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پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان :رهبری چندگانه در شیوه های نوآوری
کارمند محور کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر

فرشید اصالنی ،1فاطمه
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 1دکتری تخصصی مدیریت و استادیار دانشگاه پیام نور تهران ،ایران
 2کارشناسی ارشد پیام نور و دبیر آموزش و پرورش (نویسنده مسئول)

چکیده
این پژوهش با هدف پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان :رهبری چندگانه در شیوههای نوآوری کارمند محور
کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر انجام شد .روش تحقیق از نوع نوع همبستگی و از نظر هدف ،کاربردی بود .جامعه
آماری تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر در سال  1400بودند که نمونه بر اساس فرمول کوکران نفر 181
تعیین و بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده افراد انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای وضعیت
نوآوری نوشته عبدلینژاد ( ،)1392مشارکت کارکنان ،اکرامی و همکاران ( )1389و رهبری چندگانه باس و الیور ()1995
استفاده شد که پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .برای آزمون فرضیهها از روش
معادالت ساختاری تحلیل استفاده شد .نتایج حاکی از آن بود که به طور کلی پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان با
نقش میانجی رهبری چندگانه در شیوههای نوآوری کارمند محور کارکنان تأثیرگذار نیست .در صورتی که به طور جزئی
پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان و رهبری چندگانه از طریق مشاکت کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر
معنیداری دارد .اما بین رهبری چندگانه و پیشبردنوآوری در کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری ندارد.
واژههای کلیدی :پیشبرد نوآوری ،مشارکت کارکنان ،رهبری چندگانه ،نوآوری.
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 .1مقدمه
تقویت رقابت ،تشدید پیشرفت های تکنولوژیکی ،تغییر در آمار جمعیتی نیروی کار و انتشار توافقنامهها و استانداردهای
جهانی بینالمللی ،سازمانها را ملزم میکند تا به سرعت از هر زمان دیگری تغییر شکل دهند .سازمانهای معاصر به
مهارتهای سازگار و سازنده نیاز دارند و از این رو مجموعهای از کارکنان انعطافپذیر و متعهد را طلب میکنند [.]33
باتوجه به ماهیت ناپایدار و چند وجهی کار ،انعطاف پذیری ممکن است برای کارمندان مفید باشد تا سریع با انتظارات
نامنظم سازگار شوند و حتی در شرایط سخت و استرسزا از نظر احساسی نیز به طور مؤثر عمل کنند .کارمندان انعطاف-
پذیر نه تنها از طریق چالشها دوام میآورند ،بلکه به تواناییهای خود اعتماد نشان میدهند که در نهایت منجر به افزایش
سطح مشارکت کارکنان در کار میشود [.]21
نوآوری ،ایجاد یک فکر جدید و پروراندن آن و به کارگیری آن فکر در عمل است که منجر به تغییر در سازمان شود .نوآوری
ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیتهای سازمانی است .بسترسازی جهت مشارکت کارکنان
سازمان یکی از راههای مهم بروز نوآوری است [.]8
برای ایجاد نوآوری ،به بازیگرانی که تمایل به اشتراکگذاری ترکیب دانش و تجربهشان بر اساس راهبردهای خاص و در
چارچوب قواعد و مقرراتی که سیستم برای آنها مشخص کرده است ،نیاز است و احتماالت برای خلق نوآوری ،زمانی افزایش
مییابد که کارکنان ایده و یا دانش خود را به اشتراک بگذارند [.]19
با تعامل و روابط سازنده بین کارکنان است که حلقه مفقوده تبدیل زنجیره ارزش ایده به محصول (نوآوری) شکل واقعی به
خود میگیرد و زنجیرهای از روابط و تشریک مساعی ایجاد میشود.
مقصود از مشارکت کارکنان ،انواع روشها و فعالیتهایی است که در زمینه مشارکت اعضاء سازمان انجام میگیرد .این امر
نوعی فرآیند مشارکتی است که هدف آن تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای سازمان به دادن تعهد و مشارکت هر چه
بیشتر در امر موفقیت سازمان است  .پایه و اساس این اندیشه بر این منطق است که کارکنان در فرآیند تصمیماتی که بر
سرنوشت آن اثر می گذارد ،مشارکت کنند و در کار اداری و سازمانی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شوند و در نهایت
باعث افزایش بازدهی ،تولید و بهرهوری در سازمان شوند .برای این که مشارکت کارمندان در فعالیتهای سازمان ایجاد شود
باید به نظرات و اندیشه ها امکان بروز داده شود .در عصر حاضر بنا به اقتضا و ضرورت محیط ،سازمان باید دائماً در حال
نوآوری باشد و در این میان کسی برنده است که بتواند در عرصه جهانی در این دهکده ارتباطات ارمغان جدیدتری به
ج امعه خود و جهان عرضه کند .مشارکت راهکاری است که به کارکنان اجازه داده میشود به جای اینکه همیشه مدیریت و
رهبری شوند از توانایی های خود بهره گیرند ،فکر کنند قوه خالقیت خود را به کار اندازند و در تصمیمگیریها مشارکت
داشته باشند.
