
 

 شدهعیوزتهای رهبری مؤلفهبر اساس  کارآفرینی سازمانی بینیپیش

 (0931سازمان صنایع دفاع ایران در سال  کارکنان: )مطالعه موردی

 1ابراهیم آریانی

 2عادل زاهدبابالن

 3علی خالق خواه

 شناسیمطالعات دانش

 090تا  016، ص 69، بهار 01سال سوم، شماره 

 19/01/69تاريخ دريافت: 

 09/10/69تاريخ پذيرش:
 چکیده

جام گرفت. ان شدهعيتوزهای رهبری مؤلفه اساس کارآفرينی سازمانی بر بینیپیش منظوربهپژوهش حاضر 

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان مشغول به خدمت صنايع  _روش پژوهش از نوع توصیفی 

گیری از نوع تصادفی ساده بود. حجم نمونه داد. روش نمونهنفر تشکیل می 911با حجم  0969دفاع در سال 

ی ها از پرسشنامهآوری دادهنفر در نظر گرفته شد. جهت جمع 090، انمورگ _با توجّه به مدل کرجسی 

 یریگمیتصم، یسازمانفرهنگی ( در قالب هفت مؤلفهα=  69/1( )با پايايی DLI) شدهرهبری توزيع

رفتارهای رهبری و ، جانبههمهحمايت ، اعتماد، و اهداف اندازچشم، تيمأمور، ایتوسعه حرفه، مشارکتی

با  شدهیآورجمعهای ( استفاده شد. دادهα=  00/1( )با پايايی DERDCی کارآفرينی سازمانی )پرسشنامه

به  شدهعيتوزهای رهبری گرديد. نتايج نشان داد مؤلفه لیوتحلهيتجزروش رگرسیون  و .22spss.v افزارنرم

= R ،69/99= 19/1ستند )درصد مؤلفه کارآفرينی سازمانی را دارا ه 2R=99/1داری توان تبیین گونه معنی

(009 ،0)F  10/1و > P)  یسازمانفرهنگ، (=  000/1اعتماد )، (=  090/1مشارکتی ) یریگمیتصمو سهم 

دار درصد معنی 69( در سطح اطمینان = 090/1و اهداف ) اندازچشم، ( و مؤلفه مأموريت=  009/1)

ه تالش در جهت القا و توسع است یضروربنابراين ؛ دار نیستهای ارائه شده معنیاست و سهم بقیه مؤلفه

ستور جدی در د تياولوعنوان يک های رهبری مناسب بههای کارآفرينی کارکنان از طريق سبکتوانمندی

 .ها قرار گیردريزان و مديران عالی سازمانگذاران و برنامهکار سیاست

 کارکنان صنایع دفاع ،سازمانیکارآفرینی  ،کارآفرینی ،شدهیعتوزرهبری  کلیدی: هایواژه

                                                           
0.  دانشگاه محقق اردبیلیشناسیرواندانشجوی دکترای مديريت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و ،. 

 e.aryani.sh@gmail.com پست الکترونیک:

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان .0

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی.گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاديار . 9
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 مقدمه 

شود رفاه و سود اقتصادی تبديل نمی، دانشمندان معتقدند که دانش و تکنولوژی به ثروت

ريب های ناکارآمدی قبلی را تخشیوه، مگر با وجود افراد کارآفرين که با خالقیت و نوآوری

(. 0906، نريمانیو  بوداليی، های جديد را به وجود آورند )کوشکی جهرمینموده و روش

اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی کشورهای  زیآمتیموفقی تجربه نظرانبه باور صاحب

 ینيارآفرکی به يمن توجه و التفات به توسعه، های اقتصادیدر مديريت بحران توسعهدرحال

اصی خ و به همین علت برای کارآفرينی و کارآفرينان اهمیت، و کارهای نوآورانه بوده است

 کارآفرينی سازمانی است.، (. يکی از اشکال مهم کارآفرينی0101، 0تاحیشوند )سقائل می

کوشد کارآفرين سازمانی عنوان کسی است که بر روی خالقیت و نوآوری تأکید داشته و می

ی ظهور برساند. ی جديد را به منصهتا در درون محیط سازمانی موجود يک تصور يا ايده

کسانی هستند که در درون يک سازمان اقدام به  یسازماندرونکارآفرينان  رگيدعبارتبه

 (.0609، 0کنند )پینکاتفعالیت کارآفرينانه می

تغییر  محیط تغییرات با بايد حیات ادامه و بقا برای باز سیستم يک عنوانبه هاسازمان

برود  تغییرات یشوازپ به که بود خواهد موفق ( و سازمانی0119، 9کنند و متحول شوند )الك

 که دارند نگرندهيآ افرادی به نیاز، بودن مؤثر برای هاسازمان. (0111، 0هولت و )رادرفورد

 تحوالت زنگبهگوش که کسانی با یراحتبه بتوانند تا شود انجام بايد کارهايی چه بدانند

 آماده آينده مشکالت با رويارويی برای را سازمانشان و خود، کرده برقرار ارتباط هستند

همان فرايند اين افراد با استفاده از رهبری که (. 0960، آبادی فیل رحیمی، زادهکنند )هادی

مخصوصاً های رهبری ( و سبک0960، سکوتی و سامری، تأثیر اجتماعی است )حسنی

، شودمی فراهم اعضا راهنمايی و هدايت مختلف جهت آن منابع طی که، شدهعيتوز رهبری

به دست را  سازمان اصلی اهدافخود جهت تحقق تخصص  و دانش از یبردارهبهر امکان

                                                           

1. Sehat 

2. Pinchat 

3. Luke 

4. Rutherford & Holt 
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 و جديد هایسبک از 9توزيعی رهبری سبک(. 0110، 0؛ اسپیالن0111، 0گرونآورند )می

است.  گرفته قرار محققان موردتوجه اخیر هایسال در که آيدمی شمار به رهبری اثربخش

 تأکید با وظايف کامل تفويض و بر اعتماد تنیمب است که رهبری از شکلی توزيعی رهبری

، زاده و همکارانعباس نقل از 0100، 0و فنگ )ايلز استاهداف  در پیشبرد اعضا نقش بر

 که ایگونهبه گیردمی نظر در اهداف تحقق هایاهرم عنوانبهرا  ( و کارکنان0969

، دارند )اسپیالن را امور انجام ینحوه و تشخیص صحیح گیریتصمیم توان، خودشان

(؛ همکاری و 0119، 9مشترك )تیمپرلی گیریتصمیم با نزديکی چنین ارتباط(. هم0110

رهبری ( دارد. پس 0110، 9های دموکراتیک )میرووتزشیوه کارگیریبهدموکراسی و 

ها و ای از افراد است که در آن اعضای گروه مهارتتوزيعی ويژگی نوظهور گروه يا شبکه

 ايفو رهبر وظشود گذارند و قدرت بین افراد توزيع مید را به اشتراك میهای خوتخصص

)حسنی و کند می توزيع سازمان در موجود هایبین نقش در و افراد میان در را رهبری

 (.0960، همکاران

موقعیت اجتماعی و اقتصادی ، ايران ازجمله توسعهدرحالدر بسیاری از کشورهای 

رداری بضمن برخورداری از منابع عظیم انسانی به لحاظ عدم بهره، ناست که سازما ایگونهبه

