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در این پژوهش برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری مؤسسات
مالی بانک ملت به عنوان جامعۀ آماری انتخاب شده اند .پدژوهش حاضدر از ندو کداربردی
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سپس با استفاده از نرمافزار  Spssآمارها تجزیه و تحلیل شدند .مؤسسات مالی بانک ملت
به عنوان جامعۀ آماری دارای  50گروه زیرمجموعه می باشد که دارای  2000نفدر کارمندد
است بر اساس جدو مورگان تعداد نمونۀ مورداستفاده در این پژوهش  322نفر هستند.
برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری رابطۀ اقتصداد ندوآوری بدا
مؤلفه های دووجهی رهبری-مدیریتی مورد سنجش قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصدله از
تجزیه و تحلیل آماری بین بعد عقلیرایی اقتصاد نوآوری و ابعداد فرهند ،ندو رهبدری
وظایف اصلی هد کاربردی مدیریت دووجهدی و همچندین مددیریت دووجهدی و ابعداد
عقلیرایی و انسانگرایی و اقتصاد نوآوری رابطۀ نسبتاً معنیداری برقرار اسدت کده شددت
جریان آن متوسط و جهت آن مستقیم است .نتایج حاصل از ایدن مطالعده نشدان داد کده
اقتصاد نوآوری با تمامی ابعاد مدیریت دووجهی از جملده فرهند ،ابعداد رهبدری هدد
کاربردی وظایف اصلی و ساختار مدیریت رابطۀ معناداری دارد .بنابراین با ترسدیم نقشدۀ
راه جدید بر اساس روش اقتصاد نوآوری می توان سب خلق ارزش یدادگیری شدناخت و
انییزۀ هرچه بیشتر کارکنان گردید که این مهم خود در گرو داشتن اسدتراتژی دووجهدی
رهبری-مدیریتی هموار میگردد.

واژههای کلیدی :رهبری مدیریت دووجهی اقتصاد نوآوری

مقدمه
تغییرات مستمر و پویایی جوامع امروزی سازمان های مختلف را بر آن داشته است
تا به سوی شفافسازی نقاط قوت و ضعف سازمانی خود و شناسایی فرص هتا و
تهدیدات موقعی
حرک

محیطی گام بردارند .این امر مستلزم وجود مسیری روشن بترای

سازمان ها اس

که از طریق داشتتن رهبتری کارآمتد و اقتصتادی نوآورانته

محقق می گردد .در هر سازمانی باید اصول مدیری

و رهبری ،توأمان پیاده شوند و

تفکر و روح فرهنگی حاکم بر سازمان به اجرا و پیادهسازی این دو وجه رهبتری-
مدیریتی گرایش داشته باشد .از اینرو ،داشتن رهبتری دووجهتی متی توانتد بترای
سازمان ها در جه

بهبود فعالی

و دستیابی به اهداف بسیار سودمند باشتد و ایتن

مهم در قالب اقتصاد نوآوری در سازمان هایی با خالقیت

و تغییتر مستتمر محقتق

می شود .اقتصاد نوآوری سبب باال بتردن و ارتقتای عملکترد ستازمانی در راستتای
دستیابی به اهداف و همسوسازی و همگامی هر چه بیشتر منابع انسانی با ستازمان
می باشد .بدیهی اس

که با ارتقای دستاوردهای سازمانی و تحقتق رشتد و توستع

سازمانی ،می توان انتظار داش

که توأمان رشد فردی و سازمانی منابع انستانی نیتز

صورت پذیرد .این مهم سبب رضای

هرچته بیشتتر کارمنتدان و ارتقتای تعهتد و

نشاط سازمانی آنها میگردد و همافزایی توان آنها را در راستای بهبتود عملکترد و
خواس

سازمان سبب میشود .مدیری

نوین به طتور کلتی نتوآوری را بتهعنتوان

کلیدی برای دستیابی به رشد و تحقق اهداف سازمانی می داند که ایتن نتوآوری بتا
ایجاد همدلی میان منابع انسانی سازمان از طریق مدیریتی شتفاف و همدالنته میتان
افراد (مدیری

ارزش) اجرایی میگردد.
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توسع زندگی اجتماعی و شتهری در دنیتای امتروز مستتلزم ستب
متفاوت و جدیدی اس

رهبتری

که با استفادۀ بهینه از منابع و دارایی های مادی و انستانی،

اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توستع ظرفیت هتا و استتفاده از آن هتا
باشد .رهبرانی که بتا خلتق چشتمانتدازهای نتوین ،تتدوین و توستع بیتنشهتا و
الهامبخشی موجب تحول و نوآوری شوند و با برانگیختن پیروان و ایجتاد تعهتد و
مسئولی پذیری و هماهنگی در آن ها ،عوامل و عناصر سازمانی را بته گونته ای بته
کار گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبتات رشتد آن را فتراهم
می سازند .این رهبران توانایی عمل مؤثر در شرایط پیچیده و مخاطرهآمیز را داشتته
و این توانایی را در خود و زیردستان خود به وجود می آورند که در برابر چالش ها
هتای احتمتالی واکتنش مناستب از ختود بتروز دهنتد .رهبرانتی کته بتا

و فرص

مسئولی پذیری و بهکارگیری قوۀ تخیل خود و تحقق تخیالت و ایده ها ،موجبتات
تعهد ،مشارک
نهای

داوطلبانه و تالش فتو العتاده را در زیردستتان فتراهم آورده و در

سازمانها را به سم

سازمانهای یادگیرنده هدای

میکنند .چنین رهبرانتی

را رهبران تحتولی متی نامنتد (مرتضتوی .)17 :1390 ،ستازمان هتای یادگیرنتده در
محیط های درحالتغییر و متالطم امروزی شکل می گیرند و خواستار آن هستند کته
از طریق بهکارگیری شیوههای نوین اقتصادی کته بتا دو وجته رهبتری و متدیری
سازمان همگام شده اس  ،به سم
پت

تعالی و توسع خود گام

بردارند.

