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چکیده
نیاز به خالقیت و نوآوری در سازمانها ،به ویژه آنهایی که تکنولوژی مبنا هستند ،نسبت به گذشته بیشتر احساس میشود و
توسعه خالقیت و نوآوری در سازمان ،وابسته به وجود رهبرانی است که روحیه مولد بودن را در زیردستان تزریق نمایند .تحقیق
حاضر به بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر خالقیت و نوآوری کارکنان در صنعت پتروشیمی و نقش میانجی رفتارهای کاری
مولد در این بین پرداخته است .دادهها از نمونهای شامل  162نفر از کارکنان شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی در استان
لرستان ،بهوسیله پرسشنامههای استاندارد گردآوری شد .فرضیهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزئی و با استفاده از نرمافزار  Smartpls.3آزمون شد .نتایج آزمون مدل ساختاری برای فرضیههای دارای تأثیر
مستقیم نشان داد که رهبری تحولگرا تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری بر متغیرهای خالقیّت و نوآوری و رفتارهای کاری موّلد
دارد (فرضیههای اول تا سوم) .همچنین رفتارهای کاری مولّد تأثیر مستقیمی بر خالقیّت و نوآوری داشت (فرضیههای چهارم و
پنجم) .نتایج آزمون مدل ساختاری برای فرضیههای میانجی بیانگر تأیید این فرضیهها بود و نقش میانجی رفتارهای کاری مولد
در رابطه بین رهبری تحولگرا و خالقیّت و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت (فرضیههای ششم و هفتم) .در مجموع خلق و توسعه
رفتارهای کاری مولد توسط رهبران تحولگرا در صنعت پتروشیمی میتواند این رهبران را به هدف توسعه خالقیت و نوآوری
نزدیکتر سازد.
کلیدواژهها :خالقیّت ،نوآوری ،رهبری تحولگرا ،رفتارهای کاری موّلد ،صنعت پتروشیمی.
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مقدمه

امروزه اکثر سازمانها با محیطی پویا با مشخصههای تغییرات تکنولوژیک سریع ،چرخه حیات محصول
کوتاهتر و جهانیسازی مواجه هستند ( .)Jung et al., 2003سازمانها برای رشد و توسعه موقعیت خود در
این شرایط رقابتی بهناچار بایستی شیوهای جدید مقتضی با میزان تغییرات و پیشرفت سریع بازار اتخاذ کنند.
یکی از الزامات توسعه و پیشرو بودن بهرهگیری از رویکرد خالقیت و نوآوری است .چالش بزرگ برای
شرکتها خلق سازمانی است که انجام اثربخش فعالیتها را تضمین نموده و خالقیّت را نیز بین اعضا
توسعه دهد؛ زیرا ایدههای خلّاق میتواند چارچوبی را برای نوآوری ،تغییر و رقابتپذیری فراهم سازد
(.)Hirst, Van Knippenberg, Zhou, Quintane & Zhou, 2015
تداوم فعالیّت و حفظ حیات در فضای رقابتی کنونی نیازمند افکار خلّاق و نوآوریهای مداوم و مستمر
است .صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم در اقتصاد و تولید جهانی به شمار میآید بهطوریکه بر اساس
آمارهای رسمی نزدیک به  10درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان در زنجیره تولید صنایع پتروشیمی
حاصل میشود .با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها ،مدیران صنایع پتروشیمی سعی بر
افزایش خدمات نوین با ارائه محصوالت جدید از طریق بهبود قابلیتهای خود دارند تا از طریق ارائه
خدماتی متمایز از رقبا ،به مشتریان بیشتری دست یابند .مدیران صنعت پتروشیمی میانبر موفقیت در این
صنایع را توجه به خالقیت و نوآوری میدانند که میتواند سرعت رشد را در این حوزه مهم افزایش دهد.
از طرفی با نگاهی به شرایط موجود در داخل کشور عواملی همچون نقش استراتژیک صنعت
پتروشیمی در تولید و اقتصاد داخلی ،تولید مواد اولیه و پایه صنایع دیگر ،فعالیت در فضای رقابتی بینالمللی
در رقابت با شرکتهای بینالمللی قدرتمند ،وجود شرایط تحریم و نیاز به تکنولوژیهای نوین ساخت
محصوالت و ماشینآالت مورد نیاز و بسیاری دالیل دیگر می توان اهمیت توجه به خالقیت و نوآوری را
در این صنعت بهوضوح مشاهده نمود .در همین راستا خلق و توسعه خالقیّت و نوآوری در کارکنان هدفی
است که مدیران و رهبران این صنعت در چنین شرایطی به دنبال آن هستند .توسعه خالقیّت و نوآوری در
الیهها و سطوح مختلف سازمان همواره مورد توجه رهبران و مدیران این مجموعه قرار داشته و استراتژیها
و راهکارهای متنوعی را برای توسعه آن دنبال نمودهاند که بهکارگیری شیوههای نوین رهبری و هدایت
کارکنان از این جمله میباشد .شواهد پژوهشی نشان دادهاند که در بین سبکهای مختلف رهبری ،رهبری
تحولگرا با ویژگیهایی همچون انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی و مالحظات فردی
میتواند شرایط مساعدتری را برای توسعه خالقیت و نوآوری فراهم سازد .بدین صورت که رهبری
تحولگرا با الهامبخش یدن به پیروان ،انگیزش الزم را برای بهبود و توسعه عملکرد از طریق تحول در
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اخالقیات ،ایدهآلها ،عالیق و ارزشهای شخصی فراهم میسازد که میتواند الزمه خالقیّت ،نوآوری به
شمار آید (.)Strauss et al., 2009
از جانبی دیگر در فضای رقابت کنونی حیات سازمانها وابسته به کارکنان مولّدی است که فعّاالنه در
جستجوی تغییر و بهبود محیط کار بوده و به دنبال سرمایهزایی و انجام فعالیتهایی باشند که میتواند منجر
به بروندادهای کاری بزرگتر شود .کارکنانی با ویژگیهای رفتارهای کاری موّلد 1از قبیل تأثیرگذاری،
خودآغازگری ،تفکر رو به جلو و مشتاق برای مشارکت فعّال ( & Wihler, Blickle, Ellen, Hochwarter

