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های با تببین الگوی مفهومی رهبری راهبردی و نوآوری باز در شرکت

 آوری باالفن
 

 **مینو یوسفی، *سید حامد هاشمی1

 
 چکیده

و نوآوری باز در سه شرکت  راهبردیهدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری      

 –. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی استسبحان دارو  کاسپین تامین، بهورزان و
عتی رشت، باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سه شرکت داروسازی موجود در شهرک صنپیمایشی می

باشد. روش نمونه گیری به دلیل نفر می 64 هاآن که تعداد استشامل: کاسپین تامین، بهورزان و سبحان دارو 
نفر بودند. ابزار  64محدود بودن حجم جامعه آماری به روش شمارش شده انتخاب شد که در مجموع تعداد 

. پایایی سواالت پرسشنامه استو نوآوری باز  دیراهبرها، پرسشنامه استاندارد رفتارهای رهبری گردآوری داده
محاسبه شد و روایی سواالت پرسشنامه به روش روایی محتوا مورد تایید قرار  84/0به روش آلفای کرونباخ 

 و مدل معادالت ساختاریSPSS21  افزارها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون توسط نرمگرفت. داده
(SEM) افزار توسط نرمAMOS22  های پژوهش نشان داد که بین یافته وتحلیل قرار گرفتند. بررسیمورد

با ارتقای سطح  در نتیجه ؛و نوآوری باز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد راهبردیرفتارهای رهبری 

 باال سیر صعودی خواهد داشت. آوریفنهای دارای میزان نوآوری در شرکت راهبردی،رفتارهای رهبری 
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 مقدمه. 1

 به بنابراین ؛اندمواجه تغییر حال در و پویا هایمحیط با ایفزاینده طوربه هاسازمان عصرحاضر در     
 باتوجه ،دیگر بیان سازند. به سازگار محیطی تغییرات با را خود که مجبورند خود پویایی و بقا منظور

 حاضر، عصر در ... و فرهنگی اجتماعی، ،آورانهفن علمی، تحوالت و تغییرات شتابندة سرعت به

 امروزی، جامعة تحوالت با هماهنگی بر عالوه که شوند می محسوب کارآمد و موفق هاییسازمان
 ایجاد جهت در را تغییرات و این کنند بینیپیش آینده در نیز را ها دگرگونی و تغییرات مسیر بتوانند

که سرعت تغییرات در  دانندمیهمه  [.8] کنند هدایت بهتر ایآینده ساختن برای مطلوب تحوالت
وکارها با آن بنابراین پیچیدگی که کسب ؛بسیاری از صنایع حتی بیش از پیش در حال افزایش است

های فکری معمول و اند نیز به تبع آن، در حال افزایش است. نتیجه مهم این است که روشمواجه

تواند به سادگی پا به پای سرعت تغییرات و پیچیدگی رو به دیگر نمی ،های امروزیراهبردبسیاری از 
در سال  IBMکه در مطالعه جهانی مدیران عامل شرکت  1هاییرشد پیش رود. مدیران عامل شرکت

مهارت رهبری بیش از پیش عنوان یک که خالقیت و نوآوری به دارندمیشرکت داشتند بیان  2010
 سبک مستلزم امروز دنیای در شدنجهانی و گسترده تغییرات [.11] مورد نیاز رهبران جدید است

 و اهداف به دستیابی در را وکارکسب هایبنگاه و ها سازمان بتواند است که جدیدی و متفاوت رهبری
 و شودمی محسوب سازمان هر اصلی فرایندهای از یکی رهبری. [29] رساند یاری سازمانی تعالی

 که است آن از حاکی متعدد است. مطالعات متکی آن مدیران رهبری هایشیوه به سازمان وریبهره
 همچنین، امروزه [.8] مدیریت است و رهبری از خاصی شیوة اهداف نیازمند به نیل برای سازمان هر

دوره پژوهش و توسعه درونی و متمرکز در بسیاری از صنایع به پایان رسیده است. دانش مفید در 
کار گرفت مبادا که از دست بروند. عواملی از این ها را زود بهبسیاری از صنایع فراگیر است و باید ایده

نوین نوآوری باز را بنا نهادند که در کنار پژوهش و توسعه درونی به پیشواز دانش  کریزوایای فدست 

استفاده مانده های درونی بیدهد از ایدهها هم اجازه میرود و به دیگر شرکتهای بیرونی می و ایده
 [.2] مند شوند بهره
ری باز در میان سه وو نوآ راهبردیسوال اصلی پژوهش این است که آیا بین رفتارهای رهبری      

 باال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ آوریفنشرکت دارویی دارای 
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 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

 راهبردیرهبری [. 17] آل اداره کردن کارکنان استنوع ایده راهبردیرهبری  راهبردی.رهبری 

 ها عجین شدهسازد. از آنجاکه تغییرات در شرکتانداز و مسیر موفقیت یک شرکت را فراهم میچشم

 هستند راهبردگیری و اجرای شکل برایها و ابزارهایی ، تمامی مدیران اجرایی نیازمند مهارتاست

سازی این مهم است که رهبران ارشد اثرگذار، مستلزم شفاف راهبردی[. در حقیقت، درک رهبری 18]

عالوه، هب (.2013 رومسی،) ددهنمحور، واقعاٌ چه کارهایی انجام میراهبردمنظور ایجاد یک سازمان به

تواند در اطمینان از موفقیت نیاز دارند که بر منابع حیاتی که به احتمال بیشتری می راهبردیرهبران 
 [.25] پایدار آتی تفاوت ایجادکند، تمرکز کنند

 برباید  راهبردیکنند رفتار رهبری ادعا میطورکلی، سه جریان تحقیقات رهبری وجود دارد که به     
ند از: دیدگاه سطوح او نتایج تاثیر سیستماتیک داشته باشد. این سه جریان عبارت راهبردیفرآیندهای 

 .3و دیدگاه رهبری بصیر 2، دیدگاه رهبری تمام عیار1فوقانی
از  ترنظری و تجربی قوی پشتیبانی بلندپروازانه تحقیقاتی برای یک برنامه 4هامبریک اول،     

دیدگاه سطوح »ارائه کردکه آن را  راهبردیمدیریت  مبانی نظریدر  راهبردیرهبری  تاثیرگذاری
 داشته است فرآیندها و پیامدهای سازمانیاز  درک ما تاثیر عمیقی بر تا به حال نامید و آن، «فوقانی

اوقات مدیران ارشد در کسب نتایج گاهی  نشان داده است که سطوح فوقانی [. تحقیقات22، 25]
سازمانی بسیار مهم هستند و گاهی اوقات نه و اغلب جایی در میانه هستند، بسته به میزان اختیارات و 

انداز سطوح فوقانی درک ما که چشم(. در حالیهامبریک و فینکلشتین مثال، برای) هاآزادی عمل آن
طور را به راهبردیکه رفتارهای واقعی رهبری یل ایناما به دل ؛گسترش داده است راهبردیاز رهبری 

های [. در عوض، از پراکسی24] مستقیم مورد مطالعه قرار نداده است، از آن انتقاد شده است