پیتتروز ایتتن میتتدان متتدیرانی هستتتند کتته ستترمایههتتای ستتازمان را بتته

اثربخش ترین ،کاراترین و بهرهورترین طُر ممکن به کار گیرند .عمتدۀ منتابع هتر
سازمانی منابع انسانی ،مالی و فنی آن اس
سم

اما مسلماً سرمای انستانی تعیتینکننتدۀ

و سوی دیگر سرمایه هاس  ،زیرا نیروی انسانی اس

و با برنامهریزی ،دیگر منابع را به خدم

گرفته اس

که با توانایی های خود

(یعقوبی و همکتاران:1389 ،

.)15

برای حصول توانمندی های سازمان ،که خود آن نیز در گرو توانمنتدی منتابع
انسانی آن اس  ،باید اقتصاد سازمان به عنوان یکی از ارکان اصلی حرک

سازمانی،

پویا گردد و همگام با اقتصاد جهتانی گتام بتردارد کته ایتن مهتم در گترو داشتتن
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اقتصادی نوآور و خالقی محور اس

.

از طریق اقتصاد نوآوری منطق حاکم و فنآوریها ،روش ها و مفاهیم نوآورانه
به روشی خاص تحول می یابند تا چیزی نو بیافرینند و بته صتورت مستتمر شتکل
دهند .تحقق اقتصاد نوآوری در گرو یت  ،یتافتن رهبتران تغییترات مستتمر و دو،
وجود توان تغییر منابع و توانمنتدی هتا بته ارزش هتای نتوین و منتافع رقتابتی در
سازمان ها و جوامع نوآور اس
ی

(داونپورت .)37 :1391 ،تحقق اقتصاد نوآورانته در

سازمان مستلزم وجود رهبری خال و کارآمد اس

گرو تلفیق مؤلفه های رهبتری-متدیریتی ستازمانی است
چارچوبی دس
را هموار

و وجود رهبری خال در
تتا در نهایت

بتتوان بته

پیدا کرد که مسیر دستیابی به تحرک اقتصادی و توستعه ستازمانی

سازد.

به تعبیر چین سازمانهای موفق نیازمند کارکنانی هستند کته بتیش از وظتایف
معمول خود کار کنند و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند و به طور
داوطلبانه در جه
رفتارهایی اس

تحقق اثربخشی همکاری جمعی داشته باشند؛ سازمان نیازمنتد
که فراتر از انتظارات رسمی نقش هستند ،ولی برای بقتای ستازمان

بسیار مهم و حتی ضروری هستند (شعبانی و همکاران .)39 :1390 ،داشتتن متدل
دووجهی رهبری-مدیریتی سبب می گردد تا با تکیته بتر اصتول حاصتل از آن ،بتا
هدف همگامی بیشتتر کارمنتدان بتا ستازمان ،کارمنتدان بتاانگیزه و خودکارآمتد و
خودکنترل گردنتد و بته صتورت خودیادگیرنتده بته طتور مستتمر در راه توستع
سازمانی گام بر دارند که این مهم با اقتصادی نوآورانته تحقتق متی یابتد .از ایتنرو
پرداختن به دووجهی رهبری-مدیریتی اقتصاد نوآوری به عنتوان امتری مهتم متورد
توجه قرار گرف .
سؤال اصلی
آیا بین مدیری

چند وجهی با اقتصاد نوآوری رابط معناداری وجود دارد؟

سؤاالت جانبی
آیا میان بعد فرهنگی مدیری

دووجهی با اقتصاد نوآوری رابط معناداری دارد؟
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آیا میان بعد رهبری مدیری

دووجهی بتا اقتصتاد نتوآوری رابطت معنتاداری

دارد؟
آیا میان بعد هدف کاربردی مدیری

دووجهی اقتصاد نوآوری رابط معناداری

دارد؟
آیا میان بعد وظتایف اصتلی متدیری

دووجهتی بتا اقتصتاد نتوآوری رابطت

معناداری دارد؟
آیا میان بعد ساختار مدیری

دووجهی بتا اقتصتاد نتوآوری رابطت معنتاداری

دارد؟
ادبیات پژوهش
ریشههای توانمندی همهجانبۀ سازمانی

سازمان برای توانمندی همه جانبته از

تاشمن و اوریلی بیان می دارند که توانایی ی

هسته قابلی های پویای آن نشأت می گیرد .توانمندی همته جانبته مستتلزم داشتتن
مدیر ارشدی برای انجام دو وظیف بحرانی اس  .اول ،آنها باید توانایی عینتی درک
تغییرات در محیط رقابتی خودشان را داشته باشند که آن شامل تغییترات بتالقوه در
فناوری ،رقاب  ،مشتریان و مقتررات متی باشتند .دوم ،آنهتا بایتد در فرصت هتا و
تهدیدات توانایی واکنش مناسب را داشته باشند .همچنتین بایتد توانتایی تصتاحب
آنها را به وسیل رسیدگی مجدد به دارایی ملموس و غیرمترقبه بترای رستیدگی بته
چالش های جدید را داشته باشند .به عنوان ی
شامل ی

قابلی

پویا ،توانمندی همته جانبته،

مجموعه پیچیده از روال ها می باشد که از جمله آنها عدمتمرکتز ،تمتایز،

یکپارچگی هدفمند و توانایی رهبری ارشد برای سازماندهی پیچیدۀ تجارت اس ،
که مستلزم پیگیری همزمان اکتشتاف و بهتره بترداری از آنهتا است  .توستع ایتن
قابلی های پویا یکی از وظایف اصلی مدیری
توانمند نیازمند داشتن استراتژی نوآور اس

اجرایی اس  .برای داشتن سازمانی

که مدل هتای کستب وکتار نتوآوری را

برای ارزش های گسسته و پیوسته در شبکه های تجتاری جمعتی و گروهتی است
(هرلد.)28 :2007 ،
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تحلیل رابطۀ استراتژی متعادل دووجهی رهبری مدیریتی
اجزای کلیدی این تعریف عبارت اند از :استراتژی متعتادل دووجهتی :ایتن واژه بته
مفهوم «توازن سازمانی» ،تمرکز بر دامن مهارتهای گوناگون و ظرفی
و همچنین توانمندی در نوگشتگی ،یعنی انرژیزایی مثب
اس  .ی

