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Abstract: The purpose of this study was to present an organizational leadership model with an 

organizational entrepreneurship development approach in order to provide an educational-

structural model. The research is applied in purpose, quantitative and qualitative in method, and 

mixed-exploratory in approach. The statistical population of the research in the qualitative phase 

included university professors, managers and experts while the quantitative phase involved all 

employees working in the fields of management and administration at Agriculture Bank. In the 

qualitative phase, sampling was done using snowball method, and this phase reached theoretical 

saturation after interviewing 20 experts. The sample size in the quantitative phase was calculated 

based on Cochrane's formula to be 377, which was raised to 400 for more assurance. Sampling 

was done randomly. The data collection tool in the qualitative phase was a questionnaire 

containing open questions for the interviews, and in the quantitative phase, a researcher-made 

questionnaire whose validity and reliability were checked and confirmed in different ways was 

used. The transcript of the interviews was reviewed with MAXQDA 2018 software, and the 

dimensions and components of the model were identified. Then, the research model was 

investigated based on confirmatory factor analysis using SMARTPLS 2.0 software, and all its 

dimensions and components were confirmed. The results of qualitative and quantitative analyses 

showed that the organizational leadership model with the organizational entrepreneurship 

development approach includes three structural, environmental and behavioral dimensions. The 

results of factor analysis showed that all three dimensions have a high impact on the 

organizational leadership model. The behavioral dimension included two components of personal 

characteristics and interpersonal skills while the structural dimension included five components 

of organizational culture building, transparency, participation and teamwork, organizational 

values, and organizational norms. 

Keywords: educational-structural model, organizational leadership, organizational 

entrepreneurship development approach. 
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 مقدمه

هر ا گلسرام،   1990بحث راهبری  ارمانم ا اا ههر       

ت  مشررا اا مرر   آنییکررم ک نم ررمها هر  ماررش برر  ن ررکا

هرم  برگر  اثیبخ ا هیئت نر یی  هر مللکریه ارمانم،

هم ک  ظم  بم ک ار  تسی  نطیح ک ب  ایمت ب  امیی بخش

کجوه  ظرم  راهبری  ارمانم ا نبمار  نرا توا ر   یمفت.

