تاريخ دريافت95/7/5 :
تاريخ پذيرش95/9/26 :

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

بررسي نقش واسطهاي مديريت دانش در ارتباط ميان رهبري تحولآفرين و
نوآوري سازماني
محمد فرزانه 1ـ هاجر روحبخش 2ـ مجتبي بذرافشان

3

چکيده
زمينه :با گذر از اقتصاد سنتي مبتني بر منابع به اقتصاد مبتني بر دانش ،دانش به يکي از دارائيهاي اساسي سازمانها
تبديل شده و مديريت آن امري ضروري به نظر ميرسد .در اقتصاد نوين ،دانش منبع اصلي توسعه اقتصادي و صنعتي
است .در اين تحقيق تاثير رهبري تحولگرا به عنوان يکي از رويکردهاي نوين رهبري در سازمان و همچنين مديريت
دانش به عنوان يکي از محرکهاي اصلي عملکرد سازماني بر افزايش نوآوري سازماني مورد بررسي قرار گرفت.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش واسط مديريت دانش در ارتباط ميان سبک رهبري تحولآفرين و نوآوري
سازماني است.
روشها :روش پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردي و ازلحاظ گردآوري دادهها ،توصيفي _ همبستگي است .جامعهي
آماري پژوهش کليه کارکنان شرکت ايرانخودرو شهر شيروان ميباشد .با استفاده از روش تصادفي ساده  52نفر
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزارهاي گردآوري دادهها شامل پرسشنامه رهبري تحولآفرين باس و آوليو (،)200
مديريت دانش (چن و همکاران )2011 ،و نوآوري (ترکيبي از پرسشنامههاي جيمنز ،پنيادز ،و پراجگو و سوهل) بود
كه روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت و پس از جمعآوري پرسشنامهها و تحليل دادهها نتايج تحقيق مورد
بررسي قرار گرفت.
يافتهها :نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد كه بين رهبري تحولآفرين و نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .رابطه بين رهبري تحولآفرين و مديريت دانش ،مثبت و معنادار بود و بين مديريت دانش و نوآوري نيز رابطه
مثبت و معناداري مشاهده شد .همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد که رهبري تحولگرا بهصورت مستقيم ()β=0.71
و غيرمستقيم با نقش واسطهاي مديريت دانش ( )β=0.20بر نوآوري اثرگذار ميباشد (درمجموع  .)β=0.91همچنين
مديريت دانش نيز بر نوآوري سازماني تأثير معناداري دارد (.)β=0.28
نتيجهگيري :نتايج به دست آمده نشان داد که مديريت دانش شرط اساسي براي نوآوري محسوب ميشود .ضمن اينکه
مديران سازماني با الگوگيري از سبک رهبري تحولگرا ميتوانند در ارتقاي مديريت دانش سازماني موفقتر عمل کنند.
واژههاي کليدي :مديريت دانش ،رهبري ،رهبري تحولآفرين ،نوآوري سازماني
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رهبري از متغيرهاي اثرگذار بر مديريت سرمايهاي

مقدمه
2

دانشي و فکري است (ناظم و پور شفيعي .)1391 ،در

بر اساس نظر چن ،)2004( 1هيل و متياوسک

( )1998و اسپنوراگرنت )1998( 3در دنياي آشفته و

واقع رهبري تحولي از طريق رفتار و گفتارش کل

رقابتي امروز ،دانش بهطور گستردهاي منبع اصلي مزيت

جامعه را دچار تحول ميکند ،اين نوع رهبري زماني

رقابتي شرکتها شناختهشده است (چن و هانگ،4

تحقق مييابد که رهبران عاليق کارکنان خود را به کار

 .)2007به دليل شرايط و وضعيتهاي پيچيده جديدي

افزايش دهند ،آنها را از هدفها و مأموريتها آگاه

که سازمانها را با تنگناهاي رقابتي و فنّاورانه مواجه

سازند و پيروانشان را تشويق نمايند که فراتر از منافع
9
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ساخته و تداوم روشهاي سنتي را با مشکل جديد

فردي بينديشند (گاتبوت 2000 ،؛ به نقل از نيکبخت و

روبهرو ساخته است ،بسياري از سازمانها و شرکتها

همکاران .)1389 ،رهبري تحولآفرين اساس و

و بسياري از بخشهاي اقتصادي و اجتماعي به لزوم

شالودهاي براي تغييرات بلندمدت سازماني است که

نوآوري پي بردهاند .سازمانها با نوآوري بيشتر ،در

دسترسي به اهداف باالتري را براي نظام سازماني ميسر

پاسخ به محيط متغير و ايجاد و توسعهي قابليتهاي

ميسازد (لو و گردنر .)488 ،2001 ،10سبک رهبري

جديدي که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتري

تحولآفرين ميتواند موجب افزايش آمادگي براي تغيير

برسند ،موفقتر خواهند بود (مونتيس ،مورنو و

(نوردين ،)2011 ،11افزايش خالقيت (جليليان ،مرادي

فرناندز .)21 ،2004 ،5بنابراين نوآوري و خالقيت يک

و کاکاييمأوايي  )41 ،1389 ،و ارتقاي نوآوري

عامل مهم در موفقيت و کسب مزيت رقابتي

سازماني (بيراسناو و همکاران2013 ،12؛ ميرکمالي و

سازمانهاست (گاماسليوگلي و ايسو .)2009 ،6واضح

چوپاني ،1390 ،حاجي کريمي و همکاران )1390 ،را

است که عملکرد مديريت دانش خصوصاً توزيع دانش

موجب ميشود.

بر نوآوري و موفقيت مالي اثرگذار است (وونگ،7

در محيط متالطم امروزي ،نوآوري شرط بقا و کليد

 .)56 ،2005چنانکه ديو پليسس ،)2007( 8بيان ميکند

موفقيت سازمانها (فالح شمس ،بوداقي خواجهنوبر و

که مديريت دانش نقش مهمي را در نوآوري ايفا مي-

دلنواز اصغري )150 ،1391 ،و همچنين يک منبع مهم

کند و توجه به آن باعث کاراتر و اثربخشتر شدن

مزيت رقابتي به شمار ميرود (گانتر و هکر.)2013 ،13

فرايند نوآوري ميشود.

و ضرورت وجود آن در سازمانها تا حدي است که

با ظهور مديريت دانش و سرمايهاي معنوي بهعنوان

برخي منابع ،نبود خالقيت و نوآوري را با نابودي

يک رشته ،سازهي جديدي براي خلق و بهبود نوآوري

سازمان در درازمدت يکي دانستهاند (فالح شمس،

حاصل شده است .نکتهاي که وجود دارد اين است که

بوداقي خواجهنوبر و دلنواز اصغري .)150 ،1391

سازمانها بهتنهايي نميتوانند در دانشآفريني فعاليت

سازماني که قدرت نوآوري داشته باشد در پاسخ به

نمايند ،بلکه در تعامل اعضاء و رهبري دانشآفريني

محيطهاي متغير موفقتر عمل ميکنند (صادقي و

اتفاق ميافتد .ما در زماني که سازمانها بهطور فزاينده

محتشمي .)98 ،2011 ،سازمانهاي موفق ،سازمانهاي

بهوسيلهي محيط رقابتي به چالش طلبيده ميشوند ،بر

ميباشند که دانش را ايجاد ،توزيع و به شکل صحيح و

حياتيترين عنصر يعني رهبري تمرکز ميکنيم .اين

درست از آن در فناوريها و محصوالت جديد خود

رهبران هستند که سازمانها را از حال به آينده هدايت

استفاده ميکنند (تقوي و شفيعزاده .)49 ،1388 ،در

کرده و تغيير و تحوالت متناسب را براي رسيدن به

ادبيات مربوط به نوآوري ،دانش بهعنوان يکي از

اهداف سازمان اعمال ميکنند (قادري .)1388 ،سبک

مهمترين اجزاي فرايند خلق نوآوري مطرح شده است
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و اهميت مديريت دانش و رابطه آن با نوآوري بهطور

توسط پژوهشگران انجام گرفته است .در يک

گسترده تأييد شده است (چانگ و لي2008 ،14؛ ليائو و

طبقهبندي جديد رهبران را برحسب شيوهي عملکرد،

يو2010 ،15؛ سوبودووا و کولکوا .)2011 ،16امروزه

در دو گروه قرار ميدهند؛ گروه اول رهبران مبادلهاي

موفقيت سازمانها و شرکتها تا حدود زيادي وابسته

يا وظيفهگرا و گروه دوم ،رهبران تحولگرا يا تبديلي.

