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چکیده
الزمۀ تغییر و تحوالت مستمر سازمانی در محیطهای پویای امروز ،وجود رهبرانی بصیر ،راهبردی ییا بیه عبیارت
روشنتر ،رهبران تحولآفرین است .هدس از این پژوهش تعیین میزان اثرگذاری رهبیری تحیولگیرا بیر نیوآوری
سازمانی با توجه به نقش واسطه ای مدیریت دانش و تواناسازی روانشناختی در بین کارکنان ناجا است .پژوهش
حاضر بر مبنای هدس از نوع کاربردی است .جامعۀ آمیاری پیژوهش شیامل کلییۀ کارکنیان فرمانیدهی انتظیامی
شهرستان بویراحمد میباشد که از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .در این پیژوهش از چهیار
پرسشنامۀ نوآوری سازمانی که شامل  75گویه ،پرسشنامه مدیریت دانش  70گویه ،پرسشنامه رهبری تحولگیرا
 70گویه و پرسشنامه تواناسازی روانشناختی  72گویه استفاده شده اسیت .جامعیه آمیاری ایین پیژوهش کلییه
کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بویراحمد میباشند که  529نفیر مییباشیند .روش نمونیهگییری در ایین
تحقی  ،تصادفی ساده است که برای جمعآوری اطالعات تعداد  729پرسشنامه توزیع شید و پیس از جمیعآوری
پرسشنامهها 784 ،نسخه از آنها قابل استفاده بود که با نرمافزار  Smart PLSتجزیه و تحلیل شد .یافتههیای ایین
پژوهش نشان میدهد که رهبری تحولگرا بر مدیریت دانش و تواناسازی روانشناختی اثر مستقیم دارد ،امیا بیر
نوآوری سازمانی اثر مستقیم ندارد .مدیریت دانش ضمن اثر مستقیم بر نوآوری سازمانی در رابطیه بیین رهبیری
تحولگرا و نوآوری سازمانی نقش میانجی ایفا میکند ،اما نقیش مییانجی تواناسیازی روانشیناختی تأییید نشید.
مدیران پلیس پیشگیری ناجا باید اهداس یا آرمان خاصی را به طور روشن و دقی برای پیروان طراحی کننید تیا
آنان قادر به شناخت وضعیت موجود ،تحلیل آن و حتی قادر به ایجاد انگیزه باشند .همچنین یک جو حمیایتی و
دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجه اثربخشی آنها فراهم آورند.
واژگان کلیدی :رهبری تحولگرا ،تسهیل نوآوری ،مدیریت دانش ،تواناسازی روانشناختی ،کارکنان نظامی
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مقدمه
مسائل امروز سازمانها با راهحلهای دییروز حیل شیدنی نیسیت و شیرایط محیطیی بیه حیدی
پیچیده و پویا و نامطمئن شده است که سیازمانهیا دیگیر نمییتواننید بیدون نیوآوری ،حییات
بلندمدت خود را تضمین کنند (واعظی ،چوپانی و منشالنج .)7540 ،لذا سازمانها باید شیرایطی
را فراهم کنند تا بتوانند به طور فردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه خود را به اجرا درآورنید .در
این میان ،نقش مؤثر مدیران و رهبران در تغییر و تحول بنیادی در سازمان اجتنابناپذیر اسیت.
مدیران اداری با داشتن مهارتهیای کلییدی رهبیری مییتواننید موجبیات اثربخشیی و کیارایی
سازمان را فراهم آورند (واالپا ،7سائووانی 5و تانگ .)5972 ،5رهبران تحولآفیرین مییتواننید بیر
ادراکات و رفتار پیروان تأثیرگذار باشند (سیلم 8و کیاترا .)5972 ،2سیازمانهیا مییتواننید بیرای
انطباق با محیطهای امروزی ،از رهبری تحولآفرین و ابعاد آن استفاده نمایند .در واقیع رهبیری
تحولآفرین را شامل چهار بُعد (کاریزما ،انگیزه الهامبخش ،ترغییب ذهنیی و مالحظیات فیردی)
میداند (کیم 5و کیم .)5972 ،1از طرفی دیگر ،مفهوم نوآوری توجه تعداد زییادی از محققیان را
به خود جلب کرده است .این مفهوم را اولین بار چامپیتر در سیال  7058مطیرح کیرده کیه بیه
عنوان فرآیند ایجاد نام تجاری جدید ،محصیوالت ،خیدمات و فرآینیدها و تیأثیر آن بیر توسیعه
اقتصادی مطرح شده است .از آن به بعد نوآوری به عنوان عامل بسیار مهمیی در سیازمانهیا در
نظر گرفته شده است (خان 4رحمیان 0و فاطیمیا .)5990 ،79از طرفیی دیگیر ،انعطیاسپیذیری و
واکنش سریع در برابر شرایط متغیر محیطی ،استفادۀ بهتر از منابع انسیانی و دانیش موجیود در
نزد آنها و همچنین اتخاذ تصمیمات بهتر ،دستاوردهای مدیریت دانش برای سازمانهای امروزی
است (میرفخرالدینی ،حاتمی نسب ،طالعیفر و کنجکاو منفرد .)7540 ،مدیریت دانیش در واقیع
حافظۀ گذشته سازمان است که به عنوان یک پیشگوییکنندۀ قابیل اعتمیاد بیرای روییارویی بیا
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تغییرات مداوم و مستمر محیطی مورد نیاز است (عباسی و ملکی .)7540 ،نوآوری ،ییک هیدس
مدیریت دانش است و این دو ،آنچنان درهم تنیدهانید کیه مییتیوان مکیانیزمهیای نیوآوری و
فرآیندهای مدیریت دانش را با هم انطباق داد (محمدی ،محبیی و محمیدی .)7505 ،میدیریت
دانش فرآیندی است که به سازمانها جهت پیدا کردن ،انتخاب ،سازماندهیی ،انتشیار و انتقیال
اطالعات مهم و داشتن مهارتهای الزم برای فعالیتهایی ماننید حیل مشیکل ،ییادگیری پوییا،
برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری کمک مییکنید (چییدامباراناتیان 7و سیواروپرانی.)5972 ،5
اهمیت مدیریت دانش و رابطۀ آن با نوآوری به طور گسترده تأیید شیده اسیت؛ میدیریت میؤثر
دانش ارتباطات دانشی را آسان میکند و نیازهای جریان نوآوری را تغییر میدهد و عالوه بیر آن
عملکردهای نوآورانه را از طری توسعه بینش و تواناییهای جدیید افیزایش مییدهید (هیال 5و
مایرس .)5995 ،8امروزه موفقیت سازمانها و شرکتها تا حدود زیادی وابسته به توانایی تبیدیل
یادگیری حاصل از تغییرات به دانش است که در نوآوریهیا و تولیید محصیول تجلیی میییابید.
مدیریت دانش برای تولید موفقیتآمیز محصوالت جدید و نوآورانه شرکتهیا ضیروری بیه نظیر
مییرسیید (زارعیی ،مقییدم ،مهمییاننییوازان و شییهریاری .)7502 ،مییدیریت دانییش ییک نییوآوری
درونسازمانی است؛ بدون حمایت از نوآوری ،مدیریت دانش از بیین مییرود .در انتخیاب نحیوه
حمایت از مدیریت دانش باید هدفمندانه عمل کرد و مسیتلزم توجیه بیه خواسیتههیا و شیرایط
نوآورانه و مرحله اجرا است (ابراهیم قوام.)7509 ،

ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداس سازمانی ،انطباق بین ویژگیهای رهبیری تحیولآفیرین بیا
میزان خالقیت و نوآوری ضروری به نظر میرسد .واضح است که هر نوآوری با مشکالتی مواجیه
است؛ یک ایده نو ممکن است در مراحل اولیه با موفقیت توأم باشد .با این همه ،اگیر در فرآینید
نوآوری یکی از مراحل اجرا نشود یا یکی از ارکان وجود نداشته باشد ،فرآیند نوآوری با شکسیت
روبرو خواهد شد (حسنپور ،عباسی و نوروزی .)7509 ،در این میان ،به دلیل اهمیتی که امروزه
منابع انسانی در ایجاد ارزش و مزیت رقابتی در سازمانها دارند ،انگیزش و ییا ایجیاد انگییزه در
1. Chidambaranathan, K.
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کارکنان برای رسیدن به اهداس سازمانی میذکور از اولوییت برخیوردار اسیت (میرادی ،بیژنیی و
کرمی .)7509 ،رهبر تحولآفرین کسی است که پیروان را به انجام کاری ترغییب مییکنید کیه
فراتر از روال و انتظار معمول است .این گونه رهبیران ،در جسیت و جیوی اتصیال مییان عالیی
فردی و جمعی هستند تا از این طری  ،به زیردستان اجازه دهند تا برای اهیداس متعیالی تیالش
کنند (حسینی ،راییج ،اسیتیری و شیریفی .)7540 ،پودسیاک ( )7005چهیار عامیل انگییزش
الهامبخش ،نفوذ آرمانی ،مالحظۀ فردی و ترغیب ذهنی را به عنوان مهمترین مؤلفههای رفتیاری
رهبری تحول آفرین معرفی کرد (پودساک  ،7مککنزی 5و بومر .)7005 ،5انگییزش الهیام بخیش
یعنی ارائۀ چشماندازی جذاب از آینده ،استفاده از استداللهای عاطفی و نمایش خیوشبینیی و
اشتیاق؛ نفوذ آرمانی شامل رفتارهایی مانند فیداکاری بیرای منیافع گیروه ،تعییین ییک الگیوی
شخصی و بیان استانداردهای اخالقی بسیار باالست؛ مالحظۀ فردی به معنیای ارائیۀ پشیتیبانی،
تشوی و دستورالعمل روشن برای پیروان است و ترغیب ذهنیی ،یعنیی رفتارهیایی کیه آگیاهی
پیروان از چالش ها و مشکل ها را از منظری جدید افزایش می دهد (کیرکمن .)5990 ،8بالنچیارد
تواناسازی را آزاد کردن توان و قابلیتهای درونی افراد برای کسب موفقییتهیای شیگفتانگییز
میداند (انصاری ،رحمانی یوشانلوئی ،اسکویی و حسینی .)7509 ،دو دیدگاه در مورد تواناسیازی
وجود دارد :در دیدگاه اول ،تواناسازی شامل فعالیتهایی است که سیازمان بیرای سیهیم کیردن
کارکنان در منابع قدرت و تصمیمگیریها انجام میدهد .در این بعید ،فیراهم سیاختن شیرایطی
برای قدرتمندتر شدن کارکنان ،مد نظر اسیت .دییدگاه دوم ،تواناسیازی از منظیر روانشیناختی
است؛ یعنی ایجاد یک حس درونی در افراد که بتوانند به طور مسیتقل ،در فرآینید کیاری خیود
تصمیمگیری کنند .در این دیدگاه ،نگرش و طرز تلقی افیراد از وایای کیاری و نقیش آنهیا در
سازمان ،مد نظیر اسیت (احمیدی ،صیفری کهیره و نعمتیی )7509 ،تواناسیازی سیاختاری کیه
تواناسازی ارتباطی و مکانیکی نیز نامیده میشود ،در این رویکرد ،مدیر از طریی فیراهم کیردن
ابزار مورد نیاز و پشتیبانی مناسب ،با تقسیم قیدرت مییان کارکنیان ،مشیارکت ،تصیمیمگییری،
سهیم کردن آنان در جریان اطالعات ،ایجاد بستر آموزش و انتقال دانش ،زمینیهسیاز هیر گونیه
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فعالیت ،به توانمندی کارکنان منجر میشود .به طور کلی ،منظور از تواناسازی ساختاری ،همیان
جو تواناسازی است .تواناسازی روانشناختی ،یعنی ایجاد شرایط الزم برای ارتقیای انگییزۀ افیراد
در انجام واای  ،از طری پرورش احساس شایستگی ییا کیاهش احسیاس بییقیدرتی در آنیان
است(احمدی و همکاران.)7509 ،
در این پژوهش ،از مدل چهاربعدی اسپریتزر ( )7002استفاده شده که شیامل چهیار مؤلفیۀ
شایستگی ،تأثیرگذاری ،ح انتخاب (اختیار) و معنیدار بودن است .بنابراین با توجیه بیه آنچیه
شرح داده شد و ذکر گردید ،رهبران تحولآفیرین ،از طریی افیزایش تواناسیازی روانشیناختی
(شایستگی ،معنییداری ،حی انتخیاب و میؤثر بیودن) ،زیردسیتان خیود را توانمنید مییکننید
(اسپریتزر .)7002 ،7پژوهش ها نشان میدهند رهبران تحول آفیرین ،آرمیان هیا ،هوییت ،نیازهیا،
اولویت ها و ارزشهای زیردستان خود را دگرگون میسازند و در نتیجه ،استعداد تبییین مفهیوم
هدس برای زیردستان را دارند .این رهبران ،اهمیت کارها و واای محول شیده را در ارتبیاط بیا
