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Abstract 

Purpose: The purpose of this research is to investigate the effects of knowledge sharing and 

individual fit with the organization on the relationship between transformational leadership and 

innovative work behavior in public library librarians in Yazd city . 

 

Methodology:  It was a descriptive-survey research and the statistical population of this 

research were all the librarians of the public libraries of Yazd province, whose number was 

210. An attempt has been made to conduct a census, but due to the non-cooperation of some 

librarians, a total of 207 questionnaires were completed. 

 

Findings: The findings of the research and the inferential testing of the hypotheses showed 

that the fit of the person with the organization was effective on knowledge sharing behavior 

and innovative work behavior, and knowledge sharing behavior had a positive and significant 

effect on innovative work behavior. 

 

Conclusion: The results of the research indicated that in order to increase innovative behavior, 

the type of dealing with employees and the leadership style should also have characteristics 

similar to today's environment changeability and transformability. Therefore, among different 

leadership styles, transformational leadership style can influence innovative behavior. 
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 مقدمه
حاضر شوند ب   هاآ رهبری هنر ن وذ بر دیگرا  ب  نحوی ک  

را در چارچوب  ایشد اا پی، تعیین  هایفعالی ر  داه لبان  صو

 هایخصیص یک  دیگر اا   د.اهداف مشخص ساامان   انجا  دهن
تواند ب  رهبرا  ه مدیرا  در پاسخ ب  تغییرا  کم  مهم  ک  م 

کند  هوش هیجان  اس . هوش هیجان  موضوع  اس  ک  سع  
 هایتوانمندیاحساسا  ه ه  هاهیجا در تشری  ه ت سیر جایگا  

انسان  دارد. مدیرا  برخوردار اا هوش هیجان   رهبرا  مؤثری 
ه رضایتمندی ه تعهد  هریبهر هستند ک  اهداف را با حداکثر 

مدیرا  (. 1394  )عالم  ه همکارا  سااندکارکنا  محقق م 
هیجژان  خژود  هایقابلی اا  خوب ب اثربخ،  کسان  هستند ک  

کننژد. در اثربخ، ه سااند  برقرار مژ  رابط گیرنژد ه  بهژر  مژ
هاقژع  مژدیرا  موفق بر ارتقای هوش هیجان  ه پرهرش 

عا    تأکید دارند. هوش هیجژان  را توانژای  در  ه  هایقابلی 
س   اک   گون آ خود ه دیگرا   هایهیجا شناخ  صحی  

  ح  مشکال  ه ب کمژ  منظورب  هاهیجا  کارگیریب توانای  
داشتن اندگ  اثربخ،  توانژژژژای  ح ظ انگیژژژژز   استقژژژژام  
در بژژژرابر نامالیمژا   تنظیم حا   رهح  ه همژدل  بژا 

  هاتوانای ای اس  اا دیگژرا  گوینژد. هوش هیجان  مجموع 
غیرشناخت  ک  توانای  فژرد را بژرای  هایمهار  ها هک ای 

قابل  با مقتضیا  ه فشارهای محیط  تحژ  کسژ  موفقی  در م
هوش هیجان  شام  توانای  کنتر  هیجانژا   .دهدم قرار  تأثیر

 کار کرد خژوب ه  هایتصمیمآ  در گژرفتن  کارگیریب خژود  
مدیران  کژ  هوش هیجان  با ی  دارند بیشتر اا سایر  .مؤثر اس 

سژااما  کمژ   رسژند ه بژ  موفقیژ بژ  اهدافشا  مژ  هاگره 
منابع تعژارض را شناسای  ه اا  سرع ب ه  راحت ب کنند آنا  م 

همچنین ن وذ  .کندم آ  در جه  اثربخش  سااما  است اد  
یکژ  اا فرایندهای اثرگاار بر ت کرا   رفتارها ه  عنوا ب 

اجتمژاع  هژوش هیجژان   هایقابلی احساسژا  دیگرا  جزء 
 (.2009  1وا)برادبری ه گری  اس 

های می  ب  ایجاد  تولید ه اجرای اید ب  رفتار نوآهران  در کار 
 2جدید ب  ن ع عملکرد فردی  گرهه  ه ساامان  اشار  دارد )نیسن

(. رهبر نق، اساس  در ایجاد انگیز   هدای  ه 2018ه همکارا   
یندهای نوآهران  در اشک  داد  ب  رفتار کارکنا  برای تشویق فر

(. اعتقاد بر این اس  ک  رهبری 2015  3دارد )کیم ه یو  هاسااما 
 گااردم  تأثیر رفتار کاری نوآهران  عام  مهم  اس  ک  بر

را  رفتار کاری نوآهران  . رهبری ک (2021  4)سودیبجو ه پرامسواری

                                                           
1. Bradberry, & Greaves 
2. Niesen 
3. Kim & Yoon 
4. Sudibjo & Prameswari 

ه  شودم  شناخت  آفرینتحو رهبری  عنوا ب  کندم ایجاد 
( ارائ  شد  اس   2018) 5تینگوادک  توس  هانسن ه پیل  ورهما 

رهبری  ب  رفتار کاری نوآهران  تقریباً تما  تحقیقا  در مورد
با این  کنند.م  پیشین  رفتار نوآهران  اشار  عنوا ب  آفرینتحو 

رهبری  تأثیرهجود  مطالعا  قبل  نتای  مت اهت  را در مورد 
برنر ه ایسن ب   دهد.نشا  م  رفتار کاری نوآهران  بر آفرینتحو 

( ی  اثر مثب  بین این ده متغیر پیدا کردند  در حال  ک  2010)
( ی  اثر من   بین ده متغیر نشا  دادند  1997) 6باسو ه گرین

رهبری  بین ایرابط هیچ  (2003)کهکاهای ه همکارا  
پیدا نکردند. ت اه  بین این نتای   رفتار کاری نوآهران  ه آفرینتحو 
رهبری  تأثیردر مورد  تحقیقی  شکاف در  دهند نشا 

رفتار نوآهران  نیز اا دیدگا   .اس  رفتار کاری نوآهران  بر آفرینتحو 
سااما  مورد بررس  قرار گرفت  اس . مطالعا   –تناس  فرد 

سااما  بر رفتار کاری نوآهران   -تناس  فرد  تأثیرچگونگ   مختل 
ه همکارا   7. جیناند کردرا با نتای  متناقض تجزی  ه تحلی  

بین این ده متغیر هجود  داریامعنهیچ اثر  اظهار داشتند ک  (2016)
( دریافتند ک  تناس  فرد 2018ندارد  در حال  ک  افسر ه همکارا  )

 گااردم  تأثیرکاری نوآهران   بر رفتار توجه قاب   ورب سااما   -
 دهند نشا ای  (. ت اه  در این نت2021)سودیبجو ه پرامسواری  

سااما  بر رفتار  ی  شکاف تحقیقات  در رابط  با اثر تناس  فرد
کاری نوآهران  اس . هدف این مطالع  پرداختن ب  این تناقضا  در 