امانم، را هر جل  امالمه اینمی  گذارا، ک ت ویق آ هم ب  

هرم  اینمی  گرذار  بی رای نلرن نبر . پبرق  ر کهش

ا ا جم  ش   اجیا  اصول صحیح این  ظم  هر ارطح تجیب

امانم، بممث بهبوه مللکیه نملا ک افگایش اراش ارمانم، 

تعیین راهبیه ک اه اف  ارتقرم   (.2001)االوا،  گیههنا

نمرایا بماار اینمی   اروهآکر   افرگایش امالرمه ارینمی  

گذارا،   ماخگویا  افگایش قمبلیت اتکم ک نیفیت اپاممت 

نسئولیت  ذیی   رممیت  ا جم  فعملیت هم   وآکرا    نملا 

حقرروذ نیبفعررم،  مرر الت ک ا رررمف  اراش افییبررا برریا  

اهر اف  ن اییم، هاخلرا ک بییک را ک  ظرمرت ک ارایرمبا اا

نعبم    نمرآفییبا بتوا   بمش . اصلا راهبی  امانم ا نا

-خلق ک ااافمه  اا فیصاهم اا پییق تب یل ایر   شبمامیا 

و ک ج ی  ب  کاقعیت هم  اوهآکر ک تجمر  هر قملر  هم   

آقمجررم ا ک ) نمالهررم ک خرر نمت نرروره  یررما جمنعرر  ااررت

کاژ  نرمرآفییبا ارمانم ا را اکلرین برمر . (1385هلکمرا، 

نمر بریه ک هر آ، انرم،   نیاه  ب 1987 یبکمت هر امل 

ب  نمرآفییبم، ارمانم، هرم  برگر  نرمرآفییبا ارمانم ا  

نمرآفییبا امانم ا فیایبر   اارت ات. اپاذ نا ش   ا

ا  را هم  نمرآفییبم ر تم فعملیت هه ا جم  نان  نمرآفیین 

هر امانم ا ارباا برم رکش هرم   رو ک ج یر  جرمیگگین 

امخامر بورکنیاتین ظیفیت الا  بیا   ریکرش  اییا لمی   

ببم بی اظهرمر نحققرم،  چو، نب   نمرآفییبا را نح که نا

ن فعملیت هم  نمرآفییبم ر  هر ارمانم، امخامرهم  ارگم ی

 (. 1994)نور مکال ک  یللم،  هم را تیغی  نا  لمیب 

راهبی  امانم ا ب  مبوا،  ظم  ک ابگار  بیا  اصول نس  

ک نمر  نأنوریت  چ م ا  اا  تعهر  ک اراش هرمیا تعییر  

نا شوه ن  ین امانم، بیا  هاایمبا نوفقیت آنیرگ بر  

بم توج   (.2014 لمی  )یوئن مه  نااه اف خوه اا آ هم اااف

ب  نحیط اقارمه  ن ورهم راهبری  ارمانم ا هارا  ار  

ن ل ا گلوامنسو ا  آللم ا ک ژا برا اارت نر  برمایگیا، 

نلی   هر نحیط راهبی   الگو  نملکیت اهم  هر ن رور 

نعین  تینی  هیئت ن یی  ک نلگکنمت اف م اا اصلا تریین 

  اررمانم ا ااررت ک هررمهررم  راهبرری نؤلفرر  هررم  نرر ل

نهلایین شمخص راهبی  امانم ا تفکین ریری  هیئرت 

 (.1396)فیاین کش ک هلکرمرا،  ن یی  اا ن ییممنل اات

 ی یفت اییع ها ش ک فبمکر   حضور نرؤثی هر بماارهرم  

اینمی  ک آشبمیا بیش اا  یش ن ییا، بم   ی   نمرآفییبا 

هبریه امانم ا اب  گیهی  تم گیایش بر  نرمرآفییبا هر را

هم بیش گذشا  نوره تأنی  قریار گیریه )هرمهیگاه  امانم،

نرمرآفییبا ارمانم ا (. 1384آبرمه  نق   ک رحیلا فیل

 رروآکر   تولیرر  ک خلررق نحررروالت  خرر نمت  فیایبرر هم  

)هرو  ک  هم  ج ی  نسر  ک نرمر اارتهم ک ن لفبمکر 

بم رکیکیه نمرآفییبم    وع راهبی  امانم ا (. 2008چیپیا 

ک جهرت  ن  فیایبر  نرمر  نب را ایجمه  جو نم،  هر اما

گیرری   یرریک  ا سررم ا بررم اررلت ک اررو  خاقیررت 

هررم   وآکرا رر  .نمرآفییبا اررمانم ا افررگایش تحرری بمشرر 

ات ن  اماقرمه همبمایگیا، اصلا راهبی  امانم ا هر بم ن

بریا  ااراقیار  رروع ج یر  راهبری  اررمانم ا برم رکیکرریه 

اا  نأنوریرت ک راهبیههرم   نمرآفییبا امانم ا هر چ م ا  

اراش هرم  اررمانم ا ک ارلت ک اررو  حینارا اررمانم، 

ضیکرت هاره ک بیا  تحقق این ا اظمرات بمیسراا رهبری  

امانم،   فیهبگ ک امخامر امانم ا بم این هی گم  اجیایرا 

توا بر  فیایبر  تبر یل رهبیا، نمرآفیین ناک هلسو شوه. 

چریا نر  نببر  امانم، ب  ین امانم،  ی گم  را تسهیل 

رهبی  نمرآفییبم   تحولا ناهورا   هر بماار   ویمات نر  

رهبرریا،  فیصررت هررم  ارروهنب  را برر  هاررت نررا آکره.

ریسرن   فر    امالمه بر هلمهبگا  ارتبمپمت  نمرآفیین 

)گمنسرلوگل  امالمهاما  ک چ م ا  اا نمر  هار   ذیی   

 (. بم توج  ب  ن ل هم  نخال  نرمرآفییبا2009ک ایگکت 

ا   کهش رفامرهم  ارمانم این اصلا  ناغییهم امانم ا  

 )امالررمه  ا گیررگ   فیهبررگ تیلررا(  اررمخامر اررمانم ا
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)نأنوریت هم ک فیهبگ(  کی گا هم  فیه  )تحلرل ابهرم  

نبجری  نملا ک امابمر هم  کاااقال( اات ن  هر امانم،

برم لرذا ب  ایجمه نحیط  وآکرا   راهبی  امانم ا نا گیهه. 

  ن ل هم  نابوع نمرآفییبا امانم ا ملاً امخامر توج  ب

هم  شخرا اا نهلایین امانم ا  رفامر امانم ا ک کی گا

تعییر  اصرلا ب   وما بمشب . ابعمه نمرآفییبا امانم ا نا

 ب  مبروا، برمایگیا،راهبی  امانم ا یعبا   کهش حمضی  

 بمه فرفامرهم  امانم ا ک تواع  اصلا امانم، هر ایجمه 

ک برم اارافمه  اا  نا  لمیب قم  امخامر امانم ا تاش ارت

ه برمل ایجرمه فیهبرگ   کی گا هم  فیه  هیئت ن یی   ب

 .ااتنمرآفییبا امانم ا ک نحیط  وآکرا   امانم ا 

ارمخامر ک  نیرابطر  بر( 1388ی الها فمراا ک هلکمرا، )

  هرم مفا ی .را نوره بیراا قیار هاه    اامانم  ابینمرآفی

 اعبرا یابعرمه ارمخامر ارمانم  نین  برهاه  م،   کهش  

 ابیبرم ابعرمه نرمرآفی اک تلینگ امانم  ا گیچی  ت یرال

رابطر   اگرمن شی  ک  یی  خطی ذ شمنل  وآکر  اامانم 

( ۱۳۸۹. ملیلیها ررا ک هلکررمرا، ) کجرروه هاره  نعبررمهار

رابطرر  نیررم، اررمخامر اررمانم ا ک نررمرآفییبا اررمانم ا را 

نر  برین  م   ر کهش   رم، هاه. یمفار  هربیراا نیه ر 

امخامر امانم ا ک نمرآفییبا امانم ا رابط  نعبمهار کجوه 

 تلینرگ  هاره ک بین نؤلف  هم  امخامر امانم ا )رالیت 

 یجی گا( بم نمرآفییبا ارمانم ا رابطر  نعکروج کجروه 

 قررش راهبرری  (  1396) یاین کش ک هلکررمرا،فرر هاره.

را بیرارا  نم اهم  مللکیه  ظم  ارماامانم ا بی شمخص

 امیج حمصل اا بیآکره ن ل بیرم گی اثریات نعبرمهار  نیه  .

