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چکیده
اهطٍظُ واهالً هحتول است وِ ّیچ ػاهلی تِ اًساظُ اضظش آفطیٌی ًوی تَاًس هٌطأ تغییطات ٍ تحَالت تٌیازیي زض یه ساظهاى گطزز .ضاّس ٍ
هثٌای چٌیي ازػایی توایل ضٍظ افعٍى ساظهاى ّا تِ یافتي ضاّْای خسیسی است وِ هی تَاًٌس تِ ٍسیلِ آًْا اضظش تیطتطی ضا ػایس ساظهاى
ًوایٌس .اگط تا چٌسی پیص هسیطیت زاًص هَضَع خالة تَخْی زض واًَى ّای تفىط تَز ،اوٌَى سري اظ ضّثطی زاًص تِ هیاى آهسُ است
ٍ تَخِ اًسیطوٌساى فؼال زض للوطٍّای هسیطیت ٍ اعالع ضساًی ضا تِ ذَز خلة ًوَزُ است .تحمیك حاضط تا ّسف تطضسی ًمص ضّثطی
زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ضطوتْای تَلیس واتل استاى تْطاى اظ لحاػ ّسف ،واضتطزی ٍ تط اساس هاّیت ٍ ضٍش اظ ًَع ّوثستگی
هی تاضس .تسیي هٌظَض اظ پطسطٌاهِ ّی ٍ ٍاًگ( )2004تطای ضّثطی زاًص هحَض ٍ پطسطٌاهِ زًٍت ٍ ّوىاضاى( )2014تطای سٌدص
ػولىطز ًَآٍضی ساظهاًْا استفازُ ضسُ است .اظ تیي واضوٌاى ٍ هسیطاى ضطوتْای تَلیسی واتل تِ ضٍش ًوًَِ گیطی ذَضِ ای ،تؼساز 280
پطسطٌاهِ خوغ آٍضی ٍ تحلیل ضس .تِ هٌظَض اضظیاتی ضٍایی ،تحلیل ػاهلی تاییسی تا ًطم افعاض لیعضل ٍ پایایی اظ عطیك آلفای وطًٍثاخ تا ًطم
افعاض اس پی اس اس هحاسثِ ضس وِ همازیط ًطاى اظ لاتل لثَل تَزى آًْا هی تاضس .یافتِ ّای تحمیك اظ عطیك هؼازالت ساذتاضی تحلیل
هسیط تا ًطم افعاض لیعضل ًطاى هی زّس وِ تؼس ّواٌّگی ٍ اػتواز تط اتؼاز زٍگاًِ ػولىطز ًَآٍضی(ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ ،ػولىطز ساظهاًی)
تاثیطگصاض هی تاضس .اتؼاز هْاضتْای ضّثطی ٍ زاًص ًَآٍضی فمظ تط تؼس ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ تاثیط زاضًس .پیازُ ساظی ضّثطی زاًص هحَض
تا توام اتؼاز آى ساظهاى ضا لازض هی ساظز وِ تِ ًَآٍضی تؼٌَاى یه هعیت ضلاتتی زست یاتس .لصا ضطٍضی تٌظط هی ضسس وِ هسیطاى تِ همَلِ
ضّثطی زاًص هحَض زض ساظهاًْا تَیژُ زض ترص تَلیسیً ،گاُ هَضىافاًِ تطی زاضتِ تاضٌس.
کلمات کلیدی :ضّثطی زاًص هحَضًَ ،آٍضی ،تحمیك ٍ تَسؼِ ،اػتواز.
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 -1مقدمه
اهطٍظُ ساظهاى ّا ٍ هسیطاًطاى تیط تط تِ زًثال افعایص هٌافغ ٍ سَز ّستٌس ٍ ووتط تِ تاظساظی فطایٌسّای اًگیعضی تَخِ زاضًس.
ایي چالص تاػث هی ضَز هٌاتغ اًساًی ساظهاى ّا زچاض تٌص ،استطس ٍ تی اػتوازی ضًَس ٍ هطاغل ذَز ضا تطن وٌٌس .تی
تَخْی ساظهاى ّا تِ ػَاعف ٍ احساسات واضوٌاى  ،تی تَخْی تِ اصَل ٍ لَاػس اذاللی ،اًؼغاف ًاپصیطی زض ضٍش ّای اًدام
واض  ،ػسم تمَیت ضٍحیِ واضوٌاى ،حوایت ًىطزى اظ ضٍاتظ هثثت زض واض ٍ تْثَز ًیافتي ضطایظ واضی هَخة ضسُ است ػسم
اعویٌاى ٍ تی اػتوازی هٌاتغ اًساًی ًسثت تِ ساظهاى ّا ٍ هسیطاًطاى افعایص یاتس .یىی اظ هْوتطیي الگَّای ضّثطی وِ هی
تَاًس زض تَسؼِ ی اذالق ،افعایص اػتواز پصیطی واضوٌاى ،اضتمای سطهایِ اختواػی ٍ تْثَز ذاللیت ٍ ًَآٍضی واضوٌاى هَثط تاضس،
ضّثطی زاًص هحَض است؛ یؼٌی ضّثطی وِ تط اساس هسیطیت زاًص ضىل گطفتِ تاضس) .(Robbins & Judge, 2001اهطٍظُ
واهالً هحتول است وِ ّیچ ػاهلی تِ اًساظُ اضظش آفطیٌی ًوی تَاًس هٌطأ تغییطات ٍ تحَالت تٌیازیي زض یه ساظهاى گطزز.
