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22 زمستان ،72شماره  ومسو  سال بیستـ  (بهبود و تحول)مدیریت  ـ پژوهشی مطالعات میفصلنامه عل  
 27 تا 77صفحات 

ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق 
 رهبری نوآور

 
  سیدنقویدکتر میر علی 

 فاطمه فراهانی

 چکیده

ای از رشد و شکوفایی را فراروی تازه های جدید مسیراندازها و چشمرهبران نوآور با خلق ایده
ها و کسب مزیت رقابتی خواهند بود. بهبود عملکرد سازمان بخشدهند و نوید ها قرار میسازمان
ن عاملی موثر در تغییر و یا ایجاد استراتژی در این مقاله بررسی سبک رهبری نوآور به عنواهدف 

مناسب در سازمان است و نتایج حاصل از آن را بر روی میزان عملکرد سازمان و تحقق اهداف 
ماموریت، اهداف و عملکرد از جمله بعدهای شفافیت سازمانی  انداز،کند. چشمسازمانی بررسی می

پیمایشی  ـتوصیفی ها  این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری داده باشد.می
 است. با توجه به جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت هواپیماسازی ایران

نفراست که به صورت  891گیری کوکران باشند، نمونه مورد محاسبه طبق فرمول نمونه می هسا()
برای تجزیه  آوری اطالعات با ابزار پرسشنامه،پس از جمع اند.ز جامعه آماری انتخاب شدهتصادفی ا

دهد که رهبری ها از روش معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میوتحلیل داده
نیز نوآور تاثیر مثبت و معناداری با ایجاد استراتژی مناسب بر شفافیت سازمانی دارد. در پایان 

  پیشنهاداتی با هدف افزایش مطلوبیت اهداف و اثربخشی عملکرد سازمان ارائه شده است.
 هسا() رهبری نوآور، استراتژی مناسب، شفافیت سازمانی، شرکت هواپیماسازی ایران واژگان کلیدی:

 
 

                                                                                                                       
 یدانشگاه عالمه طباطبائ یدولت تیریگروه مد اریدانش 

 مسئول(  سندهی)نو طباطبائی عالمه دانشگاه ها روشو  التیتشک شیگرا یدولت تیریارشد مد یکارشناسf.farahani11@gmail.com 
 7/11/22 تاریخ پذیرش:                                                                       03/8/22 تاریخ دریافت:
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 مقدمه

 ای به وجود ها در جوامع انسانی با هدف برآوردن نیازهای مشخص و ویژهسازمان  
توانند اعمال نظر نمایند، گیران یگانه سازمان نیستند، کارکنان هم میآیند، مدیران تصمیممی

 ای از آن که، رهبری نام گرفته برجسته شده استای یافته وجنبهلذا مدیریت ماهیت تازه
 (. 3002، 8اینگرام)

دیگر ها شرایط محیطی به حدی پیچیده، پویا و نامطلق شده است که سازمان امروزه 
ها و غیره حیات ها و سیستمتوانند با تغییرات سطحی و ظاهری در ساختارها، روشنمی

بلندمدت خود را تنظیم کنند. رهبران سازمان باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و 
طور فردی یا گروهی  خالقیت کارکنان بارور شده و بتوانند به راحتی، مستمر و به

 (.3002، 3هربست) ه خود را به اجرا درآورندهای نوآورانفعالیت
 شود که نقش رهبران در تحقیقات انجام شده در زمینه رهبری دریافت می از 

همچنین مطالعات  .دهی مفاهیم و رفتار پیروان در سازمان به اثبات رسیده استشکل
تنی بر مربوط به تحوالت سازمانی موفق و ناموفق، بر نقش قاطع رهبری که به رهبری مب

سالتز و مایلس ) ها تاکید داردبینش و نوآوری معروف شده، در اینگونه موقعیت
 (.2،3002جولی

های انجام شده در حوزه استراتژی بر سازگاری سازمان در ارتباط با محیط پژوهش 
اشاره کرده و به ارتباط استراتژیک شکل داده شده بین سازمان و ذینفعان خارجی که 

شود، تمرکز کرده است. از طرف دیگر پیوند بین عناصر نامیده میتناسب خارجی 
درون سازمان که متناسب با ساختار کلی سازمان باشد، به عنوان استراتژی داخلی 

جدید استراتژی مناسب درون سازمانی را به عنوان یک  مشهور شده است. مطالعات
، سیگل 3000ریوکین، 8991پورتر) اندمنبع کلیدی مزیت رقابتی پایدار بررسی نموده

 4(.3003کاو
نظمی، بر روی رهبر نوآور به وسیله ایجاد کردن یک تعادل بین بوروکراسی و بی 

ده و نوآور به گذارد. ساختن یک سیستم خالق و پاسخساختار داخلی سازمان تاثیر می
در این  عنوان عاملی مؤثر برای ایجاد توانایی تغییر و سازگاری در سازمان است.

                                                                                                                       
1- Ingram 
2- Herbst 
3- Saltz & Miles-Jolly 
4- Porter,  Rivkin,   &  Siggelkow 
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 هسا() پژوهش به بررسی سبک رهبری نوآور در سازمان هواپیماسازی ایران
سازی هر نوع سبک رهبری در سازمان نیازمند استراتژی پردازیم. از آنجایی که پیاده می

متناسب با آن است؛ جا دارد که ما نیز استراتژی متناسب و همگام با سبک رهبری 
های موجود در اد نموده و یا به اصالح استراتژینوآور را در سازمان مورد نظر ایج

سازمان جهت سازگاری با این سبک رهبری بپردازیم. و نتایج حاصل از آن را بر روی 
های شفافیت سازمانی میزان عملکرد سازمان و تحقق اهداف سازمانی که از جمله بعد

شناسی مقاله وشر باشد، بررسی کنیم. در ادامه پس از مرور اجمالی مباحث نظری،می
 گردد.شود و در نهایت نتایج مقاله مطرح میتوضیح داده می