[ ]16از پیامدهای مشارکت کارکنان ،تقویت روحیه کارکنان ،ایجاد انگیزه کاری در آنها ،کاهش غیبت کارکنان و افزایش
رضایت شغلی را بیان میکنند .باتوجه به پیامدهای مثبتی که مشارکت کارکنان برای سازمان در پی داشته است مدیران در
جستجوی راهکارهایی برای افزایش مشارکت کارکنان در سازمان میباشند .مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای محیط
داخلی سازمان ها معموالً به شکل مشارکت جمعی است و روش اجرای این مشارکت به شرایط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
و همچنین اهداف برنامه مشارکت بستگی دارد .بنابراین روشهای مشارکت کارکنان از تنوع و دگرگونی خاصی برخوردار
است.
2
1
ساختار مشارکت کارکنان در ابتدا توسط کان تئوریزه و سپس توسط ماسالچ ،جکسون و لیتر عملیاتی شد .مفهوم
مشارکت کارکنان توسط بکر و همکاران3به عنوان "یک روحیه مثبت ،برآورده کننده و مرتبط با کار" تعریف شده است.
ادبیات شواهدی از رابط با عوامل روانشناختی و مشارکت کارکنان را نشان میدهد [ .]33بیشترین توافق درباره مفهوم
1. Kahn, W. A
2. Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P
3
. Bakker, A. B
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مشارکت کارکنان نشان میدهد که این سازه سه بعدی ،شامل یک مؤلفه رفتاری  -انرژی (یعنی قدرت)  ،یک مؤلفه عاطفی
(یعنی فداکاری) و یک مؤلفه شناختی (یعنی جذب) است [ .]22مؤلفه قدرت با صرف انرژی ،انعطافپذیری و ارتباط روانی
مداوم با کار بدون توجه به شرایط نشان داده میشود .مؤلفه فداکاری از طریق احساس دلبستگی شخصی به کار ،با الهام-
بخشیدن ،کار چالش برانگیز ،غرور و احساس اهمیت نشان داده میشود .جذب حالت درگیری عمیق کار است به گونهای
که فرد از محیط اطراف جدا میشود ،تا جایی که حتی گذشت زمان را فراموش میکند [ .]37از سویی دیگر مطالعات قبلی
ال با هم مرتبط شدهاند .همچنین زانتوپولو
گزارش دادند که مشارکت کارکنان و منابع شغلی و همچنین منابع شخصی متقاب ً
و دیگران1دریافتند که منابع شغلی به عنوان مثال توانمند سازی ،پشتیبانی مدیران و بازخورد و فرصتهای توسعه و منابع
شخصی به عنوان مثال خودکارآمدی و خوشبینی مشارکت کارکنان را پیش بینی میکنند [.]33
به طور کلی بسیاری از مطالعات ،مشارکت کارکنان را بعنوان نقش اصلی در پیشبرد نوآوری کارکنان نشان دادهاند.
ماریول 2،نوآوری را به عنوان فرآیند ایجاد ایدههای جدید تعریف میکند ،راهحلهایی که میتوانند نیازهای جدید یا
نیازهای موجود را برآورده کنند .هرت ،جوزف و کوک 3،نیز نوآوری کارمندان را به عنوان درجهای که کارمند تصویب می-
کند یا مایل به اتخاذ چیز جدید است ،مفهومسازی کردند [ .]32لذا از قابلیت نوآوری بعنوان یکی از مهمترین تواناییهایی
که یک شرکت می تواند داشته باشد ،یاد شده و در داخل سازمان در دو سطح فردی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته
است .در این راستا محققانی همچون [ ،]26استدالل کردند که نوآوری در سطح فردی میتواند از هر کارمندی حتی در
طبقه کارگر در سازمان بدست آید .پیشبرد نوآوری ،توانایی شرکت برای دستیابی به عملکرد نوآورانه باال را به صورت
روزمره توصیف میکند .به گفته بورگلمن ،کریستنسن و ویلورت 4،پیشیرد نوآوری مجموعهای جامع از ویژگیهای یک
سازمان است که از استراتژیهای نوآوری سازمانی پشتیبانی میکند .الوسون و سامسون5با استفاده از رویکرد قابلیتهای
پویا ،توانایی نوآوری را به عنوان ظرفیت تبدیل دانش به محصول جدید ،فرآیند ارائه منافع بیشتر برای سازمان و سهامداران
تعریف میکنند .در ضمن ،نوآوری کارکنان به توانایی و همچنین تمایل کارکنان برای ایجاد ایدههای جدید و انجام آن
ایدهها برای دستیابی به اهداف سازمانی اشاره دارد [.]32
بنابراین کارکنان ،یکی از عوامل اساسی برای موفقیت به طور کلی در تجارت و به طور خاص در توانایی نوآوری است .لذا،
کارکنان جنبه بسیار مهمی در توسعه و موفقیت شرکت دارند .زیرا نیروی کار به یک دارایی مولد تبدیل شده است و نه
باری که شرکت مجبور به تحمل آن است .از نظر اقتصادی ،بکر 6سرمایه انسانی را دانش ،مهارت ،نوآوری و سالمتی فرد
تعریف کرده است .در واقع ،هرچه ظرفیت انسانی باالتر باشد ،ظرفیت یادگیری کارکنان نیز باالتر میرود .که این به نوبه
خود ،پیشبرد نوآورانه کارکنان را افزایش میدهد [.]34
[ ،]31نیز بر ایجاد نوآوری کارمند محور تأکید کرده است .بنابراین ،توجه بسیاری از محققان به این سمت جلب شد که
بفهمند چه عواملی نوآوری کارکنان را به طور کلی فراهم میکند.
در این بین رهبری درس ت بعنوان یکی از منابع شغلی نه تنها از طریق تغییر شرایط کار بلکه مستقیماً از طریق الهام
بخشیدن ،ارتباطات و تقویت کارمندان میتواند بر مشارکت کارکنان و نوآوری کارکنان تأثیر بگذارند [ .]22یکی از این نوع
رهبریها ،رهبری چندگانه است.
به نظر میرسد این الگوی رهبری به ویژه برای نوآوری بسیار مهم باشد ،زیرا پیچیدگی و عدم اطمینان باعث میشود که
یک فرد واحد بتواند با موفقیت ،همهی عملکردهای اصلی مورد نیاز در روند نوآوری را غیر واقعی کند [.]24