ضاّس ٍ هثٌای چٌیي ازػایی ػاللِ ٍ توایل ضٍظ افعٍى ساظهاى ّا تِ یافتي ضاّْای خسیسی است وِ هی تَاًٌس تِ ٍسیلِ آًْا
اضظش تیطتطی ضا ػایس ساظهاى ذَز ًوایٌس ( .)KhosrowAbadi, 2017زض گصضتِ ضّثطاى ػالی ساظهاى ّا چطن اًساظ زضاظ
هست ٍ تصوین گیطی ّای والى ضا هَضز تَخِ لطاض هی زازًس ،حال آًىِ ضٍظ تِ ضٍظ ٍ فصل تِ فصل زاًص تأثیطگصاض تَسظ
سیستن زاًطی هَخَز زض ساظهاى وِ هتطىل اظ واضوٌاى زاًطی آى ساظهاى است تَلیس ٍ هٌتطط هی ضَز .زض ًتیدِ ،چالص اصلی
فطا ضٍی هسیطاى اهطٍظی افعایص زاًایی ٍ اضتمای واضایی واضوٌاًی است وِ زاًطی ضا تَلیس هی وٌٌس وِ سثة افعایص اضظش تاظاض
هی گطزز ).(Khosrowabadi, 2017ایي هسیطاى واهالً زض چاضتْای هطسَم ساظهاًی ًوی گٌدٌس ٍ اغلة زض ًماط اتصال
زضٍى ساظهاى ّا ٍ زضست زض هطظ اضتطان ترص ّا ٍ ٍاحسّای ساظهاًی یافت هی ضًَس .پست ّای فطهاًسّی ٍ وٌتطل ساظهاى
ًیع هؼوَالً ذالی اظ ایي ًَع هسیطاى ًیستٌس( ) Hesar, 2018ضّثط تایس تمَیت ّوثستگی ٍ ػلمة اختواػی افطاز ساظهاى ضا ( اظ
عطیك فطاّن آٍضزى اختواػات سالن ،وٌفطاًس ّای هتؼسز ،خلسات تحث ٍ اًتماز ،سطگطهی ّای زستِ خوؼی ٍ غیطُ) ٍخِْ
ّوت ذَز لطاض زّس ٍ زض تحىین هثاًی ضٍحیِ گطٍّی تىَضس .ظیطا چٌاًچِ افىاض ٍ توایالت افطاز تا هماصس ٍ هٌغك هسیطیت
هٌغثك گطزز ،زض ایي صَضت تحمك ّسف ّای ػالیِ ساظهاى تسْیل هی گطزز .هْاضت ضّثط زض ایداز هطاضوت زاٍعلثاًِ واضوٌاى
ت طای ضسیسى تِ اّساف ساظهاًی ٍ تطغیة زاٍعلثاًِ واضوٌاى خْت تْثَز ٍضؼیت ساظهاى زض ّوِ خٌثِ ّا هی تاضس .ػاهل ولیسی
تطای هطاضوت هَثط واضوٌاى زض ساظهاًْاّ ،واٌّگی ٍ اػتواز هی تاضس .اٍلَیت ترطی تِ ّوسَ ساظی ٍ تؼاهل تا تواهی ػٌاصط
زضگیط زض تطًاهِ ووه ذَاّس وطز تا اخواع ساظهاًی زض چطن اًساظ ،اّساف ٍ تطًاهِ ّای آهَظش ایداز ضسُ ٍ زضن ضٍضٌی
اظخْت گیطی آهَظش تِ تواهی سغَح ساظهاى هٌتمل ضَز ٍ واضوٌاى تسٍى احساس آسیة پصیطی ،تطًاهِ ّا ضا خسی
تگیطًس) .(Langley, 2012زضحال حاضط ،ضىاف ػویمی تیي الیِ استطاتژیه ساظهاى تا الیِ ػولیاتی آى ٍخَز زاضز .هؼوَالً زض
ساظهاًْای والسیهً ،ظاهْای آهَظضی تا ضٍیىطزّای سٌتی ٍ زض یه فضای فىطی هحسٍز تطًاهِضیعی هی ضًَس ٍ اخطای
تطًاهِ ّا ًیع تیطتط تِ لاتلیت ّای هسیطیتی افطاز هتىی است تا ضایستگی ّای ضّثطی آًْا .حال آًىِ زض تفىطات خسیس ،تِ زلیل
اهتعاج استطاتژی تا ّوِ ػَاهل ساظهاًی ،تطًاهِ ّا زض یه چاضچَب اصَلی ٍ هثتٌی تط لاتلیتّای ضّثطی افطاز زضگیط،
تطًاهِضیعی ،اخطا ٍ پایص هی ضًَس) .(Mark, 2012ضّثطی هَثط تغییطات ووه ذَاّس وطز تا ّن ًیاظ تِ واضوٌاًی تا اًَاع
تَاًوٌسیّای ٍیژُ تطای ضٍیاضٍیی تا ًاپیَستگیّای وسة ٍ واض ٍ تغییطات فٌاٍضی هطتفغ ضَز ٍ ّن ایٌىِ اهىاى لاتلیت
خایگعیٌی هْاضتْای هرتلف ٍ پاسرگَیی تِ تماضای هتغیط تطای یازگیطی ٍ تاظآهَظی هْاضتْای فؼلی (تِ ػٌَاى خٌثِّای
تحطیه وٌٌسُای اظ آهَظش) وِ تِ ػٌَاى ًمغِ آغاظ تغثیك تا استطاتژی ّای ساظهاى تِ ضواض هی آیس ،ایداز ضَز .اظ آًدایی وِ
هْوتطیي واضوطز آهَظش ایداز تغییط است ،تطسین چطن اًساظ تطای خْت زّی تغییطات هسألِ ای اساسی هحسَب هی ضَزً .ىتِ
هْن ایٌىِ چطن اًساظ العاهاً ًثایس ًَآٍضی ٍیژُ ای زاضتِ تاضس .آًچِ وِ زاضای اّویت است تأهیي زاًص هَضز ًیاظ ساظهاى است ٍ
