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Abstract: The behavior and performance of the leaders of start-up businesses can be 

the most important factor driving the business towards success and performance 

improvement. One of the behaviors that organizational leaders adopt to advance their 

goals in the organization is ambivalence. The current research is based on the 

deviation of the current situation from the desired situation, following the design of a 

dual leadership model in new knowledge-based businesses. The strategy of the 

current research was to solve the met combination problem with a qualitative 

approach and content analysis tactics. The current research has used the seven main 

steps mentioned by Sandlovski and Barroso (2007) to carry out the research steps. 

The data collection tool of the current research is a checklist (in the section of library 

studies) and a questionnaire (in the section of analyzes related to the prioritization of 

codes and Shannon's entropy). The research data analysis method was done by coding 

and summarizing data in MaxQda qualitative data analysis software. In the research 

analysis portfolio, using the screening process, 34 studies have been summarized in 

the form of 40 primary codes, 11 concepts and 4 categories, which is the highest 

abstraction level of the codes. In the document quality control phase, the reliability 

value of these codes based on the Kappa coefficient is 0.723 was obtained and then 

the codes were classified using the Shannon entropy method. Finally, after going 

through the seven main steps of the research model, the results and suggestions of the 

research were presented. The results of the present study show that the antecedents or 

factors that affect ambidextrous leadership behaviors include the capabilities of start-

up businesses, entrepreneurial orientation, innovation tasks, and leader characteristics. 

The capabilities of business in the present research include growth tendency, 

networking ability and market diversity. 
 

Keywords: Leadership, Ambidexterity, Ambidextrous Leadership, Knowledge 

based Startups, Meta-synthesis. 
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 مقدمه

تجربه نشان  ادا  دتاک  اه نارس  کساک  سا          

باه  معماو  بن تاک. کید ل فعنل یهننوپن ار تنل ی نرهن

ه مس     نرهن با کینرس ار ا  تنل د ل فعنل  نید کهیطور

زا   اه  دتاک ف ا را   همکانرد   نیتخما %90 زد یم

رهبارد    بااه  ی(.  محققان  معققهناه  ااه رفقنرهان2000

رد  ینقش مهم تودنهیم آنن توتط  یرهبر تبک یری نرگ

 نناه   نی س     نرهن    نهش نرس  کسک د کیار موفق

 (.2009  همکنرد   ینیفپنر ل

ار تئوری هنی رهبری رفقنرهنی رهبر باه نناود  یکای دز 

مهم ترین پایش بینای  نناه  هانی ت ویاک   ناوآ ری 

 (.2014 نر نن  ار نظر گرفقه می  وا فزدچر   همکنرد  

یکی دز رفقنرهنیی  ه رهبرد  جهک پیشبرا دههدف تنزمن  

اهناه ا تاوتودنی   ههدیک زیراتاقن  دز تاوا نشان  می

  دتک. م هوم ا توتودنی باردی د لاین بانر توتاط ادنکان

( به  نربرا   ه  دتاک فتوتوآ وتاقن   همکانرد  19۷۶ف

(. ا توتودنی باه واورت تحاک دل ظای باه معنانی 2018

هر ا  اتک به وورت همزمن  می بن اه تودننیی نو قن بن 

  ار دابیاانت مااهیریک    اانرآفرینی بااه معناانی تودناانیی 

هنتک.  سا  برادری دز فروکهمزمن  ار د قشنف   بهر 

   نرهن بردی موفقیک چه ار بلناه ماهت   چاه ار  وتان  

مهت نینز ادرنه تان باین فعنلیاک هانی د قشانفننه   بهار  

نمنینه. ار  دوع تنزمن  هانیی  ی توا تعنال بروردربرادردنه

 ه بین دین ا  نوع فعنلیک تعنال بروردر نمنینه نسابک باه 

تنیر تنزمن  هن موفقیک هنی بیشقری رد  س  می  ننه. 