 کند.استفاده می راهبردیشناختی و رفتارهای استنتاج شده رهبری  جمعیت
های مهمی در جهت توسعه پیشرفتانداز سطوح فوقانی، سایر مطالعات رهبری به موازات چشم     

اند. این رفتار سازمانی ایجاد کرده مبانی نظریها در رهبری و اثرات آن عواملتر درک عمیق

 5برنز [.17]دهنده جریان دوم تحقیقات رهبری است که در این مطالعه بررسی شده است نشان
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گرا به رابطه مبادله را معرفی کرد. رهبری تعامل 2گراو تحول1گرا( مفاهیم سبک رهبری تعامل1978)

که رهبران در حالی ؛کندبین رهبر و پیرو اشاره دارد و برای پیروان خود منافع شخصی آنی فراهم می
گرا به باال بردن انگیزه و اخالق پیروان خود، فراتر از منافع شخصی فوری اشاره دارد. تعداد تحول
[. 10] حمایت از قدرت و سودمندی این دو سبک رهبری انجام شده استتوجهی از مطالعات در قابل

 گرا به این معنا نیست که این دو مجموعه رفتارهای غیرمرتبطگرا و تحولتمایز بین رهبری تعامل
انگیزاند و این دو سبک رهبری، در ارتباط با فرایندی که توسط آن رهبر زیردستان را بر می هستند.

گرا به لحاظ گرا و تحولکه رهبری تعاملدرحالی .مجموعه اهداف، متفاوت هستندهمچنین در نوع 
کار های متفاوت بهمفهومی متمایز هستند، ممکن است هر دو توسط همان مدیر با اندازه و شدت

[. این جریان تحقیقات رهبری تمام 20] آیندشمار میکه هر دو مکمل هم بهدر حالی ؛گرفته شوند
 ه شده است.عیار نامید

انداز و اثرات آن در که بر اهمیت چشم استسومین جریان از تحقیقات رهبری، رهبری بصیر      
بر نقش بسیار مهم  راهبردیمحققان مدیریت [. 21] فرایندهای سازمانی و پیامدهای آن تمرکز دارد

همکاری دیگران در عنوان یک فعالیت مدیریتی که از طریق آن رهبر انداز با تعریف رهبری بهچشم
 اند.کند، تاکید کردهانداز تضمین میدستیابی به یک چشم

 باال با بینش افرادی هاآن کنند،می خلق را آینده از تصاویری که هستند افرادی بصیر رهبران     

 هاآن نگاه .کنند پیروانشان القا به را داریجهت و مندیهدف از احساسی تا کنندمی تالش و هستند

 تغییر ایجاد پی در مدام و خالق هستند و نوآور هاآن. دارند عمیقی زمانی افق و است هادوردست به

 و بخشیالهام با را هاآن و کنندمی خلق را از آینده آوریشگفت اندازهایچشم بصیر رهبران. هستند
 [.9] دهندمی انتقال پیروان به بخشیروحیه

های انداز سریع و در حال تغییر صنعت خود، با چالشباال به دلیل چشم آوریفنهای با رکتش     
رو هستند. سرمایه فکری و نوآوری منابع کلیدی مزیت رقابتی در بسیاری از فردی روبهمنحصربه

باال مدیران اجرایی نقش بسیار مهمی در خلق یک  آوریفنهای با آیند. در شرکتشمار میصنایع به

کنند. نوآوری موثر، نیازمند برانگیختن نوآوری و یا جلوگیری از آن، ایفا می محیط گروهی جهت
اختصاص یابد و مدیران عامل شرکت قدرت خوبی برای  3منابعی است که به تحقیقات بنیادی

  [.27] مرکزی هستند راهبردیگیرندگان ها تصمیمزیرا آن ؛تأثیرگذاری بر تصمیمات نوآوری دارند
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کار گیرند که هایی را بهراهبردتوانند تحقیقات بنیادی را تشویق کنند و یا شرکت، میمدیران عامل 
طور باال باید به آوریفنوری دانشمندان را کاهش دهد. یک رهبر تأثیرگذار در محیطی با بهره

هایی با بنابراین شرکت ؛سازی کاالها و خدمات جدید تأثیر بگذاردهمزمان بر اختراع، توسعه و تجاری
اسکاندورا،  ،1اساتید دانشگاه میامی[. 28] فردی به رهبری تأثیرگذار دارندباال نیاز منحصربه آوریفن

 2مدیران عامل شرکت را بر نوآوری مطالعه کردند و رویکردهای تأثیرات رهبری، ماریانا مکری
اند: رهبری کردهباال شناسایی  آوریفنویژه در ارتباط با رهبری ، بهراهبردیجدیدی در رهبری 

بررسی اثرات رهبری خالقانه »عنوان باای ها در مقاله. نتایج مطالعات آن4و رهبری خالقانه 3عملیاتی
تشریح شده است. رهبری عملیاتی بر توسعه محصوالت  «باال آوریفنهایی با بر نوآوری در شرکت

ها را به رهبر عملیاتی موثر باید بتواند خالقیت یکدارد. ها تأکید این نوآوری 6سازیو تجاری 5جدید
عبارت دیگر، یک رهبر عملیاتی طور موثر در ارتباط باشد. بههو با بازارهای بیرونی ب رساندفروش 

های ایجاد دانش های محیط بیرونی را کنترل و ارزیابی کند تا فرصتطور پیوسته فرصتهموفق باید ب
که رهبران عملیاتی به محیط بیرونی دستیابی به دانش بیرونی گسترش دهد. در حالی باشرکت را 

وکار و تالش برای خلق و نگهداری محیط توجه دارند، رهبران خالق به توسعه سرمایه انسانی کسب

های جدید در سازمان توجه دارند. اولین گام در زنجیره ارزش نوآوری، خلق و مطلوب برای ایجاد ایده

، 7های جدیدجوی ایدهویجاد ایده است که بیشتر بر افراد و درون سازمان متمرکز است. جستا
ابعاد رهبری خالقانه هستند که مهارت و  9و توانمندسازی سرمایه انسانی و اجتماعی 8پذیری ریسک

به  تواند منجردهد که این به نوبه خود میکارایی شرکت را در دنبال نمودن کشف علمی افزایش می

 [.31]های موثرتر و در نهایت داشتن ارزش بازار شود نوآوری

های مطلوب مورد های موجود و قابلیتطور پیوسته فاصله بین قابلیتهها بمدیران عامل شرکت     

های جدید از بیرون شرکت جوی قابلیتوکنند تا تصمیم بگیرند که آیا در جستنظر را ارزیابی می

های درونی را گسترش دهند. این قابلیت انتخاب برای عملکرد بلندمدت و بازسازی باشند و یا قابلیت

دهند های رهبری عملیاتی را بروز میهایی که ویژگی CEOکه امری حیاتی است. در حالی راهبردی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Miami 

