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Abstract 

In this study, the influence of ambidextrous leadership employee ambidexterity is 

investigated through the mediation of flexible and adaptive behaviors. This research is 

applied, quantitative and descriptive-survey. Its statistical population consists of employees 

and managers of small and medium enterprises in Kerman city. A stratified random 

sampling method was also used for sampling. The tool of data collection was a 
questionnaire which its validity and reliability were evaluated and confirmed through face 

validity and Cronbach's alpha. Structural equation modeling and Lisrel software were used 

for data analysis. The findings indicate that the open and closed behaviors of leaders will 

lead to the emergence of exploratory and exploitative innovation behaviors by employees, 

respectively. According to the results, the use of a mixture of both leadership behaviors or 

ambidextrous leadership leads to an increase in the occurrence of bilateral or ambidextrous 

innovative behaviors by employees, and the adoption of ambidextrous leadership by 

managers of small and medium-sized companies is essential for optimal and innovative 

behaviors of employees. 
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 تأثیر رهبری دوسوتوان بر دوسوتوانی کارکنان

 های منعطف و سازگاررگری رفتا باتأکیدبر میانجی
 

 ، رضا سلیمانی دامنهمهدی دهقانی سلطانی

 62/80/0588تاریخ دریافت: 

 02/85/0580تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
هرای  رگرری رفاا  میرانیی  ، تأثیر رهبری دوسوتوان برر دوسروتوانی راررنران باتأریر بر    این مطالعهدر 

پیمایشی است. جامعۀ آماری  -و توصیفی این پژوهش راربردی، رمی. شود منعطف و سازگار بررسی می
دهنرر . برررای  هررای رو ررم و ماوسرره در شررهر ررمرران تشرر ی  مرریآن را راررنرران و مرر یران شررررت

ها پرسشنامه  گردآوری داده ی تصادفی اسافاده ش ه است. ابزارا طبقهی ریگ نمونهگیری نیز از روش  نمونه
شر ه    ییر تأاست ره روایی آن ازطریق روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای ررونبرا  ارزیرابی و    بوده

هرا   لیزرل اسافاده شر . یافاره   افزار نرمی و ساخاار معادالتی ساز م لاز  ها دادهوتحلی   است. برای تیزیه
رفاارهرای نروآوری اراشرافی و    بره برروز    ترتیر   هبرران بر  حاری از آن است ره رفاارهای براز و بتراۀ ره  

از هر دو رفارار   ایآم ه، اسافاده از آمیزه دست منیر خواه  ش . طبق ناایج بهراررنان  ازسوی بردار بهره
راررنران  توسره  رفاارهای نوآورانه دوجانبره یرا دوسروتوان    به افزایش بروز رهبری دوسوتوان یا  رهبری

در هرای رو رم و ماوسره     شرررت ازسروی مر یران   رهبری دوسروتوان   گرفان شود و درپیش منیر می
  .ضروری است رنان،رار ینوین راربهینه و  رفاارهایدسایابی به 
 

 های کوچک و متوسط.سازگار؛ شرکت -رهبری دوسوتوان؛ دوسوتوانی کارکنان؛ رفتار منعطف: کلیدواژه
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 مقدمه
رسری ن بره تعرالی    اساسری بررای   و  حیراتی  اهبررد ریرم  نروآوری،   ،یروزپویرای امر   ش ت بهدر محیه 

. (6800و هم اران،  0؛ بودالج6802)باقری و هم اران،  شود شررت محتوب می ی، رش  و بقایعمل رد

ینر ها و محصروالت   افرسازی آنها در دل  های خالق و پیاده از ای هبرداری و بهره راوش؛ نوآوریمنظور از 

ج یر   احامراالت   طریق راوشازبه توسعه دانش  6اراشافینوآوری (. 6860، 6ای ته و وانگاست )ج ی  

 اسرت هرای موجرود    از قابلیرت  بررداری بهرره  طریرق آفرینری از  ، ارزش5ربرردا نروآوری بهرره  رنر  و   اشاره می

ش ن  اییاد توازنی دوسوتوان، و منافع باها  شررتطبق باورهای موجود،  (.6860، و هم اران 4هرواسالیور)

دسرت یابنر     "یعمل ررد تعرالی  "تواننر  بره    ر مری برردا و نوآوری بهرره  از نوآوری اراشافی زمان و موفق هم

مشراررت  ، مترالزم هم راری و   برداربهرهباش   ه اراشافی  ه  نوآوری،(. ارائۀ 6802، و هم اران باقری)

هرای   گرروه تررین  عنوان ی ری از عمر ه   و رفاارهای راررنان به (6800، و هم اران 2لئونی و)نفعان است  ذی

 (.6860و هم اران،  7هام رن  ) نفع، نقش مهمی در ارائه نوآوری بازی می ذی

، بره  اقاصرادی خرالق  هرای   ارراه و ارائرۀ هرا،  رشف فرصتواسطۀ  هب )راررنان( نفعان این گروه از ذی

هرا   شرررت (. بنرابراین،  6802، و هم راران  0هونگ) رن  رمم می حفظ مزیت رقابایشررت در رت  و 

 برای تقویت رفاارهرای نوآورانره دوسروتوان      نفعان بای  از روی رد مشاررت ذیدوسوتوانی  رسی ن بهبرای 

در مطالعرات   .(6800، 2الغامر ی ) بهرره بگیرنر    (زمان بردار همرفاارهای نوآوری اراشافی و بهره)راررنان 

برردار  ری اراشرافی و بهرره  ، ارتباط بین رهبری و رفاارهای نروآو شررت راررنان نقش حیاتیدلی   پیشین به

الغامر ی،  )ره برخی بر وجود رابطه مثبت بین عوامر  تأریر  دارنر      قرار گرفاه استبررسی مورد راررنان 

، 00ریران و تیورو  ) رننر   اشراره مری  منفری  و برخی دیگر به وجود رابطۀ  (6806، و هم اران 08؛ وارارو6800
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، دو سربم  برداررفاارهای نوآوری اراشافی و بهره بررسی در رابطه باهای مورد طرفی، بین سبم(. از6806

 انگیرزه اییراد  و بخشری ن   الهرام  گرا بررهبری تحول ان ؛از بقیه مطرح بوده ، بیشاریگرا و تعاملرهبری تحول

)رارمنر ( مثر  دریافرت     بین رهبر و پیرو رهبری تعاملی بر مبادالترن ؛ اما  تأری  می )راررنان( پیرواندر 

، و هم راران  0رانرات مرایمون  )وری تمرررز دارد  ازای رراهش هزینره و بهبرود بهرره    در رهبرسوی از پاداش

گرا با پرورش رفاارهای نروآوری اراشرافی راررنران    رهبری تحولدر برخی از مطالعات رابطه بین (. 6868

، طرفری (. از6880و هم راران،   6؛ ریروور  6807باقری، )است  مثبت و در برخی دیگر منفی ارزیابی ش ه

 برردار راررنران   رفاارهرای نروآوری بهرره   روز بر  با گرارهبری تحولشواه ی حاری از ارتباط منفی و نا یز 

 هرای رهبرری سرنای    نراتوانی سربم  به را  های ناسازگار این یافاه ،محققان( ره 6885، 6ورا و رروسان) است

زیررا ایرن رفاارهرای    انر ،  دهنتربت دا رفاارهرای نروآوری پویرا    برروز  در  (و تعراملی  گرامانن  رهبری تحول)

و  5لیرو ) هرای سرازمانی نیتران     ات و نروآوری ابا رار ، قادر بره اییراد زمینره و بترار الزم بررای ارائرۀ       رهبری

ی ینر های مخالرف دانشر   افر جلروی  ،رفاارهای سنای رهبری غیرمنعطف، ماهیت طرفی(. از6868، هم اران

(. 6868، و هم راران  4ویلیامترون ) گیررد  را مری  رداربر برای پرورش رفاارهای نوآوری اراشافی و بهرهالزم 

، رهبرری افرراد در   سرازمانی  ی نواخرت در پیشربرد امرور   ایرن رفاارهرای رهبرری    با وجرود ررارایی   بنابراین، 

ره مطابق برا الزامرات   است  از روی ردهای رهبری م م  ایرارگیری آمیزه همتالزم ب ،های نوآورانه محیه

بره این ره    . باتوجره (6860 و هم راران،  2فرانتری  برردار باشر  )  اشرافی و بهرره  مخالف رفاارهای نوآوری ار

 ترازگی  بره (، 6800، و هم راران  7نرزوالرومن آ) ، م م  ی  یگرنر  بردار ی نوآوری اراشافی و بهرهرفاارها

رهبرری نروآوری    رفاارهرای  بررای در  و مر یریت   یعنروان روی ررد ج یر     دوسروتوان بره   نظریه رهبری

رفاارهرای نوآورانره    و تقویرت  رهبرران بررای پررورش    نظریه،این طبق  .بردار ارائه ش ه استهاراشافی و بهر

و  براز رهبرری   ره عبارتن  از در پیش بگیرن رهبری را  ، بای  دو رفاار ماناقضرنانبردار راراراشافی و بهره

و  براز رهبرری   فاارهرای رود تغییرر منعطرف برین ر    عرالوه، اناظرار مری    هب(. 6868و هم اران،  0رانتانت) بتاه
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، و هم اران 0الووافمیشود ) رناندوسوتوان در رارۀ باعث تقویت رفاارهای نوآوران رفاارهای بتاه رهبری

6868). 