دتنتن  دژ  ی ا توتودنی باردی تاحوس تانزمننی باه  انر 

(. دلبقه ا توتودنی مای 2011ر ا فر زینگ   همکنرد  می

تنزمننی نیاز تجلای ینباه  تودنه ار تحح فرای   ار تحح

(. تنزمن  هنی ا تاوتود  ار زمیناه ی 201۶ ف نئو   چن

بهر  برادری دز  نیسقگی هنی موجوا به منظاور برواردری 

نوآ ری تهریجی   دز توی ایگر ار زمینه ی  شف فروک 

هنی جهیه بردی پر رش ناوآ ری ردایکانل برتاری ادرناه. 

فعنلیک هانیی ار  برادردنه ار برگیرنه  ینوآ ری هنی بهر 

جهک دنقخنب بهبوا    نردیی می بن ه ار حنلیکه ناوآ ری 

هنی د قشنفننه ار زمینه ی تحقیق  شف   آزمنیش دتاک 

 (. 2018فتوتو آ وتقن   همکنرد  

هانی ی فنن ریهنی ادنش بنین  نمومان  ار حاوز تنزمن 

 ننه   دز دیان ر  بان تیییردتای برتر   تحح بن  فعنلیک می

ار فنن ری هنی محصول ین فرآینه   فضانی روانبقی تریع 

 تنگینی مودجه هسقنه. بردی ر ه   بقن ار دین محیط دین

هار  بتنزمن  هن نینز به بکنرگیری فعنلیک هنی د قشنفننه   

برادردنه به واورت همزمان  ادرناه. ار تانزمن  هانیی بان 

نکاه تکنولوژی تحح بن  دز آنجن  ه دین تنزمن  هن بردی دی

ر  بقی بمنننه نمی تودننه فعنلیاک هانی د قشانفننه   بهارون

ی مبرادردنه رد دز هم جهد  ننه ا توتودنی دهمیک بیشقری 

نی ینبه. ار  دوع محنلعنت دتیر نشن  می اهنه  ه ا توتود

ن منجر به اتقینبی به نملکرا تحح بن  ار تانزمننهنیی با

فنن ری تحح بن  می گراا. پژ هش هن نشان  مای اهناه 

 ه ا توتودنی تنزمننی می تودنه نملکرا  لی  س     نر 

 (. 2012رد دفزدیش اهه فچننهرتکنرد    همکنرد  

رهبری ا توتود  ار برگیرنه  ی ته ننصر دتک. دین ته 

ننصر  نمل رفقنرهنی رهبری بنز جهک پار رش د قشانف 

رفقنرهنی رهباری بساقه جهاک پار رش بهار  بارادری   

ت بااین دیاان ا نااوع رفقاانر ار دنعحاانف پاا یری ار تیییاارد

(.رفقنرهنی رهبری 201۶مووعیک تنص توا دتک فتونگ 

بنز به ننود  رفقنرهنیی تعریف می  ونه  اه پرد ناهگی رد 

ار رفقنرهاانی پیاار د  باان تشااویق آ  هاان بااه دنجاانم ادا  

 نرهنی مق ن ت بردی به اتاک آ را  تجربیانت جهیاه   

شیه   ضاع حمنیک دز ت ش هنی آ  هن بردی به چنلش  

موجااوا دفاازدیش ماای اهااه. تئااوری رهبااری ا تااوتودنننه 

دینگونه بحث می  نه  ه رفقنرهنی رهبری بانز منجار باه 

فعنلیک هنی د قشنفننه پیر د  می  وا. رفقنرهنی رهباری 

بساقه نیاز باه نناود  رفقنرهاانیی تعریاف مای  اونه  ااه 

پرد نهگی رد ار رفقنرهنی پیر د  بن دواهدمنت ارتاک ادا  

نیی هنی تنص به آ  هن   ههدیک آ  هان باه تامک ردهنم

اتااقینبی بااه دهااهدف  اانهش ماای اهااه. تئااوری رهبااری 

ا توتودنننه دینگونه بحث می  نه  اه رفقنرهانی رهباری 

بسقه منجر به فعنلیک هنی بهر  برادردنه پیر د  مای  اوا 
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ا توتودنی ار دیان  (.201۶؛ تونگ 2015فزدچر   ر زینگ 

تعانال نانط ی ار دتاقمردر   تبک رهبری بنناث دیجانا 

تیییر می  وا   ار نقیجه ترس  نر نن  دز ناهم وحعیاک 

رد  نهی می اهه   منجر به تقویاک توا نرآماهی آ  هان 

بردی دنجنم فعنلیک هنی نوآ ردنه   ریسک پ یری می  وا. 