یازمند که ن روستروبهصحیح و معقول همچنان با مشکالت و معضالت عظیم سنتی و مدرن 

کارآفرينی و استفاده ، (. در اين راستا تفکر نوآوری0969، )وجدانی استهای بديع حلراه

 ،ها به بینشطور که تولد و مرگ سازماناست. همان ريناپذاجتنابها امری از آن در سازمان

، وانايینیز به عواملی نظیر ت هاآنرشد و بقای ، های مؤسسین بستگی داردبصیرت و توانايی

چنین (. هم0906، زادهشفیع، شان وابسته است )پرداختچیخالقیت و نوآوری منابع انسانی

 پیشرفت ابزارهای کلیدی از آن يکی یوسعهت برای مناسب بستر ايجاد و کارآفرينی تقويت

                                                           

1. Gronn 

2. Spillane 

3. distributed leadership 

4. Iles & Feng 

5. Timperley 

6. Mayrowetz 
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(. به باور 0110، 0است )آرچیبانگ توسعهدرحال کشورهای ژهيوبه، کشورها اقتصادی

، پژوهشی کارايی، نوآوری، مديريت، رهبری لحاظ به کماکان نظران کارآفرينیصاحب

، رد )لوتانزدا توسعه اقتصادی و رشد در بسیار مهمی وری سهمو بهره رقابت، شغل ايجاد

، هادر ارتباط با اهمیت کارآفرينی در سازمان(. 0969، آريانی نقل از0110، 0پاترا و آيوی

ها ياد کرده است رنسانس سازمان عنوانبه( از کارآفرينی سازمانی 0609پینکات )

ممکن و  تنهانه( و اظهار داشته است کارآفرينی سازمانی 0906، زادهشفیع و )پرداختچی

، پینکاتشود )ست بلکه يک امر حیاتی و اساسی جهت موفقیت سازمانی محسوب میشدنی ا

 توسط دانش از استفاده و ترکیب، کسب از انعکاسی سازمانی کارآفرينی درواقع(. 0609

 (.0666، 9وولدريج و )فلويد سازمان است اعضای

ای نوآورانه هتوان گفت رفتاردر ارتباط سبک رهبری با کارآفرينی سازمانی کارکنان می

و تفکر خالق اعضای يک سازمان تحت نوع برخورد مديريت با اعضای سازمان است و نوع 

برقراری ارتباط مديران با کارکنان سازمان نقش محوری دارد. برخورد مديريت سازمان با 

اسی عمل اس یکنندهلیتسهيک  عنوانبهتواند در ظهور رفتارهای کارآفرينانه افراد آن می

 مديريت حمايت میزان و مديريتی نگرش گريدعبارتبه(. 0111، 0هارتوك و )جانگکند 

 نيترتوجهقابل از يکی مديريت حمايت و دارد بسیاری اهمیت کارآفرينی و کارآفرين از

 یريپذسکير، سازمانی ساختار، پاداش و )تشويق کارآفرينی اصلی عامل پنج بین عوامل

های رهبری مخصوصاً (. مديران با استفاده از سبک0900، د)ناهی استمنابع(  به دسترسی و

شوند تا خالقیت و کارآفرينی در سازمان بهتر ايجاد شود و های مشارکتی باعث میسبک

دارد که رهبری ( بیان می0660) 9. هانتاستهای مشارکتی رهبری توزيعی يکی از سبک

 مل تعامل افراد سازمان در قالب يکبلکه شا، شودنقشی رسمی قلمداد نمی عنوانبهتوزيعی 

سازمانی است. در رهبری  تیمسئولها و نقش، با هدف رهبری کردن اهداف، تیم کاری

                                                           

1. Archibong 

2. Avey, Luthans & Patera 

3. Floyd & Wooldridge 

4. Jong & Hartg 

5. Hunt 
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و  یريپذسکير، توانمندسازی، مشارکت، گرايانه مانند کار تیمیتوزيعی به روابط انسان

ی افراد ی همهشود و مدير براپرداخته می هاآنکنترل اندك روی ديگران و تسهیم قدرت با 

آورد های کاری سازمان فراهم میعملیات و رويه، هاهايی در باب برنامهداده، سازمان

ک عام و سب طوربههای رهبری مشارکتی توان گفت سبکبنابراين می؛ (0960، )ياسینی

 ای در کارآفرينی سازمانی دارد.جايگاه و اهمیت ويژه، خاص طوربه شدهعيتوزرهبری 

 هاینوآوری و هاايده از کهآن یجابه مديران، کشور هایسازمان از برخی در متأسفانه

 يک و تهديد را آن، کنند استفاده و حمايت سازمان استراتژی پیشبرد جهت در کارکنان

 موقعیت و خود برای خطری را هاديدگاه اين به دادن بها و دانسته درك رقابلیغ حرکت

 و شده روروبه کنندهخسته بسیار محیط با کارآفرينان رونيااز کنند؛می قلمداد خود آينده

 سازمان آن فرهنگ ضد، نوآوری و هاروش بهبود و تنوع و تغییر و آن فرهنگ، روزمرگی

 و تفاوتیب افرادو  گرفته قرار حاشیه در، کارآفرين افراد سبب همین به شود؛می محسوب

 عنوانبه پاافتادهشیپ مسائل به پرداختن و یگزیانگیب رونيازا. کنندمی پیشرفت، روزمره

 مدتی از بعد کارآفرين افراد غالباً، نوآوری و ايده سرکوب با و گیردمی قرار امور سرلوحه

 دچار سازمان، چنین حالتی در. شوندمی ديگر مراکز جذب و کرده ترك را سازمان

بود  شده هزينه آن بابت هاسال که را نیرويی و خالق نیروی زيرا شود؛می زيادی خسارت

ها را رها کرده و که افراد بسیاری که سازماناين (.0900، دهد )ناهیددست می از کجاي، را

یستند ها قادر ننمايانگر آن است که اکثر سازمان، کنندخودشان سازمان جديدی تأسیس می

 هاچالش (. اين0960، باروج، فرفروزان، فرمحیطی را برای کارآفرينی خلق کنند )فروزان

 است. ولی گوناگون، سازمان شدهنییتع پیش از اهداف به توجه با متفاوت هایسازمان در

 بوده مطرح تأثیرگذار مهم عامل عنوانبه نیروی انسانی کارآفرين، هاچالش اين یهمه در

 است. مديران گرفته قرار هاسازمان مديران و مديريت عرصه نظرانصاحب موردتوجه و

 پررقابتدنیای  در خود حیات به و داشته فعال حالت بتوانند کهاين برای نیز هاازمانس

 هايی آمادهچالش چنین با مواجه برای را خود سازمان انسانی نیروی بايد دهند ادامه کنونی

سازمانی  اهداف تحقق جهت هاآن از بلکه کرده؛ عبور هاچالش از کهاين بر عالوه تا نموده

، صنعتی هایسازمان یتوسعه و رشد که نمود بیان توانمی درواقعنمايند.  مؤثر استفاده
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، موجود امکانات و منابع یکلیه مؤثر و صحیح کارگیریبه درگرو نظامی و ...، اجتماعی