 .)Ferris 2017نهتنها سبک رهبری در توسعه خالقیت و نوآوری تأثیرگذار است بلکه سبک رفتاری
کارکنان نیز در این بین اهمیت بسزایی دارد .پژوهش حاضر یکی از استراتژیهای مناسب برای توسعه
خالقیّت و نوآوری توسط رهبران سازمان را ،خلق و بهکارگیری رفتارهای کاری موّلد میداند .در مجموع
هرچند مفاهیمی همچون تحول ،مولد بودن ،خالقیت و نوآوری بسیار به هم نزدیک هستند ،ولی از لحاظ
تئوریک شناسایی چگونگی تبدیل شدن رفتارها و نیات تحولگرای رهبر به خالقیت و نوآوری در
زیردستان سؤالی ارزشمند است که میتواند پاسخی مناسب داشته باشد.
از لحاظ تئوریک تحقیق کنونی بر آن است تا خلق و توسعه رفتارهای کاری مولد زیردستان به وسیله
رهبری تحولگرا را به عنوان یکی از عوامل میانجی در این رابطه بررسی نماید؛ بدین شکل که تشویق
رفتارهای کاری مولد که نتیجه سبک تعاملی رهبر تحولگرا با پیروان است در پاسخ میتواند موجب بیشتر
شدن و توسعه خالقیت و نوآوری در آنان شود .تجمیع تحولگرایی رهبر و شخصیت مولد کارکنان بهطور
همافزا فضایی را ایجاد خواهد کرد که خالقیت و نوآوری بهطور چشمگیری توسعه یابد .از طرفی نتایج
بررسی پیشینه حاکی از این است که خأل عمیقی به ویژه در مطالعه رفتارهای کاری مولد در مطالعات
داخلی وجود دارد .این در حالی است که تاکنون در رابطه با نقش رهبری تحولگرا در توسعه خالقیّت و
نوآوری در صنعت پتروشیمی و به ویژه نقش میانجی رفتارهای کاری موّلد در رابطه بین رهبری تحولگرا
و خالقیّت و نوآوری تحقیقی انجام نشده است؛ بنابراین این سؤال مطرح میشود که نقش رهبری
تحولگرا در توسعه خالقیت و نوآوری کارکنان در صنعت پتروشیمی چگونه است و آیا رفتارهای کاری
موّلد میتواند نقش میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا و خالقیّت و نوآوری داشته باشد؟
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
خالقیّت ،نوآوری و رهبری تحولگرا

1

امابیل ( )1988خالقیّت را به عنوان خلق ایدههای بدیع و نوآورانه تعریف کرده است .خالقیّت توسعه
ایدهها در مورد محصوالت ،خدمات ،تالشها ،فرایندها و رویههاست .ایدههای خلّاق از طریق دو معیار
بدیع بودن و اینکه به صورت بالقوه مفید باشند ،مورد قضاوت قرار میگیرند (.)Hirst et al., 2015
خالقیّت در سطوح مختلف فردی ،گروهی و سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته است .خالقیّت فردی به
فعالیتهایی گفته میشود که افراد در درون سازمان برای ارتقاء قابلیتها و مهارتهای خویش در جهت
توسعه اموری که در درون محیط کار معنادار و بدیع هستند انجام میدهند .خالقیّت سازمانی به میزانی که
سازمان روشها و ابزارهای نهادینه شده رسمی و منابع را برای تشویق رفتارهای بدیع و با معنا در درون
سازمان توسعه میدهد گفته میشود ( .)Bharadwaj & Menon, 2003خالقیّت در درون سازمان تحت
تأثیر متغیرهایی همچون فرهنگسازمانی و سیستمهای پاداش و در خارج از سازمان تحت تأثیر میزان
کمیابی منابع و مختصات محیط خارجی سازمان قرار دارد .برونداد نهایی در یک سیستم خلّاق از قالب
پیچیده شخصیت افراد ،گروهها و سازمان و همچنین از رفتارهایی که در موقعیتهای برتر یا بحرانی
می تواند خالقیّت را برانگیزاند یا جلویش را سد کند نشأت میگیرد ( .)Borghini, 2005با اندکی تأمل
میتوان دریافت که خالقیّت بهتنهایی قادر به بازنمایی قدرت ایدههای مبتکرانه ،تولید کار هوشمندانه و
اکتشافات علمی نیست .بدون شک ایدههای خلّاق برای تبدیل شدن به مزیت رقابتی بایستی از طریق
نوآوری به اجرا درآیند .نوآوری در تعاریف مختلف مجموعه فعالیتهایی است که به منظور به اجرا در
آوردن ایدهها ،فرایندها ،محصوالت و خدمات جدید ،بدون در نظر گرفتن نتیجه نهایی آنها انجام
میشوند .بهعبارتی درحالیکه خالقیّت به تولید ایدههای بدیع و مفید در هر محدودهای میپردازد،
نوآوری به توانایی اجرای موفق این ایدههای خلّاق و ارزشمند در سازمان اشاره دارد

( & Unsworth

 .)Parker, 2002; Joo & Bennet, 2018جانسن ( )2000فرایند نوآوری را در قالب گامهای تولید ایده،
ترویج ایده و پیادهسازی ایده تقسیمبندی میکند .تولید ایده به این معنی است که فرد برای مسائل و
مشکالت سازمان ایدههای جدید خلق میکند ،بهطور مرتب روشها ،ابزارها و تکنیکهای جدید را در
جهت نوآوری جستجو میکند ،و از این طریق راهحلهای بدیع و ابتکاری برای مسائل پیدا میکند .ترویج
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ایده به جلب حمایت و پشتیبانی از ایدههای جدید توسط کارکنان اشاره دارد .این بعد بر اساس میزان
تالش فرد در توجیه و تأیید دیگران و پشتیبانی از ایدههای خود سنجیده میشود .در پیادهسازی ایده فرد
ایدهها و افکار نوآورانه خود را به اجرا در میآورد ،با روشی نظاممند به محیط کاری خود معرفی مینماید
و سودمندی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد (.)Hakak, Shariatnejad & Saedi, 2016
شواهد پژوهشی حاکی از آن است که رهبری و به ویژه رهبری تحولگرا موجب تشویق خالقیت و
نوآوری در زیردستان میشود .رهبری تحولگرا شیوهای است که در آن رهبر به پیروان انگیزه میدهد تا
هویت خود را با اهداف و عالیق سازمانی بازشناسی کرده و عملکرد خود را فراتر از انتظارات ارتقاء دهند
( .)Judge & Piccolo, 2004; Pieterse et al., 2010رهبر تحولگرا در متحول کردن سازمان از طریق
ایجاد چشماندازی روشن و واضح برای آینده مهارت داشته و افراد را برای قبول مسئولیت در رسیدن به آن
توانمند میسازد ( .)Kim, 2014این رهبران معموالً چهار رفتار متفاوت را نشان میدهند :نفوذ آرمانی،
انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی و مالحظات فردی .نفوذ آرمانی 1یا کاریزما ویژگی رهبرانی با
استانداردهای باالی اخالقی و رفتارهای متناسب با اصول اخالقی میباشد .این رهبران قابلاعتماد بوده،
مورد توجه شدید پیروان قرار دارند و عمل آنها به عنوان مدل نقشی قوی توسط پیروان بکار برده میشود.
انگیزش الهامبخش 2به انگیزش پیروان به وسیله ارائه چشماندازی برانگیزاننده و جذاب اشاره دارد .رهبری
تحولگرا از طریق ایجاد چشماندازی واضح و توانمندکردن پیروان برای دستیابی به آن ،به زیردستان الهام
میبخشد .ترغیب ذهنی 3ویژگی رهبرانی است که خالقیّت پیروان را تشویق میکنند ،ایدههای چالشی
جدید برای آنها فراهم نموده و در حل مسائل آنها را یاری میرسانند .درنهایت مالحظات فردی 4به
توجه رهبر به پیروان و نیازهای فردی آنان برای موفقیت و رشد و همچنین فراهم کردن مربیگری و
مرشدی اشاره دارد (.)Buil, Martinez & Matute, 2018
در راستای شناسایی نقش و جایگاه رهبری تحولگرا در ارتباط با خالقیت و نوآوری در سازمان،
پژوهشگران تاکنون تحقیقات مختلفی انجام دادهاند .در همین رابطه در تحقیقی گوموسلوقلو و

