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 چکیده
محیطی، رهبران پیشتازِ سازمانی در روندی فزاینده از  یها تالطمامروزه و در شرایط تشدید 

منظر، تحقیق  . ازاینندیجو یمنوآورانه بهره  های آرماننیل به  برای یا شبکهمزایای ارتباطات 
بر نقش  تأکیدحاضر در تالش است تا رابطه بین رهبری راهبردی و نوآوری سازمانی را با 

دفاعی مورد واکاوی علمی قرار دهد. جامعه  -در عرصه یک سازمان صنعتی یا شبکهارتباطات 
و انتخاب نمونه  استنفر(  653) موردمطالعهشاغل در سازمان  پژوهش شامل کلیه کارکنان

که پایایی  استشماری صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه  تمام صورت به
روش  تحقیق به یها دادهقرار گرفته است.  تأییدآن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ مورد 

مستقیم  صورت بهکه رهبری راهبردی هم  آن استحاکی از  ،د. نتایجشمعادالت ساختاری تحلیل 
سطح نوآوری جامعه هدف  یبر ارتقا یا شبکهغیرمستقیم از طریق ارتباطات  صورت بهو هم 

که این نتیجه،  استاز اثرات مستقیم بیشتر  مراتب بهاست و اینکه دامنه اثرات غیرمستقیم  رگذاریتأث
مدل جدیدی که ارتباط بین  ،پایان. درنهد یمصحه  یا شبکهبودن نقش وافر ارتباطات  بر کارآمد

 .دشو یمارائه  ،کشد یممتغیرهای تحقیق را به تصویر 
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 مقدمه 
که از تولید انفرادی به سمت تولید  کند میامروزی را مجبور  های سازمانپیچیدگی بازارها، 

(. هیچ 5364و دیگران،  6)فیلری مشترک و همکاری در بستری از شبکه و نوآوری سوق پیدا کنند

نوآورانه برای  یها حل راهسازمانی تمام تجربیات، متخصصان، دانش و اعتبار الزم برای توسعه 

 (.5363و دیگران،  5)لوش یار ندارداجتماعی و علمی پیچیده را در اخت های چالشپاسخگویی به 

باعث شده است تا آنها در  کار و کسبو پیچیدگی محیط  ها سازمانرشد رقابت بین 

تالش نمایند تا منابع جدید  زمان هماختیار باشند و دراز منابع  مؤثربرای استفاده  ییها راهجستجوی 

 .(5362، 0)تید و بستانت آورند دست بهخود را  ینوآورو الزم برای پیشبرد فرایندهای 

نقش  ،شوند یمچالش طلبیده  رقبای خود به لهیوس بهفزاینده  طور به ها سازمانکه  یزمان در

نیازهای عملیاتی طراحی شوند  نیتأمبرای  توانند یم ها ستمیسکند.  رهبری اهمیت بیشتری پیدا می

 کند میقادر فعالیت موردبه حفظ موقعیت غالب در صنعت اما این رهبر است که سازمان را 

 (. 6083)شیروانی و معمار منتظرین، 

ای و نوآوری از سوی دانشمندان و مدیران رهبری راهبردی بر ارتباطات شبکهنقش 

مطالعات تجربی اندکی به  ،وجود نیبااپیشرفته مورد توجه روزافزونی قرار دارد؛  های سازمان

 اند.  امل پرداختهوجود و ماهیت رابطه رهبری راهبردی و این عو

کند که  بودن به سازمان کمک می، نوآوردر برخورد با محیط متالطم خارجی ،دیگر ازسوی

 ،شرایطی چنین ر حال افزایش است مقابله کند. درد سرعت بهبا پیچیدگی و تغییراتی که 

پاسخ دهند، محصوالت  تر عیسر ها چالشقادرند که به  ،که ظرفیت نوآوری دارند ییها شرکت

 آورند دست بهنوآوری  فاقد یها شرکتفروش بهتری نسبت به  یها فرصتجدید را توسعه دهند و 

 (. 5366، 4)جیمنز و والی

یک ابزار برای ایجاد انطباق سازمانی، مقابله با فشارهای رقابتی  عنوان بهاز نوآوری  ها شرکت

 

1. Filieri & et al. 

2. Lusch & et al. 

3. Tid & Bessant  

4. Jimenez & Valle  
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در  مؤثر(. امروزه نوآوری یک عامل 6330، 6پولوسبرند )کوستو و تغییر تقاضاهای مشتری نام می

( و منبع اصلی کسب مزیت رقابتی تلقی 6083)شاکری،  محور دانش های سازمانموفقیت و بقای 

 (. 5333، 5)همسا شود می

نبوده و برای  یهای محیط پویای امروز مستثن جامعه هدف نیز از چالش ،در این پژوهش

در  ای شبکهخود، نیازمند استفاده از ارتباطات  انداز چشمتوفیق در راستای مأموریت و دستیابی به 

از آن، در سطح  تر مهمساختن نوآوری در عملکرد کارکنان خود و  سطح سازمان و نهادینه

 .استسازمانی 

امعه هدف، روند میان کارکنان دانشی جرؤیت شواهدی مبنی بر وجود نوآوری  باوجود

در تحقیق حاضر تالش  رو ازاینانداز، در حد مطلوب نبوده و  رشد نوآوری برای دستیابی به چشم

خواهد شد عوامل اثرگذار بر نوآوری در جامعه موردنظر شناسایی شده، در جهت رشد و توسعه 

 د.شوآن راهکارهای علمی و عملی ارائه 

 ای، نوآوریارتباطات شبکهرهبری راهبردی، اگرچه تاکنون تحقیقات بسیاری به بررسی 

ای را اند؛ اما از میان این تحقیقات، پژوهشی که ارتباطات شبکه پرداخته دو دوبهمستقل و یا  طور به

این، تحقیقی که  بر شته است. عالوهوجود ندا ،نظر بگیردیکی از متغیرهای تحقیق در عنوان به

 درنتیجهسازمان بررسی نموده باشد، وجود ندارد و  یکجا در صورت بهارتباط هر سه متغیر را 

در ادبیات پاسخ داده  خألشود تا به این  ای در این زمینه یافت نشد. در این تحقیق سعی می سابقه

ای بر رابطه  آیا ارتباطات شبکه"اصلی پژوهش که  سؤالضمن اینکه با ارائه مدل مفهومی به  ؛شود

 پاسخ داده شود.  "ذار است؟بین رهبری راهبردی و نوآوری اثرگ

 