 در ایويژه جايگاه دفاعی هایسازمان ديگر طرف است. از انسانی کارآفرين منابع ژهيوبه

 امنیت تأمین ها موجبوجود اين نوع سازمان چراکه، دارد ورکش يک هایسازمان میان

 کشوری هر در امنیت تأمین بدون، نیقيبه های جامعه شده وساير سازمان و کشور برای

 نیز دفاعی هایداشت. سازمان نخواهد حیات ادامه يا حتی و پیشرفت توانايی سازمانی هیچ

 و منابع یکلیه بايد از، نمايند تأمین یبخوبه را کشور يک امنیت بتوانند کهنيا برای

 توانمندسازی جهت نمايند. گیریبهره توانا و کارآمد انسانی نیروی ژهيوبه خود تجهیزات

 حائز بسیار سازمان آن تأثیرگذار و اساسی عامل توجه به، کشور در دفاعی هایسازمان

 انسانی کارآفرين نیروی، گردي هایسازمان مانند تمام نیز هاسازمان اين است. در اهمیت

 انسانی کارآفرين در نیروی درواقع و شودمی محسوب سازمان رکن ترينمهم و مؤثرترين

 کنندههماهنگ، استراتژی دفاع کنندهمیترس که بوده رزم توان اصلی عنصر، هاسازمان اين

 .است نبرد صحنه در موجود امکانات کلیه کارگیرنده و

کند که بر روی کسی تعريف می عنوانبهرا  0ين سازمانی( کارآفر0609) 0پینکات

کوشد تا در درون محیط سازمانی موجود يک تصور داشته و می دیتأکخالقیت و نوآوری 

سانی هستند ک یسازماندرونکارآفرينان  گريدعبارتبهيا ايده جديد را به منصه ظهور برساند. 

 0(. کاتز0110، 9شیتی نقل ازکنند )رينانه میکه در درون يک سازمان اقدام به فعالیت کارآف

 تیمسئولداند که در درون يک سازمان بزرگ ( کارآفرين سازمانی را شخصی می0666)

، ارزشمند را از طرق جسارت شدهتماممستقیم تبديل يک ايده به يک محصول 

رآفرينی اتوان گفت کگیرد. در تعريفی جامع و کلی میو نوآوری بر عهده می یريپذسکير

ها در درون سازمان از طريق ترکیبات ها و فرصتی شايستگیسازمانی به معنای توسعه

 (.0960، عربیون و طالبی، مختلف منابع جديد است )دهقان

                                                           

1. Pinchat 

2. organizational entrepreneurship 

3. Shetty 

4. Kautz 
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که ، شکلی از رهبری جمعی است 0کند رهبری توزيعی( اشاره می0101) 0هاريس

رهبری توزيعی هر دو بعد عمودی افزايد که چنین میهم استترين بعد رهبری توزيعی مهم

کارانه را به هم ربط  های رسمی و همگیرد و سعی دارد در مدلو افقی رهبری را در نظر می

 هایگروه در میان مسئولیت شده را به معنای تفويضتوزيع ( رهبری0110اسپیالن ) دهد.

 سنن مشترکی و نمادها، فرهنگ، هاارزش یسوبه هاگروه همه حالی در سازمانی متعدد

 افقی رهبری از شکلی شدهعيتوز رهبری یطورکلبهکنند. تعريف می، کنندمی حرکت

 شرايطی چنین در است. يافته انتشار سازمانی میان اعضای در رهبری عمل که است

 کنترل افراد تعامل یلهیوسبه فردی دستورالعمل یجابه سازمانی نفوذ و گیریتصمیم

 رهبران زمانکي در که است ایشیوه، شدهعيتوز رهبری گیری کار نیچنهم شود.می

 بر را رهبری نقش کامل طوربه رهبر اساس هر اين بر باشند تیم يک در توانندمی متعددی

 میان از يا کاهش برای تالش نجايا، جايگزين رهبری رويکردهای برخالف گیرد.می عهده

 فعال یتوسعه و پرورش بر شدهعيتوزرهبری  مدل، است رهبر يک به نیاز برداشتن

 تا عضو هر که است اين اصلی فرض .دارد دیتأک تیم اعضای میان در رهبری هایتوانايی

 بود. خواهد الزم هازمان از بعضی در گروه برای که دارد را رهبری هایتوانايی حدودی

 توسعه و گسترش تواندمی نیست اما ثابت رهبری توانايی و قابلیت که است اين اصلی پیام

 که پژوهشی طبق، (0116) 9مورفی و اسمیلی، مايرووتز، (. لوئیس0110، کند )هاريس پیدا

 هانقش و افراد میان در رهبری کار و انتشار تقسیم عنوانبه را شدهعيتوز دادند رهبری انجام

 شدهعيوزت رهبری از منظور که گفت توانمی اين گرفتند. عالوه بر نظر در سازمان سر تا در

 يکی هم با که است سازمانی یعرصه در، يک شخص نه افراد از زيادی تعداد رهبری

 کنند. پیدا دست رهبری یتوسعه و بهبود مدرسه يعنی شاناصلی هدف به تا است شده

 یدهندهنشان و است مشترك جمعی و فعالیت محصول شدهعيتوز رهبری چنینهم

 اجتماعی یشبکه يا 0يافتگی ويژگی ظهور یکنندهیتداع که اجتماعی ارتباطات و تعامالت

                                                           

1. Harris 

2. distributed leadership 

3. Louis, Mayrowetz, Smiley & Murphy 

4. emergent property 



006 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
01 ،

ار 
به

69
 

 رفتار و عمل به مربوط، رهبری، اين از (. گذشته0116، 0)وودز و گران است مدارس در آن

، 0؛ رابینسون0110، )وودز و همکاران است مهم بسیار شدهعيتوزرهبری  برای که است

0116.) 

-فهی بین رهبری توزيعی با مؤله رابطهگردد کبا مروری بر ادبیات پژوهشی مالحظه می

عملکرد ، (0969، توسعه فردی کارکنان )وجدانی، هايی همچون رفتار شهروند سازمانی

رفتار شهروند سازمانی و احساس کارآمدی ، (0960، ياسینی و عباسیان، معلمان )ياسینی

 و غالمی، مدارس )امجدزبردست یاثربخش، (0960، فراهی نژاد و نويدی نکو، فر)آريان

تعهد ، (0960 ،پرداختچی و قهرمانی، ابوالقاسمی، پیشرفت تحصیلی )عباسیان، (0969، نعمتی

 ه ابراهیمنو، یآبادنيز، گری احساس کارآمدی )ياسینیسازمانی و رضايت شغلی با میانجی

 راگتحولهای رهبری چنین نقش سبکقرار گرفته است. هم موردمطالعه( 0960، آراسته و

، (0961، رهبری معنوی )آسا، (0960، )سیفی گراعمل، (0969، زراعی و پوريان)حمید

( با کارآفرينی 0900، ( و سبک رهبری تبادلی )يامی0960، رهبری خدمت گذار )قاسمی

امروزه در مطالعات  گريدیعبارتبه(. 0969، وجدانی نقل ازمورد واکاوی قرار گرفته است )

نچه اما آ؛ را به خود اختصاص داده است یشماریبقیقات مفهوم کارآفرينی تح، سازمانی

 ی ارتباط بین سبکای در زمینهنبود مطالعه، گرددخأل در اين راستا مشاهده می عنوانبه

رهبری توزيعی و کارآفرينی سازمانی کارکنان سازمان دفاعی است. عالوه بر اين الزم به 

 ،ن سازوکارهای خلق مزيت رقابتیتريذکر است که در اقتصاد نوين يکی از اساسی

تفاده از ترکیب و اس، کارآفرينی انعکاسی از کسب، کارآفرينی است. در ديدگاهی جديد

ی رقابت امروز نیازمند ها در عرصهدانش معرفی شده است. از سوی ديگر موفقیت سازمان

رهبری  اين پارادايم جديد را نظرانصاحبپارادايم جديدی در رهبری است. بسیاری از 

ازمان ضروريات کارآفرينی در س کنندهنیتأمهای آن کنند که ويژگیمعرفی می شدهعيتوز

ها مانمستقیمی با عملکرد ساز طوربهکارآفرينی ، نظرانصاحباست. به اعتقاد بسیاری از 

                                                           