2. Concept 
3. Operational leadership 

4. Creative leadership 

5.development of new products 
6.Commercializing 

7.Exploring new ideas 

8.Taking risks 
9. leveraging human and social capital 



 1396بهار  ـ 29شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 122

های های با ویژگیCEO، کنندجو وهای جدید را از بیرون شرکت جستکنند که قابلیتسعی می
هایی در درون شرکت هستند. واضح است که چنین فرایند چنین قابلیت پیدر رهبری خالق 

باشد.  راهبردیجویی زمانی بهینه خواهد بود که رهبر قادر به انتخاب حالت مناسب بازسازی و جست

زمان بر محیط درونی و بیرونی تمرکز کنند، رهبران طور همهایی که قادرند بهCEOبه عبارت ساده، 

ها مهم که این دو رویکرد رهبری برای تمامی رهبران در تمامی شرکتبود. در حالی موثرتری خواهند

های درازمدت متکی باال که برای موفقیت آوریفنهایی با سطح هایی در محیطهستند، برای شرکت

 ماریانا مکری تری اسکاندورا وهای نوآوری هستند، بسیار ضروری و حیاتی است. مطالعه به طوفان

باال، رهبری عملیاتی و خالقانه با کمیت و کیفیت نوآوری  آوریفنهایی با بیان داشت که در شرکت

های رهبری خالقانه و ویژگیاسکاندورا و مکری، های طور مثبت در ارتباط هستند. بر اساس یافتهبه
اتی و رهبری وری و کیفیت نوآوری هستند. رهبری عملیهای موثری از بهرهعملیاتی، پیشگوکننده

کارگیری همزمان این دو، از به خالقانه هر دو مهم و در ارتباط با فرایند نوآوری هستند و توانایی

 [.28] های مطلوب در رهبران استخصلت
 

طوری  به ؛آیدشمار میهای اصلی مدیران هر شرکت بهامروزه موضوع نوآوری یکی از نگرانی .نوآوری

ها باید نوآور باشند یا محو شوند و از گردونه این باورند که سازمان نظران برکه بسیاری از صاحب

ها و سبک زندگی در حال تغییر مشتریان نیاز ها برای پاسخ به خواستهشرکت [.20]شوند رقابت خارج 
آمده ( new) به معنی جدید "nova" از ریشه التین( Innovation) نوآوری [.31] به نوآوری دارند

اند که هر یک به های متعدد و متنوعی از تعاریف درباره نوآوری ارائه شدههمچنین صورت[. 26] است

 کنیم:گر بعدی از فرایند نوآوری است که ما تنها به ذکر چند نمونه اکتفا مینوعی، روشن

 [.3] های جدید برای حل مشکالت به طریقی که ایجاد ارزش نمایدکاربرد ایده

وکار برای تسهیل محصوالت جدید، با هدف های کسبخلق دانش جدید و ایدهعنوان نوآوری به     
 .[11] تداخلی، ساختار و ایجاد بازار به سوی محصوالت و خدمات اس وکاربهبود فرایندهای کسب

 [.22ها و فرایندها و محصوالت و خدمات جدید است ]نوآوری ایجاد، قبول و اجرای ایده

ظهور کرد  1990های متعددی در طی دهه نظریه نوآوری، راهبردبا تمرکز بر تاثیر رهبری بر      
ین ا. ((1993)وودمن، سایر و گریفمن از  2نظریه تعامل، (1997)آمابیل از  1برای مثال نظریه جزئی)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Componential theory 
2. Interactionist theory 
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ها مفهوم خاصی به معنای قابل قبول برای رهبری، برای تاثیرگذاری بر متغیرهای نوآوری ارائه نظریه
مثال، نظریه جزئی مدلی فراهم کرده است که به موجب آن اثر مثبت رفتارهای  برایکرده است. 

شود که دهد که به نوبه خود باعث تحریک خالقیت میرهبری، درک حمایت رهبر را تابع قرار می
 [.19] یک عامل کلیدی در روند نوآوری است

 است، ظهور حال در تر بیش نوآوری  عرصه در آنچه که دارند می ( بیان2006)1چسبرو و کراودر     

 های ایده  همه نه واقعاٌ که رسندمی تشخیص این به خود هاشرکت زیرا؛ است باز نوآوری الگوی

 خلق شرکت داخل در که خوبی های ایده تمام کهاین نه و گیرد می نشأت سازمان داخل از فقط خوب

 آمیزموفقیت صورتیبه شرکت جاری و شده شناخته بازاری هایکانال به اتکای با صرفاٌ شوند، می

های بزرگ ای در میان شرکتطور گستردهگسترش فرایند نوآوری به مزایای [.12] شوند می بازاریابی
 [.13]( (P & G)و پراکتر و گمبل BASFمثال، فیلیپس، زیراکس،  )برایدر حال پذیرش است 

 

هایی های نوآور سازمانطورکلی سازمانبه .هانظران پیرامون نوآوری در سازماندیدگاه صاحب

های رقبا، تغییر شرایط هستند که نسبت به تغییر نیاز مشتریان، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر مهارت
و مقررات دولتی واکنش نشان داده و در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده،  المللتجارت بین

گانه در سازمان نوآوری را یکی از اهداف هشت 2سازند. در همین رابطه پیتر دراکرخود را متحول می

 4رکند و الوین تافلگانه مدیریت معرفی میتغییر و نوآوری را یکی از اصول چهارده 3داند. فایولمی

 [.5] دهدمعتقد است محور موج سوم را خالقیت و نوآوری تشکیل می

 دریا موج»: گوید می جدید تحوالت با و هماهنگی همگامی و نوآوری ضرورت درباره نیز 5الکت     

 این با کند،می پرتاب ای گوشه به را شما کنید ایستادگی آن مقابل در اگر است، ترسناکی تجربه

 بسیار قطع طوربه ببرد. دوری جای به را شما کوتاهی زمان در تواندمی شوید، سوار آن بر اگر حال

 حرکتبی که ورزید اصرار کهاین تا شوید سوار هاآن بر و باشید تغییر امواج منتظر که است تر ساده

 انجامد، طول به زیادی مدت تواندنمی تحرکبی و ساکن مدیریت شوید. رانده سویی به و بمانید

« ماند می باقی همانجا و رود می فرو گل در مدیریت این کشتی یا و کندمی غرق را آن یا موج

[17.] 
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3. Henry Fayol 

4. Elwin Toffler 
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 حاکی نیز 2کویست برگ و 1شون تافلر، مانند دیگر پردازاننظریه از بسیاری هایدیدگاه باالخره     

 تنها بلکه ؛سازند متوقف را تغییرات سرعت و روند توانند نمی امروزی هایسازمان که است آن از

 مطلوب همخوانی و تطابق آموختن، برای هاییفرصت به را ها ثباتی بی و نوسانات تردیدها، توانند می

 [.5] کنند تبدیل
 

نوآوری بسته و شیوه نگاه آن به سازماندهی پژوهش و  فکریوایای ز .نوآوری بسته فکریزوایای 

گیر همراه بوده است. کامیابی تجاری چشمهای توسعه صنعتی، با دستاوردهای فراوان و کامیابی