هم  ناغییهم  راهبی  ارمانم ا رک  اروهآکر  ارمانم،

ک هلچبین اطح نعبمهار  این ناغییهم بین  ااتنباخ  

 (G7)ک توارع  یمفار   (D8)ن ورهم  هر حرمل توارع  

 .بمش نافمکت نا

پیاحرا ک  ر کهش  (   ارمیج1396) ابوالفضلا ک هلکمرا،

تبیررین الگررو  ارتبررمف نررمرآفییبا اررمانم ا ک مللکرریه 

نرمرآفییبا   رم، هاه  امانم ا بم  قش نیم جا بماار گیایا

امانم ا پبق الگو  تحلیل نسیی ارائ  شر   بری مللکریه 

هلچبین بماارگیایا  بر  مبروا،  امانم ا تأثیی نثبت هاره؛

انم ا ک هر ارتبررمف بررین نررمرآفییبا اررم ناغیرری نیررم جا 

خسریک  ک هلکرمرا،  .نبر مللکیه امانم ا  قش ایفم نا

بیراا ترأثیی نؤلفر  هرم  بماهار ر   توارع  (  ب  1396)

نررمرآفییبا اررمانم ا برری گرریایش نررمرآفییبا اررمانم ا هر 

   ررم، هاه اررمیج  یهاخابرر .  تعررمک ا هررم  ن ررمکرا 

آنواشرا ک  حلمیاا  –نهمرتا  هم  رکا  بمخاا بماهار   

  ایبم ا اثی نبفا نعبا هار  را هر  یش بیبا –حلمیاا 

هرصر  ایرن تغییریات را تبیرین  29ناغیی کابسا  هار   ک 

رابطر  برین (  1397) تیشیگ  ک بگااااه  تیبارا. نیه  ا  

را بیراررا نیه رر .  راهبرری  اررمانم ا ک ریسررن اررمانم،

هم   م، هاه  اات  سبت ن ییا، غیی نوظ   ا  اا  بیراا

نسرئولیت اجالرمما ارمانم، برم ریسرن هیئت نر یی  ک 

امانم، رابط  نثبت هار  . هلچبین نسرئولیت اجالرمما 

امانم، بی رابط  بین نعیمرهرم  راهبری  ارمانم ا نروره 

بیراا بم ریسن امانم، تأثیی تع یل نبب   هاره ک بم کرکه 

ناغیی نسئولیت اجالرمما  افرگایش  سربت نر ییا، غیری 

  نبجری بر  نرمهش نوظ  ک تع اه امضرم  هیئرت نر یی

ا ( هر   که ر2006جوگمرتبرم  ک تسر ) شروه.ریسن نا

نر  امخامر امانم ا ک گیایش نمرآفییبم   را بیراا نیه   

نر  رابطر  قرو  ک نثبرت نیرم، ارمخامر  امیج   م، هاه 

امانم ا نبعط  ک ارگم ین بم گیایش نمرآفییام   امانم ا 

هر  ( 2014) بیرررگا بمیمرچلیرررن ک اکاحرررمین کجرروه هاره.

اثی جرو نرمرآفییبا بری مللکریه ارمانم، چگو ر    کهش 

ک مللکیه نملا ک  وآکر  هر  EOارتبمف نثبت بین  اات؟

برم توجر  بر  تجگیر  ک  .  هاامانم، هم  تینی  را   م، ه

تحلیل رگیایو، چب  نیحل   جهت گیی  نرمرآفییبا بر  

مبرروا، ناغیرری نیررم جا بررین جررو نررمرآفییبا ک مللکرریه 

(  هر 2017)اکلرور  ک اریلوا  شر   اارت.امانم ا یمفت 

 ظم  راهبی  امانم ا ک جهت گیری  نرمرآفییبا   کهش 

. هر بخش امانم ا: شواه  اا ین ن رور هر حرمل توارع 

راهبی  امانم ا بم  رو آکر  کنرمرایا ارتبرمف    م، هاه  

  نثبت ک نعبمهار  هاره.

آنواش مملا هر تواع  نمرآفییبا بر  مبروا، اا پیفا هم 

ا اا نهلایین نفمهیم نطیح ش   هر مری حمضی  قرش یک
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بسیمر نهلا را ایفم نا  لمی . آنواش مملا اا پییق ا اقمل 

ها ررش نررمربیه  هر انیبرر  اشرراغمل  ایجررمه نهررمرت هررم ک 

توا میا هرم  نروره  یرما هر انیبر  نرمرافییبا ک اشراغمل  

بسایاررما  فیهبگررا ک تواررع  ک حلمیررت   که ررا اا 

م نررمرآفییبا را کاره ها  ررگم   لرروه  ک نررمرآفییبا  نفررمهی

ها ش   گیش ک نهمرت ها  جویم، را ب  او  نمرآفییبا ک 

ک لررذا ااررافمه  اا  ظرری  نرمرآفیین شرر ، ارروذ نررا ههرر 

توا ر  هر تر کین نر لا نطلرو  ناخررم، ها  گمها نا

بسیمر نؤثی بمش . ک هر این  ر کهش اا  ظری ناخرررم، ک 

بم نقمیس  اجلرملا ات. امضم  هیئت مللا ااافمه  ش   ا

ابعمه مللکیه  راهبری  ارمانم ا ک نرمرآفییبا ارمانم ا 

 برما تعییر   ارمانم اببظی نا را  بم بهبروه فیایبر هم  

 قش هم  راهبی  ک نمرنیههم  اصرلا هیئرت نر یی  هر 

نب  ن  اا  می  ابعمه فعملیاا امانم، بهبوه نسالی بیکا نا

ا امانم ا  یگ نرا هم  اصلا اااقیار ک  ی یفت نمرآفییب

تر کین بم توجر  بر  اهلیرت نوضروع ک هر راارام   بمش .