زیردستان مشخص میکنند و میوقعیتی بیرای درک و فهیم معنیای کارشیان فیراهم مییآورنید
(دابینسکی ،5یامارینو ،5جولسن 8و اسپنگلر .)7002 ،2آنها توجه فردی نسبت به زیردسیتان را از
طری ایجاد فرصت های بیشتر برای رشد فردی آنها به نمایش می گذارند .سرپرسیتان از طریی
مربیگری ،مشاوره ،ارائۀ بازخورد مستمر و تشوی  ،خوداثربخشی و اعتمیاد بیه نفیس زیردسیتان
نسبت به توانایی هایشان را برای انجام موفقیت آمیز یک کار افیزایش میی دهنید .بیاس)7009( 5
معتقد است رهبران تحولآفرین با ایجاد یک حیس قیوی خودمختیاری ،روشهیایی ابتکیاری و
خالقانه برای تکمیل واای خود مییابند .اغلب ،این نگرش و رفتار به زیردسیتان ،بیا احسیاس
آزادی بیشتری منتقل میشود (مارتین 1و بوش .)5995 ،4اگرچه رهبری تحولآفیرین ،بیه طیور
مستقیم بر تواناسازی روان شناختی تأثیر میگذارد ،ممکن است از طری تواناسیازی سیاختاری،
اثر غیرمستقیمی نیز بر تواناسازی روانشناختی داشته باشد .رهبران تحولآفیرین ،بیه وضیوح از
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استقالل کارکنان حمایت میکنند و کارکنان ،این حمایت را ادراک میکنند .این امر بیه تغیییر
در حالتهای روانشناختی کارکنان منجر میشود .این فرآیند نشان دهنیدۀ دییدگاهی واحید از
تواناسازی است .همچنین آنها تواناسازی ساختاری را بیا اجیرای شییوههیای تواناسیازی تقوییت
میکنند که به تواناسازی روانشناختی کارکنان منجر میشود (منون.)5997 ،7
در باب پیشینه پژوهش در تحقیقاتی از جمله فرزانه ،روحبخش و بذرافشیان در سیال 7502
در پژوهش خود که با هدس بررسی نقش واسط مدیریت دانش در ارتباط مییان سیبک رهبیری
تحولآفرین و نوآوری سازمانی است ،به این نتیجه دست یافتند که بین رهبری تحیولآفیرین و
نوآوری و رابطه بین رهبری تحولآفرین و مدیریت دانیش ،مثبیت و معنییدار اسیت .همچنیین
نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت دانش شرط اساسی برای نوآوری محسیوب مییشیود.
ضمن اینکه مدیران سازمانی با الگوگیری از سبک رهبری تحولگرا میتوانند در ارتقای مدیریت
دانش سازمانی موف تر عمل کننید (فرزانیه و همکیاران .)7502 ،رسیتگار و مقصیودی در سیال
 7502در پژوهش خود که با هدس بررسی تأثیر رهبری تحیولآفیرین بیر نیوآوری سیازمانی بیا
میانجیگری تسهیم دانش صورت گرفت ،نشان دادند رهبری تحولآفرین با حضور متغیر میانجی
تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنیدار بیر نیوآوری سیازمانی دارد (رسیتگار و مقصیودی.)7502 ،
منطقی ،توکلی ،نظری و کامل در سال  7502در پژوهش خود که با هدس بررسی تأثیر رهبیری
تحولآفرین بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی توانمندسیازی و تیابآوری انجیام شید،
نشان دادند که رهبری تحولآفرین بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی توانمندسیازی و رهبیری
تحولآفرین بر توانمندسازی با نقش میانجی تابآوری ،و تابآوری بر عملکرد نوآورانه بیا نقیش
میانجی توانمندسازی تأثیرگذار بوده است (منطقی و همکاران .)7502 ،سیانتورو ،5ورونتییس 5و
تراسو 8و دزی 2در سال  5971نیز پژوهشی با هدس بررسی رابطۀ میان سیستم مدیریت دانیش،
نوآوری باز ،ارفیت مدیریت دانش و ارفیت نوآوری انجام دادند .یافتههیای پیژوهش نشیان داد
که سامانۀ مدیریت دانش با تسهیل و ایجاد اکوسیستم باز و مشترک ،و بهیرهبیرداری از جرییان
داخلی و خارجی دانش ،از طری توسعه ارفیت مدیریت دانش داخلی ،باعیر افیزایش ارفییت
1. Menon, S. T.
2. Santoro, G.
3. Vrontis, D.
4. Thrassou, A.
5. Dezi, L.
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نوآوری شده است (سانتورو و همکاران .)5971 ،چوی و همکیاران در سیال  5975پژوهشیی بیا
هدس بررسی روابط علّی بین درک رهبری تحولگرا ،توانمندسازی و رضایت شغلی در پرستاران
و دستیاران پزشکی در دو بیمارستانهای خصوصی و دولتی بزرگ در مالزی انجام دادند .تجزیه
و تحلیل و نتایج پژوهش نشان داد که توانمندی در رابطه رهبری تحولگرا بر رضایت شیغلی در
کارکنان پرستاری اثر واسطه دارد .توانمندسازی کارکنان نه تنها بیرای افیزایش رضیایت شیغلی