سازمان «نامتعادل» ممکن اس

نبود انرژی خال و مثب

های دوگانه

و ایجتاد تغییترات پویتا

به دلیل نگترشهتای متدیریتی محتدود،
بته ستوی

برای تغییر ،فقدان مهارت و ناتوانی در حرک

مدلهای سازمانی و کسبوکار نوظهور ،فلج شود( .تاشمن)18 :1996 ،
به طور کلی ،مدلهای کسبوکار چند وجهی را میتتوان بتهعنتوان متدیری
همزمان چندین مدل کسب وکار تعریف کرد بته طتوری کته در اقتصتاد نتوآوری،
نمی توان مدیری

را صرفاً به عنوان ی

مدل کسب وکار موفق در نظتر گرفت

معموالً خیلی زود از رده خارج می شود و ضمانتی هم برای موفقیت

کته

آن در آینتده

وجود ندارد .در عصر کنونی ،سازمانها نیازمنتد مجموعته متدلهتای کستبوکتار
جایگزین مدل های سنتی هستند .به طور کلی سازمان ها برای بقای خود در جامعت
پویا و متغیر امروزی نیازمند به کارگیری همزمان استراتژی های نوآوری پیوستته بتا
افزایشی و گسسته یا ناگهانی هستند که آن نیز مستلزم همکاری گروهی شبکه های
کسب وکار اس  .این شبکه ها شامل نظام زیس محیط ،گروه هتای صتنعتی ستنتی،
زنجیرۀ عرضه و تقاضا و زنجیرۀ ارزش شرک

های داخلتی است  .رمتز موفقیت

سازمان ها ،همافزایی هوشمند شبکه هتای کستب وکتار در نتوآوری ارزش و انجتام
وظایف درونسازمانی اس  .استراتژی متعادل دووجهی بیانگر توانتایی ستازمان در
جوانسازی مستمر خود با ارزشهای نتوآوری بتهواستط متدلهتای کستبوکتار
چندگانه اس  .بنابراین رویکرد مدیری

استراتژی

متعادل دووجهی ،توانایی هتای

ضروری برای جتوانستازی بتا انترژی ستازمانی را از طریتق متدیری

دووجهتی

مدلهای چندگانه کسب وکار فراهم میکند که در شبکههای تجاری شراکتی شتکل
گرفته اس ( .داونپورت)181 :1391 ،
بتته طتتوری کلتتی متتیتتتوان بیتتان داشت

کتته کستتبوکتتار عبتتارت اس ت

از

ارزشگذاری به مشتری ،ترکیب شبکه های ارزش بترای دستتیابی بته ارزش متورد
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نظر ،حفظ تواناییهای استتراتژی

بته متوازات حفتظ توانتایی شتبکههتای ارزش

سابرین ،رهبری و قادر سازی مستمر ،بتازآفرینی بته منظتور دستتیابی بته اهتداف
چندگانه ذینفعان و سهامداران (داونپورت .)180 :1391 ،متدیران بایتد در جهت
همگرایی دو متدل کستب وکتار گسستته و پیوستته تتالش کننتد ،از آنجتای یکته
نوآوریهای پیوسته نسب

به نوآوریهای گسسته جذاب تر هستند ،لذا ستازمان هتا

با به کارگیری آنها به طور سیستماتی

از تهدیدات گسسته چشمپوشی میکنند ،این

فرآیند تا جایی پیش میرود که دیگر زمانی برای جبتران بتاقی نمتیمانتد .صتنایع
بزرگ تح

فشار مراجع قدرت ،بته استتفاده از متدل کستبوکتار ستنتی تشتویق

میشوند و از اندیشیدن به مدل های نوآوری گسسته بازمیماننتد .طبتق نظتر گرنتد
( )2002سازمان هایی که نگرش نوآوری گسسته دارنتد موفتق تتر از ستازمان هتایی
هستند که فقتط بتا نگترش نتوآوری پیوستته بته فعالیت

ختود ادامته متیدهنتد.

(کریستنسن)41 :2003 ،
نوآوری
نوآوری مفهوم وسیعی اس

که تعاریف مختلفی دارد؛ از جمله می توان به تعریتف

کارنگی و بالتین ( )1993اشاره کرد که نوآوری را پدیده ای جدید یتا بهبتود یافتته
می داند که به وسیل مؤسسه برای خلق ارزش افزوده (بته صتورت مستتقیم بترای
مؤسسه یا به صورت مستقیم برای مشتریان آن) به کار گرفتته متی شتود .همچنتین
لیوینگستون ( )1998نوآوری را تولیدات جدید یا فرآینتدهایی کته باعت

افتزایش

ارزش محصتتوالت جدیتتد تولیتتد شتتده بتترای استتتفاده خالقانتته از اطالعتتات و
سیستم های مدیری

منابع انسانی تعریف می نماید .بر اساس نظتر چتن و دیگتران

( )2004نوآوری به معرفی ترکیب جدیتد از عوامتل اساستی تولیتد درون سیستتم
تولیدی اشاره دارد .سرمایه نوآوری قابلی

و توانایی سازماندهتی و بته کتارگیری

تحقیق و توسعه ،فناوری های جدیتد و محصتوالت بتدیع بترای بترآوردهستاختن
عینتی در کنتار

نیازهای مشتریان می باشد .به طور کلی نوآوری همانند هر فعالیت

نبوغ و استعداد ،نیازمند دانش ،توجه و سختکوشی همه دست انتدرکاران است
آنچه در میان کارآفرینان مشترک اس

گون خاصی از شخصی

نیس

و

بلکه تعهتد
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به نوآوری بوده اس  .همچنین نوآوری را بستر پیروزی در کسب وکار

سیستماتی

می دانند تا مدیران در پی شناستایی ستازوکار چرخت فنتاوری و جویبتار نتوآوری
بتوانند به کم

