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چکیده
امروزه و در شرایط تشدید تالطمهای محیطی ،رهبران پیشتازِ سازمانی در روندی فزاینده از
مزایای ارتباطات شبکهای برای نیل به آرمانهای نوآورانه بهره میجویند .ازاینمنظر ،تحقیق
حاضر در تالش است تا رابطه بین رهبری راهبردی و نوآوری سازمانی را با تأکیدبر نقش
ارتباطات شبکهای در عرصه یک سازمان صنعتی -دفاعی مورد واکاوی علمی قرار دهد .جامعه
پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در سازمان موردمطالعه ( 653نفر) است و انتخاب نمونه
بهصورت تمامشماری صورت گرفته است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است که پایایی
آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .دادههای تحقیق بهروش
معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج ،حاکی از آن است که رهبری راهبردی هم بهصورت مستقیم
و هم بهصورت غیرمستقیم از طریق ارتباطات شبکهای بر ارتقای سطح نوآوری جامعه هدف
تأثیرگذار است و اینکه دامنه اثرات غیرمستقیم بهمراتب از اثرات مستقیم بیشتر است که این نتیجه،
بر کارآمدبودن نقش وافر ارتباطات شبکهای صحه مینهد .درپایان ،مدل جدیدی که ارتباط بین
متغیرهای تحقیق را به تصویر میکشد ،ارائه میشود.
کلیدواژهها :رهبری راهبردی؛ شبکهسازی؛ نوآوری؛ سازمان صنعتی دفاعی
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مقدمه
پیچیدگی بازارها ،سازمانهای امروزی را مجبور میکند که از تولید انفرادی به سمت تولید
مشترک و همکاری در بستری از شبکه و نوآوری سوق پیدا کنند (فیلری 6و دیگران .)5364 ،هیچ
سازمانی تمام تجربیات ،متخصصان ،دانش و اعتبار الزم برای توسعه راهحلهای نوآورانه برای
پاسخگویی به چالشهای اجتماعی و علمی پیچیده را در اختیار ندارد (لوش 5و دیگران.)5363 ،
رشد رقابت بین سازمانها و پیچیدگی محیط کسب و کار باعث شده است تا آنها در
جستجوی راههایی برای استفاده مؤثر از منابع دراختیار باشند و همزمان تالش نمایند تا منابع جدید
و الزم برای پیشبرد فرایندهای نوآوری خود را بهدست آورند (تید و بستانت.)5362 ،0
در زمانیکه سازمانها بهطور فزاینده بهوسیله رقبای خود بهچالش طلبیده میشوند ،نقش
رهبری اهمیت بیشتری پیدا میکند .سیستمها میتوانند برای تأمین نیازهای عملیاتی طراحی شوند
اما این رهبر است که سازمان را به حفظ موقعیت غالب در صنعت موردفعالیت قادر میکند
(شیروانی و معمار منتظرین.)6083 ،
نقش رهبری راهبردی بر ارتباطات شبکهای و نوآوری از سوی دانشمندان و مدیران
سازمانهای پیشرفته مورد توجه روزافزونی قرار دارد؛ بااینوجود ،مطالعات تجربی اندکی به
وجود و ماهیت رابطه رهبری راهبردی و این عوامل پرداختهاند.
ازسویدیگر ،در برخورد با محیط متالطم خارجی ،نوآوربودن به سازمان کمک میکند که
با پیچیدگی و تغییراتی که بهسرعت در حال افزایش است مقابله کند .در چنین شرایطی،
شرکتهایی که ظرفیت نوآوری دارند ،قادرند که به چالشها سریعتر پاسخ دهند ،محصوالت
جدید را توسعه دهند و فرصتهای فروش بهتری نسبت به شرکتهای فاقدنوآوری بهدست آورند
(جیمنز و والی.)5366 ،4
شرکتها از نوآوری بهعنوان یک ابزار برای ایجاد انطباق سازمانی ،مقابله با فشارهای رقابتی
1. Filieri & et al.
2. Lusch & et al.
3. Tid & Bessant
4. Jimenez & Valle
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و تغییر تقاضاهای مشتری نام میبرند (کوستوپولوس .)6330 ،6امروزه نوآوری یک عامل مؤثر در
موفقیت و بقای سازمانهای دانشمحور (شاکری )6083 ،و منبع اصلی کسب مزیت رقابتی تلقی
میشود (همسا.)5333 ،5
در این پژوهش ،جامعه هدف نیز از چالشهای محیط پویای امروز مستثنی نبوده و برای
توفیق در راستای مأموریت و دستیابی به چشمانداز خود ،نیازمند استفاده از ارتباطات شبکهای در
سطح سازمان و نهادینهساختن نوآوری در عملکرد کارکنان خود و مهمتر از آن ،در سطح
سازمانی است.
باوجود رؤیت شواهدی مبنی بر وجود نوآوری میان کارکنان دانشی جامعه هدف ،روند
رشد نوآوری برای دستیابی به چشمانداز ،در حد مطلوب نبوده و ازاینرو در تحقیق حاضر تالش
خواهد شد عوامل اثرگذار بر نوآوری در جامعه موردنظر شناسایی شده ،در جهت رشد و توسعه
آن راهکارهای علمی و عملی ارائه شود.
اگرچه تاکنون تحقیقات بسیاری به بررسی رهبری راهبردی ،ارتباطات شبکهای ،نوآوری
بهطور مستقل و یا دوبهدو پرداختهاند؛ اما از میان این تحقیقات ،پژوهشی که ارتباطات شبکهای را
بهعنوان یکی از متغیرهای تحقیق درنظر بگیرد ،وجود نداشته است .عالوهبراین ،تحقیقی که
ارتباط هر سه متغیر را بهصورت یکجا در سازمان بررسی نموده باشد ،وجود ندارد و درنتیجه
سابقهای در این زمینه یافت نشد .در این تحقیق سعی میشود تا به این خأل در ادبیات پاسخ داده
شود؛ ضمن اینکه با ارائه مدل مفهومی به سؤال اصلی پژوهش که "آیا ارتباطات شبکهای بر رابطه
بین رهبری راهبردی و نوآوری اثرگذار است؟" پاسخ داده شود.

