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چکیده
ادراك شـده  رهبـري اصـالت میـزان یلگريتعـد هدف این پژوهش بررسی اثـر 

نوع تحقیـق  . شده استایجاديشرکت نوپایتموفقدر) ینکارآفر(دهنده طرح ارائه
جامعه آماري شـامل  . بر اساس هدف کاربردي و روش تحقیق از نوع همبستگی است

شـکوفایی ونـوآوري صـندوق تسهیالتازکهبنیاندانشنوپايهايشرکتامیتم
موجودهايدادهوپرسشنامهطریقازنیازموردباشد و اطالعاتاند میکردهاستفاده

ــده اســتآوريجمــعصــندوقهــايدادهبانــکدر ــراي تحلیــل داده.گردی هــا از ب
حاصله بیـانگر  نتایج. استستفاده شدهاس االپیافزارنرمدرناپارامتریکآزمونهاي

متغیـري عنـوان بـه طـرح دهنـده ارائـه شـده  ادراكياصالت رهبریزانمآن است که 
اثـر نوپـا شـرکت موفقیـت وشـده ارائـه طرحکیفیترابطهرويبرتواندمیتعدیلگر
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مقدمه 
اي اسـت کـه در ذهـن کارآفرینـان،     ي خالقانـه هاهاي فناورانه، ایدهموتور محرك پیشرفت

کاري جدید به بـار  وگیرد و با پیگیري جدي آنان در قالب کسبمخترعان و مبتکران شکل می
فکـري هسـتند کـه فاقـد     جـوان و خـوش  آموختگان دانشاما اغلب این کارآفرینان، . می نشیند

، دانـش و تجربـه مـدیریتی   : ندمـی باشـ  تجربه در سه عامل اصلی براي موفقیت در بازار رقـابتی  
ــافی  ــالی ک ــابع م ــا   من ــاط ب ــازار و ارتب ــش ب ــتري، دان ــل  . مش ــد ح ــن کلی ــت  ای ــکل در دس مش

خود و با تقبل مخاطرات قابـل محاسـبه و   هايو مهارتگذارانی است که با تکیه بر شمسرمایه
مدیریتی، منابع تجربه (یا غیر قابل محاسبه، فعاالنه با کارآفرینان همراه شده و نقاط ضعف آنان 

. دهندرا پوشش می) مالی کافی و بازار
گـذاري مـی شـود کـه     هاي جوان و نوپـایی سـرمایه  بیشتر در شرکتسرمایه هاي خطرپذیر

اگـر چـه   . شـوند به واحدهاي اقتصادي مهمی تبـدیل  می توانند در آینده رشدي سریع دارند و 
نقـش مهمـی در موفقیـت طـرح دارد،     کیفیت خدمات و مشاوره هاي ارائه شده به کارآفرینـان 

همانگونه که در ادامه می آید، تجربه نشان داده انتخاب طـرح و تـیم مناسـب تـاثیر بسـزایی در      
. ها داردموفقیت این طرح

، هدف و ضرورت تحقیقبیان مسئله
اسـت کـه تـا حـد     يگـذار یهسـرما ینـد در فراهاگامترینمهمازیکیطرحانتخابمرحله

زمـان طـول درگـذاران سـرمایه . کندیشکست طرح را مشخص میایتشت موفقسرنویاديز
بینـی پـیش راطـرح موفقیتمیزانتوانستندمیهاآنبررسیباکهاندپرداختهموارديکشفبه

هـاي ویژگـی حـال حاضـر   دریی کـه تـا جـا  هشدیشتربا گذر زمان بهایژگیویناتعداد. کنند
انـدازه بـازار، رشـد بـازار،     یاز،مورد نیمنابع مالیزانوآور بودن، منیزانممانندطرحازبسیاري

توجـه یالدي،مـ 90دهـه  از. گـردد مـی بررسـی طـرح انتخـاب فراینددر... و يسودآوریزانم
دهنـده و مشـاهده شـد ارائـه   شـد جلـب طـرح خـود ازفراتـر هـایی ویژگـی بـه گـذاران یهسرما
یرتـاث توانـد مـی ،آنيبـه عنـوان مجـر   )  وپـا نشـرکت موسسطرح،آورندهین،کارآفر(طرح
). 1987،راك آرتورنمونه يبرا. ( باشدداشتهیتدر موفقییبسزا

ملمـوس غیـر ماهیـت سـبب بـه همـراهش  مدیریتیتیموطرحدهندهارائهوضعیتبررسی
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ایـن دردانشـگاهی هـاي و پـژوهش داردنیازفراوانیدانشوتجربهبه،مورد اشارهيفاکتورها
وکـــاپالن، )2007(ماننـــد بکمـــن و همکـــاران  متعـــدديمطالعـــات. داردادامـــهزمینـــه

کشـف  يدهنده طرح براارائهیو زندگیتابعاد مختلف شخصبررسیبه))2004(استرومبرگ
يگـذار یهو سـرما ينوآوریاتکه ادبیحالدر. اندپرداختهطرح یتموثر بر موفقهايیژگیو

در يپرداختـه، موضـوع اصـالت رهبـر    یمختلفـ یاياز زوایمتهايیژگیویبه بررسیرخطرپذ
هـم تـاکنون بـه    ياصالت رهبریاتادب. فرد ارائه دهنده طرح کمتر مورد توجه قرار گرفته است

و بـازار  یفنـ هـاي یسـک فناورانه کـه شـامل ر  ینیکارآفریتدر موقعیدهپدیناثرات ایبررس
ات رهبري اصیل بر نوآوري کمتـر مـورد بررسـی    و به طور کلی اثراست نپرداخته استییباال

. )1391سید نقوي و کاهه، (قرار گرفته است 
اصــیلرهبـران  . توجـه بـه اصــالت رهبـران اسـت    رهبـري، درمعاصــرهـاي نظریـه از یکـی 

اسـت کـه   یکسـ یلاصـ فـرد . شـوند یسازمان مـ ییدارند و باعث بهبود کارايباالتریاثربخش
. کنـد مـی عمـل هاآناساسبروشناسدمیخوبیبهراخودهايعالقمنديوعقاید،ها،ارزش

مقابله بـا  يبرایو قدرت درونیرونیرازکنندیعمل مرهبرانسایرتر از اثربخشیلرهبران اص
ودارنـد اعتقـاد خـود توانمنـدي وخـود بـه هـا آنبحرانـی شـرایط در. دارندهاچالشوموانع

یـن ایـز نیگـر بـه افـراد د  یریتمـد یگـاه افـراد در جا ینا. رندبگیتصمیماساسآنبرتوانندمی
.تا بتوانند اصالت را در خود پرورش دهنددهندیفرصت را م

بـر طـرح  دهنـده ارائـه شـده  ادراكياصالت رهبـر یزانمتعدیلگرينقشپژوهش یندر ا
دن پـژوهش، عـالوه بـر روشـن کـر     یـن ایجنتا. گرددمیبررسیبنیاندانشهايطرحموفقیت

یـه توانـد بـه گسـترش و کـاربرد نظر    یها، مدر انتخاب طرحياصالت رهبریرينقش اندازه گ
یـده از پدیـدي جدیـاي راه زوایـن کمـک کـرده و از ا  یدجدیتیدر موقعياصالت رهبريها

ياصـالت رهبـر  یـزان میلگريپـژوهش اثـر تعـد   یجنتـا چنانچـه . را روشن کنـد ياصالت رهبر
بـا تواننـد  یگـذار مـ  یهسـرما هـاي سازمانکند، یابیرح را مثبت ارزادراك شده ارائه دهنده ط

طرحهـاي شکسـت میـزان خـود، گیـري تصـمیم فاکتورهـاي مجموعـه بـه فـاکتور اینافزودن
.دهندکاهشراانتخابی
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موضوعاتیادب
بـراي  . رهبـري اصـیل و نـوآوري   : مبانی نظري این پژوهش دو ادبیات را یکپارچه می کنـد 