هرای   برا پویرایی   برا  رالش سرازگاری    مروارد  اغلر  در های رو م و ماوسه  شررتطرفی، امروزه از

 انر  بهرره بری برای انیرام ایرن ررار     رافیمالی منابع  ازهای بزرگار  شررتع   برو  هتان رو  همحیطی روب

های مالی و تخصصی خود، بهار است با جل   مح ودیت به باتوجه ها(. این شررت6806، 6) انگ و هیوقز

رفاارهای رهبری طریق تقویت ازبردار تقویت رفاارهای نوآوری اراشافی و بهرهمشاررت راررنان خود به 

و هم راران،   6مثبت نروآوری اراشرافی و بهرره برردار منافرع شرون  )ررائو        بوردازن  و به این صورت از ناایج

 هرای سرازمانی بره افرزایش     در نروآوری  راررنران از  ایرن گرروه  ررارای جلر  مشراررت     یریت مر  (.6882

؛ 6800تحقیرق )الغامر ی،    پیشرینۀ  بررسری  (. با6886، 5)ون اتارامان آفرینی سازمانی منیر خواه  ش  ارزش

گرفان نقش رهبرری   درنظربا  ( و6802، 7؛ تانگ و یو6802و هم اران،  2؛ دونه6804ان، و هم ار 4بمیاتزی

 هررای رو ررم و ماوسررهشررررت در ررررد اذعرران ترروان دوسرروتوانی راررنرران، مرری یدوسرروتوان در ارتقررا

دلی  نقشری رره    به های رو م و ماوسهشررت است. نش ه نگاه این موضوع به ،است تاهیشا ره  نان آن

هرای رو رم و   ناییره، شرررت  ر ویرژه مرورد توجره قررار گیرنر . در     طرو  ی  بهاقاصادی دارن ، با در توسعه

 ضرروری  دوسروتوانی راررنران را   در بهبرود  امروزی، رقابای و ماالطم محیه در حیات ادامۀ برای ماوسه،

 مان ن باقی برای مم ن راه رارسازترین و بهارین های منعطف و سازگارردانن . رهبری دوسوتوان و رفاا می

دوسوتوانی راررنران در محریه رقرابای     های رو م و ماوسه، بهبودشررت برای. است محیطی  نین در

 پژوهشیحوزه طرفی، رفاارهای سازگار/ منعطف رهبری در از .است رقابای مزیت به یابیدسا الزمۀ رنونی

رفرع   دنبال بهمطالعه حاضر یه نایدر. مورد بررسی قرار گرفاه استطور مح ود  به همچنانرهبری دوسوتوان 

توان برر دوسروتوانی راررنران برا     و برا هر م مطالعره و بررسری ترأثیر رهبرری دوسرو        یهای دانش راسایاین 

 های منعطف و سازگار انیام ش ه است.رگرفان نقش میانیی رفاادرنظر
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 مبانی نظری پژوهش
 .ش ه استپرداخاه  ماغیرهای پژوهشمربوط به  اتیادب یبررس در این قتمت به

 

 2و دوسوتوانی کارکنان 5رهبری دوسوتوان

و  مافراوتی داشراه  ویژگی یم شود ره هر انیام می برداریاراشام و بهرهبه دو شیوۀ مافاوت  نوآوری

رفاارهرایی ماننر     برا  (. نروآوری اراشرافی  6868، و هم راران  6ربرال)گیرد  پیش میی را دررفاارهای مخالف

و محصوالت  ارائۀاین رفاارها به  ؛شود پذیری و جتایو انیام میریتم ، ، واریانونپذیری، آزمانعطام

دانرش و   مبنرای برردار بر دیگر، نوآوری بهرره  ازطرم .رن  های رقابای رمم می ارین های ج ی  و راهافر

، رنارل، گزینشرفاارهایی مانن  اصالح،  بروزطریق ازت رییی و های  پیشرفت فعلی و با ه مهای  مهارت

 (. 6868، و هم اران 5الووافمی) شود و اجرا میسازی  پیادهب، رارآیی، اناخا

، برردار  رفاارهای خود بین رفاارهای نوآوری اراشافی و بهرره تطبیق ، راررنان با توانیمفهوم دوسوطبق 

 بای  درگیرر  این ه ۀنشانراررنان، سرنخ و  معمول،طور (. به6800)الغام ی،  دهن  نشان میسازگاری از خود 

 4)زا ر رنن  از رهبر دریافت میدهن  را تغییر خود را  و  ه زمانی بای  رفاار ای شون  انه ه نوع رفاار نوآور

 طریرق از راررنران مافراوت  رفاارهرای  متالزم تقویت بروز  فاارهای نوآوری اراشافی(. ر6802و هم اران، 

رفاارهرای نروآوری    هاسرت؛ امرا  اخطاز  یرادگیری  مرون، و آز دادن اساقالل رراری بره آنهرا و اییراد ام ران     

مخاصرر  اصرالح  رعایرت اسراان اردهای حرارم و    طریق از رفااری راررنانهای  تفاوتراهش بر بردار  بهره

 (.6802و هم اران،  2آنها تأری  دارن  )بای ارادا
 

7نظریۀ رهبری دوسوتوان
 

با ارهای باز و بتاه رهبری رفابین برای تقویت رفاارهای نوآوری رارمن ان، رهبران بای   طبق این نظریه

عمر   و منعطرف   رررده  تمرررز در رفاارهای رارمنر ان،  تفاوت افزایش و راهش واریان   ترتی ، ه م به
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برا  رهبران بای  رفاارهرای منعطرف رهبرری را    ، رهبری دوسوتواننظریۀ  به باتوجه(. 6806)ریان و تیوو،  رنن 

از تغییرر شررایه نروآوری    منظرور   و بره  از و بتاۀ رهبرری رفاارهای بلی بین تعاد اییاد ارزیابی محیه و ه م

 .(6806و هم اران،  0جونی) خود نشان دهن 

 

 2رفتارهای باز و بسته رهبری

 رفاارهرای خراص رهبرر اسرت     براسرا   بینری آن پریش  ،بینی رفاارهای خاص پیروبهارین راه برای پیش

در  تشرویق رفاارهرای نروآوری اراشرافی    "برر فرضریۀ    رهبری بازرفاارهای (. 6800و هم اران،  6روزینگ)

اجرازه  "قبیر   ، اقر اماتی از ایرن رفاارهرا   .مبانری هتران    "اگترارش دامنره رفاارهرای آنهر    رمرم  راررنان با 

 ۀهررای مخالررف، اییرراد انگیررز  ایرر ه آزمررونهررای مخالررف برررای انیررام رررار، تشررویق  روش رررردن اماحرران

خطاهرا و   اییاد ام ان ها،ای ه فضای اجرای ق ، دادنمتا اق امام اناتی برای تف ر و  اییادپذیری،  ریتم

بررای تشرویق    اارهرای بتراۀ رهبرری   رف. (6807براقری،  )  نر رن را توصریف مری   "هرا خطا از تشویق یادگیری

 رفاارهرای رمم بروز  رفااری راررنان باهای  تفاوتبرداری در راررنان و راهش رفاارهای نوآوری بهره

 روال، نظرارت و رناررل دسرایابی بره هر م     هرا و   روتیناشاباهات، اییاد  ن انتانجایز"رهبری مانن   خاص

و  5 رن شرون  )  رار گرفاره مری   به "و وظایف رار ، انیام اق امات اصالحی و توجه به انیام ی نواخترالن

داده و سروق   بررداری رفاارهای راررنان را به سمت نوآوری بهره، این رفاارهای رهبری(. 6802هم اران، 

تقاضراهای ماغیرر    بره  باتوجره بتراۀ رهبرری    رفاارهرای براز و   برین ایرن  منعطف  تبادلو تغییر  رنن ؛ ه ایت می

اییاد رفاارهای نوآورانره دوسروتوان    تحریم ده  و باعث دوسوتوان را نشان میی نوآوری و محیه، رهبر

 (. 6802، 4و سینگرومار شود ) بردار میرفاارهای نوآورانه اراشافی و بهرهبروز مشاررت در و راررنان، 

 

 0منعطف رهبری /سازگاررفتار 

واقرع  در شود؛ تلقی میهای یم رهبر دوسوتوان  ترین ویژگی مهمجملۀ از و سازگاری موقعیایانعطام 

                                                                                                                                             

1. Junni  

2. Opening and Closing Leadership Behavior 

3. Rosing  

4. Chen  

5. Kumar & Singh 

6. Adaptive/ Flexible Behavior of Leadership 
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روی ررد رهبرری ماناسر  برا     قابلیت تطبیرق و تنظریم    عبارتی، به رهبری یا بر رفاارهای سازگار/ منعطفآنها 

، 0رایترر و اورفیلر   ) رنر   تأریر  مری   یعمل رد گر اق امات تتهی به روشی ، و تقاضاهای مافاوت یا ماغیر

6808.) 