مرور مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
رهبری راهبردی
یکی از وظایف مهم مدیریت ،رهبری است .اولین وظیفه رهبری بیان دورنما و ارزشها در
1. Kostopoulos
2. Humsa
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یک سازمان است .رهبری در مفهوم سازمانی آن بهعنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح
نبوده بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن بهشمار میآید (کاملی و همکاران.)608 :6084 ،
محققان مدیریت معتقدند که یک رهبر ،کسی است که میتواند بر دیگران نفوذ کند و
دارای اختیارات مدیریتی باشد (رابینز )5330 ،6وروم 5و همکاران ( )5330رهبری را بهعنوان
"فرایند انگیزش مردم به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف بزرگ " تعریف میکنند.
آنها در مقاله خود تأکید میکنند رهبری ،یک روند است که در آن یک رهبر بر یک گروه تأثیر
میگذارد تا همگان به موفقیت برسند ،بهجای اینکه دنبال موفقیت شخصِ خود باشد و نتیجه نفوذ
رهبر بر پیروان ،پیگیری اهداف بهوسیله تکتک اعضای گروه است.
بههرحال مدیران به هر طریقی سازمانهای خود را اداره میکنند ،ولی امروزه با پیچیدگی
روزافزون مهارتها ،موفقیت سازمانها بدون استفاده از سبکهای مطلوب رهبری امکانپذیر
نیست ،بههمیندلیل ،از گذشته تا حال نگرشهای مختلفی درباره رهبری ارائه شده است (هرسی و
همکاران .)05 :6085 ،درحالحاضر ،سازمانها مجبورند در کنار سبکهای رهبری ،تفکر
راهبردی را نیز سرلوحه کار خود قرار دهند و ازطرفدیگر ،برای اجرای آن ،فرایندهای رهبری
راهبردی را جایگزین شیوه قبلی و معمولی مدیریت نمایند تا بهتر بتوانند سازمان را از درون و
برون پویا و سرپا نگاه دارند (سلطانی.)5 :6081 ،
فینک اشتاین 0و همبریک )6331( 4بیان میکنند که ازنظر مفهوم ،رهبری راهبردی بر
توانایی افراد در انجام کارها متمرکز است؛ بنابراین ،رهبر ،وظایف خاصی را اجرا میکند و
رهبری راهبردی تبلور رهبری است که از توانایی تأثیر عمیق بر عملکرد سازمانی از طریق
انتخابهای مناسب ،تصمیمات درست و اجرای راهبردها برخوردار است.
رهبران راهبردی ،نقشهای متعددی را برعهده دارند .نقشهایی مانند :تصمیمگیریهای
راهبردی ،ساخت و پرورش چشمانداز برای آینده ،توسعه قابلیتها و مهارتهای کلیدی ،ایجاد
1. Robbins
2. Vroom & et al.
3. Finkelstein
4. Hambrick
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ساختار سازمانی ،فرایندها و نظارت بر آنها ،مدیریت حوزههای متفاوت یک سازمان ،انتخاب و
پرورش نسل بعدی رهبران ،حفظ فرهنگسازمانی کارآمد و تزریق ارزشهای اخالقی به
فرهنگسازمانی موجود (بول و هوجی برگ.)5336 ،6
رهبری راهبردی ،مجموعهای از تصمیمات و فعالیتهایی است که هم فرایندمحور است و
هم در ذات خود تلفیقی از گذشته ،حال و آینده را بهوجود میآورد .رهبری راهبردی پلی را بین
آینده حال و گذشته میسازد که بر ارزشهای کلیدی سازمان و تضمین پیوستگی و یکپارچگی
سازمان تأکید میکند تا سازمان با واقعیات و احتماالت شناخته و ناشناخته مقابله کند (بول،
.)5334
تحقیقات نشان میدهد که شیوههای رهبری راهبردی میتواند به سازمان در افزایش
بهرهوری و کارایی و توانایی مقابله با محیطهای نامطمئن و پویا کمک نماید.
در دیدگاهی دیگر ،رو )5333( 5رهبری راهبردی را توانایی تأثیر بر دیگران تعریف میکند
بهطوریکه ،رهبر با تصمیمات خود بقای بلندمدت سازمان را تضمین کرده و همزمان ثبات مالی
کوتاهمدت را فراهم میآورد .آموس )5330( 0نیز دیدگاهی مشابه با رو را ارائه میدهد :رهبری
راهبردی توانایی درک موجودیت سازمان در محیطی است که در آن قرار دارد .یک رهبر
راهبردی در موقعیت کنونی سازمان از فهم و درک خود برای تغییرات راهبردی با کمک
کارکنان در راستای حفظ پایداری و نیل به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت استفاده میکند.
هیت 4و همکاران ( )6333رهبری راهبردی را بهعنوان یک توانایی برای پیشبینیکردن،
حفظ انعطافپذیری و توانمندسازی کارکنان برای ایجاد تغییر بهعنوان یک ضرورت معرفی
میکنند.
بول و هویجبرگ ( )5336استدالل میکنند که رهبری راهبردی شامل ایجاد ظرفیت برای
یادگیری ،تغییر و افزایش خرد مدیریتی است .دراینراستا ،این دو دانشمند ضمن واکاوی جوهره
1. Boal & Hooijberg
2. Rowe
3. Amos
4. Hitt & et al.
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رهبری راهبردی ،شرایط و زمان تحقق اینگونه رهبری را مورد بررسی قرار دادند .برایناساس،
آنها نظریهها و پژوهشهای مربوطه را در قالب سه جریان متمایز طبقهبندی کردند :جریان اول
دربردارنده نظریه رهبری راهبردی و عوامل شکلدهنده آن است؛ جریان دوم بر آنچه برایمن 6آن
را نظریههای جدید رهبری لقب داده است ،تمرکز دارد و دربردارنده نظریههای رهبری
تحولآفرین ،رهبری پرجاذبه و رهبری بصیر است؛ جریان سوم که از آن بهعنوان نظریههای
نوظهور رهبری یاد شده است ،پیچیدگی شناختی و رفتاری رهبری را در کنار هوشمندی اجتماعی
مورد واکاوی قرار میدهد .سرانجام این دو دانشمند نشان دادند که چگونه میتوان از طریق پیوند
بین جریان دوم (نظریههای جدید) و جریان سوم (نظریههای نوظهور) به مبانی رهبری راهبردی
دست یافت .شکل ( )6مدل جامع رهبری ،پیوند بین این دو جریان را با وضوح هرچهتمامتر
بهنمایش میگذارد.
رو ( )5333معتقد است پیچیدگی شناختی ،پیچیدگی رفتاری و هوشمندی اجتماعی پایه
تغییرات راهبردی است که از طریق کارکنان شکل میگیرد.