ضروری است ،بلکه واسطه رابطه بین رهبری تحولگرا و رضیایت شیغلی در کارکنیان پرسیتاری
میباشد (چوی ،7گوه ،5آدام 5و تان .)5975 ،8فیندیکلیا و همکاران در سیال  5972در پیژوهش
خود که با هدس بررسی نوآوری سازمانی و ارفیت مدیریت دانش با توجه به نقیش شییوههیای
راهبردی منابع انسانی انجام دادند .یافتههای این پژوهش بیه اهمییت سیامانۀ جبیران خیدمات،
آموزش و ارزیابی عملکرد به عنیوان پییشبینیی متغیرهیای وابسیته اشیاره نمیود (فینیدیکلیا،2
یوزگاتب 5و روفکانینک .)5972 ،1همچنین هان و همکاران در سیال  5975پژوهشیی بیا هیدس
بررسی چگونگی تأثیر رهبران تحولگرا نفوذ در قصد به اشتراکگذاری دانش کارکنان بیا توجیه
به نقش واسطۀ توانمندسازی روانشناختی و تعهد کارکنان به سازمان انجام دادند .نتایج حاصل
از این مطالعه نشان داد که اثر مسیتقیم قابیلتیوجهی از رهبیری تحیولگیرا بیر توانمندسیازی
روانشناختی و تعهد سازمانی ،که به نوبه خود تأثیر قابلتیوجهی بیر قصید بیه اشیتراکگیذاری
دانش کارکنان بود (هان ،4سئو ،0لی 79و یون.)5975 ،77
این پژوهش به دنبال تعیین میزان اثرگذاری رهبری تحولگرا بر نوآوری سازمانی با توجه به
نقش واسطهای مدیریت دانش و تواناسازی روانشناختی در بین کارکنان ناجا است که با توجیه
به توسعه نوآوری سازمانی با استفاده از عناصر داخلی سازمان موجب کاهش هزینههیای توسیعه
1. Choi, S. L.
2. Goh, C. F.
3. Adam, M. B.
4. Tan, O. K.
5. Fındıklıa, M. A.
6. Yozgatb, U.
7. Rofcaninc, Y.
8. Han, S.
9. Seo, G.
10. Li, J.
11. Yoon, S. W.
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در سازمان خواهد شد ،از این رو مسئلهای که برای محقی مطیرح مییباشید ،بررسیی عیواملی
داخلی است که باعر افزایش نوآوری سازمان میگردد .بنابراین پی بردن به ارتباط بین رهبیری
تحول آفرین و خالقیت و نوآوری سازمانی در فرماندهی نیروی انتظامی به عنیوان ییک سیازمان
نظامی که با پیچیدگیهای داخلی و خارجی مواجیه اسیت و نیازمنید تطبیی میؤثر بیا محییط
میباشد ،میتواند موضوعی مهم جهت بررسی در این سازمان باشد .شناسایی شاخصها و ابعیاد
رهبری تحولآفرین و بررسی رابطه آن با خالقییت و نیوآوری ،بیه میدیران و تصیمیمگیرنیدگان
راهبردی به عنوان رهبران مؤثر در یک سازمان نظامی کمک میکند تا روشهای نیوینی جهیت
افزایش نوآوریهای سازمانی پیش روی فرماندهان ناجا قرار گیرد و تعاملهای ایین سیازمان بیا
محیط آن با هماهنگی بیشتری همگام شود .با توجه به موارد فوق سازمان پلیس پیشگیری ناجا
به عنوان سازمانی مطرح میباشد که به دلیل ارتباطات مستقیم با مردم به عنوان عناصیر اصیلی
سازنده محیط ،در سالهای اخیر با پیچیدگی زیادی روبرو شیدهانید .برخیورد سیازمان ناجیا بیا
پیچیدگیهای مداوم بنا به موارد پیش گفته ،نیاز بیه نیوآوری را در ایین سیازمان افیزایش داده
است؛ بهگونهای که تمرکز زیادی را در بین فعاالن این عرصه بر توسعه نوآوری سیازمانی ایجیاد
کرده است .بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که آییا رهبیری
تحییولگییرا بییر نییوآوری سییازمانی بییا توجییه بییه نقییش واسییطهای مییدیریت دانییش و تواناسییازی
روانشناختی در بین کارکنان ناجا تأثیر میگذارد؟
در راستای انجام پژوهش ،با توجه به هدس تحقی و مبیانی نظیری پیژوهش ،شیش فرضییه
اصلی تدوین گردیدند:
فرضیه اول :رهبری تحولگرا ،تأثیر مثبت و معنیدار بر نوآوری سازمانی کارکنان دارد؛
فرضیه دوم :رهبری تحولگرا ،تأثیر مثبت و معنیدار بر مدیریت دانش کارکنان دارد؛
فرضیه سوم :رهبری تحولگرا ،تأثیر مثبت و معنیدار بر تواناسازی روانشناختی کارکنان دارد؛
فرضیه چهارم :مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی کارکنان دارد؛
فرضیه پنجم :مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنیدار بر تواناسازی روانشناختی کارکنان دارد؛
فرضیه ششم :تواناسازی روانشناختی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی کارکنان
دارد.
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مدل مفهومی پژوهش
سرانجام با در نظر گرفتن مبانی نظیری و پیشیینۀ تحقیی در راسیتای پیژوهش حاضیر ،میدل
مفهومی به شرح زیر ارائه میگردد:
اکتساب دانش