 ادبیات پژوهش

2و استراتژی مناسب 1رهبری نوآور
 

رهبری نوآور به تشویق ابتکارات فردی، ایجاد مسئولیت فردی و سیستم ارزیابی  
بط با صریح، با تاکید بر انجام کار و ایجاد یک محیط که در آن روا عملکرد روشن و

 (.3008، 2بویل و هویج برگ) پردازدکیفیت و تقویت اعتماد ارزشمند است، می
های های خالقیت و مطالعات نوآوری و پژوهشدر پژوهش رهبری نوآور 

گیری اکتشافی از طریق ایجاد مفهوم کارآفرینی کشف شده است. رهبری نوآور جهت
کند. رهبری نوآور ترویج و پشتیبانی میبرای تغییر و انطباق در میان اعضای سازمان را 

دهد که مروج یک ظرفیت یادگیری، تغییر و سازگاری در محتوایی را شکل می
 (. 3002، 4کیبلد، تیبیر، وی پل، لی) های با سرعت تغییرپذیری باال استمحیط

ها به پرورش دهند، آنهنگامی که رهبران رفتارهای مرتبط با نوآوری را نشان می 
های خالق برای حل مشکالت سازد تا از ایدهپردازند که افراد را قادر میای مینهزمی

در نتیجه باعث افزایش ظرفیت سازمان برای پاسخگویی به شرایط در  استفاده کنند.
 (.3002، 2ادمانسون) شودحال تغییر در محیط خارجی می

شوند و ی ظاهر میهای انطباقتئوری رهبری نوآور شرایطی را که در آن پویایی 

                                                                                                                       
1- innovation leadership 
2- strategic fit 
3- Boal & Hooijberg 
4- Beer, Voelpel, Leibold & Tekie 
5- Edmondson 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 27، زمستان 67مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره   67

 

 

تواند بر روی کند، که میشود را توصیف میمنجر به تولید دانش خالق و انطباقی می
به نقش رهبری  8تغییر ایجاد شده در سازمان تاثیر بگذارد. اهل بین، ماریون و مکلوی

اهل بین و همکاران، ) کنندنوآور که یک امر جدید، پویا و تعاملی است، توجه می
3002.) 

کننده به سوی گام با ظهور رهبری نوآور، مدیران به ایجاد فضایی که هدایتهم 
شود که رهبری بینی میگونه پیشپردازند. اینتغییر و انطباق با اهداف سازمان است، می

ای از رفتارها مانند تشویق ابتکارات فردی، القای اعتماد، ساختن از طریق مجموعه
های سازمان با دی برای تعامل متناسب استراتژیمبادالت با کیفیت و نوآوری کلی

 (.3080، 3برد و جفنکارملی، جل) اهداف سازمانی باشند
پردازند، آنان ها میهای بزرگ و سپس کار بر روی آنرهبران نوآور به کشف ایده 

شوند. رهبران نوآور به کنند بلکه منجر به آن میخالقیت و نوآوری را واگذار نمی
 (.3080، 2هیم، الکساندر) پردازندفرهنگ تفکر انتقادی و خالق میپرورش یک 

با نظریه  8920ها که از دهه نگرش همه جانبه در عوامل موثر بر موفقیت سازمان 
ترین عوامل مدیریت کیفیت فراگیر ظاهر شد، همواره رهبری را به عنوان یکی از مهم

( در پژوهش خود 3002) 4ست. میلریابی به کیفیت و برتری سازمان مطرح نموده ادست
کند. بیشتر رهبری را عامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت کیفیت جامع معرفی می

 2و روندا بینند تا از فنون ضعیف. واگرهای بهبود از رهبری ضعیف آسیب میتالش
گوید باید انرژی خالق کارکنان آزاد شود و رهبری کلید این کار است. ( می8991)

 داندهای تیمی می( رهبری را عامل افزایش نوآوری از طریق بهبود فرآیند3002) 6کوتر
(. با توجه به نقش و جایگاه رهبری که از تعاریف 31: 8212خالقی و ایمانی نسب، )

شود که نوع سبک رهبری در سازمان بسیار فوق بدست آمده، این ضرورت احساس می
ی نوآور به عنوان یکی از متغیرهای اصلی در رو سبک رهبرباشد. از اینبااهمیت می

 نظر گرفته شده است.
ای استراتژی عبارت است از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه 

                                                                                                                       
1- Uhl-Bien, Marion  &  McKelvey 
2- Carmeli, Gelbard &  Gefen 
3- Hiam, Alexander  
4- Miler 
5- Wager, Rondeua 
6- Cutter 
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: 8218دیوید،) سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابدچندگانه که سازمان را قادر می
22). 

استراتژی متناسب با سبک رهبری است، یعنی در اینجا منظور از استراتژی مناسب،  
اگر سازمان سبک رهبری نوآور را به عنوان سبک مورد نظر برگزید در راستای رسیدن 

های سبک رهبری نوآور باید استراتژی متناسب با آن را ایجاد به اهداف و تحقق آرمان
در اینجا با توجه های موجود در سازمان را همگام با آن تغییر دهد. کند و یا استراتژی

های انگیزشی توان از استراتژیبه اینکه به سبک رهبری نوآور پرداخته شده است می
برای افزایش نوآوری و خالقیت کارکنان استفاده کرد. هنگامی که کارکنان در 

های مختلف سازمان حضور پیدا کنند، شناخت آنها از ماموریت و اهداف  بخش
ی ممکن است در تدوین آن نقش داشته باشند که این امر یابد و حتسازمان افزایش می

 شود. موجب افزایش شفافیت در سازمان می
تواند ما را در مسیر پرداختن به نگاه به فواید استراتژی می 8از نظر اسمیت و والش 

 استراتژیک و یا به نوعی نوآوری استراتژیک کمک نمایدنوآوری در مسیر مدیریت 
 (.8921اسمیت و والش، )

استراتژی جهت حرکت  ـ8دارد: فوایدی به شرح زیر برای استراتژی بیان می 3استیسی 
استراتژی به درک  ـ2کند ها را متمرکز میاستراتژی کوشش ـ3کند را مشخص می