شناختی

خردمندانه

شکل  .1مدل جامع رهبری (منبع :بول و هوجی برگ)1331 ،
1. Brayman
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میان چالشهایی که سازمانها در محیط غیرقابلپیشبینی و پیچیده جهانی با آن روبهرو
میشوند ،رهبران راهبردی میتوانند منبع یک مزیت رقابتی باشند .ایرلند و هیت ( )6333شش
جزء رهبری راهبردی را که میتواند به بهبود عملکرد سازمان منجر شود ،شناسایی کردهاند (شکل
.)5
 .6تعیین جهت راهبردی سازمان؛  .5بهرهبرداری و حفظ قابلیتهای کلیدی؛  .0توسعه
سرمایه انسانی؛  .4حفظ فرهنگ مؤثر سازمان؛  .2تأکید بر شیوههای اخالقی؛  .1ایجاد کنترلهای
سازمانی کافی.

شکل  .1رهبری راهبردی (ایرلند و هیت)1111 ،

در این تحقیق برای متغیر رهبری راهبردی شش معیار فوق بهعنوان زیرمتغیر درنظر گرفته
شده است.

نوآوری
از دید رقابت جهانی ،نوآوری بهعنوان یک پیشران کلیدی برای پاسخگویی به کیفیت،
کمیت و سرعت موردنیاز عمل میکند .شرکتها نیز دنبال بهینهسازی تحقیقات و طراحی

281

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال نهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)03زمستان 1016

ارزشهای جدید در قالب محصوالت و فرایندهای نو و حتی راههای کمترتجربهشده برای
کسبوکار خود هستند .درنتیجه ،نوآوری بهعنوان قابلیت یک سازمان برای تولید ارزش جدید
برای ذینفعان شناخته میشود .رهبری ،فرهنگسازمانی ،منابع ،مشارکت مصرفکنندگان،
تأمینکنندگان و کارکنان نیز از متغیرهایی است که باقابلیت نوآوری مرتبط است (درویتسیتیس،6
.)5363
البته نوآوری تنها به یک خروجی یا یک ایده جدید اشاره ندارد ،بلکه حتی فرایندها
سازمانی که از یک ایده جدید متولد میشوند نیز نوآوری محسوب میشوند (گوپتا 5و همکاران،
.)5330
محققین اشاره میکنند که مفهوم نوآوری از سه جزء تشکیل شده است :رهبری نوآوری،
نوآوری بهعنوان یک فرایند و نوآوری بهعنوان یک هدف.
کروسان و آپایدین )5363( 0بهعنوان یک تعریف جامع و فراگیر نوآوری را اینگونه
تعریف کردهاند :نوآوری عبارت است از تولید یا اقتباس ،همانندسازی و بهرهبرداری از یک
پدیده نو و تازه دارای ارزشافزوده در اقتصاد و محیط اجتماعی؛ تجدید و توسعه محصوالت و
خدمات و بازارها؛ توسعه روشهای جدید تولید؛ و استقرار نظامهای جدید مدیریتی که هم در
قالب فرایند و هم در قالب خروجی میتواند قرار گیرد.
حال باتوجه به مدلهای نوآوری ارائهشده در پژوهشهای پیشین ،ابعاد نوآوری با
درنظرگرفتن شرایط محیطی کشور و جامعه هدف و مشورت با خبرگان موضوع به شرح زیر
انتخاب شدند:
 .6محصول و خدمت :یک محصول یا خدمت میتواند برای کارخانه ،مشتری ،یا بازار
جدید باشد.
 .5فرایند و ساختار :فرایندهای نوآوری عنصر دیگری از چارچوب مذکور هستند .آنها شامل
1. Dervitsiotis
2. Gupta
3. Crossan & Apaydin
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ساختارهای سازمانی مانند محفظههای رشد ،بازارهای نوآوری ،تأمین وجوه اقدامات مخاطرهآمیز
و پاداشهای نوآوری هستند.
 .0فرهنگ :با این متغیر دنبال سنجش فرهنگ نوآورانه در جامعه هدف هستیم .آیا در جامعه
هدف فرهنگ نوآوری بین کارکنان و مدیریت وجود دارد؟ آیا با ایجاد فرهنگ مناسب میتوان
یک سازمان نوآور داشت؟
 .4حمایت مدیریت :این دیدگاه میزان حمایت رهبری شرکت از نوآوری را ارزیابی میکند.
بنابراین ،دیدگاه موردنظر میزان درگیرشدن رهبری در فعالیتهای مربوط به نوآوری ،میزان
پایهگذاری فرایندهای رسمی برای ترویج نوآوری و اشاعه و انتشار اهداف نوآوری در شرکت را
محاسبه مینماید.
 .2منبع :شرکتها میباید بین بهینهسازی (سرمایهگذاری تاکتیکی روی کسبوکار موجود)
و نوآوری (سرمایهگذاری راهبردی روی کسبوکار جدید) تعادل برقرار کنند .دیدگاه منبع،
درخصوص نحوه اختصاص منابع برای اثرگذاری روی این تعادل سخن میگوید.
 .1تعامل با محیط :هرچه میزان ارتباطات با محیط بیرون بیشتر باشد ،سازمان بیشتر در جریان
تغییر و تحوالت قرار دارد و متعاقباً پویایی در آن بیشتر میشود .حال برای تطبیق با این تغییر و
تحوالت برای داشتن مزیت رقابتی و پیشیگرفتن از رقبا باید دنبال راهکارهای نوآورانه بود.