ي تعـاریف و ابعـاد مختلفـی    دارایسازمانيرهبر.از ادبیات رهبري آغاز می کنیممرور پیشینه 
هـاي  نظریه هاي رهبـري را بـه نظریـه هـاي مبتنـی بـر ویژگـی       ) 1393(افجه و حمزه پور .است

. هـاي رهبـري تقسـیم مـی کننـد     شخصیتی، رفتاري رهبري، اقتضایی، معاصر و تعـدادي سـبک  
و رفتـار  یاز منظـر روانشـناخت  رهبري اصیل است که بیشـتر نظریه هاي معاصر رهبري، ازیکی

این دیدگاه البته سـایر  . پردازدیمیگرانبه نحوه تعامل و نفوذ رهبر بر دومطرح استیسازمان
اجزاي رهبري اثربخش از جمله نقش پیروان و محیط فرهنگی که سبب بروز رهبري می شـوند  

). 1393افجه، (را نادیده می گیرد 
و دارد یمقـد یونانفلسفه ریشه در به اصالت ترجمه شده یکه در فارسAuthenticityکلمه

اصـالت  )2002(هارتر).2006کرنیس و گلدمن (است گرفته شده”Know Thyself“از عبارت 
. کندیمیفتعریشخصیدو عقاهايعالقمندیازها،تفکرات، احساسات، نیات،را داشتن تجرب

فـرد بـا نشـان    یو عمل بـر اسـاس خـود واقعـ    یآن را شامل خودآگاه)2003(لوتانس و آولیو 
اسـت،  الیـده بـه اصـالت کامـل ا   یدنهرچند رس. دانندیخود میشخصیددادن تفکرات و عقا

یـزان گفـت م تـوان یو مـ یسـت نیکـی صـفر و  یاصالت مفهومکندیمیانب) 1995(اریکسون 
.استیادزیااصالت افراد کم 

آل را بـراي سـازمان توصـیف    یک نظریه هنجاري است و رهبري ایدهنظریه رهبري اصیل،
هاي روانشناختی پیروان خود و جو اخالقـی مثبـت   رهبر اصیل کسی است که، ظرفیت. کندمی

یـف تعريتالش بـرا اولین). 2010والومبا و همکاران (ها شودرا ارتقا دهد و بتعث پیشرفت آن
یـدگاه د. انجـام شـد  )1983(هوي و هندرسونط توسيکردن اصالت رهبريو کاربردیرسم

یو سـازمان يفـرد هـاي یتقبـول مسـئول  ) 1: سه جزء استيدارايبه اصالت رهبریسندگاننو
برتـر  ) 3. یرمجموعـه ناخواسـته در افـراد ز  ییـر تغیجـاد عدم ا) 2. و اشتباهاتیجاعمال، نتايبرا

یـن ایینشامل سـطح پـا  يصالت رهبرعدم ا. اندیرفتهکه پذینقشهايیازمنديدانستن خود از ن
.  اجزاست

اصـالت، آگاهانـه   : کننـد یمـ یرا با چهار جزء معرفـ یلاصيرهبر) 1997(بیندي و دیگنان 
کـه در دامنـه بـاز و در    دهدیارائه میگريدیدگاهد) 2001(بگلی . یتو حساسیتبودن، معنو
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پنداشـته و  یکسانیاخالقياثربخش و رهبريرا با رهبریلاصيرهبرياست، ویکبارینهزم
) 2004بگلـی  (يامـا در مطالعـه بعـد   . اسـت محـدود کـرده  یآموزشیریتآن را در مبحث مد

در مطالعات خود به هر دو حوزه مطالعات ) 2003(جورج .استدریافته راخودآگاهیاهمیت
: عبارتنـد از یلاصيابعاد رهبروياز نظر . استو مطالعات فعاالن حوزه توجه داشتهیدانشگاه

یجـاد ا) 4. با قلبيرهبر) 3. ثابتيهاعمل به ارزش) 2. یادکردن هدف با عالقه زیگیريپ) 1
)2006(کـرنیس و گلـدمن   یـف اجـزا بـا تعر  یـن ا. یشخصـ نظـم داشـتن  ) 5. ارتباطات بـا دوام 

بـا الگـو قـراردادن ویژگـی هـاي      یلرهبراصـ یـک  یروانپیاخالقیخودآگاه.داردیهمخوان
را بـه  یـروان هـاي الهـام بخـش، پ   جاذبـه یـق امـا رهبـر فرهمنـد از طر   می یابد توسعهفردي وي

وجـود تعـامالت اجتمـاعی مثبـت بـا      ). 2007الگـان،  (دهندیمین سوقوفاداري و انجام فرام
و با گسـترش  ) 2005لیزو همکاران (پیروان سبب افزایش انگیزه پیروان در انجام امور می شود 

شناخت می تواند سبب رشد فعالیتهاي خالقانه نیروي انسـانی سـازمان شـود    دامنه توجه و دامنه 
یازهـا و نترجیحـات باشد که منطبق بـر ارزشـها،  یمیلرفتاري اص). 2004رایت و کروپانزانو (

2007کلنـک،  (پـذیرد صورتیهاجتناب از تنبیابه پاداش و یابیصرفا جهت دستینکهباشد نه ا
تـرس از  یـل دلبـه ممکن است فـرد یرازیستنیاتبه معناي اخالقاصالت لزومایبترتینبد). 
و شناخت خودآگاهیو بر اساسیدعمل نمایدر راستاي اصول اخالقیشهاخراج همیاو یهتنب

شـده  یـت تثبیاخالقیده هاياصالت بر ا. نکندیزپرهیاخالقیراز رفتارهاي غیارزشهاي درون
و به طور دائـم و  یردگیگران قرارد فرد مورد اعتماد دکنیدر فرد و تمام مواردي که کمک م

). 2011ژو و همکاران ، (ی ورزد میدتا کیدحرکت نمایتهاي اخالقیدر جهت فعالیشگیهم
.)2012و چنگ، یددامسد(باشدکار محیطدریترس و ناتوانیگزینجامی تواند اصالت 

ازمانی و پیامدهاي سازمانی مورد در مطالعات متعددي نقش رهبري اصیل در فرآیندهاي س
نشان داده شده که مهمترین پیامد رهبري اصیل در رشد اعتماد متقابـل  . استبررسی قرار گرفته

بین رهبر و پیروان می باشد و نگرش هاي مثبت در پیروان را تقویت می کند و می تواند سـبب  
هبـر اثـر مسـتقیم بـر روي     دهنـد اصـالت ر  مطالعات نشـان مـی  . بروز پیامدهاي گسترده اي شود

یک رهبر اصیل میتواند میزان اعتماد در سازمان را به میزان قابل مالحظه اي باالتر . پیروان دارد
ببرد که نتیجه آن افزایش میزان رضایت شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی افـراد سـازمان   

در مطالعـه خـود   ) 2005(آولیو، لوتانس و همکاران). 2004آولویو، گاردنر و همکاران (است 



98پاییز، 93م، شماره هشتو، سال بیست)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد14

دریافتند عالوه بر افزایش اعتماد و دلبستگی شغلی، میزان عملکرد شغلی و احسـاس سـعادت و   
در حــوزه . خوشـی در پیــروان، رابطــه مسـتقیمی بــا میــزان اصــالت رهبـري رهبــر ســازمان دارد   

همکـاران  کـاملی و  . اسـت پیامدهاي رهبري اصیل در سازمان در ایران نیز مطالعاتی انجام شـده 
با بررسی میزان رهبري اصـیل اثـر آن را بـر روي افـزایش سـرمایه روانشـناختی، رفـاه        ) 1394(

هـا  ها به اثبات رساندند، که نتایج پژوهش آنگیرانه آنکارکنان و کاهش بروز رفتارهاي کناره
.همخوانی دارد) 2004(با مطالعه آولیو، گاردنر و همکاران 