به توانايي تبديل يادگيري حاصل از تغييرات به دانش

رهبر مبادلهاي مستلزم رابطه رهبر – زيرمجموعه است

است که در نوآوريها و توليد محصول تجلي مييابد.

که در آن زيرمجموعه ،پاداش مرتبط با عملکرد خود را

مديريت دانش براي توليد موفقيتآميز محصوالت

در قبال انتظارات اعالم شده بهوسيلهي رهبر دريافت

جديد و نوآورانه شرکتها ضروري بهنظر ميرسد

ميکنند (مارتين و همکاران  .)2004 ،رهبري تحول-

(زارعي و همکاران .)3 ،1395 ،اهميت اين موضوع

گرا بخشي از پارادايم جديد رهبري است و بيانگر

براي واحدهاي صنعتي دوچندان ميشود؛ چرا که

فرآيندي است که افراد را متحول و متغير ميکند و با

اساس صنعت بر توليد و خلق کردن است و با نوآوري

ارزشها ،خصيصههاي اخالقي و اهداف بلندمدت در

رابطه تنگاتنگي دارند؛ بنابراين شناسايي عوامل و

ارتباط است (دوهرتي و دنيلچيوک .)1996 ،19بنابراين

زمينههاي مرتبط با ايجاد نوآوري در شرکت

خالقيت و نوآوري کارکنان به رهبري تحولآفرين

ايرانخودرو بهمنظور کسب مزيت رقابتي و موفقيت

وابسته است (ميرکمالي ،شاطري و يوزباشي،1392 ،

درازمدت آن اهميت دارد .با توجه به اهميتي که تأثير

 .)23اصطالح رهبري تحولآفرين ابتدا توسط برنز
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سبک رهبري تحولگرا بر نوآوري دارد در اين پژوهش

( )1978بهطور وسيع به کار رفت و بهعنوان يکي از

اين تأثير با نقش واسط مديريت دانش همراه گشته

غالبترين تئوريهاي رفتار سازماني مطرح گرديد.

است .رهبران الگوي ديگراناند؛ ازاينرو آنان بر

رهبري تحولآفرين يک سبک رهبري چندبعدي است

چگونگي گرايش و برخورد سازمان با اقدامات و

که پيروان را به انجام کارهاي فراتر از انتظارات ترغيب

فرآيندهاي مديريت دانش تأثيري مستقيم دارند و چون

ميکند و به ارزشها و نيازهاي گروهي توجه ويژهاي

در همهي اليههاي سازماني نفوذ و تأثير دارند ،مي-

دارد (ون ديرينداک و همکاران .)546 ،2014 ،21از نظر

توانند در مديريت دانش نقش منحصربهفرد ايفا کنند.

برنز ،محور رهبري تحولگرا اين است که «افراد را

بنابراين مديريت و بهکارگيري اين سرمايهي گرانبها

بهسوي بهتر شدن خودشان هدايت کند» .رابطه ميان

توسط رهبري توانا که با ژرفنگري مسير آينده

رهبران تحولگرا با پيروان فراتر از تشريفات قراردادي

سازمان را مشخص سازد ،و افراد را به مسير درست

است و باعث برانگيختن فکر الهامبخش به پيروان مي-

هدايت و انگيزه ايجاد تحول را در کارکنان ايجاد کند

شود تا براي رسيدن به اهداف با حداکثر پتانسيل ،بيش

منجر به حصول نوآوري در سازمان ميگردد.

از آنچه انتظار ميرود تالش کنند (نورشاهي.)1388 ،

رهبري تحولآفرين :رهبري را ميتوان فرايند نفوذ در

رهبران تحولگرا ،داراي نفوذ و جاذبه شخصي هستند

پيروان و نتايج حاصل از آن ،که بين رهبر و پيروانش

و با رعايت مالحظات فردي باعث ايجاد انگيزه در

اتفاق ميافتد تعريف نمود .چگونگي اين نفوذ برحسب

افراد ميشوند (گاروين .)22 ،2003 ،22ميرکمالي

رفتارها و ويژگيهاي ذاتي رهبر ،ادراکات پيروان و

( )65 ،1385معتقد است که رهبري تحولآفرين نوعي

زمينه و بستري که در آن فرايند نفوذ رخ ميدهد،

رهبري است که در آن عالئق و منافع زيردستان

تشريح ميشود (انتوناکيس ،شانسيولو و استرنبرگ،17،

توسعهيافته و در آنها احساس آگاهي و پذيرش نسبت

 .)2004طبقهبنديهاي گوناگوني از سبک رهبري

به اهداف و مأموريتهاي سازمان به وجود آيد .ابعاد
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رهبري تحولآفرين که مورد تأييد اکثر محققان است

اقتصادي مطرح شده است .از آن به بعد نوآوري

عبارتاند از :نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش ،ترغيب

بهعنوان عامل بسيار مهمي در سازمانها در نظر گرفته
30

ذهني يا چشمانداز ،مالحظات فردي يا انساني (امرم،23

شده است (خان ،رحمن و فاطيما .)680 ،2009 ،

.)36 ،2005

وانديون ،آنجل و پول )1989( 31نوآوري را «فرآيند
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نفوذ آرماني :که شامل بينشها و چشماندازهاي

ارائه و بهکارگيري ايدههاي جديد و نو در عمل»

الهامبخش ،خطرات و سختيهاي مشترک و کسب

تعريف ميکنند .در ايجاد يا افزايش خالقيت و نوآوري

اعتماد زيردست است (جوهانسن .)406 ،2008 ،24در

در سازمانها عوامل متعددي دخيل هستند ،که ميتوان

واقع اين بعد از رهبري تحولآفرين اشاره به رهبري

آنها را به سطح فردي ،گروهي و سازماني تقسيم کرد.

دارد که مورد اعتماد و تحسين زيردستان بوده و

در سطح فردي ،شخصيت ،دانش فني ،تخصص،

زيردستان او را به عنوان يک الگو شناخته و سعي

مشوقها؛ در سطح گروهي ،ساختار وظيفه ،نوع رابطه،

ميکنند که همانند او باشند (کرکيرايد .)2006 ،ترغيب

ميزان خودمختاري؛ و در سطح سازماني ،راهبردها،

ذهني ،رهبران داليلي را براي پيروان خود ارائه ميدهند

منابع سازماني ،ساختار ،فرهنگ و جو سازماني را مي-

تا ادراکشان را نسبت به انجام اعمال و ارزشها و

توان نام برد (جانگ و سوسيک.)318 ،2002 ،32

نگرشهايشان تغيير دهند (هامفريز .)2005 ،25انگيزش

نوآوري سازماني را ميتوان بهعنوان اجراي

الهامبخش :شامل برانگيختن و باال بردن انگيزش در

موفقيتآميز ايدههاي جديد تعريف کرد (گولسي،33

پيروان است که با توسل به احساسات زيردستان

2013؛ فرناندز مسا و آلج .)2014 ،34فرآيند نوآوري با

صورت ميپذيرد (موغلي .)1381 ،مالحضه فردي:

توانايي شرکت براي خلق يک ايدهي جديد آغاز مي-

توجه و مالحظه فردي ،دربرگيرنده توجه به

شود .بر مبناي رويکرد مبتني بر دانش ،نوآوري اساساً

تفاوتهاي فردي پيروان و ارتباط با تکتک آنها و

بهعنوان يک فرآيند خلق پايدار ايده جديد است که

تحريک و تشويق آنان از طريق واگذاري مسئوليتها و

بهکارگيري آن ايجاد ارزش براي سازمان را به دنبال

اختيارات براي يادگيري تجربهها است (موغلي،

داشته باشد (اندريو و کيانتو .)2011 ،35تحقيقات بر

 .)1383اين عامل دربرگيرندهي دلسوزي و اهتمام

روي نوآوري طبقهبنديهاي مختلفي از انواع نوآوري

رهبر در خصوص توجه جدي به خواستههاي پيروان و

ارائه ميدهد (چوپاني .)8 ،1390 ،همسو با بررسيهاي
36

( )315 ،2006و اوجاسالو

37

()63 ،2008

تالش بهمنظور رشد و شکوفايي هرچه بيشتر آنان

تيتا

است (نوردوس ،2001 ،26به نقل از قادري.)1381 ،

مشخصهي بارز اصطالح نوآوري؛ تازگي ،اجرا و

نوآوري سازماني :در محيط متالطم امروزي با

پيادهسازي است .به زعم لو و چن )2010( 38چالش

مشخصههاي پيچيدگي و تغييرات روزافزون ،تنها آن

اساسي که محققان نوآوري سازماني با آن روبهرو

دسته از شرکتهايي که از قابليت نوآوري برخوردارند،

هستند مربوط به ويژگيهاي سازمان نوآورانه است؛

قادر به پاسخ سريعتر به چالشها و ارائه محصوالت

چراکه برقراري ارتباط ميان اين ويژگيها مشکل است.

جديد و متناسب با بازار خواهند بود (جيمنز و سنز

در اين پژوهش پس از مطالعه تحقيقات و کارهاي

وايل .)2001 ،27مطابق نظر جانگ ،وو و چاو،2008( 28

علمي انجام شده درزمينة نوآوري سازماني ،مؤلفههايي

 )585مفهوم نوآوري را اولين بار شومپيتر 29در سال

که در بين محققين و صاحبنظران نقطه اشتراک

 1934مطرح کرده که بهعنوان فرآيند نام تجاري جديد،

بيشتري داشتهاند را بهعنوان مؤلفههاي تحقيق خود

محصوالت ،خدمات و فرآيندها و تأثير آن بر توسعه

انتخاب نموديم:
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نوآوري توليدي :که فراهمکننده ابزاري براي توليد

سازماني است .دانش فردي دانشي است که در ذهن

است .شاخصهاي سنجش اين بعد عبارتاند از:

فرد جاي دارد .دانش سازماني ،دانش است که بهواسطه

پيشتاز بودن در ارائه خدمات (توليدات) جديد ،تالش

تعامالت ميان فناوري ،فنون و افراد سازمان شکل

براي توسعه خدمات (توليدات) جديد در قالب

42

ميگيرد (بهات  .)2001 ،دانش سازماني نيز خود به
43

و دانش صريح

44

تقسيم ميشود

آموزش افراد در سازمان ،توسعه کاال (خدمات) براي

دانش ضمني

گروههاي جديد از مشتريان (جيمنز ،سنز وايل و

45

(دوفي  .)2000 ،تعاريف و مفاهيم متعددي از

هرناندز اسپارلدو.)2008 ،39

مديريت دانش وجود دارد؛ اين رويکردهاي متفاوت

نوآوري فرآيندي :ابزاري را در جهت حفظ و

براي مديريت دانش بر خلق يا ايجاد ،اشتراکگذاري،

بهبود کيفيت و صرفهجويي هزينهها فراهم ميکند .در

نگهداري و بهکارگيري دانش موجود يا جديد اشاره
46

سازمان فنّاوريهاي جديد را به کار ميگيرد.

بهات ( )2001مديريت دانش را فرايند خلق ،ارائه،

شاخصهاي کليدي سنجش اين بُعد عبارتاند از:

توزيع و بهکارگيري دانش در سازمان توسط افراد

تغيير در فرآيند توليد يا خدمات ،جستجوي روشهاي

تعريف ميکند .هال اوي ،مککارتي و ارنسون

47

جديد براي انجام امور ،پيشتاز بودن در ارائهي روش-

( ،)386 ،2006مديريت دانش را شکلدهي تجربه،

هاي جديد توليد (چوپاني.)20 ،1390،

دانش ،تخصص و دستيابي به دانش تعريف ميکنند که

نوآوري اداري :به رويهها ،سياستها ،و اشکال

توانمنديهاي جديد را خلق کرده ،موجب عملکرد

سازماني جديد اشاره دارد .در واقع منظور از نوآوري

عالي در سازمان ميشود ،نوآوري را تشويق کرده و

اداري اين است که تا چه ميزان مديران سازمان از

ارزش حاصل از مشتري را افزايش ميدهد .مديريت

سيستمهاي مديريتي و ...در اداره کردن استفاده ميکنند

دانش ،فرآيند نظاممند و منسجم هماهنگسازي

(جيمنز ،سنز وايل و هرناندز اسپارلدو.)2008 ،

فعاليتهاي گسترده سازمان شامل کسب ،خلق ،ذخيره-

شاخصهاي سنجش اين بُعد عبارتاند از :جستجوي

سازي ،تسهيم و کاربرد دانش بهوسيلهي افراد و گروه-

سيستمهاي اداري جديد ،پيشتاز بودن در ارائه و

ها براي دستيابي به اهداف سازماني تعريف ميشود

بهکارگيري سيستمهاي اداري جديد .بنابراين همانطور

(رستوگي .)2000 ،48چونگ و همکارانش)2000( 49

که اهميت و ضرورت نوآوري سازماني در محيطهاي

در پي پژوهشهاي تجربي خود ،مديريت دانش را

سازماني بهطور فزايندهاي در حال مطرحشدن هست،

فرآيند بهکارگيري و ارائه مهارتها و تخصصهاي

طيف کاربردهاي آن نيز بهطور پيشروندهاي در حال

افراد در سازمان ميدانند که توسط فناوري اطالعات

گسترش است (چوپاني.)20 ،1390،

پشتيباني ميشود .بهطور ساده هدف مديريت دانش،

مديريت دانش :در مواجهه با تغييرات سريع براي حفظ

خلق ،گردآوري و تغيير دانش فردي به دانش سازماني

مزيت رقابتي ،سازمانها بايستي دانش خود را بهروز و

است (جيمز.)49 ،2004 ،50

مناسب حال نمايند (ريدميکرز .)132 ،2005 ،40دانش

مدل نوناکا و تاکوچي 51در سال  1995تأثير بسياري بر

سازماني هرآن چيزي است که افراد سازمان درباره

مباني مديريت دانش داشته است .مفهوم دانش پنهان و

فرايندها ،محصوالت ،خدمات ،مشتريان ،بازار و رقباي

دانش آشکار توسط نوناکا براي طرحريزي نظريه

سازمان ميدانند (سيوي .)167 ،2000 ،41در يک

يادگيري سازماني معرفي شده است .در اين

طبقهبندي کلي ،دانش شامل دانش فردي و دانش

تقسيمبندي ،با توجه به همگرايي بين شکلهاي پنهان

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

واقع منظور اين نوآوري اين است که تا چه حد

دارند (کانتنر ،جول و اشميت .)2011 ،
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و آشکار دانش ،آنان مدلﯽ را پايهگذاري کردهاند که به

پليتيس و کرافورد
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( ،)2001در پژوهش خود

نام خودشان معروف شده است .اين مدل برخالف

نشان داد که بين شاخصهاي سبک رهبري تحولي

مدلهاي پيشين ،تمرکز خود را بر دو نوع دانش آشکار

(نفوذ آرماني ،انگيزش الهامبخش،مالحظه گرايي فردي،

و نهان مبذول داشته ،به نحوه تبديل آنها به يکديگر و

ترغيب عقاليي) و مديريت دانش رابطه معناداري

نيز چگونگﯽ ايجاد آن در تمامﯽ سطوح فردي ،گروهﯽ

وجود دارد ،بين شاخصهاي سبک رهبري تبادلي

و سازمانﯽ توجه دارد .در اين مدل پويا ،نحوه استفاده

(پاداش احتمالي ،مديريت مبتني بر استثنا) و مديريت

و تبديل اين دو دانش و چگونگﯽ مديريت دانش در

دانش رابطهي معنيداري وجود ندارد ،بين سبک

اين زمينه ،بهصورت حرکت مارپيچي (حلزونﯽ)