1
. Xanthopoulou et al
2. Maryville, S
3
. Hurt, H., Joseph, K., & Cook, C
4
. Burgelman, R., Christensen, C., & Wheelwright, S
5
. Lawson, B., & Samson, D
6
. Becker, G. S
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تحقیقات اخیر با اتخاذ دیدگاه اثبات گرایی ،با در نظر گرفتن متغیرهای پیشین ،تعدیل کننده و واسطه ،تأثیر مثبت اشکال
متعدد رهبری را بر نوآوری فردی و تیمی نشان داده است [ .]27با این حال ،هنوز درک محدودی از چگونگی تعامل
رهبری چندگانه در فرآیند نوآوری و مشارکت در تولید ایدههای نوآورانه وجود دارد .در حقیقت ،داشتن رهبری چندگانه
سواالت جدیدی را در مورد همزیستی رهبری "رسمی" و "غیررسمی" مطرح میکند [ .]24رهبری رسمی ،گاهی اوقات با
عنوان رهبری عمودی یا سلسله مراتبی ،بر افرادی متمرکز است که ادعاهای رهبری آنها با درجه یا موقعیتی مرتبط است
که توانایی آنها در "تعریف و تعیین جهت سازمانی" را تحریم میکند [ .]20در مقابل ،رهبری غیررسمی به این ایده متکی
است که هر عضوی از سازمان میتواند از طریق توانایی خود با مشارکت دیگران برای انجام اقدامات رسمی یا سلسله
مراتبی ،بصورت مستقل نفوذ کرده و به یک رهبر واقعی تبدیل شود .نقش رسمیت و قدرت همیشه در رهبری مطرح بوده
است [ .]24با بررسی تحقیقات رهبری از دیدگاه حیاتی ،در [ ]29مشخص شد که اصطالحات "رهبر" و "پیرو" به طور
فزایندهای جایگزین "مدیر" و "کارمند" به عنوان روال معمول برای تنظیم سلسله مراتب در سازمانها میشوند .با آگاهی
از محبوبیت اخیر رهبری تعیین شده ،مدیران را تشویق و آموزش میدهد تا خود را به عنوان رهبر ببینند" [.]20
با این حال ،یک دیدگاه رهبری چندگانه ،حداقل در چارچوب آن ،انتصاب رهبری تعیین شده و پیروی به موقعیتهای
خاص (به عنوان مثال ،مدیر و کارمند) را فرض نمیکند .بلکه از افراد دعوت میکند که رهبری و پیروی را پدیدههایی
نوظهور بدانند ،که بخشی از آن تحت تأثیر رهبریهای رسمی (تعیین شده) قرار میگیرد ،اما همچنین به طور خودجوش
باعث میشود که برخی از افراد دورههای عملی را پیشنهاد کنند و دیگران با پیشنهاداتشان موافقت کنند .به عبارت دیگر،
مفهوم رهبری چندگانه این احتمال را به وجود میآورد که رهبری بر اساس طیف وسیعی از پیکربندیهای مختلف توسط
مدیران یا افرادی که در نقش غیرمدیریتی هستند ،اعمال شود .با این حال ،تعداد کمی از مطالعات به طور تجربی نحوه
تعامل رهبران رسمی (تعیین شده) و غیررسمی (نوظهور) را کشف کردهاند [.]24
بنابراین هدف از این تحقیق بررسی نقش رهبران رسمی و غیررسمی در فرآیند نوآوری و درک چگونگی ظهور و تکامل
رهبری چندگانه در طول زمینه نوآوری است .به طور خاص ،در این تحقیق بر روی یک محیط نوآوری خاص یعنی نوآوری
کارمندان تمرکز شده است .این شیوه نوآوری با مشارکت باال ،خودمختاری ،کنشگری و انعطافپذیری مشخص میشود و
به مشارکت کارمندان عادی در تمام سطوح سازمان و فراتر از مرز مسئولیتهای شغلی اصلی آنها نیاز دارد .طرفداران این
ایده اظهار داشتند که این امر به "الگوی جدید رهبری" نیاز دارد .زیرا مدیران درگیر  EDIنیاز به همکاری و تقسیم
مسئولیتهای نوآورانه با کارمندان عادی هستند .بنابراین در این تحقیق به بررسی این نوآوری برای مشارکت کارکنان به
ویژه بین رهبران رسمی و غیررسمی میپردازد.