ایلسو5

( )2009مدلی را برای تأثیر رهبری تحولگرا بر خالقیّت کارکنان و نوآوری سازمانی در شرکتهای
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توسعه نرمافزار کوچک مقیاس در ترکیه طراحی نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که رابطه مثبتی بین
رهبری تحولگرا و خالقیّت کارکنان وجود دارد و بعالوه رهبری تحولگرا از طریق توانمندسازی
روانشناختی بر خالقیّت کارکنان تأثیر میگذارد .همچنین رهبری تحولگرا ارتباط مثبت و معناداری با
نوآوری سازمانی در میان این شرکتها داشت .تشکریان جهرمی و همکاران ( )2017به بررسی میزان
اثرگذاری رهبری تحولگرا بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش واسطهای مدیریت دانش و توانمندسازی
روانشناختی در بین کارکنان ناجا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رهبری تحولگرا از طریق مدیریت
دانش ،میتواند بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار باشد .در تحقیقی دیگر منتی و همکاران ( )2017به بررسی
اثر رهبری تحولگرا بر نوآوری در آموزش و پرورش شهر ایالم پرداختند و درنهایت به این نتیجه رسیدند
که رهبری تحول آفرین و نوآوری ارتباط مثبت و معناداری با هم داشته و همه ابعاد رهبری تحولآفرین نیز
با نوآوری در سازمان ارتباط مثبتی دارند .همچنین در این تحقیق مالحظات فردی بیشترین همبستگی را با
نوآوری سازمان نشان داد .حکاک و همکاران ( )2016در تحقیقی با هدف تبیین تأثیر رهبری تحولگرا در
رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگیهای سازمانی پایدار در سازمان تأمین اجتماعی
شهر خرمآباد ،دریافتند که رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه ،توسعه کارآفرینی و
شایستگیهای سازمانی پایدار دارد؛ بنابراین میتوان اینگونه فرض کرد که:

✓ فرضیه  :1رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری بر خالقیّت کارکنان دارد.
✓ فرضیه  :2رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری کارکنان دارد.
رفتارهای کاری موّلد

نخستین بار باتمن و کرانت ( )1993مفهوم رفتارهای کاری موّلد را مطرح ساختند .فرهنگ لغت
آکسفورد ( )2008مولد بودن را به عنوان خلق کردن یا کنترل کردن موقعیت ،به وسیله بنیان نهادن و
پیشبینی رویدادها و مسائل ،به جای فقط عکسالعمل نشان دادن پس از وقوع رویدادها تعریف کرده
است ( .)Bindl & Parker, 2011شخصیت مولد به عنوان تمایل به هم وابسته و ثابتی برای تأثیرگذاری بر
تغییر محیطی تعریف شده است ( .)Bateman & Crant, 1993کرانت ( )2000رفتارهای کاری موّلد را به
عنوان خودانگیختگی فرد در جهت بهبود شرایط موجود و یا خلق شرایط جدید تعریف میکند .موّلد
بودن به چالش کشیدن وضع موجود به جای انطباق منفعل با آن است .رفتارهای کاری موّلد نگرشی فعّال
نسبت به رفتارسازمانی میباشد که در آن کارکنان بازیگرانی فعّال هستند .به عبارتی آنها خود موقعیتها
را بنیان گذاشته و شرایط مساعد را خلق میکنند .این موضوع در مقابل موضع منفعل و منفی رفتار قرار
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میگیرد".افراد موّلد بهطور فعّال به جستجوی اطالعات و فرصتها برای بهبود امور میپردازند؛ آنها
منفعالنه منتظر نمیمانند که اطالعات و فرصتها به سمتشان حرکت کنند" .هدف فرد در رفتارهای کاری
موّلد وارد کردن تغییر در سازمان است .این تغییر میتواند شامل "تغییر در شرایط موقعیتی" از طریق معرفی

روشهای کاری جدید و تأثیرگذاری بر استراتژی سازمان باشد؛ و یا "تغییر در وضعیت فرد" از طریق
یادگیری مهارتهای جدید برای انطباق با تقاضاهای آینده باشد

( Crant, 2000; Bindl & Parker,

 .)2011رفتارهای کاری موّلد بیانگر نگرشی فعّال به شغل و سازمان هستند .این رفتارها با هدف بهبود
روشها و رویههای انجام کار صورت میگیرند و شایستگیهای الزم را برای رویارویی با تقاضاهای
کاری آینده در فرد توسعه میدهند .موّلد بودن با رفتارهایی از قبیل خودآغازگری ،مسئولیتپذیری و
جهتگیری نقش منعطف در ارتباط است ( .)Joo & Bennet, 2018گرانت و اشفورد ( )2008رفتارهای
کاری موّلد را در اصطالح عملی پیشدستانه 1تعریف میکنند که کارکنان برای تأثیرگذاری بر وضعیت
خود یا محیط اطرافشان بکار میگیرند .آنها رفتار موّلد را فرایندی میدانند که از طریق پیشبینی،
برنامهریزی و تأثیرگذاری ،برای فعالیتهای مختلف بکار برده میشود .آنان ادعا میکنند که رفتار موّلد با
بیشتر رفتارهای انگیزشی عادی تفاوت داشته و رفتار را به دو طریق بازفعّال میسازد؛ نخست اینکه اینگونه
رفتارها پیشدستانه 2هستند؛ رفتارهای موّلد رفتارهایی متفکرانه ،مسئوالنه و پیشنگرانه هستند؛ و دوم اینکه
این رفتارها نیتمحور 3هستند؛ کارکنان با این نیت که در آینده بروندادهای مثبتی را ایجاد کنند و تأثیری
بصیرت افزا داشته باشند ،برنامهریزی کرده و عمل میکنند ( & Grant & Ashford, 2008; Den Hartog

 .)Belschak 2011به عنوان نمونههایی از رفتارهای کاری موّلد میتوان به مواردی از قبیل :جستجوی
بازخورد ،خودآغازگری در پیگیری اهداف فردی و سازمانی ،انطباق فعّال با محیط جدید ،بیان مشکالت،
مطالبهگری ،4عمل در جهت ارتقاء تأثیرگذاری بر افراد و گروهها ،توسعه نقش ،اصالح وظایف،
حرفهایگری ،شکست قوانین و مقررات ،اجرای ایدهها و حل مشکالت ،و ساخت شبکههای اجتماعی
اشاره نمود (.)Grant & Ashford, 2008

________________________________________________________________
1

Anticipatory Action
Acting in Advance
3 Intended Impact
4 Taking Charge
2

84

پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال دوازدهم ،شماره  ،23بهار و تابستان 1399

