است؛ بنابراین روایي همگرا وجود دارد (جدول .)7
روايی واگرا
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روايی همگرا

0

روایي واگرا به همبستگي پایين گویه های یاک متغيار پنهاان باا ساایر متغيرهاای پنهاان اشااره دارد.
روایي واگرای قاب قبول یک مدل اندازهگيری حاكي از آن اسات كاه یاک ساازه در مادل تعاما

3. PLS
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)2. Average Variance Extracted (AVE

)1. Convergent Validity (CV
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بيشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .در روش پيالاس ،7ایان امار باهوسايلة یاک
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ماتریس صورت ميگيرد كه خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگي بين ساازههاا و
قطر اصلي ماتریس جذر مقادیر ميانگين واریانس استخراجشدة مربوط به هار ساازه اسات .مااتریس
روایي واگرا در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .7ماتریس سنجش روایي واگرا
2

1

سازه/متغير

3

تسهيم دانش ()0

1/130

انگيزة فردی ()5

1/705

1/106

رفتار كار نوآورانه ()7

1/601

1/791

1/171

رهبری تحولآفرین ()0

1/031

1/769

1/613

1

1/907

همان طور كه در جدول  7مشاهده ميشود ،جاذر مياانگين واریاانس اساتخراجشاده كاه بارای هار
سازه گزارش شده است (قطر اصلي) از همبستگي آن با سایر سازههاای مادل بيشاتر اسات كاه ایان
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

موضوع بيانگر روایي واگرای قاب قباول بارای مادل انادازه گياری اسات .پاس از اطميناان از مادل
اندازهگيری از طریق آزمون پایایي ،روایي همگرا و روایي واگارا ،مايتاوان نتاایج حاصا از مادل
بيروني را ارائه كرد.
مدل درونی پژوهش (آزمون فرضیهها)
رابطة متغيرهای موردبررساي در هریاک از فرضايههاای پاژوهش بار اسااس یاک سااختار علّاي باا
تکنيک حداق مربعات جزئي پيالاس آزمون شده است .مدل كلاي پاژوهش در شاک  5نماایش
داده شده است .در این مدل كه خروجي نرمافزار پيالاس است خالصة نتایج مربوط به باار عااملي
استاندارد متغيرها ارائه شده است.
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آزمون فرضیههای پژوهش
فرضيۀ  :3رهبری تحولآفرین تا ثيری مثبات و معناادار بار رفتاار كاار نوآوراناة كاركناان در
كتابخانههای عمومي دارد .مقدار باار عااملي اساتاندارد تا ثير رهباری تحاولآفارین بار رفتاار كاار
نوآورانه  1/703به دست آماد .همچناين ،مقادار آماارة  tنياز  7/001باه دسات آماد ،كاه از مقادار
بحراناي  0/96بازرگتار اسات .بناابراین ،رهباری تحاولآفارین بار رفتاار كاار نوآوراناة كاركنااان
كتابخانههای عمومي ت ثيری مثبت و معنادار دارد (جدول .)0
فرضاايۀ  :2رهبااری تحااولآفاارین ت ا ثيری مثباات و معنااادار باار انگياازة فااردی كاركنااان در
كتابخانههای عمومي دارد.
مقدار بار عاملي استاندارد ت ثير رهبری تحولآفرین بار انگيازة فاردی  1/630باه دسات آماد.
همچنين ،مقدار آماارة  tنياز  3/510باه دسات آماد ،كاه از مقادار بحراناي  0/96بازرگتار اسات.
بنابراین ،با اطمينان  90درصد ميتوان ادعا كرد :رهبری تحولآفرین بر انگيزة فردی تا ثيری مثبات
و معنادار دارد (جدول .)0
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فرضاايۀ  :1انگياازة فااردی تاا ثيری مثباات و معنااادار باار رفتااار كااار نوآورانااة كاركنااان در
كتابخانههای عمومي دارد.
مقدار بار عاملي استاندارد ت ثير انگيزة فردی بار رفتاار كاار نوآوراناه  1/739باه دسات آماد.
همچنين ،مقدار آماارة  tنياز  7/103باه دسات آماد ،كاه از مقادار بحراناي  0/96بازرگتار اسات.
بنابراین ،با اطمينان  90درصد ميتوان ادعا كرد :انگيزة فردی بر رفتار كار نوآورانه تا ثيری مثبات و
معنادار دارد (جدول .)0
جدول  .0خالصة نتایج آزمون فرضيههای پژوهش
سازههاي اصلي