انداز دانش های چشمنوآوری بسته و راز ماندگاری آن، در رویارویی با دگرگونی زوایای فکریپییشین 
بود. نگاه در این رویکرد رو به درون است که با فضای دانشی ابتدای قرن بیستم سازگاری کامل 

ای قرن بیست و یکم روز به روز بیشتر رخ دانشی ریشه اندازاما ناسازگاری این رویکرد با چشم ؛داشت

 [.15] نمایدمی

که بخش  یابیددر می باشیدنوآوری بسته  زوایای فکریاجرای تصمیم خود در  در پیوقتی      
بنابراین آزمایشگاه شما باید از  ؛پژوهشی شما باید در گستره پهناوری از موضوعات کار کند

که برترین جز این نیستای چاره ،رو. از ایندهدترین قلمرو علم تا محصول نهایی را پوشش  بنیادی
آموختگان را جذب و به استخدام همیشگی درآورید. چنین رویکردی به نوآوری، همان رویکرد دانش

سازی نوآوری بسته است، متمرکز و مبتنی بر پژوهش و توسعه درونی. این رویکرد نیازمند یکپارچه
ای عمودی کامل بود. منطق اصلی نوآوری بسته، تمرکز درونی است. در نگاه نوآوری بسته اگر پروژه

 های درونی جان سالم به دربرد، شانس موفقیت بیشتری در بازار خواهد داشتبتواند از انواع گزینش
 :های دیگر تفکر نوآوری بسته از این قرار است ویژگی[. 2]

 .ها نیست ای جز کشف و توسعه آن محصوالت و خدمات نوین به بازار چارهبرای عرضه ـ 

 .رسیم اگر خودمان کشف کنیم، زودتر از دیگران به بازار میـ 

 .ها را استخدام کنیم باید سعی کنیم همیشه همه بهترینـ 

 .برنده است ،شرکتی که قبل از همه نوآوری را به بازار برساندـ 

ها را کشف  گذاری پژوهشی را انجام دهیم، بیشترین و بهترین ایده سرمایهاگر بیشترین حجم ـ 
 .کنیم و در پی آن پیشتاز بازار خواهیم بود می
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 [.2] های فکری خود را به شدت کنترل کنیم تا رقبا به آن دسترسی پیدا نکنند باید داراییـ 

 

هنری چسبرو مالحظه کرد که الگوی رایج نوآوری بسته  .عوامل فروریزی دیدگاه نوآوری بسته
شروع به تغییر کرده است. بر اساس نظر چسبرو، به علت ظهور عواملی همچون موارد  1990در دهه 

 [.4] بسته گذشته است زوایای فکریزیر، دوران 

دارای دانشی باال وقتی کارکنانی که  های گذشته:جابجایی افراد ماهر و باتجربه در دههافزایش ـ 

 های دیگرشرکتاین دانش را به  ،کنند، بعد از چندین سال کار در شرکت، آنجا را ترک میهستند

توانند با  تر از چند سال قبل می ها بسیار ساده در واقع در این شرایط شرکت [.23] دهندمیانتقال 
ها، از آموزش و تجربه آن  شین آنکارگیری مشاوران پی ها و یا با به استخدام نیروی کار دیگر شرکت

 [.15] ها بپردازند رند بدون این که ناچار باشند پولی به این شرکتبها سود  شرکت

 منابع برای جایگزینی عنوانبه آن اهمیت افزایش و پذیرریسک های گذاریسرمایه گسترشـ 

 برای مالی منابع تامین به که توسعه و تحقیق به بزرگ هایبنگاه توسط شده اختصاص داده

های  پژوهشگاه از که هاییایده سازیتجاری برای هاآن تالش و های جدیدشرکت گیری شکل
ها  گذاری های نوپا به پشتوانه این سرمایه شرکت[. 4] کردمی کمک آمدند، بیرون می بزرگ های بنگاه

را که مزیت رقابتی های بزرگ را جذب کنند و عمالً دانشی  توانستند کارکنان پژوهشی شرکت می
 [.14] بیاورند دستهای بزرگ بود به شرکت

 سازمان؛ بیرون از نشده استفاده هایوریآفن کسب و انتخاب امکانـ 

 تحقیقات؛ سپاریبرون برای توانمند بسیار همکاران به افزایش دسترسیـ 

 دانشگاهی؛ تحقیقات کیفیت افزایشـ 
 جهان؛   سراسر در دانش بیشتر انتشار ـ

ورى آفن توسعه واسطهبه مجازی هایهمکاری افزایش و ارتباطات تسهیل ها،فاصله شدنه کوتاـ 
 اطالعات؛

 ؛محصول بازار در هاشرکت میان رقابت افزایشـ 

 در که سازمانی و تجاری های نوآوری ورانه،آفن نوآوری از گذشته - ها نوآوری ماهیت در تغییرـ 
 ...و اندشده مهم سودآوری در اندازه همان به شود متجلی تواند می جدید وکارالگوهای کسب

 [.4] کرد وارد لطمه داشت،می نگه زنده را بسته نوآوری که ایچرخه به عوامل این
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گیری از رویکرد های جوان و نوپا از همان زمان شکلشرکت .گذار از نوآوری بسته به نوآوری باز

های جا افتاده هم باید از رویکرد نوآوری بسته به سوی که آیا شرکتکنند. باید پرسید بسته دوری می
 رویکرد نوآوری باز حرکت کنند؟ 

وجود  .امروزه دوره پژوهش و توسعه درونی و متمرکز در بسیاری از صنایع به پایان رسیده است     
جنس فرصت است.  بلکه از ؛نخبگان فراوان در بیرون از شرکت شما مشکل یا حقیقتی اندوه بار نیست

اگر افراد باهوش داخل شرکت، آگاه و در ارتباط با همتایان خارجی خود باشند، فرایند نوآوری شما نیاز 

های درون شرکت، با پذیرفتن ایده و الهام دیگران، به بازسازی کمتری خواهد داشت. در واقع، تالش

ها در درون ترین نوآوریاهی از تازهشود. نخستین گام در گذار به نوآوری باز، آگچندین برابر می
های صنعت است. هدف از این کار کشیدن نقشه راهبردی است. نقشه شرکت خودتان و دیگر شرکت

به  نوآوری کنونی، هایفعالیت هایگامکند. تر میای به سوی آینده است که آن را ملموسراه دریچه

پیشبرد  اول،: کند، کمک خواهد کردتعیین میرا  شرکت شما آینده که مهم دو کار انجامدر  شما
 [.2] جدید وکارکسب و رشد وکار فعلی. دوم، تعریفکسب

 

در حال ظهوری هستیم که  زوایای فکریبررسی  در پیرویکرد  در این .نوآوری باز فکریزوایای 

 انداز دانشی دیگر بناشود. این رویکرد جدید، بر یک چشمنوآوری بسته می زوایای فکریجایگزین 

های با ارزش ها نگاه دیگری دارد. نوآوری باز یعنی ایدهو به سرچشمه و کاربرد ایده است شده

ها به بازار تواند از درون یا بیرون شرکتها سرچشمه بگیرند و میتوانند از درون یا بیرون شرکتمی
 [.12] روند