 تناس  فرد ه آفرینتحو رهبری  تأثیرادبیا  موجود در رابط  با 
ب  بر این  ما نق، رفتار اس . عاله  رفتار کاری نوآهران  بر سااما 
تناس  فرد  ی  متغیر میانج  بین عنوا ب را  دان، گااریاشترا 

ایرا این  کنیمم تجزی  ه تحلی   رفتار کاری نوآهران  ه سااما  –
مشاب   نق، تناس    ورب  .مسیر کمتر مورد توج  قرار گرفت  اس 

رهبری  تأثیری  متغیر میانج  بر  عنوا ب سااما  -فرد
  بنابراین .کاری نوآهران  نیز بررس  نشد  اس بر رفتار  آفرینتحو 

ه همچنین  آفرینتحو رهبری  تأثیراین مطالع  با هدف تعیین 
 عنوا ب دان،  گااریاشترا سااما  ه رفتار ب   -تناس  فرد 

 گردد. در حال  ک بر رفتار کاری نوآهران  انجا  م  میانج  متغیر
دف ب  جلو حرک  در ایرا  براساس ه هاسااما بسیاری اا 

مشک  در خصوص ایجاد نوآهری  هاسااما   هنوا در کنندم 
فرایندهای کاری هجود دارد. در همین ر جه  بهبود عملکرد د

گااری دان، در راستا  نوآهری در فرایندهای کاری ه ب  اشترا 
کاری باید اجزای مرتب   بسیار مهم اس   ایرا هر فرایند هاسااما 

ی هرس  با نیاا شغل  داشت  باشد ه استراتوی نوآبا خود را متنا
دان،   ینداحقیق  فرجه  انجا  کار  اصالح ه تنظیم شود. در 

                                                           
5. Hansen & Pihl-Thingvad 

6. Basu, & Green 
7. Jane 



 47                     ... نوآهران  یه رفتارکار نیتحو  آفر یرهبر نیاثر اشترا  دان، ه تناس  فرد با سااما  ه رابط  بتی ر  و شهیی ر : بخ

دان، اس . برای اینک  کارکنا   گااریاشترا تسهیم ه یا ب  
های سااما  بتوانند دان، خود را با یکدیگر تسهیم کنند  تکنی 

ارکنا  با است اد  آمواش داد  شود سپس ک هاآ مشخص  باید ب  
دان، خود را با دیگرا  ب   توانندم ها اا این تکنی  هرکدا اا 

در عصر دانای  محوری کس  مزی  رقابت  پایدار . اشترا  بگاارند
اس  ک   نیااهای پی،نیاامند فراهم ساختن  هاسااما برای 

اثربخ، ب  اشترا   ایگون ب اعضای سااما  بتوانند دان، خود را 
محسوب  هاسااما اارند. تسهیم دان، ب  امری حیات  برای بگ
با دریاف  اصول  مرات   خالق مت کر ه با  هایانسا شود ه م 

دان، عنصر کلیدی ی   .خواهند بود هابهتریندانش  قادر ب  خلق 
ی  سااما   سرمای ها ه دارای  ترینمهم ااجمل سااما  ه 
 با با کی ی   محصو  رائ  شود  ب  هاقع تولید ه امحسوب م 

 .بده  هجود این منبع کاری غیرممکن اس 
تسهیم ه ب   کندم ک  مدیری  دان، دنبا   ایعمد چال، 

گااری دان، اس  ه امان  ک  این دان، ب  اشترا  اشترا 
تسهیم  .گااشت  نشود اراش ناچیزی برای سااما  ب  همرا  دارد

   دان، کارآمد ه مؤثر اس دان، یک  اا عنصرهای کلیدی مدیری
گ    توا م  .کندم ای کم  شایا  توج  هاسااما ک  ب  رشد 

ک  اا اهداف اساس  مدیرا  در است اد  اا مدیری  دان، در 
  ورهمینبهبود تسهیم دان، میا  افراد در سااما  ه  هاسااما 

ایجاد مزی  رقابت  اس  ه همچنین  منظورب بین افراد ه سااما  
ک   دهدم سهیم دان، مؤثر بین اعضای سااما  امان  رخ ت

در انتشار دان،  تضمین انتشار بهترین  هاهزین موج  کاه، 
ی کاری در داخ  سااما  شود ه همچنین سااما  را در اهرهش

بنابراین  ارائ   (.1399  سهراب  ه همکارا ) کندح  مسائ  توانمند 
ی در کار  ی  فعالی  کلیدی ها ه مزایای مرتب  با نوآهرح را 

ب   پوهه،این  های کاری در سااما  اس . لاا درفعالی  برای
پاسخ دهیم ک  آیا اثرا  اشترا   سؤا تا ب  این  دنبا  این هستیم

ه  آفرینتحو دان، ه تناس  فرد با سااما  بر رابط  بین رهبری 
 دارد؟ تأثیرعموم  شهر قم  هایکتابخان نوآهران  در  رفتار کاری

 

 نظری مبانی

 آفیینتحولرهبی  

 در تغییر باعث ک  رهبری رهیکرد ی  عنوا ب  آفرینتحو  رهبری
 ه شود )سودیبجوم  تعری  شود م  اجتماع  هایسیستم ه افراد

سرشار اا انرژی  اشتیاق  آفرینتحو رهبرا  (. 2021  1پرامسواری
 توانندم ها هیوگ  ه انگیز  هستند. جای تعج  نیس  ک  این

این نو   چیزهای  باشند ک  ی  سااما  را بسااند یا شکس  دهند.
 هایاتاقآ  را در  توا م  –رهبری بسیار محبوب اس  

                                                           
1. Sudibjo & Prameswari 

  مدارس ه در صنع  سرگرم  مشاهد  هابیمارستا   مدیر هیئ 
مشخص  رهبران  اس  ک  بر  آفرینتحو سب  رهبری  کرد..

  آمد  اا  ریق سیستم پاداش ه نظار  ه اهداف ساامان  ب  دس
  (.2017  2)مالی  ه همکارا  کنندم تنبی  تمرکز 

دهد گزارش م  Psychology Todayشواهد تحقیقات  اا 
شوند  نسب  م  رهبری آفرینتحو ک  توس  رهبرا   های تیمک  
شوند  سطوح دیگر رهبری م  هایسب ک  توس   های تیمب  

های ه رضای  کل  با ی  دارند. اعضا حال عملکرد با تری دارند 
کنند ه معنای بیشتری در کار خود شناخت  مثبت  ایجاد م رها 

گیرند ک  در مورد همچنین یاد م  هاآ کنند. عاله  بر این  پیدا م 
خود ه هظای   ک  قرار اس  انجا  دهند  مثب  فکر کنند. این 

اجتماع  ه افزای، منجر ب  کاه، فرسودگ  شغل     ر  رفتن 
شود. رهنالد ریجیو  کارشناس رهبری  پیشنهاد انگیز  فردی م 

گرا اس  ک  ک  این ب  دلی  اعتقاد سرسخ  رهبرا  تحو  کندم 
فردی را برای های منحصرب هری  اا اعضا استعدادها ه مهار 

)اس انتو ه  آهرند ه صدای هر عضو مهم اس ی  تیم ب  ارمغا  م 
 (.2017  3همکارا 

 