1. Woods & Gronn 

2. Robinson 
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، 0وينک و تجاری و کسب سهم بازار توسط آنان در ارتباط است )زارا، عملکرد مالی ژهيوبه

ايجاد و تقويت عوامل ، (. به همین دلیل شناسايی0960، فر و همکارانفروزان نقل از 0669

یات حوزه ها داشته باشد. در ادبتواند نقش به سزايی در موفقیت سازمانبر کارآفرينی می مؤثر

نابع و ... م، عملکرد گذشته، فرهنگ، استراتژی، کارآفرينی عوامل مختلفی چون ساختار

 اما در ديدگاهی نسبتاً جديد؛ اندها معرفی شدهبر کارآفرينی سازمان مؤثر عوامل عنوانبه

زمانی کارآفرينی سا، شود. در اين ديدگاههای ديگر بررسی میکارآفرينی سازمانی از حوزه

 و ترکیب و استفاده از دانش توسط اعضای سازمان است )فلويد، انعکاسی از کسب

کی از ي عنوانبهتوان انتظار داشت که سرمايه فکری می(. طبق اين ديدگاه 0666، 0وولدريج

بر کارآفرينی سازمانی باشد. سرمايه  یتوجهقابلدارای تأثیر ، های دانشی سازماندارايی

-فکری مانند کارآفرينی سازمانی يکی از عوامل اساسی در خلق مزيت رقابتی برای سازمان

منوط به مديريت و رهبری صحیح اين ها در عرصه رقابت امروز هاست و موفقیت سازمان

ای امروز ههای رهبری گذشته پاسخگوی نیاز سازمانمفاهیم است. در اين راستا شايد سبک

 هاآنويژگی  نيترمهمکه  00قرن  یهاسازمان( معتقد است که در 0110) 9نباشند. دراکر

 ميداپارا، عه دانشهای دانشی است؛ اعتماد به کارکنان برای ايجاد و توساتکا به دارايی

طلبد که تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی پیروان باشد. در اين زمینه جديدی را در رهبری می

نقل ند )انام برده شدهعيتوزهای جديد مناسب را سبک رهبری يکی از پارادايم نظرانصاحب

ه اهمیت با توجه بچنین (. با توجه به موارد مذکور و هم0960، آهوپای و پورحسین از

ترين راهبردهای بنیادی در عصر مدرن يکی از اصلی عنوانبهکارآفرينی و مطرح بودن آن 

 ی کارآفرينی و فکر نو در سازمانامروزی از يکسو و جايگاه خطیر مديريت در ايجاد زمینه

، گراز سويی دي شدهعيتوزسبک رهبری  ژهيوبههای مشارکتی و ها و مدلبه کمک سبک

ا و کارآفرينی سازمانی پرداخته شد ت شدهعيتوزی سبک رهبری اضر به مطالعهحدر پژوهش 

                                                           

1. Zahra & Covin 

2. Floyd & Wooldridge 

3. Drucker 



008 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
وم

س
 ،

ره 
ما

ش
01 ،

ار 
به

69
 

ی سازمانی کارآفرين بینیپیشدر  شدهعيتوزهای رهبری مشخص گردد که آيا مؤلفه درنهايت

 سؤاالت زير مطرح و بررسی گرديد: رونيازا کارکنان سازمان صنايع دفاع نقش دارند يا نه؟

 و کارآفرينی سازمانی رابطه وجود دارد؟ هشدعيتوزآيا بین رهبری 

 ؟کرد نیبیپیشکارآفرينی سازمانی را ، شدهعيتوزی رهبری هامؤلفهتوان بر اساس یمآيا 

 روش پژوهش

 راهکار اجرايی: میدانی ازنظرهدف: کاربردی؛  ازنظرراهبرد اصلی: کمی؛  ازنظراين پژوهش 

ی جامعه آماری اين پژوهش را تمامهمبستگی بود.  -تکنیک تحلیلی: توصیفی ازنظرو 

بر  داد. حجم نمونهنفر تشکیل می 911با حجم  0969کارکنان سازمان صنايع دفاع در سال 

نظر نفر در  α ،090=  19/1و با در نظر گرفتن خطای  0مورگان -کرجسی جدول اساس

مخدوش  به دلیل هابود و بقیه پرسشنامه لیتحلقابلپرسشنامه  090شد که از اين تعداد  گرفته

از فرايند بررسی خارج ، و ناقص بودن جهت جلوگیری از هر نوع خطا در تحلیل آماری

 های آن در بینو مؤلفه شدهعيتوزی حاضر جهت ارزيابی متغیر رهبری در مطالعهشدند. 

بسته ی گويه 00( با DLI) 0شدهعيتوزی رهبری کارکنان شاغل صنايع دفاع از پرسشنامه

الً مخالفم و کام، نظری ندارم، موافقم، )کامالً موافقم یادرجهپنجطیف لیکرت در  پاسخ

توسعه ، گويه( 9مشارکتی )با  گیریتصمیم، گويه( 9ی فرهنگ رهبری )با مؤلفه 1مخالفم( و 

حمايت ، گويه( 9اعتماد )با ، گويه( 9و اهداف )با  اندازچشم، مأموريت، گويه( 9ای )با حرفه

اين پرسشنامه در مقیاس گويه( استفاده گرديد.  9گويه( و رفتارهای رهبری )با  9ا )ب جانبههمه

ی است که گزينه صورتنيبدگذاری پرسشنامه و نمره شدهمیتنظای درجه 9طیف لیکرت 

زار روايی اين ابگیرد. ارزش يک می« کامالً مخالفم»ی ارزش پنج و گزينه« کامالً موافقم»

صورت روايی محتوايی و سازه تأيید گرديده و در ( به0960و همکاران )ی ياسینی در مطالعه

آمده  به دستدر ضريب آلفای کرونباخ  10/1برابر  موردنظرايشان پايايی ابزار  یمطالعه

است. در پژوهش حاضر نیز پس از تأيید پرسشنامه از سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتی و 

                                                           

1. Kregci-Morgan 

2. distributed leadership inquiry 
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د و پايايی گردي یآورجمعکارکنان صنايع دفاع توزيع و روانشناسی در سطح گسترده بین 

ه مربوط ب اطالعاتدر ضريب آلفای کرونباخ به دست آمد. ساير  69/1کل پرسشنامه برابر 

 آمده است. 0در جدول  شدهعيتوزی رهبری پرسشنامه

 هاز سازهها و پایایی مربوط به هر یک او گویه شدهعیتوزی رهبری های پرسشنامهسازه .1جدول 