خوانی استراتژی هماهنگی و هم ـ4کند ها کمک میسازمان و تماییز آن از سایر سازمان
 (.3008 استیسی،) نظم و رفع ابهام ضروری است کند و برای ایجادایجاد می

 3شفایت سازمانی

شفافیت از موضوعاتی است که امروزه مطالعات فراوانی روی آن انجام شده و توجه 
اندیشمندان بسیاری را به خود جلب کرده است. واژه شفافیت برگرفته از واژه التین 

“transparentem” قابل رویت بودن نور از "ایباشد. در گذشته این واژه به معنمی
به "ای به مرور زمان تبدیل به شد، که این تعریف استعارهبه کار گرفته می "خالل

هایی از قبیل ایتالیایی، های متمادی وارد زبانشده و طی قرن "راحتی دیده شدن از میان

                                                                                                                       
1- Smith & Walsh 
2- Stacey 
3- Organizational Transparency 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 27، زمستان 67مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره   78

 

 

 (.3009، 1واکرو و مدسن) اسپانیایی، پرتقالی، فرانسه و انگلیسی شده است
مفهوم شفافیت بر  گویند:در توضیح مفهوم شفافیت چنین می 2د و نورینلینست

قابلیت دسترسی به اطالعات داللت دارد، از لحاظ لغوی، شفافیت به معنای امکان نگاه 
گذرد. یک سازمان کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن می

وانند به منظور شکل دادن به شفاف سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بت
نظراتشان، در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطالعات مورد نیازشان را 

 (.3002لینستد و نارین، ) به دست آورند
در تئوری اصیل و وکیل، شفافیت از جمله  :0شفافیت و تئوری اصیل و وکیل

 باشد. این ابزار به وکیل اجازه ابزارهای در دسترس اصیل برای کنترل وکیل می
توان باشد، دنبال کند. میهایی که تنها در جهت منافع خود میمشیدهد که خطنمی

گفت ایده اصلی استفاده از شفافیت سازمانی در جهت مبارزه با فساد اداری از تئوری 
 دانیم سازمان شفاف، سازمانی استاصیل و وکیل نشات گرفته است. همانطور که می

توانند اطالع مورد نیاز خود را به منظور بررسی که ذینفعان داخلی و خارجی آن، می
توان گفت اطالعات های درون سازمانی، به دست آورند. بنابراین میها و پروسهفعالیت

 باشددر رابطه با رفتار وکیل، از جمله اطالعاتی است که اصیل خواهان بررسی آن می
 (.3002لیندستد و نارین، )

 2با توجه به مطالعات انجام شده ازبرن 4برگرن و برنشتین ابعاد شفافیت سازمانی:
و سایرین در این زمینه برای شفافیت سازمانی بعدهایی  (3002) لینستد ونارین،  (3004)

را در نظر گرفتند و عنوان کردند که با استفاده از میزان وجود، روشن و آشکار بودن 
 اند از: توان به شفافیت سازمانی پی برد. این ابعاد عبارتمیاین ابعاد در سازمان 

 بیانگر: 2است. ب( ماموریت سازمان آلایده و مطلوب آینده بیانگر :6انداز الف( چشم
فعالیت  طیف دهندهنشان سازمان است، ماموریت یک سازمان هایاولویت و هاارزش

 از دسته دو دارای سازمانی هر: 1است. ج( اهداف بازار و محصول نظر از سازمان

                                                                                                                       
1- Vaccaro & Madsen 
2- Lindstedt   &  Naurin 
3- Principal - Agent theory 
4- Berggren & Bernshteyn 
5- Osborne 
6- Vision 
7- Mission 
8- Goals  
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 صورت به را مدتبلند هایهدف توانمی .باشدمی مدتبلند و مدتکوتاه اهداف
 تعریف آورده دست به خود ماموریت تامین در کوشدمی سازمان که خاصی هاینتیجه
مدت، بلند دوره از مقصود و باشندمی شرکت مسیر کننده ها تعیینهدف این کرد،
 مدتیکوتاه هایهدف ساالنه، هایهدف .باشد می سال یک از بیش که است ای دوره

 یابد. د( دست هاآن به باید مدتبلند هایهدف به رسیدن برای شرکت که هستند

 (.3002برگرن و برنشتین، ) شودمی اطالق سازمان کار برآیند به: 8عملکرد
بار آورد. از جمله این پیامدها رود که شفافیت سازمانی نتایج مثبتی به غالباً انتظار می 
. مشارکت بیشتر کارمندان: شفافیت سازمانی این 8توان به موارد زیر اشاره کرد: می

سازد که نقش سازمانی خود را بهتر درک کرده و به امکان را برای کارمندان فراهم می
ری های سازمانی مشارکت بیشتتبع تمرکز بیشتری بر وظایف خود نموده و در فعالیت

. ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت سازمان: شفافیت سازمانی اعتماد 3داشته باشند. 
ها . افزایش خالقیت: سازمان2کند. کارمندان به مدیریت ارشد سازمان را بیشتر می

بدون خالقیت و نوآوری امکان بقا نخواهند داشت. شفافیت سازمانی این امکان را برای 
بتوانند آزادانه عقاید مختلف خود را ابراز نمایند. در  سازد تاکارمندان فراهم می

توانند بدون ترس و ناامیدی حتی نظرات ضعیف و های شفاف کارمندان میسازمان
. بهبود عملکرد: از آنجا که شفافیت سازمانی سبب 4غیرکاربردی خود را بیان نمایند. 