متغير مستقل

متغير وابسته

بار عاملي

آمارهt

نتيجه

فرضيه0

رهبری تحولآفرین

رفتار كار نوآورانه

1/703

7/001

ت یيد

فرضيه5

رهبری تحولآفرین

انگيزة فردی

1/630

3/510

ت یيد

فرضيه7

انگيزة فردی

رفتار كار نوآورانه

1/739

7/103

ت یيد

نوآورانة كاركنان در كتابخانههای عموميدارد.
441
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فرضيۀ  :1رهبری تحولآفرین بهواسطة انگيازة فاردی تا ثيری مثبات و معناادار بار رفتاار كاار
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در هریک از فرضيههای پيشاين مشاخص شاد رهباری تحاولآفارین باهصاورت مساتقيم بار
بازآفریني شغ و رفتار كاار نوآوراناه تا ثيری مثبات و معناادار دارد .در ایان بخاش ،تا ثير رهباری
تحول آفرین بر رفتار كار نوآورانه باا عنایات باه نقاش مياانجي انگيازة فاردی ماورد سانجش قارار
ميگيرد.
ت ثير مستقيم رهبری تحولآفرین بر رفتار كار نوآورانه1/756 :
ت ثير غيرمستقيم رهبری تحولآفرین بر رفتار كار نوآورانه با نقاش مياانجي انگيازة فاردی = تا ثير رهباری
تحولآفرین بر انگيزة فردی × ت ثير انگيزة فردی بر رفتار كار نوآورانه = 1/507 = 1/736 × 1/635
ت ثير ك رهبری تحولآفرین بر رفتار كار نوآورانه = اثر مستقيم  +اثر غيرمستقيم = 1/6 = 1/507 + 1/703
برای آزمون معناداری ت ثيرات غيرمستقيميكه بهواسطة یک متغير ميانجي به وجاود مايآیاد
از آمارة سوب  0استفاده ميشود.
√

 :aضریب مسير بين متغير مستق و ميانجي
 :Saخطای استاندارد مسير متغير مستق و ميانجي
 :Sbخطای استاندارد مسير متغير ميانجي و وابسته
√

مقدار آمارة آزمون باا اساتفاده از آزماون ساوب  5/330باه دسات آماده اسات كاه از مقادار 0/96
بزرگتر اسات .بناابراین ،ماي تاوان گفات فرضايه نقاش مياانجيگری متغيار انگيازة فاردی پذیرفتاه
ميشود.
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 :bضریب مسير بين متغير ميانجي و وابسته

فرضيۀ  :4تسهيمدانش به طور مثبت و معناداری ارتباط بين رهبری تحاولآفارین و رفتاار كاار
نوآورانة كاركنان كتابخانههای عمومي را تعدی ميكند.
در فرضية نهایي پژوهش ،نقش تعدیلگر تسهيم دانش در رابطة رهبری تحاولآفارین و رفتاار

1. Sobel
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كار نوآورانه بررسي شده است .ميزان اثر تعدیگری تسهيم دانش  1/600و آمارة تاي نياز  3/317باه
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دست آمده است .بنابراین ،بهاشترا گذاری دانش ارتباط بين رهباری تحاولآفارین و رفتاار كاار
نوآورانة كاركنان كتابخانههای عمومي را بهطور مثبت و معناداری تعدی ميكند.
ارزيابی برازش مدل
در نهایت ،برازش مدل بيروني مورد بررسي قرار گرفته است .مهمترین شاخص بارازش مادل
در تکنيک حداق مجذورات جزیي شاخص برازش مدل ( )GOFاست .این شاخص بارای بررساي
برازش مدل كلي كه هر دو بخش مدل اندازهگيری و ساختاری را ارزیابي ميكند .ایان شااخص باا
استفاده از جذر حاص ضرب «ميانگين شاخص