راهبیههم ک ایمات گذار  هم  نیبوف ب  اااقیار راهبی  

نسرئل  تحقیرق امانم ا برم نحوریرت توارع  نرمرآفییبا 

الگرو  حمضی ب  ه بمل  ماخگویا ب  این اؤال اارت نر  

ا بر  راهبی  امانم ا بم رکیکیه تواع  نمرآفییبا ارمانم 

چگو ر  نرا ارمخامر   –نبظور ارائ  ین ن ل آنواشرا 

                                                                                              توا   بمش ؟

 روش کار
  کهش حمضی اا هی گم  ه ف  نرمربیه  ک بر  لحرم       

 مفاانا  –رکش نلّا ک نیفا ک بیحس  رکیکیه آنیخا  

ااررت. جمنعرر  نرروره نطملعرر  هر بخررش نیفررا ااررمتی  

ها  گمها  ن ییا، ک نمرشبمام، خبی  بوه. تعر اه جمنعر  

نوره نطملع   منعین بوه. هر این نیحلر   لو ر  گیری  برم 

رکش گلول  بیفا تم رای ، ب  اشبمع  ظری  اهانر  یمفرت. 

این  لو   گیی  ترم جرمیا اهانر  یمفرت نر  نؤلفر  هرم ک 

ا  بر  بعر   17ک اا  لو ر    ی   ارائ     شمخص هم  ج

هاه  هم  ج ی   ب  هات  یمن  ن  بیا  اپلیبم، بی ای 

. گریهآکر  اپامرمت ا   لو   گیی  اهان  یمفرت20تم  فی 

نیفا اا پییق نرمحب  هم  ملیق بم ارؤاالت برما ا جرم  

یمفا  اات. بیا   یل ب  امابمر یم رکایرا هر ایرن بخرش اا 

ال ا ن ت   که گی بم فضم    که را پییق هرگیی  پو

ک ن رررمه ات نررر اک  اک هر نحررریط  ررر کهش اا جللررر  

امالمهاما  بم افیاه نوضوع   کهش  فیاگیی  فیهبرگ آ، 

نحرریط ک نبارریل برر فهلا هررم   مشررا اا ن اخلرر  هررم  

  که گی یم خبیگم، ا جم  شر . تحلیرل هاه  هرم  نیفرا 

رکیکیه برما  حمصل اا نرمحب  هم بم ااافمه  اا ن گذار  بم

ا جرم  شر .  MAXQDA 2018ک نحور  بم  ی  افرگار 

   اا ایبک  هر بخش نیفا  ابعمه ک نؤلف  هرم  نر ل برم 

ااافمه  اا نررمحب   یلر  ارمخامریمفا  ن رخص شر   . 

تحلیل این بخش اا هاه  هرم ک  ارمیج حمصرل چرمرچو  ک 

نحاوا   یا بمن  تحقیق را فیاهم نا نب . جمنع  نروره 

هرم  نلی  نمرنبم، شمغل هر حروا ر بخش نلّا نطملع  ه

هر ایرن . بم ن ن مکرا  بوه ر نخال  ن یییاا ک اجیایا 

 فری  377بخش حجم  لو   برم فینرول نرونیا، بیابری برم 

نحماررب  شرر  نرر  برریا  اپلیبررم، اا بماگ ررت نبمارر  

ا   لو ر  گیری  پبقر  یا بمن  هم   یا بمن  ب  رکش 

 8ن صورت ن  ابا ا تعر اه ب  ای فی توایع ش .  400نیم، 

ااام، تهریا، برگر   ایسرام، ک بلوچسرام،  آنربمیجرم، 

شیقا  هینگگم،  هل ا،  گلسام،  لیاام، ک نیهاام، بر  

هر هیین اا ایرن اارام، هرم تعر اه  ترمهف ا اخم  ش   .

 فرری اا نمرنبررم، برر  ترررمهف ا اخررم  ک  یا رربمن   30

اارام،  25الکایک یکا بیا  آ م، ارامل شر . بریا  ارمیی 

 فی اا نر ییا، ک نعمک رم، بر   3ن ور  هر هی ااام، تع اه 

ترمهف ا اخم  ک  یا بمن  الکایک یکا بیا  آ رم، ارارمل 

هلچبررین هر اررامه نینررگ  هر تهرریا، هر اررطوح  شرر .

 یا ربمن  فیگیکرا ک  70نمرشبماا تم نر یییاا تعر اه 

 یا ربمن   15الکایک یکا ارامل ش . ماک  بی این تعر اه 

فییبا ک اارمتی  آگ بیا  ها  جویم، نقطرع هناری  نرمر ی

ابگار گیهآکر  هاه  هرم ها  گمها ارامل ک جلع آکر  ش . 