انجام دگرگونی های ناپیوسته در سازمان به امتیازهتای ناشتی از آن

برسند .خالقی

روزمتره

و نوآوری استعدادی مرموز نزد افراد نیس

برای برقراری روابطی اس
اس

بلکه فعالیت

که قبالً دیده نشده اند و برقترای ارتبتاط بتین مستاللی

که معموالً در کنار هم قرار نمیگیرند (محبی.)185 :1390 ،

اقتصاد نوآوری
اقتصاد نوآوری از نظر داونپورت ( )1392زیربنای جدید جهانی برای خلق سترمای
شبکه های انسانی و مجازی اس

که با ایجاد توانمندی و قابلی

کارآمتد از طریتق

نظام های زنده و در لحظ ارتباطی و اطالعاتی مبنای فعالیت هتا و تکامتل اقتصتاد
نوین می باشند .در اقتصاد نتوآوری منتابع ارزش از طریتق دانتایی و سترمایه هتای
فکری تحقق می یابد و شامل دارایی های فیزیکی نیس  .اگر دانایی و سترمایه هتای
فکری به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرند ،بتازده فزاینتده ای خواهنتد داشت .
نوآوری در اقتصاد نوآوری یکپارچه اس  ،یعنی تلفیتق شایستته ای از نتوآوری در
خدمات ،فرآیندها ،مدل ها ،برنامهریزیها و برنامههای کستب وکتار و دیتدگاههتای
مدیریتی را در کنار نوآوری در محصول فیزیکی به همراه دارد .در اقتصاد صتنعتی
مالکی

متعلق به گروهها و افراد قدرتمند و سرمایهداران بزرگ بود ولی در اقتصاد

نوآوری قدرت توزیع شده و رشتد سترمایه از طریتق کارآفرینتان جدیتد حاصتل
می گردد .در اقتصاد نوآوری مدل های آموزشی فتردی و آمرانته جتای ختود را بته
یادگیری تعاملی ،خودجوش ،چالشتی فراگیتر و ختودتنظیمی داده است
فیزیکی اهمی

و مکتان

خود را در مقایسه با شبکه هتای ارتبتاطی یتادگیری از دست

داده

اس  .یادگیری دوسویه زیربنای تولید دانایی و نوآوری اس  .مدل های کسب وکار
از حال

سنتی و سلسلهمراتبی و دیوانستاالری ختارج شتده و در ستطح جهتانی

گسترده شده اس  .سیر تحوالت جهانی از مهندسی ارزش به متدیری

ارزش و از

سرمایه های ملموس به ناملموس تغییر پیتدا کترده است  .مشتتریان دانشتگر ختود
موجتتب خلتتق و آفتترینش نتتوآوری در صتتنایع و ستتازمانهتتای مختلتتف هستتتند.
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مصرفکنندگان همراه با تولیدکنندگان ارزش مشترکی را ایجتاد متی کننتد تتا نیتاز
مشتریان به بهترین نحو تأمین شود .مدیری

دانایی مبتنی بتر مشتتری جتز منتابع

قوی خلق ارزش های جدید در سازمان های نوین هستند .هتمافزایتی زنجیتره هتای
عرضه و تقاضای جهانی ،جهانیستازی اقتصتاد و یکپتارچگی شتبکه ای عرضته و
تقاضا شکلگیری تحقق ارزش های خالقانه را میسر می ستازد .نتوآوری ارزشتی از
زنجیری عرضه به زنجیره تقاضا جابهجا می شود و این امتر بتا تمرکتز بتر توستع
دارایی ها و سرمایه هتای ستازمانی و انستانی و اعتتالی اشتتهار ستازمانی صتورت
می پذیرد .در اقتصاد نوآوری ستاختارهای دیتوانستاالرانه دوران صتنعتی در حتال
تغییر به ساختارهای کنترل کیفی متکی به شبکه های یکپارچه می باشند .سنجه هتای
نظام ارزیابی عملکرد سازمانی در قالب ارزیابی عملکرد شبکه ای به عتواملی چتون
کشف و آفترینش ،تولیتد دانتایی ،خالقیت

و دستتیابی بته ارزشهتای متداوم در

چارچوب نظامهای خودکنترلی اتکا دارند (داونپورت.)37 :1391 ،
ابعاد اقتصاد نوآوری
در مدیری

عصر گذشته ،عقلگرایی یعنی اتکا بر استدالل می باشتد کته پتر تمتامی

شئونات آن چون تفکر ،برنامهریزی و تصمیمگیری عقالنتی اثرگتذار بتوده است .
و معلولی در رأس دیدگاه های جوامتع پیشترفته

عقلگرایی با اعتقاد به روابط عل

حاضر قرار داشته اس  .عقلگرایی کسبوکار و آموزش دیدگاهی حتالز اهمیت
ممتاز بوده اما با این حال ،محدودی

های عقلگرایی قادر نیس

انگیزه ،اشتیا و ترغیب کارآفرینان برای خلق ی
ذهن دانشمندان در آزمایش ی

و

توضیحی راجع به

ایدۀ جدید تولیدی و یتا تبلتور

پدیدۀ شهودی اراله دهد .بنابراین به نظر می رستد

ابعاد مهم دیگری نیز مورد نیاز اس  .بر طبق نظتر پیتتر ستنگه ( )2001در اقتصتاد
نوآوری سه بعد «طبیع

گرایی»« ،عقلگرایی» و «انسانگرایی» و اثرات متداوم آنهتا

بر روی یکدیگر ،دیدگاه های اصلی مدیری

استراتژی

این گونه موارد تنها با درک این موضوع میسر است
مفاهیم طبیع

نوین را تشکیل متی دهنتد.
کته چگونته یکپارچتهستازی

گرایتی ،انستانگرایتی و عقلگرایتی همتدیگر را بتر متی انگیزاننتد.