انتقال دانش

کاربرد دانش

مدیریت دانش

آینده کنشی
ریسکپذیری

نوآوری
سازمانی

جهتگیری
آیندهنگرانه

نفوذ آرمانی

انگیزش
الهامبخش

رهبری
تحولآفرین

دیدگاهی باز
نسبت به تغییر

ترغیب ذهنی
مالحظات
فردی

توانمندسازی
روانشناختی

شایستگی

خودمختاری

تأثیرگذاری

معنیدار بودن

اعتماد

نمودار  :6مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدس از نوع کاربردی است .روش تحقی از لحاظ روش به دست آوردن
دادهها از نوع توصیفی-همبستگی است .رابطه علت و معلولی بین متغیرهای مطرح در پیژوهش
با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل شیده اسیت .در ایین پیژوهش ابتیدا بیا
استفاده از منابع کتابخانهای ،ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت ،سپس متغیرهیای تحقیی
از طری پرسشنامه با طی پینچتیایی لیکیرت انیدازهگییری شیدند .در ایین پیژوهش از چهیار
پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی که شامل  75گویه ،پرسشنامه میدیریت دانیش  70گوییه،
پرسشنامه رهبری تحولگرا  70گویه و پرسشنامه تواناسیازی روانشیناختی  72گوییه اسیتفاده
شده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنیان فرمانیدهی انتظیامی شهرسیتان بویراحمید
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میباشند .که  529نفر میباشند .روش نمونهگیری در این تحقی  ،تصادفی ساده میباشیند .بیر
اساس جدول مورگان برای جمیعآوری اطالعیات تعیداد  729پرسشینامه توزییع شید و پیس از
جمعآوری پرسشنامهها 784 ،عدد از آنها به عنوان نمونیه پیژوهش قابیل اسیتفاده بیود و میورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این پژوهش از میدلسیازی معیادالت سیاختاری بیا کمیک روش
حداقل مربعات جزئی و نرمافزار  ،PLSجهت آزمون فرضیات و صحت مدل استفاده شیده اسیت.
پی ال اس نگرشی مبتنی بر واریانس اسیت کیه در مقایسیه بیا تکنییکهیای مشیابه معیادالت
ساختاری همچون لیزرل و آموس نیاز بیه شیروط کمتیری دارد (لیجانیدر ،7پولسیا 5و وانرییل،5
 .)5990مدلسازی پی ال اس در دو مرحله انجام میشود .در اولین مرحله ،میدل انیدازهگییری
بایستی از طری تحلیلهای روایی و پایایی و تحلیل عامیل تأیییدی بررسیی شیود و در دومیین
مرحله ،مدل ساختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخصهیای بیرازش میدل
بررسی شود (هالند.)7000 ،8

شواهد مربوط به روایی و پایایی ابزار
بییرای تعیییین روایییی صییوری و محتییوایی پرسشیینامه از نظییرات اسیتادان دانشییگاه و مییدیران و
کارشناسان نوآوریها استفاده شد که بر موضوع احاطه علمی کامیل داشیتند کیه بیا توجیه بیه
نظرات جمعآوری شده ،روایی پرسشنامه تأیید گردید .همچنین رواییی پرسشینامه از طریی دو
معیار روایی همگرا و واگرا بررسی شد که مختص مدلسازی معادالت ساختاری است.
برای ارزیابی روایی همگرا از معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراج شیده) 2و ( CRپاییایی
مرکب) 5استفاده شد که نتایج این معیار برای ابعاد چهار متغیر پژوهش در جدول  7نشیان داده
شده است .پایایی مرکب باالتر از  9/1و میانگین واریانس باالتر از  9/2دو شرط الزم برای اعتبیار
همگرا و همبستگی سازهها میباشد .همان گونه که از جیدول  7مشیخص اسیت ،کلییه مقیادیر
پایایی مرکب باالتر از  9/1و مقادیر مربوط به مییانگین وارییانس بیاالتر از  9/2مییباشید و ایین

1. Liljander, V.
2. Polsa, P.
3. van Riel, A.
4. Hulland, J.
5. average variance extracted
6. composite reliability
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مطلب مؤید این امر است که روایی همگرای پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است.
جدول  :6نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازههای پژوهش
مدیریت

رهبری

تواناسازی

نوآوری

متغیر

دانش

تحولگرا

روانشناختی

سازمانی

میانگین واریانس استخراج شده

9/277

9/595

9/579

9/255

پایایی مرکب

9/410

9/445

9/484

9/480

معیار

در قسمت روایی واگرا ،میزان تفاوت میان شاخصهای یک سازه با شاخصهیای سیازههیای
دیگر در مدل مقایسه میشود .این کار از طری مقایسه جذر  AVEهر سازه بیا مقیادیر ضیرایب
همبستگی بین سازهها محاسبه میگردد .برای این کار باید یک ماتریس تشکیل داد که مقیادیر
قطر اصلی ،ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سیازه اسیت و مقیادیر پیایین قطیر اصیلی ،ضیرایب
همبستگی میان هر سازه با سازههای دیگر است .همان طور که از جدول  5مشخص است ،جذر
 AVEهر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلیب
حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای سازهها است.

جدول  :2ماتریس مقایسه جذر  AVEبا ضرایب همبستگی سازهها (روایی واگرا)
مدیریت
دانش

رهبری
تحولگرا

تواناسازی
روانشناختی

نوآوری
سازمانی

مدیریت دانش

9/172

9/999

9/999

9/999

رهبری تحولگرا

9/842

9/115

9/999

تواناسازی روانشناختی

9/595

9/550

9/147

9/999

نوآوری سازمانی

9/288

9/281

9/850

9/159

برای بررسی پایایی پرسشنامه عالوه بر ضریب آلفای کرونباخ 7که در جیدول  5ارائیه شیده
است و مؤید پایایی مناسب پرسشنامه است ،پایایی شاخص نییز بیا سینجش بارهیای عیاملی از
1. Cronbachs Alpha
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طری محاسبۀ مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود که اگیر ایین
مقدار برابر یا بیشتر از مقدار  9/8شود (هالند ،)7000 ،مؤید این مطلب است که پایایی در مورد
آن مدل اندازهگیری مورد قبول است .ولی اگر مقدار بار عاملی میان یک سیؤال و بعید مربوطیه
کمتر از مقدار  9/8شود ،میتوان آن سؤال را از مدل و تجزیه و تحلیلهای بعیدی حیذس نمیود.
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،تمامی مقادیر بارهای عاملی میان سازههیا و سیؤاالت
بیشتر از  9/8است که همبستگی باالیی را نشان میدهد.
جدول  :9ضریب آلفای کرونباخ سازههای پژوهش
نوآوری سازمانی