هر بخش نلّا بم ااافمه  اا  یا بمن  نحقرق ارمخا  بری 

اامج نفمهیم بیم، ش   هر اهبیمت   کهش ب  هلیا   امیج 

حمصل اا تحلیل هاه  هم  نیفا امخا  ش   ک ب  نبظرور 

رکایا  یا بمن  اا رکایا نحاوایا ااافمه  ش . بر  بیآکره 
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ک  CVIاین نبظور بیا  گوی  هم   یا بمن   هک شمخص 

 CVR  بم ااافمه  اا  ظیات خبیگم، نحماب  ش . نقرمهیی

CVI  فی اا خبیگم، بیا  گوی  هم   13بی اامج  ظیات 

گویر  بری اارمج شرمخص  10 یا بمن    م، هاه تعر اه 

CVI بوه   ک هر  ایج  تأییر    ر   . بر   0.78اا  نلای

مبمرت هیگی این گوی  هم اا هی گم  خبیگم،  یما ب  بمابیبا 

هار رر  نرر  اصرراحمت الا  برریا  آ هررم لحررم  گیهیرر . هر 

بم توج  ب  ایبک  تعر اه خبیگرم،  CVRخروص شمخص 

 فی بروه  حر  آارام   بریا  تأییر  یرم ره گویر  هرم   12

رت ن  اگی نق ار شرمخص بوه. ب  این صو 56/0 یا بمن  

CVR  بر  هارت آنر  آ،  56/0بیا  ین گوی  بی ای اا

گویر  تأییر   42گوی   53گوی  تأیی  ش . بی این اامج اا 

کی گرا هرم  ش . هر این  یا ربمن  بریا  نؤلفر  هرم ؛ 

گویر (   3) نهرمرت هرم  برین فریه گویر (   4) شخرا

 3) ن راییم،گویر (   5) نمرنبم،گوی (   4) هیئت ن یی 

 8) فیهبگسررما  اررمانم اگویرر (   3) اررهمن ارا،گویرر (  

 ن مرنت ک نمرتیلاگوی (   3) اراش هم  امانم اگوی (  

گویر (  3) شرفمفیتگوی ( ک  3) هبجمر امانم اگوی (   3)

هرم  حمصرل تبظیم ش . بم ااافمه  اا تجگی  ک تحلیل هاه 

  ضریی  SPSSافرگار  یا بمن  اکلی  اا پییق  ی  30اا 

تعیین ش  ن  763/0فم  نیک بمخ نل  یا بمن  بیابی بم آل

تروا، گفرت ارؤاالت بوه   ببمبیاین نا7/0چو، بگرگای اا 

 یا بمن  تحقیق اا  میمیا نبمار  ک نطلروبا بیخرورهار 

بوه  . آ ملیگ ن ل تحقیرق برم اارافمه  اا رکیکریه تحلیرل 

ک  رری  افررگار  PLSمررمنلا تأییرر  بررم ااررافمه  اا تکبیررن 

SMARTPLS 2.0  .ا جم  یمفت 

 یافته ها

 مینفمه  ن گذار اا ااافمه  بم هم نرمحب  لیتحل با اا     

 .شوه ان ارائ  هم نرمحب  هر نوجوه

 ا جم   ح  ب   ییگ  لو   قیتحق نیا هر: بما  ن گذار

 ارتبمف بیاامج بما  تینوقع هر مینفمه ن   ضلن تم ش 

 اا حمصل جیما . ش     بب  پبق  گی  ن مب  نوضوممت بم

 اا ااافمه  بم ش    گیهآکر افین  هم هاه  بما  ن گذار

 م،ین اا بما ن  42 تع اه ن  هاه     م،  نرمحب  ابگار

 . اات ش   یاشبمام نفهو  336

 هر بما ن 42 تع اه 1 ج کل نطمبق:  نحور  گذار ن 

 ییا ک ا   ش    بب  هاا  نقول  ییا 11 ک نقول  3 قمل 

 .  شوه ان ابیرا ش   یاامشبم  هم نقول 

 

 نتایج حاصل از کدگذاری محوری .1جدول 
Table 1. Results of axial coding 

 کد باز رمقولهیز مقوله

 یبعد رفتار

 یشخص یها یژگیو

 دقت در انجام کار

 یجانیو هوش ه یهوش تجار

 یریپذ سکیر

 ابتکار عمل

 یفرد نیب یمهارت ها

 یمهارت ارتباط

 زشیانگ

 یرهبر

 یطیبعد مح

 رهیمد ئتیه

 یقانون یتهایمسئول

 تجربه

 دانش

 یسازمانده و یزیبرنامه ر

 کارکنان

 تیخالق یپاداش برا

 استقالل

 نیکارآفر کارکنان از تیحما

 یساالر ستهیشا

 زشیانگ
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 انیمشتر

 رخواهانهیخ یاجتماع  تیمسئول

 ارانحفظ منافع سپرده گذ

 انیمشتر از داده گاهیپا

 سهامداران

 سهامداران یبرا یسودآور

 حفظ حقوق سهامداران

 سهامداران و نفعانیاعتماد ذ

 یبعد ساختار

 یسازمان یفرهنگساز

 ینیفرهنگ کارآفر یارتقا

 یاخالق یتهایمسئول

 آموزش

 سازمان یچابک ساز

 یبازنگر

 ضعف نقاط شپوش و قوت نقاط تیتقو

 یساختار افق

 کیارگان یساختار سازمان

 یسازمان یارزش ها

 ارزش ها

 ینوآور

 اهداف

 یمیمشارکت و کارت

 مشارکت

 گرانیاستفاده از تجارب د

 یشیهم اند

 یهنجار سازمان

 سازمان یابیارز

 نظارت

 مقررات

 تیشفاف

 یسازمان یهاندیدر فرا تیشفاف

 اطالعات یافشا در تیافشف

 ییپاسخگو و یریپذ تیمسئول

 