 است فرض این بر مبتنى الگویى باز نوآورىکند:  می تعریف گونهاین را باز نوآورى چسبرو هنرى     

 همانند خارجى هاىایده از باید  و توانند می هستند، خود وریآفن ارتقاء دنبال به هاشرکت اگر که

 کنند. استفاده بازار سوى و سمت به متنوع خارجى و داخلى هاىراه از و برند بهره داخلى هاىایده

 گسترش جهت در خود هاىنیازمندى شناسایى براى جدید هاىراه یافتن به که انددریافته ها سازمان

 دارند. توانایی نیاز سازمان از خارج و داخل نهادهاى و افراد با ارتباطى هاىشبکه و ها تخصص

 هاىفرصت دارند، مشتریان که نیازهایى با هاآن تطبیق و جدید وریآفن به دستیابى براى هاشرکت

 است الزم فرایندهایى چنین براى که داخلى کنند. دانشمی فراهم هاشرکت براى را سودآورى جدید

 نوآورى فرایند در که است الزم رقابتى امتیازات آوردن دستبه براى و است ارزشمند هاشرکت براى

 :کند نوآوری باز با دیدی متفاوت به شرایط پیرامونی خود نگاه می [.1] شود محافظت دانش ها،شرکت
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سازمانی باید آفرین باشد، پژوهش و توسعه درون تواند بسیار ارزش سازمانی میبرونپژوهش و توسعه ـ 
 .بخشی از این ارزش را تصاحب کند

 .سرچشمه پژوهش حتماً نباید درون سازمان باشد تا از آن سود ببریمـ 

 .ایم سازمانی استفاده کنیم، برندههای درون و برون اگر به بهترین شیوه از ایدهـ 

های فکری دیگران به  مان سود ببریم و اگر دارایی های فکری از استفاده از دیگران از دارایی بایدـ 
 [.2] ها را نیز بخریم کند، آن وکار ما کمک میپیشبرد مدل کسب

 تحقیق به صرفاً و کنندمی کاوش دانش و وریآفن براى را محیط ها سازمان باز، نوآورى حالت درـ 

 جذب ظرفیت از هابنگاه که است این کلیدى شرطپیش واقع نیستند. در وابسته خود داخلى توسعه و
طور که قبال هم [. همان30]کنند  سازى بومی و سازی درونی را خارجى دانش تا خود استفاده کنند

شوند شرکت صادر می آوریفنهای تحقیقات از پایگاه علم و اشاره شد، در حالت نوآوری بسته، پروژه

ها پروژه سایرکه در حالی ؛شوندها متوقف میروند، برخی از پروژهطریق فرایندها به پیش میو از 

شوند تا به بازار عرضه ها انتخاب میای از این پروژهشوند. مجموعهبرای تحقیقات بیشتر انتخاب می

نند وارد شوند که از ابتدا تواها تنها از یک طریق میزیرا پروژه ؛به این فرایند، فرایند بسته گویند ،شوند

ها را در مدل نوآوری باز، پروژه .توانند خارج شوند که عرضه به بازار استاست و تنها از یک طریق می
تواند در مراحل مختلف به جدید می آوریفنداخلی یا خارجی صادر کرد.  آورانهفنتوان از منابع می

 برای مثال،توانند وارد بازار شوند، های مختلف میبه روش هاعالوه بر این، پروژه[. 16] فرایند بپیوندد

کند. نشده تولید میریزیبرنامه آمیز و از پیشصورت ریسکاز طریق تأیید خارجی یا یک شرکت به

های فروش وارد بازار شوند.  توانند از طریق بازاریابی شرکت و کانالها میپروژه ،عالوه بر این

های مختلفی وجود دارد که در فرایند جاری ها راهزیرا برای ایده است؛ز نامیده این مدل را با پژوهشگر

 [.5] های بسیاری وجود دارد تا روانه بازار شوندها نیز راهشوند و برای پروژه
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  راهبردیگیری رفتارهای رهبری اندازهفازهای  .1 جدول

رفتارهای رهبری ) متغیر مستقل

 (راهبردی
 منبع فازها

، انگیزش 2، تاثیر آرمانی1اندازتوسعه چشم
، 5، تحریک فکری4، توجه فردی3بخش الهام

 7و مدیریت بر مبنای استثنا 6پاداش مقتضی

 انداز درستی دارد.مدیریت برای توسعه سازمان چشم .1

 مدیریت در قلوب دیگران نفوذ دارد. .2

 دهد.مدیریت به کارکنان انگیزه می .3

های فردی را از کارکنان تفاوتمدیریت در خصوص هر یک  .4
 کند. رعایت می

 انگیزد.مدیریت قدرت تفکر کارکنان را بر می .5

 دهد.صورت مقتضی به کارکنان پاداش میمدیریت به .6

 کند.مدیریت، استثنائات را رعایت می .7

Elencov et 

all., 2005 

 
 گیری نوآوری بازاندازه فازهای .2 جدول

 

 

 از ایران اىزمینه شرایط حمایت میزانبررسی (، به1390) همکارانشطباییان و  .پیشینه تجربی

های این پژوهش نشان پرداختند. یافته هوایى نوآورى موردى نظام  مطالعه باز، نوآورى اتخاذ رویکرد

 رویکرد به نسبت هاآن های داللت و هوایى بخش بر تاثیرگذار اىزمینه شرایط راستا، این درداد که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Vision Development 

2. Idealized Influence 

3. Inspirational Motivation 

4. Individual Consideration 

5. Intellectual Stimulation 

6. Contingent Reward 

7. Management by Exception 
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 قرار سنجش مورد سیاسى و محیطىزیست اقتصادى، ورانه،آفن اجتماعى،  مولفه قالب پنج در نوآورى،

 اتخاذ از زیادى میزان به ایران ای زمینه شرایط که نتیجه این حصول به ضمن ،در نهایت گرفت.

 برای حلراه یک عنوانبه را باز نوآوری رویکرد کند،مى حمایت هوایى بخش در باز نوآورى رویکرد

  .کرد معرفى ایران هوایی بخش در نوآوری اثربخشی ارتقای

ها بررسی ارتباط بین فرایند نوآوری باز و توانمندی جذب بنگاه(، به1391) نژادجاوید و باقری     
 دانش بر که هستند جذب موضوعاتى توانمندى هم و باز نوآورى هم پرداختند. نتایج نشان داد که

 تقویت و وجود بدون باز نوآورى فرایند اجرایکه  گفت توان می طورکلىبه و دارند خارجى تکیه

 نیست. پذیرامکان هابنگاه ظرفیت داخلى عنوانبه جذب توانمندى
 سطح در راهبردی تفکر و رهبری هایسبکبررسی به ،(1392) محمدی و همکارانشگل     

در سطح سازمانی  راهبردیهای رهبری و تفکر دهد که بین سبکها نشان مییافتهپرداختند.  سازمانی
رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین براساس تحلیل رگرسیون مشخص شد که رهبری 