ن    بر دین رهبرد  ا توتود  رفقنرهنی رهبری بنز رد باه 

وی فع نه بردی دیاه  منظور تشویق  نر نن  جهک جسقج

هنی جهیه   رد  حال هانی آ  هان تشاویق مای  نناه    

تپس رفقنرهنی رهبری بسقه رد به منظور تشویق  نر نن  

بردی دنجنم آ  هن بکنر می برنه. بننبردین رهبری ا تاوتود  

می تودنه پیشر  بوا  ناوآ ری   ریساک پا یری رد میان  

 (.2019 نرمنهد  پر رش اهه فلو 

بان توجاه باه تصاوی  واننو  نی دتیر ار  شاور هار تنل

بنین    گسقرش نهناهنی حمنیقی  نهه گساقرش  -ادنش

بنیان  زیانای ار تانلهنی    دیجنا  ر قهنی نوپنی ادنش

(. دین  سا    1398فتریزای   همکنرد   دتیر میبن یم

ی  سا   نرهنی نوپن  ه به نونی به لحنظ دنهدز  ار اتقه

بن اانها دهمیااک فرد دناای ی   نهاانی  وچااک   مقوتااط م

ی دنااودع  ساا     نرهاان   ادرنااه. جسااقجو ار زمینااه

حوز  ی ا توتودنی نوآ ردناه اهه  ه  ا توتودنی نشن  می

نمهتن بر  س     نرهانی بازرو   چناهمنظور  مقمر از 

 ه  دتک فبه ننود  مثنل تحقیقنت تاخهری   همکانرد  

؛ ادک   همکاانرد  1399؛ حساان پااور   همکاانرد  1394

( . دگرچه محققان  تنییاه 2020؛ گر چ   همکنرد  2020

 را  دنه  ه محنلعنتی  اه ار حاوز  ی  سا     نرهانی 

بزرگقر دنجنم گرفقه دنه نمای تودنناه باه  سا     نرهانی 

 وچکقر تعمیم ادا   ونه.  سا     نرهانی  اوچکقر بان 

مشااک ت بیشااقری ار اتااقینبی بااه ا تااوتودنی مودجااه 

دتک به الیل تخصص هانی  مقار هسقنه دین دمر ممکن 

مهیریقی ار آ  هن ر یاه هانی  مقار تانتقنر ینفقاه   یان 

تیسقم هنی رتمی  مقر باردی همانهنگی فعنلیاک هانی 

مقضنا بن ه. هم چنین محققن  تودفق نظر ادرنه  ه  س  

   نرهنی  وچک   مقوتط دز  س     نرهنی بزرگقر باه 

می  اوا  لحنظ محه ایک مننبع مق ن ت هسقنه  ه بننث

آ  هن ار تخصیص مننبع  مینب بن چنلش مودجه  ونه. ار 

ننیجااه  ساا     نرهاانی  وچااک   مقوتااط تمنیاال بااه 

اتقینبی به ا توتودنی به وورت مق ن ت تری نسابک باه 

 س     نرهنی بزرگقار ادرناه. بنانبردین دگرچاه  سا    

 نرهاانی  وچااک   مقوتااط ار اتااقینبی بااه ا تااوتودنی 

رنه دمن پژ هش هنی  می دین پهیه  رد مشک ت فرد دنی اد

ار بسقر  س     نرهنی  وچکقر مورا بررتای واردر ادا  

دنه. ن    بر دین دگرچه به نظار مای رتاه  اه تحقیقانت 

فرد دنی اربنر  ی ردبحه ی بین ا توتودنی   نملکرا  س  

   نر  جوا ادرا دمن نینز به تحقیقانت بیشاقری اربانر  ی 

هنتک فتوتوآ وتاقن   ر دبط بین آ مقییرهنیی دین حوز  

 (.2018  همکنرد  

هنی ی ماهلدز طرف ایگر دگر تحقیقنت دنجنم  ه  اربانر 

 اویم  اه ا توتودنی تن نو  رد بررتی  نایم مقوجاه می

تحقیقاانت مخقلااف تاان نو  مقییرهاانی مخقل اای رد باان 

دنه به طوریکاه باه نناود  هنی مخقل ی بررتی  را نقش

ی نودمل موثر بر ا توتودنی یقنت اربنر مثنل برتی دز تحق

دناه فهمننناه تحقیقانت تاخهری   همکانرد  دنجنم گرفقه

؛ حسن پاور   همکانرد  1398؛ تیرتی   همکنرد  1394

( دمن دز تاوی ایگار ار  2020؛ د لوفمی   همکنرد  1399

(؛  ریف آبانای   139۶تحقیقنتی همچو  یزاد   ننس ف

(؛    یااان 2014نرد  ف( ؛ زدچاار   همکاا139۶همکاانرد  ف

( بار پینماههنی ا تاوتودنی 2009تیمسک    همکنرد  ف

تن یه  ه  دتک. ار دین بین نیز تحقیقنتی هسقنه  اه ار 

هن   نودمال تشاکیل ونلا  ایاهگن  پهیهدر ننتاننه مول اه

دناه فهمننناه اهنه  رهبری ا تاوتود  رد  ننتانیی  را 

؛ وااور  جیلاای   139۷تحقیقاانت دحمااهی   ونضاایننی 

( دین پرد نهگی ار نقش مقییرهن  منجار  1398همکنرد  

 ه تن ار تحقیاق حنضار بان ر یکارا فردتر یا  ار واها 

طردحی مهلی بردی رهبری ا توتود  ار  س     نرهانی 

 نوپنی ادنش بنین  بن یم.

پایش دز پارادتقن باه بحاث رهباری : رهبری ا تاوتود 

ی رد ا توتود  دبقهد میبنیسک م نهیم رهباری   ا تاوتودن

بررتی  نیم. به طور  لی  دژ  ی رهباری دز نظار وا نت 
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فرایا رفقنرا تنثیرگا دریا دلگاوی تعنمالا ر دباط نقاش   