 مقدار پايايی در ضريب آلفای کرونباخ های گويهشماره تعداد گويه هاسازه

 09/1 9تا  0 9 فرهنگ رهبری

 16/1 9تا  0 9 مشارکتی گیریتصمیم

 00/1 6تا  1 9 یاحرفهتوسعه 

 16/1 00تا  01 9 اعتماد

 09/1 09تا  09 9 جانبههمهحمايت 

 00/1 00تا  09 9 و اهداف اندازچشم، تيمأمور

 06/1 00تا  06 9 رفتارهای رهبری

 69/1 00تا  0 00 شدهعيتوزرهبری 

چنین جهت ارزيابی متغیر کارآفرينی سازمانی در بین کارکنان شاغل صنايع دفاع از هم

بسته ی گويه 09( با 9011) 0( مارگريت هیلDERDC) 0ی کارآفرينی سازمانیپرسشنامه

ی مؤلفه 0و  خیلی کم(، کم، متوسط، زياد، )خیلی زياد یادرجهپنجدر طیف لیکرت  پاسخ

گويه( و نگرش  9)با  یريپذانعطاف، گويه( 9نگرش فردی )با ، گويه( 9افعال سازمانی )با 

به  9گذاری اين ابزار بدين قرار است که امتیاز استفاده گرديد. نمره گويه( 0کارآفرين )با 

به گزينه  0امتیاز ، «متوسط»به گزينه  9امتیاز ، «زياد»ه گزينه ب 0امتیاز ، «خیلی زياد»گزينه 

ی شود. روايی اين ابزار در مطالعهاختصاص داده می« خیلی کم»به گزينه  0و امتیاز « کم»

 یصورت روايی محتوايی تأيید گرديده و در مطالعه( به0900معرفتی و غالمیان )، پورطالب

آمده است. در  به دستدر ضريب آلفای کرونباخ  19/1رابر ب موردنظرايشان پايايی ابزار 

پرسشنامه از سوی از سوی سه نفر از اساتید علوم تربیتی و  ديیتأپژوهش حاضر نیز پس از 

سشنامه آوری گرديد و پايايی کل پرروانشناسی در سطح گسترده بین کارکنان توزيع و جمع

                                                           

1. organizational entrepreneurship 

2. Marguerite Hill 
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 یمربوط به پرسشنامه اطالعات. ساير در ضريب آلفای کرونباخ به دست آمد 00/1برابر 

 آمده است. 0در جدول  کارآفرينی سازمانی

 هاها و پایایی مربوط به هر یک از سازهو گویه کارآفرینی سازمانیی های پرسشنامهسازه .2جدول 

 مقدار پايايی در ضريب آلفای کرونباخ های گويهشماره تعداد گويه هاسازه

 00/1 9تا  0 9 افعال سازمانی

 96/1 9تا  0 9 نگرش فردی

 10/1 6تا  1 9 یريپذانعطاف

 09/1 09تا  01 0 فرهنگ کارآفرين

 00/1 09تا  0 09 کارآفرينی سازمانی

میدانی در محیط  صورتبههای اين پژوهش با استفاده از ابزار مداد کاغذی و داده

 ب که پس از اطمینان از روايی وآوری گرديد. بدين ترتیهای انتخابی( جمعسازمانی )نمونه

 ،کسب مجوز اجرای پژوهش از سازمان صنايع دفاع ازجملهپايايی ابزار و مالحظات اخالقی 

محرمانه ماندن اسامی افراد و در ، جهت شرکت در تحقیق کنندگانشرکتاخذ رضايت از 

ن اقدام ابه توزيع پرسشنامه در بین کارکن، دسترس بودن محقق جهت پاسخگويی به سؤاالت

 هایآزمون ؛ و 00spss.vs افزارنرمبا استفاده از  شدهیآورجمعهای داده درنهايتگرديد. 

 گرديد. لیوتحلهيتجزرگرسیون چندگانه  همبستگی پیرسون و آماری

 هایافته

نفر( مؤنث  90درصد ) 1/00، نفر( مذکر 061درصد ) 9/09 یموردبررساز بین کارکنان 

نفر( دارای  00درصد ) 1/01، نفر( دارای مدرك ديپلم 001درصد ) 9/91چنین از بودند. هم

نفر( دارای  9درصد ) 9/0نفر( دارای مدرك کارشناسی و  00درصد ) 06، مدرك کاردانی

پژوهش مبنی  اول سؤالبرای پاسخگويی به  مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر بودند.

ابتدا به  در، «ارآفرينی سازمانی رابطه وجود دارد؟و ک شدهعيتوزآيا بین رهبری »که بر اين

اسمیرنف  روفکولموگاز آزمون با استفاده  وابسته ی نرمال بودن توزيع متغیربررسی مفروضه

 پرداخته شد.ای تک نمونه
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 وضعیت نرمال بودن متغیر کارآفرینی سازمانی .8جدول 

 p اسمیرنف -روفکولموگ Z انحراف استاندارد میانگین نهبیشی کمینه متغیر

 00/1 01/1 69/0 66/00 99 09 کارآفرينی سازمانی

اسمیرنف نشان  کولموگروفنتايج آزمون گردد مشاهده می 9که در جدول  طورهمان

بنابراين برای تحلیل ؛ (<19/1p) استهای مربوط به متغیر وابسته نرمال داد که توزيع داده

 استفاده گرديد. اول پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون سؤال

و کارآفرينی سازمانی گزارش شده  شدهعيتوزماتريس همبستگی رهبری  0در جدول 

 .است

 و کارآفرینی سازمانی شدهعیتوزماتریس همبستگی رهبری  .4جدول 

 کارآفرينی سازمانی متغیر

 10/1** شدهعيتوزرهبری 

 110/1 داریمعنی

 *p< 19/1 , **p< 10/1  

رابطه  (= r 10/1) یسازمانبا کارآفرينی  شدهعيتوزمتغیر رهبری ، 0با توجه به جدول 

توان گفت بین رهبری درصد می 66/1دارد و با اطمینان  10/1داری در سطح مثبت و معنی

دار وجود دارد و با افزايش میزان استفاده از و کارآفرينی سازمانی رابطه معنی شدهعيتوز

میزان  يابد و با کاهشزمانی کارکنان افزايش میکارآفرينی سا، شدهعيتوزسبک رهبری 

 يابد.میزان کارآفرينی سازمانی کاهش می، شدهعيتوزکاربست سبک رهبری 

های ؤلفهم بر اساس توانمیآيا »که پژوهش مبنی بر اين دوم سؤالبرای پاسخگويی به 

غیری سبک متاز رگرسیون چند، «؟کرد بینیپیشکارآفرينی سازمانی را  شدهعيتوزرهبری 

 یوردبررسمهای اين تحلیل مفروضه، استفاده شد. قبل از اجرای تحلیل رگرسیون گامبهگام

( عدم 9، ( استقالل خطاها0، مالك ( نرمال بودن متغیر0ها شامل: قرار گرفت. اين مفروضه

 خطی چندگانه بود.وجود هم
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 ولموگروفکآزمون  اده ازمتغیر مالك با استفی نرمال بودن توزيع مفروضهنتیجه بررسی 

های مربوط به متغیر وابسته نرمال نشان داد که توزيع داده (9)جدول  ایاسمیرنف تک نمونه