» و «مياانگين شااخصهاای افزونگاي »0محاسابه

ميشود:
)̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅(

)̅̅̅̅(√

شاخص  GOFطبق رابطة زیر محاسبه مايشاود .وتازلس ،اودكاركن و وناپان )5119( 5ساه مقادار
 1/50 ،1/10و  1/76را بااهعنااوان مقااادیر ضااعيف ،متوسااش و قااوی باارای GOFمعرفااي كااردهانااد.
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بنابراین ،مقدار نيکویي برازش در این مطالعه برابر است با:

ميانگين مقادیر شاخص ضریب تعيين )̅̅̅̅( = 1/601

ميانگين مقادیر شاخص افزونگي )̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅( = 1/310
√

شاخص  GOFبرابر با  1/30به دست آمده است؛ بنابراین ،مدل از برازش مطلوبي برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
رهبران تحولآفارین باا باه چاالش كشايدن فرضايات و تفکار كاركناان ،تفکار ایشاان را تحریاک
ميكنند و بدین ترتيب كاركنان را ترغيب مايكنناد تاا در روناد خالقيات شاركت كنناد .رهباران
تحولآفرین ميتوانند با ایجاد انگيزه ،ترسيم چشمانداز آتي ،و ارتباط مساتمر و ماؤثر باا كاركناان،
آنها را تشویق به انجام رفتارهای نوآورانة كاری با ایجاد حس مشتر

و تعلاق خااطر باه ساازمان

2. Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen

1. Communalities
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كنند .رهبران تحولآفرین ميتوانند انگيزة الزم بارای پارداختن باه چشامانادازهای ساازماني را در
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كاركنان ایجاد كنند .یافتههای این پژوهش نشان داد كه رهبری تحولگارا بار رفتاار كاار نوآوراناة
كاركنان كتابخانههای عمومي ت ثيری مثبت و معنادار دارد .نتایج این بخش از پژوهش با یافتاههاای
پژوهشهاای افسار و دیگاران ( ،)5109بادنال و دیگاران ( ،)5101سادیبجو و پرامساوری (،)5150
یانسن ،)5150( 0زورق و كلي )5109( 5همراستا است .نتایج پژوهشهای مزبور نشان مايدهاد كاه
رهبری تحولآفرین رابطهای مثبت با عملکرد نوآورانه دارد.
رهبران تحولآفرین با ایجاد روند تغيير و به چالش كشيدن وضاعيت موجاود ،زميناه را بارای
تغيير وضعيت موجود و رسيدن به سطح موردانتظار برای ایجاد ناوآوری و خاروج از ركاود شاغلي
در كاركنان فراهم ميكنند .یکي از ویژگيهای رهبران تحاولآفارین شناساایي منااطقي اسات كاه
كاركنان برای انگيزة فردی به آن نياز دارند .رهبران تحولآفرین برای رسيدن به این هادف بينشاي
ایجاد ميكنند كه كاركنان را به تالش برای تغيير تحریک ميكند .رهبران تحولآفرین روند تغييار
را روشن ميساازند ،نيازهاای فاردی كارمنادان را در نظار مايگيرناد ،عادم اطميناان كارمنادان را
برطرف ميكنند ،سطح بااالیي از اعتمااد را حفاظ مايكنناد و مسائوليت فرایناد تغييار را بار عهاده
ميگيرند ،كاركنان در برابر تغيير مقاومت نميكنند و در عو