 .2روش
تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و محتوای کاری ،میدانی از نوع همبستگی است .از طرفی این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی
است.

 .3جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر در سال  1400تشکیل میدهند .بر اساس آمار
استعالمی از اداره کل آموزش و پرورش شاهینشهر ،حدود  380نفر نفر بود .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران نفر 181
تعیین شد .بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده از بین کارکنان آموزش و پرورش 181 ،نفر به صورت تصادفی انتخاب
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شدند .سپس کارکنان به پرسشنامههای وضعیت نوآوری ،مشارکت کارکنان و رهبری چندگانه پاسخ دادند .باتوجه به روش
پژوهش و محدودیتهای موجود به دلیل شیوع ویروس کرونا ،پرسشنامهها بصورت الکترونیکی پخش شد.
ابزار
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای پیشبرد نوآوری ،مشارکت کارکنان و رهبری چندگانه و شیوههای نوآوری کارمند
محور استفاده شد.
پرسشنامه وضعیت نوآوری :این پرسشنامه توسط عبدلینژاد ( )1392طراحی شده است .پرسشنامه  32گویه و  6مولفه
دارد .بعد انگیزش شامل سواالت  ،1-6ویژگیهای شخصیتی شامل سواالت  ،7-12مهارتهای شناختی شامل سواالت -17
 ،13مسئلهیابی شامل سواالت  ،18-23ایدهیابی شامل سواالت 14-28و انتخاب و اجرا شامل سواالت  33-29است .نمره-
گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجهای خیلی کم ( ،)1کم ( ،)2تاحدی ( ،)3زیاد ( )4و خیلی زیاد ( )5است.
پایایی این پرسشنامه توسط عبدلینژاد  0/946بدست آمده است.
پرسشنامه مشارکت کارکنان :این پرسشنامه توسط اکرامی و همکاران ( )1389طراحی شده است .پرسشنامه  38گویه
و  12مولفه دارد .بعد داشتن اهداف روشن شامل سواالت  ،3-1بعد الگوسازی شامل سواالت  ،6-4بعد حمایت کردن شامل
سواالت  ،9-7بعد بهمریختگی هیجانی شامل سواالت  ،12-10بعد فراهم نمودن اطالعات شامل سواالت  ،15-13بعد
دسترسی به منابع شامل سواالت  ،18-16بعد تفویض اختیار شامل سواالت  ،21-19بعد نظام پاداش دادن شامل سواالت
 ،24-22بعد مدیریت مشارکتی شامل سواالت  ،28-25بعد تشکیل گروه شامل سواالت  ،31-29بعد ساختار سازمانی
شامل سواالت  ،33-32بعد ارزیابی عملکرد شامل سواالت  36-34و بعد استقالل شامل سواالت  38-37است و نمرهگذاری
آن بر اساس طیف  7درجه لیکرت انجام شده ،به این ترتیب که حدکثر= 7و حداقل= 1در نظر گرفته شده است .در صورتی
که نمرات پرسشنامه بین  32تا  15باشد ،میزان مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها در حد پایین و ضعیف بوده و باید
برنامهریزی اساسی انجام شود .در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  15تا  958باشد ،میزان مشارکت کارکنان در تصمیم
گیریها در سطح متوسط و در صورتی که نمرات پرسشنامه باالی  958باشد ،میزان مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها
در سطح بسیار خوب میباشد .پایایی این پرسشنامه در ایران توسط اکرامی و همکاران  1/74بدست آمده است.
پرسشنامه رهبری چندگانه :این پرسشنامه توسط باس و الیور ( )1995طراحی شده است .پرسشنامه  21گویه و  3بعد
دارد .بعد رهبری تحول شامل سواالت  ،18،17،16،15،11،10،9،8،4،3،2،1بعد رهبری تبادلی شامل سواالت ،12،5،6
 20،19،13و بعد رهبری عدم مداخلهگر شامل سواالت  21،14،7است .نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه-
ای هیچ وقت ( ،)1به ندرت ( ،)2گاهی اوقات ( ،)3اغلب ( )4و تقریباً همیشه ( )5است .پایایی این پرسشنامه در ایران
توسط حسینپور  ،0/78نیکبخت  ،0/89رقیب  0/87بدست آمده است.
روایی پرسشنامههای فوق به لحاظ محتوا تأیید و پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ به ترتیب معادل ،0/963
 0/961و  0/840به دست آمده است.