ایٌىِ تا چِ اًساظُ هی تَاًس تِ یه استطاتژی ٍالغ گطا ضٌّوَى ضَز) .(Kaplan, 2013اگط فطآیٌسّا تسٍى اًغثاق تا استطاتژی
ساظهاى ٍ یا ػَاهل اثط گصاض تط آى تسٍیي ضًَسّ ،وَاضُ ایي احتوال ٍخَز زاضز وِ اظ اثط ترطی الظم تطذَضزاض ًثَزُ ،ذطٍخیّای
هَضز اًتظاض حا صل ًطَز .آًچِ وِ زض ّوسَ ساظی تیص اظ ّط چیع زیگط اظ اّویت تطذَضزاض است هتحس وطزى تاٍضّای ساظهاًی
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زض هَضز واضوطزّای ًظام آهَظش است)ًَ .(Langley, 2012آٍضی ّطوطَضی تا حس ظیازی تِ ًحَُ اضتثاط ٍ تىاضگیطی اخعای
آى تِ ػٌَاى یه سیستن یىپاضچِ زاًص تستگی زاضز .ػولىطز سیستن ًَآٍضی ذَز ضا زض لالة ًَآٍضی ّای هحصَل ٍ فطآیٌس
اًتطاض آًْا ًطاى هی زّس ٍ زض ًْایت آثاضش زض ضفاُ اختواػی ٍ تَسؼِ ظاّط ذَاّس ضس) .(Liu et al., 2015زض تحمیمی تحت
ػٌَاى تحلیلی تط ًَآٍضی زض صٌؼت ذَزضٍساظی تا واضتطز هسل یاتی هؼازالت ساذتاضی زض سال  ،1389اضزواًی ٍ ّوىاضاًص
تَاًستٌس زض سِ حَظُ ًَآٍضی فطزی ،ساظهاًی ٍ هاّیت ٍ لَت ًَآٍضی  18ػاهل اثطگصاض ضا هغطح وٌٌس ٍ گام هَثطی زض تَسؼِ
ازتیات ًَآٍضی ٍ ًیع اضتمای فؼالیتْای ًَآٍضاًِ زض ساظهاى تطزاضًس.
زض ظهیٌِ اضتثاط ًَآٍضی فطزی تا ًَآٍضتَزى ساظهاى ًیع هغالؼاتی صَضت گطفتِ است .ایي هغالؼات تا ّسف تطضسی تأثیط ٍیژگی
ّای ساظهاًی تط ًَآٍض تَزى افطاز ،ضطط هَفمیت ساظهاى ضا هطاضوت ساظهاى یافتِ توام افطاز ساظهاى زض فطآیٌس ًَآٍضی للوساز هی
وٌس) .(Cornwall & Hartman, 1988اهطٍظُ ػوسُ تطیي سطهایِ ساظهاًْا ،زاًطی است وِ تِ آى زستطسی
زاضًس) .(Liebowitz & Frank, 2016تحمیمی زض سال 96تا ّسف تطضسی تأثیط هسیطیت زاًص تط هعیت ضلاتتی تا تأویس تط
ًمص ٍاسغِ ای ًَآٍضی فٌاٍضی زض ساظهاى ظیثاساظی ضْط تْطاى تَسظ ضتیؼی ٍ ضهضاًی اًدام ضس وِ ًتایح حاوی اظ تاثیط
گصاضی هثثت ٍ هؼٌازاض هسیطیت زاًص تط ًَآٍضی فٌاٍضی ٍ هعیت ضلاتتی زاضتّ .وچٌیي ًتایح ًطاى زاز وِ ًَآٍضی فٌاٍضی تط
هعیت ضلاتتی اثطگصاض است .تٌگاُ ّا تا ترصیص واضای هٌاتغ ،تْثَز ضایستگی ّا ٍ تَاًایی ّا ٍ وسة هعیت ضلاتتی پایساض هی
تَاًٌس هحصَالت ٍ ذسهات تْتطی ًسثت تِ سایط ضلثا ػطضِ وٌٌس) .(David & David, 2016ضًدثطی ًیع زض سال 1388
تحمیمی تا ػٌَاى الساهات ضاّثطزی هسیطیت هٌاتغ اًساًی ٍ ػولىطز ًَآٍضی تا تأویس تط ًمص هسیطیت زاًص اًدام زاز وِ ًتایح اظ
ًمص ٍ تأ ثیط تؼسیل وٌٌسُ ظطفیت هسیطیت زاًص زض ضاتغِ تا الساهات هسیطیت هٌاتغ اًساًی ٍ ػولىطز ًَآٍضی حوایت هی وٌس .زض
پژٍّص ّای هطاتِ تَسظ عالماًی ٍ ّوىاضاى ٍ ّوچٌیي ًصطآتازی ٍ ّوىاضاًص زض سال ً 1396یع هطرص ضس وِ ضّثطی
زاًص هحَض ٍ ػولىطز ًَآٍضی اضتثاط هثثت ٍهؼٌازاضی تا ّن زاضًسً .تایح تحمیمی وِ تَسظ ضْطیاضی ٍ الّیدی( )1396اًدام
ضس ًطاى زاز وِ ًظام هلی ًَآٍضی زض ایطاى واضا ًیست .تٌاتطایي الظم است وِ الساهات صٌؼتی تطای واضا ضسى ٍ لطاضگطفتي آى
ضٍی هطظ واضایی صَضت گیطز( Shahriari & Lahiji, 2017).
تا تَخِ تِ هثاًی ٍ چاضچَب ًظطی هغطح ضسُ ،ایي تحمیك تِ زًثال تطضسی ًمص ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی
ضطوتْای تَلیسی واتل استاى تْطاى ،زاضای یه فطضیِ اصلی ٍ ضص فطضیِ فطػی هی تاضس وِ زض هسل هفَْهی ضىل()1
ًطاى زازُ ضسُ است.
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عملکرد نوآوری