تواناسازی

رهبری تحولگرا

مدیریت دانش

سازههای پژوهش

روانشناختی

9/480

9/484

9/445

9/410

آلفای کرونباخ

یافتهها
بر اساس نتایج و تحلیل آزمونها و با توجه به شکل  5که نشان دهندۀ ضرایب مسییر و بارهیای
عاملی بین متغیرها را نشان می دهد ،مؤلفۀ رهبری تحول گیرا بیا میدیریت دانیش دارای ضیریب
 9/444و مؤلفۀ رهبری تحیول گیرا بیا تواناسیازی روان شیناختی دارای ضیریب  9/150و مؤلفیۀ
مدیریت دانش با تواناسازی روان شناختی دارای ضریب  9/410و مؤلفۀ مدیریت دانش با نوآوری
سازمانی دارای ضریب  9/155و مؤلفه تواناسازی روان شناختی با نوآوری سازمانی دارای ضیریب
 9/121می باشد که همگی باالی  9/8می باشند و نشان می دهد از همبسیتگی بیاالیی برخیوردار
است .بنابراین همۀ مؤلفهها شاخصهای مناسبی برای نوآوری سازمانی محسوب میشوند.
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اکتساب دانش

انتقال دانش
9/427

9/112

کاربرد دانش
9/451

مدیریت دانش

آینده کنشی

9/885
9/119

ریسکپذیری

جهتگیری
آیندهنگرانه

نفوذ آرمانی

9/155

9/502

9/555

9/524
9/121

9/509
نوآوری سازمانی

9/157
دیدگاهی باز
نسبت به تغییر

9/100

توانمندسازی
ر وان شناختی

9/157
شایستگی

9/999

9/519

9/121

9/559

خودمختاری

9/455

9/150

رهبری
تحولآفرین

تأثیرگذاری

ترغیب ذهنی

9/180
مالحظات
فردی

9/242

9/427

9/429

انگیزش
الهامبخش

9/425

9/457

معنی دار بودن

اعتماد

نمودار  :2خروجی نرمافزار -مدل آزمون شده پژوهش (ضرایب مسیر و بارهای عاملی)

مدل ساختاری 6و آزمون فرضیهها
آزمون الگوی ساختاری که به آزمون فرضیات تحقی و اثر متغیرهای پنهان بر یکیدیگر مربیوط
است .برای تأیید فرضیههای پژوهش ،از فرمان  Bootstrappingنرمافیزار  Smart PLSاسیتفاده
شد که خروجی حاصل ضرایب  tرا نشان میدهد (شیکل  .)5وقتیی مقیادیر  tدر بیازه بیشیتر از
 +7/05و کمتر از  -7/05باشد ،بیانگر معنیدار بودن مؤلفۀ مربوطه و متعاقباً تأییید فرضییههیای
پژوهش است (اسپوزیتو ،وین ،چاین ،هنسلر و وانگ .)5979 ،همان گونه که نمودار  5مشیخص
است ،ضرایب  tمیان تمامی سازههای پژوهش بزرگتر از  7/05است ،بنیابراین تمیامی فرضییات
تأیید میشود.
1. structural model
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اکتساب دانش