غیر  تعریف  ه  دتک. بن مر ری بر تعانریف مخقل ای  اه 

ار ربنطه بن دین  دژ   جاوا ادراا مقوجاه مای  اویم  اه 

بسینری دز آنهن بار دیان فارس دتاقودر دتاک  اه رهباری 

  ی فرآینه ن وذ بین ا  ین چنه فرا مای بن اه. اربرگیرنه

ار  دوعا ار دین تعنریف ن وذ رهبر بر پیر د  ار نظر گرفقه 

 (.199۷  ه  دتک فپنرک

معنانی  باه (ambi)ی  تاین  لمه ا توتودنی دز ا   دژ 

به معنانی مهانرت تشاکیل  اه   (Dexterity)ا تو   

ی  ه تودننیدتک.  ار مبنحث ر دنشننتی معمو  به دفردای 

نو قن به هر ا  اتاک تاوا رد ادرناه ا تاوتود  دطا   

 وا. ار مبنحث مهیریقی نیز به تنزمننی  ه ا  فعنلیک می

برادری رد به ارتقی به دنجنم برتاننه دولی د قشنف   بهر 

 ااوا ف ااریف آباانای   تاانزمن  ا تااوتود  دطاا   می

 (.1398همکنرد  

د باردی تر یبای دز محققن  دوح س ا توتودنی تانزمننی ر

ه  اه فعنلیک هنی د قشنفننه   بهر  برادردنه به  نر می برنا

 منجر به نوآ ری می  وا.  دژ  ی ا توتودنی نشن  اهناه 

ی دتااقردتژی هاانی تاانزمننی دتااک  ااه بااه مااهیرد    

 نرآفرینن  دجنز  می اهه تان دهاهدف  وتان  ماهت   بلناه 

 وتان  مهت رد به وورت همزمان  مقعانال  نناه. دهاهدف 

مهت مقمر از بار نملکارا فعلای  سا     انر دتاک ار 

حنلیکه دههدف بلنه مهت بار  شاف فرواک هانی جهیاه 

 (.2018تمر ز می  نه فز ریک    لی 

 ار دوقصانا ادناش:  س     نرهانی نوپانی ادناش بنیان 

ار  بنین ا  ر قهنی ادنشی بعنود  یکی دز مهمقرین نهناهن

(. دمار ز  1398رد   ونه فتریزای   همکننظر گرفقه می

دین  س     نرهن نقش دتنتی رد ار  نربرا نملی ادناشا 

 نناه ر ه دوقصانای   دیجانا  شایل ار جهان  دی ان می

(  سا     نرهانی نوپانی 2000(.گارمن ف1393ففخنری 

 نناه  اه هنیی تعریف میادنش بنین  رد به ننود  تنزمن 

مبقنی بر ادنش  ننتقه  اه    فنان ری پیشارفقه  اکل 

 س     نرهنی نوپانی ادناش بنیان   ادننه.گیرنها میمی

نمومن ر یکرای تجنریا درزش دفزد   بنزدری توادگر ادرناه 

هن معمو  نینزمنه ادنش   مهنرت تخصصی     مهیریک آ 

هنی جهیه بردی  س  درزش دفز ا    گیری دز فنن ریبهر 

بهبوا بهر   ری    ی یک محصو ت   تهمنت نرضه  ه  

(. ار دیان  سا     نرهان 1392بانزدر دتاک ف ا یعی  به