 تن سب فید ب  س زم ن

 تعری  هاسااما تناس  فرد با سااما   سااگاری بین افراد ه 
ک  حداق  ی  موجودی  نیااهای  دهدم شود ک  امان  رخ م 

 اام هو  تحقق نی (.2020  4گ -کند )چالوتز بن تأمیندیگری را 
برآهرد  شد  نیاا   محی  -تناس  فرد  هاینظری مانند سایر 

دهد نشا  م  را ی  دیدگا  تکمیل  در مورد تناس  شناخت ا ره
ک  نیاا ب  رفع نیااهای فرد توس  محی  ساامان  یا رفع نیااهای 

دهد ک  نارضایت  امان  های فرد نشا  م سااما  توس  توانای 
  5)سوانت  ه همکارا  شوندآید ک  نیااها برآهرد  نم ب  هجود م 

2018.) 
 عنوا ب ستخدا   انتخاب ه اجتماع  شد  تحقیقا  بر ا 

در  و   تأکید کرد  اس . تناس  فرد با سااما مقدمات  برای 
ب  دنبا  انتقا  تصاهیر خاص  اا خود ب   هاسااما استخدا   

خود  متقاضیا  شغ  بر اساس تما   نوب ب متقاضیا  هستند. 
با  های سیستم پاداش  تعام هیوگ  ااجمل ا العا  موجود  

 ساامان فرهنگهای  دربار  کارکنا  فعل  ه مواد استخدا   استنباط
گیرند. شواهدی هجود دارد ک  هم متقاضیا  کار ه هم م 

را در  تناس  فرد با سااما کنندگا  ساامان   استخدا 
ه آ  را اا نظر اهمی   دانندهای انتخاب مناس  م گیریتصمیم

                                                           
2. Malik 
3. Sfantou 

4. Chalutz Ben-Gal 

5. Suwanti 
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 هایمکانیسمدهند. قرار م  تر اا تناس  شغل تنها کم  عق 
اجتماع  شد   چ  رسم  ه چ  غیررسم   سپس برای انتقا  

 شوندم کلیدی سااما  است اد   هایهیوگ ه سایر  هااراش
ترین سااما  قوی-تناس  فرد (.2020  1)نورتجاهجوننو ه همکارا 

همبستگ  مثب  را با تعهد ساامان  ه رضای  ساامان  دارد  پس اا 
با رضای  شغل   اعتماد ه رضای  با بستگ  مثب  متوس  آ  هم

با قصد تر  ه ه همبستگ  من   متوس   همکارا  ه سرپرستا 
با عملکرد هظی    فرد با سااما فشار. با توج  ب  رفتارها  تناس  

)مثب ( ه گردش مال  )من  ( همبستگ  ضعی   دارد  اما با 
متوسط   )مثب ( همبستگ عملکرد متن  یا رفتارهای بره  نقش  

جز دهر  تصدی  معیارهای مستقیم تناس  دارد. برای هم  پیامدها 
رابط  را با معیارها دارند  ب  دنبا  آ   ترینقویدر  شد  

شخص  ه  هایهیوگ معیارهای غیرمستقیم تناس  بین 
ساامان  در  شد  ه سپس با معیارهای غیرمستقیم  هایهیوگ 

 (.2020  2)دیر ه دهتا گیرندم سااما  قرار  فرد ه معیارهای عین 
 

 دان  گذار اشتیاک
یند آگاهان  تعری   ساختار  ح ظ ه ب  امدیری  دان، فر

)ژاف   دان، ه تجرب  کارکنا  در ی  سااما  اس  گااریاشترا 
 آ   ریق اا ک  اس  فعالیت  دان، ه اشترا  (2021  3ه همکارا 

 دهستا   افراد  بین( خصصت یا هامهار  ا العا  ) دان،
 مبادل  هاسااما  بین یا دره  یا جوامع ها خانواد  همسا   

دان،  امر مانند پل  بین این (.2018  4شود )کاستاندا ه همکارا م 
ظرفی  جاب ه نوآهری را بهبود  اس  ک فردی ه ساامان  

ه  هاشرک بخشد ه در نتیج  منجر ب  مزی  رقابت  پایدار م 
شود. اشترا  دان، بخش  اا فرآیند مدیری  ین افراد م همچن

ک  دان، دارای  نامشهود  اندداد تشخیص  هاسااما  دان، اس .
رقابت  اس . با این حا    هایمزی اراشمندی برای ایجاد ه ح ظ 

فناهری تنها یک  اا عوام  متعددی اس  ک  بر اشترا  دان، در 
ها.   اعتماد ه مشوقساامان فرهنگ گاارد  مانندم  تأثیر هاسااما 

مدیری  دان،  ةدان، ی  چال، بزرگ درامین گااریاشترا ب  
 گااریاشترا اس  ایرا برخ  اا کارکنا  تمای  دارند در برابر ب  

دان، خود با بقی  سااما  مقاهم  کنند. در دنیای دیجیتا   
، یا های تل ن همرا  امکا  اشترا  دانها ه برنام سای هب

 راحت ب کنند. افراد ها را فراهم م استعداد بین افراد ه/یا دره  تیم
یاد بگیرند دسترس  پیدا کنند ه  خواهندم ب  افرادی ک   توانندم 

                                                           
2. Nurtjahjono 
3. Dhir & Dutta 

4. Japhet 

5. Castaneda 

استعداد خود را برای دریاف  پاداش ب  اشترا  بگاارند )کاستاندا ه 
 (.2018همکارا   

 

 عملکید ک ر  نوآوران 

 ک  اس  کارکنا  اا پیچید  رفتار    ی عملکرد کاری نوآهران
 ه )سودیبجو کندم  اعما  ه معرف  تولید  را نوآهران  هایاید 

این بدا  معناس  ک  رفتار کارکنا  تنها پس (. 2021پرامسواری  
 رفتار کاری نوآهران  قاب  ارایاب  اس  عنوا ب اا اجرای نوآهری 
  (.2021  5)ا  ال   ه نایتان 
های ی  فرد را در ی  تار کاری نوآهران  توانای اصطالح رف

  هااید نق،  گره  یا ک  سااما  برای تولید  ترهی  ه تحقق 
. رفتارهای کاری نوآهران  کندم  محصو   یا خدما  توصی 

های کاری عادی اس . این اغل  با فراتر اا انتظارا  ه نق،
باید  هاآ  .فرا نقش  همرا  اس  اصطالحب رفتاری  هایگره 

های  باشد ک  برای بتوانند هظای   را انجا  دهند ک  فراتر اا رها 
ممکن اس  ب   هاآ ایجاد شد  اس .  هاسااما یا  هاگره   هاتیم

یاب  ب  های جدیدی را برای دس دنبا  فناهری جدید باشند  را 
 ه ساای کنندهای کاری جدید را پیاد اهداف پیشنهاد کنند  رهش
های جدید بررس  ه ایمن کنند. این منابع را برای اجرای اید 

شوند ک  رفتارهای کاری نوآهران  شناخت  م  عنوا ب ها فعالی 
یندها ه اها  محصو    فراید  کارگیریب معرف  یا  عنوا ب 

برای ب   هاسااما های جدید اا کارکنا   هاحدهای کاری یا رهی 
تعری   هاسااما یا  هاگره لکردی اا های عمدس  آهرد  نق،

شوند. رفتار نوآهران  ی  کارمند پای  ه اساس ی  سااما  با م 
نگرش  ا لا (.2017  6عملکرد با  اس  )سولیستیاها  ه همکارا 

های   اید هااید کاری نوآهران  شام  چهار بعد اس : کاهش در 
  7چاتچاها  ه همکارا ) هااید ه اجرای  هااید تولید  مبارا  برای 

ه برخ  اا تحقیقا   پوهه،در ادام  ب  مد  م هوم   (.2017
 پیشین اشار  ه سپس  فرضیا  تحقیق بیا  شد  اس .