 .4روش تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده باتوجه به ماهیت متغیرها از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده
است .باتوجه به اینکه مدل این تحقیق یک مدل معادالت ساختاری میباشد ،برای ارزیابی آن از روش مدلسازی معادالت
ساختاری برای تأیید و رد فرضیهها استفاده شده است .برای کلیه فرضیهها سطح معناداری  α =0/05در نظر گرفته شده
است.
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یکی از آزمونهای پر کاربرد برای سنجش معناداری تأثیر میانجیگری یک متغیر در رابطهی میان دو متغیر دیگر ،آزمون
سویل است .در آزمون سوبل ،یک مقدار  Z-Valueاز طریق دو فرمول زیر به دست میآید که در صورت بیشتر شدن این
مقدار از  1/96میتوان در سطح اطمینان  95درصد ،معنادار بودن تأثیر میانجی یک متغیر را تأیید کرد.

در فرمول ( : a ،)1برابر با مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی :b ،برابر با مقدار ضریب مسیر میان متغیر
میانجی و وابسته :Sa ،مقدار خطای استاندار میان مسیر متغیر مستقل و میانجی :Sb ،مقدار خطای استاندار میان مسیر
متغیر میانجی و وابسته هستند.

آماره تی رابطه میان متغیر مستقل و میانجی،

که در فرمول (،)2
باشد.
در این تحقیق از فرمول شماره ( )2استفاده شده است.

آماره تی رابطه میان متغیر میانجی و وابسته می-

 .5یافتهها
فرضیه اول :پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان با نقش میانجی رهبری چندگانه در شیوههای نوآوری کارمند
محور کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد.
باتوجه به شکل ( )1در این تحقیق 68/367 : ،0/051 :b ،0/874 :a ،و  0/606 :بود .با جایگذاری در فرمول (،)2
 ،برابر  0/605شد .به دلیل کمتر بودن از  ،1/96این فرضیه رد میگردد.
مقدار

شکل )1تعیین ضریب مسیر ( )βو ضریب معناداری ()t

175

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال چهارم ،شماره  ،38مرداد 1400

فرضیه دوم :پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد.

شکل  )2تعیین

و P-value

جدول  )1مقادیر ضریب مسیر و P-valueتأثیر پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان
آماره t

β

68/367

0/868

0/832

سطح معنی داری

نتیجه

Sig˂0/05

تأیید

باتوجه به شکل ( )1و جدول ( )1نشان میدهد که مقدار آماره  tبه دست آمده از  1/96بزرگتر است؛ در سطح اطمینان 95
درصد این فرضیه تأیید گردید .مقدار ضریب استاندارد برابر  0/868بود و باتوجه به شکل ( )2دارای سطح معناداری است
( ،)0/045 ˂0/05که نشان از تأثیر مثبت و معنیدار متغیر پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان دارد .ضریب تعیین
نیز برابر  0/832است .بدین معنی که مشارکت کارکنان میتواند به میزان  83/2درصد پیشبرد نوآوری کارکنان آموزش و
پرورش شاهینشهر را پیشبینی کند .به عبارتی پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان تأثیر معنادار مثبتی دارد.
فرضیه سوم :مشارکت کارکنان بر رهبری چندگانه در کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد.
جدول  )2مقادیر ضریب مسیر و  tتأثیر مشارکت کارکنان بر رهبری چندگانه
آماره t