ادند کـه رهبـري اصـیل مـی توانـد باعـث بهبـود خالقیـت در         نشان د) 1391(نقوي و کاهه 
نشان دادند رهبري اصیل اثر مثبتی بر خالقیت )1393(رحیمیان ویرمحمديم. سازمان نیز شود

فردي کارکنان دارد ولی اثر آن بر خالقیت از طریق متغییرمیانجی سرمایه روانشناختی محـدود  
میـان رهبـري اصـیل و قابلیتهـاي نـوآوري در      بـه بررسـی رابطـه   ) 1395(بدري و نودهی . است

آموزش و پرورش قوچان پرداختند و متوجه شدند اگر چـه رهبـري اصـیل بـه صـورت مفهـوم       
کلی قدرت باالیی در پیش بینی قابلیتهاي نوآوري ندارد ولی زیرسازه خودآگاهی تاثیر بـاالیی  

دول ذیـل تحقیقـات   جـ . بر قابلیت هاي نوآوري در سازمان آموزش و پـرورش گذاشـته اسـت   
.مرتبط با پیامدهاي رهبري اصیل را جمع بندي کرده است

پیامدهاي اصالت داشتن رهبر:: 1جدول 
محققپیامد

هویت 
1سازمانی/شخصی

ایلـیس و  ;32005هانـا، لسـتر و وگلشـانگ   ;22004آولویو، گاردنر و همکاران
42005همکاران

5اعتماد

داگــالس و ;62005چــن و همکــاران ;2004گــاردنر و همکــاران  آولویــو، 
ــاران ــاران  ;72005همک ــانس و همک ــو، لوت ــاردنر، آولوی ــاردنر و ;82005گ گ
حســن و ;2008هانــت و همکــاران ;2005و همکــاران 9هانــا;2009همکــاران 

102011احمد

1. Personal/Organizational identification
2. Avolio, Gardner et al
3. Hannah, Lester and Vogelgesang
4. Ilies et al.
5. Trust
6. Chan et al.
7. Douglas et al.
8. Gardner, Avolio, Luthans et al.
9. Hunt et al.
10. Hasan and Ahmad
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1رضایت شغلی

پیروان
22008والومبوا;2004آولویو، گاردنر و همکاران 

3تعهد سازمانی

پیروان
2004آولویو، گاردنر و همکاران 

4دلبستگی شغلی

پیروان
، 2005گاردنر، آولویو، لوتانس و همکـاران ;2004آولویو، گاردنر و همکاران 

1391سید محمد میرمحمدي 
5عملکرد شغلی

پیروان
ایلـیس و  ;2005گاردنر، آولویـو، لوتـانس و همکـاران   ;2005چن و همکاران

2005کارانهم
6سعادت و خوشی

رهبر و پیروان
ایلیس و ;2009گاردنر و همکاران ;2005گاردنر، آولویو، لوتانس و همکاران 

2008هانت و همکاران ;2005همکاران 
کاهش بروز 
رفتارهاي 

گیري کناره
7پیروان

1394، علیرضا کاملی و همکاران 2004آولویو، گاردنر و همکاران 

1391، میرعلی سیدنقوي 92006جنسن و لوتانس8اشتیاق به کار
بهبود سطح 

خالقیت و نوآوري
1395یو نودهيبدر1393یمیانو رحیرمحمديم1391سیدنقوي و کاهه 

رفتار شهروندي 
1395سیروس قنبري و همکاران سازمانی

1395سیروس قنبري و همکاران امنیت روانی
1394، علیرضا کاملی و همکاران 1395مکاران مرتضی اکبري و هسرمایه روانشناختی

بهبود عملکرد 
اجتماعی سازمان

1394علی هادیان نسب و همکاران 

1394علیرضا کاملی و همکاران رفاه کارکنان

به عنوان نمونه به (است گیري اصالت نیز مطالعات متعددي انجام شدهدر خصوص اندازه
پرکـاربرد ، مـدل چهـار بخشـی اسـت کـه توسـط        یک نمونه). مراجعه کنید200610گلدمن 

1. Job satisfaction
2. Walumbwa
3. Organizational commitment
4. Job engagement
5. Job performance
6. Well-being
7. Withdrawal Behavior
8. Work happiness
9. Jensen & Luthans
10. Goldman
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) 1: (ایــن چهــار بخــش عبارتنــد از. اســتتســت و تاییــد شــده) 2008(والومبــوا و همکــاران 
هـا، احساسـات و ادراکـات    هـا، انگیـزه  آگـاهی و اعتمـاد بـه شخصـیت، ارزش    . خودآگاهی

وهـا، تفعالیانرژي،تاکندمیکمکرهبرانبهخودآگاهی. شخصی را خودآگاهی گویند
وجـدان . یدرونـ وجـدان ) 2. (کاربرنـد بـه خـود بیشـتر توسـعه برايهدفمندطوربهرامنابع
هایشـان را بـا   بیان کننده یک فرآیند کنترلی است کـه بـه موجـب آن رهبـران ارزش    یدرون

اخـالق بـراي درونـی مرجـع نقطـه یـک ازاصیلرهبران. دهندها تطبیق میاهداف و فعالیت
متـوازن  پـردازش .متـوازن پـردازش ) 3. (هسـتند برخوردارغلطودرستازاحساسیخود،
بـه مـورد ایـن واقـع در. گیـري تصـمیم ازپـیش موضوعبامرتبطاطالعاتتمامتحلیلیعنی

اشارههاآنپیرامونعادالنهقضاوتومنفیومثبتهايکیفیتوهانگرشهمزمانپردازش
شـفافیت ) 4(کنـد مـی کمـک نیـز سـازمان درعتمـاد اوعـدالت ایجـاد بهویژگیاین. دارد

شـفاف وواضـح بیـان طریـق ازواقعـی خـود یـک ارائـه ارتبـاطی مسـتلزم  شفافیت.ارتباطی
تقویـت باعثاطالعاتاینشفافتسهیم. استخوداهدافوهاانگیزههیجانات،ها،ارزش
تظـاهر دیگـران بـا رابطـه دراصـیل رهبـران درواقع،. گرددمیرهبرانبهپیروانمیاناعتماد

.استیکیآنهاباطنوظاهروکنندنمی
تحقیقات در حوزه مدیریت نوآوري و سرمایه گذاري خطرپذیر، گویاي توجه نظري بـه  

هـاي سـرمایه   هاي دانش بنیان توسـط شـرکت  نقش هاي رهبري کارآفرینان در انتخاب طرح
متفــاوت بـه مســئله انتخــاب  هــاي پیشـین دو برخــورد  در پــژوهش. گـذاري خطرپــذیر اسـت  

ــرح ــده  ط ــان ش ــان بی ــش بنی ــاي دان ــته ــده    . اس ــه ش ــرح ارائ ــی ط ــی ویژگ ــه بررس ــی ب برخ
دهنـده  هاي ارائـه و برخی به ویژگی) 32004سیلوا;22008اولو;12006ایزاکسن(اندپرداخته

و 6ره;1985و همکـاران  5مک مـیالن ;41984تیبژه و برونو(انددهنده طرح توجه داشتهارائه
). 71996پندي و ژنگ;1994و همکاران 

دو نـوع  نوپـایی کـه سـرمایه خطرپـذیر جـذب کـرده انـد       يهـا نگـاه ببررسی موفقیتدر

1. Isaksson
2. Ulu
3. Silva
4. Tyebjee and Bruno
5. MacMillan
6. Rah
7. Pandey and Jang
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. 3کیفـی و2کمـی : )2007لندسـتورم  ;11987استوارت و ابتـی (استگرفتهقرارمدنظرتیموفق
نسـبت  ه،یبازگشـت سـرما  ،يفروش، رشد کارمندان، سـودآور زانیاز میبیترککمیتیموفق
ازیبـ یترککیفـی تیـ اسـت و موفق یـی دارازانیـ ش به تعداد کارکنان و نسبت فروش بـه م فرو
وکارکنـان تیرضـا ،یخـارج هیسـرما جـذب ییتوانـا بقـا، احتمـال ه،یاولانتظاراتبهدنیرس