                                                           
1. El Alfy & Naithani 

2. Sulistiawan 

3. Chatchawan 
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 (2021سودیبجو ه پرامسواری ) پوهه،برگرفت  اا  وهه،پمد  م هوم   .1شکل 
 

 پیشینه تحقیق
 نق، نوآهری امرهای  شرفت پی ه رقابت  بسیار دنیای در

 بهترین اا یک  کارکنا  توس  نوآهری. کندم  ای ا مهم 
 برای. اس  ساامان  موفقی  ه نوآهری تقوی  برای هارا 

 کاری هایدرامین  نوآهری برای کارکنا  در انگیز  ایجاد
 توج  مورد رهبر عنوا ب  مدیرا  نق، شدید  دان، بر مبتن 

 محققا  بنابراین. اس  گرفت  قرار را اندرکادس  ه محققا 
 کرد  متقاعد برای های را  کش  ب  ایفزایند  عالق 

 خالقان  رفتارهای داد  نشا  برای فردی سطوح در کارکنا 
 حا   این با. اندکرد  پیدا آفرینتحو  رهبری  ریق اا

 نوآهران  کاری رفتارهای بر آفرینتحو  رهبرا  تأثیر چگونگ 
(IWBs )نگرفت  قرار تحقیق مورد کاف  انداا ب  ارکنا  ک 

 اا فردی ادراکا  بین رابط  محققا  ک  حال  در .اس 
 مرحل  اهلین ک  را کارکنا  خالقی  ه آفرینتحو  رهبری
 تأثیر ب  توج  کمترین  اندداد  قرار مطالع  مورد اس  نوآهری
 بیا اد بررس  .اس  شد  داد  کارکنا  بر آفرینتحو  رهبری
 توج  عد  اه   :کندم  آشکار را موضو  ده نوآهری-رهبری

 کارکنا  IWB بر آفرینتحو  رهبری تأثیر ب  سیستماتی 
 اینک  مگر هستند فاید ب  هااید  اینک  ب  توج  با هیو ب 

 های درامین هیو ب  کارکنا   نوآهری اینک  ه شوند است اد 
 شد  شناخت  حیات  عنوا ب  ایگسترد   ورب  فشرد   دان،
  .اس  آهرشگ   اس  

برای تطبیق با محی  در حا  تغییر ب   هاسااما 
کم  کنند تا  هاآ تا ب   کنندم رفتارهای نوآهران  تکی  

  1رقابت  را ایجاد ه ح ظ کنند )چوی ه همکارا  هایمزی 
مؤسسا   ااجمل  هاسااما (. این امر در مورد هم  2016

بنابراین   ؛(2018  2)الرهی  ه همکارا  کندم ق آمواش  صد

                                                           
1. Choi 

2. Elrehail 

 برای توسع  رفتار کاری نوآهران  هاسااما برای کارکنا  

 بسیار مهم اس . 
های (  یک  اا را 2018ب  گ ت  نیسن ه همکارا  )

نوآهرتر کرد  ی  سااما  این اس  ک  اا تکی  صرفاً ب  
در  بخ، تحقیق ه توسع  برای نوآهری خودداری شود ه

های نوآهران  کارکنا  است اد  کنند عوض اا تما  توانای 
نیز با بیا  اینک  کارکنا  افرادی  ؛(2019  3)پور  ه  گونا

نوآهران  را در ی  سااما  ایجاد ه اجرا  هایح را هستند ک  
. با کنندم   بر اهمی  نق، کارکنا  در نوآهری تأکید کنندم 

 خصوصاًهای دهلت  در ایرا  ا ساام تاکنو توج  ب  اینک  
های مختل   را جه  رفع شرک  مخابرا  متغیرها ه را 

مشک  نوآهری در فرایندهای کاری بررس  کردند ه هنوا ب  
اند  لاا این مشک  همچنا  در نتیج  مطلوب نرسید 

 تاکنو های دهلت  پابرجاس . با توج  ب  اینک  سااما 
را  دان، ه تناس  فرد با   ک  ب  بررس  اثرا  اشتپوههش

ه رفتار کاری  آفرینتحو سااما  بر رابط  بین رهبری 
شهر قم پرداخت  شود انجا    عموم یهانوآهران  در کتابخان 

اهمی  انجا   ؛لاا .نشد  ه این شکاف تحقیقات  هجود دارد
. ضرهر  انجا  این شودم این تحقیق بی، اا پی، احساس 

 اندااچشمتواند ب  مدیرا  س  ک  م نیز اا آ  باب  ا پوهه،
در سااما  ه  آفرینتحو رهشن  در خصوص نق، رهبری 

رفتار کاری نوآهران  در سااما  دهد تا عملکرد خود را بهبود 
 بنابراین  بررس  عوامل  ک  باعث توسع  ه بهبود ببخشند.

 .  ضرهری اس شودم کارکنا   رفتار کاری نوآهران 
 پوهه،مرتب  با موضو   هایهه،پوپیشین  . 1جده  

 :کندم  را بیا 

                                                           
3. Purc and Laguna 

 

 رهبری تحول آفرین

 
 تناسب فرد با سازمان

رفتار به 

دانش گذاریاشتراک  

 

 رفتار کاری نوآورانه
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 تحقیق پیشین  .1 جدول

 نت یج  ن )س ل(محقق

 جع ری ه همکارا 
(1400) 

  تأثیر ه نوآهران  کاری رفتار بر داریامعن ه مثب  اثر آمیز تحو  رهبری ک  داد نشا  نتای 
 رفتار بر معناداری ه قیممست اثر شخص  انگیز  همچنین. دارد فردی برانگیزش مثب  ه مستقیم

 کاری رفتار بر معنادار ه غیرمستقیم اثر ی  آمیز تحو  رهبری این  بر عاله . دارد نوآهران  کاری 
  نق، گرفتن نظر در با آمیز  تحو  رهبری همچنین . دارد فردی انگیز   ریق اا نوآهران 
 گااریاشترا  ب . دارد ن نوآهرا کاری رفتار بر معناداری ه مثب  تأثیر دان،  اشترا  تعدی 

 .کندم  تقوی  را نوآهران  کار رفتار  دان، 

 دهقا  ه همکارا 
(1400) 