 اند.گزارش شده 9های دوم و سوم نیز در جدول (. نتايج مفروضه<19/1p) است

 نتایج بررسی استقالل خطاها و هم خطی چندگانه در تحلیل رگرسیون .7جدول 

 نتیجه مقدار مجاز آمدهدستبهر مقدار حداکث آزمون

 استقالل خطاها وجود دارد 9/0تا  9/0بین  19/0 واتسون -دوربین

VIF 00/9  هم خطی چندگانه وجود ندارد 01کمتر از 

. است 19/0واتسون -مقدار آماره دوربین، شودمشاهده می 9که در جدول  طورهمان

بنابراين برای انجام ؛ ها هستندالل خطاها در دادهنشانگر وجود استق 9/0تا  9/0مقادير بین 

چنین حداکثر آماره عامل تورم رگرسیون چند متغیری استقالل خطاها وجود داشت. هم

نشانگر عدم وجود چند هم خطی  01تر از آمد که عدد کم به دست 00/9( VIF) انسيوار

يت ت. با توجه به رعابنابراين بین متغیرهای مستقل هم خطی چندگانه وجود نداش؛ است

 از تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده گرديد.، موردنظرهای مفروضه

، شارکتیم گیریتصمیم، یسازمانفرهنگبینی کارآفرينی سازمانی از روی برای پیش 

و رفتارهای  جانبههمهحمايت ، اعتماد، و اهداف اندازچشم، مأموريت، ایتوسعه حرفه

ام سوم متغیر در گ، در گام دوم متغیر اعتماد، مشارکتی گیریتصمیمیر رهبری در گام اول متغ

و اهداف وارد معادله شده و  اندازچشم، و در گام چهارم متغیر مأموريت یسازمانفرهنگ

ی خود را در طی اين چهار گام حفظ نمودند. بقیه متغیرها شامل متغیرهای توسعه دارمعنی

انی ی بر کارآفرينی سازمدارمعنیارهای رهبری چون تأثیر و رفت جانبههمهحمايت ، ایحرفه

 اند.نتايج تحلیل رگرسیون گزارش شده 9نداشتند از معادله حذف شدند. در جدول 
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 با کارآفرینی سازمانی شدهعیتوزهای رهبری همبستگی بین مؤلفه .2جدول 

Adj. 

R2 R2 R sig F 
مجذور 

 میانگین
df 

مجموع 

 مجذورات

 

00/1 00/1 91/1 111/1 96/019 
 رگرسیون 10/0100 0 10/0100

 باقیمانده 19/01000 000 99/09

91/1 91/1 10/1 111/1 06/000 
 رگرسیون 19/6019 0 10/0900

 باقیمانده 16/6091 001 10/01

90/1 99/1 19/1 111/1 99/00 
 رگرسیون 10/6909 9 90/9000

 باقیمانده 00/0161 009 06/90

99/1 99/1 19/1 111/1 69/99 
 رگرسیون 19/6011 0 69/0090

 باقیمانده 01/0909 009 99/90

 sig  t 

 راستانداردیغضرايب  ضرايب استاندارد

 نیبشیپ متغیر
Beta 

خطای 

 معیار
B 

 مقدار ثابت 91/99 96/0  10/09  111/1 

 110/1  09/9 090/1 09/1 19/1 
 گیریتصمیم

 یمشارکت

 اعتماد 10/1 01/1 000/1 99/9  111/1 

 یسازمانفرهنگ 99/1 01/1 009/1 01/9  110/1 

 19/1  11/0 090/1 00/1 96/1 
، مأموريت

 و اهداف اندازچشم

 مشارکتی گیریتصمیم: نیبشیپ غیرتم: 0گام 

 اعتماد، مشارکتی گیریتصمیم: نیبشیپ: متغیر 0گام 

 یسازمانفرهنگ، اعتماد، مشارکتی گیریمتصمی: نیبشیپ: متغیر 9گام 

 اندازچشم، تمأموري، یسازمانفرهنگ، اعتماد، مشارکتی گیریتصمیم: بینپیش: متغیر 0گام 

 و اهداف

توان نتیجه گرفت در تبیین کارآفرينی سازمانی از می 9بر اساس نتايج مندرج در جدول 

و  اندازچشم، و مأموريت یسازمانفرهنگ، اعتماد، مشارکتی گیریتصمیمروی متغیرهای 
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نی بیاز واريانس متغیر مالك را تبیین و پیش 2R= 99/1 بینپیشمجموع متغیرهای ، اهداف

چنین کنند. همدرصد نمره کارآفرينی را تبیین می 99 بینپیشيعنی متغیرهای ؛ کنندمی

نشان داد که با ، P < 10/1و  R ،69/99 =(009 ،0)F= 19/1؛ 9ی تحلیل بر اساس جدول نتیجه

ی درصد مؤلفه 99داری ی معنیبه گونه شدهعيتوزهای رهبری درصد مؤلفه 66اطمینان 

=  090/1شارکتی )م گیریتصمیمسهم ، که به ترتیب، نمايندکارآفرينی سازمانی را تبیین می

و  اندازچشم، ( و مؤلفه مأموريت=  009/1) یسازمانفرهنگ، (=  000/1اعتماد )، (

 دار است.درصد معنی 69( در سطح اطمینان =  090/1اهداف )

نی از کارآفرينی سازما راستانداردیغمعادله رگرسیون ، آمدهدستبههای يافته بر اساس

 اندازچشم ،و متغیر مأموريت یسازمانفرهنگ، اعتماد، مشارکتی گیریتصمیمروی متغیرهای 

 :استزير  صورتبهو اهداف 

Y= a+ b1X1+ b2X2 + b3X3+ b4X4 

(× 99/1و اهداف+ ) اندازچشم، مأموريت(× 96/1( + )91/99کارآفرينی سازمانی= )

 مشارکتی گیریتصمیم( × 19/1اعتماد+ )( × 10/1+)یسازمانفرهنگ

ره متغیر وابسته نم، است که با افزايش هر واحد متغیر مستقل صورتنيبدتفسیر اين معادله 

 توان گفت که با افزايش يککند. پس می( تغییر میbب رگرسیون )چند واحد ضري اندازهبه

با افزايش يک ، شودکارآفرينی سازمانی افزوده می بر واحد 19/1واحد تصمیم مشارکتی 

با افزايش يک واحد ، شودواحد بر کارآفرينی سازمانی افزوده می 10/1، واحد اعتماد

 با افزايش درنهايتو ، شودانی افزوده میبر کارآفرينی سازم واحد 99/1، یسازمانفرهنگ

واحد بر کارآفرينی سازمانی افزوده  96/1و اهداف  اندازچشم، يک واحد بر مأموريت

 شود.می

 :استزير  صورتبهچنین معادله رگرسیون استاندارد هم

Z= B1Z1+ B2Z2+ B3Z3+ B4Z4 
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(× 00/1و اهداف+ ) اندازچشم، مأموريت( × 09/1کارآفرينی سازمانی= )

 مشارکتی گیریتصمیم( × 09/1اعتماد+ )( × 00/1+) یسازمانفرهنگ

ارقام مندرج در اين معادله به اين معناست که با افزايش يک واحد انحراف استاندارد در 

انحراف استاندارد افزايش  09/1 اندازهبهمشارکتی میزان کارآفرينی سازمانی  گیریتصمیم

، واحد انحراف استاندارد 00/1انحراف استاندارد در اعتماد  با افزايش يک واحد، يابدمی

 یسازمانگفرهنبا افزايش يک واحد انحراف استاندارد ، يابدسازمانی افزايش می ینيکارآفر

ايش با افز درنهايتيابد و کارآفرينی سازمانی افزايش می، واحد انحراف استاندارد 00/1

واحد بر کارآفرينی سازمانی افزوده  09/1ف و اهدا اندازچشم، يک واحد بر مأموريت

 شود.می

 گیریبحث و نتیجه

ها در عرصه رقابت امروز نیازمند پارادايم جديدی در رهبری است. بسیاری موفقیت سازمان

ای آن هکنند که ويژگیمعرفی می شدهعيتوزپارادايم جديد را رهبری اين  نظرانصاحباز 

اد و تقويت ايج، در سازمان است. از سويی ديگر شناسايی ضروريات کارآفرينی کنندهنیتأم

 رونيازاد. ها داشته باشتواند نقش به سزايی در موفقیت سازمانبر کارآفرينی می مؤثرعوامل 

با کارآفرينی سازمانی در بین  شدهعيتوزی رهبری در پژوهش حاضر به بررسی رابطه

 کارکنان صنايع دفاع پرداخته شد.