.استجامعهبهکمک
تعریـف شـده، همبسـتگی    اما تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند، هر دو نـوع موفقیـت  

در بـه طریـق مشـابه،    . )41998زاخـاراکیس و میـر  (هاي کارآفرینانه رهبر دارند ویژگیمثبتی با 
، )1388اسـالمی و احمـدي،   (هاي کارآفرینانه در ایران بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح

عوامـل  هایی هستند که طبق این تحقیق عامل اصلی شناسایی شد که خود داراي زیرمجموعه5
هـا در ایـران   تیم مدیریتی ارائه دهنده طرح، دومین عامل مهم در انتخاب طرحمرتبط با مدیر و 

. است
. وجود دارد) 5،2006گارمن و فیلیپس(هاي ارائه دهنده طرح  دو مکتب در مورد توانمندي

هاي تحصیل، میزان تجربه کاري، تجربه در صنعت سال. یکی مکتب سرمایه انسانی است. دارد
کـاپالن و  (ار خصوصی پارامترهـاي مـرتبط بـا ایـن مکتـب هسـتند      مورد نظر، و تجربه انجام ک

سطح تحصیالت نیز به عنوان پارامتر تعیین کننده در طـول زمـان اهمیـت    ). 62004استرومبرگ 
یافته، به ایـن صـورت کـه داشـتن مـدرك دکتـرا بـه مـرور بـر روي تصـمیم سـرمایه گـذاران             

دیگـري  ). 2007و همکـاران  8کمـن ب) (72007انگـل و کیلبـاخ  (خطرپذیر اثـر گذاشـته اسـت    
این مکتب تمرکز بر شخصیت  کـارآفرین  ). 2006گارمن و فیلیپس ( مکتب روانشناسانه است 

در اینجاسـت  . هاي فنی و مدیریتی به تنهایی کـافی نیسـت  دارد و معتقد است بررسی توانمندي
می تواننـد درك  هاي شخصیتی و روانشناسانه می پردازند،که نظریه هاي رهبري که به ویژگی

.هاي دانش بنیان افزایش دهندما را از احتمال موفقیت طرح
نشان می دهد، فاکتورهاي مختلـف سـازمانی کـه مـی تواننـد نقـش       1همانگونه که جدول 

1. Stuart and Abetii
2. Quantified
3. Subjective
4. Zacharakis and Meyer
5. Garman and Philips
6. Kaplan and Stromberg
7. Engel and Keilbach
8. Beckman
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اما بررسی اثـر اصـالت   . مهمی در موفقیت داشته باشند در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته اند
هاي ناشـی از عـدم قطعیـت موجـود     انش بنیان که با پیچیدگیهاي درهبري در موفقیت سازمان

خالقیت و احساس مسـوولیت نیـروي   . در نوآوري مواجهند کمتر مورد توجه قرار گرفته است
انسانی در این موقعیت از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت و رهبـري مـی توانـد نقشـی مهـم درا        

از سـوي دیگـر اعتمـاد سـازه مهمـی      . دنگیزش و پرورش نیروي انسانی دراین جهت داشته باش
ها و اعتماد به رهبـر  است که می تواند انگیزه پرسنل براي تالش در جهت مقابله با عدم قطعیت

رهبر اصیل سعی دارد خود واقعیش را به نمایش گـذارد و  . در تصمیمات دشوار را تقویت کند
و سعی دارد در روابـط  ا).2004آولیو و همکاران (به قوانین و تعهدات درونی خود پایبند است

تـوان  در تعامل با چنین فردي مـی . خود شفاف بوده و دیگران را نیز به این شفافیت دعوت کند
این اطمینان را داشت که فرد قصد فریب دیگران را نداشته و هر آنچه عمیقا به آن معتقد اسـت  

.)2005لـیس و همکـاران   ای(کنـد را بیان می کند و براي رسیدن به آن تمام تالش خـود را مـی  
لوتـانس  (کنـد میوجود این ویژگی باعث ایجاد اعتماد در طرف مقابل شده و تعامل را تسهیل 

هـایی در یــک فـرد، عــالوه بـر نفــوذ مثبـت در پرســنل     وجــود چنـین ویژگــی ). 2003و آولیـو  
انس و لوتـ : 2011گـاردنر  (گذار را نیز جلب کندسازمانی، می تواند تا حدودي اطمینان سرمایه

) .12008تیت: 2003آولیو 

مدل مفهومی پژوهش
اصـالت ادراك شـده  ارائـه دهنـده طـرح بـر       یـزان حاضر به بررسی اثر تعدیلگري ممطالعه

یامـدهاي نوآورانه می پردازد و در دسـته پژوهشـهایی قـرار مـی گیـرد کـه پ      يهاطرحیتموفق
باشـد،  داشـته یشـتري بياجزاتواندیارتباط خود مینگرچه ا. را بررسی می کنندیلاصيرهبر
یـت منجـر بـه موفق  یامـدها پیـن ایجـه شـود و نت یامدهاییباعث بروز پیل،اصيرهبریزانمیعنی

طـرح نوآورانـه   یـت اصالت ادراك شده بر موفقیزانپژوهش صرفا اثر مینسازمان گردد، در ا
همانگونه کـه  . استر مستتعلت این انتخاب در وضعیت فعلی ادبیات موضوع . گرددیمطالعه م

بخش قبلی این مقاله نشان می دهد، تاکنون در محل تالقـی ادبیـات رهبـري اصـیل و مـدیریت      
و مطالعـه حاضـر   )1391سـید نقـوي و کاهـه،    (نوآوري پژوهش چندانی صورت نگرفته اسـت 

1. Tate
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در موقعیـت شـرکتهاي دانـش بنیـان کـه بـا ریسـکهاي بـاالیی در         ابتدایی را هايکوشد گاممی
.دهدمینشانراپژوهشمفهومیچارچوب. برداردبازار و فناوري مواجه هستند حوزه 

مدل پیشنهادي تحقیق: 1شکل 

متغیـر یکبه عنوان طرحدهندهارائهادراك شده ياصالت رهبرمیزاناثربررسیماهدف
راتحقیـق هـاي فرضـیه . آن اسـت یآتـ تیـ و موفقطـرح کیفیتارتباط يبر رو1کنندهتعدیل
:کنیممیتعریفذیلصورتبه1شکلمطابق

H1 :داردآنآتیموفقیتبامثبتیرابطهپیشنهاديطرحکیفیت.
H2 :وپیشـنهادي طـرح کیفیـت میـان رابطـه طـرح دهندهارائهشدهادراكرهبرياصالت

.کندمیتعدیلراآنآتیموفقیت
طـرح خـوب   یکقرار گرفت، ممکن است یپژوهش مورد بررسهیشیناساس آنچه در پبر

یـل طرح متوسط به دلیکیحتیابرسد و یکامال متفاوتیجمختلف، به نتايدر دستان دو مجر
اثــر یــق،رو در ایــن تحقیــناز ا. بــه دســت آوردیقابــل تــوجهیجتوانمنــد نتــايداشــتن مجــر

آن یـت و موفقیشـنهادي طـرح پ یفیتکیانادراك شده را بر رابطه ميتعدیلگري اصالت رهبر
عنـوان  یچاست که ما به هـ یناصالت، ایزانمیريگقابل ذکر در مبحث اندازهنکته. یمسنجیم

1. Moderator variable

H2

تیموفق
)وابستهریمتغ(

طرحکیفیت 
)مستقلریمتغ(

رهبري ادراك شده اصالتمیزان 
دهنده طرحارائه

)کنندهلیتعدریمتغ(

H1

H1
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یـزان متـوانیم یتنهـا مـ  یم،کنـ یـري گاصالت را در افراد اندازهیزانمیقبه صورت دقتوانیمینم
. یمهرا مدنظر قرار دیگراندیااصالت ادراك شده توسط خودشان 