معمو  دیجنا درز ی  ه بر پنیه ادنش بن ه فردینهی زمننبر 

 (. 198۶؛ تیس 2011دتک ف  ریس   همکنرد  

 

 روش کار
پژ هش حنضر به لحنظ منهیک نونی تحقیق  ی ی 

دتک  ه پنردادیمی ت سیرگردیننه ادراا زیرد به انبنل ن سیر 

ک ننود  رهبری ا توتود  دتک. به لحنظ دی تحپهیه 

دتقردتژی ین نقشه رد  تحقیق حنضر دز طرس تحقیقی 

فردتر ی    تن قیک تحلیل محقود جهک حل مسئله 

ی تحقیقنت  نه. فردتر ی   ه ار اتقهدتق نا  می

گیرا به انبنل تجزیه   تحلیلی نمیق دز فردمحنلعه وردر می

ی تنص دتک. حوز  نرهنی پژ هشی دنجنم  ه  ار یک 

ار  دوع فردتر ی  نونی تحلیل  ی ی دتک  ه دط ننت   

هنی دتقخردج  ه  دز تنیر محنلعنت رد بن فردهم  را  ینفقه

 نه ف منلی نگر ی نظنم منه تجزیه   تحلیل   تر ی  می

(. ار فردینه نظنم منه    مرحله به مرحله فردتر ی  139۶

. پژ هش حنضر دز هنی مخقل ی دردئه  ه  دتکایهگن 

ه ک گنم دولی د نر   ه  توتط تننهلوتکی   بنر تو 

هنی تحقیق جهک دنجنم گنم 1( محنبق بن  کل 200۷ف

دتق نا   را  دتک.  زم به ذ ر دتک  ه دبزدر جمع آ ری 

هنی پژ هش حنضر چک لیسک فار بخش محنلعنت ادا 

هنی مربوط به دی(   پرتشننمه فار بخش تحلیل قنبخننه

ی تجزیه د لویک بنهی  ههن   آنقر پی  ننو ( دتک.  یو 

هنی پژ هش نیز به ر ش  هگ دری   ت وه   تحلیل ادا 

هنی  ی ی هن ار نرم دفزدر تحلیل ادا تنزی ادا 

MaxQda .دنجنم گرایه  دتک 
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 (2007مراحل انجام پژوهش مطابق با نظر ساندلوسکی و باروسو ) -1 شکل

Figure 1- Research steps according to Sandlovski and Barroso (2007) 

 

 دئهدر   ایگرد  رفن  به توجه ا نرتننه  آتی    توامنهی

 آزموانی تمنمی به پژ هش چگونگی اربنر   نفی دط ننت

 منظور به  قبی ننمه رضنیک  س   ننه ا  ر ک هنی

 دت   رننیک جهک.  هنه رننیک پژ هش ار  ر ک

  میقه ار 228212129۷10 پر پوزدل ثبک  ه پژ هشیا

 . ه ثبک ادنشگن  دت   ی

 

 هایافته

هنی تحقیق بن توجه به دتقردتژی تحقیق حنضرا ینفقه

ار ونل  ه ک مرحله د نر   ه  فردتر ی  مورا بررتی 

گیرنه. ار گنم د ل تود ت پژ هش بر دتنس وردر می

 همعینرهنی چه چیزیا چه  سیا چه زمننی   چگون

 تنظیم  ه  دتک. 