 

 پیشینه پژوهش
 مرور ش ه است. ،های قبلیپژوهش ،در این قتمت

 
 . مرور پیشینه پژوهش5جدول 

محقق و سال 

 پژوهش
 نتایج عمده عنوان

رائو و هم اران 

(6882) 

 و احامالی موارد ابعاد،: سازمانی دوسوتوانی

 افزاییهم ثراتا

و  یاراشاف بین نوآوری تعادل برقراری

-به بهبود عمل رد شررت منیر می بردار بهره

 شود.

و ریزینگ 

 (6800هم اران )
 هبری نوآوریر فراتحلی 

بین رفاارهای رهبری و رفاارهای  همبتاگی

 تأیی  ش .نوآوری راررنان 

 و هم اران وارارو

(6806) 

ی نوآوری اراشافی ارتباط بین رهبری و رفاارها

 بردار راررنانو بهره

بین رهبری و رفاارهای نوآوری اراشافی و 

داری  رابطه مثبت معنی بردار راررنانبهره

 وجود دارد.

زا ر و هم اران 

(6802) 

: راررنان نوآورانه عمل رد و دوسوتوان رهبری

 برداربهره و اراشافی رفاارهای نقش

بر بروز  طور مثبت به رفاارهای باز رهبری

رفاارهای نوآوری اراشافی راررنان تأثیر 

 دارن .

 (6800الغام ی )

 رهبری برای تیربی شواه : پیشرو نوآوری

 با ماوسه و رو م هایشررت از دوسوتوان

 بریاانیا در پیشرفاه فناوری

طور مثبت بر بروز  به رفاارهای باز رهبری

رفاارهای نوآوری اراشافی راررنان تأثیر 

 دارن .

اوارووری و 

 (6860هم اران )

 عمل رد و باز نوآوری های شیوه بین رابطه

 نوآوری

بردار بر بهبود دانش موجود نوآوری بهره

 ازطریق بهبود یا اصالح ت رییی تمررز دارد.

                                                                                                                                             

1. Kaiser & Overfield 
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 ها و چارچوب نظری پژوهشتوسعه فرضیه
و  پرردازی  ایر ه  سراز زمینره  ینر های افردنبال اییراد   ان بهراررنان، رهبر های رفااری تفاوتافزایش  برای

اطالعات  ،افا  ره رهبران نتبت به پیروان خود اتفاق می ،ن رت ه(. ب6800الغام ی، ن  )رو ها می راوش ای ه

(. 6800و هم راران،   0هرانار هرای وظیفره نروآوری داشراه باشرن  )      تمرام جنبره   خصروص و دانرش بیشراری در  

مرورد  در یدانرش و بیرنش دقیقر   از اغلر    آنانود و ش توزیع می رنانرارتمامی بین  معمول، تخصصطور به

 اسراقالل  بایر  بره راررنران    ،نابراین(. ب6882، 6)هگ  و پاربوتی دارن برخورهای نوآوری  ین ها و فعالیتافر

 (. رهبرانری رره  6885و هم راران،   6شرالی ) داده شرود هرای ج یر     ایر ه  و اجررای  اییراد  الزم بررای  باالی

دهنر  ترا    اجازه مری  رنانرنن  و به رار خطا پشایبانی می از از یادگیری ،گذارن  ینمایش م رهای باز را بهرفاا

زمینررۀ  و خالقیررت و ونآزمررو حررامی  ، فرهنررگ مترراع ترتیرر  برر ینو  داشرراه باشررن  و اناقرراد تف رری آزاد 

هرای رو رم و    شررت رهبران(. 6802زا ر و هم اران، رنن  ) فراهم میوضع موجود را  رشی ن  الش به

انیام را  اعارفینامرشن  و رارهای   الش می ره وضع موجود را به ی هتان نوآوران در اغل  موارد ماوسه

بین  تعادل برقراری( 6882رائو و هم اران )های پژوهشی  طبق یافاه(. 6800و هم اران،  5بودالجدهن  ) می

برر ی ری از ایرن    حر   از ریر  بریش  أمررتبه برا ت  هرای   ریترم راهش واسطۀ  به ،بردارو بهره یاراشاف نوآوری

، یدیگرر دلی  تأریر  افراطری برر     ها بهیم از آنهردادن مزایای  و ازدست (،برداراراشام و بهره)ها  نوآوری

یرنر  و  گ الهرام مری  از رفاارهرای ناماعرارم رهبرر خرود      رنانده . بنابراین، رارمی بهبودعمل رد شررت را 

 دلیر   هایرن، بر   برر  وه. عرال (6860، 4هام  و هم راران )رنن   می را پی ا رفاارهای نوآورانه اراشافی انگیزۀ بروز

 آنها در برابرر  فناوری پیشرفاه، راررنان و برخوردار ازهای رو م و ماوسه  محیطی شررتباالی  پویایی

باعث  رهبریرفاارهای باز  (.6885ورا و رروسان، رنن  ) عم  می ، پذیراتریرهبرهای ماغیر سبم یا رفاار

رهبرر در  و بره   نگراه رررده  ها  فرصت ی برای جتایویعنوان منبع بهسازمان  اغیرم محیهان به رنرار شود می

(. 6882و هم راران،   2  )جانترن رفاارهای نوآوری اراشافی رمرم رننر   و حامییم محیه مناس   خلق

رررده و از  تواننر  اشراباه    ده  رره مری   روانی را می ایمنی به راررنان، این این، رفاارهای باز رهبریبر عالوه

                                                                                                                                             

1. Hunter  

2. Hoegl & Parboteeah 

3. Shalley  

4. Bodlaj  

5. Hameed 

6 Jansen  
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دسرت بره    صرورت ش ترت اقر امات خرود؛    شر ن در  و ب ون هیچ ترسی از میازات خطاهای خود بیاموزن 

( برا بررسری عوامر     0222) 0(. اولر هام و ررامینگز  6860 فرانتری  و هم راران،  ریتر ی بزننر  )   رفاارهای

برر برروز رفاارهرای    ساز رفاارهای نوآوری راررنان دریافان  ره رفاارهای رنارلری رهبرری   شخصی و زمینه

مقاب ، رفاارهای نظارتی حمایای بر این رفاارها تأثیر مثبت و در نوآوری اراشافی راررنان تأثیر منفی دارن 

طور مثبرت برر برروز رفاارهرای نروآوری       به رفاارهای باز رهبریهای برخی از محققان  گذارن . طبق یافاه می

های به شرح زیرر  فرضیه ،. بنابراین(6802زا ر و هم اران، ؛ 6800اراشافی راررنان تأثیر دارن  )الغام ی، 

 شون  ره:مطرح می

 .ی دارددار معنیرفاارهای باز رهبری بر رفاارهای نوآوری اراشافی راررنان تأثیر  فرضیه اول:

 .ی دارددار معنیبردار راررنان تأثیر رفاارهای باز رهبری بر رفاارهای نوآوری بهره فرضیه دوم:

و  6اواروروری طریق بهبود یا اصالح تر رییی تمرررز دارد )  بر بهبود دانش موجود از بردارهرهنوآوری ب

و  اراری رراهش تنروع رف  طریق بهبود یا اصالح ت رییی نیز متالزم (. بهبود دانش موجود از6860هم اران، 

ر نظیوی ردی یا ر یم رهنمود ی است و بهرار های اساان ارد روتین با رنانهمتویی رفاارهای رار تضمین

 راررنران  بررای  هرفاارهرای بترا  با برروز   رهبران(. 6800و هم اران،  6بل ودارد )فاارهای بتاۀ رهبری نیاز ر