طبیع گرایی از احساس درونی تعلق به نی

نشأت متی گیترد و برآمتده از حت
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درونی هر انسانی به عنوان جزلی از خلق
حیات باطنی اس

و هستی اس  .انسانگرایتی برگرفتته از

که منطق ،احساس و شعور را به هم پیوند می دهد و نهایتاً ما را

قادر می سازد آنها را به یکدیگر مرتبط سازیم .به عبتارت دیگتر ،انستانگرایتی بته
مجموعه ای از عقل ،هیجان و هشیاری اطال می گردد که می تواند موجب پایداری
ی

زندگی سرشار از جوشش و تجلی در ارتباط با خود و دیگران باشد (تسکات،

:2001

.)6

امروزه نوآوری و خالقی

در ابعاد مختلف ،در جوامع و سازمان هتای پیشترو

به عنوان فرآیند مقدم و اصلی انجام کار می باشد .بازآفرینی فرایندهای کستب وکتار
در قالب مدیری

تغییر در تفکر بسیاری از صنایع و شترک هتای نتوین بتهعنتوان

الگو پذیرفته شده اس

(ویسکو.)20 :1996 ،

استراتژی متعادل دووجهی و انرژی سازمانی
استراتژی متعادل دووجهتی قتابلیتی است

کته ستازمان هتا از طریتق بتهکتارگیری

مدل های چندگان کسب وکار و به واسط نوآوری ارزش می توانند خود را جتوان و
نوگشته نمایند .انرژی سازمانی نیروی پتیشبرنتده ای است

کته بترای نتوآوری و

نوگشتگی به کار می رود .نتیج کار نیز حاصل تقابل و تعامل پویا بین فعالی هتای
چندگانه اس  .البته این تعامل از روابط فعالی های پویای سازمان در زیس محیط
کاری کسب وکار خود شامل زنجیترۀ عرضته و تقاضتا و زنجیتره ارزش و شترایط
سهامداران ناشی می شود .مفاهیم آنتروپی و نوظهوری از راه ترکیب ،نیاز به تجدید
انرژی سازمانی از طریق ارتباط پویای مدلهای کسبوکار را بهتر تشریح متیکننتد
(گستل .)19 :2002 ،نوآوری نتیج افکار خالقتی است

کته انیشتتین آن را بتازی

ترکیبی می خواند .در احیا مدل تجاری با سازمانی ،نقش دوگان مفاهیم آنتروپی و
نوآوری از طریق نوآوری ،حیاتی اس

کاربرد آنتروپی در رابطه با نوآوری اس

به تغییرات کیفی ای تأکید می کند که از لحاظ ماهی
باع

و

پیشبینی ناپذیرنتد .خالقیت

تغییر کیفی و پویای سازمان های صنایع و اقتصاد اس  .در تئوری های جدید

اقتصاد نیز مفهوم افزایش سودآوری بیتانگر فرضتی توستع اقتصتادی بتا اتکتا بتر
شرایط پویای شبکه های دانش و نتوآوری است  .همانگونته کته آنتروبتی نشتانگر
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کاهش انرژی در انجام کار اس  ،انرژی نیز بیانگر ظرفی
:1994

(آرتتور،

انجام کار اس

.)12

به طور کلی می توان بیان داش
که به مدیری

مفهومی اس

که چالش های دووجهتی رهبتری -متدیریتی

مدل های چندگانه کسب وکار همراه با نوآوری اطال

می شود ارزش پیوسته و گسسته در زیس
تجاری مشارکتی اس

محیط کسب وکار که شامل شتبکه هتای

.

این رویکرد نیازمند قابلی های چندگان مدیری

اس  .مدیران باید به شتکل

مؤثرتری در مؤسسات بزرگ به کار گرفته شده و فرهنگ قوی اعتقتادات و منطتق
موفق مدل کسب وکار را نهادینه کنند؛ بدین ترتیب ،کارکنان انگیزۀ کمتری در ترک
سازمان داشته و کمتر به دنبال مدلهای خارجی موفق خواهند بود .از سوی دیگتر،
سازمانهایی که از مدلهای جدید استفاده متیکننتد ،تتالش بیشتتری بترای دوری
می کنند .الزم اس

به این نکتته توجته کترد کته متدیری

پیشگامبودن سازمانها نیس
ممکن اس

بته معنتای

استتراتژی

بلکه سازمانها در راستای استفاده از نتوآوری ارزش،

پیشگام باشند .اصوالً سازمان و یا شرک

پیشگام ،شرکتی اس

که در

کامتتلترکتتردن استتتاندارد جدیتتد صتتنعتی دخیتتل بتتوده و در راستتتای آن از متتدل
کسب وکار استفاده کند .متقابالً ،ی
که از سوی ی

شرک

شواهد حاکی از آن اس

شرک

می تواند دنبالهرو صنع

جدیدی باشد

پیشگام خلق شده و نوآوری آن در بازار گستردهتر است .
که مدل های کسب وکار چندگانته از طریتق شتکلگیتری

شبک نوآوری در زیس محیطهای موجود شکل گرفته اند .اقتصاد نوآوری کتاربرد
رویکرد متدیری

استتراتژی

جدیتدی بته نتام استتراتژی متعتادل چنتدوجهی را

ضروری دانسته اس .
نقشۀ نوآوری
سازمان ها با هدف حفظ بقا و جذب مشتری جدید باید به رقاب

پرداخته و پیگیر

انواع نوآوری اعم از افزایشی معماری و گسسته باشند .مدیران با ترسیم تالشهای
صورتگرفته در زمین نوآوری ،آنچه از نظر دور مانده باشد را شناسایی

میکنند.

در تحقیق انجامشده سیوپنج نمونه برای اجرای نوآوری پیشبرنده در پتانزده
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واحد کاری در نه صتنع

مختلتف احصتا گردیتد .ستاختار و نتتایج پتروژه هتای

پیشبرنده ،یعنی محصوالتی که شرک ها را قادر میسازد به سرع
حاشی سود باالیی به دس

رشتد کترده و

آورنتد ،بته انضتمام تتأثیر آن بتر عملیتات و کتارکرد

کسب وکارهای سنتی بررسی گردید .شرک ها مایتل بته ستاختاردهی پتروژه هتای
پیشبرنده به یکی از چهار شیوۀ اصلی بودنتد .هفت
وظیفه ای موجود و کامالً یکپارچه در ساختار متدیری