محور

مهارتهای رهبری

هسینه تحقیق و توسعه

هماهنگی و اعتماد
دانش نوآوری

عملکرد سازمانی

ضىل ضواضُ ( :)1هسل هفَْهی (تطگطفتِ اظ چاضچَب ًظطی تحمیك)

 -4روش شناسی
ایي پژٍّص اظ لحاػ ّسف ،واضتطزی ٍ تط اساس هاّیت ٍ ضٍش اظ ًَع ّوثستگی است .خاهؼِ آهاضی ،واضوٌاى ضطوتْای تَلیسی
واتل استاى تْطاى وِ تؼساز آًْا ً 900فط هی تاضس ضا زض تطهی گیطز وِ تطاساس خسٍل هَضگاى تؼساز ً 280فط تِ ػٌَاى ًوًَِ
اًتراب ضسُ ٍ اظ عطیك ًوًَِ گیطی ذَضِ ای تِ خوغ آٍضی زازُ ّا پطزاذتِ ضس .اتعاض گطزآٍضی زازُ ّا ،زض ظهیٌِ ضّثطی زاًص
هحَض ،پطسطٌاهِ هؼتثط تطگطفتِ اظ تحمیمات ّی ٍ ٍاًگ( )2004تا  11سَال ٍ تطای سٌدص ػولىطز ًَآٍضی ،پطسطٌاهِ هثتٌی تط
تحمیمات زًٍت ٍ ّوىاضاى ( )2014تا  6سَال هی تاضس .خْت تطضسی ضٍایی پطسطٌاهِ اظ تحلیل ػاهلی تأییسی تا ًطم افعاض لیعضل
استفازُ ضسُ است.
زض تحلیل ػاهلی تأییسی تطای اتؼاز هْاضتْای ضّثطی ضاذص ّای تطاظش  CFI ٍ NNFI ٍ NFIتِ تطتیة ٍ 0/92 ، 0/94
 0/91هی تاضس وِ ًطاى اظ تطاظش هٌاسة هسل اًساظُ گیطی هی تاضس ٍ تاض ػاهلی ّیچ یه اظ گَیِ ّا ووتط اظ ً 0/3ثَزُ ،لصا ایي
گَیِ ّا حصف ًوی ضًَس.
زض تحلیل ػاهل تأییسی تطای اتؼاز ًَآٍضی تاض ػاهلی 2گَیِ ( )19ٍ 12ووتط اظ  0/3تَزُ لصا ایي گَیِ ّا حصف هی ضًَس.
ّوچٌیي همازیط ضاذص ّای تطاظش تِ تطتیة  0/90 ٍ 0/94 ، 0/93هی تاضس وِ ًطاى اظ تطاظش هٌاسة هسل اًساظُ گیطی هی
تاضسّ .وچٌیي تطای هحاسثِ پایایی اتعاض ،اظ ضٍش آلفای وطًٍثاخ تا ًطم افعاض اس پی اس اس استفازُ ضسُ است وِ ًتایح آى
زض خسٍل ( ) 1آهسُ است .هیعاى آلفای وطًٍثاخ تطای ّط یه اظ هتغیطّای تحمیك ًطاى زٌّسُ ایي است وِ پایایی پطسطٌاهِ زض
حس لاتل لثَل هی تاضس.
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ساظُ