از آن استقبال مايكنناد .بار اسااس

این اساس ،رهبری تحول آفرین عاملي در جهت انگيزة فردی كاركنان كتابخانههای عمومي اسات.
در همااين راسااتا ،نتااایج پااژوهشهااای یانساان ( ،)5150سااوپریيانتو ،سااوجيانتو و اكااواتي،)5151( 7
كفاشان كاخکي و دیگران )5150( ،به ت ثير مستقيم رهبری تحولآفرین بر انگيازة فاردی كاركناان
اشاره دارند ،و از این حيث با نتایج پژوهش حاضر همراستا هستند.
رهبران تحولآفرین هم نقشي مهم در زمينة رفتار كار نوآوراناة كاركناان دارناد و باا توساعة
انگيزههای فردی ،كه باعاث ایجااد مشااركت و حضاور ماؤثر در كاار مايشاود ،انگيازة كاافي در
كاركنان ایجاد ميكنند .هنگامي كاه كاركناان در موقعيات شاغلي قارار مايگيرناد ،ممکان اسات
تغييراتي در وظایف یا روابش ایجاد كنند ،منابع شغلي جدید ایجااد كنناد و مواناع را كااهش دهناد.
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نتایج حاص از پژوهش حاضر ،رهبری تحولگرا ت ثيری مثبت و معنادار بار انگيازة فاردی دارد .بار

كاركنان ميتوانند در منابع یا خواستههای خاود تغييراتاي ایجااد كنناد تاا باا نيازهاا و تواناایيهاای
شخصي آنها بهتر سازگار شود .در مواقعي ،این انگيزة فردی با هدف ارائة ایدهها و ناوآوریهاایي
در محيش كار همراه است .بر اساس نتایج بهدساتآماده در ایان بخاش از پاژوهش ،انگيازة فاردی

3. Supriyanto, Sujianto & Ekowati
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كاركنان كتابخانههای عمومي بر رفتار نوآوراناة كاار آنهاا تا ثيری مثبات و معناادار دارد .مادیران

نقش رهبری تحولآفرين ،انگیزۀ فردی و تسهیم دانش در رفتار کار نوآورانۀ کارکنان کتابخانههای عمومی استان فارس

سازماني باید به كاركنان كمک كنند تاا نيازهاای فاردی خاود را در نظار بگيرناد و بار ایان اسااس
فرایندهای شغلي خاود را بارای ایجااد تغييارات پایادار در ساازمان مجادداً طراحاي كنناد .در ایان
خصوص ،نتایج پژوهشهای كفاشان كاخکي و دیگاران ( ،)5150یانسان ( ،)5150پتارو و دیگاران
( )5105نيز ت یيدكنندة ت ثير مثبت و معناداری انگيزة فردی كاركنان بر نوآوری در مح كار است.
نتایج مطالعاتي همچاون مونيکاا هاو ،هرناگ و چریساتينه سان )5119( 0نشاان مايدهناد كاه
تسهيم دانش نقش مؤثری در رفتارهاای نوآوراناة كاركناان دارد .تساهيم داناش ،رفتااری فراتار از
نقش واقعي كاركناان در ساازمان اسات .باا در نظار گارفتن ایان واقعيات كاه رفتاار كاار نوآوراناه
كاركنان نوعي رفتار انگيزشي است ،مي توان انتظار داشت كه هرچه افزایش ساطح تباادل داناش و
اطالعات در یک سازمان بيشتر باشد ،انگيزة كاركناان بارای انجاام فعالياتهاای نوآوراناه افازایش
یابد .هنگامي كه ميزان تبادل اطالعات و دانش در یک سازمان بااال باشاد ،كاركناان مايتوانناد باه
منابع جدیدی از دانش دست پيدا كنند و بادین ترتياب رفتارهاای نوآوراناة بيشاتری از خاود باروز
دهند .نتایج پژوهشهای لي و دیگران ( )5109و اكرم و دیگران ( )5109نشان ميدهند كاه تساهيم
دانش ت ثيری مثبت و معنادار بر رفتارهای نوآورانة كاركنان دارد .همان طاور كاه در تشاریح ت یياد
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