متورد در قالتب طترح هتای
و متنظم ستازمانی فعالیت

می کردند .نه مورد به صورت تیم های کارکردی متقابل و گروه های کتاری فعالیت
داشته ولی خارج از سلسلهمراتب مدیریتی بودند .چهار مورد بته صتورت ترکیتب
تیم های بدون پشتیبانی و واحدهای مستقل خارج از سلسلهمراتب متدیریتی عمتل
می کردهاند .پانزده مورد به شکل سازمانهای دووجهی رفتار کردهاند ،یعنی هماننتد
ستتازمانی کتته در آن تتتالشهتتای فزاینتتده بتته صتتورت واحتتدهای مستتتقل
ساختاربندیشده ،شکل یافته و هر واحد فرآیند و ساختار و فرهنگ خاص خود را
دارد اما نهایتاً در سلسلهمراتب مدیری
برای نوآوری» دیدی کلی نسب

ارشد ادغام شتده انتد .مفهتوم «ستازماندهی

بته ایتن چهتار ستاختار ارالته داده است  .نتتایج

سیوپنج نمونه در دو بُعد بررسی گردید .ابتدا موفقی

در خلق نتوآوری متوردنظر

با معیارهتای عملتی بتازار و یتادگیریهتای فنتی ستنجیده شتد و ستپ
کسب وکار موجود از این نقطهنظر ارزیابی شد که نتایج ثاب
اف

کرده اند .شواهد حاکی از این اس

کتارایی

مانده ،بهبود یافتته یتا

که طرح سازمانی و اعمال متدیری

تتأثیر

مستقیم و مهمی هم بر کسبوکار جدید پیشبرنتده و هتم بتر کستبوکتار ستنتی
داشته اس

(داونپورت.)195 :1391 ،

رابطۀ اقتصاد نوآوری و نظامهای دووجهی رهبری-مدیریتی
اقتصاد نوآوری به معنای خلق سرمای شبکه های انستانی و مجتازی ،انتقتال منتابع
ارزش در اقتصاد نوآوری از طریق دانایی و سرمایه هتای فکتری ،توزیتع قتدرت و
رشد سرمایه از طریق کارآفرینان جدید ،یادگیری تعاملی و خودجتوش و چالشتی
فراگیر و خودتنظیمی ،ایجاد مدل جهانی کسب وکار و تبدیل سرمایه هتای ملمتوس
به ناملموس ،مدیری

دانایی مبتنتی بتر مشتتری ،شتکلگیتری تحقتق ارزش هتای
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خالقانه و ایجاد ساختار کنتترل کیفتی متکتی بته شتبکه هتای یکپارچته متی باشتد
(داونپورت.)192 :1392 ،
حضور این ویژگیها ،رهبران را قادر میستازد تتا شایستتگیهتای موجتود و
دارایی ها را بازتولید کنند تا فرص های جدید را کشف کنند و کارکنان ستازمان را
و توانمنتدی قترار دهتد .ایتن امتر حتتی در حضتور

در سطح بتاالیی از رضتای

بازارهای رقابتی برای سازمان نیز همچنان می تواند جریان داشته باشد .فقتدان ایتن
عناصر ،نیروهای ناشی شرک

را منحصراً روی ی

بخش از کستب وکتار متمرکتز

نگه میدارند.
بنابراین برای دووجهیبودن همراستا با اقتصاد نوآوری باید شرایط زیر رعایت
گردد )1 :هدف استراتژی

محکم که به لحاظ فکری اهمی

اکتشاف و بهرهبترداری

و پایه های اقتصاد نوآوری را توجیه می کند؛  )2بیان دیدی کلی و ارزش هایی که ی
هوی
ی

مشترک را در محل تقاطع واحدهای بهرهوری و اکتشاف فتراهم متی کنتد؛ )3
تتیم ارشتد کته صتراحتاً استتراتژی کشتف و بهترهبترداری در راستتای تبتدیل

سرمایه های ناملموس بته ملمتوس را در اختیتار دارد -وجتود یت

سیستتم پتاداش

مشترک و استراتژی که بی وقفه با سیستم در ارتباط باشد؛  )4معماری سازمانی که بته
صورت جداگانه اما سازگار (مدل های کستب وکتار ،ستاختار ،انگیتزه هتا ،معیارهتا و
فرهنگ ها) برای واحدهای اکتشافی و بهرهبرداری و یکپارچهستازی هدفمنتد در هتر
دو سطح ارشد و تاکتیکی برای استفادۀ درس

از دارایی های سازمانی طراحتی شتده

اس ؛  )5توانایی رهبری ارشد برای تحمل و حل تنشهای ناشی از صفبنتدیهتای
جداگان سازمانی .بترای درک منطتق ایتن امتر ،تتأثیرات فقتدان ایتن عناصتر را بتر
دووجهیشدن در نظر بگیرید .اوالً ،بدون استتدالل استتراتژی روشتنفکرانه مبنتی بتر
توجیه فرم دووجهی ،هیچ دلیل معقولی وجود نخواهد داش
برداری ،به ویژه تح
کوچ

فشار ،باید منابع را به منظور کمت

و نامعلوم ،از دس

که چرا واحدهای بهره
بته تتالش هتای اکتشتافی

بدهند (بازرمن و واتکینتز .)256 :1991 ،دوم ،در فقتدان

دیدگاه و ارزشهای مشترک ،هیچ هوی

مشترکی برای ارتقای اعتمتاد ،همکتاری و

شکل گیری چشم انداز درازمدت وجود نخواهد داشت

(جانستن و ورا.)15 :2009 ،
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سوم ،اگر تیم ارشد فاقد ی

توافق در مورد اهمی

دووجهتیشتدن باشتد ،افتراد بتا

روحی عدمتعهد به سازمان ،تشویق می شوند که در برابر تتالش ،همکتاری ،افتزایش
رقاب

اجراییشدن مقاوم

برای منابع و کاهش سرع

همکتتاران .)923 :2004،فقتتدان یتت

کنند (لوباتکین ،سیمست

و

سیستتتم پتتاداش مشتتترک و کمبتتود ارتبتتاط

بیقیدوشرط استراتژی دووجهی می توانتد همکتاری را تضتعیف کترده و اختالفتات
غیرمولد را تشویق کند (بکمن .)993 :2008 ،چهارم ،بدون هماهنگی جداگانته بترای
کشف و بهرهبرداری واحدها و ادغام هدفمند برای استفاده از دارایتی هتای مشتترک،
استفاده از منابع و همتاهنگی ضتعیف در واحتدها ناکارآمتد خواهتد بتود (اریلتی و
تاشمن .)190 :2004 ،در نهای  ،اگر رهبری نتواند منافع و جبران خسارت موردنیتاز
را مدیری