 .دارد راهبردیآفرین بیشترین تأثیر مثبت را بر تفکر تحول
بررسی نقش رویکرد نوآوری باز بر کسب هوشمندی نوآوری (، به1392) فیضی و همکارانش     

 پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری و خالقیت با توجه به نقش (، به1393) شوقی و حاج فتحعلی     

 تند.میانجی فرهنگ سازمانی در میان سرپرستی شرکت بیمه در استان لرستان و استان مرکزی پرداخ
 و سو کی از کارکنان تیخالق بر رانیمد یرهبر سبک معنادار و مثبت ریتأث از یحاک پژوهش جینتا
 تیخالق و یرهبر سبک انیم رابطة بر یسازمان فرهنگ یانجیم ریمتغ رمعناداریتأث گرید یسو از

 .است
ها  آن در سازمان اجرایبررسی نواوری باز و ضرورت در پژوهشی به ،(1393) هاشمی دهقی     

برای استقرار الگوی نواوری باز، باید ابتدا عوامل  پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که
ای را برای شده ، مدل بومیعواملبینی کرد و با توجه به آن کلیدی موفقیت و شکست آن را پیش

 .کرداتخاذ رویکرد نواوری باز ارائه 
در پژوهشی با بررسی نقش رهنمودهای رهبری در ایجاد فرهنگ نوآوری به این  ،(2005) لوی     

عنوان له نواوری بهئها نفوذ خواهد کرد که به مس زمانی نوآوری در شرکت تنهانتیجه دست یافت که 
 یک فلسفه و ارزش نگریسته شود و درحقیقت درمأموریت سازمان گنجانیده شده باشد.



 1396بهار  ـ 29شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                 130

وری و نوآوری باز پرداختند. نتایج آبررسی رابطه بین هوشمندی فنبه ،(2010) همکارانش وگلرز و     
 یهوشمند یبرا داده منابع شیافزا در نترنتینده ایفزا رشد که است آن از یحاک قیتحق نیا

 یابیدست یاطالعات برا یورآفن ابزار از استفاده و مناسب یریکارگهب داشته، ییسزاهب ریتأث یورآ فن
 .است شده لیتبد یورآفن یهوشمند جادیا در یدیکل نکته کیبه  هاداده نیا لیتحل و بررسی و

بررسی رابطه بین نوآوری باز و عملکرد شرکت پرداختند. نتایج این پژوهش به ،(2013) هونگ و چو
نشان داد که بین دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین از بین ابعاد نوآوری باز، کسب 

 خارجی بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است. آوریفنبرداری از خارجی بیشتر از بهره آوریفن
و اثربخشی مراکز آموزشی  راهبردیبررسی رابطه بین رهبری به ،(2014) و آریرانتا دیبون می     

و اثربخشی آموزشی رابطه  راهبردیپرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر رهبری 
 مثبت و معناداری وجود دارد.

بر ایجاد مزیت رقابتی  راهبردیبررسی نقش رفتارهای رهبری به ،(2014) مهدی والمسفیر     

توانند می راهبردیدهد که رفتارهای رهبری مناسب در مراکز آکادمیک پرداختند. نتایج نشان می
رهبر بر ایجاد مزیت رقابتی مناسب در مراکزآکادمیک حائز  کننده مزیت رقابتی باشند و رفتارتبیین

 اهمیت است.
 راهبردیریزی ر نواوری با نگاهی به تفکر و برنامه( نقش رهبران را د2015) بوهالی و همکارانش     

در شرکت مورد بررسی قرار دادند. براساس نتایج این پژوهش، پزوهشگران مدعی هستند که رهبران 
بلکه همچنین باید وظیفه  کنند؛عمل  راهبردیدر یک سازمان نباید فقط در نقش متفکران 

 ریزی کنند. تغییرات را نیز برنامه همچنین راهبردی را برعهده داشته باشند وریزی  برنامه
(، در پژوهشی تأثیرات رهبری را در نوآوری فرایندها و محصوالت در 2015) چانگ و همکارانش     

های پزوهششان حاکی از آن بود که رهبران های چینی مورد بررسی قرار دادند، یافتهیک شرکت
 گرا بیشتر بر نوآوری فرآیندها که رهبران تعاملدرحالیکاریزماتیک بر نواوری محصول تأثیرگذارند. 

گرانه قابلیت اکتساب دانش را در رابطه چنین نتایج این پژوهش نقش میانجیتأثیرگذار هستند. هم
 بین رهبری و نوآوری مورد تأیید قرار دادند.

در پزوهشی رابطه بین رهبری و نوآوری را مورد بررسی قرار داد. نتایج این  ،(2015) اسلیمن     
پژوهش وجود ارتباط مثبت و معنادار بین نقش رهبری در توسعه و ارتقای نواوری را در سازمان مورد 

 تأیید قرار داد.
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 شناسی تحقیقروش. 3

این پژوهش . استپیمایشی  –نوع توصیفی  پژوهش حاضر، از حیث هدف کاربردی و از     

باال،  آوریفنزیرا صنایع تولیدی با  ؛دهدباال را مورد مطالعه قرار می آوریفنهایی با تولیدکننده

ها را دارند که بهترین صنایع بدیهی و سازی آنتجاری ظرفیتتحت استفاده و های بیشترین نوآوری

کنند. جامعه آماری پژوهش شامل سه شرکت فراهم می ETE و ETAممکن را برای بررسی 
های: کاسپین تامین، باال هستند، به نام آوریفنداروسازی موجود در شهرک صنعتی رشت که دارای 

بوده که با استفاده از روش  نفر 64 باشد. حجم جامعه آماری تحقیق،بهورزان، سبحان دارو می

های پژوهش پرسشنامه  هابزار گردآوری داد عنوان نمونه انتخاب شدند.سرشماری، کل جامعه به
 دهندهنشانمحاسبه شد که  84/0 . پایایی سواالت پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ،استاستاندارد 

با کسب  . همچنین روایی سواالت پرسشنامه نیز به روش روایی محتوا واستپایایی در حد مطلوب 
آزمون های پژوهش، تحلیل داده و بررسیش نظر از اساتید مجرب مورد تایید قرار گرفت. رو

با  (،SEM) بررسی مدل معادالت ساختاری و SPSS21افزار همبستگی پیرسون با استفاده ازنرم
 .است AMOS22 افزاراستفاده از نرم

 
 پژوهش هایفرضیه

 بر نوآوری باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. راهبردیرهبری رفتارهای  .1

 خارجی تأثیر مثبت و معناداری دارد. آوریفنبر کسب  راهبردیرهبری رفتارهای  .2
 خارجی تأثیر مثبت و معناداری دارد. آوریفنبرداری از بر بهره راهبردیرهبری رفتارهای  .3

 

 با یاستنباط و یفیتوص آمار قالب در شدهآوریجمع هایداده پژوهش نیا در .های پژوهشیافته

 نمونه عیتوز جهت یفیتوص آمار . درشد ارائه  AMOS22افزارنرم و SPSS21افزار نرم از استفاده