اتؼاز
هْاضت ضّثطی

همساض آلفا0/782:

ضّثطی زاًص هحَض

همساض آلفا0/762:

ّواٌّگی ٍ اػتواز

همساض آلفا0/746:

زاًص ًَآٍضی

همساض آلفا0/703:
ػولىطز ساظهاًی
ػولىطز ًَآٍضی

همساض آلفا0/769:
همساض آلفا0/725:

ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ

گَیِ ّا تاض ػاهلی
q1

0/73

q2

0/49

q3

0/62

q4

0/58

q5

0/41

q6

0/69

q7

0/34

q8

0/39

q9

0/42

q10

0/49

q11

0/59

q13

0/46

q14

0/53

q15

0/61

q16

0/63

q17

0/56

q18
0/55
همساض آلفا0/756:
خسٍل ضواضُ (ً :)1تایح ضٍایی تط اساس تحلیل ػاهلی تائیسی ٍ ًتایح پایایی تط اساس آلفای وطًٍثاخ

 -4نتایج و بحث
اهاض تَصیفی زض ایي تحمیك ًطاى هی زّس وِ پاسد زٌّسگاى اظ ًظط خٌسیت(ً 47فط ظى ٍ ً 233فط هطز) ،اظ ًظط سي(ً16فط ظیط
 30سالً116 ،فط تیي  30تا 40سالً 124 ،فط تیي  40تا  45سال ٍ ً 24فط تاالی  50سال) ،اظ ًظط تأّل(ً 26فط هدطز ٍ 254
ًفط هتاّل) ،اظ ًظط تحصیالت( ً 32فط زیپلن ٍ فَق زیپلنً 204 ،فط واضضٌاسی ٍ ً 44فط واضضٌاسی اضضس) ،اظ ًظط ساتمِ واض( 5
ًفط ظیط  5سالً 23 ،فط تیي  5تا  10سالً 77 ،فط تیي  10تا  15سالً 119 ،فط تیي  15تا  20سال ٍ ً 56فط تاالتط اظ  20سال)
زاضًس.
ایي تحمیك تا ػٌَاى تطضسی ًمص ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ضطوتْای تَلیسی واتل استاى تْطاى ،زاضای 1
فطضیِ اصلی ٍ  6فطضیِ فطػی تَزُ وِ تا ووه ًطم افعاض لیعضل ٍ تا استفازُ اظ ضٍش هؼازالت ساذتاضی تِ آظهَى فطضیات
پطزاذتِ ضس.
تط اساس هسل یاتی هؼازالت ساذتاضی ،زض صَضتی وِ همساض هؼٌی زاضی آظهَى تیي -1.96تا  +1.96تاضس تأثیط هتغیط هستمل تط
ٍاتستِ ضز ذَاّس ضسً .تایح هؼازالت ساذتاضی زض ضىل (ً )6( ٍ )4طاى هی زّس وِ تط اساس همساض آهاضی  ،Tولیِ فطضیات
هغطح ضسُ زض تحمیك غیط اظ فطضیِ تاثیط هْاضتْای ضّثطی ٍ ًیع زاًص ًَآٍضی ٍ یىپاضچگی تط ػولىطز ًَآٍضی ساظهاًی ،هَضز
تاییس هی تاضٌس.
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هسیط