انتقال دانش
58/955

75/594

کاربرد دانش
55/515

مدیریت دانش

آینده کنشی

نفوذ آرمانی
0/215

ریسکپذیری

جهتگیری
آیندهنگرانه

0/874

4/597

77/820

1/512

71/245

5/555

77/851
نوآوری سازمانی

0/715
دیدگاهی باز
نسبت به تغییر

5/825
8/957

5/574

رهبری
تحولآفرین

55/915

77/022
شایستگی

خودمختاری

ترغیب ذهنی

72/157
مالحظات
فردی

توانمندسازی
ر وان شناختی

1/157

انگیزش
الهامبخش

55/558 51/555
تأثیرگذاری

58/222

معنی دار بودن

اعتماد

نمودار  :9خروجی نرمافزار -ضرایب t

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،با توجه به فرضیۀ اول و طبی نتیایج بیه دسیت
آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tبُعد رهبری تحولگرا بیر نیوآوری سیازمانی تیأثیر معنییدار دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  7/05تا مثبت  7/05قرار گرفته اسیت) .بیا توجیه بیه ضیریب مسییر
میتوان گفت رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معنیدار بیر نیوآوری سیازمانی دارد؛ زییرا ضیریب
مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با بهبود رهبری تحولگرا ،نوآوری سازمانی افیزایش
و با افت آن ،نوآوری سازمانی کاهش مییابد .در فرضییۀ دوم و طبی نتیایج بیه دسیت آمیده از
ضریب مسیر و آماره  tدر جدول  ،8بُعد رهبری تحیولگیرا بیر میدیریت دانیش کارکنیان تیأثیر
معنیدار دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  7/05تا مثبت  7/05قرار گرفتیه اسیت) .بیا توجیه بیه
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ضریب مسیر میتوان گفت رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معنیدار بر مدیریت دانیش کارکنیان
دارد؛ زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت مییباشید .بنیابراین بیا بهبیود رهبیری تحیولگیرا،
مدیریت دانش کارکنان افزایش و با افت آن ،مدیریت دانش کارکنان کاهش مییابید .در فرضییه
سوم ،بُعد رهبری تحولگرا بر تواناسازی روانشناختی تأثیر معنیدار دارد (آماره  tخیارج از بیازه
منفی  7/05تا مثبت  7/05قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسییر مییتیوان گفیت رهبیری
تحولگرا تأثیر مثبت و معنیدار بر تواناسازی روانشناختی دارد؛ زیرا ضیریب مسییر بیه دسیت
آمده مثبت میباشد .بنابراین با بهبود رهبری تحولگرا ،تواناسیازی روانشیناختی افیزایش و بیا
افت آن ،تواناسازی روان شناختی کاهش مییابید .در فرضییه چهیارم ،بعید میدیریت دانیش بیر
نوآوری سازمانی تأثیر معنیدار دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  7/05تا مثبت  7/05قرار گرفتیه
است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنیدار بیر نیوآوری
سازمانی دارد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با بهبود مدیریت دانیش،
نوآوری سازمانی افزایش و با افت آن ،نوآوری سازمانی کاهش مییابد .بر اسیاس فرضییه پینجم،
بعد مدیریت دانش بر تواناسازی روانشناختی تأثیر معنیدار دارد (آماره  tخیارج از بیازه منفیی
 7/05تا مثبت  7/05قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتیوان گفیت میدیریت دانیش
تأثیر مثبت و معنیدار بر تواناسازی روانشناختی دارد؛ زیرا ضریب مسیر به دست آمیده مثبیت
میباشد .بنابراین بیا بهبیود میدیریت دانیش ،تواناسیازی روانشیناختی افیزایش و بیا افیت آن،
تواناسازی روانشناختی کاهش مییابد و در نهایت در فرضیه ششم بُعد تواناسازی روانشناختی
بر نوآوری سازمانی کارکنان تأثیر معنیدار دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  7/05تا مثبیت 7/05
قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تواناسازی روانشناختی تیأثیر مثبیت و
معنیدار بر نوآوری سازمانی دارد؛ زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت مییباشید .بنیابراین بیا
بهبود تواناسازی روان شناختی ،نوآوری سازمانی افزایش و با افت آن ،نیوآوری سیازمانی کیاهش
مییابد .نتایج حاصل از این تحلیلها در جدول  8به اختصار بیان شده است.
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جدول  :4اثرات مستقیم ،آماره  tو نتایج فرضیات پژوهش