در جستجوی رابطه بین رهبری و رفتارهای کاری موّلد استراوس و همکاران ( )2009با انجام تحقیقی با
عنوان موّلد بودن در جهت تیم و سازمان :نقش رهبری ،تعهد و خودکارآمدی نقش ،دریافتند که رهبری
یکی از پیشایندهای مهم در بروز رفتارهای کاری موّلد به شمار میآید و پیشنهاد کردند که رهبری در
سطوح مختلف به واسطه میانجیهای مختلفی بر موّلد بودن تأثیر میگذارد .نتایج این تحقیق نشان داد که
رهبری تحولگرا از طریق افزایش اعتماد زیردستان برای بنیان نهادن تغییر و همچنین با افزایش تعهد به
سازمان در میان پیروان ،موّلد بودن را تسهیل کرده و موجبات ارتقای آن را فراهم میسازند .در تحقیقی
دیگر دنهارتگ و بلشاک ( )2011در جستجوی پاسخ به این سؤال که چه زمانی رهبری تحولگرا
رفتارهای کاری موّلد کارکنان را افزایش میدهد؟ به بررسی نقش استقالل و خودکارآمدی نقش پرداختند
و به این نتیجه رسیدند که در شرایط وجود استقالل باالی شغلی ،رهبری تحولگرا ارتباط مثبتی با
رفتارهای کاری موّلد برای کسانی که از خودکارآمدی نقش باالیی برخوردار هستند ،دارد .در طرف
مقابل در شرایط وجود استقالل شغلی ضعیف ،رهبری تحولگرا ارتباط مثبتی با رفتارهای کاری موّلد،
برای کسانی که خودکارآمدی نقش پایینی دارند را نشان میدهد .در پژوهشی دیگر بویل و همکاران
( ) 2018به جستجوی شناخت سازوکارهای زیربنایی و شرایط مرزی رابطه بین رهبری تحولگرا و عملکرد
کارکنان خط مقدم پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد شخصیت موّلد کارکنان ،تأثیر رهبری تحولگرا بر
هویت سازمانی و دغدغه شغلی را تقویت میکند .رفتارهای کاری مولد در توسعه خالقیت و نوآوری
کارکنان نقشی با اهمیت دارد .در همین رابطه نتایج تحقیق جو و بنت ( )2018در رابطه با تأثیر رفتارهای
کاری موّلد بر رفتار خالق ،تعهد سازمانی و عملکرد شغلی نشان داد که شخصیت موّلد ارتباط تنگاتنگی با
هر یک از این متغیرها ،به ویژه خالقیّت دارد .در تحقیقی دیگر رحمان و همکاران ( )2015با هدف توسعه
مدلی برای خالقیّت از طریق شخصیت موّلد دریافتند ،کارکنانی با رفتارهای کاری موّلد در گردآوری و
تسهیم اطالعات فعالتر بوده و در مقابل موجب توسعه سطوح اعتماد در سازمان میشوند .این سطح اعتماد
درنهایت موجب توسعه خالقیّت کارکنان خواهد شد .بهعبارتی اعتماد ناشی از رفتارهای موّلد نقشی
میانجی در رابطه بین تباد ل اطالعات و خالقیّت را بر عهده دارد .در رابطه با نقش رفتارهای کاری مولد در
توسعه نوآوری ،اسکریگ تنا و همکاران ( )2018در تحقیق خود به بررسی تأثیر مدیریت کیفیت سخت و
نرم و رفتارهای موّلد در پیشنگری عملکرد نوآوری پرداختند و دریافتند که رفتارهای کاری موّلد بر
مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری تأثیرگذار است .رفتارهای کاری مولد میتواند به شکلی دیگر این
روابط را تحت تأثیر قرار دهد .بدین شکل که رهبری تحولگرا با تشویق رفتارهای کاری مولد در
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کارکنان و از طریق آن ،خالقیت و نوآوری کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد .به عبارتی رفتارهای کاری
مولد میتواند نقشی میانجی را در رابطه بین رهبری تحولگرا با خالقیت و نوآوری بر عهده داشته باشد.
درنهایت با توجه به مبانی نظری و پیشینه مطرح شده میتوان فرضیههای سوم تا هفتم تحقیق را اینگونه
مطرح نمود که:

✓ فرضیه  :3رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای کاری مولد کارکنان دارد.
✓ فرضیه  :4رفتارهای کاری موّلد تأثیر مثبت و معناداری بر خالقیت کارکنان دارد.
✓ فرضیه  :5رفتارهای کاری موّلد تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری کارکنان دارد.
✓ فرضیه  .6رفتارهای کاری موّلد نقشی میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا با خالقیّت دارد.
✓ فرضیه  .7رفتارهای کاری موّلد نقشی میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا با نوآوری دارد.
پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل  1ارائه شد .مدل
مفهومی ارائه شده ترکیبی از مدلهای رهبری تحولگرا باس و آولیو ( ،)1990مدل رفتارهای کاری موّلد
بلشاک و دنهارتگ ( ،)2010مدل نوآوری جانسن ( )2000و مدل خالقیّت ژو و جرج ( )2001میباشد.

)(Cr
H1

H4
H3

)(PWB

)(TL

H5
H2

H6) TL—PWB—Cr
H7) TL—PWB—In

)(In
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی تحقیق

جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در شرکتها و مجموعههای فعال در صنعت پتروشیمی در
استان لرستان میباشد ،که تعداد آنها در زمان انجام تحقیق بالغ بر  300نفر بود .اعضای نمونه به روش
نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .برای اندازهگیری حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که
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در سطح اطمینان  95درصد معادل  169نفر تعیین گردید .ابزار اصلی گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای
استاندارد میباشد که به صورت حضوری توزیع گردید .برای اندازهگیری رفتارهای کاری موّلد از مقیاس
بلشاک و دنهارتگ ( )2010شامل  11گویه استفاده شد .این مقیاس نسبت به سایر مقیاسهای معرفی شده
از قبیل مقیاس شخصیت موّلد بتمن و کرانت ( ،)1993بهطور خاص برای اندازهگیری رفتارهای کاری
موّلد طراحی شده و این رفتارها را بهطور کامل در سه سطح فردی ،بین فردی و سازمانی مورد سنجش قرار
میدهد .برای اندازهگیری رهبری تحولگرا از پرسشنامه چند عامله رهبری 1که توسط باس و آولیو
( )1990استفاده شد .برای اندازهگیری خالقیّت از پرسشنامه  13گویهای ژو و جرج ( )2001و درنهایت
برای سنجش نوآوری از پرسشنامه  6گویهای اسکات و بروس ( )1994استفاده شد .تمامی این پرسشنامهها
در مقیاس  5گزینهای لیکرت (=1کامالً مخالفم=2 ،مخالفم =3 ،نظری ندارم =4 ،موافقم=5 ،کامالً موافقم)
مورد سنجش واقع شدند .در نمونه موردمطالعه  78درصد از پاسخگویان مرد بودند .میانگین سنی
پاسخدهندگان  33/5سال ،و میانگین سابقه شغلی آنها  8/5سال بود.
نتایج

تجزیه و تحلیل مدل با

استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری 2به روش حداقل مربعات جزئی 3انجااام

شااد .در ایاان روش ،تحلیاال ماادل در دو مرحلااه اصاالی صااورت میگیاارد .مرحلااه نخساات آزمااون ماادل
اندازهگیری که مربوط به برازش مدل اندازهگیری اساات؛ و مرحلااه دوم آزمااون الگااوی ساااختاری کااه بااه
آزمون فرضیههای تحقیق و اثر متغیرهای پنهان بر یکدیگر میپااردازد .آزمااون ماادل اناادازهگیری از طریااق
آزمون پایایی ،آزمون روایی ،آزمون کیفیت و آزمون باارازش کلاای موردبررسای قاارار گرفاات .بااه جهاات
آزمون پایایی مدل اندازهگیری به ترتیب مقادیر بارهای عاملی ،t-value ،آلفای کرونباخ و پایااایی ترکیباای
( )CRتحلیل شد .نتایج آزمون پایایی مدل اندازهگیری در جدول  1ارائه شده است.
مالک معناداری برای بارهای عاملی مقادیر  0/4و بزرگتاار از آن ،باارای  t-valueمقااادیر بزرگتاار از
( 1/96در سطح اطمینان  95درصااد) و مقااادیر بزرگتاار از ( 2/58در سااطح اطمینااان  99درصااد) ،و باارای
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبای ( )CRمقااادیر بزرگتاار از  0/7میباشااد ( .)Chin et al., 1996باار اساااس
________________________________________________________________
1