ارتباطات شبکهای
امروزه بهدلیل پیچیدهشدن فناوری ،سازمانها قادر نیستند بهتنهایی محصول ،فرایند یا خدمتی
جدید به بازار ارائه کنند .درنتیجه سازمانها چارهای جز همکاری و تشریکمساعی با یکدیگر
ندارند .یکی از مؤثرترین راهکارهای پیشروی سازمانها برای تسهیل همکاریهای بینسازمانی،
عضویت و مشارکت در شبکههای ارتباطی است .شبکه ارتباطی ،مجموعهای از سازمانها اعم از
شرکتهای بزرگ یا کوچک ،نهادهای دولتی ،مؤسسههای تحقیقاتی و غیره است که برای
دستیابی به اهداف مشترک با یکدیگر به همکاری میپردازند .معموالً هریک از شرکتهای عضو
در یک شبکه ارتباطی ،بخشی از زنجیره ارزش در تولید یک محصول نوآورانه و پرخطر را
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بهعهده میگیرد تا بدینوسیله همه اعضای شبکه بهطور اشتراکی از ارزش خلقشده بهرهمند شوند.
بدینترتیب ،سازمانها با عضویت در شبکههای ارتباطی میتوانند از منابع و شایستگیهای تکمیلی
یکدیگر بهرهمند شوند (رمپرساد .)5333 ،6بین انگیزهها و مزایای ایجادشده برای شرکتهای
بزرگ و کوچک از طریق همکاری ،تفاوتهایی وجود دارد .شرکتهای کوچک با موانع
عملیاتی متعددی ازجمله موانع مالی و نقدینگی برای تحقیق و توسعه مواجه میباشند .لذا
شرکتهای کوچک بخشهای خلق ایده و اختراع از فرایند نوآوری را خود بهتنهایی انجام
میدهند ،ولی بخش تجاریسازی ،گسترش و ارائه محصول یا خدمت جدید به بازار را با
همکاری شرکتهای بزرگ بهانجام میرسانند .شرکتهای بزرگ نیز دنبال بهرهمندی از مزایا و
نقاط قوت شرکتهای کوچک ازجمله انعطافپذیری ،چابکی و نوآوری از طریق همکاری با
آنها میباشند (روگرز.)6332 ،5
در سطح شبکه ،اندازه ،تراکم ،تجانس یا همگنی ،تمرکز و باز یا بستهبودن بهعنوان ابعاد
ساختاری شبکه تعریف میشوند (رو .)5333 ،هرچه تراکم ،تجانس و تمرکز شبکه کمتر باشد،
کارایی شبکه بیشتر است .همچنین شبکههای باز معموالً کارایی بیشتری دارند (سرس و دیوی،0
 .)5366از نظر کوک )6338( 4شبکه ،مجموعهای از شرکتها با عضویت محدود و
شایستگیهای تکمیلی است که برای تحقق هدف مشترک که توسعه محصول و فرایند است ،به
یکدیگر اعتماد کرده و به همکاری میپردازند .بهطورکلی اجزای مشترک تمام تعاریف ارائهشده
برای شبکهها به شرح ذیل هستند (سی برایت: )6335 ،2
 .6نوعی ساختار سازمانی است .5 .هدف آن بهاشتراکگذاری اطالعات ،دانش ،منابع و
فناوری است .0 .موجب تسهیل فرایند نوآوری در اعضای شبکه میشود .4 .اساس آن اعتماد
اعضا به یکدیگر است.
1. Rampersad
2. Rogers
3. Sers & Davey
4. Cooke
5. Seabright
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حال باتوجهبه آنچه بیان شد و مشورت با خبرگان موضوع ،ابعاد ارتباطات شبکهای با
درنظرگرفتن شرایط محیطی و نحوه ارتباطات حاکم بر صنایع دفاعی به شرح زیر انتخاب شدند:
 .6یادگیری :حلقه یادگیری موجب میشود تا سازمانها حین ارتباطات از آموختهها و
تجارب یکدیگر بهره گیرند و با مدیریت دانش به اشتراکگذاری دانش بپردازند.
 .5اعتماد :الزمه برقراری ارتباط و شکلگیری شبکه وجود اعتماد بین اجزای شبکه است.
 .0ارتباطات گروهی و فردی :نحوه برقراری ارتباطات و تعامالت در شبکه بین اجزاء و
بخشهای مختلف یک سازمان میتواند به دو شکل فردی و گروهی باشد.
 .4فناوری کاربردی مؤثر :باتوجهبه پویایی محیط و تغییرات فنآورانه ،برقراری ارتباط و
شکلگیری ارتباطات به طرق مختلفی صورت میگیرد .با پیشرفت فناورانه این ارتباطات ،به
شکلهایی سریعتر و سادهتر صورت میگیرد.
 .2منابع منعطف :زمانی که ارتباطات شبکهای شکل میگیرد ،امکان استفاده از منابع سایرین
فراهم میشود .درواقع برخی کارها را میتوان برونسپاری کرد ،از شرکای جدید بهره گرفت و
با بازخورد از تأمینکنندگان به بهبود پرداخت.
 .1رابطه با شرکا :با کمک ارتباطات شبکهای میتوان از سرمایه دیگران (شرکا) جهت انجام
کارها بهره گرفت و با مالکان سایر کسبوکارها شریک شد.

پیشینۀ تجربی
در جدول ( )6مروری بر پژوهشهای خارجی صورتگرفته درخصوص ارتباط بین متغیرهای
تحقیق آمده است.
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جدول  .1پژوهشهای خارجی صورتگرفته درخصوص ارتباط بین متغیرهای تحقیق
نگارنده

موضوع
تأثیر رهبری حمایتی و

مونتس ،و
6

همکاران ()5332

یافتهها
مقاله بیان میکند که ویژگیهای خاص شرکت (حمایت رهبری از کارکنان و

همکاری گروهی در

انسجام کار گروهی) بهطور قابلتوجهی بر یادگیری و نوآوری تأثیر میگذارد،

یادگیری سازمانی،

همچنین نشاندهنده پیامدهای این ویژگیها در عملکرد سازمانی است.