 پژوهش  ۀمرور مبانی نظری و پیشین

 رهبری راهبردی
در  ها ارزشنما و وررهبری است. اولین وظیفه رهبری بیان د ،یکی از وظایف مهم مدیریت

 

1. Kostopoulos 

2. Humsa 
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جزئی مجزا و مستقل از مدیریت مطرح  عنوان بهآن  ییک سازمان است. رهبری در مفهوم سازمان

  .(608: 6084، کاملی و همکاران) آید شمار می یکی از وظایف عمده و اصلی آن به نبوده بلکه

بر دیگران نفوذ کند و  تواند میکسی است که  ،محققان مدیریت معتقدند که یک رهبر

 عنوان بهرهبری را ( 5330)و همکاران  5وروم( 5330 ،6)رابینز دارای اختیارات مدیریتی باشد

. دکنن تعریف می "به همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف بزرگ یند انگیزش مردم افر"

 تأثیریک روند است که در آن یک رهبر بر یک گروه  ،کنند رهبری می تأکیدآنها در مقاله خود 

خود باشد و نتیجه نفوذ  دنبال موفقیت شخصِ جای اینکه هب ،گذارد تا همگان به موفقیت برسند می

 اعضای گروه است.  تک تک وسیله بهیری اهداف رهبر بر پیروان، پیگ

ولی امروزه با پیچیدگی  ،کنند خود را اداره می های سازمانمدیران  به هر طریقی  هرحال به

 پذیر امکانمطلوب رهبری  های سبکبدون استفاده از  ها سازمان، موفقیت ها مهارتروزافزون 

)هرسی و  مختلفی درباره رهبری ارائه شده است های نگرشاز گذشته تا حال  ،دلیل همین به ،ستین

تفکر  رهبری، های سبکمجبورند در کنار  ها سازمان ،حاضر درحال .(05: 6085همکاران، 

اجرای آن، فرایندهای رهبری  برای ،دیگر ز سرلوحه کار خود قرار دهند و ازطرفرا نی راهبردی

ون و رد تا بهتر بتوانند سازمان را از درا جایگزین شیوه قبلی و معمولی مدیریت نماین راهبردی

  .(5: 6081)سلطانی،  برون پویا و سرپا نگاه دارند

بر  راهبردیرهبری  ،مفهوم ازنظرکنند که  می ( بیان6331) 4و همبریک 0اشتاین نکفی

کند و  وظایف خاصی را اجرا می ،بنابراین، رهبر ؛توانایی افراد در انجام کارها متمرکز است

عمیق بر عملکرد سازمانی از طریق  تأثیرتبلور رهبری است که از توانایی  راهبردیرهبری 

 ها برخوردار است.راهبردمناسب، تصمیمات درست و اجرای  های انتخاب

 یها یریگ میتصممانند:  ییها نقشعهده دارند. متعددی را بر های نقش ،راهبردیرهبران 

کلیدی، ایجاد  های مهارتو  ها قابلیتده، توسعه برای آین انداز چشم، ساخت و پرورش راهبردی

 

1. Robbins  

2. Vroom & et al. 

3. Finkelstein 

4. Hambrick 
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های متفاوت یک سازمان، انتخاب و  یندها و نظارت بر آنها، مدیریت حوزهاساختار سازمانی، فر

اخالقی به  های ارزشتزریق  و کارآمد یسازمان فرهنگپرورش نسل بعدی رهبران، حفظ 

  (.5336، 6)بول و هوجی برگ موجود سازمانی فرهنگ

محور است و  یندااست که هم فر هایی فعالیتاز تصمیمات و  یا مجموعه ،راهبردیرهبری 

پلی را بین  راهبردی یآورد. رهبر می وجود بههم در ذات خود تلفیقی از گذشته، حال و آینده را 

کلیدی سازمان و تضمین پیوستگی و یکپارچگی  های ارزشسازد که بر  آینده حال و گذشته می

)بول،  کند تا سازمان با واقعیات و احتماالت شناخته و ناشناخته مقابله کند می کیدتأسازمان 

5334). 

تواند به سازمان در افزایش  می راهبردیای رهبری ه دهد که شیوه تحقیقات نشان می

 کمک نماید.  پویانامطمئن و  های محیطو کارایی و توانایی مقابله با  یور بهره

کند بر دیگران تعریف می تأثیر( رهبری راهبردی را توانایی 5333) 5رو ،در دیدگاهی دیگر

ثبات مالی  زمان همرهبر با تصمیمات خود بقای بلندمدت سازمان را تضمین کرده و  ،که طوری هب

دهد: رهبری  ( نیز دیدگاهی مشابه با رو را ارائه می5330) 0آورد. آموس را فراهم می مدت کوتاه

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 

 کند. و بلندمدت استفاده می مدت کوتاهکارکنان در راستای حفظ پایداری و نیل به اهداف 

کردن،  ینیب شیپیک توانایی برای  عنوان به( رهبری راهبردی را 6333ان )و همکار 4هیت

یک ضرورت معرفی  عنوان بهو توانمندسازی کارکنان برای ایجاد تغییر  یریپذ انعطافحفظ 

 .کنند می

ظرفیت برای  ایجاد که رهبری راهبردی شامل کنند یماستدالل  (5336و هویجبرگ ) بول

راستا، این دو دانشمند ضمن واکاوی جوهره  دراین .است مدیریتی ردخ و افزایش تغییر ،یادگیری

 

1. Boal & Hooijberg 

2. Rowe 
3. Amos 
4. Hitt & et al. 
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 ،اساس ری را مورد بررسی قرار دادند. براینرهب گونه نیابری راهبردی، شرایط و زمان تحقق ره

جریان اول  :دندکر بندیدر قالب سه جریان متمایز طبقه را مربوطه های پژوهشو  هانظریهآنها 

آن  6جریان دوم بر آنچه برایمن است؛آن  دهنده شکلدربردارنده نظریه رهبری راهبردی و عوامل 

های رهبری های جدید رهبری لقب داده است، تمرکز دارد و دربردارنده نظریهنظریه را

 هاینظریه عنوان بهجریان سوم که از آن  است؛آفرین، رهبری پرجاذبه و رهبری بصیر  تحول

نوظهور رهبری یاد شده است، پیچیدگی شناختی و رفتاری رهبری را در کنار هوشمندی اجتماعی 