)Multi-Factor Leadership Questionnaire (MLQ-Form 5X
(Structural Equation Modeling )SEM
(3 Partial Least Square )PLS
2
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نتایج گزارش شده در جدول  1مشاهده میشود که تمامی بارهای عاملی از میزان مالک تعیین شااده یعناای
عدد  0/4بزرگتر هستند .همچنین مقادیر گزارش شده  t-valueبرای شاخصها در بازه بزرگتاار از 2/58
قرار داشته و در سطح اطمینان  0/01معنادار هستند .مقادیر آلفای کرونباخ و پایااایی ترکیباای نیااز باار اساااس
مشاهدات گزارش شده در جدول  ،1همگی از مقاادار مااالک  0/7بزرگتاار هسااتند؛ بنااابراین بااا توجااه بااه
مشاهدات صورت گرفته مدل اندازهگیری از پایایی مناسب برخوردار است.
جدول ( :)1نتایج آزمون پایایی مدل اندازهگیری
بارعاملی

t-value

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ()CR

20/450
25/527
14/830
16/970

0/823

0/883

عامل

شاخص

رهبری تحولگرا

TL1
TL2
TL3
TL4

0/822
0/830
0/780
0/800

رفتارهای کاری موّلد

PWB1
PWB2
PWB3

0/858
0/833
0/759

28/791
18/300
11/766

خالقیّت

Cr1
Cr2
Cr3

0/828
0/880
0/858

19/012
35/095
38/819

نوآوری

In1
In2
In3

0/813
0/838
0/781

17/238
25/999
13/933

()TL

()PWB

()Cr

()In

0/751

0/818

0/740

0/858

0/891

0/852

روایی مدل از طریق دو مقدار روایی واگرا و روایی همگرا سنجیده شد .روایی همگرا از طریق تحلیاال
مقادیر  AVEکه بایستی بزرگتر از  0/4باشد (مگنر  )1996و روایی واگرا از طریق روش فورنال –الرکاار
( )1981اندازهگیری شد .در ایاان روش جااذر  AVEهاار سااازه بااه جااای اعااداد روی قطاار اصاالی ماااتریس
همبستگی قرار میگیرد .برای اینکه سازه از روایاای واگاارای خااوبی برخااوردار باشااد ،بایسااتی جااذر AVE

محاسبه شده بزرگتر از همبستگی آن سازه با دیگر سازهها باشد .نتایج آزمون روایی مدل اناادازهگیری در
جدول  2ارائه شده است .مقادیر مربوط به روایاای همگاارا ( )AVEهمگاای بزرگتاار از مقادار مااالک 0/4
می باشند که بیانگر این است که مدل از روایی همگرای خوبی برخوردار است .همچنااین همااانطور کااه در
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جدول  2مشاهده میشود جذر مقادیر  AVEبر روی قطر اصلی ماتریس همبستگی برای هر سازه از مقااادیر
همبستگی آن بزرگتر است و مدل ارائه شده روایی واگرای مناسبی دارد.
جدول ( :)2روایی مدل اندازهگیری
متغیر

AVE

رهبری تحولگرا

رفتارهای موّلد

خالقیّت

نوآوری

رهبری تحولگرا

0/653
0/669
0/732
0/658

0/808
0/702
0/726
0/708

0/817
0/722
0/797

0/855
0/705

0/811

رفتارهای موّلد
خالقیّت
نوآوری

کیفیت مدل از طریااق تحلیاال مقااادیر  CV-Redو  CV-Comآزمااون شااد CV-Com .شاااخص اعتبااار
اشتراک و  CV-Redشاخص بررسی اعتبار حضور یا افزونگی است .اگر شاخص وارساای اعتبااار مشااترک
متغیرهای پنهان و شاااخص افزونگاای مثباات باشااند ،ماادل اناادازهگیری ازکیفیات مناساابی برخااوردار اساات
( .)Davari & rezazadeh, 2016بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،3بااا توجااه بااه اینکااه تمااامی مقااادیر
شاااخصهای اعتبااار اشااتراک و افزونگاای (سااتونهای سااوم و چهااارم جاادول  )3مثباات هسااتند ،میتااوان
نتیجهگیری کرد که مدل ارائه شده از کیفیت مناسبی برخوردار است.
جدول ( :)3کیفیت مدل اندازهگیری
متغیر

SSO

SSE

CV-com
))1-SSE/SSO

CV-Red

رهبری تحولگرا

396/000
297/000
297/000
297/000

237/402
197/401
169/891
204/684

0/400
0/335
0/428
0/311

0/000
0/311
0/405
0/458

رفتارهای موّلد
خالقیّت
نوآوری

آزمون فرضیههای تحقیق :اثرات مستقیم

بررسی و آزمون مدل ساختاری با استفاده از تحلیل مقادیر واریانس تبیین شده (  ،)Rضرایب مسیر ()β
2

و  t-valueصورت گرفت .شکل  2ضرایب مسیر و مقادیر  t-valueمدل ساختاری را بااهطور خالصااه نشااان
میدهد .نتایج تخمین مدل درونی (مقادیر  )R2آشکار ساخت که مدل ساختاری  49/2درصد از واریااانس
متغیر رفتارهای کاری موّلااد 61/7 ،درصااد از واریااانس متغیاار خالقیّاات و  76/6درصااد از واریااانس متغیاار
نوآوری را تبیین میکنااد .در حمایاات از فرضاایه  ،1نتااایج آزمااون ماادل ساااختاری در زمینااه تااأثیر رهباری
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تحولگرا بر خالقیّت این رابطه را مورد تأیید قرار داد ( t-value=3/713؛ .)β=0/433نتایج آزمون نشااان داد
که مقدار  t-valueمحاسبه شده برای این مسیر از مقدار مالک  2/58بزرگتر است ،لذا این رابطه در سطح
اطمینان  0/01معنادار میباشد .همچنین نتایج آزمون از فرضاایه دوم نیااز حمایاات کاارد و رابطااهای معنااادار،
مستقیم و مثبت را بین رهبری تحااولگرا و نااوآوری در سااطح معناااداری  0/01نشااان داد (t-value=6/989
؛ .)β=0/507در ادامه آزمون تأثیر رهبری تحولگرا بر رفتارهای کاری موّلد با خروجی ضرایب (t-=8/245

 value؛ )β=0/702در سطح اطمینااان  0/01اثبااات نمااود کااه فرضاایه  4مویااد تاأثیری مثباات و معنااادار بااین
متغیرهای مذ کور است .در مجموع نتیجه آزمون مدل ساختاری برای فرضیههای اول تا سااوم تحقیااق نشااان
داد که رهبری تحولگرا در سطح اطمینان  0/01بر خالقیّت ،نااوآوری و رفتارهااای کاااری موّلااد کارکنااان
تأثیر مثبت و معناداری دارد .لذا فرضیههای اول تا سوم تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.