رهبري عدم مداخلهگر و مديريت دانش رابطه

فرايندي مستمر فرض شده است (نوناکا و تاکوچي،

معنيداري وجود ندارد.
56

1995؛ به نقل از اکرامي و قلمکاري .)48 ،1395 ،مک

شين و همکارانش ( )2003دريافتند که رهبري

الروي )2002( 52با همکاري ديگر اعضاي کنسرسيوم

تحولآفرين رابطه مثبتي با خالقيت پيروان ،محافظت

در سال  2002براي

پيروان و انگيزه دروني دارد .در سطح سازماني ،رهبري

مديريت دانش ،چهارچوب فکري با نام دوره عمر

تحولآفرين رابطه مثبتي با نوآوري سازماني دارد

دانش تعريف کرده که در آن ،عالوه بر نظريه نوناکا و

(گاماسليوگلي و ايسو.)2009 ،

بينالمللي مديريت دانش

53

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

تاکوچي در سال  1995بر نکته مهم ديگري نيز تأکيد

جانگ ،چاو و وو ( )2003نشان دادند که سبک

شده است« :دانش تنها پس از ايکه توليد شد ،وجود

رهبري تحولآفرين هم بهصورت مستقيم و هم

دارد و بعد از آن مﯽتوان آن را مهار ،کدگذاري يا

بهصورت غيرمستقيم بر نوآوري سازماني تأثير داشته

تسهيم نمود» ،بنابراين مک الروي فرايند ايجاد دانش را

باشد .اين امر نشان ميدهد بين سبک رهبري و تأثير

به دو فرايند توليد دانش و پيوسته کردن دانش تقسيم

آن بر نوآوري سازماني ميتوان از طريق کانال يادگيري

54

سازماني و مديريت دانش ارتباط برقرار کرد .طبق مدل

ميکند (اکرامي و قلمکاري .)47 ،1395 ،مدل هيکس

در سال  2000از چهار فرايند ايجاد دانش ،ذخيره
دانش ،نشر دانش و بکار بردن دانش تشکيل شده است
(افرازه.)83 ،1384 ،

اين پژوهش فرضيه زير مطرح ميگردد.
دارچ ،)2005( 57براي حمايت از نقش مديريت
دانش در سازمانها ،اقدام به گردآوري شواهدي تجربي

اگرچه در چند سال اخير در مورد مفهوم مديريت

کرده است .وي بيان ميکند که مديريت دانش بهعنوان

دانش ،رهبري تحولگرا و نوآوري پژوهشهاي

سازوکار هماهنگي ،استفاده کاراتر از منابع را سبب

متعددي صورت گرفته است ،ولي پژوهشي که بهطور

شده و باعث نوآوري ميشود.

مستقيم به بررسي نقش مديريت دانش در ارتباط بين

مشبکي و پويا ( ،)1387در پژوهشي با عنوان

رهبري تحولگرا و نوآوري پرداخته باشد بهويژه در

«رهبري و خروجي توليدي نوآوري با تمرکز روي

ايران در دسترس نيست ،اما به هر حال تأملي بر نتايج

اجزا زنجيره عرضه موردي از قطعه سازان اتومبيل در

پژوهشهاي صورت گرفته در اين حوزهها ميتواند

ايران» نشان دادند که ابعاد ارتباط الهامبخش ،رهبري

مؤيد اين مطلب باشد که رابطهاي بين رهبري

پشتيبان و مالحظه فردي از رهبري تحولآفرين تأثير

تحولگرا ،مديريت دانش و نوآوري وجود دارد .در

مثبت و معنيداري روي نوآوري بهعنوان يکي از

ادامه برخي از مهمترين پژوهشهاي صورت گرفته در

خروجيهاي توليدي شرکت و زنجيره عرضه دارد،

ارتباط با اين متغيرها تشريح ميشود:

ولي رهبري تبادلي تأثير معنيداري ندارد.
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چنگ و لي ( ،)2008در بررسي رابطه قابليت
ذخيره دانش و نوآوري سازماني نشان دادند که بين

دارند ،در حالي که سرمايه مشتري تأثير معناداري بر
نوآوري سازمانﯽ نمﯽگذارد.

مديريت دانش و نوآوري فني ارتباط معناداري وجود

بيراسناو و همکاران ( )2013پژوهشي را تحت

دارد و نيز رابطهي بين قابليت ذخيره دانش و نوآوري

عنوان نقش رهبري تحولگرا و مديريت دانش بر

اداري معنادار و مثبت بوده است.

نوآوري انجام دادند .نتايج حاصل از رگرسيون سلسله

نيکبخت و همکاران ( )1389پژوهشي را با عنوان

مراتبي نشان داد که رهبري تحولگرا تأثير مستقيمي بر

رابطهي مديريت دانش با سبکهاي رهبري مديران

نوآوري دارد و دخالت روزمره کارکنان در فرايندهاي

گروههاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيئتعلمي

مديريت دانش (کسب ،انتقال و استفاده از دانش)

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان انجام دادند ،يافتههاي

ارتباط مثبت و معنيداري با نوآوري دارد .يافتهها

اين پژوهش نشان داد که بين مؤلفههاي مديريت دانش

همچنين نشان داد که کاربرد و انتقال دانش تا حدودي

با سبک رهبري تحولي ،رابطه معنيداري وجود دارد،

بهعنوان واسطة رابطه بين رهبري و تحولگرا و

ولي بين مديريت دنش با رهبري تبادلي و رهبري عدم

نوآوري عمل ميکند و کسب و انتقال دانش کامالً

مداخلهگر ،رابطهي معنيداري وجود ندارد.

ميانجي رابطه بين رهبري تحولگرا و نوآوري است.

رابطه بﯿن رهبري تحولآفرﯾن با گرايش به نوآوري

بررسي رابطه سبکهاي رهبري با خالقيت با توجه به

سازمانﯽ در ﯾک شرکت بﯿمه انجام دادند .نتاﯾج نشان

نقش ميانجي تسهيم دانش نشان داد که سبک رهبري

داد که بﯿن رهبري تحولآفرﯾن و تمامﯽ مؤلفههاي آن

تحولآفرين بر خالقيت تأثير دارد و اين تأثير مستقيم

با گـراﯾش بـه نوآوري سازمانﯽ رابطه مثبت و

است .به عبارتي متغير تسهيم دانش نقش ميانجي در

معناداري وجـود داشت.

رابطه بين سبک رهبري تحولآفرين و خالقيت ندارد.

دلگادو و همکاران )2011( 58در پژوهشي اثرات

اما براي سبک رهبري تبادلي نشان داده شد که متغير

داراييهاي دانشي بر نوآوري را مورد بررسي و تحليل

تسهيم دانش نقش ميانجي را در رابط بين سبک

قرار دادند .آنها در پژوهش خود تحت عنوان:

رهبري تبادلي و خالقيت ايفا ميکند .نتايج تحقيق

داراييهاي دانشي سازمان و قابليتهاي نوآوري

نشان داد که سبک رهبري عدم مداخلهگر تأثير منفي

(شواهدي از شرکتهاي توليدي اسپانيا) ،اثرات مثبت

بر خالقيت دارد.

و معنادار داراييهاي دانشي بر قابليتهاي نوآوري را
تأييد کردند.