بررای یرافان    بای  رار خرود را بره روشری معمرول امرا رارآمر  انیرام دهنر  و         فرسان  ره را می پیامخود این 

نروآوری  ، ایرن رفاارهرا  (. 6860ی ته و وانگ، ا)  نن ن تالشفعلی، های  قابلیت دایرۀ های خارج از فرصت

هرای   شرررت  گر ره (. 6800الغامر ی،  ) رننر   می فعلی رممدانش  افزایش غنای بهو  بردار را تتهی بهره

ی، امرا طبرق شرواه     اراشراف  ینروآور رونر  و نره    برردار مری  نوآوری بهرره بیشار به سمت رو م و ماوسه 

-دهن  ره تغییرات رفااری راررنان را راهش می خود بروز میها رفاارهایی از  موجود، رهبران این شررت

 ره رهبرران  ده  ( نشان می6804و هم اران ) 4بامیاتزیهای پژوهش  (. یافاه6888و هم اران،  5ده  )زهرا

رننر . طبرق    ، بتیار متاب انه و خودمخاار عمر  مری  های رو م و ماوسه در روی رد رهبری خود شررت

شرررا و  هرای رو رم و ماوسره،     تن شررر رهبررا  ،(0220) و هم راران  2ویلیآردیچر  های پژوهشی یافاه

                                                                                                                                             

1. Oldham & Cummings 

2. Ovuakporie  

3. Bledow 

4. Zahra 

5. Bamiatzi 

6. Ardichvili 
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وجه دخالرت نر اده    هیچ به را دستاما افراد زیر ،دهن  گیری مشاررت میتصمیمین  افر را درخود   ارانهم

رفاارهرای بتراۀ رهبرری    ای جرز برروز   ،  راره بردار بهرهی نوآور با های رهبران در محیه رنن .درگیر نمیو 

بلر و و  )هتران   های خالقانه به راالها یا خ مات تیاری ضرروری   زیرا این رفاارها برای تب ی  ای ه ، ن ارن

بره تقویرت    رفاارهای بتاۀ رهبرری  ره ن دریافادر مطالعۀ خود ( 6802و هم اران )زا ر (. 6800هم اران، 

 انیام . بنابراین خواهیم داشت: می رنانبردار راررفاار نوآوری بهره

 .ی دارددار معنیرنان تأثیر رار ربردارفاارهای نوآوری بهرهبر  رهبری بتاه رفاارهای سوم: فرضیه

 .ی دارددار معنیرنان تأثیر رار اراشافیرفاارهای نوآوری بر  رهبری بتاه رفاارهای چهارم:فرضیه 

نیازهرایی را   ، الزامرات و یم از آنهرا زیرا هر ، نم م  ی  یگر یرفاارهای باز و بتاۀ رهبری، رفاارهای

رهبرری  (. طبرق  6805، 0زا رر و ویلر ن  ) رنر   مری  و بررآورده  ت میر   ،ره دیگری قادر به تأمین آنها نیتت

نیراز بررای تقویرت رفاارهرای نروآوری اراشرافی و       رفاارهای رهبرری مورد بودن  با وجود مافاوت دوسوتوان

منظرور   بره  عوامر  ی برین  تعرادل  ؛ و توان آنها را در یم روی رد رلی رهبری ترریر  می ،رنانبردار راربهره

بلر و و  ) داز هرم، برقررار ررر   برردار  رفاارهای نوآوری اراشافی و بهرههای دوگانۀ  بخشیم از هر پشایبانی

در تعرالی   رنران راری دوسروتوان  ی از ترأثیر رفاارهرای براز و بتراۀ رهبرر     افزاییاثرات هم(. 6800هم اران، 

)الغامر ی،  رنر    حمایت میبردار ارهای نوآوری اراشافی یا بهرهرفاطریق بروز از بنگاهیعمل رد نوآوری 

در تیمی ره ه م اصلی توسرعه محصرول   (. 6800، 6وق؛ لین و مم دون6805، 6و هم اران ؛ لوئی 6800

 برر بایر   یرم رهبرر   ست یا در جایی رره هر م ررالن، توسرعه محصرولی بنیرادین و ج یر  اسرت،         ج ی  ا

ی تأریر  بیشرار   د انگیزه، تحریم ف ری و حمایت از یم محیه متاع اییا با ه مرفاارهای باز رهبری 

و رسی ن  تمررز مشار یم اییاد  ان با ه مرهبر در برخی مواقع،. (6868، و هم اران 5لیو) داشاه باش 

 نر ان   نره هرای   ایر ه  مخالف را در رنار هم قرار داده و برای رسی ن به ایر ۀ برترر،  های  ای هبه بهارین ای ه، 

و  4روزینرگ ) اسا  بهارین ایر ه، پریش رفاره و بره جلرو حرررت رنر        اوان  برتیم برن  تا  رد می  را مناس

 (.6808هم اران، 

                                                                                                                                             

1. Zacher & Wilden 

2. Lewis  

3. Lin & McDonough 

4. Lyu 

5. Rosing 
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های رو م و ماوسه بتریار   شررتدر ویژه  دسایابی به دوسوتوانی به در رنانتمررز بر رفاارهای رار

دوسوتوانی  های مخالف هزینهخت از توان و اساطاعت الزم برای پردا های بزرگزیرا سازمان ؛است حیاتی

برخوردارنر  و   یرا اراشرافی   ربرردا بهرره  مترئولیت نروآوری  بررای ایفرای    خارجیساخااری و اساخ ام افراد 

(. 6805، و هم راران  لوئی ) خود بگذارن داخلی  رنانرار عه ۀرها را ب توانن  تنها ی ی از این نوآوری می

دوسروتوانی  بره   هتان  تنهرا میبور گاهی رمایه انتانی و مالی، س مح ودیت دلی  های رو  ار به سازماناما 

 سراخت ای، زمینهدوسوتوانی (. در 6868، ربرال و هم ارانداده و بتن ه رنن  )یا ماوالی رضایت  0ایزمینه

رفاار نوآوری اراشرافی   به هر دووقت خود بای   داخلی رنانره در آن راربه ش لی است سازمانی و بافت 

سروییچ موقرت   شرام    ،(. دوسروتوانی ماروالی  6885، 6گیبترون و بیررینشراو    )اخاصراص دهنر   اربررد و بهره

و  6ون ورانر ه ) ی استیم  رخه زمان مبنایبربردار ن رفاارهای نوآوری اراشافی و بهرهبیداخلی  ررنانرا

 عنرروان یررم روی رررد جررایگزین برررای  نرروآوری برراز را برره ،گر رره برخرری از محققرران .(6882هم رراران، 

(، امرا  6808، 5داهالنر ر و گران  ) رننر   بیران مری  دسایابی بره دوسروتوانی   در های رو م و ماوسه  شررت

های پژوهشی  طبق یافاهاین، بر عالوه، انیام ش ه است نین روی ردی  مورد پای اریتحقیقات مح ودی در

آن  رنران ویرژه رار  هبر  بنگراه ایی تا ح  زیادی به منرابع داخلری   روی رده( موفقیت  نین 6802) 4ا و روپرژی

راررنران منیرر خواهر     رفاارهای نوآورانره دوسروتوان    به رفاارهای باز و بتاۀ رهبری ترری دارد. بتاگی 

( 6800و هم راران )  7رزینرگ مطالعه فراتحلیر   . طبق ناایج (6804، 2؛ زا ر و رزینگ6800)الغام ی،  ش 

ن ؛ ایرن محققران   ی راررنران مررتبه نیترا   طور مر اوم برا رفاارهرای نروآور     های رهبری به سبمیم از  هیچ

 مررتبه های رهبرری   بنابراین به سبمو پیچی ه و ماناقض است  ، امری،نوآوری: رهبری .0پیشنهاد دادن  ره 

 هرای رهبرری  نظریره های اصلی نوآوری است ره بایر  توسره   از ویژگی .6 رد )اشاره به دوسوتوانی(؛نیاز دا

عمل رد نوآوری را از سایر اشر ال  لزوم دوسوتوانی، ، این ه ر خالصهطو نوآوری مورد توجه قرار گیرد. به

( 6800و هم راران ) ریزینرگ   هبرری نروآوری توسره   ر مطالعه فراتحلیر  . رن  عمل رد سازمانی مامایز می

                                                                                                                                             

1. Contextual 

2. Gibson & Birkinshaw 

3 Van de Vrande  

4 Dahlander & Gann 

5. Xia & Roper  

6. Zacher & Rosing 

7. Roising 
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و هم راران  بلر و   اسرت. برین رفاارهرای رهبرری و رفاارهرای نروآوری راررنران       زیراد   همبتاگیحاری از 