)(Cr
)
)

(

)

(

(

(

)

)(PWB

)

)(TL

(

)(In
شکل  .2خالصه اثرات مستقیم مدل ساختاری

در ادامه نتایج آزمون فرضیه های چهارم و پنجم تحقیق که به بررسی تأثیر مستقیم رفتارهای کاری موّلد
بر خالقیّت و نوآوری اختصاص داشت نشان داد که رفتارهای کاااری موّلااد باار خالقیّاات (t-value=3/741

؛ )β=0/418و نوآوری ( t-value=6/551؛ )β=0/441کارکنان در سطح اطمینان  0/01و بااا توجااه بااه اینکااه
مقادیر  t-valueمحاسبه شده برای هر دو متغیر مورد آزمون ،بزرگتر از مالک  2/58میباشد ،تأثیر مثبت
و معناداری دارد .لذا فرضیههای چهارم و پنجم تحقیق نیز مورد تأیید قرار گرفت.
آزمون فرضیههای تحقیق :اثرات میانجی

برای آزمون اثرات میانجی از رویهای که توسط نیتزل ( )2016برای مدلهای چند میااانجیگر و پیچیااده
پیشنهاد شده است استفاده شد .اساساً برای ارزیابی اثرات غیرمستقیم از یااک متغیاار مسااتقل باار یااک متغیاار
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وابسته از طریق یک متغیر میانجی ،بهکارگیری تحلیل  bootstrapمناسب میباشد .بعالوه از تکنیااک مااک
کینن ( ) 2004برای آزمون معناداری مسیرهای میانجی استفاده شااد .در ایاان روش یااک فاصااله اطمینااان باار
اساس درصد برای مسیرهای غیرمستقیم تعریف میشود .اگر این فاصله اطمینان باارای یااک متغیاار میااانجی
شامل مقادیر صفر نشود ،این بدین معناست که اثر غیرمسااتقیم بااهطور معناااداری بااا صاافر متفاااوت اساات و
بنابراین معنادار است.
جدول ( :)4آزمون اثرات میانجی
فرضیهها

Β

t-value

فرضیه  :6رهبری تحولگرا -رفتارهای کاری موّلد-خالقیّت

0/004
0/000

**2/897
**5/107

فرضیه  :7رهبری تحولگرا -رفتارهای کاری موّلد-نوآوری

فاصله اطمینان
( 97/5؛ 2/5درصد)

( 0/499؛)0/125
( 0/455؛)0/210

همانطور که انتظار میرفت تخمینهای آزمون  bootstrapآشکار کرد که رفتارهای کاری موّلد نقشی
میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا و خالقیّت دارد ( t-value=2/897؛ .)β=0/004از آنجا که بر اساس
قاعده مک کینون فاصله اطمینان برای این مسیر شامل مقدار صفر نیست (0/499؛ ،)0/125بهعبارتی صفر در
بازه فاصله اطمینان مسیر قرار ندارد ،میتوان این میانجیگری را معنادار دانست .همچنین نتایج آزمون
 bootstrapنشان داد که رفتارهای کاری موّلد اثری میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا و نوآوری دارد
( t-value=5/107؛ .)β=0/000با توجه به اینکه فاصله اطمینان برای این مسیر ( 0/455؛ ،)0/210شامل مقدار
صفر نیست ،میتوان این میانجیگری را معنادار دانست .در مجموع نتیجه آزمون مدل ساختاری نشان داد
که رهبری تحولگرا در سطح اطمینان  0/01نقشی میانجی ،مثبت و معنادار در رابطه بین رهبری تحولگرا
با خالقیّت و نوآوری کارکنان دارد و فرضیههای ششم و هفتم تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
برازش کلی مدل

شاخص برازش کلی مدل ) (GOFبرای ارزیابی برازش مدلهای معادالت داخلی و سنجههای خااارجی
دادهها بهطور همزمان بکار میرود .این شاخص توانایی پیشبینی کلی مدل و اینکه آیا ماادل آزمااون شااده
در پیش بینی متغیرهای مکنون درونزا موفق بوده است یااا خیاار را بررساای میکنااد و بااا اسااتفاده از رابطااه 1
محاسبه میشود .مقادیر  0/25 ،0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضااعیف ،متوساط و قااوی باارای  GOFمعرفاای
شدهاند (.)Wetzels et al., 2009
رابطه ()1
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نتایج برازش کلی مدل اندازهگیری در جدول ( ) 6ارائه شده است .با توجه به مقدار بدست آمده باارای
 GOFبه میزان  ،0/479چون این مقدار از مقدار مالک  0/36بزرگتر است ،میتوان نتیجهگیری کاارد کااه
مدل اندازهگیری دارای برازندگی قوی است.
همچنین ضرایب  R2به عنوان معیاری از برازش مدل ساختاری به شمار میرود .مقادیر تأثیرگااذاری R2

در سه سطح طبقهبندی میشود؛ مقااادیر کمتاار از  0/02ضااعیف ،تااا  0/13متوسااط و مقااادیر  0/26و باااالتر
بیانگر برازش باالی مدل ساختاری میباشد ( .)Wetzels et al., 2009با توجه به جدول  ،6مشاهده میشااود
که تمامی مقادیر  R2در بازه بزرگتر از  0/26قرار دارند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفاات ماادل ساااختاری از
برازش باالیی برخوردار است.
جدول ( )6برازش کلی مدل اندازهگیری
متغیر پنهان