 دارد معناداری ه مثب  تأثیر نوآهران  رفتار بر آفرینتحو  رهبریک   دهدم نتای  این پوهه، نشا  
 مدیرا  ب  .دارد هجود اریمعناد ه مثب  رابط  مدیرا  رفتار ه نوآهران  رفتار  آفرینتحو  رهبری ه بین

 انگیز  کارکنا  ب  ه کنند فراهم مدیرا  رفتار افزای، برای را مساعدی شرای  ک  شودم  توصی 
 دهند. توسع  را نوآهران  رفتار آمیز تحو  رهبری سب  ی  ارائ  با تا دهند

 اارع  ه حیدری
(1399) 

 معناداری رابط  ساامان  نوآهری با رهبری ه آفرینتحو  رهبری بینپوهه، نشا  داد ک   هاییافت 
 ندارد. ساامان  نوآهری ه آفرینتحو  رهبری بین ایکنند تعدی  نق، دان، تسهیم اما دارد هجود

 سودیبجو ه پرامسواری
(2021) 

. با این گااردم ن تأثیرمستقیم بر رفتار کاری نوآهران    ورب  آفرینتحو نتای  نشا  داد ک  رهبری 
. شودم بر رفتار کاری نوآهران  اا  ریق رفتار اشترا  دان، مثب   آفرینتحو رهبری  تأثیرا   ح

مثب   تأثیرسااما  ه رفتار اشترا  دان، بر رفتار کاری نوآهران  -نشا  داد  شد  اس  ک  تناس  فرد
 .فزای، ندادسااما  را بر رفتار کاری نوآهران  ا-تناس  فرد تأثیردارد  اگرچ  متغیر میانج  

 فالکس ه همکارا 
(2021) 

 تأثیرک  رفتار کاری نوآهران  ه آمادگ  ساامان  برای یادگیری  دهدم این مطالع  نشا   هاییافت 
ک  توانمندساای رهبری بر  دهدم همچنین نشا   هاافت یمستقیم  بر عملکرد اقتصادی پایدار دارد. 

 .گااردم ن تأثیرما بر عملکرد اقتصادی پایدار   اگااردم  تأثیررفتار کاری نوآهران  

 افسر ه همکارا 
(2019) 

 ه اجتماع  منابع افزای، ساختاری  شغل  منابع افزای،) شغ  ایجاد رفتارهای ک  داد نشا  نتای 
 .کند م هاسط  را کارکنا  نوآهران  کاری رفتار بر آفرینتحو  رهبری تأثیر( شغل  یهاچال، افزای،

 

 های پژوهشهیفرض
اشترا  دان، ه تناس  فرد با سااما  بر رابط  فرضی  اصل : 
 .باشدم  مؤثره رفتار کاری نوآهران   آفرینتحو بین رهبری 

 فرع  های فرضی

  مثب  ه  تأثیربر تناس  فرد با سااما   آفرینتحو رهبری
 معناداری دارد.

  أثیرتدان،  گااریاشترا بر رفتار ب   آفرینتحو رهبری 
 مثب  ه معناداری دارد.

  مثب  ه  تأثیربر رفتار کاری نوآهران   آفرینتحو رهبری
 معناداری دارد.

   تأثیردان،  گااریاشترا تناس  فرد با سااما  بر رفتار ب 
 مثب  ه معناداری دارد.

   مثب  ه  تأثیرتناس  فرد با سااما  بر رفتار کاری نوآهران
 معناداری دارد.

 

 

 

 ژوهشپ کار روش
 ا العا  یگرداهر نظر اا یکاربرد هدف نظر  اا پوهه، نیا

. در اس   کم هاداد   یماه نظر اا ه  همبستگ –   یتوص
ه  یا العا  ب  رهش کتابخان  ا یاا ابزار گردآهر قیتحق نیا

است اد    دانیم یهاداد  یعنوا  ابزار جمع آهرب   اا پرسشنام
کلی  کتابدارا   جامع  آماری این پوهه، .اس شد  
ن ر  210ها های عموم  استا  یزد بودند ک  تعداد آ کتابخان 

ها مورد مطالع  قرار گیرند یا بود  اس . سع  شد هم  آ 
دیگر  سرشماری صور  گیرد هل  با توج  ب  عد  عبار ب 

پرسشنام  تکمی   207همکاری برخ  اا کتابدارا   در مجمو  

 .ابزار مورد است اد  در این مطالع   پرسشنام  بود  اس   .دگرد
کتابخان  عموم  در استا   112هم اکنو  شایا  ذکر اس  

هزار ن ر ی   11ب  ااای هر ک   کنندیزد  خدما  ارائ  م 
 هجود داردکتابخان  در استا  

بژا اسژت اد  اا آامژو      زیپرسشنام  ن ی ه رها ی ایپا  بررس
همگژرا ه هاگژرا مژورد     یژ  ه رها  بژ یترک ی ایاکرهنباخ  پ یآل ا

 نیژ ا هژای داد   یه تحل  یشد. تجز دییسنج، قرار گرف  ه تأ
انجا  گرف  کژ     ه استنبا    یدر ده سط  توص ز ین پوهه،
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ه در بخژ،   SPSS   یافزار مورد است اد  در بخژ، توصژ  نر 

اا مژد  معژاد      هاس  یک  مربوط ب  آامو  فرض  استنبا 
. دیژ اسژت اد  گرد  .اس .ا  . افژزار اسژمار  پژ   ه نژر   یرساختا

  شژناخت  یا  جمعؤس 3پرسشنام  ماکور در بخ، اه  شام  
دهنژدگا  اا  پاسژخ   در مورد ا العا  شخص  اسم اسیدر مق
شام   رسشنام ه بخ، ده  پ ال یه سن ه تحص  یجنس  یقب
در نمونژ    پژوهه،   اصل یرهایمنظور سنج، متغب   یگو 20

پژن    اسیژ با اسژت اد  اا مق     ه سؤا   در نظرسنجبود  اس

« کژژامالً مخژژال م»تژژا « کژژامالً مژژوافقم»اا  کژژر  یل یادرجژژ 
 5 کژر  یل  یپرسشنام  با است اد  اا   210شدند ه  یبندرتب 
کژ  بژ     دیگرد عیتوا زدی هرش  عموم یهاکتابخان  ا یم ی تا

پرسشنام    یه رها ی ایپا  پرسشنام  پاسخ داد  شد. بررس 207
 ی ایژ   پا2کرهنبژاخ  بژق جژده      یبا است اد  اا آامو  آل ا زین

 دییهمگرا ه هاگرا مورد سنج، قرار گرف  ه تأ ی ه رها  بیترک
 شد.