β

12/458

0/874

0/832

سطح معنی داری

نتیجه

Sig˂0/05

تأیید

باتوجه به شکل ( )1و جدول ( )2نشان میدهد که مقدار آماره  tبه دست آمده از  1/96بزرگتر است؛ در سطح اطمینان 95
درصد این فرضیه تأیید گردید .مقدار ضریب استاندارد برابر  0/874بود و باتوجه به شکل ( )2دارای سطح معناداری است
( ،)0/000 ˂0/05که نشان از تأثیر مثبت و معنیدار متغیر مشارکت کارکنان کارکنان بر رهبری چندگانه دارد .ضریب
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تعیین نیز برابر  0/863است .بدین معنی که مشارکت کارکنان میتواند به میزان  86/3درصد رهبری چندگانه آموزش و
پرورش شاهینشهر را پیشبینی کند .به عبارتی مشارکت کارکنان کارکنان بر رهبری چندگانه تأثیر معنادار مثبتی دارد.
فرضیه چهارم :رهبری چندگانه بر پیشبرد نوآوری در کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد.
جدول  )3مقادیر ضریب مسیر و  tتأثیر رهبری چندگانه بر پیشبرد نوآوری
آماره t

β

0/606

0/051

0/832

سطح معنی داری

نتیجه

Sig˂0/05

رد

باتوجه به شکل ( )1و جدول ( )3نشان میدهد که مقدار آماره  tبه دست آمده از  1/96کمتر است؛ در سطح اطمینان 95
درصد این فرضیه رد گردید .به عبارتی رهبری چندگانه بر پیشبرد نوآوری تأثیری ندارد.