آهاضُ t

همساض ضطیة

ضّثطی زاًص هحَض← ػولىطز ًَآٍضی

3/77

0/59

هْاضتْای ضّثطی← ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ

3.21

0/64

هْاضتْای ضّثطی ← ػولىطز ساظهاًی

-2/70

-0/76

-

ّواٌّگی ٍ اػتواز ← ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ

5/ 89

0/ 89

+

تاییس

ّواٌّگی ٍ اػتواز ← ػولىطز ساظهاًی

5/91

0/96

+

تاییس

زاًص ًَآٍضی ٍ یىپاضچگی ← ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ

+
4/31

0/11

تاییس

زاًص ًَآٍضی ٍ یىپاضچگی ← ػولىطز ساظهاًی

-3/54

-0/52

-

ػسم تاییس

ػالهت

ًتیدِ

+

تاییس

+

تاییس
ػسم تاییس

خسٍل ضواضُ( :)2ذالصِ ًتایح هؼازالت ساذتاضی هطتَط تِ آظهَى فطضیِ ّا

اّویت ضّثطی تحَل گطا زض فطآیٌس ًَآٍضی تِ ایي زلیل است وِ ًَآٍضی هستلعم ایداز ٍ ًْازیٌِ ساظی سیستن ّا ٍ ضًٍسّای
خسیسی است وِ تسٍى ضّثطی هَثط اهىاى پصیط ًرَاّس تَز  .)Mazlomi and et al., 2013).زض ٍالغ ایي سثه ضّثطی
یه فطآیٌس آگاّاًِ اذاللی ٍ هؼٌَی است وِ الگَّای هساٍی ضٍاتظ لسضت هیاى ضّثطاى ٍ پیطٍاى ضا خْت ضسیسى تِ یه ّسف
خوؼی ٍ یا تحَل ٍالؼی تٌا هی وٌس .تِ تاٍض هه وللٌس خَاهؼی وِ زض آًْا ًیاظ تِ هَفمیت تاال هطاّسُ هی ضَز ،افطازی تِ ػٌَاى
واضآفطیي ّستٌس وِ تِ ضیَُ خاهؼِ پصیطی(تمَیت استمالل فطزی ٍ ایداز اػتواز تِ ًفس) هی تَاًٌس ضطوت یا ٍاحس التصازی ضا
ساظهاًسّی وٌٌس ٍ ظطفیت تَلیسی ٍ تْطُ ٍضی آى ضا افعایص زٌّس).(Brockhaus et al., 2012
زض ایي ضطوتْا ،افطاز تِ ذاللیت ٍ اتتىاض ػول تطَیك هی ضًَس ٍ هی تَاًٌس تسًثال ًاضٌاذتِ ّا تطًٍس ٍ ضٍضْای خسیسی ضا
تدطتِ وٌٌس .تْا زازى تِ ذاللیت زض زضاظهست ًِ تٌْا تاػث ضضس ٍ تَسؼِ ضطوتْا هی ضَز تلىِ ظهیٌِ هٌاسثی ضا تطای ضضس ٍ
ضىَفایی استؼسازّا ٍ ظطفیت ّای اًساًی فطاّن هی وٌس ) (Jeffrey & Baron, 2013پژٍّص حاضط تا ّسف تطضسی ًمص
ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی ضطوتْای تَلیس واتل استاى تْطاى تِ ضضتِ تحطیط زضآهس .تط ّویي هثٌا تا تَخِ تِ ازتیات
هَضَػی ٍ تحمیمات الظم ٍ وافی هسل هفَْهی عطاحی ضس وِ تط اساس هسل زًٍت ٍ ّوىاضاى( )2014تَز .تط اساس ایي هسل
چٌسیي ػاهل هی تَاًستٌس زض ضاتغِ تیي ضّثطی زاًص هحَض ٍ ػولىطز ًَآٍضی هَثط ٍالغ ضًَس وِ ػثاضت تَزًس اظ:
هْاضتْای ضّثطیّ ،واٌّگی ٍ اػتواز ،زاًص ًَآٍضیّ ،عیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ ،ػولىطز ساظهاًی.
ًتایح هؼازالت ساذتاضی ایي تحمیك تا ًطم افعاض لیعضل ًطاى زاز وِ ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ساظهاى تاثیط زاضز.
لیىي تؼس هْاضت ضّثطی ٍ زاًص ًَآٍضی تط ػولىطز ًَآٍضی ساظهاًی تأثیطگصاض ًثَزًس .زض تیي اتؼاز ضّثطی زاًص هحَض ،تؼس زاًص
ًَآٍضی ٍ تؼس اػتواز تیطتطیي اثطگصاضی ضا تِ تطتیة تط ّعیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ ػولىطز ساظهاًی زاضتٌس.
هْوتطیي گام زض ضاُ پیسایص ٍ گستطش ٍاحسّای تحمیك ٍ تَسؼِ زض ساظهاًْا ،تاٍض هسیطاى ػالی ساظهاى تِ هفیستَزى اهط
پژٍّص است .حوایت هسیطاى ػالی ساظهاى اظ اهط تحمیك ٍ اّویت لائل ضسى تطای ًتایح ٍ پیطٌْازّای تحمیمات صَضت گطفتِ،
ًِ تٌْا تطای پیططفت ٍ تؼالی آى ساظهاى حیاتی ٍ ضطٍضی است ،تلىِ ایي اهط تأثیط لاتل تَخْی ًیع زض ضىل گیطی تصَیط شٌّی
سایط ٍاحسّای اخطایی آى ساظهاى ًسثت تِ اهط تحمیك ٍ تَسؼِ زاضز .استطاتژی یه ساظهاى ظهاًی هَفك است وِ تواهی
الساهات ٍ فؼالیتْای زیگط ساظهاى تا آى یىپاضچِ ٍ ّواٌّگ تاضسّ .وسَیی صحیح سیستن ّای هٌاتغ اًساًی ٍ استطاتژی
وسة ٍواض ٍ سایط سیستوْا ،ػولىطز تٌگاُ ضا افعایص ذَاّس زاز.