یربنای مشارکت هرچه افزایش اعتماد کارمندان به مدیریت سازمان گردیده و نیز ز
دهد، های خالقانه را مورد تشویق قرار میبیشتر کارمندان را فراهم ساخته و ایده

. افزایش رضایت شغلی کارمندان: 2تاثیرات مثبتی نیز بر عملکرد افراد خواهد داشت. 
شوند، تمایل خواهند کارمندانی که خالق هستند و در امور سازمان مشارکت داده می

ز اطالعات سازمانی مربوط به خود آگاهی یابند و در این صورت برای داشت که ا
گذاری بیشتری به عمل آورده و نهایتاً رضایت شغلی بیشتری ایفای نقش خود سرمایه

(. با توجه به مزایایی که شفافیت در سازمان 3009، 3وجلجسانگ و لستر) خواهند داشت
 گردد. مان آشکارتر میکند ضرورت مطالعه این متغیر در سازایجاد می
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 مدل پژوهش

های مورد نظر و ها بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیرتمامی پژوهش 
کند. این چارچوب نظری الگویی است که پژوهشگر ها را مشخص میروابط میان آن

شوند، براساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می
تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر قبلی نباشد و به طور کند. این نظریه میپردازی مینظریه

 .های قبلی نشأت گرفته باشدمنطقی از نتایج پژوهش

رابطه بین سه متغیر رهبری نوآور و استراتژی مناسب  (3080) کارملی، جلبر و جفل 
شرکت را با محیط در افزایش عملکرد شرکت را با هم سنجیدند و دریافتند قادرند 

دهند. خارجی و تغییرات آن هماهنگ کنند و به طور ضمنی عملکرد را افزایش می
در بررسی خود در میان رهبران ارشد نوآور به این نتیجه  3080الکساندر هیم در سال 

  باشد.رسید که نوآوری مناسب سبب موفقیت در اهداف سازمان می
دارند. در این رهبری تجربه اندکی  هایمدلهای ایرانی در زمینه تدوین سازمان 

های کمی صورت گرفته است، که در هر کدام به یک نوع خاص از زمینه پژوهش
سعی شده است که با در نظر سبک رهبری توجه شده است، از این لحاظ در این مطالعه 

گرفتن سه متغیر سبک رهبری نوآور، استراتژی مناسب با سبک رهبری و شفافیت 
 نی، و در قالب یک مدل مفهومی اثر آن را در سازمان بسنجیم.سازما

 ها در زیر ارائه شده است:مدل طراحی شده این پژوهش، به همراه فرضیه
کاربرد رهبری نوآور به همراه به کارگیری استراتژی مناسب با این  فرضیه اصلی:

 شود.سبک رهبری موجب ارتقای شفافیت سازمانی می
 فرضیات فرعی:

 شود.رد رهبری نوآور منجر به اتخاذ استراتژی مناسب میکارب .8
 دهد.شفافیت سازمانی را افزایش می ،ایجاد استراتژی متناسب با سبک رهبری نوآور .3
 کاربرد رهبری نوآور در نهایت منجر به ایجاد و یا افزایش شفافیت سازمانی  .2

 شود.می
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 محقق ساخته() . مدل مفهومی پژوهش8شکل                         
 روش پژوهش

های پژوهش کمی که هایشان یکی از طرحپژوهشگران براساس اهداف پژوهش 
گزینند. در  می های اکتشافی، توصیفی و علّی را برای پژوهش خود براز: طرح عبارتند

 ها، یک یا چند ابزار آماری به منظور آزمون متغیرها، مفاهیم و نهایتاًهریک از این طرح
این  .(821: 8290و آزمندیان،  واعظی) شودهای پژوهش به کار گرفته میارائه یافته

مقاله برگرفته از پژوهشی است که از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی 
پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان و مدیران شرکت 

-ها، از نمونهمنظور گردآوری داده باشد. بههسا( بخش بالسا می) هواپیماسازی ایران

گیری تصادفی استفاده شده است و با توجه به اینکه کارکنان و مدیران را در دو طبقه 
 باشد.ای میگیری تصادفی طبقهایم نمونهجداگانه قرار داده

 برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول اندازه نمونه با جامعه محدود استفاده شده است  
ی نمونه به صورت زیر  بر این اساس مقدار اندازه .(822: 8210بازرگان، حجازی، سرمد، )

 شود: محاسبه می

( ) ( )

NZ pq

n
N a P P







 
  

2

1
2

2 198
1  

داری  نرمال استاندارد به ازای سطح معنی سطح زیر منحنی در این رابطه  
نیز برآوردی از انحراف معیار جامعه است  pqباشد، اندازه جامعه می Nاست.  

2
Z

1
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نیز سطح خطای برآورد است که در این  باشد. مقدار  می 0232که بیشترین مقدار آن 
% و با توجه به 92دار  منظور شده است. بر این اساس و در سطح معنی 022تحقیق 

پرسشنامه بین  330شود. در نهایت  می 891مقدار اندازه نمونه برابر  
توزیع شده است شرکت هواپیماسازی ایران بخش بالسا  ی از مدیران و کارکنانتعداد

 پرسشنامه سالم و قابل تحلیل به دست آمده است. 891 دها تعداکه از این پرسشنامه
اند. برای سنجش مقیاس گویه سنجیده شده 2مقیاس سنجش رهبری نوآور با تعداد  

ت. مقیاس شفافیت سازمانی که شامل چهار گویه استفاده شده اس 2استراتژی مناسب از 
 2باشد. هریک از این ابعاد با تعداد انداز، ماموریت، عملکرد و اهداف میبعد چشم

سوال و دو دسته سواالت  39دارای  پرسشنامه در مجموعاند. گویه سنجیده شده
 در این پرسشنامه از  باشد.تخصصی و سواالت عمومیِ جمعیت شناختی می

ها دهندگان خواسته شده است تا میزان تطابق سازمان خود را با هر کدام از گویهپاسخ
 (، 4) (، زیاد2) (، متوسط3) (، کم8) کمخیلی) تایی لیکرترا براساس طیف پنج

 (( مشخص کنند.2) زیادخیلی
های محقق با توجه به اینکه پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع پرسشنامه 

باشد، به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای اطمینان از می ساخته
برای  .حوزه مدیریت بهره گرفته شده است اعتبار محتوا، از نظر استادان و خبرگان