دسرایابی بره دوگرانگی نروآوری،      دررفاارهای م م  رهبرری   تناوب یا به انیام نوبایرنن  بیان می( 6800)

زمان از رفاارهای نوآوری اراشرافی   برای پشایبانی همرارا  راربردی و یروی رد ورن   افزایی اییاد می هم

 ناییه خواهیم داشت:شود. در محتوب مین رنابردار رارو بهره

 ی دارد.دار معنیتأثیر  رنانراردوسوتوانی  بر رهبری دوسوتوان پنجم:فرضیه 

ی، با هر م  رهبرسوی از رفاارهای سازگار/ منعطف ابرازمتالزم  دوسوتوان،نوآوری  رهبری و ه ایت

و هم راران،   0شریباتا ) اسرت های فعلری نروآوری   تقاضرا برا   یدر هر برهه زمانی روی رد رهبری اتخاذ تطبیق

 و بروزرهبری الزم در سبم  انعطام حوشرایه الزم مانن  سط؛ رفاارهای رهبری سازگار/ منعطف. (6800

را ترأثیر برر رفاارهرای نوآورانره دوسروتوان راررنران        با هر م اییراد حر ارثر   رفاارهای رهبری دوسوتوان 

این انیام رفاارهای سازگار/ منعطف، . پذیرش رهبری برای ابراز (6800و هم اران،  بل ورن  ) مشخص می

رفاارهای رهبرری سرازگار/   متالزم ابراز خوب  ،بهینهزیرا دوسوتوانی  ؛خواه  رردتهی  را ت ین او فر رون 

 رفاارهرای سرازگار/ منعطرف    اسرت.  اییاد یم روی رد رلی سازگار رهبرری  با ه ممنعطف توسه رهبر 

هرای   در برهره  شرایه ماغیر برایترین سبم رهبری اساسی است ره با تعیین مناس جملۀ عوام  ، ازرهبری

(. 6808، 6الرسرون و وینبررگ  ) رنر   رمرم مری   رهبری دوسروتوان  تأثیر افزایش تحقق والف زمانی به مخ

 ،دهنر   نشان می رفاارهای رهبری سازگار/ منعطفاز خود در شرایه ج ی  و نوظهور نوآوری  هبرانی رهر

رننر    یریتمر  را هرای نروآوری   فرصرت ن دوسروتوا دهن  ره بای  به ش لی  شان نشان میبه راررنان واقعدر

 رمرز ، ج یر  انطباق برا شررایه    درهای رو م و ماوسه  شررت انتوانایی رهبر(. 6806 انگ و هیوقز، )

های رو رم و ماوسره    شررت(. رهبران 6884و هم اران،  6بتانتشود ) ها محتوب می ی این شررتبقا

برر  بر فناوری و مامرررز   بانیم هایشان و حررتفعالیتبودن  خالقانهو  سریع دلی  بهدارای فناوری پیشرفاه  و

الرووافمی و  ) خود، به توان بیشاری برای انطباق با شرایه ج ی  نتربت بره بقیره رهبرران نیراز دارنر       نوآوری 

 شود ره:ای به شرح زیر مطرح میفرضیه ،ناییه. در(6868، هم اران

نوآورانره  رفاارهرای   توان برر رهبرری دوسرو   در تأثیرگرذاری منعطرف   /رهبرری سرازگار   ششم:فرضیه 

 نقش میانیی دارد.دوسوتوان راررنان 
                                                                                                                                             

1. Shibata  

2. Larsson & Vinberg 

3. Bessant 
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ارتباطرات میران    دادن نمایشعنوان  ار وبی برای  به (0)، ش   هاهفرضی مرور ادبیات، و ارائۀ به باتوجه

 :ش ماغیرها ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش 5شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

هرا، جرز    نظرر نحروه گرردآوری داده   و ازهرای رراربردی   ه م جرز  پرژوهش   اسا پژوهش حاضر بر

طریرق ابرزار پرسشرنامه    های موردنیراز ایرن تحقیرق، از   شود. دادهیشی محتوب میهای توصیفی و پیماتحقیق

 ( و الرووافمی و هم راران  6802) 0راسوتاری»اساان ارد رهبری دوسوتوان با ابعاد رهبری باز و رهبری بتاه 

بردارانره از راررنران   د رفاارهای اراشرافی راررنران و رفاارهرای بهرره    ، دوسوتوانی راررنان با ابعا«(6868)

 (6868) الووافمی و هم راران » منعطف /رهبری سازگارو (« 6805و هم اران ) لوئی ( و 6800)الغام ی »

سرؤال مربروط بره     4رره   استسؤال  64این پرسشنامه دارای   .شآوری جمع« (6800و روداما و سوزوری )

                                                                                                                                             

1. Kassotaki 

رفاارهای باز 

 رهبری

 بتاه رفاارهای

 رهبری

H1 

H5 

H3 

 رهبری دوسوتوان

رفاارهای نوآوری 

 راررناناشافی ار

رفاارهای نوآوری 

 ررنانرا برداربهره

 دوسوتوانی راررنان

 /رهبری سازگار

 منعطف

H2 

H4 
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 دوسروتوانی راررنران  سؤال مربوط به  08و  رهبری دوسوتوانسؤال مربوط به  08منعطف،  /رهبری سازگار

، پرسشنامه پژوهش ناییها، از روایی صوری اسافاده ش . دره. برای بررسی روایی ابزار گردآوری دادهاست

وردار اخایار  ن  تن از خبرگان و اساادان دانشگاه ره در زمینه موضوع پژوهش از تخصرص ررافی برخر   در

مورد پرسشنامه اسافاده شر . همچنرین برا اسرافاده از تحلیر  عراملی       قرار داده ش  و از نظرات آنان دربودن ، 

ها ش  ره ناایج آن در بخش تحلی  داده اق امیی ی نیز به بررسی روایی سازه مربوط به ماغیرهای پژوهش أت

ناایج مربوط به آن  .آلفای ررونبا  بررسی ش ارائه ش ه است. پایایی ابزار سنیش نیز با اسافاده از ضری  

 .ارائه ش ه است (6)و ماغیرهای تحقیق در ج ول 

 
 های پرسشنامه پژوهشالؤمنابع سو  ها. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به متغیر2جدول 

متغیر
آلفای 

 کرونباخ
تعداد سؤاالتمحقق

067/8منعطف /رهبری سازگار
 (6868) الووافمی و هم اران

 (6800روداما و سوزوری ) و
4 

رهبری 

 دوسوتوان

( و 6802راسوتاری ) 022/8 رهبری باز

 (6868) الووافمی و هم اران
08 

 044/8 رهبری بتاه

دوسوتوانی 

 راررنان

و  لوئی ( و 6800)الغام ی  006/8 رفاارهای اراشافی راررنان

 (6805هم اران )
08 

 028/8 بردار راررنانرفاارهای بهره

 

هرای رو رم و ماوسره در شرهر ررمران      جامعۀ آماری در پژوهش حاضر م یران و راررنان شرررت 

ای تصادفی مورد اسرافاده قررار   گیری طبقه هتان . برای یافان حیم نمونه نیز، فرمول رورران و روش نمونه

مر ؛ لری ن   دسرت آ  نفرر از راررنران بره    605فرر مر یر و   ن 605گرفت و حیم نمونه پ  از انیام محاسبات 

نفر  620دلی  ماهیت ال ارونیم پرسشنامه، دسارسی برای بیشار م یران و راررنان وجود داشاه ره تع اد  به

ان . تحقیق حاضر ازلحاظ هر م رراربردی و ازنظرر    نامه نمودهدر قلمرو زمانی تحقیق اق ام به ت می  پرسش

سرازی معرادالت   هرا، از مر ل  ن فرضیهحیث زمانی از نوع مقطعی است. جهت آزموروش توصیفی بوده و از

ارز ماغیرهرای  اسافاده ش  و بررای اطمینران از صرحت الگوهرای سراخااری هرم       0افزار لیزرلساخااری و نرم
                                                                                                                                             

1. LISREL 
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مر ل معرادالت سراخااری، روی ررد آمراری      پژوهش، از تحلی  عاملی تأیی ی مرتبه اول و دوم اسافاده ش . 

بین ماغیرهای مشاه ه ش ه و ماغیرهای م نون است رره گراه   هایی درباره روابه جامعی برای آزمون فرضیه

یرابی  شود. اما اصطالح رایرج آن مر ل  یابی علی و گاه نیز لیزرل نامی ه میتحلی  ساخااری رواریان ، م ل

 (.0627)دهقانی سلطانی و هم اران،  معادالت ساخااری است

 

 های پژوهشیافته

های رو م و ماوسره را  ررتبه راررنان و م یران ششناخای مربوط های جمعیتویژگی( 6)ج ول 

هرا مررد و دارای   سرال اسرت. بیشرار نمونره     58ترا   60هرا  ده . بیشرارین درصر  فراوانری سرن نمونره      نشان می

 تحصیالت رارشناسی بودن .