تحقیقروش
.گیردهاي همبستگی قرار میپژوهش حاضر کاربردي است و در گروه پژوهش

هـاي  بررسـی بـر روي شـرکت   هـا، شـرکت عملکـردي اطالعـات بهدسترسیلزومعلتبه
ریاسـت جمهـوري، بـه عنـوان بزرگتـرین      ییو شـکوفا يصـندوق نـوآور  نوپاي تحت حمایت 

انجـام  حمایـت، تحتهايطرحتعدادببیشترینشابه و بامهايسازمانمیانسازمان حمایتی در
. شد

یعمر طـوالن غیرنوپاهاي نوپا این است که شرکتهايدلیل تمرکز پژوهش بر روي شرکت
و توسـعه  یـق تحقهـاي فعالیـت دارايکههستندیموفق صنعتهايشرکتیزنیداشته و برختر
وال افراد دیگري غیر از ارائه دهنده طـرح  و با بزرگ شدن وپیچیده شدن شرکتها معمباشندیم

عنـوان بـه طـرح دهنـده ارائـه وجودرو یناز ا. مدیریت حرفه اي سازمان را بر عهده می گیرند
.استمحتملنوپاهايشرکتمیاندرتنهامدیرعامل

34در حـال حاضـر   یـد، سـازمان مشـخص گرد  یـن تحـت پوشـش ا  يهاشرکتیبررسبا
یدههـا فـرا رسـ   کـرده و موعـد بازپرداخـت آن   یافـت به طور کامل دررا یالتتسهنوپا شرکت 

یناازها صورت گرفت و ارسال پرسشنامه به تمام آنآماري با توجه به تعداد کم جامعه . است
.شدیمشرکت32ازاطالعاتدریافتبهموفقشرکت، 34

هاي مورد سنجشمتغیر
یکیتموفقيبرایعلتتواندیتقل که ممسیريبه عنوان متغیشنهادي،طرح پیفیتکمتغیر

پیشــنهادي، وطــرحبــه دلیــل بررســی غیــر کمــی کیفیــت. اســتشــدهیــفســازمان باشــد، تعر
یرمقـاد بـه  و بـا توجـه   یبـی هـا بـه صـورت تقر   به طـرح یازدهیامت،هااطالعات طرحیمحرمانگ

تـا  یالتهتسـ یافـت منظـور در ینبد. شدیینتعیدرخواستیالتمصوب نسبت به تسهیالتتسه
یالـ 80وخـوب درصد به عنوان طـرح  80تا 50متوسط،به عنوان طرح ی،مبلغ درخواست% 50

.شده استیفتعرخوببسیاردرصد به عنوان طرح 100
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هـا در بازپرداخـت   آنییتوانـا یـزان مبه عنوان متغیر وابسته،ها،شرکتیتموفقیزانممتغیر
یـین هر شرکت تعيبه صورت درصد برایزانمینو اشد در زمان مقرر در نظر گرفتهیالتتسه
. شد

توسـط ، به عنوان متغیر تعـدیلگر، ارائه دهنده طرحياصالت ادراك شده رهبریزانمیرمتغ
سـواالت وضـوح بـه توجـه بـا . شدگیرياندازه) 2008(همکارانووالومباآیتمی16پرسشنامه
توسـط اصـیل رهبريمیزانگیرياندازه،رهبرانخوداظهاريدرخطابروزاحتمالوپرسشنامه

. شدانجامشده،ادراكصورتبهودیگراننظراظهار

) آلفاي کرونباخ(آزمون پایایی 
جهت بررسی پایایی پرسشنامه اصالت ادراك شده ارائه دهنده طرح از ضریب آلفاي کرونباخ 

پرسشنامه رهبري اصیل ضرایب آلفاي کرونباخ براي چهار بعد کلیدي اصالت  و. استفاده شد
. مشخص شده است2جدول در 

)آلفاي کرونباخ(میزان پایایی به روش همسازي درونی: 2جدول 
آلفاي کرونباختعداد سوالمتغیرها

/.4741خودآگاهی
/.4759شفافیت ارتباطی

/.4866دهاخالق درونی ش
/.4775پردازش متوازن اطالعات
/.16881پرسشنامه اصالت رهبري

شود میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه اصالت ارائه دهنـده طـرح و   همان طور که مشاهده می
اسـت کـه نشـان از پایـایی     /. 7همینطور هر یک از چهار متغییر کلیدي آن بیشتر از مقدار معیار 

.دارد) پرسشنامه(ابزار اندازه گیري
اسمیرنوف و شاخص هاي کجـی و  -کولموگروفنرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون 

هاي اسـتنباطی و جهـت آزمـون فرضـیه هـاي پـژوهش از       در بخش یافته. بررسی شدکشیدگی 
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آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون سلسله مراتبی و آزمون تعدیل گري در نرم افـزار  
حداکثر سطح خطاي آلفا جهـت  با توجه به حجم پایین نمونه، . ی ال اس استفاده شداسمارت پ

-تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـه کمـک نـرم       ). P>/. 10(تعیین شد /. 10ها، مقدار آزمون فرضیه

.انجام شدSmart PLSو SPSS 23افزارهاي آماري 
بوده است اما بـدین  ) ترتیبی(ي اهاي مربوط به هر متغیر از نوع رتبهها یا پرسشبرخی گویه

گویـه هسـتند در نتیجـه بـا کمـی تسـامح، بـه عنـوان         دلیل که متغیرهاي پژوهش ترکیبی از چند
متغیرهاي شبه فاصله اي در نظر گرفته شدند و در برخی آمـار توصـیفی و اسـتنباطی از آزمـون     

برخـی معتقدنـد کـه    . هاي مرتبط با متغیرهایی که در سطح فاصله اي هستند استفاده شده اسـت 
شوند و مقیاسـی بـراي یـک مفهـوم انتزاعـی      در مواردي که چند متغیر ترتیبی با هم ترکیب می

ر د). 19:1388نایبی، (اي در نظر گرفت ها را با تسامح مقیاس فاصلهتوان آنشود میساخته می
. سـت این پژوهش مانند هرپژوهش دیگري وجود داده هاي ناقص یا بـی پاسـخ محتمـل بـوده ا    

بررسی مقادیر ناقص در این تحقیق نشان از این داشت که براي تمامی متغیرهـاي اصـلی میـزان    
در نتیجه مقادیر ناقص در این تحلیل به دلیل نـاچیز بودنشـان،   . درصد و کمتر بود5بی پاسخی 

).2001تاباکنیک و فیدل، (نادیده گرفته شدند 

گیرينتیجه
اسـت، دامنـه میـانگین    ) بسیار خـوب (3تا ) متوسط(1دامنه میانگین درجه کیفی طرح از

. اسـت 20تـا  4و دامنه میانگین مولفـه هـاي اصـالت از    80تا 16اصالت ارائه دهنده طرح از 
میانگین درجـه کیفـی طـرح برابـر بـا      . است100تا 0دامنه میانگین میزان موفقیت سازمان از 

اسـت، ایـن میـزان مقـدار     3تـا  1کـه از  است که با توجه بـه دامنـه نمـرات ایـن متغیـر      1,94
يو مناسب برایماليداده هايو دارایانتخابيهاطرحواقع در. متوسطی را نشان می دهد

این متغیر متوسط بوده اند و انحراف استانداردیفیتکیزانميانجام پژوهش در مجموع دارا
. است/. 66برابر با 

68,24سـوالی سـنجیده شـد برابـر بـا      16ب پرسشنامه میانگین متغیر میزان اصالت که در قال
اسـت  48است و حد وسـط نمـرات کـه    80تا 16است که با درنظر گرفتن دامنه نمرات که از 