استفاده شده است. ها و آزمون فرضیات از معادالت ساختاری حلیل داده تو تجزیه
های گیری و مدلهای اندازهرکیبی از مدلمعادالت ساختاری به طور معمول ت

یک از  کند که کدامگیری، محقق تعریف میهای اندازهبر مبنای مدل اند. ساختاری
های ساختاری کند و بر پایه مدلگیری میمتغیرهای مشاهده شده، متغیر پنهان را اندازه

، 1بروان) ثیر داردیک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تا شود که کداممشخص می
x) های برازش مناسب مدل شامل کای اسکوئردر این مقاله شاخص (.12: 3006

2
) ،

شاخص  ،(AGFI) شاخص تعدیل شده نیکویی برازش (GFI) شاخص نیکویی برازش
باشد. مدلی از می، (RMR) ریشه میانگین توان دوم باقیمانده، (GFI) ایبرازش مقایسه

xبرازش مناسب برخوردار است که نسبت 
 CFI، مقدار 2کمتر از  DFبه درجه آزادی  2

 باشد. 01/0کمتر از  RMRو مقدار  1/0بیشتر از  GFIو  AGFI، مقدار9/0بیشتر از 

                                                                                                                       
1- Brown 
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 های پژوهشیافته

ی که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است ا جامعهبه منظور شناخت بهتر ماهیت  
ی آماری، الزم است ها دادهی پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل رهایمتغو آشنایی بیشتر با 

، گامی در جهت تشخیص ها دادهتوصیف شود. همچنین توصیف آماری  ها دادهاین 
ه در پژوهش به ی برای تبیین روابط بین متغیرهایی است کا هیپاو  ها آنالگوی حاکم بر 

 . رود یمکار 
ی جمعیت شناختی(، اطالعات به ها یژگیو) با توجه به نتایج بخش اول پرسشنامه 

درصد نمونه را  92شود. مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه میطور خالصه در مورد 
دهندگان دارای مدرک پاسخ درصد 32دهند. درصد را زنان تشکیل می 2مردان و 

درصد کارشناسی ارشد بودند و  9درصد کارشناسی،  24رصد فوق دیپلم، د 83دیپلم، 
 40تا  28شان بین دهندگان سندرصد پاسخ 20هیچ فردی دارای مدرک دکترا نبود. 

سال بوده است که  82سال بوده است. به لحاظ سابقه خدمت بیشترین دامنه بیش از 
 2سال و  80تا  2صد بین در 1سال،  82تا  80درصد بین  22درصد است،  20حدود 

درصد را کارکنان و  12دهندگان باشد. از این تعداد پاسخسال می 2درصد هم کمتر از 
 دادند.درصد( را مدیران تشکیل می 82) مابقی

 های توصیفییافته

آمده است. همانطور که  (8) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در جدول 
درصد، همبستگی  99ی اصلی پژوهش در سطح اطمینان بین متغیرها شود،مشاهده می

دهد که ابزار پژوهش از قابلیت باالیی وجود دارد. میزان آلفای کرونباخ نیز نشان می
 اعتماد مناسب برخوردار است.

 . میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها1جدول

 کرونباخآلفای  انحراف معیار میانگین 2 1 متغیرها
 847/0 64/0 99/2   سازمانی .شفافیت1
 806/0 55/0 73/2  **820/0 .استراتژی مناسب2
 811/0 41/0 56/2 **691/0 **588/0 .رهبری نوآور3 

**
 معنادار است. 01/0همبستگی در سطح خطای  
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 (SEM) سازی معادالت ساختاریمدل

 شود:دو دسته تقسیم میسازی معادالت ساختاری به ای روابط در مدلکلیه 

. معادالت ساختاری. عالوه بر تایید خبرگان موضوع در تعیین 3گیری .معادالت اندازه8
گیری به روش روایی محتوای پرسشنامه، با استفاده از سنجش مدل معادالت اندازه

کند، روایی عاملی تاییدی که روابط بین متغیرهای نهفته و آشکار را بررسی میتحلیل
در این نمودار اعداد و یا ضرایب به دو دسته  این ابزار مورد تایید قرار گرفت. سازه

گیری هستند که روابط بین ی اول تحت عنوان معادالت اندازه دسته. شوند یمتقسیم 
بارهای عاملی  اصطالحاً. این معادالت را باشند یمو متغیرهای آشکار  متغیرهای پنهان

اختاری هستند که روابط بین متغیرهای پنهان و پنهان ی دوم معادالت س گویند. دسته
ضرایب  اصطالحاً. به این ضرایب شوند یمفرضیات استفاده  آزمونو برای  باشند یم

 بارهای عاملی توان یمضرایب با توجه به مدل در حالت تخمین  شود یممسیر گفته 
(Loading factorو ضرایب مسیر ) (Path coefficient) رد. براساسرا برآورد ک 

گیری متغیر ی را داشته باشد، در اندازهبار عاملشاخصی که بیشترین ، بارهای عاملی
مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرایب کوچکتری داشته باشد سهم کمتری 

 کند.گیری سازه مربوطه ایفا میرو در اندازه
 گیری اندازه معادالت تمامی( t-value) ضرایب معناداری درحالت پژوهش مدل 

 آزمون ،t آماره از استفاده با را( مسیر ضرایب) ساختاری معادالت و( عاملی بارهای)
 معنادار% 92 اطمینان سطح در عاملی بار و مسیر ضریب مدل این طبق بر. کند می
مقدار   اگر و گیرد قرار+( 96/8 تا -96/8)  ی بازه خارج t ی آماره مقدار اگر باشد می

نیست. معنادار  ی یا ضریب مسیر،بار عاملدرون این بازه قرار گیرد، در نتیجه  tی  آماره
 tی  مقدار آماره اگر باشد یمعنادار م% 99ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان 

 .گیرد+( قرار 21/3تا  -21/3 ) ی بازه خارج
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 باشد.(می tاعداد درون پرانتز نمایانگر آماره) . الگوی مفهومی پژوهش2شکل
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 گیریتحلیل مدل اندازه