 

 مقادیر آل ای کرهنباخ پرسشنام  توایع  میا  نمون  آماری .2 جدول

 متغیی مورد بیرسی
 مقدار آلف  

 کیونب خ

 803/0 سااما   تناس  فرد با

 891/0 دان،  گااریاشترا رفتار ب  

 788/0 رفتار کاری نوآهران 

 802/0 آفرینتحو رهبری 

 935/0 ک  پرسشنام 
 

 

 پژوهش هاییافته
 هایهیوگ های آمار توصی   برای بررس  اا شاخص

دهندگا  است اد  شد  اس . فراهان  دموگرافی  پاسخ

صیال  بررس  قرار دهندگا  براساس جنسی   سن ه تحپاسخ
 آهرد  شد  اس . 3 جداه گرفت  اس  ک  در 

 

 عموم  شهر قم هایکتابخان  شناخت جمعی  هایهیوگ  .3 جدول

 درصد فیاوانی متغیی

 جنسیت

 7/65 136 مرد

 3/34 71 ا 

 100 207 ک 

 ب زه سنی

 15 31 سا  30ایر 

 5/27 57 سا  40تا  30بین 

 5/27 57 سا  50تا  40بین 

 8/20 43 سا  60تا  50بین 

 2/9 19 سا  60با ی 

 100 207 ک 

 تحصیالت

 0 0 دیپلم

 3/19 40 دیپلمفوق

 2/50 104 لیسانس

 28 58 لیسانسفوق

 4/2 5 دکتری

 100 207 ک 
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اا پارامترهای  پوهه،جه  تحلی  توصی   متغیرهای 
 های پراکندگ  )انحراف مرکزی )میانگین  میان  ه مد( ه پارامتر

 است اد  شد  اس . 6 جده معیار ه هاریانس( مطابق 

 

 تحلی  توصی   متغیرها .4 جدول

 واری نس انحیاف معی ر مد می ن  می نگین تعداد ابع د

 642/0 801/0 20/4 4 74/3 207 آفرینتحو رهبری 

 675/0 821/0 80/3 40/3 30/3 207 تناس  فرد با سااما 

 806/0 897/0 20/2 80/2 79/2 207 دان،  گااریاشترا 

 613/0 783/0 40/3 40/3 38/3 207 رفتار کاری نوآهران 

 
اسمیرنوف برای آامو  -در این پوهه، اا آامو  کولموگرهف

ها است اد  شد  اس . نتای  آامو  نرما  بود  نرما  بود  داد 
آامو  ارائ  شد  اس . براساس نتای   4 جده ها در داد 

کمتر اا  معناداری مقداراسمیرنوف در تمام  موارد -کولموگرهف
های بنابراین توایع داد  ؛آمد  اس  دس  ب ( 05/0سط  خطا )

 نرما  اس .گیری برای هر متغیر غیرانداا 
 

 هااسمیرنوف جه  نرما  بود  داد -کولموگرهف آامو  .5جدول 

 

 

 

 

 

تحلی  عامل  نشا  داد ک  هم  متغیرهای شاخص تجزی  ه
کاف  ساختار مرتب  اه  ایربنای  را ک  اهلین مرحل   انداا ب 

 2 شک دهند. نشا  م رسانند  ارایاب  را ب  پایا  م 
 اس . وهه،پ گیریانداا آامو  مد   دهند نشا 

 

 (PLS Algorithm) پوهه، گیریانداا نمودار مد   .2 شکل

 K-Sآم ره  .Sig متغییه 

 23/1 000/0 ینآفرتحو رهبری 

 16/2 000/0 تناس  فرد با سااما 

 98/2 000/0 دان، گااریاشترا 

 41/3 000/0 رفتار کاری نوآهران 
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مرحل  آخر ضری  مسیر ه نمودار مسیر را برای مد  ساا  
. آامو  فرضی  برای مد  ساختاری این مطالع  دهدم نشا  

 جایب ا آامو  ی  دنبال  با رهش بو  استرپینگ با است اد  ا
ها  رگرسیو ( ه ) Bنمون   حال   5000آامو  ده دنبال  با 

شک   ( ب  دس  آمد  اس .BCaتصحی  ه شتاب ) -تعص  

را نشا   t - testنتای  تحقیق م هوم  با است اد  اا رهش  3
دهند  مقدار عدد ها نشا شد  در فل،دهد. مقادیر محاسب م 
 اس . Tدار معن 

 

 t-value( در حال  Bootstrappingمد  ساختاری ) .3شکل 

 های پژوهشهآزمون فرضی
بر تناس  فرد با سااما   آفرینتحو رهبری  فیضی  اول:

 مثب  ه معناداری دارد. تأثیر

ب   آفرینتحو رهبری ه ضری  مسیر   2با توج  ب  شک  
ای باره دارد. تأثیرتناس  فرد با سااما  بر  681/0میزا  

 دهند نشا اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ عامل  نیز مقدار 
  ضری  2با توج  ب  شک   ه ؛باشدم  هاآ بود   قبو قاب 

تناس  فرد با سااما  ه  آفرینتحو رهبری میا   tمعناداری 
بیشتر  96/1شد  ک  اا  652/17درصد  95در سط  ا مینا  

بر  آفرینتحو بری ره تأثیر بود  معناداره نشا  اا  باشدم 
دارد. همچنین مقدار ضری  مسیر تناس  فرد با سااما  

بر  آفرینتحو رهبری مستقیم ه قوی متغیر  تأثیر  681/0
. در نتیج  فرضی  اه  دهدم را نشا  تناس  فرد با سااما  

 شد. تأیید
 گااریاشترا بر رفتار ب   آفرینتحو رهبری  فیضی  دوم:

 عناداری دارد.مثب  ه م تأثیردان، 

ب   آفرینتحو رهبری ه ضری  مسیر   1با توج  ب  شک  
دارد.  تأثیردان،  گااریاشترا بر رفتار ب   113/0میزا  

اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ بارهای عامل  نیز مقدار 
  2باشد. با توج  ب  شک  م  هاآ بود   قبو قاب  دهند نشا 

ه رفتار ب   آفرین تحورهبری میا   tضری  معناداری 
شد   234/2درصد  95گااری دان، در سط  ا مینا  اشترا 
 تأثیر بود  معناداره نشا  اا  باشدم بیشتر  96/1ک  اا 
گااری دان، دارد. بر رفتار ب  اشترا  آفرینتحو رهبری 

مستقیم ه ضعی   تأثیر  113/0همچنین مقدار ضری  مسیر 
گااری دان، را ار ب  اشترا بر رفت آفرینتحو رهبری متغیر 

 شد. تأییددهد. در نتیج  فرضی  ده  نشا  م 
بر رفتار کاری نوآهران   آفرینتحو رهبری  فیضی  سوم:

 مثب  ه معناداری دارد. تأثیر
ب   آفرینتحو رهبری ه ضری  مسیر   1با توج  ب  شک  

  دارد. بارهای عامل تأثیررفتار کاری نوآهران  بر  139/0میزا  
 قبو قاب  دهند نشا اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ نیز مقدار 
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 t  ضری  معناداری 2باشد. با توج  ب  شک  م  هاآ بود  
در سط  رفتار کاری نوآهران  ه  آفرینتحو رهبری میا  

ه  باشدم بیشتر  96/1شد  ک  اا  293/2درصد  95ا مینا  
رفتار کاری بر  فرینآتحو رهبری  تأثیر معنادار بود نشا  اا 
 تأثیر  139/0دارد. همچنین مقدار ضری  مسیر نوآهران  