Communalities

R2

رهبری تحولگرا

0/400
0/335
0/428
0/311
0/3685

0/492
0/617
0/766
0/625

رفتارهای موّلد
خالقیّت
نوآوری
میانگین
GOF

0/4799

بحث و نتیجهگیری

در شرایط اقتصادی ناپایدار کنونی که عاادم اطمینااان از شاخصاههای اساساای فعالیاات در آن بااه شاامار
میآید ،رفتارهای کاری اثربخش دیگر قابل تجویز نبوده و بهکارگیری رفتارهای کاری موّلد باارای کسااب
موفقیت ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود .سازمانها به کارکنااان موّلاادی نیاااز دارنااد کااه فعاالنااه در
جستجوی تغییر و بهبود محیط کار بوده و به دنبال سرمایهزایی و انجام فعالیتهایی باشند که میتواند منجر
به بروندادهای کاری بزرگتر شود .تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش میانجی رفتارهای کاری موّلد در
ارتباط بین رهبری تحول گرا ،خالقیّت و نوآوری انجام شد .در همین راستا پس از بررساای مباانی نظااری و
پیشینه تحقیق ،مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مطرح شدند .نتیجه آزمون فرضیهها در ادامه ارائه شده است.
فرضیههای اول تا پنجم تحقیق به بررسی اثرات مستقیم متغیرهای اصلی تحقیق شامل رهبری تحولگرا،
رفتارهای کاری موّلد ،خالقیّت و نوآوری تخصیص داده شااد .باار اسااس نتااایج حاصاال از آزمااون فرضاایه
نخست مبنی بر اینکه رهبری تحولگرا تأثیر مثبت و معناداری بر خالقیّت کارکنان دارد ،با توجه به ضرایب
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مسیر و اعداد معناداری محاسبه شده این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت .از لحاظ تئوریک رفتارهای رهبری
تحولگرا با عوامل بستر ساز خالقیّت در سازمان از قبیاال "چشاامانداز ،حمایاات باارای نااوآوری ،اسااتقالل،
تشویق ،شناسایی و چالش" منطبق بوده و به عنوان نیااروی ارتقاااء دهنااده خالقیّاات عماال میکننااد .بااه ایاان
صورت که مالحظات فردی با فراهم کردن شناسایی و تشویق برای پیروان ،در فرایند خلق ایااده بااه عنااوان
پاداش ادراک میشود .ترغیب ذهنی با فااراهم کااردن حمایاات باارای نااوآوری ،اسااتقالل و چااالش ،تفکاار
اکتشافی را تقویت میکند؛ و در آخر انگیزش الهامبخش با انرژی دادن بااه پیااروان باارای کااار در راسااتای
چشمانداز سازمان ،ایدههای خالقانه را در کارکنان توسعه میدهد .شواهد حاصل شده بااا نتااایج حاصال از
تحقیق گوموسلوقلو و ایلسو ( )2009همراستاست.
تأثیر رهبری تحولگرا بر نوآور ی در فرضیه دوم تحقیق مطرح شد .نتایج بدست آمده و ضرایب ناشاای
از آزمون این فرضیه نشان داد که رهبری تحولگرا تااأثیر مثباات و معناااداری باار نااوآوری کارکنااان دارد و
فرضیه دوم تحقیق مورد تأیید قرار گرفت .استفاده رهبران تحولگرا از انگیزش الهامبخش و ترغیب ذهناای
در جهت توسعه نوآوری در سازمان امری حیاتی است .بدین صورت که رهبران تحولگرا از طریااق ارائااه
چشماندازی مطلوب از آینده پیروانشان را بر میانگیزند ،تمایالتشان را برای عمل فراتر از انتظارات افزایش
میدهند و آنها را برای انطباق با روشهای نوآورانااه در کارشااان بااه چااالش میکشاند .همچنااین رهبااران
تحولگرا به وسیله ترغیب ذهنی ،پشتیبانی از نوآوری ،و ارائااه چشااماندازی مطلااوب از سااازمان ،چااالش و
انرژی الزم را برای جستجوی راههای نوآورانااه در کارکنااان ایجاااد میکننااد .تحقیقااات مختلفاای همچااون
تشااکریان جهرماای و همک ااران ( ،)2017منتاای و همکاااران ( )2017و حکاااک و همکاااران ( )2016نتااایج
مشابهی را حاصل نمودهاند.
فرضیه سوم تحقیق این ادعا را مطرح نمود که رهبری تحولگرا تأثیر مثباات و معناااداری باار رفتارهااای
کاری موّلد دارد که بهطور قابل توجهی آزمون این فرضیه نتااایجی را مبناای باار اثبااات ادعااای مطاارح شااده
فراهم نمود .رهبری تحول گرا نقشی حیاتی در ایجاد تغییرات ضااروری باارای ایجاااد رفتارهااای موّلااد دارد.
رهبری تحول گرا از طریق رفتارهایی مانند توانمندسازی و انگیزش ذهنی کارکنان باارای زیاار سااؤال بااردن
وضع موجود و پیدا کردن راههای جدید ،همچنین از طریق شناخته شدن بااه عنااوان ماادل نقااش و الگااویی
ب رای رفتارهای موّلد برای سایر افراد سازمان ،موجب توسااعه رفتارهااای کاااری موّلااد در سااازمان میشااود.
همچنین رهبری تحول گرا از طریق اعمالی مانند برانگیختن احساسات مثبت و ایجاااد تعهااد فعّااال در افااراد،
رفتارهای موّلد را تشویق میکند .همگام با نتایج بدست آمده ،نتایج مطالعات پیشین از قبیل بیل و همکاران
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( ،)2018استراوس و همکاران ( )2009و دنهارتگ و بلشاااک ( )2011نیااز ایاان رابطااه را مااورد تأییااد قاارار
دادهاند.
تأثیر مثبت و معنادار رفتارهای کاری موّلد بر خالقیّاات و نااوآوری بااه ترتیااب در فرضایههای چهااارم و
پنجم تحقیق مطرح شدند .بر اساس نتایج حاصل از آزمون این فرضیهها ،تأثیر مورد نظاار مااورد تأییااد قاارار
گرفت .در رابطه با فرضیه چهارم و تأثیر رفتارهای کاری موّلد بر خالقیّت ،شواهد حاااکی از آن اساات کااه
افراد موّلد بهطور فعّال بدنبال شرایطی ایدهآل برای به عمل در آوردن خالقیّت و نبوغ خود میباشند .آنها
دیدگاهی پیش نگرانه داشته و بروندادها و وقایع آینده را پیشبینی میکنند ،از قبل برنامهریزی میکننااد ،و
کارهایی را برای تجمیع منابع در جهت ایجاد تغییرات بنیادی در آینده انجام میدهند .منابع حاصاال از ایاان
اعمال پیشنگرانه از قبیل اطالعات و روابط مبتنی بر اعتماد ،خالقیّت را تسااهیل میکننااد .نتااایج تحقیقااات
قبلی از قبیل جو وبنت ( )2018و رحمان و همکاران ( )2015مؤید این مطلب میباشد .از طرفاای همانگونااه
که در فرضیه پنجم تحقیق اشاره شد ،رفتارهای موّلد میتواند موجب نوآوری در سازمان شود .گرچه موّلد
بودن به احتمال زیاد یک محرک مهم از نوآوری است ،جزء خودآغازگری آن بااا تشااخیص مشااکالت و
ابداع راهحلهای نوآورانه مرتبط است .تأثیر مثبت و معنادار رفتارهای کاری موّلد بر نوآوری همچنان کااه
در تحقیق حاضر مورد تأییااد و تأکیااد قارار دارد در تحقیقااات پیشااین همچااون اسااکریگ تنااا و همکاااران
( )2018نیز مسبوق به سابقه است.
در جستجوی شناخت عمیقتر تأثیر رهبری تحولگرا بر خالقیّت و نوآوری در سازمان ،نقش رفتارهای
کاری موّلد به عنوان متغیری میانجی در قالب فرضیههای ششم و هفتم تحقیق مورد بررساای و آزمااون قاارار
گرفت .نتایج حاصل از آزمون این فرضیهها نشان داد که رفتارهای کاری موّلد میتوانااد نقشاای میااانجی را
نهتنها در رابطه بین رهبری تحول گرا و خالقیّت بازی کند ،بلکه در رابطه بین رهبری تحولگرا و نااوآوری
نیز این رابطه میانجیگری مورد تأیید میباشد .رهبری تحولگرا با الهامبخشیدن به پیروان انگیاازش الزم را
برای بهبود و توسعه عملکرد از طریق تحول در اخالقیات ،ایدهآلها ،عالیق و ارزشهااای شخصاای فااراهم
ساخته و موجااب پیاادایش رفتارهااای کاااری موّلااد در آنااان میشااود .رفتاااری کااه در آن افااراد دیاادگاهی
پیشنگرانه داشته و بروندادها و وقایع آینده را پیشبینی میکنند ،از قبل برنامهریزی میکنند ،و کارهایی را
برای تجمیع منابع در جهت ایجاد تغییرات بنیادی انجام میدهند .رفتاری که توسعه خالقیّاات و نااوآوری را
در سازمان تسهیل میکند.
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درنهایت تحقیق حاضر یکی از سازوکارهایی را که شرح میدهااد چاارا و تحاات چااه شاارایطی رهبااری
تحولگرا با خالقیّت و نوآوری مرتبط میشود ر ا اکتشاف نمود .بطورخاص مطالعه حاضاار یکاای از اولااین
تالش ها برای تشریح نقش میانجی رفتارهای کاااری موّلااد در رابطااه بااین رهبااری تحااولگرا بااا خالقیّاات و