توان از طریق پیوند دهد. سرانجام این دو دانشمند نشان دادند که چگونه میمورد واکاوی قرار می

های نوظهور( به مبانی رهبری راهبردی های جدید( و جریان سوم )نظریه)نظریه بین جریان دوم

 تر تمام هرچهمدل جامع رهبری، پیوند بین این دو جریان را با وضوح  (6)دست یافت. شکل 

  گذارد.نمایش می به

( معتقد است پیچیدگی شناختی، پیچیدگی رفتاری و هوشمندی اجتماعی پایه 5333رو )

 گیرد.  تغییرات راهبردی است که از طریق کارکنان شکل می

 
 ( 1331منبع: بول و هوجی برگ، )مدل جامع رهبری . 1 شکل

 

1. Brayman  

 خردمندانه

 شناختی
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 رو روبهو پیچیده جهانی با آن  ینیب شیپ رقابلیغدر محیط  ها سازمانهایی که  میان چالش

( شش 6333منبع یک مزیت رقابتی باشند. ایرلند و هیت ) توانند یمشوند، رهبران راهبردی  می

شکل ) اند شناسایی کرده ،شودمنجر به بهبود عملکرد سازمان  تواند میکه را رهبری راهبردی  ءجز

5.)  

توسعه  .0 ؛کلیدی یها تیقابلو حفظ  یبردار بهره .5 ؛سازمان راهبردیتعیین جهت  .6

 های ایجاد کنترل .1 ؛های اخالقی بر شیوه تأکید .2 ؛سازمان مؤثرحفظ فرهنگ  .4 ؛سرمایه انسانی

  .سازمانی کافی

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

 

نظر گرفته زیرمتغیر در عنوان بهدر این تحقیق برای متغیر رهبری راهبردی شش معیار فوق 

 شده است.

 نوآوری
یک پیشران کلیدی برای پاسخگویی به کیفیت،  عنوان بهاز دید رقابت جهانی، نوآوری 

تحقیقات و طراحی  یساز نهیبهدنبال  نیز ها شرکت. کند یمعمل  ازیموردنکمیت و سرعت 
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برای  شده تجربههای کمتر راهجدید در قالب محصوالت و فرایندهای نو و حتی  های ارزش

قابلیت یک سازمان برای تولید ارزش جدید  عنوان بهنوآوری  ،درنتیجهخود هستند.  وکار کسب

، کنندگان مصرف، منابع، مشارکت سازمانی رهنگف. رهبری، شود مینفعان شناخته  برای ذی

، 6)درویتسیتیس نوآوری مرتبط است تیباقابلو کارکنان نیز از متغیرهایی است که  کنندگان نیتأم

5363 .)  

بلکه حتی فرایندها  ،البته نوآوری تنها به یک خروجی یا یک ایده جدید اشاره ندارد

 و همکاران، 5)گوپتا شوند یمنیز نوآوری محسوب  شوند یمزمانی که از یک ایده جدید متولد سا

5330 .) 

رهبری نوآوری،  :کنند که مفهوم نوآوری از سه جزء تشکیل شده است محققین اشاره می

 یک هدف. عنوان بهیند و نوآوری ایک فر عنوان بهنوآوری 

 گونه نیایک تعریف جامع و فراگیر نوآوری را  عنوان به (5363) 0کروسان و آپایدین

برداری از یک ند: نوآوری عبارت است از تولید یا اقتباس، همانندسازی و بهرها کردهتعریف 

در اقتصاد و محیط اجتماعی؛ تجدید و توسعه محصوالت و  افزوده ارزشپدیده نو و تازه دارای 

های جدید مدیریتی که هم در نظامهای جدید تولید؛ و استقرار خدمات و بازارها؛ توسعه روش

 تواند قرار گیرد.یند و هم در قالب خروجی میاب فرقال

پیشین، ابعاد نوآوری با  های پژوهشدر  شده ارائهنوآوری  یها مدل به باتوجهحال 

گرفتن شرایط محیطی کشور و جامعه هدف و مشورت با خبرگان موضوع به شرح زیر درنظر

 ند:شدانتخاب 

 برای کارخانه، مشتری، یا بازارتواند : یک محصول یا خدمت میو خدمتمحصول  .6

 جدید باشد.

یندهای نوآوری عنصر دیگری از چارچوب مذکور هستند. آنها شامل افرایند و ساختار: فر .5

 

1. Dervitsiotis  

2. Gupta 

3. Crossan & Apaydin 
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آمیز های رشد، بازارهای نوآوری، تأمین وجوه اقدامات مخاطرهساختارهای سازمانی مانند محفظه

 های نوآوری هستند.و پاداش

متغیر دنبال سنجش فرهنگ نوآورانه در جامعه هدف هستیم. آیا در جامعه فرهنگ: با این  .0

توان  هدف فرهنگ نوآوری بین کارکنان و مدیریت وجود دارد؟ آیا با ایجاد فرهنگ مناسب می

 یک سازمان نوآور داشت؟

کند.  حمایت مدیریت: این دیدگاه میزان حمایت رهبری شرکت از نوآوری را ارزیابی می .4

ربوط به نوآوری، میزان های ممیزان درگیرشدن رهبری در فعالیت موردنظرن، دیدگاه بنابرای

یندهای رسمی برای ترویج نوآوری و اشاعه و انتشار اهداف نوآوری در شرکت را اگذاری فر پایه

 نماید.محاسبه می

ود( موج وکار کسبتاکتیکی روی  یگذار هیسرماسازی )بین بهینه دبایمی ها شرکتمنبع:  .2

د. دیدگاه منبع، کننجدید( تعادل برقرار  وکار کسبگذاری راهبردی روی و نوآوری )سرمایه

 گوید.درخصوص نحوه اختصاص منابع برای اثرگذاری روی این تعادل سخن می

سازمان بیشتر در جریان  ،چه میزان ارتباطات با محیط بیرون بیشتر باشدتعامل با محیط: هر .1

. حال برای تطبیق با این تغییر و شود میتغییر و تحوالت قرار دارد و متعاقباً پویایی در آن بیشتر 

 گرفتن از رقبا باید دنبال راهکارهای نوآورانه بود. ت برای داشتن مزیت رقابتی و پیشیتحوال

 ایارتباطات شبکه
تنهایی محصول، فرایند یا خدمتی قادر نیستند به ها زمانسافناوری،  شدن پیچیده لیدل بهامروزه 

با یکدیگر  مساعی تشریکای جز همکاری و چاره ها سازمان درنتیجهجدید به بازار ارائه کنند. 