دار عنیو کارآفرينی سازمانی رابطه م شدهعيتوزبین متغیر رهبری نشان داد؛  پژوهشايج نت

درصد مؤلفه  99/1داری توان تبیین به گونه معنی شدهعيتوزهای رهبری مؤلفهوجود دارد و 

و  یسازمانفرهنگ، اعتماد، مشارکتی گیریتصمیمکارآفرينی سازمانی را دارا هستند و سهم 

های ارائه شده دار است و سهم بقیه مؤلفهو اهداف درصد معنی اندازچشم، مؤلفه مأموريت

، زادهسلطان، اردالن نقل از0109با يافته پژوهش اسلو و همکاران )دار نیست. اين يافته معنی

بیان  دارمعنی( که در مطالعه خود اثر رهبری سازمان را بر کارآفرينی سازمانی مثبت و 0960

 راهبردهای، یسازمانفرهنگ عوامل ( که نشان داد0111) 0چن با يافته پژوهش، کردند

                                                           

1. Chan 
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 در کارکنان فعال مشارکت و کارآفرينان از مديريت حمايت، ريپذانعطاف سازمانی

با يافته ، دارند سازمانی کارآفرينی توسعه در ایعمده نقش، سازمانی هایگیریتصمیم

جاد ی کارکنان سازمان و ايکارآفرينانههای ( که نشان داد برای بروز قابلیت0111) 0آنتونیک

( که نشان 0906با يافته موغلی )، ترين عناصر استارتباطات يکی از اساسی، محیطی خالق

 بر معناداری و مثبت، تأثیر رهبری رفتار و فرهنگ، انسانی منابع مديريت هایسیستمداد 

با افزايش  کهنيامبنی بر  (0906با يافته کوشکی جهرمی و همکاران )، دارند ینيکارآفر سطح

تفويض  ،تشويق و پاداش، يا کاهش میزان استقرار عوامل سازمانی )پنج ويژگی: حمايت مدير

 ،فرصت زمانی و ساختار سازمانی( میزان کارآفرينی افزايش يا کاهش خواهد يافت، اختیار

و  رابطه مثبت و ابعاد رفتار سازمانی شدهعيتوز( بین ابعاد رهبری 0961با يافته محمدی )

بین رهبری  کهنيا( مبنی بر 0969زاده و همکاران )با يافته عباس، معناداری وجود دارد

بک س یهامؤلفهشده و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و تمامی توزيع

ت رفتار رهبری و حماي، ایتوسعه حرفه، فرهنگ، اعتماد، شامل مأموريت شدهعيتوزرهبری 

-تچی و حسینپرداخ، کنند و با يافته قهرمانیمی بینیپیشو کارآفرينی سازمانی را  عملکرد

و کارآفرينی سازمانی رابطه معنادار وجود  یسازمانفرهنگبین  کهنيا( مبنی بر 0906زاده )

هايی که نقش مديريت و سبک رهبری بر همخوان و همسو است. از ديگر پژوهش، دارد

توان به مطالعات احمدپور اند مین را مثبت و معنادار گزارش نمودهکارآفرينی کارکنا

، (0119) 9کوخ، (0110) 0ری، (0909( اکبرالسادات )0909پور )مینايی، (0909داريانی )

 ديمر، (0101) 1ايبال و کارك، (0116) 9کیم، (0116) 9جانز و انگلیش، (0119) 0کرافورد

نقل ( اشاره نمود )0969( و نصیرزاده و همکاران )1000) 6هیل و لیچ، هنری، (0101) 0و ارل

                                                           

1. Antonic 

2. Ray 

3. Koch 

4. Crawford 

5. Jones & Anglish 

6. Kim 

7. Ibal & Cark 

8. Dimerr & Arel 

9. Henry, Hill & Lech 
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های پژوهش حاضر در راستای نتايج تحقیقات (. بر اين اساس يافته0969، میرصفیان از

 .استمذکور 

فراگیر  یطورکلبهتوان گفت می، تحقیق حاضر آمدهدستبهنتايج در راستای تبیین 

گی تناسب و همبست هموامل در ارتباط با ای از عنیازمند مجموعه، کردن پديده کارآفرينی

در  یبندتهدسهاست و فراهم کردن بستر مناسب کارآفرينی است. اين عوامل قابلیت بین آن

سازمانی و محیطی را دارند. عوامل سازمانی خود شامل ، سه مقوله شامل عوامل فردی

موانع  و یوسازمانج، های منابع انسانیسیاست، تحول سازمانی، های مديريت و رهبریسبک

قیت در موف مؤثرعاملی مرتبط و  عنوانبهتوان سبک رهبری را می رونيازاارتباطی است. 

يک ابتکار کارآفرينانه شناسايی کرد و در بیان اهمیت سبک رهبری مديران همین بس که 

ن مديرا دهد با فاصله گرفتنيافته حاضر نشان می درواقعرهبری جنبه انسانی مديريت است. 

امکان ظهور خالقیت و نوآوری و ، از سبک آمرانه و نزديک شدن به سبک مشارکتی

اهکار های تحقیق حاضر ردر انتها بايد اذعان داشت که يافته دهند.کارآفرينی را افزايش می

هايی که در جستجوی ايجاد و تقويت کارآفرينی برای کسب مزيت مناسبی را برای سازمان

تر ساده، ترنهيهزکمدهد. راهکاری که نسبت به راهکارهای ديگر بسیار یرقابتی هستند ارائه م

ای عالوه بر ايجاد فض شدهعيتوزهای رهبری تر است. استفاده از ويژگیو در ضمن انسانی

 چنین باعث تقويت تبادل دانش و افزايش سطح سرمايهمناسبی برای کارآفرينی سازمانی هم

 شود.توسعه و پیشرفت سازمانی منجر میبه فکری سازمان نیز خواهد شد و 

وانايی ت شدهعيتوزهای سبک رهبری که مشخص گرديد برخی از مؤلفهبا توجّه به اين

قیقات گردد در اين زمینه تحپیشنهاد می، کارآفرينی سازمانی کارکنان را دارند بینیپیش

يران بر وسط مدت شدهعيتوزانجام شود و اثرات مختلف کاربست سبک رهبری  شتریبی

رات ی اثهای ارزنده در زمینهرسانیآن اطالع تبعبهعملکردهای کارکنان را مشخص نموده و 

-اسخچنین در راستای پمثبت و منفی اين سبک رهبری در اختیار مسئوالن قرار داده شود. هم

پیشنهاد  ،ی سازمان خودهای گوناگون و توسعهها به نیازها و چالشسازمان بیشترگويی هرچه 

ای ههای کارآفرينی کارکنان از طريق سبکشود تالش در جهت القا و توسعه توانمندیمی

ان و ريزگذاران و برنامهجدی در دستور کار سیاست تياولوعنوان يک رهبری مناسب به
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جه ها تودر سازمان شدهعيتوزها و ابعاد رهبری ها قرار گیرد و به جنبهمديران عالی سازمان

 کارآفرينی سازمانی کارکنان از آن استفاده شود. و برای تأثیرگذاری و نفوذ بر شود

 سازمانی کارکنان از آن استفاده شود. 