کند ،فرایندهای تصمیمگیری ضروری به خطر میافتد و در نتیجه ،ستبب

سردرگمی و اختالف میشود (گیلبرت.)525 :2005 ،
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی اس  .پ
در اختیار مؤسس مالی بان

ملت

از دستیابی به نتایج پژوهش ،این نتتایج

قترار خواهتد گرفت  .بترای بررستی موضتوع

موردنظر ،ابتدا برای جمعآوری داده ها و اطالعات از روش کتابخانته ای و استنادی
استفاده شد ،سپ

پرسشنام مناسب زیتر نظتر استاتید تتدوین گردیتد و از روش

پیمایشی برای جمعآوری داده هتا استتفاده گردیتد .در مرحلت بعتد بتا استتفاده از
نرمافزار  Spssبه تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد .جامع آماری مورداستتفاده در
این پژوهش مؤسسات مالی بان

مل

هستند .مؤسس مالی بان

گروه زیرمجموعه می باشد که دارای  2000نفر کارمند اس

ملت

دارای 50

که بتر استاس جتدول

مورگان تعداد نمون مورداستفاده در این پژوهش  322نفر هستند.
نتایج
تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرمافزار  Spssحاکی از آن اس

که  135نفتر برابتر

با  %42از جامع آماری موردپژوهش را زنان تشکیل داده اند .این در حالی اس

که

 179نفر برابر بتا  %56کارکنتان را متردان تشتکیل داده انتد و در حتدود  %2نیتز از
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پاسخدادن به این سؤال امتناع نموده اند .در این میان  18نفر برابر  6درصد افراد زیر
 30سال هستند و  146نفر برابر  %45در بازۀ سنی  30تا  40سال قترار دارنتد133 .
نفر برابر  %41در بازۀ سنی  40تا  50ستال هستتند 19 .نفتر برابتر  %6بتاالتر از 50
سال سن دارند و  6نفر معادل  2درصد نیز از بیان سن ختود امتنتاع نمتوده انتد .از
میان کارمندان  26نفر برابر  %8دارای دیپلم هستند 23 ،نفر برابتر  %7دارای متدرک
فو دیپلم هستند 123 ،نفر برابر  %38دارای مدرک تحصیلی لیسان
نفر برابر  %40دارای مدرک فو لیسان

هستتند126 .

هستند و  17نفر برابتر  %5دارای متدرک

دکترا هستند .در این میتان  7نفتر برابتر  %2نیتز متدرک تحصتیلی ختود را اعتالم
نکرده اند .در این بین  23نفر برابر  7درصد ،کمتر از  5سال ستابق کتار دارنتد29 .
نفر برابر  12درصد بین  5تا  10سال سابقه کار دارند و  78نفر برابتر  %24بتین 10
تا  15سال سابقه کار دارند 107 .نفر برابر  %32بین  15تا  20ستال ستابقه دارنتد و
 62نفر برابر  %20بیشتر از  20ستال ستابق کتار دارنتد و  13نفتر برابتر  %4نیتز از
پاسخدادن به این سؤال امتناع ورزیدند.
برای تعین رتبه و جایگاه هر ی
مورد استفاده قرار گرف

از مؤلفه های موردبررستی ،آزمتون فریتدمن

که در طی آن در ابعاد اقتصاد نوآوری بعتد عقلگرایتی بتا

میانگین  2.10در رتب اول تأثیر بر نوآوری و بعد انسانگرایی بتا میتانگین  2.07در
رتب دوم و بعد طبیع گرایی با میانگین  1.83در رتب سوم تأثیر بتر نتوآوری قترار
دارد .این در حالی اس

که در آزمون فریدمن مؤلفه های متدیری

دووجهتی بعتد

ساختار با میانگین  3.56در رتب اول و بعد رهبری با میانگین  3.09در رتبت دوم و
بعد کاربردی  2.88در رتب سوم و بعد فرهنگ با میانگین  2.82در رتبت چهتارم و
بعد وظایف اصلی با میانگین  2.64در رتب پنجم قرار دارد.
برای بررسی رابط دووجهی رهبری-مدیری

با اقتصتاد نتوآوری ،رابطت اقتصتاد

نوآوری با مؤلفه های دووجهی رهبری-مدیریتی مورد سنجش قرار گرفت  .بتر استاس
نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری ،بعد عقلگرایی اقتصاد نوآوری و ابعتاد فرهنتگ،
نوع رهبری ،وظایف اصلی ،هدف کاربردی متدیری

دووجهتی و همچنتین متدیری

دووجهی و ابعاد عقلگرایی و انسانگرایی و اقتصتاد نتوآوری رابطت نستبتاً معنتیداری
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برقرار اس

که شدت جریان آن متوسط بوده و جه

نتایج بهدس آمده حاکی از آن اس

آن به صورت مستقیم می

باشتد.