ناحظ  نا شوه ن  اا نجلوع  1هلم طور ن  هر ج کل 

نفهو  نیبوف ب  بع  امخامر    208نفهو   تع اه  336

نفهو  نیبوف ب   39نفهو  نیبوف ب  بع  نحیطا ک  89

. بیا  بیراا رکایا هلگیا ک کاگیا  بع  رفامر  اات

نق ار نیم گین کاریم    هم   م، هاه ن تحقیق یمفا 

 5/0تی اا هلوار  بگر بیا  هل  ناغییهم ش   اااخیاج

اات ک نق ار  میمیا تینیبا  یگ هر تلم  نواره نق ار  

  ب  هات آن   ن  اا نق ار نیم گین کاریم   7/0بی ای اا 

 

ببمبیاین رکایا  تی اات؛(  یگ بگر AVEش   )اااخیاج

 شوه.تمئی  ناهلگیا  ن ل 

 الگو  امخامر  بین ابعمه ن ل تحقیق 

 تمیی   ممنلا تحلیل رکش  اا ااافمه  بم بخش این هر

ل . شکگییه نا قیار بیراا نوره تحقیق الگو  هک  نیتب 

 ی نیتب  هک  شمنل ضیا یی  تم اممنل یلتحل یج ام 1

 ایراب  هه  ن  هر اهان  اآنمر   را ارائ  ن ییک نقمه یینس

 . شوهنا 
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 . مدل تحقیق به همراه مقادیر معناداری1شکل 

Figure 1. Research model and significance values 

 tنقر ار آنرمر  هم  نطملع  هلچبرین   رم، هاه نر  یمفا 

بعر  نحیطرا:  =6/26t) بعر  رفارمر :  بیا  تلمنا ابعمه

03/53t=   : 94/96بعرر  اررمخامرt=) نرر ل بگرگارری اا 

بمشررب . ببررمبیاین تلررمنا ایررن ابعررمه هر نرر ل نررا  96/1

. هر نیم، این ا  بع   بع  امخامر  بم بمر ممنلا   نعبمهار

بی ایین تأثیی را هر الگرو  راهبری  ارمانم ا برم  960/0

رکیکیه تواع  نرمرآفییبا ارمانم ا هاره.  ر  اا آ، بعر  

 ک بع  رفارمر  برم برمر مرمنلا 928/0نحیطا بم بمر ممنلا 

یمفار   . بوه   ور قمبل توجها هر ن ل نعبمهارب  پ 865/0

بریا  هری هک نؤلفر  بعر   tنقرمهیی آنرمر  هم   م، هاه ن  

نا بمشب . ببمبیاین نؤلفر  کی گرا  96/1رفامر  بگرگای اا 

ک نؤلف  نهمرت هم  بین  946/0هم  شخرا بم بمر ممنلا 

هر ا  اا  گیی  بع  رفامر  بر   918/0فیه  بم بمر ممنلا 

ببمبیاین هی هک  این نؤلف  هرم  .  بمهار  تأثییگذارپور نع

بریا   tنقمهیی آنمر  هلچبین  تأثیی  قو  هر ن ل هار  . 

نا بمشب .  96/1تلمنا نؤلف  هم  بع  نحیطا بگرگای اا 

نؤلفر   861/0ببمبیاین نؤلف  هیئت ن یی  برم برمر مرمنلا 

  نؤلفر  ن راییم، برم برمر  790/0اهمن ارا، بم بمر ممنلا 
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هر 736/0ک نؤلف  نمرنبرم، برم برمر مرمنلا  739/0ممنلا 

. برم   ا  اا  گیی  بع  نحیطا ب  پور نعبمهار  تأثییگذار

 5/0توج  ب  ایبک  بمرهم  ممنلا تلمنا نؤلف  هم بی ای اا 

نا بمش   ببمبیاین تلمنا این نؤلفر  هرم ترأثیی  قرو  هر 

 ن ل هار  . برم توجر  بر  بمرهرم  مرمنلا هر ایرن جر کل 

  بی ایین تأثییگذار  نیبوف ب  نؤلف  هیئت نر یی  اارت. 

نقرمهیی ضریی  تعیرین  بیا  بیراا نیگا، امابمر نر ل اا

(2Rا ) . ق ار ناافمه  ش( 2ضریی  تعیرینR)   بریا  بعر

(  بعرررر  921/0(  بعرررر  نحیطررررا)749/0رفاررررمر )

(  894/0هررم  شخررریاا)(  کی گررا862/0اررمخامر )

(  741/0یئرت نر یی )(  ه843/0هم  بین فریه )نهمرت

(  566/0(  ن ررررررررررراییم،)542/0نمرنبرررررررررررم،)

هم  (  اراش863/0(  فیهبگ امانم ا)625/0اهمن ارا،)

(  هبجرررررمر 613/0(  ن رررررمرنت)727/0ارررررمانم ا)

 چررو، ( نررا بمشرر .618/0( ک شررفمفیت)632/0اررمانم ا)

هساب    ایج  نا شوه هر  1تلمنا این نقمهیی  گهین ب  

هرصر  برمالیا اا ناغییهرم  این ن ل  ناغییهم  کابسرا  

بر  نبظرور هر ایرن تحقیرق   نساقل را تبیین نرا نببر .