ًمص ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ضطوتْای تَلیسی واتل استاى تْطاى

24

زض ساظهاى ّای اهطٍظی افعٍى تط چطن اًساظ هطرص ٍ سطهایِ ّای هالی ،سطهایِ ّای هطتثظ تا هٌاتغ اًساًی ًمص تسعایی زض
هَفمیت ساظهاى ایفا هی وٌٌس .ػولىطز ضؼیف ساظهاًْا زض ًظام پیطٌْازات ٍ سیستوْای اعالػاتی ،هاًغ اظ ضضس تیٌص ٍ تَاى افطاز زض
حل هسألٍِ ،اگصاضی اذتیاضات ،ذَزتاٍضی ،ضٍحیِ واض تیوی ٍ ّوچٌیي ضٌاسایی فطصتْا ٍ چالطْای ساظهاًی گطزیسُ استً .ثَز
ظیطساذتْای تداضی ،ترصصی ٍ حطفِ ای ٍ ٍخَز تاظاضّای سٌتی اظ فؼالیتْا ٍ تثلیغات گستطزُ ساظهاًی تِ هٌظَض ضلاتت زض تاظاضّای
زاذل ٍ ذاضج وطَض ،ساظهاًْا ضا تا هطىالت ػسیسُ ای هَاخِ ساذتِ است.
ضؼف زض سیاستْای حوایتی زٍلت اظ ساظهاًْای واضآفطیي تط ًحَُ اضائِ هحصَالت ٍ ذسهات اثط گصاضتِ است .چطا وِ فؼالیتْا ٍ
تصویوات زٍلت  ،ضٍش واض ٍ ػولىطز ساظهاًْا ضا تحت تأثیط لطاض هی زّس .ضّثطی زاًص هحَض ٍ هَلفِ ّای آى زض تماتل تا زٍ تؼس
ػولىطز ًَآٍضی ساظهاًی ایي اهىاى ضا هی زّس تا تتَاى هَاًغ هَخَز ضا ضٌاسایی ٍ ًتایح آى ضا اضظیاتی ٍ پیطٌْازات واضتطزی ضا اضائِ
زاز.
ساتمِ صٌؼت واتل ساظی زض ایطاى تِ زِّ  1340تطهی گطزز .تا لثل اظ اًمالب اسالهی فمظ چْاض ضطوت واتل ساظی تِ ًاهْای تایىا،
ایىَ ،سیوىَ اضیىسَى ٍ سیىاب تا هطاضوت ذاضخی ّا زض ایطاى فؼالیت هی وطزًس .اهطٍظ تا ّوت هترصصاى ٍ سطهایِ گصاضاى زاذلی ٍ
تا ثثت تیص اظ  100ضطوت تَلیس وٌٌسُ واتل زض وطَض تحَالت ضگطفی زض ایي حَظُ ایداز ضسُ ٍ سثة گطزیسُ است وِ اًَاع سین ٍ
واتل هَضز ًیاظ وطَض تا ویفیت تاال ٍ تط اساس استاًساضزّای ضٍظ زًیا تَلیس ٍ تِ هصطف تاظاضّای زاذلی ٍ ذاضخی تطسس .لصا تا تَخِ تِ
لطاضزاضتي صٌؼت واتل ساظی زض ظهطُ صٌایغ پیطتاظ ٍ زض ضاستای تحمك اّساف التصاز هماٍهتی(تٌا تِ فطهایص ٍ تأویس همام هؼظن
ضّثطی) ٍ تطَیك ٍ تطغیة ایي صٌؼت تِ ذاللیت ٍ اتتىاض ٍ ًَآٍضی تطای تْثَز ػولىطز ًَآٍضی ساظهاًی اظ هٌظط ّعیٌِ تحمیك ٍ
تَسؼِ پیطٌْاز هی ضَز:
 ػولىطز تحمیماتی ضطوت تط اساس استاًساضزّای فٌی صٌؼت تاضس.
 اعالػات هطتثظ تحمیماتی تا اهٌیت تاال ایداز ٍ ًگْساضی ضًَس.
 زازُ ّای ٍاحس تحمیك ٍ تَسؼِ تِ ضٍظ ٍ واضاهس تاضس.
 ضطوت تِ زًثال ایداز هعیت ضلاتتی تاضس تا هحصَل ضلاتتی.
تطای تْثَز ػولىطز ًَآٍضی زض سغح ساظهاًی ًیع پیطٌْاز هی ضَز:
 ضطوت هتطصس تاظاضّا ٍ فطصتْای خسیس ٍ ًَ تطای فطٍش تیطتط هحصَل ٍ اضائِ ذسهات تیطتط تِ هطتطیاى ذَز تاضس.
 تِ تمَیت هْاضتْای ضّثطی اظ عطیك اّویت زازى تِ زاًص هطتطی ٍ ًْازیٌِ وطزى آى زض ضطوت پطزاذتِ ضَز .زض ایي ضاستا
هسیطیت تایس ّویطِ زاًص هْاضت ّای ضّثطی ػالی ضا زض ضطوت ػولی ساظز.
 تطای ایداز ّواٌّگی ٍ اػتواز هسیطیت هی تایست ًیاظّا ٍ اًتظاضات اػضای تین ضا زضن وطزُ ٍ هٌاتغ الظم ضا فطاّن ساظز.
هسیط تایس زض یه هحیظ سطضاض اظ اػتواز زض حل هطىالت تا سایط اػضای تین ذَز هطَضت وطزُ ٍ آًْا ضا تطغیة تِ هطاضوت
ًوایس ٍ احساس افتراض ٍ غطٍض ضا زض آًْا ایداز وٌس.
 هسیطیت هی تَاًس تا ٍضٍز تِ تاظاضّای خسیس ٍ ػطضِ ًَیي هحصَل ٍ ذسهات ،سغح زاًص افطاز ضا تاالتطزُ ٍ زازُ ّای
تحمیك ٍ تَسؼِ ضطوت ضا تطٍظضساًی وٌس.
 استطاتژیْای ًَآٍضی ٍ تثسیل آًْا تِ فؼل خعء اٍلَیتْای هسیطاى تَزُ ٍ اظ هسؤٍالى ترطْای هرتلف تِ صَضت زٍضُ