 .6بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول :پژوهش مدعی وجود نداشتن تأثیر پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان با نقش میانجی رهبری
چندگانه در شیوههای نوآوری کارمند محور کارکنان است و با نتایج مطالعات پژوهشگران قبلی همچون شیپرز و همکاران
( ،)2008کوهستانی و قورچی بیگی ( ،)1395اردالن ،قنبری و زندی ( ،)1394باقری ،رنجبر و تب ( ،)1394کوهن و بیلی
( ،)2004زمانی ( )1393همسو نیست.
در تبیین نتایج این فرضیه میتوان گفت ،در حوزه سازمانها ،رهبری مقولهای اساسی و حیاتی و از مفاهیم بسیار مهم در
حوزه مطالعات مدیریتی به شمار میآید .سبکها و نگرشهای رهبری و تأثیری که عملکرد رهبری میتواند بر موفقیت
سازمانها داشته باشد از اهمیت ویژهای برخوردار است .در شرایط رقابتهای فشرده کنونی رهبرانی موفقتر هستند که
اعتقادی راسخ به ایجاد نوآوری و بهبود مداوم داشته باشند .همچنین یکی از مسائل مهم در سازمانها ،مشارکت کارکنان
است زیرا همکاری افراد در سازمانها میتواند در راستای تحقق سازمان و اهداف رهبران نقشی بیبدیل داشته باشد .به
طوری که وجود مشارکت کارکنان موجب افزایش عملکرد و بهبود فعالیت متقابل اعضاء ،افزایش نوآوری ،خالقیت و
انعطافپذیری شده که این عوامل باتوجه به محیط پیچیده فعلی منجر به اثربخشی سازمانی میشود .از طرفی دیگر در
سازمانهای آموزشی به دلیل نقش و رسالت مهم آنها در حوزه آموزش و پرورش نیروی انسانی ،وجود رهبری چندگانه و
مشارکت کارکنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرضیه دوم :پیشبرد نوآوری از طریق مشارکت کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد .این نتایج با
یافتههای سینگ ( ،)2009قنادان ( ،)1386آصفی و همکاران ( )1388و حضوری ( ،)1387افجه و رضایی ابیانه ()1392
همسو است.
در تبیین این نتایج میتوان گفت ،مدیریت مشارکتی موجب کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر و افزایش تمایل آنها به
نوآوری میگردد .بطوری که از یک سو مشارکت کارکنان موجب دستیابی به اطالعات سازمانی و محیطی بیشتر و آگاهی
ال احتمال
فزاینده نسبت به روندهای نوآوری میگردد و از سوی دیگر افزایش آگاهیها و دستیابی به اطالعات بیشتر ،متقاب ً
مشارکت بیشتر کارکنان را موجب میشود .در چنین شرایطی کارکنان با حضور در تصمیمات و صحنههای مهم سازمانی و
با آگاهی بیشتر از رویدادهای محیط درون و پیرامون سازمان ،با آمادگی بیشتری به استقبال نوآوری میروند .بنابراین
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سازمانها درک کردند کارکنان ،مهمترین دارایی آنها هستند؛ و آینده سازمانها به درگیر نمودن بیشتر کارکنان در ایجاد
ایدههای جدید وابسته هست؛ و این امر اتفاق نمیافتد مگر با مشارکت دادن کارکنان در کارها.
فرضیه سوم :مشارکت کارکنان بر رهبری چندگانه در کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری دارد .این
نتایج با یافتههای جانگ و همکاران ( ،)2003شمس و همکاران ( ،)1389لوپز  -دومینگوئز و همکاران ( )2013همسو
است.
بطوری که این یافتهها مؤید دیدگاههای جانگ و همکاران ( )2003است که معتقدند رهبرای چندگانه اغلب از طریق تأکید
بر مشارکت در فعالیتهای جمعی و فراهم آوردن فرصت برای تسهیم تجارب میان کارکنان ،مشارکت آنها در سازمان را
تحقق میبخشند .لوپز  -دومینگوئز و همکاران ( )2013نشان دادند که رهبری چندگانه موجب افزایش مسئولیتپذیری
کارکنان و تمایل بیشتر به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی میگردد.
به هر حال واضح است که رهبر نمیتواند زمینه افزایش اثربخشی کارکنان را فراهم آورد مگر آن که از طریق تسهیم و نشر
اطالعات در سازمان و مورد توجه قرار دادن ایدهها و نظرات کارکنان ،زمینههای مشارکت بیشتر کارکنان و ارتقای خالقیت
و نوآوری آنها را فراهم آورد .بنابراین قابل انتظار است که نتایج پژوهش حاکی از ارتباط بین رهبری چندگانه و مشارکت
کارکنان باشد .به طوری که موفقیت مشارکت ،بستگی به رفتار و نگرش رهبران سازمان دارد .در واقع مشارکت کارکنان در
سازمان از رفتار رهبران تأثیر میپذیرد.
فرضیه چهارم :رهبری چندگانه بر پیشبرد نوآوری در کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر تأثیر معنیداری ندارد .این
نتایج با یافتههای نوردین ( ،)2011جلیلیان و همکاران ( ،)1389بیراسناو و همکاران ( ،)2013میرکمالی و چوپانی
( ،)1390حاجی کریمی و همکاران ( ،)1390گامیزلوغلو و ایلسیو ( ،)2009النکاو و همکاران ( ،)2005اسالن و همکاران
( ،)2011سنجقی و همکاران ( ،)1396والومبا و همکاران ( ،)2010نرمان ،اویلو و التنز ( )2010همسو نیست.
در تبیین این نتایج و همچنین براساس یافتههای پژوهشهای پیشین میتوان گفت ،بین رهبری چندگانه و افزایش و
ارتقای نوآوری رابطه وجود دارد .به طوری که رهبری چندگانه سبکی از رهبری است که در پاسخ به اقتضائات محیط در
حال تغییر امروزی مطرح شده است .رهبری چندگانه میتواند با انگیز دادن به کارکنان جهت فرارفتن از انتظارات و نشان
دادن اعتماد به تواناییهایی پیروان ،از لحاظ روانشناختی ،پیروان را توانمند بسازد و میتواند اعتماد به نفس و آمادگی