نوآوری کارکنان را ارائه داد .نتایج بدست آمااده نشااان داد "رهبااری تحااولگرا بااهطور مسااتقیم خالقیّاات،
نوآوری و رفتارهای کاری موّلد کارکنان را پیشبینی میکند" .همچنین «رفتارهااای کاااری مولااد توانااایی
پیشگویی مستقیم خالقیت و نوآوری را در سازمان دارد» .از طرفی همانطور که انتظار میرفاات رفتارهااای
کاری موّلد نقشی میانجی در رابطه بین رهبری تحولگرا با خالقیّت و نوآوری داشت که بیانگر ایاان نکتاه

کلیدی است که" :رفتارهای کاری موّلد سااازوکاری مهاام اساات کااه رهبااری تحااولگرا را بااه خالقیّاات و
نوآوری متصل میکند" .یافتههای بدست آمده این ایااده را تقویاات میکنااد کااه":سرپرسااتانی بااا انگیاازش
الهامبخش ،مالحظات فردی ،نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی نقشی کلیدی در ارتقاء رفتارهای کاری موّلد در
بین کارکنان دارند .در پاسخ چنین کارکنان موّلدی برای توسعه خالقیّتها و نوآوریها در سازمان اشااتیاق

بیشتری را از خود نشان میدهند" .درنهایت نتایج بدست آمده اثری تعاملی را بین رفتارهای کاری موّلد باار

خالقیّت و نوآوری آشکار ساخت .بدین صورت که"زمانیکااه رفتارهااای کاااری موّلااد تقویاات میشااوند
رابطه بین رهبری تحولگرا با خالقیّت و نوآوری قویتر میشود" .به عنوان نتیجهای کلی میتوان اینگونه

بیان داشت که "کارکنان موّلد دارای پتانسیلی برای خودآغازگری ،حل مسائل پیچیده و تولیااد و اجاارای
ایدههای نوآورانه در سازمان میباشند .افراد موّلد به عنوان موتااور محاارک سااازمان در توسااعه خالقیّاات و
نوآوری به شمار میرونااد و رهبااران تحااولگرا بااا توسااعه اینگونااه رفتارهااا خواهنااد توانساات بااه اهااداف
تحولگرایانه خود دست یابند".
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود:

•

از آنجا که نقش رهبری تحاولگرا باار توسااعه خالقیاات ،نااوآوری و رفتارهااای کاااری مولااد در

کارکنان صنعت پتروشیمی ،بر اساس نتایج بدست آمده از فرضیه اول تا سوم تحقیق مااورد تأییااد قاارار
گرفت لذا پیشنهاد میشود مدیران و سرپرستان سازمان با آشنایی بیشااتر بااا ساابک رهبااری تحااولگرا و
مفاهیم تشکیل دهنده آن شامل انگیزش الهامبخش ،ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی و مالحظات فااردی در
توسعه خالقیت کارکنان نقش فعالتری ایفا نمایند .لذا برگاازاری دورههااایی باارای آشاانایی ماادیران بااا
سبک رهبری تحولگرا ،در راستای توسعه خالقیاات کارکنااان مفیااد اساات .همچناین توصاایه میشااود
مدیران و رهبران سازمان با پایبندی به مفاهیم تحولگرایانه ،توسعه رفتارهای کاری مولااد در کارکنااان
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را به عنوان هدف در نظر گرفته و با ارائه بازخوردهای مناسب آنها را به انجام چنین رفتارهایی تشویق
نمایند.

•

بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق ،رفتارهای کاری مولد تأثیر مثبت و

معناداری بر خالقیت و نوآوری کارکنان در صنعت پتروشیمی داشت .با توجه به اینکه رفتارهای کاری
مولد رفتارهایی فراتر از وظایف شااغلی و مساائولیتهای شااغل میباشااد لااذا بسااتر مناساابی بارای رشااد
خالقیت و نوآوری را در کارکنان و در سراسر سااازمان فااراهم ماای تمایااد .توسااعه و تشااویق اینگونااه
رفتارها در صنعت پتروشیمی از طریق تدوین و اجرای برنامههای مدون و ارائااه مشااوقهای الزم باارای
تکرار این گونه رفتارها از جمله راهکارهای پیشنهادی برای نیل بااه شااکوفایی و رشااد افکااار خااالق و
پیادهسازی نوآوریهای جدید میباشد .همچنین گسترش فرهنگ رفتارهای کاااری مولااد در سااازمان
می تواند در این زمینه مفید باشد .لذا توصیه میشود دورههااایی باارای آشاانایی ماادیران و سرپرسااتان بااا
رفتارهای کاری مولد در سازمان برگزار شده و بااه عنااوان الگااویی از ساابک رفتااار مشااوق خالقیاات و
نوآوری در سازمان نهادینه سازی گردد.

•

بر اساس نتایج بد ست آمده از آزمون فرضیه ششم و هفتم تحقیق ،رفتارهای کاااری مولااد نقشاای

میانجی در ارتباط بین سبک رهبری تحولگرا و خالقیاات و نااوآوری کارکنااان در صاانعت پتروشاایمی
دارد .مدیران و سرپرستان سازمان در جهت دستیابی به خالقیت و نوآوری در کارکنااان نااهتنها بایسااتی
تحولگرایی را در بین مدیران و سرپرستان سازمان گسترش دهند بلکه همچنین بایستی بااا آشناسااازی،
فرهنگ سازی و نهادینه کردن رفتارهای کاری مولد فرایند دستیابی به خالقیت و نوآوری را تسااریع و
تسهیل نمایند .لااذا بایسااتی بااا طراحاای سااازوکارهای مناسااب و آماااده سااازی بسااترهای مناسااب باارای
تحولگرایی و مولد بودن این فرایند را به اجرا درآورند.

•

به عنوان بک پبشنهاد کلی مدیران و سرپرستان صنعت پتروشیمی بهطور خاص ،در نقش رهبااران

سازمان و در راستای تحولگرایی ،رفتارهای کاری موّلد را به منظور توسعه خالقیّت و نااوآوری کااه از
ارکان تحولپذیری به شمار میروند ،بیشتر مد نظر قرار داده و بسترهای الزم را برای توسعه آن فااراهم
سازند.
همچنین توصیه می شود محققان رفتارهای کاری موّلد را در رابطه با بروندادهای سازمان از قبیاال عملکاارد،
بهرهوری ،رضایت شغلی ،کیفیت زندگی کاری ،تعهد شغلی و در رابطه با متغیرهایی همچااون ساارمایههای
اجتماعی و روانشناختی به ویژه در سازمانهای داخلی مورد بررسی و مطالعه بیشتری قرار دهند.
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