اارافمه   GOFبیراا بیااش نر ل تحقیرق اا شرمخص 

 681/0 بیابی بم (GOF)شمخص بیاا  گا ن ل .ش   اات

اارت  بریااش  36/0نا بمش  چرو، نقر ار آ، بگرگاریاا 

شرمخص نحماربمت  2ج کل نبما  ن ل تأیی  نا شوه. 

 گا ن ل را ارائ  نا هه . بیاا  

 

 (GOF)شاخص برازندگی مدل محاسبه  . 2جدول 
Table 2. Measurement of goodness of fit 

 Communality R2 متغیر

566/0 بعد رفتاری  749/0  

547/0 بعد محیطی  921/0  

507/0 بعد ساختاری  862/0  

626/0 ویژگی های شخصی  894/0  

682/0 مهارت های بین فردی  843/0  

656/0 هیئت مدیره  741/0  

694/0 کارکنان  542/0  

617/0 مشتریان  546/0  

690/0 سهامداران  625/0  

494/0 فرهنگسازی سازمانی  863/0  

712/0 ارزش های سازمانی  727/0  

737/0 مشارکت و کارتیمی  613/0  

719/0 هنجار سازمانی  632/0  

685/0 شفافیت  618/0  

638/0 میانگین  727/0  

GOF 681/0   

 

ب  تیتیر  بریا   2Qهم هلچبین   م، هاه ن  نق ار یمفا 

(  355/0(  بعر  نحیطرا )420/0ناغییهم بعر  رفارمر  )

(  558/0) شخرریاا هم (  کی گا410/0بع  امخامر  )

(  485/0) یی نر  هیئت(  575/0) فیه  بین هم نهمرت

 ارررهمن ارا،(  363/0) ن ررراییم،(  370/0) نمرنبرررم،

 امانم ا هم اراش(  425/0) امانم ا فیهبگ(  430/0)

 ک( 453/0) امانم ا هبجمر(  448/0) ن مرنت(  518/0)

  2Q نقمهیی. بم توج  ب  بمش نا( 420/0) شفمفیت

 

 35/0بگرگاری اا  یینقرمه یرنا اشوه ن  تلمن ان ناحظ 

 اتلرمن یبرابیششوه ن  ق رت   ان یج هساب  ک لذا  ا

توا، گفرت  اهر نجلوع ن ین. ببمبیاتاا  اما  هم قو ینا

 .  بیخورهار ان ل اا بیااش نبماب  ن  اما  هم

 تحقیق نفهونا ن ل

 نروره نحارو  یلهم ب  رکش تحلحمصل اا نرمحب  یج ام

  الگرو هرم نولف  ک ابعمه شبمامیا بم ک گیفت قیار بیراا
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 ارمانم ا  نرمرآفییبا توارع  رکیکریه بم امانم ا راهبی 

 .ش ارائ   2ب  صورت شکل   قیقتح نیفان ل 

 

 
 نهایی تحقیقالگوی  .2شکل

Figure 2. Final research model

 بحث و نتیجه گیری

ارائ  یرن الگرو  راهبری     کهش حمضی بم ه ف

امانم ا برم رکیکریه توارع  نرمرآفییبا ارمانم ا بر  

 امخامر  ا جم  شر . –نبظور ارائ  ین ن ل آنواشا 
 فی اا خبیگم،  20بم تع اه نواه  ظی  بیا  ارائ  الگو 

حوا  نمرآفییبا نررمحب  شر .  ارمیج   رم، هاه نر  

الگو  راهبی  امانم ا بم رکیکریه توارع  نرمرآفییبا 

بعر  ارمخامر    ار شرمنل بایتی  اهلیت امانم ا 

 اررمیج تحلیررل  بیااررمج نحیطررا ک رفاررمر  هسرراب .

الگرو   هیا  بعر  تأثییگرذار  برمالیا هر  یگممنلا 

اهانر  ابعرمه نر ل شریح  هر .شاب راهبی  امانم ا ها

هاه  نا شو  .  امیج تحلیل هم   م، هاه   ن  یکا اا 

ابعمه نؤثی هر الگو  راهبی  امانم ا بم رکیکیه تواع  

اارت نر  خروه  "بعر  رفارمر "نمرآفییبا امانم ا 

نؤلف    کی گا هم  شخرا ک نهمرت هم   هکشمنل 

هرم  شخررا مبرمرت اا کی گا  بین فیه  نا بمش .

هقت هر ا جم  نمر  هروش تجرمر  ک هروش هیجرم ا  

ریسن  ذیی  ک اباکمر ملرل هسراب  نر  الا  اارت 

نلیرر  نمرنبررم، اررمانم، اا آ هررم بیخررورهار بمشررب . 

هلچبین نهرمرت هرم  برین فریه  نرؤثی هر الگرو  
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مبررمرت اا نهررمرت هررم  ارتبررمپا   راهبرری  اررمانم ا

ا گیگش ک رهبی  هساب .  امیج تحلیل هم   م، هاه   

اا ابعمه نؤثی هر الگو  راهبی  امانم ا هیگی ن  یکا 

بعررر  "برررم رکیکررریه توارررع  نرررمرآفییبا ارررمانم ا

نؤلف  نمرنبم،  هیئرت  چهمراات ن  شمنل "نحیطا

اصول راهبی   ن یی   اهمن ارا، ک ن اییم، نا بمش .