می توان گفت میزان اصالت نسبتا باال است و پاسخگویان به میزان اصـالت ارائـه دهنـده طـرح     
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75و حداکثر آن برابر با 60وها برابر با حداقل نمره اصالت در بین پاسخگ. نمره باالیی داده اند
بررسی میـانگین  . باالیی به این پرسشنامه داده اندنسبتااست که نشان می دهد تمامی افراد نمره 

مولفه هاي این متغیر نشان می دهد که باالترین میانگین مربوط به مولفه خودآگاهی با میـانگین  
.است15,98یت ارتباطی با میانگین و پایین ترین میانگین مربوط به شفاف18,14

بدست آمده که با درنظر گـرفتن ایـن کـه ایـن متغیـر      37,09میانگین میزان موفقیت برابر با 
سنجیده شده میزان موفقیت عددي کمتر از متوسط بدست آمـده  100تا 0برحسب درصد و از 

مـی دهـد پراکنـدگی    که نشـان ) 35,60(انحراف استاندارد این متغیر مقدار باالیی است . است
.موفقیت در بین طرحها باال بوده است
اسمیرنوف و شـاخص هـاي کجـی و کشـیدگی جهـت      - از آزمون آماري کولموگروف

نتــایج بدســت آمــده از آزمــون . هــا اســتفاده شــدتعیــین وضــعیت نرمــال بــودن توزیــع داده 
تغیـر وابسـته   دهد که از بین سه متغیر اصلی تحقیق، تنهـا م نشان میاسمیرنوف- کولموگروف

یعنی میزان موفقیت از توزیع نرمال برخوردار است و دو متغیر دیگر یعنی درجه کیفی طـرح  
بر اساس نتایج مقادیر کجی و . دارند)P>/.05(و میزان اصالت ارائه دهنده توزیع غیرنرمال 

کشیدگی می توان استنباط کرد که دو متغیر درجه کیفی طرح و میزان اصـالت ارائـه دهنـده   
داراي میزان کشیدگی بیشتر از مقدار قابل قبول هستند اما کجـی ایـن دو متغیـر مـورد تاییـد      

اسـت کـه در   /. 532و /. 662کجی و کشیدگی متغیر میزان موفقیت به ترتیب برابر بـا  . است
قرار دارد و به معناي این است که کجـی و کشـیدگی متغیـر    + 1تا - 1دامنه مورد قبول یعنی 

ــر دارد  میــزان موفقیــت  ــودن توزیــع ایــن متغی ینو،گامســت و گــاریــرز،م(نشــان از نرمــال ب
با توجه به غیرنرمال بودن توزیع متغیرهاي مستقل و تعـدیل گـر، در بخـش آمـار     .)85:1391

آزمـون همبسـتگی اسـپیرمن و آزمـون     (استنباطی از آزمون هـاي ناپارامتریـک اسـتفاده شـد     
). PLSتعدیل گري در نرم افزار 

با استفاده از آزمون همبستگی ناپارامتریک اسـپیرمن بـه بررسـی همبسـتگی     3جدول در 
. )167:1391کمپ و سلنگار، یس،بر(بین متغیرهاي پژوهش پرداخته شد 
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ماتریس همبستگی اسپیرمن بین متغیرهاي اصلی: 3جدول 
1234567متغیرها

1درجه کیفی طرح. 1

/518***یتموفقیزانم. 2
.

1
/514***خودآگاهی. 3

.
***713./1

1/.664***/.311*/.116شفافیت ارتباطی. 4

اخالق درونی . 5
شده

*339./***459./***582./***712./1

پردازش متوازن . 6
اطالعات

**365./***692./***556./***598./***655./1

میزان اصالت . 7
رهبري

**353./***546./***817./***652./***670./***742./1

P>/. 10:   توجه
P>/. 05و  * 

P>/. 01و   **
***

درجـه کیفـی   (که بین تمامی متغیرهاي پـژوهش  نشان داد نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن 
رابطـه آمـاري معنـی دار وجـود دارد و بـا      ) طرح، میزان اصالت ارائه دهنـده و میـزان موفقیـت   

جهت تمامی روابط ). P>/. 05(درصد می توان تمامی روابط را مورد تایید دانست 95نان اطمی
. مثبت است

بررسی ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که قوي تـرین رابطـه مربـوط بـه میـزان اصـالت       
است که نشان از وجـود رابطـه بـا    /. 546ارائه دهنده و میزان موفقیت است که شدت رابطه برابر با 

بین میزان موفقیت و درجه کیفی طرح نیز همبستگی با شدت متوسـط وجـود   . دت متوسط داردش
شدت همبستگی بین میزان اصـالت ارائـه   . است/. 518دارد، شدت همبستگی این دو متغیر برابر با 

.است که کمتر از اندازه رابطه هاي دیگر است/. 353دهنده و درجه کیفی طرح برابر با 
ن مولفه هاي اصالت ارائه دهنده با درجـه کیفـی طـرح نشـان مـی دهـد کـه        بررسی رابطه بی

امـا سـه مولفـه دیگـر یعنـی      ) p</.10(مولفه شفافیت ارتباطی با درجه کیفی طرح رابطه نـدارد  
خودآگاهی، اخالق درونی شـده و پـردازش متـوازن اطالعـات داراي همبسـتگی معنـی دار بـا        

قـوي تـرین رابطـه بـین مولفـه      . ابـط مثبـت اسـت   جهت رو). p>/.10(درجه کیفی طرح هستند 
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.است/. 514خودآگاهی با درجه کیفی طرح مشاهده می شود که شدت همبستگی مقدار 
نتایج نشان داد بین تمامی مولفه هاي اصالت ارائه دهنده یعنی خودآگاهی، اخـالق درونـی   

جهت ). p>/.10(ارد شده و پردازش متوازن اطالعات با میزان موفقیت رابطه معنی دار وجود د
قوي ترین رابطه میزان موفقیت با مولفه هاي خودآگاهی و پردازش متـوازن  . روابط مثبت است

.است/. 692و /. 713اطالعات مشاهده می شود که شدت همبستگی به ترتیب 
در این بخش به بررسی نقش تعدیل کنندگی اصالت رهبري در رابطه بین کیفیت طرح و میـزان  

نتـایج  4جـدول  در. خته ایم و آزمون مـورد اسـتفاده رگرسـیون سلسـله مراتبـی اسـت      موفقیت پردا
.تعدیل گري مولفه خودآگاهی در رابطه بین کیفیت طرح و میزان موفقیت گزارش شده است

طرحتیفیکنیبرابطهدریخودآگاهيگرلیتعدیبررسجهتیمراتبسلسلهونیرگرسآزمون:4جدول 
تیموفقزانیمو

نتیجهR2تغییرات BSEBetaR2رابطهمراحلنوع

ی 
گاه

ودآ
ي خ

 گر
یل

عد
ت

طه 
 راب

در
ب

کین
یت

یف
و م

رح 
ط

زان
ی

وفق
م

یت

گام 
اول

کیفیت طرح بر 
/.346/.588**/.148/.600میزان موفقیت

**156./

ري
ل گ

عدی
د ت

تایی

گام 
دوم

کیفیت طرح بر 
/.259/.175/.313میزان موفقیت

502./
ی بر خودآگاه

/.648**/.078/.368میزان موفقیت

معنـی داري در  *    )  P>/. 05(درصـد  99معنـی داري در سـطح اطمینـان    **  :          توجه
)P>/. 10(درصد 95سطح اطمینان 

نتایج بدسـت آمـده از آزمـون رگرسـیون سلسـله مراتبـی نشـان مـی دهـد متغیـر تعـدیلگرِ            
یـزان طـرح و م یفیـت کعدیل گري معنـی داري در رابطـه بـین    توانسته است نقش تیخودآگاه

نتایج بدست آمده نشان می دهد تغییرات ضریب تعیین یا تغییر ). P>/. 05(یت داشته باشد موفق
R2در این آزمون معنی دار شده است .