نوآوری و عملکرد

یافتهها حاکی است که:

سازمان :مطالعه موردی در

 .6پشتیبانی رهبری باعث تقویت همکاری گروهی ،یادگیری سازمانی و نوآوری

شرکتهای اسپانیایی

فنی و اداری میشود.
 .5همکاری گروهی ،یادگیری سازمانی را تقویت میکند و این بهنوبه خود
نوآوریهای فنی و اداری را تقویت میکند؛ و عملکرد سازمانی از طریق همکاری
در کار گروهی ،یادگیری سازمانی و نوآوری فنی و اداری بهبود یافته است

گوموسلوگلو و

رهبری تحولآفرین،

در این مطالعه ،مدلی براساس تأثیر رهبری تحولگرا بر خالقیت پیروان در سطح

همکاران)5333( 5

خالقیت و نوآوری

فردی و نوآوری در سطح سازمانی ارائه شده است.

سازمانی

نتایج نشان میدهد که رهبری تحولآفرین ،تأثیرات مهمی در خالقیت در سطوح
فردی و سازمانی دارد .در سطح فردی ،نتایج مدلسازی خطی سلسلهمراتبی نشان
میدهد که بین رهبری تحولگرا و خالقیت کارکنان ،رابطه مثبت وجود دارد.

بالمی و همکاران
()5364

0

تأثیر ساختار شبکهای بر

در این مطالعه ،ویژگیهای ساختاری شبکهها مورد بررسی قرار گرفته و رابطه بین

نوآوری شرکت

قابلیت دسترسی به شبکه ارتباطات و خروجی نوآوری آن واکاوی میشود.
یافتهها حاکی است که شرکتها هرچه بیشتر در شبکهها فعال باشند ،درنتیجه
خروجی نوآوری بیشتری را خواهند داشت.

چانگو همکاران
()5362

4

تأثیر رهبری بر

این مطالعه به بررسی اثربخشی دو نوع رهبری (تحولآفرین و کاریزماتیک) بر

نوآوریهای محصول و

نوآوریهای محصول و فرایند در اقتصادهای نوظهور میپردازد.

فرایند در کشور چین:

نویسندگان دریافتند که در کشور چین ،ترکیبی از رهبری تحولآفرین و

نقش توانایی کسب دانش

کاریزماتیک تأثیر قویتری بر نوآوری محصول دارد ،درحالیکه رهبری عملیات
تأثیر قویتری بر نوآوری فرایند دارد.
نتیجه دیگر این است که توانایی کسب دانش ،تأثیر رهبری تحولآفرین بر نوآوری
و رهبری عملیات بر نوآوری محصول را تقویت میکند.

1. Montes et al.
2. Gumusluoglu et al
3. Bellamy et al.
4. Chang et al

211

بررسی تأثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکهای

تحقیقات نشان میدهد که جایگاه نوآوری از سطح یک شرکت به سطح شبکه (چند
شرکت) در حال تغییر است (شیلینگ و فلیپس .)5330 ،6پژوهشهای اخیر نشان میدهد شبکه
نوآوری بهعنوان یک مدل جدید ،ابزاری برای نوآوری با فرایندهای منحصربهفرد است که آن را
از مدلهای سنتی سازمانی جدا میسازد (فلیستاد و همکاران.)5365 ،5
عالوهبراین ،مطالعات زیادی پیرامون اینکه چگونه نوآوری در بستر شبکه میتواند تسهیل
شود؟ صورت میگیرد؛ بهطورمثال تأثیرات افراد نوآور در سازمان (گادوشید )5364 ،0و یا انتقال
دانش از شرکتی به شرکت دیگر (فیلیری و همکاران.)5364 ،
همچنین پژوهشهای صورتگرفته نشان از این دارد که شرکتها در محیط کسبوکار
پویا و پیچیده امروز ،نوآوری را به سمت شبکههای بینسازمانی سوق دادهاند که در آن از
قابلیتها و مهارتهای سازمان برای پاسخگویی سریع و انعطافپذیر به تقاضای بازار و
عکسالعمل به فرصتها استفاده میشود (اهوجا و دیگران .)5338 ،4درنتیجه میتوان ادعا کرد
که نوآوری در شبکههای بینسازمانی بهتر شکوفا میشود (روگرز 5334 ،2و پاول.)5332 ،1
مطلب اصلی این است که شبکهها از طریق متصلنمودن ایدهها و منابع و حتی افرادی که از
یکدیگر دور هستند ،به نوآوری بیشتر منجر میشوند و درنتیجه خلق مجدد را از طریق فرایندهای
دوباره بازسازیشده به همراه دارند (برت 5333 ،0و ابستفلد.)5333 ،8
شبکههای سازمانی میتوانند نقطه شروع مهمی در نوآوربودن باشند .اگر سازمان به یادگیری
سریع ،تقویت و تکامل روند نوآوری نیز توجه نماید ،درنهایت میتواند به یک مزیت رقابتی
تبدیل شود (سونگ و همکاران.)5363 ،3
قابلیت شبکهای میتواند بهطور راهبردی به سازمانها در جهت ساخت ،مدیریت و نفوذ در
1. Schilling & Phelps
2. Fjeldsta et al.
3. Goduscheit
4. Ahuja
5. Rogers
6. Powell
7. Burt
8. Obstfeld
9. Song et al.
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گروههای بینسازمانی کمک کند و کسب منابع موردنیاز برای نوآوری در محصوالت را تسهیل
نماید (تیوانا5338 ،6؛ مو و دی بندتو.)5365 ،5
نوآوری اغلب بهعنوان نتیجه رفتار متقابل بین دو یا چند گروه و یا حتی محصول شبکهای از
بازیگران درنظر گرفته میشود( .کلی .)5333 ،0سولیوان و مارول )5366( 4دریافتند که کارآفرین
نوپا که به ارتباطات شبکهای خود تکیه میکند موفقتر و نوآورتر است .مجموعه رهیافتهای
فوق زمینه مساعدی را برای شکلدهی به اولین فرضیه تحقیق حاضر فراهم مینماید.
فرضیه  :6ارتباطات شبکهای بر نوآوری سازمانی ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
سبک رهبری بهعنوان یکی از مهمترین تأثیرات فردی بر نوآوری سازمانها تعریف شده
است؛ زیرا رهبران میتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند که بهطور مستقیم به معرفی ایدههای نو به
سازمان منجر شود ،اهداف معینی را معلوم نمایند و ابتکارات زیردستان را تشویق کنند (هاربون و
جان.)5330 ،2
رهبران ،نقش مؤثری را در شکلدهی ظرفیت شرکت برای تولید نوآوری از طریق ایجاد
یک فضای مناسب و اتخاذ تصمیماتی که منجر به تولید و اجرای دانش شود ،برعهده دارند (وان د
وان .)6330 ،1تجزیهوتحلیل ویژگیهای شخصیتی رهبران (تحصیالت ،زمینهها ،شخصیت و
نگرشها) توجه بسیاری از پژوهشگران نوآوری را به خود جلب کرده است (استوری.)5333 ،0
بدینسان میتوان دومین فرضیه تحقیق حاضر را بهصورت زیر بیان نمود.
فرضیه  :5رهبری راهبردی بر نوآوری سازمانی ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
رهبران باید یاد بگیرند که چطور از ارتباطات راهبردی برای عملکرد بهتر استفاده نمایند و
بتوانند آنها را در راههای جدید و نوآورانه مرتبط سازند .چالش این است که بتوان از همکاری
1. Tiwana
2. Mu & Di Benedetto
3. Kelley
4. Sullivan & Marvel
5. Harbone & Johne
6. Van de Ven
7. Storey
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وظیفهای و کنترل مداوم به سمت ساخت فرایندهای ناآشنا و کارکردن در بستر شبکهها حرکت
کرد .یکی از مهمترین نیازهای رهبران در شیوههای جدید رهبری ،استفاده از شبکهها و ارتباطات
حاصل ازآنهاست.
درنتیجه میتوان فرضیه زیر را نیز مدنظر قرار داد.
فرضیه  :0رهبری راهبردی بر ارتباطات شبکهای ،تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
باتوجهبه فرضیههای مطرحشده ،مدل مفهومی پژوهش به شرح ذیل ارائه میشود:

شکل  .0مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
باتوجهبه اینکه هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر ارتباطات شبکهای بر رابطه بین رهبری
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راهبردی و نوآوری است ،پژوهش ،ازنظر کار تحقیقاتی ،کاربردی به شمار میرود .روش تحقیق
توصیفی ـ پیمایشی از نوع همبستگی است و بخشی از تحقیق ،به مطالعات کتابخانهای مربوط به
نظریههای موجود در زمینۀ موضوع و مطالعات کاربردی گذشته اختصاص دارد .این تحقیق ازنظر
افق زمانی مقطعی و براساس محیط مطالعه ،از نوع میدانی است.

ابﺰار و روش گردآوری داده ،روایی و پایایی
ابزار گردآوری دادههای این پژوهش ،پرسشنامه است .برای اطمینان کامل از روایی محتوای
پرسشنامه ،از نظر استادان صاحبنظر و خبرگان در این زمینه بهره برده و اصالحات الزم اعمال
شد و بهمنظور تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج ،بیانکننده تحقق
روایی کامل سؤاالت پرسشنامه بود .در این پرسشنامه از مقیاس پنجگزینهای لیکرت و برای
سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بدینمنظور ،نمونه اولیه برای 03
پرسشنامه ،پیشآزمون شد که ضریب آلفای کرونباخ آن  3/300بهدست آمد .آلفای تمام
متغیرهای پژوهش بیشتر از  3/0محاسبه شد که نشاندهندة پایایی باال و مناسب پرسشنامه است.
برای آزمون فرضیههای پژوهش آزمون معادالت ساختاری در نرمافزار لیزرل 8/2به اجرا درآمد.
در جدول  0نتایج آزمونهای انجامشده روی پرسشنامه آمده است.
جدول  .0نتایج آزمونها روی پرسشنامه
آلفای کرونباخ ( )33100مقدار معنیداری کولموگروف اسمیرنوف
رهبری راهبردی

3596

39680

69330

ارتباطات شبکهای

3398.

39380

39416

نوآوری

3691

39226

39031

جامعه و نمونۀ آماری
«کلیه افراد و اشیائی که دارای الاقل یک صفت مشترک باشند ،تشکیل جامعه آماری را
میدهند .اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد ،به آن جامعه آماری محدود میگویند»
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(مؤمنی و آذر .)6086 ،در این تحقیق جامعۀ پژوهش کلیه کارمندان سازمان صنعتی دفاعی
موردنظر انتخاب شده است .تعداد افراد جامعه آماری تحقیق حاضر 653 ،نفر است .نمونه آماری
تحقیق نیز با جامعه آماری برابر است؛ بههمیندلیل ،تحقیق حاضر ،روش نمونهگیری نداشته و از
نوع تمامشماری محسوب میشود.

یافتههای پژوهش
توصیف جمعیتشناختی
در این پژوهش  633درصد پاسخگویان مرد بودند .از میان سطوح تحصیلی سطح کارشناسی
با  18/2درصد بیشترین سهم را دارد .بیشتر پاسخگویان دارای  5تا  2سابقه با ( 45درصد فراوانی)
میباشند .در این آزمون برای بررسی فرضیهها از روش معادالت ساختاری استفاده شده است،
ازاینرو پیش از بررسی فرضیهها ،آزمون الگوی اندازهگیری اجرا میشود تا پس از اطمینان از
مناسببودن آن ،فرضیههای پژوهش بررسی شود.