 
 شناختی کارکنان و مدیرانهای جمعیت. داده2جدول 

 تحصیالت سن جنس

رد
م

 

ن
ز

ز  
ر ا

مت
ک

20 

30-
25 

از
ر 

شت
بی

 
35 

تر
کم

و 
م 

یپل
 د

ق
فو

 

ی
اس

شن
ار

ک
 

تر
اال

و ب
د 

رش
ی ا

اس
شن

ار
ک

 

 راررنان
 76 645 25 72 075 050 640 058 فراوانی

 02 24 02 02 54 62 25 62 درص 

 م یران
 002 620 00 002 000 25 8 620 فراوانی

 68 27 6 68 52 65 8 088 درص 

 

 اسمیرنوم اسافاده ش . -زمون رلموگورمها، از آبودن داده (نرمالبهنیار )برای بررسی وضعیت 
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 هابودن توزیع دادهبهنجاراسمیرنف جهت بررسی  -نتایج آزمون کلمگورف .3جدول 

-کلموگورف

 اسمیرنوف

 دوسوتوانی کارکنان رهبری دوسوتوان

رهبری سازگار/ 

 منعطف
رهبری 

 باز

رهبری 

 بسته

رفتارهای 

اکتشافی 

 کارکنان

رفتارهای 

بردارانه از  بهره

 کنانکار

 های نرمالشاخص
26/6 06/6 64/6 00/6 26/6 

05/8 00/8 72/8 08/8 00/8 

 60/0 66/0 64/0 50/0 85/0 مق ار آزمون

 820/8 822/8 804/8 670/8 664/8 یدار معنیسطح 

 

بودن تمرامی ماغیرهرا در سرطح    بهنیرار است لذا  84/8داری باالتر از  به این ه تمامی سطوح معنی باتوجه

 د.شو % مورد پذیرش واقع می24ان اطمین

جهت حصول اطمینان از  KMOقب  از انیام تحلی  عاملی تأیی ی برای ماغیرهای پژوهش، بای  آزمون 

منی و فعرال قیرومی،   ؤاسرت )مر   2/8گیری انیام شود. مق ار مناس  برای ایرن شراخص براالی    رفایت نمونه

 ه ش ه است.ارائ (4)(. ناایج مربوط به این آزمون در ج ول 0620
 

 و عدد آزمون بارتلت KMO. عدد 1جدول 

نتیجه و عدد آزمون بارتلت KMOعدد متغیر

Sig= 064/8رهبری سازگار/ منعطف  KMO= 762/8  
ها از شرایه الزم برای اجرای داده

تحلی  عاملی برخوردار هتان .

رهبری 

 دوسوتوان

Sig= 054/8 رهبری باز  KMO= 762/8  
زم برای اجرای ها از شرایه الداده

 تحلی  عاملی برخوردار هتان .

Sig= 006/8 رهبری بتاه  KMO= 704/8  
ها از شرایه الزم برای اجرای داده

 تحلی  عاملی برخوردار هتان .

دوسوتوانی 

 راررنان

رفاارهای اراشافی 

 راررنان
Sig= 046/8  KMO= 757/8  

ها از شرایه الزم برای اجرای داده

 ار هتان .تحلی  عاملی برخورد

بردار رفاارهای بهره

 راررنان
Sig= 047/8  KMO= 720/8  

ها از شرایه الزم برای اجرای داده

 تحلی  عاملی برخوردار هتان .
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گیرری بررای   ر شراخص رفایرت نمونره   دلی  این ره مقر ا   شود بهشاه ه میره در ج ول فوق مطورهمان

 د.شوگیری تأیی  مینهناییه رفایت نمواست، در 2/8هریم از ماغیرها باالی 

این ه ماغیر رهبری دوسروتوان و دوسروتوانی راررنران دارای بعر  هتران ،       به باتوجهدر پژوهش حاضر، 

ری سرازگار/ منعطرف   گیری مرتبه اول و دوم اسافاده ش . روایی ماغیر رهبر برای روایی آن از الگوی ان ازه

ییر ی مرتبره اول بررسری شر . برار عراملی       ألی  عاملی تها بع ی وجود ن ارد، با اسافاده از تحنیز ره برای آن

دهر  )دهقرانی   باش  ره ش ت ارتباط بین ماغیر پنهان و آش ار را در تحلی  متیر نشران مری  مق ار ع دی می

ده  ره هر ماغیرر توسره  نر  گویره     می ها نشانالؤهمچنین در این ج ول س .(0620سلطانی و هم اران، 

آورده  (2)گیری ماغیرهای پژوهش در جر ول  . ناایج مربوط به الگوی ان ازهمورد سنیش قرار گرفاه است

 ش ه است.

 
 گیری مرتبه اول و دوم متغیرهای پژوهش. الگوی اندازه0جدول 

 ابعاد متغیر
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معنی

 داری

 هاسوال
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی

وان
سوت
دو
ی 
هبر
ر

 

رهبری 

 باز
22/8 06/05 

 - 70/8 های مخالف ردن انیام رار به شیوهمیازشم

 20/06 70/8 های مخالف تشویق به آزمون ای ه

 00/00 70/8 رردن به انیام اق امات ریت ی تشویق

 68/06 08/8 دادن ام اناتی برای تف ر و اق ام متاق 

 74/06 77/8 پردازی به راررناندادن فضای ای ه

رهبری 

 بتاه
47/8 68/08 

 - 76/8 نظارت بر اه ام رالن و رنارل دسایابی به این اه ام

 08/06 06/8 هاها و روال اییاد روتین

 26/06 72/8 انیام اق امات اصالحی

 75/06 74/8 لزوم پایبن ی به قوانین

 72/08 26/8 هاپایبن ی به برنامه
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 ابعاد متغیر
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معنی

 داری

 هاسوال
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی

ان
رن
رار
ی 
وان
سوت
دو

 

رفاارهای 

اراشافی 

 نانرارر

25/8 04/02 

 - 08/8 به رار خود جتایوی ام انات ج ی  باتوجه

 04/02 04/8 به رار خود های مانوع باتوجه ارزیابی گزینه

 27/04 00/8 تمررز بر احیای محصوالت، خ مات یا فراین ها

 06/05 72/8 های منطبق با شرایهمشاررت فعال در فعالیت

 62/06 22/8 های نیازمن  آموخانلیتمشاررت فعال در فعا

رفاارهای 

بردار بهره

 راررنان

42/8 60/2 

 - 76/8 های با تیربه زیادیمشاررت فعال در فعالیت

 08/05 00/8 های با دانتان انیام آن مشاررت فعال در فعالیت

های معطوم به اه ام مشاررت فعال در فعالیت

 م ت روتاه
06/8 62/05 

ها با اسافاده از دانش شاررت فعال در انیام فعالیتم

 خود
70/8 46/06 

های سازگار با سیاست فعلی مشاررت فعال در فعالیت

 شررت
00/8 88/05 

ف
عط
 من
ار/
زگ
سا
ی 
هبر
ر

 

- - - 

 28/05 75/8 توان برقراری روابه خوب با همه زیردساان

 06/02 06/8 روزنگه اشان شایتاگی آموزش دی ن برای به

 26/05 75/8 آمیزح  مش الت ازطریق بحث و گفاگوی متالمت

 58/06 24/8 های مخالف برای ارائه راه ارهای ابا اری شنی ن ای ه

 78/00 26/8 تصمیم سریع درمورد اق امات الزم برای ح  مش الت

 

آورده ش ه اسرت   (7) ول   ره مقادیر آن در جش برای م ل محاسبه AVEو  CRهای همچنن شاخص

 است.یی  پایایی ترریبی و روایی همگرره ناایج مربوط به آن حاری از تأ

 
 شده محاسبه AVEو  CR. مقادیر 7جدول 

 نتیجه حد مطلوب بعد شاخص های برازش مدلمعیار ردیف

 قبول قاب  CR 70/8 > 7/8 پایایی ترریبی 0

 قبول قاب  AVR 22/8 > 4/8 روایی همگرا 6
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 ها و مدلزمون فرضیهآ
 آورده ش ه است. شراخص  6و  6سازی معادالت ساخااری در ش   ش ه با اسافاده از م ل م ل آزمون

 22/8معرادل   برازن گی و شاخص 852/8و  852/8ترتی   ها بهدر این الگو ریشه میانگین میذورات تقری 

معیرار ریشره   و  28/8براالی   برازنر گی  رشر ه بررای معیرا    دلی  این ره مقر ار محاسربه    دست آم . به به 27/8و 

دو الگرروی دسررت آمرر ، اعابررار و برازنرر گی برررای هررر  برره 80/8نیررز رماررر از  میررانگین میررذورات تقریرر 

محاسبه ش .  55/6و  22/6طرفی، نتبت رای دو به درجه آزادی در تحقیق حاضر أیی  ش . ازآم ه ت دست به

. سرت دهن ه برازنر گی براالی الگوها  نشان ،رمار است 6ر ع دی این ه این مق ار از مق ا به باتوجهناییه، در

سرازی معرادالت سراخااری را برا اعامراد رامر        الگوی مر ل  وتحلی  تیزیهتوان ناایج مربوط به می ،بنابراین

 مورد اسافاده قرار داد.