رفتار کاری بر  آفرینتحو رهبری مستقیم ه ضعی  متغیر 
 شد. تأیید. در نتیج  فرضی  سو  دهدم را نشا  نوآهران  

تناس  فرد با سااما  بر رفتار ب   فیضی  چه رم:
 اری دارد.مثب  ه معناد تأثیرگااری دان، اشترا 

تناس  فرد با سااما  ه ضری  مسیر   1با توج  ب  شک  
دارد.  تأثیرگااری دان، بر رفتار ب  اشترا  810/0ب  میزا  

اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ بارهای عامل  نیز مقدار 
  2. با توج  ب  شک  باشدم  هاآ بود   قبو قاب  دهند نشا 

ه رفتار ب  با سااما  تناس  فرد میا   tضری  معناداری 
 178/16درصد  95دان، در سط  ا مینا   گااریاشترا 

 تأثیر معنادار بود ه نشا  اا  باشدم بیشتر  96/1شد  ک  اا 
دان، دارد.  گااریاشترا بر رفتار ب  تناس  فرد با سااما  

مستقیم ه قوی  تأثیر  810/0همچنین مقدار ضری  مسیر 
گااری دان، را بر رفتار ب  اشترا   تناس  فرد با ساامامتغیر 

 شد. تأییددهد. در نتیج  فرضی  چهار  نشا  م 
تناس  فرد با سااما  بر رفتار کاری نوآهران   فیضی  پنجم:

 مثب  ه معناداری دارد. تأثیر

تناس  فرد با سااما  ه ضری  مسیر   1با توج  ب  شک  
دارد. بارهای  تأثیررفتار کاری نوآهران  بر  844/0ب  میزا  

 دهند نشا اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ عامل  نیز مقدار 
  ضری  2. با توج  ب  شک  باشدم  هاآ بود   قبو قاب 

رفتار کاری نوآهران  ه تناس  فرد با سااما  میا   tمعناداری 
بیشتر  96/1شد  ک  اا  039/14درصد  95در سط  ا مینا  

بر تناس  فرد با سااما   تأثیر د معنادار بوه نشا  اا  باشدم 
  844/0دارد. همچنین مقدار ضری  مسیر رفتار کاری نوآهران  

 رفتاربر تناس  فرد با سااما  مستقیم ه قوی متغیر  تأثیر
 دهد. در نتیج  فرضی  پنجم را نشا  م نوآهران   کاری
 شد. تأیید

گااری دان، بر رفتار کاری رفتار ب  اشترا  فیضی  ششم:
 مثب  ه معناداری دارد. تأثیروآهران  ن

رفتار ب  ه ضری  مسیر   1با توج  ب  شک  
رفتار کاری نوآهران  بر  143/0ب  میزا  گااری دان، اشترا 
اس  ک   5/0بیشتر اا  هاآ دارد. بارهای عامل  نیز مقدار  تأثیر
  2. با توج  ب  شک  باشدم  هاآ بود   قبو قاب  دهند نشا 

رفتار ه گااری دان، رفتار ب  اشترا میا   tمعناداری ضری  
شد  ک  اا  737/3درصد  95در سط  ا مینا  کاری نوآهران  

 رفتار ب  تأثیر معنادار بود ه نشا  اا  باشدم بیشتر  96/1
دارد. همچنین رفتار کاری نوآهران  بر گااری دان، اشترا 

رفتار   متغیر مستقیم ه ضعی تأثیر  143/0مقدار ضری  مسیر 
را نشا  رفتار کاری نوآهران  بر گااری دان، ب  اشترا 

 شد. تأییدنتیج  فرضی  ششم  در .دهدم 

 

 

 خالص  نتای  فرضیا  پوهه، .6 جدول

 نتیج  فیضی  ضییب مسیی tمعن دار   فیضی 
آفرین بر تناس  فرد با سااما  تأثیر مثب  ه رهبری تحو 

 معناداری دارد.
 تأیید 681/0 652/17

گااری دان، تأثیر آفرین بر رفتار ب  اشترا رهبری تحو 
 مثب  ه معناداری دارد.

 تأیید 113/0 234/2

آفرین بر رفتار کاری نوآهران  تأثیر مثب  ه رهبری تحو 
 معناداری دارد.

 تأیید 139/0 293/2

گااری دان، تأثیر تناس  فرد با سااما  بر رفتار ب  اشترا 
 ناداری دارد.مثب  ه مع

 تأیید 810/0 178/16

تناس  فرد با سااما  بر رفتار کاری نوآهران  تأثیر مثب  ه 
 معناداری دارد.

 تأیید 844/0 039/14

تأثیر  گااری دان، بر رفتار کاری نوآهران رفتار ب  اشترا 
 مثب  ه معناداری دارد.

 تأیید 143/0 737/3
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 گیرینتیجهبحث و 
 یبرا ی هارا ی وججست در ،یاا پ ،یبامرها  سااما  ها 

  جها  امرها م  شد  رقابته ب  داریناپا  یماند  در مح
کا ها ه خدما  متنو  ه  دیتول یها هر رها براباشند. سااما 

 ینوآهر نیب  ا د یه رس رندیگ م  شیپ گریکدیاا  دیجد
ب  تجرب   هاه اما  ه تخصص اس . سااما  ن یهز اامندین
اند   ها اا کارکنا  سر میابداعا  ه نوآهر نیشتریب دافتنیدر

در  یه نوآهر  یاا خالق  کارکنا  ب  رکن مهم نیبنابرا
بر رفتار   مطالعا  فراهان ریاخ یهاسااما  درآمدند ه در ده 

 ای ،یبر افزا رگااریثأعوام  ت  کارکنا  جه  بررس ةنوآهران
 دیران  کارکنا  بارفتار نوآه ،یافزا یراکاه، آ  شد  اس . ب

ب    یشب  اتیخصوص زین ینو  برخورد با کارکنا  ه سب  رهبر
را دارا باشد.  یریپاه تحو  یریرپاییتغ  عنی یامرها  یمح
 یسب  رهبر  یمختل  رهبر یهاسب  ا یدر م نیبنابرا
 .دباش رگااریکارکنا  تاثةتواند بر رفتار نوآهران گرا متحو 

ب   یت اد  اا رهش معاد   ساختارپوهه، با اس های یفرض

قرار گرفتند.   مورد بررس .اس .ا  پ . اسمار  افزارنر  ل یهس

  مد  م هوم ریمس  یانجا  شد   ضرا هایبا توج  ب  آامو 
دس  آمد  ه   ب  یضرا   دس  آمد ه با است اد  اا آامو  ت  ب

 .رفتندقرار گ دأییمد  مورد ت های یفرض نیهمچن
 وهه،پبا  وهه،پ  فرضی  اه   نتیج  این با توج  ب
( همسو 2021( ه سودیبجو ه پرامسواری )2002کریشنا  )

  مدیرا  شرک  وهه،پ. اا  رف ؛ با توج  ب  نتای  باشدم 
انداا کنند ک  کارکنا  پایرفت  شد  با چشما مینا  حاص  م 