آزمون الگوی اندازهگیری
شاخصهای برازندگی الگو محاسبهشده عبارتند از :شاخص ریشه میانگین مجذور باقیمانده
( )RMSR=39303که هرچه به صفر نزدیکتر باشد ،بهتر است؛ شاخص نیکویی برازش
( )GFI=3935که هرچه به یک نزدیکتر باشد ،بهتر است؛ شاخص ریشۀ میانگین مربعات خطای
برآورد ( )RMSEA=3933برای مدلهایی که برازندگی خوبی داشته باشد ،کمتر از  3/32خواهد
بود؛ شاخص برازندگی نرمشده ( )NNFI=6933مقادیر کمتر از  3/3این معیار ،مستلزم تجدیدنظر
در مدل است؛ شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته ( .)AGFI=3938بهطورکلی ،در کار با برنامۀ
لیزرل ،هر یک از شاخصهای بهدستآمده برای الگو بهتنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی
الگو نیست ،بلکه این شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد .بنا بر اعداد
بهدستآمده در باال ،این الگو از برازندگی خوبی برخوردار است .خالصهای از این اعداد را نیز
میتوان در جدول  4مشاهده کرد.
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جدول  .4شاخصهای برازندگی مدل مفهومی تحقیق
IFI
6933

NNFI
6933

CFI
3934

GFI
3935

RMSR
39303

RMSEA
39333

X2/df
39333

تجﺰیهوتحلیل یافتهها
پس از تعیین مدلهای اندازهگیری بهمنظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین
اطمینانیافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب دادههای
مشاهدهشده با مدل مفهومی تحقیق ،فرضیههای تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری نیز
آزمون شدند .نتایج آزمون فرضیهها در نمودار و جدول زیر منعکس شدهاند.

شکل  .0اندازهگیری مدل و نتایج فرضیهها در حالت معنیدار

تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  LISREL 8.8انجام شده است .نتایج
حاصل از خروجیهای لیزرل نشان میدهد که نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از سه
است و سایر شاخصهای برازندگی برازش مدل را مورد تأیید قرار میدهند .جدول  2ضریب
معنیداری و نتایج فرضیههای مطرحشده را بهطور خالصه نشان میدهد.
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جدول  .5نتایج فرضیهها
ضریب مسیر معناداری نتیجه فرضیه

فرضیهها
ارتباطات شبکهای ،تأثیر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی دارد.

تأیید

3914

1920

رهبری راهبردی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر نوآوری سازمانی دارد.

3956

5963

تأیید

رهبری راهبردی ،تأثیر مثبت و معنیداری بر ارتباطات شبکهای دارد.

3986

64951

تأیید

جدول  .6اثر رابطه متغیرها
اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

مسیر
تأثیر رهبری بر نوآوری با نقش ارتباطات شبکهای

3956

3986×3914

3900

تأثیر رهبری بر ارتباطات شبکهای

3986

-

3986

تأثیر ارتباطات شبکهای بر نوآوری

3914

-

3914

تأثیر رهبری بر نوآوری

3956

-

3956

در فرضیه اول ادعا شده بود که ارتباطات شبکهای با نوآوری سازمانی ،رابطه معنیداری
دارد که تجزیهوتحلیل آماری بین این دو باتوجهبه جدول  1نشان میدهد ،عدد معنیداری مسیر
مابین متغیر ارتباطات و نوآوری برابر ( )1920است و چون این مقدار بزرگتر از  6931است،
ازاینرو ارتباطات شبکهای بر نوآوری اثرگذار است .ازطرفی ،چون عدد معنیداری بهدستآمده
مثبت است ،این اثر مستقیم است .میزان اثرگذاری ارتباطات شبکهای بر نوآوری سازمانی باتوجهبه
جدول  5برابر  3/14است که نشان میدهد بهازای یک واحد تغییر در ارتباطات شبکهای ،متغیر
نوآوری  3/14واحد و همراستا با ارتباطات شبکهای تغییر خواهد یافت.
در فرضیه دوم ادعا شده بود که رهبری راهبردی با نوآوری سازمانی ،رابطه معنیداری دارد
که تجزیهوتحلیل آماری بین این دو باتوجهبه جدول  5نشان میدهد؛ عدد معنیداری مسیر مابین
متغیر رهبری راهبردی و نوآوری برابر  5/63است و چون این مقدار بزرگتر از  6/31است،
ازاینرو رهبری راهبردی بر نوآوری تأثیرگذار است .ازطرفی ،چون عدد معنیداری بهدستآمده
مثبت است ،این اثر مستقیم است .میزان اثرگذاری متغیر رهبری راهبردی و نوآوری باتوجهبه
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جدول  5برابر  3/56است که نشان میدهد بهازای یک واحد تغییر در رهبری راهبردی ،متغیر
نوآوری  3/56واحد و همراستا با رهبری راهبردی تغییر خواهد یافت.
در فرضیه سوم فرعی ادعا شده بود که رهبری راهبردی با ارتباطات شبکهای ،رابطه
معنیداری دارد که تجزیهوتحلیل آماری بین این دو باتوجهبه جدول  5نشان میدهد؛ عدد
معنیداری مسیر مابین متغیر رهبری راهبردی و ارتباطات شبکهای برابر  64/51است و چون این
مقدار بزرگتر از  6/31است ،ازاینرو ،رهبری راهبردی بر ارتباطات شبکهای اثرگذار است.
ازطرفی ،چون عدد معنیداری بهدستآمده مثبت است ،این اثر مستقیم است .میزان اثرگذاری
متغیر رهبری راهبردی و ارتباطات شبکهای باتوجهبه جدول  5برابر  3/15است که نشان میدهد
بهازای یک واحد تغییر در متغیر رهبری راهبردی ،متغیر ارتباطات شبکهای  3/386واحد و همراستا
با رهبری راهبردی تغییر خواهد یافت.
از نتایج قابلتأمل این تحقیق میتوان به اثر بسیار قوی غیرمستقیم رهبری راهبردی بر
نوآوری اشاره کرد که بیانگر تأثیر ارتباطات شبکهای است .بنابراین ،باتوجهبه تحلیلهای
صورتگرفته مشخص است که اثر شبکهسازی بین این متغیرها بسیار چشمگیر است و نشاندهنده
اهمیت ارتباطات شبکهای در دنیای پویا و متغیر امروز است.