 منابع

کارآفرينی اجتماعی از رهبری  یرپذيریتأث .(0960) .وحید، زادهسلطان و محمدرضا، اردالن

-069 ،(9)0، ينیفصلنامه توسعه کارآفر .هوشمند با نقش میانجی يادگیری سازمانی

900. 

تأثیر سبک رهبری توزيعی  .(0960) .سمیه، نعمتی و خلیل، محمد؛ غالمی، امجدزبردست

یلی بینی تحصگری انگیزش معلمان و خوشمديران بر اثربخشی مدارس به واسطه

فصلنامه پژوهش در ، ی يک مدلی شهر سنندج: ارائهآنان در سطح مدارس متوسطه
 .09-0 ،(1)0، مجازیيادگیری آموزشگاهی و 

بررسی سبک رهبری  .(0960) .محمد، فرهی نژاد و رضا، خسرو؛ نويدی نکو، آريان فر

ان معلم یخودکارآمدآن بر رفتار شهروند سازمانی و احساس  یراتتأثتوزيعی و 

 ،فصلنامه آينده پژوهشی مديريت، پسرانه شهر تهران( یهادبستان)مطالعه موردی: 

09(0)، 91-11. 

های پژوهشی و های اجتماعی مجازی در قابلیتنقش شبکه .(0969) .ابراهیم، یآريان

ه تحقیقات کارشناسی ارشد رشت نامهيانپا، کارآفرينی دانشجويان تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه محقق اردبیلی.، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، آموزشی

مريم ، ی محمد حسنی. ترجمهیهای رهبری و مديريت آموزشتئوری .(0119) .تونی، بوش

 ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.، 0960، سامری و نرگس سکوتی

تهران:  .درآمدی بر کارآفرينی سازمانی .(0906) .حمید، زادهیعشف و حسن، پرداختچی

 ارسباران.
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بررسی تأثیر سبک رهبری خدمت گذار و سرمايه  .(0960) .مريم، آهوپای و داود، پورحسین

 و بهبود) مديريت مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه .ی بر کارآفرينی سازمانیفکر
 .006-099 ،(1)09، تحول(

 ينآفرتحولبررسی رابطه بین سبک رهبری  .(0969) .راضیه، زارعی و فخريه، حمیديان پور

ابداری و حس، مديريت، اقتصاد المللیینباولین کنفرانس ، و کارآفرينی سازمانی
 .فارسیجخل. دانشگاه علوم اجتماعی

بر  موثّرپژوهشی پیرامون عوامل  .(0960) .ابوالقاسم، عربیون و کامبیز، رضا؛ طالبی، دهقان

ی مجله .های علوم پزشکی کشورنوآوری و کارآفرينی سازمانی در دانشگاه

 .99-00 ،(0)9، ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد سالمت(دانشکده

 یجوسازمانارائه مدل رگرسیونی  .(0900) .جواد، غالمیان و اکبر، مهدی؛ معرفتی، پورطالب

 ،00 ،پژوهش در علوم ورزشی .ايران بدنییتتربهای و کارآفرينی سازمانی دانشکده

61-009. 

بررسی رابطه رهبری  .(0969) .صابر، عبدالملکی و حسن، ناصر؛ احمدی، عباس زاده

های رینوآو .معلمان مدارس دولتی ابتدايی شهر تهران با عملکرد سازمانی شدهيعتوز
 .11-99 ،(9)6، مديريت آموزشی

 .محمدحسن، پرداختچی و محمد، محمود؛ قهرمانی، ابوالقاسمی ؛عبدالحسین، عباسیان

بررسی رابطه سبک رهبری توزيعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  .(0960)

-09 ،(00)00، ی و مديريت آموزشیفصلنامه رهبر .مدارس راهنمايی شهر تهران

010. 

کارآفرينی با گرايش  .(0960) .صمد، باروج و هومن، فرحمید؛ فروزان، فرفروزان

 تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ايران. .کارآفرينی سازمانی

و  یسازمانفرهنگ .(0906) .طاهر، زادهحسین و محمدحسن، محمد؛ پرداختچی، قهرمانی

 .96-09 ،0، انداز مديريت دولتیچشم .بطه آن با کارآفرينی سازمانیرا
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های سازمانی ويژگی .(0906) .مهدی، نريمانی و حسن، علیرضا؛ بوداليی، کوشکی جهرمی

 .بر کارآفرينی سازمان )مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس( هاآنو تأثیر 

 .006-000 ،(9)00، ر صنعت نفتفصلنامه علمی و پژوهشی مديريت و منابع انسانی د

 فصلنامه علومتأثیر عوامل سازمانی بر کارآفرينی دانشگاهی.  .(0906) .علیرضا، موغلی

 .000-019 ،(06)9، مديريت ايران

بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مديران با رفتارهای  .(0969) .حمیدرضا، میرصفیان

 .00-99 ،(0)0، مديريت ورزشی های کاربردی درپژوهش .کارآفرينی کارکنان

 .نگاه يک در کارآفرينی سازمانی و کارآفرينی چرايی و چیستی .(0900) .مجتبی، ناهید

 .90-96 ،90، های بازرگانیمجله بررسی

 ،نقش حمايت اجتماعی در رفتارهای کارآفرينانه سازمانی کارکنان .(0969) .سمیه، وجدانی

، یدانشکده علوم تربیتی و روانشناس، وره شغلینامه کارشناسی ارشد رشته مشاپايان

 دانشگاه محقق اردبیلی.

 .تهران: جانان .سازمانی کارآفرينی .(0960) .اهللفرج، آبادی فیل رحیمی و زاده؛ اکرمهادی

در رفتار شهروندی سازمانی در سطح  شدهيعتوزنقش سبک رهبری  .(0960) .علی، ياسینی

رفتار سازمانی در  .اهنمايی شهر تهران(ی موردی مدارس رگروه )مطالعه

 .00-9 ،(0)0، وپرورشآموزش

(. 0960) .حمیدرضا، آراسته و عبدالرحیم، حسن رضا؛ نوه ابراهیم، آبادیينزعلی؛ ، ياسینی

 رضايت شغلی و رفتار شهروند، بر تعهد سازمانی شدهيعتوزسبک رهبری  یرتأث

، هامديريت بر آموزش سازمان .مدرسه سازمانی: بررسی نقش میانجی متغیر اعتماد در

0، 6-01. 

نقش سبک رهبری توزيعی  .(0960) .طاهره، ياسینی و عبدالحسین، علی؛ عباسیان، ياسینی

لنامه فص مديران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه يک مدل.

 .91-99 ،(09)0، رهیافتی نو در مديريت آموزشی
Antonic, B. (2007). Intrapreneursip: acomparative structural equation 

modeling study. Industrial management & data system, 107 (3), 309-

325. 
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