ی در رابطه بین کیفیـت طـرح و میـزان    ارتباطیتشفافنتایج تعدیل گري مولفه 5جدول در 
.زارش شده استموفقیت گ
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تیفیکنیبرابطهدریارتباطتیشفافيگرلیتعدیبررسجهتیمراتبسلسلهونیرگرسآزمون:5جدول 
تیموفقزانیموطرح

نتیجهR2تغییرات BSEBetaR2رابطهمراحلنوع

ی 
باط

 ارت
یت

فاف
ي ش

 گر
یل

عد
ت

طه 
 راب

در
ب

کین
یت

یف
و م

رح 
ط

زان
ی

وفق
م

یت

گام 
اول

کیفیت طرح بر 
/.346/.588**/.148/.600ان موفقیتمیز

038./

ري
ل گ

عدی
د ت

تایی

گام 
دوم

کیفیت طرح بر 
/.519**/.139/.627میزان موفقیت

384./
شفافیت ارتباطی 
/.224/.196/.307بر میزان موفقیت

ي در معنـی دار *    )  P>/. 05(درصـد  99معنـی داري در سـطح اطمینـان    **  :          توجه
)P>/. 10(درصد 95سطح اطمینان 

نتوانسـته اسـت نقـش تعـدیل     یارتبـاط یتشـفاف گرِ نتایج مراتبی نشان می دهد متغیر تعدیل
). P</. 10(یت داشته باشد موفقیزانطرح و میفیتکگري معنی داري در رابطه بین 

ت طـرح و  در رابطـه بـین کیفیـ   شـده  یاخـالق درونـ  نتایج تعدیل گري مولفه 6جدول در 
.میزان موفقیت گزارش شده است

نیبرابطهدرشدهیدروناخالقيگرلیتعدیبررسجهتیمراتبسلسلهونیرگرسآزمون: 3جدول 
تیموفقزانیموطرحتیفیک

تغییرات BSEBetaR2رابطهمراحلنوع
R2نتیجه

ده 
ی ش

رون
ق د

خال
ي ا

 گر
یل

عد
ت

در 
طه ب

راب
کین

یت
یف

و م
رح 

ط
زان

ی
وفق

م
یت

کیفیت طرح بر گام اول
/.346/.588**/.148/.600میزان موفقیت

**207./

ري
ل گ

عدی
د ت

تایی

گام 
دوم

کیفیت طرح بر 
/.571**/.135/.620میزان موفقیت

553./ اخالق درونی 
شده بر میزان 

موفقیت
324./132./**413./
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معنـی داري در  *    )  P>/. 05(درصـد  99اري در سـطح اطمینـان   معنـی د **  :          توجه
)P>/. 10(درصد 95سطح اطمینان 

یفیـت کتوانسته است نقش تعدیل گري معنی داري در رابطه بین شده یاخالق درونمتغییر 
). P>/. 05(یت داشته باشد موفقیزانطرح و م

در رابطه بین کیفیت طـرح  اطالعاتنتایج تعدیل گري مولفه پردازش متوازن 7جدول در 
.و میزان موفقیت گزارش شده است

رابطهدراطالعاتمتوازنپردازشيگرلیتعدیبررسجهتیمراتبسلسلهونیرگرسآزمون: 4جدول 
تیوفقمزانیموطرحتیفیکنیب

تغییرات BSEBetaR2رابطهمراحلنوع
R2نتیجه

ري
ل گ

عدی
ت

ت 
العا

 اط
زن

توا
ش م

داز
پر

طه 
 راب

در
ب

کین
یت

یف
و م

رح 
ط

زان
ی

وفق
م

یت

گام 
اول

کیفیت طرح 
بر میزان 
موفقیت

600./148./**588./346./

**174./

ري
ل گ

عدی
د ت

تایی

گام 
دوم

کیفیت طرح 
بر میزان 
موفقیت

420./149./**410./

520./ پردازش 
متوازن 

اطالعات بر 
میزان موفقیت

476./153./**453./

معنـی داري در  *    )  P>/. 05(درصـد  99معنـی داري در سـطح اطمینـان    **  :          توجه
)P>/. 10(درصد 95سطح اطمینان 

توانسته است نقش تعدیل گري معنـی داري در رابطـه بـین    پردازش متوازن اطالعات متغیر 
).P>/. 05(یت داشته باشد موفقیزانطرح و میفیتک

ها در قالب مفهوم میزان اصالت رهبري، در رابطه نتایج تعدیل گري کل مولفه8در جدول 
.بین کیفیت طرح و میزان موفقیت گزارش شده است
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تیفیکنیبرابطهدريرهبراصالتيگرلیتعدیبررسجهتیمراتبسلسلهونیرگرسآزمون: 8جدول 
تیموفقزانیموطرح

تغییرات BSEBetaR2رابطهمراحلنوع
R2نتیجه

ي 
 گر

یل
عد

ت
ت 

صال
ا

ري
رهب

طه 
 راب

در
ب

کین
یت

یف
و م

رح 
ط

زان
ی

وفق
م

یت

گام 
اول

کیفیت طرح بر 
/.346/.588**/.148/.600میزان موفقیت

**120./

ري
ل گ

عدی
د ت

تایی

گام 
دوم

کیفیت طرح بر 
/.446**/.147/.455میزان موفقیت

466./
اصالت رهبري 

/.375**/.241/.625فقیتبر میزان مو

معنـی داري در  *    )  P>/. 05(درصـد  99معنـی داري در سـطح اطمینـان    **  :          توجه
)P>/. 10(درصد 95سطح اطمینان 

طرح یفیتکتوانسته است نقش تعدیل گري معنی داري در رابطه بین رهبرياصالت متغیر 
). P>/. 05(یت داشته باشد موفقیزانو م

بنديبحث و جمع
بررسی ضرایب استاندارد شده نشان می دهد که قـوي تـرین رابطـه در مـدل ایـن پـژوهش       
مربوط به میزان اصالت ارائه دهنده و میزان موفقیت است، میان موفقیـت و درجـه کیفـی طـرح     

جـه  نیز همبستگی متوسطی وجود دارد ولی رابطـه همبسـتگی میـزان اصـالت ارائـه دهنـده و در      
بعالوه میان تمـامی مولفـه هـاي اصـالت ارائـه      . کیفی طرح ضعیف تر از رابطه هاي دیگر است

دهنده یعنی خودآگاهی، اخالق درونی شـده و پـردازش متـوازن اطالعـات بـا میـزان موفقیـت        
رابطه معنی دار و مثبتی وجـود دارد و قـوي تـرین رابطـه میـان میـزان موفقیـت بـا مولفـه هـاي           

. زش متوازن اطالعات مشاهده می شودخودآگاهی و پردا
موفقیـت میـزان وطـرح کیفیـت میانمعناداريرابطهدهد کهمینشانحاضرتحقیقنتایج

افـزایش معنـاداري میـزان رهبري،اصالتمیزانمتغیرکردنواردباوداردوجودآنازحاصله
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کیفیترابطهرويبرمستقیماثرطرحدهندهارائهرهبرياصالتمیزانمتغیریعنیکند،میپیدا
.رسـاند میاثباتبهراآنگريتعدیلگرفته،صورتآماريتستودارد،آنموفقیتوطرح

گـري  ولی از میان مولفه هاي اصالت ارائه دهنده طرح، شفافیت ارتباطی نتوانست نقـش تعـدیل  
. معناداري داشته باشد

اصالت رهبري ادراك شـده  یل کنندگی مشارکت مهم نظري این مقاله، نشان دادن اثر تعد
. کارآفرین یا ارائه دهنده یک طرح نوآوري فناورانـه  بـر موفقیـت شـرکت ایجـاد شـده اسـت       