 ،یسازمان نیبهای برای تسهیل همکاری ها سازمانروی ندارند. یکی از مؤثرترین راهکارهای پیش

اعم از  ها سازمانای از مجموعه ،ارتباطیشبکه های ارتباطی است. عضویت و مشارکت در شبکه

های تحقیقاتی و غیره است که برای های بزرگ یا کوچک، نهادهای دولتی، مؤسسهشرکت

های عضو معموالً هریک از شرکتپردازند.  به همکاری میبا یکدیگر دستیابی به اهداف مشترک 

را  خطرارزش در تولید یک محصول نوآورانه و پردر یک شبکه ارتباطی، بخشی از زنجیره 
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مند شوند. بهره شده خلقاشتراکی از ارزش  طور بههمه اعضای شبکه  لهیوس نیبدگیرد تا می عهده به

های تکمیلی توانند از منابع و شایستگیهای ارتباطی میبا عضویت در شبکه ها سازمان ،ترتیببدین

های برای شرکت جادشدهیاها و مزایای (. بین انگیزه5333 ،6مند شوند )رمپرسادیکدیگر بهره

های کوچک با موانع هایی وجود دارد. شرکتبزرگ و کوچک از طریق همکاری، تفاوت

باشند. لذا موانع مالی و نقدینگی برای تحقیق و توسعه مواجه می ازجملهعملیاتی متعددی 

انجام  ییتنها بهیند نوآوری را خود و اختراع از فرا های خلق ایدههای کوچک بخش شرکت

سازی، گسترش و ارائه محصول یا خدمت جدید به بازار را با دهند، ولی بخش تجاری می

مندی از مزایا و دنبال بهرههای بزرگ نیز رسانند. شرکتانجام میهای بزرگ بههمکاری شرکت

از طریق همکاری با  پذیری، چابکی و نوآوریانعطاف ازجملههای کوچک نقاط قوت شرکت

 (. 6332، 5باشند )روگرزآنها می

ابعاد  عنوان بهبودن  ، تمرکز و باز یا بستهاندازه، تراکم، تجانس یا همگنیدر سطح شبکه، 

(.  هرچه تراکم، تجانس و تمرکز شبکه کمتر باشد، 5333شوند )رو، ساختاری شبکه تعریف می

، 0باز معموالً کارایی بیشتری دارند )سرس و دیویهای کارایی شبکه بیشتر است. همچنین شبکه

با عضویت محدود و  ها شرکتای از ، مجموعهشبکه( 6338) 4کوک نظر از(. 5366

های تکمیلی است که برای تحقق هدف مشترک که توسعه محصول و فرایند است، به  شایستگی

 شده ارائهترک تمام تعاریف اجزای مش یطورکل بهپردازند. یکدیگر اعتماد کرده و به همکاری می

 ( : 6335، 2)سی برایت ها به شرح ذیل هستندبرای شبکه

گذاری اطالعات، دانش، منابع و اشتراکهدف آن به .5نوعی ساختار سازمانی است.  .6

اساس آن اعتماد  .4شود. موجب تسهیل فرایند نوآوری در اعضای شبکه می. 0فناوری است. 

 . استاعضا به یکدیگر 

 

1. Rampersad  

2. Rogers 
3. Sers & Davey 

4. Cooke  
5. Seabright  
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ای با آنچه بیان شد و مشورت با خبرگان موضوع، ابعاد ارتباطات شبکه به باتوجهحال 

 ند:شدگرفتن شرایط محیطی و نحوه ارتباطات حاکم بر صنایع دفاعی به شرح  زیر انتخاب  نظردر

ها و  آموختهحین ارتباطات از  ها سازمانشود تا یادگیری: حلقه یادگیری موجب می. 6

 دانش بپردازند. یگذار اشتراکره گیرند و با مدیریت دانش به تجارب یکدیگر به

 شبکه است. یشبکه وجود اعتماد بین اجزا یریگ شکلاعتماد: الزمه برقراری ارتباط و  .5

ارتباطات گروهی و فردی: نحوه برقراری ارتباطات و تعامالت در شبکه بین اجزاء و  .0

 شکل فردی و گروهی باشد.تواند به دو های مختلف یک سازمان می بخش

پویایی محیط و تغییرات فنآورانه، برقراری ارتباط و  به باتوجه: مؤثرفناوری کاربردی  .4

ورانه این ارتباطات، به اگیرد. با پیشرفت فن گیری ارتباطات به طرق مختلفی صورت میشکل

 گیرد. تر صورت میتر و سادههایی سریعشکل

امکان استفاده از منابع سایرین  ،گیرد ای شکل میتباطات شبکهمنابع منعطف: زمانی که ار. 2

د، از شرکای جدید بهره گرفت و کر یسپار برونتوان  برخی کارها را می درواقعشود.  فراهم می

 به بهبود پرداخت. کنندگان نیتأمبا بازخورد از 

)شرکا( جهت انجام  توان از سرمایه دیگران ای میرابطه با شرکا: با کمک ارتباطات شبکه .1

 ها شریک شد.وکار کسبکارها بهره گرفت و با مالکان سایر 

 

 تجربی  ۀپیشین
خصوص ارتباط بین متغیرهای گرفته در خارجی صورت های پژوهشمروری بر  (6)در جدول 

 تحقیق آمده است.  
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 خصوص ارتباط بین متغیرهای تحقیقگرفته در خارجی صورت های پژوهش. 1جدول 

 ها یافته موضوع نگارنده

مونتس، و 

 (5332) 6همکاران

رهبری حمایتی و  تأثیر

در  گروهیهمکاری 

یادگیری سازمانی، 

نوآوری و عملکرد 

سازمان: مطالعه موردی در 

 اسپانیایی یها شرکت

های خاص شرکت )حمایت رهبری از کارکنان و  که ویژگی کند میمقاله بیان 

گذارد،  می تأثیربر یادگیری و نوآوری  یتوجه قابل طور به (گروهیانسجام کار 

 ها در عملکرد سازمانی است.  پیامدهای این ویژگی دهنده نشانهمچنین 

 :ها حاکی است که یافته

، یادگیری سازمانی و نوآوری گروهیپشتیبانی رهبری باعث تقویت همکاری  .6 

 .شود میفنی و اداری 

خود  نوبه بهکند و این  ، یادگیری سازمانی را تقویت میگروهیهمکاری . 5

کند؛ و عملکرد سازمانی از طریق همکاری  های فنی و اداری را تقویت می نوآوری

 در کار گروهی، یادگیری سازمانی و نوآوری فنی و اداری بهبود یافته است

گوموسلوگلو و 

 (5333) 5همکاران

، نیآفر تحولرهبری 

خالقیت و نوآوری 

 سازمانی

بر خالقیت پیروان در سطح  گرا تحولرهبری  تأثیراساس در این مطالعه، مدلی بر

 فردی و نوآوری در سطح سازمانی ارائه شده است.