 ن،یانگیم ریمقاد از وابسته و مستقل رهاییمتغ ابعاد و یشناختتیجمع رهاییمتغ ثیح از آماری

و  هاهیفرض آزمون جهت همبستگی آزمون از یاستنباط آمار در و یو فراوان انسیوار ار،یمع انحراف
 شد. استفاده (SEM) مدل معادالت ساختاری

%( زن تشکیل شده است که از این تعداد به 33نفر) 21%( مرد و  67نفر ) 43نمونه منتخب  در     
 45-35% از کارکنان در رده سنی 30سال،  35-25% از کارکنان در گروه سنی 3/43ترتیب 

 % از کارکنان 7/66. از حیث میزان تحصیالت، هستندسال  45% در گروه سنی باالتر از  6/26سال،
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% 7/6% دکترای تخصصی و 10 % دارای مدرک کارشناسی،7/16 دارای مدرک کارشناسی ارشد،
سال،  5% از افراد دارای سابقه کاری کمتر از 60 . از حیث سابقه کاری،هستنددارای مدرک کاردانی 

 دارای بیشتر ازده سال سابقه کار بودند.% 20همچنین  سال و 10-5% دارای سابقه کاری بین 20
 

ها از آزمون برای بررسی نرمال بودن توزیع داده .های پژوهشبررسی نرمال بودن داده
 خالصه شده است. 2که نتایج آن در جدول  اسمیرنوف استفاده شد -کولموگروف

 است: زیر شرح به آزمون این آماری فرضیه
% 95 اطمینان با و کرده رد را صفر فرض باشد 05/0 از کمتر آزمون معناداری سطح کهصورتی در     
 05/0 از بیشتر آزمون معناداری سطح کهصورتی در. نیست نرمال متغیرها توزیع که گفت توانمی

 .است نرمال متغیرها توزیع که گفت توانمی %95 اطمینان با و پذیرفته را صفر فرض باشد
 05/0ها بیشتر از داری آزمون نرمال بودن تمامی دادهکه سطح معنااز آنجا ،3با توجه به جدول      
زیر نرمال های توان گفت توزیع داده% می95بنابراین فرض صفر را رد نکرده و با اطمینان  ؛است
 های پارامتریک استفاده خواهد شد.گویی به سواالت تحقیق از آزمونلذا جهت پاسخ ؛باشد می
 

 اسمیرنوف( –ها )آزمون کولموگروف جدول آزمون نرمال بودن داده .3جدول 

 سطح معناداری Z مقدار آماره تعداد ابعاد متغیر

 780/0 658/0 64 راهبردیرفتارهای رهبری                                    

 نواوری باز
 629/0 749/0 64 خارجی آوریفنکسب 

 679/0 719/0 64 خارجی آوریفنبرداری از بهره
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کنیم های پژوهش از روش آماری پارامتریک استفاده میتحلیل داده و بررسیبرای  .هاآزمون فرضیه

 پردازیم:ها میتحلیل داده و بررسیکه در پژوهش حاضر با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون به 
 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون .4 جدول

 
 معنادار هستند. 05/0* در سطح 

 
بین ؛ بنابراین % مورد تایید هستند 95ها با اطمینان تمامی فرضیه ،4بر اساس نتایج جدول      

باال ارتباط مثبت و معناداری  آوریفنهای دارای و نوآوری باز در شرکت راهبردیرفتارهای رهبری 
 .وجود دارد

 

نشان  1شکل های معادالت ساختاری مربوط به فرضیه اصلی در مدل .الگوی ساختاری پژوهش

و  «راهبردیرفتارهای رهبری »در رابطه بین متغیرهای  49/0 داده شده است که بیانگر ضریب تأثیر

 و «راهبردیرفتارهای رهبری »رابطه متغیرهای  67/0و ضریب تاثیر  «خارجی آوریفنکسب »

های . همچنین بارهای عاملی مربوط به هریک از مولفهاست «خارجی آوریفنبرداری بهره»
 نشان داده شده است. 1متغیرهای مورد آزمون در شکل 
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عاملی. مدل تحلیل 1شکل   

 
، برازش شدندطور صحیح وارد هها بو داده شدمشخص  طور مناسبهکه یک مدل بهنگامی     
ها به مدل فرضی را باید مورد ارزیابی قرار داد. تعدادی شاخص برای ارزیابی این موضوع که مدل  داده

شوند. کار برده میه، بکندمیگیری را توصیف تا چه حد روابط مشاهده شده بین متغیرهای قابل اندازه
های مطلق و شاخص هاآنکه از مهمترین  اندهای مختلفی نامگذاری شدهها در گروهاین شاخص

X2 ،X  هایی هستند که صرفا به محاسبههای مطلق شاخص. شاخصهستندای مقایسه
2/df  و

Xو X2  هاییابند. از مهمترین آنان شاخصضریب تشخیص مدل اختصاص می
2/df است که 

باشند. دو شاخص مطلق برازش دیگر جذر هایی برای ارزیابی مناسب بودن برازش مدل میشاخص
های مشاهده های بین همبستگیباشد که میانگین اختالفمی (RMRمیانگین مربعی استاندارد شده )

که  (RMSEAست و جذر میانگین مربع خطای تقریب )ا شده و مورد انتظار بین برآورد تمام پارامترها
 نماید. ساده بودن مدل را تعدیل می

باشند که شاخص ای یا تطبیقی میهای مقایسههای دیگر برازش مدل شاخصاز جمله شاخص     
کنند. در این نوع مطلق برازش مدل مورد نظر را با شاخص مطلق برازش مدل پایه مقایسه می
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گونه ارتباطی وجود دارد که به آن ها فرض بر این است که یک مدل کامال آزاد بدون هیچشاخص
باشد. بر اساس این های مطلق برازش مربوط به خود میگویند که دارای شاخصمدل صفر یا پایه می

 ؛های مطلق برازش مدل فرضی با مدل پایه پرداخته شودتوان به مقایسه شاخصمی ،هاشاخص
ار مدل فرضی ایجاد شده باالتر خواهد اعتب ،ها بیشتر باشدکه هرچه اختالف بین این شاخصنحوی به

. میزان قابل کرداشاره  GFIو  CFIتوان به شاخص ای میهای مقایسهترین شاخصبود. از معروف
، 5( در جدول 1993ای بر اساس محاسبات هیر )های مطلق و مقایسهقبول برای هریک از شاخص

، 5ربوط به فرضیه اصلی در جدول گیری مهای کلی برازش الگوی اندازهآورده شده است. شاخص
و به عبارتی  استگیری از برازش خوبی برخوردار اندازهالگوی این است که بیانگر  و است شدهارائه 

 . کنندحمایت می خوبی از الگوها بهکنند که دادهها این مورد را تأیید میشاخص
 

 بر نوآوری باز راهبردیهای برازش برای تحلیل عاملی مدل تاثیر رفتارهای رهبری شاخص .5جدول 