بحث و نتیجهگیری
امروزه ادارهکردن سازمانهای بزرگ جز با مجهزشدن به دانش و فناوریهای روز و
همچنین استفاده از فنهای جدید ارائهشده در علم مدیریت ،امکانپذیر نیست .سازمانهای دفاعی
نیز از این قاعده مستثنا نخواهند بود؛ چراکه از مهمترین سازمانهای هر کشور محسوب میشوند و
میباید برای رسیدن به تعالی خود و ایفا نمودن نقش مهمی که بر عهده دارند از هیچ کوششی
دریغ ننمایند .یکی از ایراداتی که به سازمانهای دولتی وارد است ،چابکنبودن ازنظر ساختاری
است که حتی با داشتن برنامههای راهبردی ،درعمل ،برنامهها بهدلیل عدم بازنگری یا بازنگری در
زمانهای طوالنی و نداشتن اختیارات کافی در مرحله اجرا با موانع زیادی مواجه میشوند.
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الزمبهذکر است ساختارهای مکانیکی و بدونانعطاف برای اجرای برنامههای راهبردی ،ناکارآمد
هستند .شبکههای ارتباطی بستری را فراهم میآورند تا دانش در کل شبکه به اشتراک گذاشته
شود و همین اشتراک دانش میان مدیران ارشد سازمان در پروژههای توسعه میتواند به هماهنگی
میان راهبردهای کلی سازمان و محیط منجر شود که درنهایت نتایج تصحیح و بهبود ساختار ،در
عملکرد هر سازمان نمود پیدا میکند و به نیل به اهداف تعیینشده در چشمانداز سازمان منجر
خواهد شد.
در این پژوهش به اهمیت رهبری راهبردی بهعنوان ادارهکننده و پیشبرنده سازمان پرداخته
شد و تأثیر رهبری راهبردی بر نوآوری سازمانی و ارتباطات شبکهای بررسی شد.
همانطورکه در تحلیل نتایج نیز بیان شد ،رهبری راهبردی تأثیر مثبت و معنیداری بر
نوآوری سازمانی دارد که این نتیجه با نتیجه تحقیقات النکاو 6و همکاران ( )5332مبنی بر اینکه
رفتارهای رهبری راهبردی ،تأثیر مثبتی بر نوآوری اجرایی سازمان دارد ،همراستاست .همچنین
اَسالن 5و همکاران ( )5366نیز در پژوهشهای خود بر این نکته تأکید میکنند که رهبری
راهبردی در محیطهای نامطمئن بر تغییرات راهبردی سازمان و نوآوری آن تأثیر مستقیم دارد .در
این پژوهش بیان میشود که توسعه چشمانداز راهبردی ،بر تغییرات راهبردی سازمان و نوآوری،
تأثیر مثبت دارد و در شرایطی که محیط عدم اطمینان باالیی دارد ،میتواند از این گزینهها بهره
گیرد .نکته دیگری که در این مقاله مطرح میشود ،این است که دیدگاه راهبردی رهبر میتواند
تأثیر مثبت چشمگیری بر نوآوری سازمان داشته باشد؛ بهشرط اینکه در بستری از مدیریت دانش
اتفاق افتد و مدیریت دانش در سازمان نقش پررنگتری را ایفاد نماید.
یکی دیگر از نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها ،تأثیر رهبری راهبردی بر ارتباطات
شبکهای بوده است که این مطلب با نتایج تحقیقات جیفنگ 0و همکاران ( )5364مبنی بر اینکه
گرایشهای راهبردی بر ارتباطات شبکهای تأثیر مثبت دارد ،همسوست .همچنین آنها در تحقیقات
1. Elenkov
2. Aslan
3. Jifeng
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خود به بررسی تأثیر گرایشهای راهبردی بر توسعه محصوالت نو میپردازند و اشاره میکنند که
گرایشات راهبردی بر رویکرد کارآفرینی و رویکرد بازار نیز تأثیرگذار است که این مطلب مؤید
اهمیت رفتارهای راهبردی رهبران است.
یافته دیگر این پژوهش ،تأثیر مثبت ارتباطات شبکهای بر نوآوری سازمانی است که این یافته
با نتایج تحقیقات دنونی 6و همکاران ( )5360همجهت است .دنونی در تحقیقات خود به تأثیر
شبکهها و شبکههای همکاری 5بر نوآوری در اتحادیه اروپا اشاره مینماید .او عنوان میکند که
فقدان مشخصههای یک سازمان کارآمد ،فرصت گسترش دانش در سازمان را کاهش میدهد و
ازسمتدیگر ،توجه به شبکهها ،حمایتکننده توسعه نوآوری در سازمان است .یافتههای چولون

0

و همکاران ( )5360به بررسی ابعاد مختلف شبکههای ارتباطی در نوآوری و ارزشگذاری
نوآوری در شرکتهای بازرگانی میپردازد .ویژگیهای متفاوت ارتباطات شبکهای بر ورودی و
خروجی نوآوری شرکت ،تأثیرگذار است و نوآوری نیز بر سود حاشیهای شرکتها تأثیر مثبت
دارد و فعالیتهای نوآورانه شرکتها توسط بازار رصد میشود.
باتوجهبه آنچه گفته شد ،پیشنهاد میشود ،مدیران استفادة همزمان از انواع ارتباطات سازمانی
(افقی ،عمودی ،شبکهای و )...که موجب تعالی بیشتر در مسیر نوآوری سازمانی میشود را در
اولویت کاری خود قرار دهند .ازسویدیگر ،مدیران هر سازمان برای همراهی با تغییرات سریع
حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات ،الزم است به مدیریت شبکههای ارتباطی ،اهمیت بیشتری
دهند و در هر زمینهای نیاز به خطمشیگذاری است ،با سرعت بیشتری عمل نمایند .شبکههای
ارتباطی ،بستری را فراهم میآورد که در آن دسترسی مشترک به اطالعات برای همه سازمانها
بهطور یکسان صورت پذیرد.

1. De Noni et al.
2. Collaborative Networks
3. Chuluun et al.
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