امانم ا بمی  توارط نر ییا، ارشر  ک مرملا ارمانم، 

نوره قبول کاقع شوه ک نگایم ک نسرمئل آ، بر  رکشربا 

نطررریح ک اررربجی   شررروه. هلچبرررین نیبفعرررم، ک 

اهمن ارا، امانم، بمیساا ب  راهبی  امانم ا اماقمه 

راهبی  ارمانم ا تأنیر  نمنل  یمه  اما   تمهاشا  ک 

یی  بمیر  هارا  اماقمه خوه رااش بمشرب .هیئت نر  بی

هرم  قرم و ا  تجیبر    کی گا همیا اا قبیل نسئولیت

ها ش  بی من  ریگ  ک امانم  ها بمش . نمرنبرم، بمیر  

 بریا هر ارائ  ای   هم  خوه اااقال هاشا  بمشرب  ک 

ضلن حلمیت اا ایر   هرم  خاقم ر  ک نمرنبم، خاذ 

نمرنبررم، خرراذ  ن رروذ هررم  ا گیگشرری ر جهررت 

نمرنبرم، بری   ا  ریش بیبرا شروه کنمرآفییبا امانم

ارمانم، بمیر   اامج شمیسا  امالر  ا اخرم  شرو  .

حقوذ اهمن ارا، را حفظ نب  ک اوهآکر  بیا  آ رم، 

را هر  ظی هاشا  بمش  ک امالمه آ رم، را بر  نطلوبیرت 

شرریو  هررم  راهبرری  اررمانم ا بررم رکیکرریه تواررع  

 نمرآفییبا امانم ا جل   لمی . 

(  2014ا، بم  امیج نطملعمت یروئن )تواین  امیج را نا

(  هرمهیگاه  نقر   ک 1396فیاین کش ک هلکرمرا، ) 

(  2008(  هو  ک چیپریا )1384آبمه  )رحیلا فیل

 یاین کش ک هلکرمرا،(  ف2009گمنسلوگل ک ایگکت )

اکلرور  ک ( ک 1396) ابوالفضلا ک هلکمرا،(   1396)

یرن همیا را بی ا( هلسو ها ست ک تبیین2017)ایلوا 

 اامج ارائ  نیه.

ماک  بی این امانم، بمی   سبت ب  ن اییم، احسرمج 

نسئولیت هاشا  بمش  ک هر جهت حفرظ نبرمفع آ رم، 

هلچبرین یرن  میگرم  هاه  اا ن راییم،  تاش نبر .

هلچبرین ایجمه  لمی  تم باوا    یماهم  آ م، را هریمب . 

اا ابعرمه  آخریین بعر  امیج تحلیل هم   م، هاه   نر  

هر الگو  راهبری  ارمانم ا برم رکیکریه توارع   نؤثی

اات ن  خوه شرمنل  "امخامر "امانم ا نمرآفییبا 

نؤلفرر    فیهبررگ اررما  اررمانم ا  شررفمفیت   5

ن مرنت ک نرمرتیلا  اراش هرم  ارمانم ا ک هبجرمر 

امانم ا نا بمش .فیهبگ اما  امانم ا هر این الگرو 

شرمنل ارتقررم  فیهبررگ نرمرآفییبا  نسررئولیت هررم  

اقا  آنرواش  چمبرن ارما  ارمانم،  برما گی   اخ

تقویت  قمف قوت ک  وشش  قمف ضع   امخامر افقرا 

ک اررمخامر اررمانم ا ارگم یررن نررا بمشرر . نبظررور اا 

شفمفیت  شفمفیت هر فیایب هم  امانم ا  شفمفیت هر 

اف م  اپاممت  نسئولیت  ذیی  ک  ماخگویا اات. 

م  تیلرا شرمنل ن رمرنت هر نمرهر ن مرنت ک نرمر

گیکها ک خلق ای    ااافمه  اا تجمر  هیگریا، ک هرم 

ا  ی ا اات. اراش هم  امانم ا مبمرت اا اراش هم  

هبجررمر اررمانم ا  یررگ مبررمرت اا  ک رروآکر  ک اهرر اف 

 ارایمبا امانم،   ظمرت ک نقیرات اات. 
توا،  ی بهمه نریه بم توج  ب   امیج   کهش حمضی نا

نمت الا  برریا  اقرر ا نرر   هر اررمانم، نرروره نطملعرر 

فیهبرگ ک  اجیایا ش ،  ظم   ی بهمهات ا جرم  شروه

ایجمه ک ارتقم  فمناورهم  نمرآفییبا  راهبری    اما 

امانم ا نوفقا بی اامج رکیکیه نمرآفییبا ارمانم ا 

هلچبین هر امانم، نیبوپ  ایجرمه  می  گذار   لمی . 

بسایاررمانم ا برریا  بهبرروه  ظررم  نرر یییت ارگم ین 

اا ای   هم   و ک خراذ نر  افمه  شوه ک انمرآفییبا ا

  قمبلیت نمربیه  شر ، هر ارمانم، را هاشرا  بمشرب 

ک  هررم  الا  اا ن رروذشرروه ک هر  همیررت  اارراقبمل

  یکرش افیاه نساع  ک نمرآفیین ااافمه  شوه.
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