زارعي و همکاران ( )1395در پژوهش خود به
تأثير مستقيم مديريت دانش بر نوآوري سازماني اشاره

سوبودووا و کودلکوا ( )2011در پژوهشي به اين

نمودند .همچنين در اين پژوهش مشخص شد که

نتيجه دست يافتند که مديريت دانش عاملي زمينهساز

مديريت دانش توسط هوش سازماني بهصورت

جهت ايجاد نوآوري در سازمان است.

غيرمستقيم بر نوآوري سازماني نقش دارد.

احمدالدوجايلي
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( )2012در پژوهشي با عنوان

نتايج پژوهش رستگار و مقصودي ( )1395حاکي

تأثير سرمايه فکري بر نوآوري سازمانﯽ در بين  32نفر

از آن بود که رهبري تحولآفرين با حضور متغير

از کارمندان صنعت خودروسازي و نساجي عراق انجام

ميانجي تسهيم دانش تأثير مثبت و معناداري بر نوآوري

داد به اين نتيجه دست يافت که سرمايه انسانﯽ و

سازمانﯽ دارد.

ساختاري تأثير مثبت و معناداري بر نوآوري سازماني

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ميرکمالي و چوپاني ( ،)1390پژوهشﯽ با عنوان

نيکنام صفري ( )1393در پژوهش خود با عنوان
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شکل :1مدل مفهومي
نتايج پژوهش هدايتي ولوکال ،جمشيدي و امين

اين تحقيق ،الگوي مفهومي پژوهش به شرح شكل

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

بيدختي ( )1395نشان داد که متغيرهاﻱ فرهنگ

شماره  1است.

يادگيرﻱ ،مديريت دانش و نوآورﻱ سازماني دو به دو

با توجه به الگوي مفهومي تحقيق ،فرضيه اصلي

با هم همبستگي و رابطه دارند .و همچنين نتايج

پژوهش حاضر ،ايفاي نقش مديريت دانش بهعنوان

حاصل از الگوﻱ معادالت ساختارﻱ نشان داد که

متغير ميانجي در رابطهي بين سبک رهبري تحولآفرين

نوآورﻱ سازماني زماني كه مديريت دانش در سازمان

و نوآوري سازماني است؛ و بهمنظور بررسي اين

حاكم باشد از فرهنگ يادگيرﻱ تأثير ميپذيرد.

فرضيه ،فرضيههاي ويژه زير تدوين گرديد:

حيات و همکاران ،)2015( 60پژوهشي را با عنوان

 .H1رابطه مثبت و معنيداري بين سبک رهبري

نقش سبکهاي رهبري در فرايند مديريت دانش انجام

تحولآفرين و نوآوري سازماني در شرکت ايرانخودرو

دادند ،نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که رهبري

وجود دارد.

تحولگرا و مبادلهاي ارتباط مثبت و معنيداري با

 .H2رابطه مثبت و معنيداري بين سبک رهبري

مديريت دانش دارند .نتايج ديگر نشان داد که ارتباط

تحولآفرين و مديريت دانش در شرکت ايرانخودرو

بين رهبري تحولگرا با ابعاد مديريت دانش (خلق،

وجود دارد.

اشتراکگذاري ،ذخيرهسازي و استفاده از دانش) مثبت

 .H3رابطه مثبت و معنيداري بين مديريت دانش و

و معنيدار بود .همچنين ارتباط بين رهبري مبادلهاي و

نوآوري سازماني در شرکت ايرانخودرو وجود دارد.

ابعاد مديريت دانش معنيدار بود.

 .H4مديريت دانش رابطهي بين سبک رهبري

با مطالعه ادبيات و پيشينه پژوهشي بهنظر ميرسد که

تحولآفرين و نوآوري سازماني را واسطهگري ميکند.

سبک رهبري بر رفتار و انگيزش کارکنان تأثير بسزايي
دارد و بهويژه رهبري تحولآفرين ازجمله مهمترين

روش تحقيق

عوامل زمينهساز جهت تحريک و آمادهسازي کارکنان

پژوهش حاضر بدين دليل که دانش کاربردي را در

جهت ايجاد تغيير و نوآوري ميباشد .از طرف ديگر در

مورد کيفيت رابطه و تأثيرپذيري ميان متغيرها توسعه

ادبيات مربوط به حوزه نوآوري ،دانش بهعنوان يکي از

ميدهد ازنظر هدف كاربردي و ازنظر روش گردآوري

مهمترين عوامل خلق نوآوري معرفي شده است و

دادها ،توصيفي است .روش انجام تحقيق نيز بهصورت

اهميت مديريت دانش و رابطه آن با نوآوري بهطور

پيمايشي بوده چراکه به توصيف وضعيت متغيرها و نيز

گسترده از طرف پژوهشگران تأييد شده است .لذا با

روابط ميان آنها ميپردازد .جامعه آماري موردنظر در

كمك بررسي ادبيات موضوع و با توجه به دغدغه اصلي

اين تحقيق کارکنان شرکت ايرانخودرو شهرستان

بررسي نقش واسطهاي مديريت دانش در ارتباط ميان رهبري تحولآفرين و نوآوري سازماني 59 /

شيروان بوده که تعداد آنها برابر با  60نفر بوده است.

داخلي براي مقياسهاي چندعاملي است مورد ارزيابي

پرسشنامهي اين تحقيق شامل  47گويه در سه بخش

قرار گرفت.

مديريت دانش ،سبک رهبري تحولگرا و نوآوري

جدول شماره  :1نتايج تعيين پايايي ابزار تحقيق

سازماني ميباشد که پاسخهاي آن در  5طيف ليکرت

مديريت دانش

نوآوري سازماني

رهبري تحولگرا

قسمتبندي شده است .قسمت اول (رهبري تحولگرا)

0/856

0/917

0/950

شامل  20گويه ميباشد و از پرسشنامه استاندارد باس
و آوليو
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( )200استفاده شده است .قسمت دوم

(نوآوري سازماني) شامل  17گويه ميباشد که ترکيبي
از پرسشنامههاي جيمنز و همکارانش ( ،)2008پنيادز
( ،)2006پراجگو و سوهل

63

جدول شماره ( )1مقدار اين ضريب را براي مؤلفههاي
تحقيق نشان ميدهد.

62

( )2006است .قسمت

سوم مربوط به (مديريت دانش) است که از  10گويه

يافتههاي تحقيق
جدول  :2ميانگين و انحراف معيار

تشکيل شده است (مديريت دانش) شامل  10گويه
ميباشد که برگرفته از تحقيقات چن و همکاران
( )2011است .با اينكه ابزار مورد استفاده در تحقيق

رهبري تحولگرا

0/755

2/177

استاندارد بوده و از منابع معتبري استخراجشده است ،اما

نوآوري سازماني

0/718

2/358

به جهت كسب اطمينان بيشتر و تطابق هرچه بيشتر

مديريت دانش

0/727

2/230

گويههاي آن با محيط واقعي شرکتهاي توليدي،

قبل از بررسي روابط علتومعلولي بين متغيرها،

پرسشنامه در اختيار چند تن از اساتيد گروه مديريت

همبستگي آنها از طريق همبستگي پيرسون مورد

قرار گرفت تا از نقطه نظرات آنان در جهت بهبود هرچه

بررسي قرار گرفت .همانطور که در جدول شماره ()3

بيشتر گزارهها استفاده نموده و اقدامات اصالحي الزم

مشاهده ميشود ،نتايج ماتريس همبستگي نشان ميدهد

صورت گيرد .همچنين روايي پرسشنامه نيز با استفاده

که بين مؤلفههاي رهبري تحول آفرين و متغيرهاي

از روايي محتوايي توسط اساتيد و کارشناسان بررسي و

نوآوري سازماني و مديريت دانش رابطهي مثبت و

مورد تأييد قرار گرفت .پايايي ابزار نيز با استفاده از

معنادار در سطح  0/01وجود دارد.