ضریب مسیر
()β

آماره t

رهبری تحولگرا← نوآوری سازمانی

9/519

5/555

تأیید میشود

رهبری تحولگرا← مدیریت دانش کارکنان

9/555

77/820

تأیید میشود

رهبری تحولگرا← تواناسازی روانشناختی

9/150

8/957

تأیید میشود

مدیریت دانش← نوآوری سازمانی

9/155

0/874

تأیید میشود

مدیریت دانش← تواناسازی روانشناختی

9/100

5/825

تأیید میشود

تواناسازی روانشناختی← نوآوری سازمانی

9/121

5/175

تأیید میشود

فرضیه تحقی

نتیجه فرضیه محق

بحث و نتیجهگیری
منابع انسانی کارآمد به دلیل ارزشمند بودن همواره مورد توجه سیازمان هیا و مؤسسیات معتبیر
هستند .به کارگیری نیروی انسانی ،نیازمنید وجیود رهبیران شایسیته و اسیتفاده از سیبکهیای
رهبری مؤثر است تا بتوانند موجبات نوآوری سازمانی را فراهم نماینید و بیا اکتسیاب ،انتقیال و
کاربرد دانش و همچنین با ایجاد و حفظ توانمندسازی کارکنان در سیازمانهیای نظیامی کیه از
پیچیدگیهای خاصی برخوردارند و باید دائماً خود را با محیط در حیال تغیییر مطابقیت دهنید،
مسیر دستیابی به اهداس سازمانی را همراستا با پیشرفت فناوری و ایجاد بستر نوآوری در اسیرع
وقت و با صرس کمترین هزینه و با بهکارگیری اثربخشترین شیوه در هدایت کارکنان آن که بیه
ویژه در اینگونه سازمانها منابع اصلی و غیرقابل جبران محسوب میگردند ،تسهیل نمایند.
متأسفانه در تحقیقات پیشین تقابل سبک رهبیری تحیولگیرا بیا در نظیر گیرفتن فرآینیدهای
سهگانه دانش و توانمندسازی کارکنان نادیده انگاشته شده است؛ زیرا نقیش بیارز ایین سیازههیا
میتواند اثر مستقیم و تأثیر معنیداری بر تسهیل و بهکارگیری نوآوری سازمانی ایجاد نماید.
همانطور که در بخش یافتههای پژوهش مشاهده شد ،از آنجایی که بیه جیز فرضییۀ اصیلی
چهارم ،یعنی بررسی تأثیر مثبت توانمندسازی کارکنان بر نوآوری سازمانی سایر فرضیات تأییید
شدهاند .بنابراین میتوان گفت که رهبران تحولآفرین به چند دلییل میؤثر هسیتند کیه قیدرت
ایجاد اتحاد بین پیروان خود و تغییر اهداس و باورهای پیروان از موارد اصلی آن هستند .افزایش
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نفوذ آرمانی در کارکنان موجب افزایش نوآوری سازمانی میشیود .رهبیری کیه نفیوذ آرمیانی را
اعمال میکند ،به روشها و گونهای رفتار میکند که استانداردهای باالیی از رفتارهای اخالقی را
نشان میدهد .رهبر با انگیزش الهامبخش کارکنان را هدایت میکند تا با تالش به سوی هدس و
دستیابی به آن ،باور پیدا کنند .همچنین رهبر در ترغیب ذهنی به صیورت ذهنیی کارکنیان را
برم ییانگی یزد و افییراد را تشییوی م ییکنیید ک یه در حییل مسییائل ،خالقانییه برخییورد کننیید و در
پیشفرضهای بدیهی تردید ایجاد کنند .در بررسی فرضیات دیگیر پیژوهش مشیخص شید کیه
گرچه رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان سازمان پلیس پیشگیری ناجا تیأثیر داشیته
است ،اما از تأثیر توانمندسازی این کارکنان بر روی نوآوری سازمانی رابطۀ معنییداری مشیاهده
نشده است .همچنین با بررسی فرضیات مشاهده شد کیه رهبیری تحیولآفیرین بیر حماییت از
نوآوری تأثیر مثبت گذاشته و حمایت از نوآوری نیز همانطور که منطقی نیز مینماید ،به رشید
نوآوری سازمانی میانجامد .نتایج پژوهش هدایتی ولوکال ،جمشیدی و امیین بییدختی در سیال
 7502نشان داد که متغیرهای فرهنگ یادگیری ،مدیریت دانش و نوآوری سازمانی دو بیه دو بیا
هم همبستگی و رابطه دارند و همچنین نتایج حاصل از الگوی معادالت ساختاری نشان داد کیه
نوآوری سازمانی زمانی که مدیریت دانش در سازمان حیاکم باشید ،از فرهنیگ ییادگیری تیأثیر
میپذیرد (هدایتی ولوکال و همکاران )7502 ،که از این بابت با نتایج این پژوهش همراستاسیت.
همچنین حیات ،حسنوند ،نیکاخیالق و دهقیانی در سیال  5972پژوهشیی را بیا عنیوان نقیش
سبکهای رهبری در فرآیند مدیریت دانش انجام دادند ،نتایج حاصل از ایین تحقیی نشیان داد
که رهبری تحولگرا و مبادلهای ارتباط مثبت و معنیداری با مدیریت دانش دارند .نتیایج دیگیر
نشان داد که ارتباط بین رهبری تحیولگیرا بیا ابعیاد میدیریت دانیش (خلی  ،اشیتراکگیذاری،
ذخیرهسازی و استفاده از دانش) مثبت و معنیدار بیوده اسیت .همچنیین ارتبیاط بیین رهبیری
مبادلهای و ابعاد مدیریت دانش معنیدار بود که نتایج این پژوهش نیز بیا نتیایج تحقیی حاضیر
همخوانی دارد که نقش مدیریت دانش در ایجاد سبک رهبری تحولگیرا منظیور گردییده اسیت
(حیات و همکاران .)5972 ،عالوه بر این ،تحقیقات انجام شده به وسییلۀ حسینپیور ،عباسیی و
نوروزی در سال  7509و پارکر و پرایس در سیال  7008عینیاً نتیایج پیژوهش حاضیر را تأییید
میکند .همچنین بر اساس پژوهش جانگ در سال  5995این فرضیه تأیید شیده اسیت .نتیجیۀ
فرضیه مطاب با انتظار پژوهش و پاییههیای نظیری موجیود در ادبییات مشیاهده شیده اسیت و
تحقیقات زیادی حول متغیرهای تأثیرگذار بر نوآوری در حوزههای مختل صورت گرفته کیه در
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تمامی آنها رهبری تحولآفرین به عنوان یکی از پیششرطها و عوامل مؤثر بر حمایت از نوآوری
معرفی شده است .از طرس دیگر ،بر اساس نتایج حاصیل از تحقیقیات مشیبکی و پوییا (،)7541
حضییوری و حسییینی ( ،)7548خییان ( ،)5990جانییگ ( )5994و گارسیییا مییورالیس ()5995
همان طور که نشان داده شده است ،وجود رابطیه مثبیت بیین رهبیری تحیولآفیرین و نیوآوری
سازمانی را اثبات نمودهاند که البته تحقی حاضر از حیر مطالعه در ییک سیازمان نظیامی و بیا
توجه به ویژگیهای خاص این گونه سیازمانهیا از لحیاظ رویکیرد سیاختاری و اهمییت سیبک
رهبری در مدیریت چنین سازمانهایی در مقایسه با مطالعات پیشین مستثنا میباشید .در ایین
پژوهش به بررسی تأثیر سبک رهبیری تحیولآفیرین بیر نیوآوری سیازمانی در سیازمان پلییس
پیشگیری ناجا پرداخته شد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کیه بیه طیور کلیی ایین سیبک
رهبری بر نوآوری سازمان بیا در نظیر گیرفتن نقیش مییانجی میدیریت دانیش و توانمندسیازی
روانشناختی آن در یک سازمان نظامی تأثیرگذار است.
سرانجام به پشتوانه نتایج حاصل از این تحقی و تحقیقات مشابهی که در داخیل و خیارج از
ایران انجام شده است ،میتوان به ارائه پیشنهادهایی مدیریتی و کاربردی پرداخت؛ بیدین گونیه
که در این عرصه با بررسی رفتارهای آرمانی مشخص شد که رهبران تحیولآفیرین بایید اعتمیاد
کارکنان را نسبت به اهداس سازمان جلب کنند .بدین منظور مدیران باید بیرای افیزایش اعتمیاد
کارکنان در سازمان نسبت به تعهدات و وعدههای خود سخت پایبند باشند؛ حقیقت را بیه نحیو
مناسب و در زمان مناسب به دیگران بگویند؛ صداقت خود را با برقراری ارتباط بیاز بیا کارکنیان
نشان دهند؛ پاسخگو باشند ،از سرزنش پرهیز کنند و بیرای کمیک بیه رفیع مشیکالت دیگیران
همکاری کنند و راهکار بجویند .از طرفی مدیران پلیس پیشگیری ناجیا جهیت توسیعه و ایجیاد
نفوذ آرمانی باید به اعضا برای همکاری و مشارکت افتخار و غرور القا کنند (برای ایجاد مشارکت
ابتدا باید عوامل بازدارنده مشارکت را شناخت) .باید اهداس یا آرمان خاصی را به طیور روشین و
دقی برای پیروان طراحی کنند تا آنان قادر به شناخت وضعیت موجود ،تحلیل آن و حتی قیادر
به ایجاد انگیزه باشند و تمایل به منظور تغییر آن و حرکت به سیوی جایگیاه مطلیوب را داشیته
باشند .همچنین با ایجاد یک جو حمایتی و دوستانه جهت افزایش رضایت کارکنان و در نتیجیه
اثربخشی آنها و توجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی و ارتقای آنان بیه
سطوح باالتر توسعه شخصیتی ،اهتمام گردد.
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