% 99تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  t بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون 
. بنابراین اند کردههای خود سهم معناداری را ایفا  و در اندازه گیری سازه اند شدهمعنادار 

 کند. می نتایج حاصله از بارهای عاملی روایی باالی مدل را تایید

 (Loading factor) های پژوهش. بارهای عاملی سازه2جدول

 شکارآمتغیرهای  رهبری نوآور استراتژی مناسب شفافیت سازمانی

  **40/0 Question1 

  **45/0 Question2 

  **55/0 Question3 

  **64/0 Question4 

  **43/0 Question5 

 **69/0  Question1 

 **87/0  Question2 

 **88/0  Question3 

 **69/0  Question4 

 **35/0  Question5 

 اندازچشم   80/0**

 ماموریت   81/0**

 اهداف   80/0**

 عملکرد   68/0**

           
 درصد. 99معناداری در سطح اطمینان  **
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 پاسخ به فرضیات پژوهش

متغیرهای پژوهش مورد اسمیرنوف نرمال بودن ـ  با استفاده از آزمون کولموگروف 
گیری، روایی ابزار سنجش بررسی و تایید بررسی قرار گرفت. در مدل معادالت اندازه

شد. سپس در این مرحله با استفاده از مدل معادالت ساختاری به آزمون فرضیه های 
 شود. پژوهش اقدام می

 . نتایج فرضیات پژوهش0جدول

 ه فرضیه محققنتیج tآماره  (β) ضریب مسیر فرضیات پژوهش
 شود تایید می 32/3** 58/0 استراتژی مناسب ←رهبری نوآور

 شود تایید می 82/3** 87/0 شفافیت سازمانی ←استراتژی مناسب

 شود تایید می 62/2* 31/0 شفافیت سازمانی ←رهبری نوآور

 باشند. می درصد 27معناداری در سطح اطمینان  *درصد. 22 معناداری در سطح اطمینان  **
 

فرضیه اول: رهبری نوآور در ایجاد استراتژی مناسب در سازمان تاثیر معناداری  
 دارد.
متغیر رهبری نوآور در سطح  ،tدست آمده از ضریب مسیر و آماره  بر طبق نتایج به 

 تاثیر معناداری دارد. درصد بر متغیر ایجاد استراتژی مناسب در سازمان 99اطمینان 
توجه به ضریب مثبت  + قرار گرفته است(. با21/3تا  -21/3ه منفی خارج باز t آماره)

رهبری  باشد و بنابراین با باال رفتنتوان گفت نوع این رابطه مثبت میاین رابطه می
آید و هر چه قدر نوآور در جهت مثبت، استراتژی مناسب در جهت مستقیم باال می

در جهت منفی سازمانی اسب رهبری نوآور در جهت منفی حرکت کند، استراتژی من
توان گفت با افزایش رهبری نوآور در سازمان کند. به عبارت دیگر میکاهش پیدا می

استراتژی مناسب نیز در سازمان افزایش و با کاهش رهبری نوآور استراتژی مناسب نیز 
یابد. در توضیح الزم است عنوان شود که منظور از استراتژی در در سازمان کاهش می

جا استراتژیی است که متناسب با تغییرات رهبری نوآور در سازمان باشد و همگام با این
 گردد.  بنابراین فرضیه اول پژوهش تایید می آن در سازمان ایجاد و تغییر کند.

 فرضیه دوم: ایجاد استراتژی مناسب در سازمان بر افزایش شفافیت سازمانی تاثیر 
باشد در نتیجه این نند شرایط فرضیه اول موجود میدر این فرضیه هم ما معناداری دارد.
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 باشد.معنادار می 99/0فرضیه نیز در سطح اطمینان 

معناداری  فرضیه سوم: رهبری نوآور در سازمان بر ارتقای شفافیت سازمانی تاثیر 
، متغیر رهبری نوآور در سطح tدست آمده از ضریب مسیر و آماره  بر طبق نتایج به دارد.

خارج  tآماره ) تاثیر معناداری دارد.سازمانی درصد بر متغیر ارتقای شفافیت  92اطمینان 
+ قرار گرفته است(. در نتیجه این فرضیه در سطح اطمینان 96/8تا  -96/8بازه منفی 

 باشد.معنادار می 92/0

دهد که رهبری نوآور از طریق ایجاد استراتژی مناسب تاثیر مثبت و نتایج نشان می 
 بر شفافیت سازمانی دارد. معناداری

های بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا  یک از شاخص هر 
ها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر عدم برازندگی آن نیستند، بلکه این شاخص

های تناسب ثانوی نشان دادند که مدل به طور  و هم آزمون 2اگر هم آزمون  کرد.
کافی متناسب است، به سمت مشخص کردن عوامل مدل تناسب شده حرکت کرده و 

می باشد ها  ( بیانگر مهمترین این شاخص4) جدولکنیم.  بر روی این عوامل تمرکز می
، خوردار استاز وضعیت مناسبی بر و برازش نشان می دهد که الگو در جهت تبیینو 

 باشد.های مشاهده شده می ها حاکی از تناسب مدل با دادهتمامی این شاخص
دو  باشد. زیرا نسبت کایگیری می های تناسب مدل، بیانگرمناسب بودن مدل اندازه شاخص

قبول  نیز قابلها  شاخصو مابقی 09/0کمتراز  RMSEA، شاخص 2 بردرجه آزادی کمتراز
 .مدل و چارچوب کلی معنادار و قابل پذیرش استبه بیان دیگر، . هستند

 شاخص های برازش مدل.: 4جدول

 حدمجاز مدل پژوهش  نام شاخص
 (X2/DF) (کای دو بر درجه )3کمتر از 41/1 ی آزادی 

GFI ()9/0باالتر از  91/0 نیکویی برازش 

RMSEA ()09/0کمتر از 073/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI (برازندگی تعدیل یافته) 9/0باالتر از  96/0 