ضريب آلفاي كرونباخ كه رايجترين آزمون سازگاري
جدول :3ماتريس همبستگي رابطه مؤلفههاي رهبري تحول آفرين با نوآوري سازماني و مديريت دانش
متغيرهاي پژوهش

نوآوري توليدي

نوآوري فرايندي

نوآوري اداري

نوآوري

مديريت دانش

ترغيب ذهني

**0/54

**0/58

**0/55

**0/61

**0/64

نفوذ آرماني

**0/42

**0/55

**0/47

**0/54

**0/51

انگيزش الهام بخش

**0/56

**0/49

**0/54

**0/60

**0/58

مالحظه فردي

**0/43

**0/51

**0/44

**0/55

**0/61

رهبري تحولي

**0/60

**0/50

**0/28

**0/65

**0/67

مديريت دانش

*0/17

*0/24

*0/22

**0/25

1

** معنيداري در سطح 0/01

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

انحراف معيار

ميانگين
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جدول  :4اثرات متغيرهاي پژوهش
اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

کل اثر

عدد معني اري

نتيجه آزمون

متغيرها
رهبري تحولآفرين

نوآوري سازماني

0/71

0/20

0/91

17/24

تاييد فرضيه

رهبري تحولآفرين

مديريت دانش

0/72

**

0/72

18/02

تاييد فرضيه

نوآوري سازماني

0/28

**

0/28

4/71

تاييد فرضيه

مديريت دانش

همانطور که مشخص شد ،کليه همبستگيهاي
موجود معنادار است (معنيداري در سطح  .)0/01از

موردنظر تائيد ميگردد؛ در غير اين صورت ،آن ضريب
مسير معنيدار نبوده و فرضيه موردنظر رد ميشود.

بين مؤلفههاي رهبري تحولآفرين ،مولفهي ترغيب

با توجه به دادههاي جدول شماره ( )4ضريب

ذهني بيشترين ارتباط را با نوآوري ( ،r=0/61و

مسير بين سبک رهبري تحولگرا و مديريت دانش

 )P≤0/01و مديريت دانش ( ،r=0/64و  )P≤ 0/01دارا

 0/72ميباشد که با توجه به درجه معناداري 0/001

ميباشد.

<Pکه کمتر از  0/05ميباشد و همچنين عدد

سال هفتم /شماره بيستم و سوم /پائيز 1395

بهمنظور آزمون فرضيهها و مدل پيشنهادي ،مبني بر

معنيداري که مقدار آن بيشتر از  1/96است ،فرضيه

ايفاي نقش ميانجي مديريت دانش در رابطهي بين

مذکور تائيد ميگردد ،به عبارتي رهبري تحولگرا بر

سبک رهبري تحولآفرين و نوآوري سازماني ،دادههاي

مديريت دانش تأثير دارد .همچنين ضريب مسير بين

جمعآوري شده از طريق تحليل مسير و با استفاده از

مديريت دانش و نوآوري سازماني نيز  0/28ميباشد

نرمافزار تحليل شد .الزم به ذکر است که حجم نمونه

که با توجه به درجه معناداري  p< 0/001که کمتر از

64

 0/05ميباشد فرضيه مذکور نيز تائيد ميگردد و در

( )1987داراي کفايت نميباشد ،چرا که بر اساس اين

نهايت ضريب مسير بين سبک رهبري تحولگرا و

معيار ميبايست به ازاي هر متغير آشکار 15-10شرکت

نوآوري سازماني بصورت مستقيم 0/71 ،و با نقش

کننده وجود داشته باشد؛ بنابراين ،به جاي استفاده از

واسطهاي مديريت دانش  0/20ميباشد؛ به اين ترتيب،

مدل معادالت ساختاري ترجيج داده شد با استفاده از

در مجموع ميتوان گفت که سبک رهبري تحولگرا از

ضرايب مسير يا تنها اکتفا کردن به متغيرهاي مشاهده

طريق نقش واسطه مديريت دانش با ضريب مسير

شده و سطح معنيداري آنها و همچنين نتايج حاصل-

 )0/71 + 0/72 * 0/28( 0/91بر نوآوري اثرگذار

شده براي متغيرهاي واسط ،فرضيههاي تحقيق مورد

است؛ بنابراين فرضيه مذکور تائيد ميشود .با توجه به

ارزيابي قرار گيرد .مقدار ( p-valueمقدار احتمال)

نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش ،ميتوان مدل نهايي

معنيداري ضرايب مسير را نشان ميدهد ،اگر مقدار

پژوهش را ارائه نمود:

بحراني در پژوهش حاضر بر مبناي معيار بنتلر و چو

موردنظر از  0/05کمتر باشد ،مسير و ضريب مسير
نوآوري
0/71
رهبري تحولگرا
0/28

مديريت دانش

0/72

شکل  .2الگوي مفهومي پژوهش (نهايي)
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همانطور که در شکل شماره  2مشخص شده است،

ترغيب ذهني ،انگيزش الهامبخش ،مالحظهگرايي

تمامي روابط موجود در پژوهش مورد تأييد قرار

فردي) و مديريت دانش رابطه معناداري وجود دارد.

گرفت؛ بنابراين تمامي فرضيههاي پژوهش تاييد

نتايج ماتريس همبستگي حاکي از اين بود که از ميان

گرديد.

مولفههاي رهبري تحولگرا ،مولفهي ترغيب ذهني
بيشترين ارتباط را با مديريت دانش دارد .همچنين

بحث ،نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج تحليل مسير نشان داد که رهبري تحولي بر روي

سازمانها را با تنگناهاي رقابتي و فنّاورانه مواجه

بهطور مستقيم با نتايج ،پليتيس و کرافورد (،)2001

ساخته و تداوم روشهاي سنتي را غيرممکن ساخته

نيکبخت و همکاران ( ،)1389بيراسناو و همکاران

است ،بسياري از سازمانها و شرکتهاي بخشهاي

( ،)2013حيات و همکاران ( ،)2015رستگار و

اقتصادي و اجتماعي به لزوم نوآوري پي بردهاند؛ و

مقصودي ( )1395و تا حدودي با نتايج نيکنام صفري

درنتيجه ،چنين شرايطي موجب اهميت و عالقه

( )1393که رابطه بين سبک رهبري تحولآفرين و

سازمانها و نيز پژوهشگران به بررسي و شناسايي

مديريت دانش را مورد تأييد قرار دادهاند ،همسو

عوامل مؤثر در ايجاد نوآوري شده است .نکته ضروري

ميباشد .رهبري تحولآفرين از طريق گفتار و کردارش

اين است که نوآوري ،خالقيت و تغيير بهسادگي اتفاق

و با ايجاد محيطي همکارانه و مبتني بر اعتماد و نفوذ

نميافتد و حتي در بسياري از مواقع يک تجربه

فراواني که در بين پيروانش دارد ميتواند به اقدامات

استرسزا براي کارکنان است .بروز رفتار نوآورانه از

مديريت دانش کمک کند؛ رهبران تحولي از طريق

سوي کارکنان تا حدود زيادي نيازمند دارا بودن انگيزه

ترغيب و تأثيرگذاري بر ادراکات و ارزشهاي کارکنان

و روحيه کمالطلبي و نيز قدرت ريسکپذيري و

انگيزه و ميل به خلق و تسهيم دانش را در کارکنان

همچنين الهام گرفتن و تشويق شدن ميباشد در همين

بوجود ميآورند .در واقع رهبران تحولگرا از طريق

راستا ،نقش رهبري حائز اهميت است؛ بهويژه رهبري

آگاه ساختن کارکنان از اهداف و مأموريت سازمان ،باال

تحولآفرين بهعنوان يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر

بردن انگيزش و عالقه کارکنان براي کار و تشويق و

نوآوري مورد شناسايي قرار گرفته است .اما مسئله مهم

ترويج اين نوع تفکر که همواره فراتر از منافع فردي

اين است که رهبران تحولآفرين با چه سازوکاري

بينديشند موجب خلق ،انتشار و کاربرد دانش در

نوآوري کارکنان را تحت تأثير قرار ميدهند؟ امروزه

سازمان ميشوند ،زيرا خلق و تسهيم دانش به وجود

رقابتپذيري سازمانها و صناﯾع به ميزان کمتري بر

جوي صميمانه ،تعامالت باز و نزديک و اعتماد به

عوامل سنتي (سرمايه ،زمين ،نيروي کار) استوار است

حسن نيت همکاران و اعضاي سازمان و محيطي

و دانش و مديريت آن به ميزان زيادي جاﯾگزﯾن اين

برانگيزاننده نياز دارد.