فرضية سوم پژوهش مبني بر ت ثير مثبت و معنادار انگيازة فاردی بار رفتاار نوآوراناة كاركناان آماد،
انگيزة فردی ت ثيری مثبت بر رفتار نوآورانة كاركنان كتابخانههاای عماومي دارد .در بررساي نقاش
ميانجي انگيزة فردی در رابطة بين رهبری تحولآفرین و رفتار نوآورانة كاركنان ،با توجاه باه نتاایج
آزمون سوب در خصوص نقش ميانجي متغير انگيزة فردی ،ميتوان گفت فرضاية چهاارم پاژوهش
مبني بر نقش ميانجيگری متغير انگيزة فردی پذیرفته ميشود.
در فرضية نهایي پژوهش ،نقش تعدیلگر تسهيم داناش در رابطاة رهباری تحاولگارا و رفتاار
نوآورانة كار بررسي شده است .با توجه به ميزان بهدستآمده بارای اثار تعادیلگری تساهيم داناش،
ميتوان نتيجه گرفت كه تساهيم داناش رابطاة باين رهباری تحاولآفارین و رفتاار نوآوراناة كااری
كاركنان كتابخانههای عمومي را باهنحاوی مثبات و معناادار تعادی مايكناد .نتاایج ایان بخاش از
پژوهش با نتایج پاژوهشهاای سادیبجو و پرامساوری ،)5150( 5مساعود و افسار ،)5103( 7اسابری،
ویجایانتي ،هيون ،پوروانتو و سنتوسو ،)5109( 0و سوپریيانتو و دیگران ( )5151همسو و ت یيدكننادة
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نقش تعدیلگر تسهيم دانش در رابطة بين رهبری تحولآفرین و رفتار نوآورانة كاركنان است.
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این مطالعه نشان داد كه چگونه و تا چه اندازه رهبری تحولآفرین باهواساطة انگيازة فاردی و
تسهيم دانش بر رفتارهای كاری نوآوارانة كاركنان كتابخانههای عمومي تا ثير مايگذارناد .انتظاار
ميرود نتایج پژوهش مبنای تجربي برای افزایش بهرهوری و همافزایي در كتابخانههاای عماومي را
فراهم كند.
با توجه به نتایج حاص از بررسي فرضيههای پژوهش ،رفتارهای نوآورانه با بهباود رویاههاای
كار ،محصوالت و خدمات ،به موفقيت سازماني كمک مايكنناد ،و رهباری تحاولآفارین عااملي
ت ثيرگذار در بروز رفتاركار نوآورانه و تعياين مزیات رقاابتي ساازمان اسات .از ایان رو ،بار اسااس
نتایج حاص از این پژوهش ،پيشنهادهای كاربردی زیر ارائه ميشود:
بهمنظور ت ثير هرچه بيشتر رهبری تحاولآ فارین بار رفتاار كاار نوآوراناه ،ابعااد ایجااد انگيازة
الهام بخش ،تحریک فکری ،مالحظة فردی و نفوذ ایادئال تقویات شاود .ایجااد انگيازه و تحریاک
فکری كاركنان توسش مدیران باعث بروز رفتارهای كار نوآورانه ميشود.
رهبری تحولآفرین رابطهای مثبت با انگيزة فردی كاركنان دارد .بناابراین ،پيشانهاد مايشاود
مدیران سازماني با توجه به نقش انگيزة فردی در تقویات رابطاة باين رهباری تحاولآفارین و
رفتار كار نوآورانه ،ابعاد انگيزة ذاتي ،پاداش سازماني و عم متقاب را تقویت كنند.
تسهيم دانش نقشي مهم در تقویت رابطة بين رهبری تحولآفرین و رفتار كاار نوآوراناه دارد.
بنابراین ،پيشنهاد مي شود شرایش الزم برای تساهيم داناش در محايش كاار فاراهم شاود تاا كاركناان
بتوانند دانش خود را بهمنظور بهبود رفتار كار نوآورانه در سازمان به اشترا

بگذارند.

منابع
افشاری ،بهناز ( .)0793بررسي رابطة بين رهبری تحولآفرین و رهبر معتمدانه بر نوآوری سازماني باا نقاش

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

برای افزایش انگيزة فردی كاركنان ،هریک از ابعاد رهبری تحولآفرین تقویت شود.

تعدیلگر تسهيم دانش در دانشگاه علوم پزشکي تهران [پایاننامة كارشناسايارشاد] .دانشاگاه مؤسساة
آموزش عالي سهروردی.
بيکزاد ،جعفر ( .)0011مدل سازی ت ثير رهبار ی اصاي و مرشادیت ساازماني بار آوای ساازماني باا نقاش
كتابخانههای عمومي.595-560 ،)5(53 ،
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