NFI (برازندگی نرمال شده) 9/0باالتر از  92/0 

NNFI (برازندگی نرمال نشده) 9/0باالتر از  94/0 
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 بحث و بررسی

پردازان و مدیران معتقدند که تالش سازمان برای رسیدن به اهداف از دیرباز نظریه 
باشد، بنابراین های سازمان میاهداف و ماموریتخود مستلزم شناخت کارکنان از 
عالوه به منظور اثربخش بودن ابعاد شفافیت شود؛ بهشفافیت سازمانی در اینجا مطرح می

عمل نماید، از این رو  در سازمان نیاز به یک سبک رهبری است که سازمان براساس آن
ازمان پرداخته شود، که های متناسب با سبک رهبری در سبایست به تعیین استراتژیمی

 در این پژوهش به سبک رهبری نوآور توجه شده است.
استفاده از سبک رهبری نوآور که همراه با ایجاد استراتژی متناسب با آن در سازمان  

آمیز آن به ارتقای شفافیت سازمانی کمک شایانی باشد، در صورت اجرای موفقیت
شود، یافته یجاد مزیت رقابتی در سازمان میکند که در نتیجه به افزایش عملکرد و امی

ابراهیم کارملی، روی  کند. به طور مثال می های گذشته نیز تاییدپژوهش را پژوهش
رابطه بین سه متغیر رهبری نوآور و استراتژی مناسب در  (3080) جلبر و دیوید جفن

محیط عملکرد شرکت را با هم سنجیدند و دریافتند قادرند شرکت را با  افزایش
خارجی و تغییرات آن هماهنگ کنند و به طور ضمنی عملکرد را افزایش دهند. 

در بررسی خود در میان رهبران ارشد نوآور به این نتیجه  3080در سال  الکساندر هیم
لوگلو و باشد. گوموسرسید که نوآوری مناسب سبب موفقیت در اهداف سازمان می

های نوآوری خالقیت و استراتژی، ه بین رهبریبه بررسی رابط 3009، نیز در سال 8لسو
در سازمان پرداختند و در نتایج خود به وجود رابطه و تاثیرگذاری این متغیرها بر روی 

در زمینه شفافیت در مقابل  3002لینستد و نورین در پژوهشی که در سال هم دست یافتند. 
شفاف، سازمانی است که افراد  فساد سازمانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند یک سازمان

در مورد اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان، اطالعات درون و بیرون آن بتوانند 
 مورد نیازشان را به دست آورند.

رهبری تجربه  هایهای ایرانی در زمینه تدوین مدلهمانطور که ذکر شد سازمان 
جه بیشتری صورت گیرد. در دارند. که در این پژوهش سعی شد به این جنبه تواندکی 

 بررسی جامعه نتایج زیر به دست آمده است:
توان وضعیت موجود هر یک از متغیرها را  های به دست آمده می براساس میانگین 

                                                                                                                       
1- Gumusluoglu & llsev 
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توان گفت برای هر کدام از  تایی لیکرت می 2در جامعه بررسی نمود. با توجه به طیف 
سازمانی در صورتی که میانگینی  متغیرهای رهبری نوآور، استراتژی مناسب، شفافیت

باشند و در صورتی وضعیت به دست آید، وضعیت مطلوبی را دارا می 2باالتر از 
توان باشد. با توجه به نتایج حاصله می 2نامطلوب دارند که میانگین به دست آمده زیر 

در جامعه  ها در سازمان مورد مطالعه وضعیت نامناسبی دارند.گفت که تمامی شاخص
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، با توجه  2.546آماری تحقیق، رهبری نوآور با میانگین 

ها نتیجه حاصله منطقی است. در این سازمان دولتی و نوع عملکرد هایبه ماهیت سازمان
های دولتی و نقش رهبران در ایجاد انگیزه بین کارکنان برای با توجه به اهداف سازمان

باشد، به اهداف انگیزشی که جزء اهداف از پیش تعیین شده سازمان نمییابی دست
سازمان هسا از نظر دارا بودن این اهداف انگیزشی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از 

پذیری در سازمان را مورد نظر قرار آنجا که رهبری نوآور میزان پذیرش تغییر و ریسک
این موضوع در سازمان باعث شده است که  دهد، باید عنوان کرد که عدم توجه بهمی

یک نوع سبک رهبری روتین و ابتدایی حکمفرما باشد که وظایف و روابط میان صف 
در این زمینه  آمیز سبک رهبریبرای اجرای موفقیت البته کند.و ستاد را مشخص می

از و رقبا و الگوسازی  های مشابهسازمانیکی از روشهای مؤثر مقایسه خود با سایر 
، فرایند تغییر نوآورهای آنان است. یکی از دشوارترین مراحل فرایند رهبری فعالیت

توان امیدوار بود که دستیابی به است که اگر بدرستی اجرا و منجر به یادگیری شود، می
 سازمانی محقق شده است.  شفافیت

رسی در دومین متغیر مورد بر 122/3استراتژی متناسب با سبک رهبری با میانگین  
 2سازمان است. ابتدا باید عنوان شود به دلیل کمتر بودن میانگین استراتژی مناسب از 

سازمان از این نظر در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این متغیر از این لحاظ حائز اهمیت 
بایست متناسب با تغییرات سبک رهبری در سازمان باشد که استراتژی سازمان میمی

دهد این امر در سازمان مورد شود، که همانطور که نتایج نشان میتغییر و یا ایجاد 
توان عنوان کرد که سازمان از یکنواختی در مطالعه وجود ندارد. به عبارت دیگر می

بیند. از آنجا که برد و نیازی به تغییر استراتژی در سازمان نمیسبک رهبری رنج می
تغییر در آنها دهند سازمان را تشکیل میها و اهداف سازمان بنیان اصلی یک استراتژی

باشد که برآمده از یک مدیریت و سبک رهبری جانبه و دقیقی می های همهنیازمند بررسی
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 ممتاز بوده که متاسفانه این مورد در سازمان وجود ندارد. 