 

 

 
 

 صورت کلی  به هاسازی معادالت ساختاری برای فرضیه. آزمون مدل2شکل 

 یدار معنی در حالت ضرایب
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 صورت جزئی ها بهعادالت ساختاری برای فرضیهسازی م. آزمون مدل2شکل 

 یدار معنیدر حالت ضرایب 

 

گرزارش شر ه    (0)سازی معادالت ساخااری در ج ول ی مربوط به آزمون م لدار معنیضری  متیر و 

ادامه ارائه شر ه  اق ام نمود ره درهای پژوهش توان به بررسی فرضیهاین ج ول می است. با اسافاده از ناایج

 است.
 مربوط به آن دار معنی. ضرایب مسیر و مقادیر 1جدول 

 مسیر ردیف
ضریب 

 مسیر
t تأیید یا رد 

 تأیی  80/4 67/8 رفاارهای نوآوری اراشافی راررنان  رفاارهای باز رهبری 0

 تأیی  24/5 60/8 بردار راررنانرفاارهای نوآوری بهره  رفاارهای بتاه رهبری 6

 تأیی  20/7 46/8 دوسوتوانی راررنان  رهبری دوسوتوان 6

 تأیی  85/6 00/8 بردار راررنانرفاارهای نوآوری بهره  رفاارهای باز رهبری 5

 رد 64/0 80/8 راررنان اراشافیرفاارهای نوآوری   رفاارهای بتاه رهبری 4

 تأیی  06/5 62/8 رهبری سازگار/منعطف  رفاارهای باز رهبری 2

 رد 24/0 86/8 رهبری سازگار/منعطف  رفاارهای بتاه رهبری 7

 تأیی  28/6 67/8 راررنان اراشافیرفاارهای نوآوری   رهبری سازگار/منعطف 0

 تأیی  87/6 60/8 راررنان برداربهرهرفاارهای نوآوری   رهبری سازگار/منعطف 2
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داری  معنری سرازی معرادالت سراخااری، ضررای      از مر ل  های پرژوهش برا اسرافاده   برای بررسی فرضیه

ررو  ار باشر     -22/0بزرگارر و از عر د    22/0ها از عر د  دار است ره مق ار آن معنیآم ه هنگامی  دست به

(. 6802فریض و هم راران،   ؛ 0622، دهقانی سرلطانی و جنیر ی جعفرری   ؛ 0588منش و هم اران، رضایی)

برردار راررنران برابرر برا     رهبری با رفاارهای نوآوری اراشرافی و بهرره  ی میان رفاارهای باز دار معنیضری  

ی روی رفاارهرای نروآوری اراشرافی و    دار معنری باش . بنابراین رفاارهای باز رهبری ترأثیر  می 85/6و  80/4

و  برردار رفاارهرای نروآوری بهرره   ی میان رفاارهای بتاه رهبری برا  دار معنیبردار راررنان دارد. ضری  بهره

رفاارهای  بری دار معنیباش . بنابراین رفاارهای بتاه رهبری تأثیر می 64/0و  24/5برابر با  راررنان راشافیا

رفاارهرای نروآوری   ی روی دار معنری دارد؛ امرا رفاارهرای بتراه رهبرری ترأثیر       برردار راررنران  نوآوری بهره

 20/7وسروتوانی راررنران برابرر برا     ی میان رهبری دوسروتوان برا د  دار معنین ارد. ضری   راررنان اراشافی

 ی روی دوسوتوانی راررنان دارد.دار معنیرهبری دوسوتوان تأثیر  ،. بنابرایناست

 24/0و  06/5منعطرف برابرر برا     ی میان رفاارهای باز و بتاه رهبری با رهبرری سرازگار/  دار معنیضری  

منعطف دارد؛ اما رفاارهرای بتراه    زگار/ی روی رهبری سادار معنی. بنابراین رفاارهای باز رهبری تأثیر است

 ی میران رهبرری سرازگار/   دار معنری ی روی رهبرری سرازگار/منعطف نر ارد. ضرری      دار معنیرهبری تأثیر 

رهبرری   ،. بنرابراین اسرت  87/6و  28/6برابرر برا    بردار راررنانبهرهاراشافی و  رفاارهای نوآوریمنعطف با 

 دارد. بردار راررنانبهرهاراشافی و  های نوآوریرفاار بری دار معنیمنعطف تأثیر  سازگار/

( بررای بررسری اثررات غیرمتراقیم ماغیرهرای      tی )دار معنری ضری  متریر همرراه مقرادیر     (2)در ج ول 

توان به بررسی نقرش میرانیی رفارار سرازگار/     پژوهش گزارش ش ه است. با اسافاده از ناایج این ج ول می

 منعطف پرداخت.

 
 ط به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم. نتایج مربو3جدول 

 اثرات متغیر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیر وابسته میانجیمتغیر  متغیر مستقل ردیف

0 
رهبری 

 دوسوتوان

رفاار سازگار/ 

 منعطف

دوسوتوانی 

 راررنان

20/7 24/60 42/52 

46/8 02/8 22/8 

 



 5305 پاییز(، 32پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

12 

طریرق ماغیرر میرانیی    دوسوتوان و دوسوتوانی راررنان ازری ی اثر غیرمتاقیم میان رهبدار معنیضری  

داری برر دوسروتوانی    معنری رهبرری دوسروتوان ترأثیر     ،. بنرابراین است 24/60رفاار سازگار/ منعطف برابر با 

عنوان ماغیرر میرانیی در تأثیرگرذاری دو ماغیرر فروق       یه ماغیر رفاار سازگار/ منعطف بهنایراررنان دارد. در

 د.ایفای نقش دار

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

گررفان  توان بر دوسروتوانی راررنران برا درنظر   رهبری دوسوتأثیر این پژوهش با ه م مطالعه و بررسی 

انیرام شر . نارایج     های رو م و ماوسره در شرهر ررمران   نقش میانیی رفاار سازگار/ منعطف در شررت

 یدار معنیبردار راررنان تأثیر مثبت ی و بهرهرفاارهای باز رهبری بر رفاارهای نوآوری اراشافره  نشان داد

 و هم راران  برودالج ، (6802زا رر و هم راران )  ، (6800)الغام ی های  پژوهشهای این ناایج با یافاه .دارد

خوانی دارد؛ این پژوهشگران در پژوهش خود بره ایرن ناییره دسرت     هم (6860هام  و هم اران )و  (6800)

 یدار معنری بردار راررنران ترأثیر مثبرت    بر رفاارهای نوآوری اراشافی و بهره رفاارهای باز رهبرییافان  ره 

این نارایج   .دارد بردار راررنانرفاارهای نوآوری بهرهی بر دار معنیتأثیر مثبت  رفاارهای بتاه رهبریدارد. 