عوامل قديمي شده است .بنابراين هدف اصلي اين

در فرضيه دوم پژوهش حاضر ،رابطه بين مديريت

پژوهش بررسي نقش واسط مديريت دانش در رابطهي

دانش و نوآوري سازماني مورد بررسي قرار گرفت.

بين سبک رهبري تحولآفرين و نوآوري سازماني در

يافتههاي آزمون حاکي از آن بود که رابطهي مثبت و

بين کارکنان ايرانخودرو شهرستان شيروان بود.

معنيداري بين مديريت دانش و نوآوري سازماني

نتايج بررسي فرضيه اول پژوهش نشان داد که بين

وجود دارد و مديريت دانش بر نوآوري سازماني تأثير

شاخصهاي سبک رهبري تحولي (نفوذ آرماني،

مثبت و معناداري دارد .و اين نتايج با يافتههاي پژوهش

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

با توجه به شرايط پيچيده و جديد عصر حاضر که

مديريت دانش تأثير مثبت و معناداري دارد .اين يافتهها
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زارعي و همکاران ( ، )1395هدايتي ولوکال ،جمشيدي

جديد ضروري به نظر ميرسد .با اينحال ،ايجاد رفتار

و امين بيدختي ( ،)1395دلگادو و همکاران (،)2011

نوآورانه بخصوص در سطح گروهي بهراحتي

دارچ ( ،)2005چنگ و لي ( ،)2008سوبودووا و

امکانپذير نيست؛ چراکه هر سازمان (گروه) متشکل از

کودلکوا ( )2011و بيراستاو و همکاران ()2013

اعضاي مختلف با خواستهها ،انتظارات ،ويژگيها و

همراستا است؛ بعالوه ،نتايج دلگادو و همکاران

توانمنديهاي متفاوت است؛ لذا افراد هر سازمان

( )2001و احمدالدوجايلي ( )2012که اثرات مثبت و

ميبايست توسط عاملي قدرتمند متحد و همنوا گرديده

معنادار داراييهاي دانشي (سرمايه فکري) بر

و در يک مسير مشخص هدايت شوند .بر همين اساس

قابليتهاي نوآوري را تأييد نمودند نيز بهصورت

رهبري تحولآفرين با برانگيختن و باال بردن انگيزش،

غيرمستقيم با نتايج پژوهش حاضر همخواني و تطابق

ترغيب ذهني و ايجاد چشمانداز ،کارکنان را از لحاظ

دارد .در دنياي آشفته و رقابتي امروز ،دانش بهطور

روانشناختي توانمند ميسازد و آمادگي کارکنان جهت

گستردهاي منبع اصلي مزيت رقابتي شرکتها

برخورد با موقعيتهاي چالشبرانگيز و پيچيده را باال

شناختهشده است و سرمايه فکري و دانشي مهمترين

ميبرد و همچنين اساس و شالودهاي براي تغييرات

سرمايههاي سازمانها محسوب ميشوند ،از طرف

بلندمدت سازماني که دسترسي به اهداف باالتري را

ديگر پاسخگوﯾﯽ سازمانها به نﯿازهاي جامعه و

براي نظام سازماني ميسر ميسازد فراهم ميکند،.

نوآوري تابعﯽ از متغيرهاي کيفيت تخصصي کارکنان و

بنابراين يکي از مؤثرترين عوامل ايجاد و پرورش

مدﯾران آن است؛ بنابراين تالش براي ارتقاي نوآوري

نوآوري و خالقيت در کارکنان وجود رهبري است که

تنها از طريق کسب ،خلق ،ذخيرهسازي ،تسهيم و

بتواند با نفوذ ،تأثيرگذاري ،ترغيب و الهام بخشي خود

کاربرد دانش بهوسيلهي افراد و گروهها ممکن ميشود.

کارکنان را از درون برانگيخته سازد و اعتمادبهنفس و

همچنين ،نتايج بررسي فرضيه سوم پژوهش نيز

توانايي الزم جهت پاسخهاي نوآورانه را تقويت کند.

نشان داد که بين رهبري تحولگرا و نوآوري سازماني،

بر اساس يافته اصلي پژوهش ،تأثير غيرمستقيم،

رابطه معناداري وجود دارد .نتايج ماتريس همبستگي

مثبت و معنادار رهبري تحولگرا بر نوآوري سازماني

حاکي از اين بود که از ميان مولفههاي رهبري

با ميانجيگري مديريت دانش تأييد شده است .شدت

تحولگرا ،مولفهي ترغيب ذهني بيشترين ارتباط را با

تأثير اين متغير ميانجي ( )0/20ميباشد؛ اين بدان

نوآوري سازماني دارد .همچنين نتايج تحليل مسير

معناست که  20درصد از تأثير کلي رهبري تحولگرا بر

نشان داد که رهبري تحولگرا بر روي نوآوري سازماني

نوآوري سازماني از طريق غيرمستقيم و مثبت مديريت

تأثير مثبت و معناداري دارد .اين نتايج همسو با

دانش تبيين ميگردد .اين نتيجه ،با نتايج پژوهشهاي

يافتههاي مشبکي و پويا ( ،)1387ميرکمالي و چوپاني

رستگار و مقصودي ( ،)1395بيراستاو و همکاران

( ،)1390خان ،رحمن و فاطيما ( ،)2009جانگ ،چاو و

( )2013و تا حدودي با نتايج نيکنام صفري ()1393

وو ( )2003و بيراسناو و همکاران ( )2013است که

همسو است .در اين راستا ،همانطور که واضح است که

نشان دادند رهبري تحولگرا تأثير مستقيمي بر نوآوري

وونگ ( )56 ،2005اظهار داشته است ،عملکرد

دارد .با توجه به تغيير و تحوالت روزافزون عصر

مديريت دانش خصوصاً توزيع دانش بر نوآوري و

حاضر و رقابت شديدي که بين سازمانها وجود دارد،

خالقيت کارکنان اثرگذار است؛ چنانکه ديو پليسس

تداوم روشهاي سنتي امکانپذير نيست و پاسخ

( )2007نيز بيان ميکند که مديريت دانش نقش مهمي

مقتضي به محيط متغير و ايجاد و توسعهي قابليتهاي

را در نوآوري ايفا ميکند و توجه به آن باعث کاراتر و
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اثربخشتر شدن فرايند نوآوري ميشود .و در همين

سازمانهاي آموزشي نيز توجه شود بهخصوص به

زمينه بسياري از صاحبنظران دانش را سرچشمهي

نوآوري در بين اعضاي هيئتعلمي در محيطهاي

ايجاد تغيير و نوآوري دانستهاند (چانگ و لي2008 ،؛

پژوهشي که نگاه متفاوتي به نوآوري دارند و به

ليائو و يو2010 ،؛ سوبودووا و کولکوا .)2011 ،با اين

موضوعاتي چون جو ،سالمت سازماني و سکوت

وجود ،خلق ،توزيع و کاربرد دانش به آساني صورت

سازماني که هر يک از اين موارد تأثير بسزايي در به

نميگيرد و در حتي در بسياري از مواقع در اين مسير

اشتراکگذاري دانش در بين کارکنان دارند توجه شود.

موانع متعددي نيز وجود دارد .بر اين اساس با توجه به

از جمله مهمترين محدوديتهاي اين پژوهش ميتوان

ماهيت انساني و اجتماعي اقدامات مربوط به مديريت

به عدم تعميم نتايج آن به ساير جوامع و سازمانها و

دانش ،نقش رهبران سازمان بسيار تعيين کننده است.

همچنين محدود بودن نمونه پژوهشي اشاره نمود.