درصد سومین متغیر مورد بررسی در سازمان  991/3شفافیت سازمانی با میانگین   
کمتر است، سازمان از نظر این مورد نیز در وضعیت  2ا که میانگین آن از است. از آنج

دانسته و متغیر  2توان میانگین آن را برابر با مناسبی قرار ندارد. اما با مقداری مسامحه می
مورد نظر را تا حدی در سازمان مطلوب ارزیابی نمود. شفافیت سازمانی دارای چند بعد 

باشد که به مقداری این ابعاد در سازمان وجود داشته و... میاز جمله ماموریت، اهداف 
است؛ ولی همانطور که اشاره شد به دلیل عدم وجود سبک رهبری جدید و نوآور این 

 ابتدایی خود بوده است.  ابعاد در سطح
روز نشدن سبک مدیریت و رهبری در  به دلیل ماهیت قدیمی سیستم و بهمتاسفانه  

ود شرایط مطلوب متغیرهای مورد بررسی در سازمان طبیعی بوده و ها، عدم وجسازمان
برای سازمان بسیار زیانبار است. مدیران باید در جهت شناسایی علل و رفع آن تالش 

ایجاد زمینه مناسب رشد و تغییر نگرش  جدی به عمل آورده و تدبیرهای الزم برای
ورده و انگیزه الزم به منظور های مدیریتی در سازمان را به وجود آکارکنان به سبک

 پیروی از تدابیر را در سازمان ایجاد کنند.

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

جدید و متناسب رهبری در سازمان دارد، باید های با توجه به تاثیر شگرفی که سبک 
، اما های خود دست یابدبیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا سازمان به اهداف و ماموریت

ها گویا است این امر در سازمان مورد مطالعه مورد توجه چندانی قرار که نتیجههمانطور 
توان به عدم اطالع کافی شود مینگرفته است. از جمله عواملی که باعث این امر می

ها های جدید رهبری و یا عدم اعتقاد به کارآمدی این روشمدیران در سازمان از شیوه
زمان نیازمند صرف هزینه و زمان، پذیرش رسیک در اشاره کرد. همچنین تغییر در سا

ها حاضر به پذیرش این امور نیستند و به عملکرد سازمان است که بسیاری از سازمان
 ثابت و حتی پایین خود راضی هستند.

ها روبرو است که این پژوهش نیز از این اصل هر پژوهشی با یکسری محدودیت 
 توان به این موارد اشاره نمود:ها میمستثنی نیست. از جمله این محدودیت

مانند متغیرهایی که از ) در نظر نگرفتن برخی از عوامل که در نتایج پژوهش موثرند 
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 کنترل پژوهشگر خارج است(. عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان که در امر

انعی های پژوهش که مسلما مشکالت و موپژوهش و اهمیت ندادن آنها به نتایج و یافته
آورد. نو و تازه بودن بحث رهبری نوآور و را بر سر راه انجام پژوهش به وجود می

های بزرگ های ایرانی و یافتن چنین سازمانی از محدودیتایجاد شفافیت در سازمان
 این مطالعه بوده است.

های توانند به سبب اهمیت موضوع، مدل پیشنهادی را در سازمانتحقیقات آتی می 
ها، هایی نظیر بانکرسی کنند و حتی به مطالعات تطبیقی در سازماندیگر بر

ها و موسسات خصوصی و مالی در این زمینه اقدام نمایند. از آنجایی که  شهرداری
محدودیت زمانی این امکان را فراهم نکرد که تمامی عوامل اثرگذار بر مدل مفهومی 

یر متغیرها نظیر اخالق سازمانی، شود که ساارائه شده بررسی شوند، لذا پیشنهاد می
 های رهبری و ... نیز در این رابطه بررسی شوند. دیگر سبک

براساس حضور محقق در جامعه آماری و البته با درنظر گرفتن مبانی تئوریک و  
نظری، پیشنهاداتی کاربردی در جهت ایجاد سبک رهبری نوآور و افزایش شفافیت 

 گردد:سازمانی ارائه می
 کارشناسان در سازمان بستری مناسب جهت بروز خالقیت  و مشاوران تا است الزم

 مدل یک و نوآوری در سازمان ایجاد نموده و با استفاده از سبک رهبری مناسب
 .نماید طراحی زمینه این در را تشویقی و انگیزشی

 و مشاوران با الزم تعامل جهت "پردازیایده مدیریت" عنوان به را سازمان دفتری 
 .دهد تشکیل جدید و کارآمد هایایده خلق منظور به ارشناسانک

 در  را نوآوری فرایند گیریشکل بر موثر سازمان عوامل مدیریت تا است الزم
 تقویت و موانع رفع به نسبت و داده قرار تحلیل و تجزیه و بررسی سازمان مورد

 .نماید اقدام سازمان در نوآوری و خالقیت ایجاد جهت بستر مناسب و هافرصت

 در کارکنان پیشنهادات نظام اندازی راه و طراحی منظور به مناسب چهارچوب یک 
توجه سازمان به پیشنهادات کارکنان و احترام به شخصیت انسانی  .شود سازمان تهیه

 گردد.آنها سبب افزایش اعتماد افراد به سازمان و تقویت شفافیت سازمان می
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  انداز، اهداف و ... سازمان و از جمله: ماموریت، چشمتدوین ابعاد شفافیت سازمانی
تواند سبب تقویت شفافیت طریق آموزش و تبلیغات مینهادینه کردن آن در افراد از 

 سازمانی و افزایش آن در سازمان گردد.

 ای منظم مسئولین با پرسنل، رسانی به کارکنان از طریق برگزاری جلسات دورهاطالع
 و... سمینار داخلی

  تحصیالت آکادمیک مدیریتی بین کارکنان و مدیران به منظور شناخت کافی ابعاد
 شفافیت سازمانی، رهبری نوآور و ...

 پذیری بین مدیران و کارکنان، ایجاد ایجاد فضای سالم رقابتی، ایجاد روحیه انتقاد
 وجدان کاری، ایجاد انگیزه نوآوری بین کارکنان.
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