مقاله حاضـر نشـان مـی دهـد، مطالعـات متعـددي در حـوزه        2در بخش 1همانگونه که جدول 
م در نـوآوري  رهبري به پیامدهاي سازمانی اصالت رهبري پرداخته اند ولی پیامدهاي این مفهـو 

هاي زیـادي در بـازار و   و به خصوص در موقعیت سازمانهاي دانش بنیان نوپا که با عدم قطعیت
نتایج ایـن تحقیـق همراسـتا بـا مطالعـاتی      . محصول مواجه اند کمتر مورد توجه قرار گرفته است

سـیدنقوي و (است که اثر رهبري اصیل را برخالقیت و نـوآوري مـورد بررسـی قـرار داده انـد      
. )1395یو نودهيبدر، 1393یمیانو رحیرمحمديم، 1391کاهه  

بعالوه، یافته هاي تحقیق با نشان دادن اثر میزان اصالت رهبري ادراك شـده کـارآفرین بـر    
موفقیت آتی طرح فناورانه، درك نظري موجود از فاکتورهاي تاثیرگذار بر موفقیت طرحهـاي  

را به لیست فاکتورهاي اثرگذار در انتخاب و هـدایت  فناورانه را گسترش داده و فاکتوري مهم 
نتــایج ایــن پــژوهش بــا دســته مطالعــاتی در ایــن حــوزه  . طرحهــاي نوآورانــه اضــافه مــی کنــد

هــاي هــاي فــرد ارائــه دهنــده طــرح بایــد در انتخــاب طــرحهمراستاســت کــه معتقدنــد ویژگــی
ح، انتخاب موفقی داشت توان صرف توجه به خود طرگذاري مدنظر قرار بگیرند و نمیسرمایه

پنــدي و ژنــگ ;1994ره و همکــاران ;1985مــک مــیالن و همکــاران ;1984تیبــژه و برونــو (
1996.(

در ایـن تحقیـق تعـداد کـل شـرکتهاي دانـش       . پژوهش حاضر با محدودیتهایی مواجه است
32شرکت بود کـه بـا تـالش بسـیار اطالعـات از      34بنیان نوپاي در دسترس براي انجام تحقیق 

اگر چه مطابق جداول آماري، نتایج قابل دفاع هستند ولی تعمـیم نتـایج   . شرکت جع آوري شد
این پژوهش، به کل شرکتهاي دانش بنیان  به علت عدم دسترسـی محققـان بـه اطالعـات سـایر      

عـدم وجـود اطالعـات  بـراي بررسـی      . سازمانهاي حمایت کننده بـا محـدودیت مواجـه اسـت    
طرحهـا، باعـث شـد بازپرداخـت تسـهیالت در      ازه گیري موفقیتفاکتورهاي مرسوم جهت اند
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بعـالوه بـه علـت    . موعد مقـرر را بـه عنـوان نشـان دهنـده موفقیـت مـالی طـرح انـدازه بگیـریم          
هـا جهـت تعیـین دقیـق     اي آنها و ارزیابی مقایسهمحرمانگی اطالعات، امکان دسترسی به طرح

ن خـاطر از نسـبت تسـهیالت پرداختـی بـه      میزان کیفیت طرح پیشنهادي وجود نداشت و به همی
چنان چه امکان دسترسـی بـه   .تسهیالت درخواستی به عنوان یک متغییر نشان دهنده استفاده شد

تعـداد بودنکمدلیلبه. داده هاي مستقیم وجود داشته باشد کیفیت نتایج افزایش پیدا می کند
هاي مختلـف وجـود   حوزهدرهاامکان بررسی و مقایسه معنادار طرحهاي در دسترس،شرکت

گـري متغیـر   میـزان تعـدیل  . نداشت و نتوانستیم بر روي حوزه فعالیت طرح کنترلی داشته باشیم
. اصالت رهبري ادراك شده ممکن است در حوزه هاي مختلف متفاوت باشد

توانند میزان اصالت رهبري گذار میهاي سرمایهاز منظر کاربرد یافته هاي پژوهش، سازمان
هـا مـدنظر قـرار دهنـد تـا احتمـال       گیري قرار داده و آن را در انتخاب طـرح را مورد اندازهفرد

عـالوه بـر اسـتفاده از روشـهاي مبتنـی بـر پرسشـنامه، بـر اسـاس نظریـات           . شکست کاهش یابد
توانند با بررسی ابعاد مختلـف زنـدگی   گذاران میداستانهاي زندگی در اصالت رهبري، سرمایه

زنـدگی  . هـا اطالعـاتی کسـب کننـد    جع به میـزان اصـالت شـکل گرفتـه در آن    گذشته افراد را
هـا، تجربیـات کـاري و    هـا، چـالش  گذشته افراد، مانند اثرات خانواده، کودکی، فرهنگ، نقش

. توانـد نقـش کاتـالیزور را ایفـا کنـد     ها مؤثر است و در واقـع مـی  تحصیلی، بر میزان اصالت آن
بودن، خواهر یا برادر بودن، و معلم بودن اثـر مهمـی بـر رشـد     هاي مثبت مانند والد داشتن نقش

. فردي و در نتیجه خودآگاهی افراد دارد
از منظر کارآفرینان و ارائه دهندگان طرح، افزایش اصالت رهبـري مـی توانـد دو فایـده بـه      
همراه داشته باشد یکی به آنها در یافتن سرمایه و نواقص دانشی کمک کند و از سوي دیگر بـه 

یافتـه هـاي پـژوهش در رهبـري     . آنها در شکل دهی به تیم مناسب و اداره سازمان کمک کنـد 
مـثال  . هایی میـزان اصـالت خـود را افـزایش دهـد     تواند با روشاصیل نشان می دهد که فرد می

یمتصــمیت، مســئولیشو افــزایشــغليارتقــاپــذیرفتن و ایجــاد اتفاقــاتی در زنــدگی از جملــه 
متفـاوت از  یدر فرهنگـ یزنـدگ ید، جدیلدهايدر فچالشیرشپذ، شغلیریتغيداوطلبانه برا

یخاصـ یـدگاه کـه د یمطالعه کتابدارند، متفاوتینیبکه جهانيبا افراد، تعاملفرهنگ خود
دیگـران تغییـر   که توانسته در کار يبا فرديهمکارکشد و یغالب را به چالش میدعقایادارد 

.ردي است که اصالت رهبري را پرورش می دهدمثبت ایجاد کند از جمله موا
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گـردد مطالعـات آینـده بـه بررسـی ایـن       از لحاظ فرصتهاي پژوهشی در آینده، پیشنهاد مـی 
پدیده به تفکیک حوزه هـاي مختلـف فعـالیتی شـرکتهاي دانـش بنیـان بپردازنـد و نتـایج را بـا          

سترسی به دانـش و فنـاوري، کـه    یکدیگر مقایسه کنند تا  اثر پارامترهایی نظیر شرایط بازار یا د
در ایـن پـژوهش میـزان    . تواند بر موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه موثر باشد، به حداقل برسـد می

در پژوهشـهاي آینـده   . اصالت رهبري ادراك شده در فرایند پیـاده سـازي بررسـی شـده اسـت     
لت را در ابتداي چنانچه امکان انجام پژوهشهاي در طول زمان وجود داشته باشد،  می توان اصا

طــرح ســنجید، و ســپس میــزان تغییــرات آن در گــذر زمــان و اثــراتش بــر موفقیــت را بررســی 
هاي آینده مـی تواننـد بـه بررسـی مکانیسـم اثرگـذاري اصـالت ادراك شـده بـر          پژوهش.کرد

بنظـر مـی آیـد اعتمـاد سـازه مهمـی اسـت کـه         . موفقیت شرکتهاي دانش بنیان نوپا نیز بپردازند
ك شده رهبر می تواند آن را تقویـت و در موفقیـت یـک طـرح نـوآوري فناورانـه       اصالت ادرا

.اثرگذار باشد
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