چرا که سبک رهبري در ايجاد و گسترش مديريت
دانش موثر است؛ از اين ميان رهبران حولي از طريق

منابع و مأخذ

ترغيب و الهام بخشيدن به کارکنان و فراهم آوردن

افرازه ،عباس .)1384( .مديريت دانش (مفاهيم ،الگوها،

زمينهي اعتماد دوجانبه و همراه با احترام به ايدهها

اندازهگيري و پيادهسازي) .تهران :انتشارات دانشگاه

زمينهساز خلق ،تسهيم و کاربرد صحيح و هدفمند

صنعتي اميرکبير.

( )2005اظهار ميدارد رهبران تحولگرا داليلي را براي

توسعه کارآفرﯾنﯽ بر پاﯾه مدﯾرﯾت دانش .مجله

پيروان خود ارائه ميدهند تا ادراکات ،ارزشها و

مديريت توسعه و تحول.43-33 :)24( 8 ،

نگرشهاي خودشان را تغيير دهند و جرياني از

تقوي ،مصطفي و شفيعزاده ،حميد .)1388( .اصول و

ايدههاي جديد و چالش برانگيز براي زيردستان فراهم

مباني مديريت دانش .رشد و فناوري-48 ،)18( 5 ،

ميکنند؛ پيروان را تحريک ميکنند که درباره راههاي

.55

جديد و نو فکر کنند و ارزشها و اعتقادات قديميشان

جليليان ،حميدرضا؛ مرادي ،مرتضي؛ کاکاييمأوايي،

را دوباره ارزيابي کنند و بر حل مسئله تأکيد کنند

حسين .)1389( .رهبري تحولگرا و خالقيت

چيزي که انتظار ميرود منجر به بروز خالقيت و

کارکنان .دوماهنامهي توسعه انساني پليس:)32( 7 ،

نوآوري در بين کارکنان گردد .در واقع رهبران

.59-72

ميتوانند انتظارات و چشماندازهاي روشني را براي

چوپاني ،حيدر .)1390( .بررسي رابطه بين رهبري

پيروان ترسيم کنند و از طرف ديگر رهبران تحولي

تحولآفرين با گرايش به نوآوري سازماني در شرکت

همواره از ايدهها ،چشماندازها يا نقطهنظرات جديد

سهامي بيمه البرز ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،مديريت

پيروان استقبال ميکند و عالوه بر اين خود رهبر نيز به

آموزشي ،دانشگاه تهران.

عنوان يک الگوي خالق و نوآور براي پيروان عمل

حاجي کريمي ،عباسعلي؛ رضاييان ،علي؛ آذر ،عادل؛

ميکند و سطح انگيزش دروني کارکنان را جهت ميل

دهقانيان ،حامد .)1390( .تحليل ميان سطحي تأثير

به تغيير و تحول و درنتيجه خالقيت و نوآوري باال

رهبري تحولي و روابط گروه کاري بر توانايي حل

ميبرند.

مسئله و رفتارهاي نوآورانه کارکنان .فصلنامه

در نهايت براي تحقيقات آينده پيشنهاد ميشود
عالوه بر نوآوري در محيطهاي توليدي به نوآوري در

مطالعات مديريت راهبردي.15-31 :)5( 2 ،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

دانش در سازمان ميگردد .همانطور که هامفريز

اکرامي ،محمود و قلمکاري ،مهان .)1395( .ارائه مدل
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رستگار ،عباسعلي و مقصودي ،طاهره .)1395( .بررسﯽ
تأثﯿر رهبري تحولآفرﯾن بر نوآوري سازمانﯽ با

مﯿانجﯿگري تسهﯿم دانش .مطالعات مديريت (بهبود و
تحول).182-157 :)80( 25 ،
زارعي ،عظيم؛ مقدم ،عليرضا؛ مهماننوازان ،سهيال و
شهرياري ،مهري .)1395( .بررسي نقش هوش

ميرکمالي ،محمد .)1385( .رهبري و مديريت آموزشي،
تهران :انتشارات يسطرون ،چاپ هفدهم.
ميرکمالي ،محمد؛ چوپاني ،حيدر .)1390( .رابطهي بين
رهبري تحولآفرين با گرايش به نوآوري سازماني در

يک شرکت بيمه ،پژوهشنامه بيمه (صنعت بيمه
سابق).181-155 :)103( 3 ،

سازماني و يادگيري سازماني در تبيين رابطه بين

ميرکمالي ،محمد؛ شاطري ،کريم و يوزباشي ،عليرضا.

مديريت دانش و نوآوري سازماني .فصلنامه ابتکار و

( .)1392تبيين نقش رهبري تحولآفرين در گرايش

خالقيت در علوم انساني.32-1 :)4( 5 ،
طبرسا ،غالمعلي؛ ابدالي ،رقيه و حاتمي ،سکينه.

به

خالقيت

سازماني.

فصلنامه

نوآوري

و

ارزشآفريني31-21 :)3( 1 ،

( .)1388نقش دانشگاه در مديريت دانش و ارتباط آن

ناظم ،فتاح .و پور شفيعي ،دانش .)1391( .بررسي

با نوآوري ،فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه

رابطه سبک رهبري عملگرا و تحولگرا با مديريت

اسالمي.157-172 .)4( 13 ،

سرمايه فکري در سازمان آ.پ ،فصلنامه رهبري و
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فالح شمس ،ميرفيض؛ بوداقي خواجهنوبر ،حسين و
دلنواز اصغري ،بيتا .)1391( .بررسي رابطه بين هوش

مديريت آموزشي،دانشگاه آزاد اسالمي واحد
گرمسار.160-145 :)1( 6 ،

سازماني و خالقيت کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمي

نورشاهي ،نسرين .)1388( .بررسي رابطهي پيامدهاي

واحد تهران مرکزي در سال  ،1388مجله فراسوي

رهبري و ابعاد سبک رهبري تحولگرا در ميان

مديريت.166-149 :)21( 6 ،

روساي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شهر

قادري ،اسماعيل .)1388( .رهبري تحولآفرين رکن
اصلي در توسعه و ارتقاي هوش سازماني ،عصر
مديريت ،ش .13-12

تهران ،مطالعات تربيتي و روانشناسي-13 :)3( 10 ،
.25
نيکبخت ،اکرم؛ سيادت ،علي؛ هويدا ،رضا .و مقدم،

مرادي ،محمود؛ عبداللهيان ،فرزانه و صفردوست ،عطيه.

اعظم .)1389( .رابطهي بين مديريت دانش با سبک

( ،)1391بررسي نقش ظرفيت دانش بر رابطه بين

رهبري مديران گروههاي آموزشي از ديدگاه

يادگيري از خطاهاي سازماني و نوآوري سازماني،

هيئتعلمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،مديريت

فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و

اطالعات سالمت؛ .224-216 :)2( 7

تحول).149-121 :)69( 22 ،

نيکنام صفري ،صادق .)1393( .بررسي رابطه سبکهاي

مشبکي ،اصغر و پويا ،عليرضا ،)1387( .رهبري و

رهبري با خالقيت با توجه به نقش ميانجي تسهيم

خروجي توليدي نوآوري (تمرکز روي اجزاء زنجيره

دانش .پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده ادبيات و

عرضه :موردي از قطعه سازان اتومبيل در ايران)،

علوم انساني دانشگاه هرمزگان.

پژوهشهاي مديريت عمومي.191-216 :)1( 1 ،

هدايتي ولوکال ،آتنا؛ جمشيدي ،الله و امينبيدختي،

موغلي ،عليرضا .)1381( .طراحي الگوي رهبري

علياکبر .)1395( .نقش ميانجي مديريت دانش در

تحولآفرين در سازمانهاي اداري ايران ،مجله دانش

رابطة بين فرهنگ يادگيرﻱ و نوآورﻱ سازماني

مديريت.77-100 :)62( 16 ،

كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بابل .پژوهشنامه
مديريت اجرايي.134-113 :)15( 8 ،
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