و  (6860) ای ته و وانرگ ، (6800بل و و هم اران )، (6860اوارووری و هم اران )های های تحقیقبا یافاه

رفاارهرای  برر   فاارهرای بتراه رهبرری   ها نیرز ترأثیر ر  در این پژوهش .سازگار است (6802و هم اران )زا ر 

ی برر  دار معنری ترأثیر   رفاارهرای بتراه رهبرری   نارایج نشران داد رره      .شر تأییر    برردار راررنران  نوآوری بهره

ایبن ی بره قروانین   سانباط نمود ره لزوم پتوان  نین اناییه میدر .ن ارد راررنان اراشافیرفاارهای نوآوری 

های منطبرق  های مانوع و همچنین مشاررت فعال در فعالیت سوی رهبران، مانع از ارزیابی گزینهها ازو برنامه

 ی برر رهبرری سرازگار/   دار معنری با شرایه راری برای راررنان ش ه است. رفاارهای باز رهبری تأثیر مثبت 

؛ منعطرف نر ارد   ی برر رهبرری سرازگار/   دار معنری ارهای بتاه رهبرری ترأثیر   ره رفا منعطف دارد، درصورتی

سروی رهبرران،   هرا از ایبن ی به قروانین و برنامره  توان  نین ناییه گرفت ره نظارت بر اه ام و پناییه میدر

آمیرز  بحث و گفاگوی متالمت طریقت ازح  مش الو  مانع از توان برقراری روابه خوب با همه راررنان

هرا برا نارایج    دارد؛ ایرن یافاره   دوسروتوانی راررنران  ی برر  دار معنری رهبرری دوسروتوان ترأثیر مثبرت      شود.می

، (6800و هم راران ) (، بلر و  6804(، زا رر و رزینرگ )  6885(، هری و ونرگ )  6800الغام ی )های  تحقیق

ه این ناییه های خود باین محققان در پژوهش .سازگار است (6802ا و روپر )( و ژی6808داهالن ر و گان )
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ایرن نارایج همچنرین     دارد. دوسروتوانی راررنران  دست یافان  ره رهبری دوسوتوان نقرش مهمری در بهبرود    

و انعطرام    ی ورار گی  نر ده نشان مری باش  ره می (6808و هم اران )های پژوهشی رزینگ  یافاه با همتو

و اسرافاده از   اسرت حیراتی   ،راررنران دوسروتوان  پررورش رفاارهرای نوآورانره     در تقویت ورفااری رهبران 

 ،نارایج  رنر .  رمرم مری  دوسروتوان  رفاارهرای نوآورانره   بره هر ایت    رفاارهای مخالف رهبرری  ای ازآمیزه

 رفاارهرای نروآوری  ی برر  دار معنری منعطرف ترأثیر مثبرت     همچنین حاری از آن است رره رهبرری سرازگار/   

توان برقراری روابره خروب برا     نباط نمود رهتوان  نین اساناییه می. دردارد بردار راررنانبهرهاراشافی و 

سوی رهبرران بره مشراررت فعرال     برای ارائه راه ارهای ابا اری ازهای مخالف  شنی ن ای هو  همه راررنان

ها با اسافاده از دانش خرود منیرر   های منطبق با شرایه راری و همچنین در انیام فعالیتراررنان در فعالیت

 د.شومی

 . هر ایت پیرروان بره   رننر   مری اییاد خالقیت و یادگیری برای بروز  محیه مناسبی ،رفاارهای باز رهبری

راررنران بره سروی     مشروق  رفاارهای بتراۀ رهبرری،  رمم بروز با  رالن تمررز بر دسایابی به اه ام سوی

طور ماقابر  بررای تقویرت رفاارهرای      رفاارهای باز و بتاۀ رهبری بهاست.  بردار نوآوری بهره رفاارهایبروز 

بره براالترین سرطح    رفاارهای باز و بتاۀ رهبری ره سطح  در زمانی. مؤثر هتان راررنان دوسوتوان نوآورانه 

عام  رفاارهای رهبری سازگار/ منعطف،  .یابن  نیز افزایش میراررنان دوسوتوان ، رفاارهای رسن  خود می

اررنان اسرت. بنرابراین، رفاارهرای    ردوسوتوان و رفاارهای نوآورانه دوسوتوان رهبری میانیی در رابطۀ بین 

اسرا   شود. بر عملیاتی میدوسوتوان، طریق آن رهبری است ره از ایمتیر بالقوه، رهبری سازگار/ منعطف

اسرار  شرغلی، آن    ررارای  ح  خالقانره مشر الت و مر یریت    در رفاارهای رهبری سازگار/ منعطف ابعاد

هرا و   ترنش  تواننر  بره شر   بهارری     مری  ر/ منعطرف فاارهرای رهبرری سرازگا   برخروردار از ر  دساه از رهبران

ارتبراط   ،برا راررنران مخالرف    توانن  می این، رهبران منعطفبر ای نوآوری را م یریت رنن . عالوهه تعارض

های ایرن تحقیرق    . یافاهراررنان تغییر دهن  مافاوت برقرار رنن  و رفاارهای رهبری خود را مطابق با نیازهای

اسرت و رهبرران بایر  منعطرف باشرن  و بررای تترهی         ای ینر  پیچیر ه  افر ،نروآوری  ره رهبرری  نیز نشان داد

ی ورار گی  دهنر .   ی از خرود برروز  رفاارهای پیچی ه، گترارده و گراه مخرالف    ،رفاارهای نوآوری راررنان

راررنان دوسوتوان حمایت از رفاارهای نوآورانه  دررهبری قوی  شایتاگیرفاارهای رهبری، یم مناس  

 شود. محتوب می
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ترأثیر مثبرت    راررنران  و اراشرافی  برداررفاارهای نوآوری بهرهاین ه رفاارهای باز رهبری بر  به باتوجه -

هرای رو رم و    شرررت  زمینره بافرت و   دردوسروتوان  رهبرری  بره   شرود ی دارد، پیشنهاد مری دار معنی

عمل ررد نروآوری    ردمنظور پیشرب  و بهبرای تقویت رفاارهای نوآوری راررنان ابزاری عنوان  هماوسه ب

 نگاه و توجه شود.منابع مح ود  وجودرغم  علی

داری  تأثیر مثبرت معنری   بردار راررنانرفاارهای نوآوری بهرهبه این ه رفاارهای بتاه رهبری بر  باتوجه -

هرا و انیرام اقر امات اصرالحی درراسراای مشراررت فعرال در        شود پایبن ی به برنامهدارد، پیشنهاد می

م ت و سرازگار برا سیاسرت فعلری شرررت مر  نظرر رهبرران در          معطوم به اه ام روتاههای فعالیت

 ها قرار گیرد.شررت

داری دارد، پیشرنهاد   به این ه رفاارهای باز رهبری بر رهبری سازگار/ منعطف تأثیر مثبت معنری  باتوجه -

ام انراتی   و بره آنهرا  های مخالرف انیرام دهنر      شود به راررنان اجازه داده شود ره رار را به شیوهمی

 برای تف ر و اق ام متاق  داده شود.

ترأثیر   برردار راررنران  بهرره  اراشرافی و  رفاارهای نروآوری به این ه رهبری سازگار/ منعطف بر  باتوجه -

هرای مخرالف بررای ارائره      ایر ه  هرا بره ارائره   شود رهبران در شررتداری دارد، پیشنهاد می مثبت معنی

راررنران توجرره رننرر  و سرعی رننرر  حرر  مشر الت ازطریررق بحررث و     راه ارهرای ابا رراری توسرره 

 آمیز را م نظر قرار دهن .گفاگوی متالمت

و دوسروتوان  برین رهبرری   میرانیی  م عام  مهم ف یرفاارهای رهبری سازگار/ منعط به این ه باتوجه -

ماوسره   های رو م و شررت رهبرانشود ، پیشنهاد میراررنان استدوسوتوان رفاارهای نوآورانه 

تقویرت رفاارهرای   برا هر م   دو رفارار   ایناز  ایآمیزهبتاۀ رهبری و یا رفاارهای باز  بروزتوانن  با  می

فهروم  هرا از م  ورار خود را رش  داده و رقابای رنن . آگاهی م یران سازمان ؛ رت نوآوری راررنان،

یت نرروآوری ی بررای هر ا  رهبرر هرای مقاضری    علرم بره سرربم   و نقرش آن در نروآوری و  دوسروتوانی  

. بنرابراین، نیراز بره آمروزش رهبرران و      شر  خواهر   تمرام  نفع و سرازمان   های ذی راررنان به نفع گروه

 ی ضروری است.منعطف رفااریا تب ی  راررنان درمورد دوگانگی نوآوری و نیاز به تغییر 

گراهی  سرطح آ  یارتقرا ایرن تحقیرق بررای    های  توانن  از یافاه های رو م و ماوسه می شررت رهبران

رفاارهرای براز   هرای   مرورد نقرش  ین  نروآوری و اییراد حتاسریت در   اهای فر پیچی گی خصوصدر راررنان

 و تقویرت  ر پررورش ف و همچنرین د رفاارهرای رهبرری سرازگار/ منعطر     رهبری، رفاارهای بتراۀ رهبرری و  
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ص خصرروهرای الزم در  آمرروزشراررنران   بهارر اسرت برره  ایررن،  برر  . عررالوهبهررره بگیرنر  رفاارهرای نروآوری   

 رهبرری رمرم  دوسروتوان  رفاارهرای  در پاسخ رارا بره   ین آگاهی به راررنانا ی داده شود، زیرادوسوتوان

رفاارهرای  برین  تعامر    بررای برقرراری  رن  تا راهی برای رمم به خود  می نفعان را نیز تشویق رن  و ذی می

 .پی ا رنن بردار نوآوری اراشافی و بهره
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