مهمی در خالقیت در سطوح  راتیتأث ،نیآفر تحولدهد که رهبری  نتایج نشان می

مراتبی نشان  خطی سلسله یساز مدلنتایج  فردی و سازمانی دارد. در سطح فردی،

 .رابطه مثبت وجود دارد ،و خالقیت کارکنان گرا تحولدهد که بین رهبری  می

 0بالمی و همکاران

(5364) 

ای بر  ساختار شبکه تأثیر

 نوآوری شرکت

 نیو رابطه ب قرار گرفته یمورد بررسها  ساختاری شبکه یها یژگیمطالعه، و نیدر ا

 .شود واکاوی میآن  ینوآور یشبکه ارتباطات و خروجبه  یدسترس تیقابل

 درنتیجه ،ها فعال باشند چه بیشتر در شبکههر ها شرکتاست که  ها حاکی یافته

 خواهند داشت. را  یشتریب ینوآورخروجی 

 4چانگو همکاران

(5362) 

رهبری بر  تأثیر

های محصول و  نوآوری

یند در کشور چین: افر

 نقش  توانایی کسب دانش

 

و کاریزماتیک( بر  نیآفر تحولاین مطالعه به بررسی اثربخشی دو نوع رهبری )

 پردازد. یند در اقتصادهای نوظهور میاهای محصول و فر نوآوری

و  نیآفر تحولنویسندگان دریافتند که در کشور چین، ترکیبی از رهبری 

رهبری عملیات  که یدرحالبر نوآوری محصول دارد،  یتر یقو تأثیرکاریزماتیک 

 .بر نوآوری فرایند دارد یتر یقو تأثیر

بر نوآوری  نیآفر تحولرهبری  تأثیراین است که توانایی کسب دانش،  نتیجه دیگر

 کند. و رهبری عملیات بر نوآوری محصول را تقویت می

 

1. Montes et al. 

2. Gumusluoglu et al 

3. Bellamy et al. 

4. Chang et al 
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دهد که جایگاه نوآوری از سطح یک شرکت به سطح شبکه )چند  تحقیقات نشان می

دهد شبکه  اخیر نشان می های پژوهش .(5330، 6)شیلینگ و فلیپس شرکت( در حال تغییر است

 آن رااست که  فرد منحصربهیک مدل جدید، ابزاری برای نوآوری با فرایندهای  عنوان بهنوآوری 

  (. 5365، 5)فلیستاد و همکاران سازد سنتی سازمانی جدا می یها مدلاز 

تواند تسهیل  مطالعات زیادی پیرامون اینکه چگونه نوآوری در بستر شبکه می ،این بر عالوه

( و یا انتقال 5364، 0)گادوشید افراد نوآور در سازمان راتیتأثمثال طور به ؛گیرد صورت می ؟شود

 (. 5364دانش از شرکتی به شرکت دیگر )فیلیری و همکاران، 

 وکار کسبدر محیط  ها شرکتگرفته نشان از این دارد که  صورت های پژوهشهمچنین 

اند که در آن از  سازمانی سوق داده های بین پویا و پیچیده امروز، نوآوری را به سمت شبکه

به تقاضای بازار و  پذیر انعطافسازمان برای پاسخگویی سریع و  های مهارتو  ها قابلیت

توان ادعا کرد  می درنتیجه(. 5338، 4)اهوجا و دیگران شود استفاده می ها فرصتبه  العمل عکس

 .(5332، 1و پاول 5334 ،2ز)روگر شود سازمانی بهتر شکوفا می های بین که نوآوری در شبکه

ها و منابع و حتی افرادی که از  نمودن ایده ها از طریق متصل مطلب اصلی این است که شبکه

خلق مجدد را از طریق فرایندهای  درنتیجهشوند و  میمنجر به نوآوری بیشتر  ،یکدیگر دور هستند

 (. 5333، 8و ابستفلد 5333 ،0)برت به همراه دارند شده یبازسازدوباره 

اگر سازمان به یادگیری  .بودن باشندتوانند نقطه شروع مهمی در نوآور های سازمانی می شبکه

تواند به یک مزیت رقابتی  می تیدرنها ،سریع، تقویت و تکامل روند نوآوری نیز توجه نماید

 (.  5363، 3)سونگ و همکاران تبدیل شود

در جهت ساخت، مدیریت و نفوذ در  ها سازمانراهبردی به  طور بهتواند  ای می قابلیت شبکه
 

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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د و کسب منابع موردنیاز برای نوآوری در محصوالت را تسهیل کنسازمانی کمک  بین یها گروه

 (. 5365، 5؛ مو و دی بندتو5338، 6)تیوانا نماید

ای از  و یا حتی محصول شبکه چند گروهنتیجه رفتار متقابل بین دو یا  عنوان بهنوآوری اغلب 

( دریافتند که کارآفرین 5366) 4(. سولیوان و مارول5333، 0)کلی شود. نظر گرفته میبازیگران در

 یها افتیره. مجموعه است تر و نوآورتر کند موفق ای خود تکیه می نوپا که به ارتباطات شبکه

  .نماید به اولین فرضیه تحقیق حاضر فراهم می یده شکلفوق زمینه مساعدی را برای 

 داری دارد.  یمثبت و معن تأثیر ،ای بر نوآوری سازمانی : ارتباطات شبکه6فرضیه 

تعریف شده  ها سازمانفردی بر نوآوری  راتیتأث ترین مهمیکی از  عنوان بهسبک رهبری 

های نو به  مستقیم به معرفی ایده طور بهتوانند تصمیماتی اتخاذ کنند که  زیرا رهبران می ؛است

را تشویق کنند )هاربون و  ردستانیزشود، اهداف معینی را معلوم نمایند و ابتکارات منجر سازمان 