ای ًتایح الساهات هطتَط تِ استطاتژیْای وَتاُ هست ،هیاى هست ٍ تلٌس هست ذَاستِ ضَز تا تِ ًَتِ ذَز ػولىطز
ساظهاى ًیع هتحَل ضَز.
تا تَخِ تِ اّویت هحسٍزیتْای تحمیك ٍ تا ػٌایت تِ ایٌىِ تطریص هحسٍزیتْای تحمیك ٍ تیاى آى زض عطح تحمیك تط اضظش
زاذلی ٍ ذاضخی تحمیك هی افعایس ،تحمیك حاضط اظ زٍ هٌظط زاضای هحسٍزیت هی تاضس :اظ هٌظط للوطٍ هىاًی :تا تَخِ تِ ایٌىِ اظ
تیي ضطوتْای تَلیسی فمظ ترص تَلیس واتل زض استاى تْطاى تطای تحمیك زضًظط گطفتِ ضس لصا تِ هحممیي آتی پیطٌْاز هی ضَز
تطای تؼوین پصیطی تیطتط تاثیط ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ترص تَلیسی هَضز تطضسی هدسز لطاض گیطز .اظ هٌظط
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 زض حالی وِ زض هثحث ضّثطی تٌْا.) عطاحی ضسُ است2014( ایي تحمیك تط اساس تحمیك زًٍت ٍ ّوىاضاى:للوطٍ هَضَػی
 لصا تطضسی هثاحث ضّثطی اظ خولِ اًَاع ضّثطی ٍ سثه ّای.ضّثطی زاًص هحَض تط ػولىطز ًَآٍضی زض ساظهاى تاثیط ًساضز
.ضّثطی هی تَاًس تاثیطگصاض تاضٌس وِ هی تَاًٌس زض تحمیمات آیٌسُ هَضز تطضسی لطاض گیطًس
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Abstract
Today, it is quite possible that no factor in the value creation can be the source of fundamental
changes in an organization. The basis for such a claim the increasing willingness of
organizations to find new ways that can make them more value is gained by the organization.
Although previously the knowledge management was interesting topic on the thinking
centers, but knowledge leadership has attracted the attention of active thinkers of the
management and information domain. The present study aims to investigate the role of
knowledge-based leadership on innovation performance on cable production companies of
Tehran province, In terms of purpose, an applied research is and based on the nature and
method is a correlation research. For this purpose, Wang et al questionnaire (2004) for
knowledge-based leadership and Donate et al questionnaire (2014) were used to measure the
innovation performance of organizations. 280 questionnaires were collected by using cluster
sampling from staff and managers of cable manufacturing companies. Confirmatory factor
analysis by using LISREL software was used for evaluating validity and reliability was
calculated through the Cronbach's Alpha. The values indicated they are approved. Research
findings through SEM have shown that the dimension of the harmony and trust affects the
dual dimensions of innovation performance (cost of research and development, organizational
performance). Dimensions of leadership skills and knowledge of the innovation affects the
research and development spending. The full implementation of knowledge-based leadership
enables the organization to acquire innovation as a competitive advantage. There for, it is
essential that managers do more careful attention to knowledge-based leadership in
organizations.
Keywords: Knowledge-based leadership, Innovation, Research and Development, Trust.