که با احتمال  %99بین اقتصاد نوآوری بتا متدیری

چندوجهی رابطه وجود دارد .براساس نتایج بهدس آمده از تحلیل رگرستیون ،ضتریب
استانداردشدۀ متغیر تأثیر مؤلفه های مدیری
 0.581دارای آمارۀ  tمحاسبهشدۀ  11.509اس

دووجهتی بتر اقتصتاد نتوآوری بتا مقتدار
که این مقادیر  tعالوه بر اینکته بزرگتتر

از مقدار بحرانی  1.96اس  ،از مقدار  2.58نیتز بزرگتتر است ؛ بته بیتان دیگتر ستطح
معنیداری محاسبهشده عتالوه بتر آنکته کتوچکتر از  0.05است  ،از مقتدار  0.01نیتز
کوچکتر اس  .بنابراین فرضتی صتفر عتالوه بتر ستطح  %95اطمینتان ،در ستطح %99
اطمینان نیز رد شده و فرضی مخالف مبنتی بتر وجتود تتأثیر متدیری

چنتدوجهی بتر

اقتصاد نوآوری پذیرفته شده اس  .همچنین سطح معنیداری محاستبهشتده بترای کتل
مدل یا آمارۀ  fکوچکتر از  0.05اس

که بیتانگر وجتود رابطت خطتی بتین متغیرهتای

مستقل و وابسته اس  .در خصوص مؤلفه های دیگر نیز می توان بیان داش

که اقتصتاد

نوآوری با احتمال  %95با بعد فرهنگی رابطت معنتادار و مثبتتی دارد .همچنتین اقتصتاد
نوآوری با احتمال  %95با بعد رهبری رابطت معنتادار مثبتتی دارد .اقتصتاد نتوآوری بتا
احتمال  %95با بعد هدف کاربردی دارای رابط معنادار مثب

می باشد .همچنین اقتصتاد

نوآوری با احتمال  %95با بعد وظایف اصتلی دارای رابطت معنتادار مثبت

متی باشتد و

اقتصاد نوآوری با احتمال  %95با بعد ساختار دارای رابط معنتادار مثبت

متیباشتد .بتا

توجه به تحلیل رگرسیونی انجامشده ،متدل بتومیشتدۀ دووجهتی رهبتری بتر استاس
اقتصاد نوآوری در شکل ی

نشان داده شده اس .

شکل  .1مدل بومیشدۀ دووجهی رهبری-مدیریتی بر اساس عوامل اصلی اقتصاد نوآوری
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نتیجهگیری و جمعبندی
به طور کلی شواهد نشان می دهد سازمان ها برای توسع زندگی اجتماعی و شهری
باید از توانایی بهرهبرداری از کسب وکارهای فعلی خود و کشف فضتاهای جدیتد
با بازنگری منابع موجود و ایجاد توانایی های جدید و ملموسکتردن توانتایی هتای
بالقوۀ خود برخوردار شوند .این امر سبب گردیده تتا نتوآوری بته عنتوان یکتی از
مزی های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب گردد .هم سازمان هتا بترای بقتا
نیازمند فکرهای نو و بدیع هستند .فکرهای نو و بتدیع همچتون روحتی در کالبتد
سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد .ظهور نوآوری دانتش
نهتنها سازمان را قادر می سازد نسب

به رقبا مزی

رقتابتی بته دست

آورد ،بلکته

ابزار سودمندی برای ارتقا عملکرد ستازمانی ارالته متی دهتد .در واقتع اقتدامات،
رفتارها و انتخاب های طراحیشده توستط رهبتر ارشتد ،شتامل قابلیت هتای پویتا
می شود که به طور همزمان قادر به کشف و بهرهبرداری و تأکید بتر نقتش کلیتدی
رهبری استراتژی

در انطبا  ،ادغام و بازنگری مهارت هتا و منتابع ستازمانی بترای

سازگاری با محیطهای در حال تغییر اس .
بر اساس نتایج حاصتله از تجزیته و تحلیتل آمتاری بعتد عقلگرایتی اقتصتاد
نوآوری و ابعاد فرهنگ ،نوع رهبتری ،وظتایف اصتلی ،هتدف کتاربردی متدیری
دووجهی و همچنین مدیری

دووجهی و ابعاد عقلگرایی و انسانگرایتی و اقتصتاد

نوآوری رابط نسبتاً معنیداری برقرار اس
جه

که شتدت جریتان آن متوستط بتوده و

آن به صورت مستقیم میباشد.
نتایج بهدس آمده حاکی از آن اس

که با احتمال  %99بتین اقتصتاد نتوآوری

با مدیری

چندوجهی رابطه وجود دارد .در خصوص مؤلفه های دیگر نیز می تتوان

بیان داش

که اقتصاد نوآوری با احتمال  %95با بعد فرهنگی رابط معنادار و مثبتی

دارد .همچنین اقتصاد نوآوری با احتمال  %95با بعد رهبتری رابطت معنتادار مثبتتی
دارد.
اقتصاد نوآوری با احتمال  %95با بعتد هتدف کتاربردی دارای رابطت معنتادار
مثب

می باشد .همچنین اقتصاد نوآوری با احتمال  %95با بعد وظایف اصلی دارای
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و اقتصاد نوآوری با احتمتال  %95بتا بعتد ستاختار دارای

رابط معنادار مثب

اس

رابط معنادار مثب

میباشد.

با توجه به نتایج بهدس آمده و بررسیهای حاصله از تحقیقات دیگر می توان
بیان داش

که با ترسیم نقش راه جدید بر استاس متتد اقتصتاد نتوآوری متیتتوان

سبب خلق ارزش یادگیری و شناخ

و انگیزۀ هرچه بیشتر کارکنان گردید که ایتن

مهم خود در گرو داشتن استراتژی دووجهی رهبری-مدیریتی هموار می گردد؛ زیرا
این روش باع

ایجاد فرآیند کشف حوزه های اقتصادی جدید توسط شبک ارزش

و توانمندی سازمان و کارکنان متی گتردد و موجتب ایجتاد همراهتی و ستینرژی
کارکنان می گردد .همدلی کارکنان خود عرصه ای جدید را بترای بهبتود عملکترد و
تعهد هرچه بیشتر آنها با سازمان ایجاد می کند که این امر باع
اهداف متقابل فردی و سازمانی و رشد ستازمان و حرکت

دستیابی سریعتر به

آن بته ستم

اهتداف

ترسیمشده میگردد.
پژوهش حاضر با توجه به گستردگی جامعت هتدف و شترایط دسترستی بته
نمونه در مؤسس مالی بان

مل

دچار محدودیتی های زمانی گردید و همچنین بتا

توجه به فشردگی زمانی ،تطبیق سازمان بان

مل

با دیگر سازمان ها تح

الشعاع

قرار گرف  .با توجه به این امر پیشنهاد می گردد که در پژوهش هتای آتتی بررستی
تطبیقی در این خصوص صورت گیرد.
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