 (.  5330، 2جان

ظرفیت شرکت برای تولید نوآوری از طریق ایجاد  یده شکلرا در  یمؤثرنقش  ،رهبران

)وان د  عهده دارند، بریک فضای مناسب و اتخاذ تصمیماتی که منجر به تولید و اجرای دانش شود

ها، شخصیت و  های شخصیتی رهبران )تحصیالت، زمینه ویژگی وتحلیل تجزیه(. 6330، 1وان

 (. 5333، 0)استوری ( توجه بسیاری از پژوهشگران نوآوری را به خود جلب کرده استها نگرش

 زیر بیان نمود. صورت بهتوان دومین فرضیه تحقیق حاضر را  می سان بدین

 داری دارد.  یمثبت و معن تأثیر ،سازمانی: رهبری راهبردی بر نوآوری 5فرضیه 

رهبران باید یاد بگیرند که چطور از ارتباطات راهبردی برای عملکرد بهتر استفاده نمایند و 

جدید و نوآورانه مرتبط سازند. چالش این است که بتوان از همکاری های  راهبتوانند آنها را در 
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ها حرکت  ناآشنا و کارکردن در بستر شبکه ای و کنترل مداوم به سمت ساخت فرایندهای وظیفه

ها و ارتباطات  استفاده از شبکه ،های جدید رهبری نیازهای رهبران در شیوه ترین مهمکرد. یکی از 

 حاصل ازآنهاست.

 توان فرضیه زیر را نیز مدنظر قرار داد. می درنتیجه

 اری دارد. د یمثبت و معن تأثیر ،ای : رهبری راهبردی بر ارتباطات شبکه0فرضیه 

 د:شو ، مدل مفهومی پژوهش به شرح ذیل ارائه میشده مطرح های هفرضی به باتوجه

 
 ی تحقیق مفهوم مدل. 0 شکل

 

 هشوپژ یشناس روش
ای بر رابطه بین رهبری  ارتباطات شبکه تأثیر سیربر ،حاضر هشوپژ فهد نکهیا به باتوجه
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 تحقیقوش . ررود می رشما  به دیبررکا ،تحقیقاتی رکا ازنظر ،پژوهش ،ستا راهبردی و نوآوری

 به طمربوای  کتابخانه تمطالعا به ،تحقیقاز  بخشیو  ستا همبستگی عنواز  پیمایشیـ  توصیفی

 ازنظر تحقیق ینا دارد. صختصاا گذشته دیبررکا تمطالعاو  عموضو ۀنیزم در دموجو یها نظریه

 .ستا نیامید عنواز  ،مطالعه محیط سساابرو  مقطعی مانیز فقا

 پایاییو  ییداده، روا دآوریگرو روش  اربزا
پرسشنامه است. برای اطمینان کامل از روایی محتوای  ،های این پژوهش داده یگردآورابزار 

و خبرگان در این زمینه بهره برده و اصالحات الزم اعمال  نظر صاحباستادان  نظر از ،پرسشنامه

تحقق  کننده انیب ی استفاده شد که نتایج،تأییدتعیین روایی سازه از تحلیل عاملی  منظور بهد و ش

ای لیکرت و برای  گزینه د. در این پرسشنامه از مقیاس پنجپرسشنامه بو سؤاالتروایی کامل 

 03نمونه اولیه برای  ،منظور ی کرونباخ استفاده شده است. بدینسنجش پایایی از ضریب آلفا

 مآمد. آلفای تما دست به 300/3شد که ضریب آلفای کرونباخ آن  آزمون شیپ ،پرسشنامه

 .ستا پرسشنامه مناسبو  باال پایایی ةهندد ننشا که محاسبه شد 0/3بیشتر از  هشوپژ یمتغیرها

به اجرا درآمد.  2/8لیزرل افزار نرمهای پژوهش آزمون معادالت ساختاری در  برای آزمون فرضیه

 روی پرسشنامه آمده است.  شده انجامهای  نتایج آزمون 0در جدول 

 
 روی پرسشنامه ها آزموننتایج . 0جدول 

  (33100آلفای کرونباخ ) داری مقدار معنی کولموگروف اسمیرنوف

 یراهبردی رهبر 3596 39680 69330

 ای شبکهارتباطات  3398. 39380 39416

 ینوآور 3691 39226 39031

 

 ریماآ نمونۀو  جامعه
افراد و اشیائی که دارای الاقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را کلیه »

 «گوینددهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود می می
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کلیه کارمندان سازمان صنعتی دفاعی  هشوپژ جامعۀدر این تحقیق  .(6086و آذر،  یمؤمن)

ی رنفر است. نمونه آما 653. تعداد افراد جامعه آماری تحقیق حاضر، ستا  هشد بنتخااموردنظر 

ته و از شندا یریگ نمونهروش  ،دلیل، تحقیق حاضر همین ت؛ بهجامعه آماری برابر اس تحقیق نیز با

 شود. شماری محسوب می نوع تمام

 

 های پژوهش  یافته

 شناختی  توصیف جمعیت
بودند. از میان سطوح تحصیلی سطح کارشناسی درصد پاسخگویان مرد  633در این پژوهش 

درصد فراوانی(  45سابقه با ) 2تا  5درصد بیشترین سهم را دارد. بیشتر پاسخگویان دارای  2/18 با

 ،ستا هشد دهستفاا ریساختا تالدمعااز روش  ها فرضیه سیربر ایبر نموآز ینر اباشند. د می

 از نطمینااز ا پس تا دشو می اجرا یریگ اندازه یلگوا نموآز ،ها هیفرض سیربراز  پیش رو نیااز

 های پژوهش بررسی شود.  آن، فرضیه دنبو مناسب

 یریگ اندازه یلگوا نموآز
 مانده یباقریشه میانگین مجذور شاخص  :ند ازرتعبا شده محاسبه لگوا ندگیازبر یها شاخص

(39303RMSR= که هرچه به صفر )بهتر است؛ شاخص نیکویی برازش  ،باشد تر کینزد

(3935GFI= که هرچه به یک )یخطا تمربعا میانگین یشۀر شاخص؛ بهتر است ،باشد تر کینزد  

خواهد  32/3تر از  هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کم برای مدل( =3933RMSEA) آوردبر

 دنظریتجداین معیار، مستلزم  3/3تر از  مقادیر کم( =6933NNFI) هشد منر ندگیازبر شاخصبود؛ 

  برنامۀ  با راکدر  ،یطورکل به .(=3938AGFI) افتهی لیتعد ازشبر شاخص نیکوییدر مدل است؛ 