کارکنان جهت مواجه با تغییر را نیز افزایش دهد .این سبک رهبری همچنین با تفویض اختیارات بیشتر و تشویق نوآوری
درکارکنان ،تجربه مواجهه با موقعیتهای شغلی چالش برانگیز را برای کارکنان فراهم میآورند و لذا قابل انتظار است که
کارکنان تمایل و آمادگی بیشتری برای مواجهه با تغییر سازمانی و پیشبرد نوآوری داشته باشند.
به بیانی دیگر رهبری در بهبود هویت کارکنان در سازمان نقش بسزایی دارد و رفتارهای این سبک رهبری ،موجب توسعه
ظرفیتهای مثبت رهبران و نوآور شدن زیردستان میشود .به عبارتی رهبری چندگانه از طریق تأثیری که بر سرمایه روان-
شناختی زیردستان میگذارد باعث افزایش نوآوری زیردستان میشود .همچنین رهبری چندگانه با برقراری روابط مثبت و
باز ،ارزشها ،تصمیمگیریها و حتی نقاط ضعف و اشتباهات خود را در معرض دید و نظر همگان قرار میدهد و موجبات
پیامدهای مثبتی همچون ایجاد حس اعتماد متقابل ،آزادی بیان در ارائه ایدههای جدید و نوآور سازمان را به دنبال دارد.
باتوجه به آنچه گفته شد ،پیشنهاد میشود ،مشارکت کارکنان را در سازمانها در اولویت کاری خود قرار دهند زیرا موجب
تعالی بیشتر در مسیر نوآوری سازمانی میشود .از سوی دیگر ،مدیران هر سازمان برای همراهی با تغییرات سریع حاصل از
فناوری اطالعات و ارتباطات و نیاز به نوآوری الزم است به رهبری چندگانه اهمیت بیشتری دهد و در هر زمینهای از
مشارکت کارکنان استفاده کند تا بتواند با سرعت بیشتری عمل نمایند.
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 .7قدردانی
از استاد فرزانه و دلسوز جناب آقای دکتر فرشید اصالنی که توفیق دانشجویی در محضر ایشان را داشتهام ،کمال تشکر و
قدردانی دارم .همچنین از کلیهی کارکنان آموزش و پرورش شاهینشهر که در گردآوری اطالعات همکاری نموده اند ،تشکر
و قدردانی مینمایم.
منابع:
 .1اردالن ،محمدرضا؛ قنبری ،سیروس؛ زندی ،خلیل .)1394( .نقش واسطهای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری
تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی .مطالعات مدیریت (بهبود و تحول).99-123 ،)77(24 ،
 .2باقری ،مهدی؛ رنجبر ،محمد حسین؛ تب ،سمیه .)1394( .بررسی نقش واسطهای اعتماد و خودکار آمدی جمعی بر
رابطۀ بین رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی (مطالعه موردی :اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان) نشریه پژوهش
در نظام های آموزشی.127-162 ،)31(9 ،
 .3آصفی ،احمدعلی؛ حمیدی ،مهرزاد؛ جاللی فراهانی ،مجید؛ دهقان قهفرخی ،امین )1388 ( .بررسی مدیریت مشارکتی و
مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ،مدیریت ورزشی،
( ،)3ص .5-26
 .4افجه ،علی اکبر؛ رضایی ابیانه ،ندا .) 1392 ( .رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای
بیمه ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول ( ،70 )33ص .231-347
 .5جلیلیان ،حمیدرضا؛ مرادی ،مرتضی؛ کاکایی مأوایی ،حسین .) 1389 ( .رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان ،دو ماهنامه
توسعه انسانی پلیس.72-59 :)32(7 ،
 .6حاجی کریمی ،عباسعلی؛ رضائیان ،علی؛ آذر ،عادل؛ دهقانان ،حامد .) 1390 ( .تحلیل میان سطحی تأثیر رهبری تحولی
و روابط گروه کاری بر توانایی حل مسأله و رفتارهای نوآورانه کارکنان ،مطالعات مدیریت راهبردی.31-15 :)5( ،
 .7حضوری ،محمدجواد .) 1387 ( .بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر در کارکنان دانشگاه
پیام نور و ارائه راهکارهای استقرار نظام پیشنهاد .پیک نور.25-14 ،)1( 6 ،
 .8ریچارد ام ،ستیرز و لیمان دبلیو ،پورتر .)1372( .انگیزش و رفتار در کار ،ترجمه سید امین اهلل علوی ،جلد اول ،تهران:
انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 .9زمانی ،مهدیه" )1393(.ارتباط بین رهبری تحولآفرین و نوآوری سازمانی" پایاننامه کارشناسی ارشد دانشـگاه آزاد
اسـالمی قشم.
 .10سنجقی ،محمد ابراهیم؛ دلیری ،سید احمد؛ فرهی ،علی؛ امیراحمدی ،فاطمه السادات .)1396( .بررسی تأثیر رهبری
راهبردی بر نوآوری با تأکید بر رویکرد ارتباطات شبکهای .پژوهشهای مدیریت منابع انسانی.181-205 ،)4(9 ،
 .11شمس ،اسداله؛ سموعی ،راحله؛ پورریاحی ،حبیبه .) 1389 ( .بررسی رابطه میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج
گانه قدرت مدیران در بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان ،مدیریت اطالعات سالمت( 7 ،ویژهنامه).585-577 :
 .12قنادان ،محمود .)1386( .کلیات علم اقتصاد ،تهران :دانشگاه تهران.
 .13کوهستانی ،سمیه و قورچی بیگی ،عماد،)1395( ،بررسی تأثیر رهبری تحولآفرین بر تعهد سازمانی با نقش تعدیلگر
مشارکت کارکنان (مطالعه موردی :آموزش و پرورش شهر کرج) ،سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مدیریت،
اقتصاد و علوم انسانیhttps://civilica.com/doc/549394،،،
 .14میرکمالی ،سیدمحمد؛ چوپانی ،حیدر .) 1390 ( .رابطه بین رهبری تحولآفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک
شرکت بیمهای ،پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق ).181-155 :)103(26 ،
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