مشابه  را در  هایاراشسااما  مطابق  دارند ه  مأموری ه 
گاارند.  بق فرضی  ده     انجا  استخدا  ب  اشترا  م هنگا

(  افسر ه 2015میتا  ه دار ) وهه،پبا  وهه،پنتیج  این 
( همسو 2021( ه سودیبجو ه پرامسواری )2019همکارا  )

های توسع  بیا  کرد ک  برگزاری فرص  توا م باشد. لاا؛ م 
 عنوا ب ، را های  ک  کارکنا  دانای  سمینارها ه کارگا حرف 

گاارند  باید مورد توج  مدیرا  مرب  یا سخنرا  ب  اشترا  م 
با  وهه،پقرار گیرد. با توج  ب  فرضی  سو   نتیج  این 

( ه 2018(  افسر ه همکارا  )2017مسعود ه افسر ) وهه،پ
( نیز؛ مطابق  دارد. با توج  ب  2021سودیبجو ه پرامسواری )

های خالقان  ه نوآهران  ا  باید اید گ   ک  مدیر توا م نتای  
های انگیز  دهند ه اید  هاآ کارکنا  را شناسای  کرد  ه ب  

را نیز ب  اجرا در آهرند. اا  رف    بق تحقیق هحیودی ه  هاآ 
( ه سودیبجو ه 2015(  افسر ه همکارا  )2019همکارا  )
( مشخص شد ک  فرضی  چهار  با نتای  این 2021پرامسواری )

 های رد محققا  همخوان  دارد. لاا؛ مدیرا  باید گردهمای  ه 

در خصوص فرایندهای  هگوگ  را جه  آمواش ه بحث ه 
کاری میا  کارکنا  برگزار کنند. براساس فرضی  پنجم نیز  

(  افسر ه 2019افسر ه همکارا  ) وهه،پبا  پوهه،نتیج  این 
( مطابق  2021( ه سودیبجو ه پرامسواری )2018همکارا  )

مدیرا  کارکنان  را استخدا  کنند ک  متناس  با  ک  امان دارد. 
نوآهری در  شودم هر سم  ه شغ  باشد لاا؛ این امر سب  

انجا  فرایندهای کاری افزای، یابد ه تحقیقا  چوی ه 
(  مورا ه همکارا  2018(  لین ه همکارا  )2016همکارا  )

( نشا  داد ک  نتیج  2021( ه سودیبجو ه پرامسواری )2013)
این  . با توج  ب باشدم این تحقیقا  با فرضی  ششم همسو 

نتیج  مدیرا  باید نوآهری ه خالقی  را ب  کارکنا  در عم  
 انکاریغیرقاب نشا  دهند ک  رفتارهای نوآهران  چ  اراش 

 آهرد.برای سااما  ب  ارمغا  م 

 

 راهکارها
انجا  شد  ه  هایآامو  آمد  اا ب  دس با توج  ب  نتای  

جه   های پیشنهاد  در این بخ، وهه،پ هایفرضی بررس  
عموم  شهر قم  هایکتابخان بهبود رفتار کاری نوآهران  در 

 ارائ  شد  اس :

رهبری با توج  ب  فرضی  اه  ک  حاک  اا این بود ک  
رهبرا  دارد   تأثیربر تناس  فرد با سااما   آفرینتحو 
 مأموری  اندااچشماا کارکنا  دعو  کنند تا برای  توانندم 

باید در کار خود صداق  داشت   هاآ سااما  همکاری کنند. 
 هایاراشباشند ه رفتاری اا خود نشا  دهند ک  مطابق با 

کارکنا   هایمهار اتخاذ شد  توس  سااما  باشد. با ارایاب  
اارند ه نقاط نمای، بگرا ب   توانند نقاط قو خود  بهتر م 

 را بهبود بخشند. ضع 
رهبری با توج  ب  فرضی  ده  ک  حاک  اا این اس  ک  

دارد  رهبرا   تأثیردان،  گااریاشترا بر رفتار ب   آفرینتحو 
برای ایجاد بهبود در سااما  مسئولی  نشا  دهند ه 

را برای کارکنا  فراهم کنند تا با یکدیگر همکاری  های فرص 
کارکنا  بخواهند با صحب  کرد  در مورد دان، خود کنند. اا 

در خصوص فرایندهای کاری رفتارهای اشتراک  دان، خود را 
گااری دان، اا سوی مدیرا  های ب  اشترا نشا  دهند. پیا 

باید اا لحن مثبت  برخوردار باشد ه باید اا افراد دعو  کنند تا 
 ند.برای موفقی  بیشتر  دان، را ب  اشترا  بگاار

 آفرینتحو با توج  ب  فرضی  سو  مبن  بر اینک  رهبری 
پیشنهاد داد مدیرا  با  توا م دارد  تأثیربر رفتار کاری نوآهران  

ب  نوآهری کنند.  تشویق را هاآ ی کارکنا   هااید حمای  اا 
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های آمواش  در خصوص نوآهری برای کارکنا  برگزار کالس
ب  اجرا درآهرند تا اا این  ریق ب  ی کارکنا  را هااید کنند ه 

 انگیز  دهند. هاآ 
تناس  با توج  ب  فرضی  چهار  ک  نشا  اا این دارد ک  

  دارد تأثیردان،  گااریاشترا فرد با سااما  بر رفتار ب  
کارکنا  را باید با محی  کار در این  ک پیشنهاد داد  توا م 

این سااما  هماهنگ را با هدف  هاآ سااما  سااگار کنند ه 
سااما   موردپایرش هایاراشسااند. اا  رف ؛ کارکنا  را اا 

 سااما  معتقد باشند. هایاراشآگا  کنند ه ب  
با توج  ب  فرضی  پنجم ک  نشا  اا این دارد ک  تناس  

ب  کارکنا  دارد   تأثیرفرد با سااما  بر رفتار کاری نوآهران  
گوشزد کنند. کارکنا  را پی، رهی سااما  را  هایچال،
برای  موردنیاای هااید کنند ک  ب  ا العا  جدید یا  مندعالق 

دس  یابند ه ب  کارکنا  این توانای  را بدهند تا  ح را یافتن 
ی خود را برای رهبرا  ه کارکنا  هااید سیستماتی    ورب 

دیگر توضی  دهند. اا سایر کارکنا  نیز؛ دعو  کنند تا 
توس  رهبرا  امتحا  شود ه اا  شودم ی  را ک  پیشنهاد هااید 

در  گیرندم ی جدیدی را ک  اا دیگرا  هااید کارکنا  بخواهند 
 کار رهاان  خود پیاد  کنند.

رفتار ب  با توج  ب  فرضی  ششم ک  حاک  اا این بود ک  
  کارکنا  دارد تأثیردان، بر رفتار کاری نوآهران   گااریاشترا 
ویق کنند ک  اغل  دان، جدید را اا همکارا  کس  کنند. را تش

 هایفرص ه  گاارنداشترا دانش  را ک  دارند با همکارا  ب  
ایادی برای تباد  دان، با همکارا  برای کارکنا  ایجاد ه اا 

 فناهری در تباد  دان، بین همکارا  نیز است اد  کنند.
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