 نتیجه مقدار محاسبه شده مقدار قابل قبول اختصار های برازششاخص

 تایید 51/2 3-1بین  X2/df کای اسکوئر نسبی

 تایید 96/0 9/0تر از بزرگ GFI شاخص نیکویی برازش

 تایید 99/0 9/0تر ازبزرگ AGFI شده شاخص نیکویی برازش اصالح

 تایید 91/0 9/0تر ازبزرگ CFI شاخص برازش تطبیقی

 تایید 057/0 08/0تر از کوچک RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

مورد تأیید قرار گرفته است، فرضیه اصلی در ادامه با توجه به اینکه مدل معادالت ساختاری      
با استفاده از ضرایب استاندارد، مقادیر بحرانی و سطح معناداری پرداخته بررسی فرضیه اصلی  به

 شود.  می
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بر نوآوری باز راهبردیتاثیر رفتارهای رهبری های بحرانی و سطح معناداری مدل ضرایب، نسبت .6جدول   

سطح 

 معناداری

عدد 

 معناداری

خطای 

 استاندارد

تخمین غیر 

 استاندارد
 متغیر

جهت 

 رابطه
 متغیر

002/0  149/3  156/0  492/0  
 آوریفنکسب 

 خارجی
<--- 

رفتارهای رهبری 
 راهبردی

*** 670/4  143/0  667/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- 

رفتارهای رهبری 
 راهبردی

*** 068/6  093/0  566/0  
رفتارهای رهبری 

 q1 ---> راهبردی

   000/1  
رفتارهای رهبری 

 q2 ---> راهبردی

*** 415/10  099/0  033/1  
رفتارهای رهبری 

 q3 ---> راهبردی

*** 502/3  145/0  508/0  
رفتارهای رهبری 

 q4 ---> راهبردی

*** 570/8  112/0  961/0  
رفتارهای رهبری 

 q5 ---> راهبردی

*** 827/3  143/0  548/0  
رفتارهای رهبری 

 q6 ---> راهبردی

*** 131/0  131/0  501/0  
رفتارهای رهبری 

 q7 ---> راهبردی

*** 145/4  776/0  776/0  
 آوریفنکسب 

 خارجی
<--- q8 

   000/1  
 آوریفنکسب 

 خارجی
<--- q9 

011/0  540/2  150/0  382/0  
 آوریفنکسب 

 خارجی
<--- q10 

*** 315/4  152/0  658/0  
 آوریفنکسب 

 خارجی
<--- q11 

*** 753/3  160/0  599/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q12 

*** 113/5  168/0  860/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q13 

   000/1  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q14 
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*** 778/5  171/0  986/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q15 

*** 965/4  182/0  906/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q16 

*** 073/4  154/0  625/0  
برداری از بهره

خارجی آوری فن  
<--- q17 

 

 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

های و نوآوری باز در شرکت راهبردیبر اساس فرضیه اصلی پژوهش بین رفتارهای رهبری      
تحلیل عاملی متغیرهای پژوهش که نتایج  باال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد آوریفندارای 

نشان داد که بین این دو متغیر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و  AMOS22افزار براساس نرم
کننده نوآوری باز تواند تعیینمی راهبردینتایج خروجی آموس، رفتارهای رهبری  اساسهمچنین بر 

 باشد.
خارجی درمیان  آوریفنو کسب  راهبردیبین رفتارهای رهبری براساس فرضیه اول پژوهش،      
باال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون  آوریفنهای دارای کتشر

خارجی آوری فنو کسب  راهبردینشان داد که میزان همبستگی بین دومتغیر رفتارهای رهبری 
توان گفت لذا می است؛قابل توجیه  05/0در سطح معناداری کمتر از  ( در جهت مثبت و415/0)

و کسب  راهبردی% مورد تایید است و بین رفتارهای رهبری  95فرضیه اول با سطح اطمینان 
باال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و میزان تاثیر  آوریفنهای دارای خارجی در شرکت آوری فن

از تحلیل الگوی  6 و جدول 1خارجی، بر طبق شکل  آوریفنو کسب  راهبردیرفتارهای رهبری 
 همکارانش محمدی وگزارش شد که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گل (49/0) تاری،ساخ

( 2014) (، مهدی و المسفیر2014) (، دیبون می و آریرانتا1393) (، شوقی و حاج فتحعلی1392)
 همخوانی دارد.

خارجی در میان  آوریفنبرداری از و بهره راهبردیبین رفتارهای رهبری  ،براساس فرضیه دوم     
باال ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون  آوریفنهای دارای شرکت

 آوریفنبرداری از و بهره راهبردینشان داد که میزان همبستگی بین دو متغیر رفتارهای رهبری 
توان یه است ولذا میقابل توج 05/0( در جهت مثبت و در سطح معناداری کمتر از 536/0خارجی )

% مورد تایید است و بین رفتارهای  95گفت که براساس نتایج پژوهش، فرضیه دوم با سطح اطمینان 
باال ارتباط مثبت و  آوریفنهای دارای خارجی در شرکت آوریفنبرداری از و بهره راهبردیرهبری 
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خارجی، بر  آوریفن برداری ازهرهو ب راهبردیمعناداری وجود دارد و میزان تاثیر رفتارهای رهبری 
گزارش شد که نتایج این پژوهش، با  (67/0از تحلیل الگوی ساختاری، ) 6 و جدول 1طبق شکل 

 (، دیبون می و آریرانتا1393) (، شوقی و حاج فتحعلی1392) همکارانش محمدی ونتایج پژوهش گل
 ( همخوانی دارد.2014) (، مهدی و المسفیر2014)

 
و کسب  راهبردیبا توجه به ارتباط مثبت و معنادار بین رفتارهای رهبری  .پژوهش هایپیشنهاد

کارگیری رهبرانی که از هشود که با بباال، پیشنهاد می آوریفنهای دارای خارجی در شرکت آوریفن
هایی استفاده شود تا با هدایت هوشمندانه افراد بصیرت باالیی برخوردارند، در چنین سازمان

 خارجی نهایت استفاده را ببرند. آوریفننشان، بتوانند در کسب سازما
برداری از و بهره راهبردیهمچنین با توجه به ارتباط مثبت و معنادار بین رفتارهای رهبری      
شود که از طریق مجهز نمودن باال، پیشنهاد می آوریفنهای دارای خارجی در شرکت آوری فن

های وری روز، همواره رهبران در سطح سازمان دارای دانش و آگاهیآفنرهبران شایسته به دانش و 
روز  آوریفنروز باشند تا بتوانند با توانایی درک نیازهای سازمانشان وکارکنان سازمان، همواره از به

 :شودهای زیر پیشنهاد میهمچنین تحقیقات بیشتری در حوزه استفاده نمایند.

 ها؛سازمان باز ینوآور کردیرو کسب در یفکر تیاز مالک حفاظت یهاحوزه ریتأث یبررس. 1

  دیجد محصول توسعه یفازها با یورآفن یهوشمند یهاتیفعال یسازهماهنگ منظور به یمدل ارائه. 2

(NPDدر ،) شرفتهیپ یورآفن ع بایصنا. 
 ها.اجرای مدل مفهومی در دو سطح خدماتی و صنعتی و مقایسه بین آن. 3
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