 ندگیازبر معد یا ندگیازبر لیلد تنهایی بهلگو ا ایبر آمده دست به یها شاخصاز  یک هر رل،لیز

 ادعدا بر بنا. دکر تفسیر هم باو  یکدیگر رکنادر  بایدرا  ها شاخص ینا بلکه ،نیست لگوا

ای از این اعداد را نیز  خالصه .ستا رداربرخو خوبی ندگیازبراز  لگوا ینا ،باالدر  آمده دست به

  مشاهده کرد. 4توان در جدول  می
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 قیتحق یمفهوم مدل یبرازندگ یها شاخص. 4 جدول

IFI NNFI CFI GFI RMSR RMSEA X2/df 
6933 6933 3934 3935 39303 39333 39333 

 

 ها یافته وتحلیل تجزیه
ل مفهومی تحقیق و همچنین ارزیابی مد منظور بهگیری  های اندازه پس از تعیین مدل

های  یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان متغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده اطمینان

استفاده از مدل معادالت ساختاری نیز های تحقیق با  با مدل مفهومی تحقیق، فرضیه شده مشاهده

 اند. ها در نمودار و جدول زیر منعکس شده آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه

 
 دار یمعن حالت در ها هیفرض جینتا و مدل یریگ اندازه. 0 شکل

 

انجام شده است. نتایج  LISREL 8.8 افزار نرمتحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از 

دهد که نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از سه  های لیزرل نشان می خروجیحاصل از 

ضریب  2دهند. جدول  قرار می تأییدبرازش مدل را مورد های برازندگی  است و سایر شاخص

 دهد. خالصه نشان می طور بهرا  شده مطرحهای  داری و نتایج فرضیه یمعن
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 ها هیفرض جینتا. 5 جدول

 نتیجه فرضیه معناداری مسیرضریب  ها فرضیه
 تأیید 1920 3914 .داردسازمانی  نوآوری بر یدار یمعن و مثبت تأثیر ،یا شبکه ارتباطات

 تأیید 5963 3956 .دارد نوآوری سازمانی بر یدار یمعن و مثبت تأثیر ،یراهبرد یرهبر

 تأیید 64951 3986 .دارد ای ارتباطات شبکه بر یدار یمعن و مثبت تأثیر ،یراهبرد یرهبر

 
 اثر رابطه متغیرها. 6 جدول

 مسیر اثر مستقیم غیرمستقیماثر  اثر کل

 ای شبکه نقش ارتباطات با نوآوری بر رهبری تأثیر 3956 3986×3914 3900

 ای شبکه رهبری بر ارتباطات تأثیر 3986 - 3986

 ای بر نوآوری ارتباطات شبکه تأثیر 3914 - 3914

 رهبری بر نوآوری تأثیر 3956 - 3956

 

 یدار یمعنرابطه  ،سازمانی ینوآور اب یا شبکه ارتباطاتدر فرضیه اول ادعا شده بود که 

 ریمس یدار یمعن عدد ،دهد نشان می 1جدول  به باتوجهتحلیل آماری بین این دو و که تجزیه دارد

 ،است 6931از  تر بزرگ مقدار نیا چون و است( 1920) برابر ینوآور و ارتباطات ریمتغ نیماب

 آمده دست به یدار یمعن عدد چون ،یازطرف. است اثرگذار ینوآور بر ای شبکه ارتباطات رو نیازا

 به باتوجهسازمانی  ینوآور ای بر شبکه ارتباطات یاثرگذار زانیم. است میمستق اثر نیا ،است مثبت

 ریمتغ ،ای ارتباطات شبکه در رییتغ واحد کی یازا به دهد یم نشان که است 14/3 برابر 5 جدول

 .افتی خواهد رییتغای ارتباطات شبکه با راستا هم و واحد 14/3نوآوری 

 دارد یدار یمعنرابطه  ،ی سازمانینوآور با یراهبرد یرهبردر فرضیه دوم ادعا شده بود که 

 نیماب ریمس یدار یمعن عدد ؛دهد نشان می 5 جدول به باتوجهتحلیل آماری بین این دو و که تجزیه

 ،است 31/6 از تر بزرگ مقدار نیا چون و است 63/5 برابر ینوآور و یراهبرد یرهبر ریمتغ

 آمده دست به یدار یمعن عدد چون ،یازطرف. است رگذاریتأث ینوآور بر یراهبرد یرهبر رو نیازا

 به باتوجه ینوآور و یراهبرد یرهبر ریمتغ یاثرگذار زانیم. است میمستق اثر نیا ،است مثبت
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 ریمتغ ،رهبری راهبردی در رییتغ واحد کی یازا به دهد یم نشان که است 56/3 برابر 5 جدول

 .افتی خواهد رییتغ رهبری راهبردی با راستا هم و واحد 56/3 نوآوری

رابطه  ،یا شبکه ارتباطات با یراهبرد یرهبردر فرضیه سوم فرعی ادعا شده بود که 

 عدد ؛دهد نشان می 5 جدول به باتوجهتحلیل آماری بین این دو و که تجزیه دارد یدار یمعن

 نیا چون و است 51/64 برابری ا شبکه ارتباطات و یراهبرد یرهبر ریمتغ نیماب ریمس یدار یمعن

. است اثرگذار یا شبکه ارتباطات بر یراهبرد یرهبر ،رو نیازا ،است 31/6 از تر بزرگ مقدار

 یاثرگذار زانیم. است میمستق اثر نیا ،است مثبت آمده دست به یدار یمعن عدد چون ،یازطرف

 دهد یم نشان که است 15/3 برابر 5 جدول به باتوجه یا شبکه ارتباطات و یراهبرد یرهبر ریمتغ

 راستا هم و واحد 386/3 یا شبکه ارتباطات ریمتغ ،رهبری راهبردی ریمتغ در رییتغ واحد کی یازا به

 .افتی خواهد رییتغ رهبری راهبردی با

رهبری راهبردی بر  میرمستقیغتوان به اثر بسیار قوی  این تحقیق می تأمل قابلاز نتایج 

های  تحلیل به باتوجه ،. بنابرایناستای ارتباطات شبکه تأثیرد که بیانگر کرنوآوری اشاره 

 دهنده نشانگیر است و بین این متغیرها بسیار چشم یساز شبکهگرفته مشخص است که اثر  صورت

 ای در دنیای پویا و متغیر امروز است.  اهمیت ارتباطات شبکه

 

 یریگ جهینتبحث و 

های روز و  شدن به دانش و فناوریبزرگ جز با مجهز های سازماندن کر امروزه اداره

دفاعی  های سازمان. ستین پذیر امکان ،در علم مدیریت شده ارائههای جدید  فنهمچنین استفاده از 

شوند و  هر کشور محسوب می های سازمان ترین مهماز  چراکه ؛نخواهند بود مستثنانیز از این قاعده 

نمودن نقش مهمی که بر عهده دارند از هیچ کوششی  د برای رسیدن به تعالی خود و ایفابای می

ساختاری  ازنظرنبودن  ، چابکدولتی وارد است های سازماندریغ ننمایند. یکی از ایراداتی که به 

دلیل عدم بازنگری یا بازنگری در  ها به برنامه ،عملهای راهبردی، در است که حتی با داشتن برنامه

شوند.  طوالنی و نداشتن اختیارات کافی در مرحله اجرا با موانع زیادی مواجه می های زمان
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ناکارآمد  ،ی راهبردیها انعطاف برای اجرای برنامه است ساختارهای مکانیکی و بدون ذکر به الزم

آورند تا دانش در کل شبکه به اشتراک گذاشته  های ارتباطی بستری را فراهم می هستند. شبکه

تواند به هماهنگی  های توسعه می شود و همین اشتراک دانش میان مدیران ارشد سازمان در پروژه

بهبود ساختار، در  نتایج تصحیح و تیدرنهاشود که  منجر میان راهبردهای کلی سازمان و محیط

منجر سازمان  انداز چشمدر  شده نییتعکند و به نیل به اهداف  عملکرد هر سازمان نمود پیدا می

 خواهد شد.

سازمان پرداخته  برنده شیپو  کننده اداره عنوان بهدر این پژوهش به اهمیت رهبری راهبردی 

 د. شای بررسی  رهبری راهبردی بر نوآوری سازمانی و ارتباطات شبکه تأثیرشد و 

داری بر  یمثبت و معن تأثیررهبری راهبردی  ،دشکه در تحلیل نتایج نیز بیان  طور همان

( مبنی بر اینکه 5332و همکاران ) 6نوآوری سازمانی دارد که این نتیجه با نتیجه تحقیقات النکاو

. همچنین ستراستا هم دارد، مثبتی بر نوآوری اجرایی سازمان تأثیر ،رفتارهای رهبری راهبردی

کنند که رهبری  می تأکیدخود بر این نکته  های پژوهش( نیز در 5366و همکاران ) 5اَسالن

مستقیم دارد. در  تأثیرنامطمئن بر تغییرات راهبردی سازمان و نوآوری آن  های محیطراهبردی در 

 ،، بر تغییرات راهبردی سازمان و نوآوریراهبردی انداز چشموسعه شود که ت این پژوهش بیان می

ها بهره  تواند از این گزینه می ،مثبت دارد و در شرایطی که محیط عدم اطمینان باالیی دارد تأثیر

تواند  این است که دیدگاه راهبردی رهبر می ،شود گیرد. نکته دیگری که در این مقاله مطرح می

در بستری از مدیریت دانش  اینکه شرط به ؛بر نوآوری سازمان داشته باشد گیری مثبت چشم تأثیر

 را ایفاد نماید.  یتر پررنگاتفاق افتد و مدیریت دانش در سازمان نقش 

رهبری راهبردی بر ارتباطات  تأثیرها،  از تحلیل داده آمده دست بهیکی دیگر از نتایج 

( مبنی بر اینکه 5364و همکاران ) 0ات جیفنگای بوده است که این مطلب با نتایج تحقیق شبکه

. همچنین آنها در تحقیقات ست، همسومثبت دارد تأثیرای  های راهبردی بر ارتباطات شبکه گرایش

 

1. Elenkov  

2. Aslan  

3. Jifeng  
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کنند که  پردازند و اشاره می بر توسعه محصوالت نو می راهبردیهای  گرایش تأثیرخود به بررسی 

 دیمؤاست که این مطلب  رگذاریتأثرد بازار نیز گرایشات راهبردی بر رویکرد کارآفرینی و رویک

 اهمیت رفتارهای راهبردی رهبران است. 

ای بر نوآوری سازمانی است که این یافته  مثبت ارتباطات شبکه تأثیر ،یافته دیگر این پژوهش

 تأثیر. دنونی در تحقیقات خود به است جهت هم( 5360و همکاران ) 6با نتایج تحقیقات دنونی

کند که  نماید. او عنوان می بر نوآوری در اتحادیه اروپا اشاره می 5های همکاری و شبکهها  شبکه

دهد و  فرصت گسترش دانش در سازمان را کاهش می ،های یک سازمان کارآمد فقدان مشخصه

 0های چولون توسعه نوآوری در سازمان است. یافته کننده تیحماها،  توجه به شبکه ،دیگر ازسمت

 یگذار ارزشهای ارتباطی در نوآوری و  ( به بررسی ابعاد مختلف شبکه5360و همکاران )

ای بر ورودی و  های متفاوت ارتباطات شبکه پردازد. ویژگی بازرگانی می یها شرکتنوآوری در 

مثبت  تأثیر ها شرکتای  است و نوآوری نیز بر سود حاشیه رگذاریتأث ،خروجی نوآوری شرکت

 شود.  توسط بازار رصد می ها شرکتنوآورانه  یها تیفعالدارد و 

از انواع ارتباطات سازمانی  زمان هم ةمدیران استفاد ،دشو پیشنهاد می ،آنچه گفته شد به باتوجه

شود را در  ای و...( که موجب تعالی بیشتر در مسیر نوآوری سازمانی می )افقی، عمودی، شبکه

یران هر سازمان برای همراهی با تغییرات سریع مد ،دیگر ری خود قرار دهند. ازسویاولویت کا

اهمیت بیشتری  ،های ارتباطی الزم است به مدیریت شبکه ،حاصل از فناوری اطالعات و ارتباطات

های  با سرعت بیشتری عمل نمایند. شبکه ،گذاری است یمش خطای نیاز به  دهند و در هر زمینه

 ها سازمانرسی مشترک به اطالعات برای همه آورد که در آن دست بستری را فراهم می ،ارتباطی

 پذیرد.  یکسان صورت  طور به

 

1. De Noni et al. 

2. Collaborative Networks 
3. Chuluun et al. 
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