ار ر یکرا فردتر ی ا بعه دزینکه تود ت پژ هش به 

بنیسک دوهدم به جمع ننود  نقشه رد  مشخص  هنه می

هنی آ ری دتننا نموا. ار دین بخش بردی جسقجو پنیگن 

فنرتی فنلم نکا مگیرد ا دط ننت نلمی جهنا ادنشگنهی( 

کنلرا  ب هنی تنرجی فگوگل دتکنلرا تمننقیک دت  پنیگن 

آف تنینس   تنینس ادیر ک( محنبق بن ن یم ترچ مورا 

بررتی وردر گرفقنه. تعهدا  لی مقن ت جمع آ ری  ه  

 3۷022بردی هر پنیگن    جمع  ل دتننا ادنلوا  ه  

 دتک.

پس دز جسقجو   ارینفک دتننا مخقلف ار پنیگن  هنی 

 مورا بررتیا دوهدم به غربنل تیسقمنتیک دتننا بر دتنس

معینرهنی مخقلف  ه  دتک. ار فنز د ل دتننا مورا 

بررتی دز نظر ننود  مورا بررتی وردر گرفقنه   مقن تی 

 ه بی درتبنط بن ننود  بوانه دز تبه تحلیل ح ف  هنها 

تپس دین مقن ت دز نظر تنتقنر چکیه    دردئه نقنیج ار 

چکیه  مورا بررتی   غربنل گرفقنه   تعهدای دز مقن ت 

ار دین مرحله ح ف  هنه. ار گنم آتر محقودی  ل  نیز

هن مورا بررتی ورد مقن مقن ت   ر ش  ننتی آ 

مقنله  42۷10گرفقنه. دین غربنلگری منجر  ه تن دز تعهدا  

مقنله ار تبه تحلیل نهنیی پژ هش بنوی  34ینفک  ه ا 

 2بمننه. نموادر چنرت ر نه نمنی دین گنم محنبق بن  کل 

   دتک. نشن  ادا   ه
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 نمودار چارت روند نما -2شکل 

Figure 2- View trend chart diagram 

 
پس دز غربنلگری دط ننت مقن ت مورا بررتی دز 

طریق دبزدر چک لیسک جمع آ ری  ه    تپس  درانرم 

هنی  ی ی جهک  هگ دری   ت وه دفزدر تحلیل ادا 

مرحله مردحل  هگ دری به ترتی   تنزی  هنه. ار دین

بن ه.  نمل  هگ دری بنز ین د لیها م نهیم   مقو ت می

هنی پژ هش حنضر رد همرد  بن مقوله بنهی ینفقه 1جه ل 

 اهه.فرد دنی  ههن   مننبع دتقخردج مقن ت نشن  می

 

 

 هامقوله بندی یافته -1جدول 

Table 1- Categorization of findings 
 منبع فراوانی کدها کدهای اولیه مفاهیم مقوالت

پیشایندهای رهبری 

 دوسوتوان

های کسب و توانمندی

 کارهای نوپای دانش بنیان

 1 گرایش به رشد

 1 قابلیت شبکه سازی (1394سخدری و همکاران )

 1 تنوع بازار

جهت گیری و گرایش 

کارآفرینانه در کسب و 

 کارهای نوپای دانش بنیان

 (1398سیرتی و همکاران ) 4 یریریسک پذ

 (1400طاالری و همکاران )

(Campus et al.,2012) 

(Martin et al., 2015) 

(Wang et al. 2017) 

(Luu et al. 2019) 

 4 نوآوری

 4 پیشگامی

 وظایف نوآوری
 2 خالقیت افراد تیم

(Rosing et al., 2011) 
(Oluwafemi et al. 2020) 2 اجرای نوآوری 

 های رهبرویژگی

 3 تفکر سطح باال
(Hoogervorst et al., 2012) 

(Yogen et al., 2014) 

(Chebbi et al., 2016) 

 (Chebbi et al., 2016) 2 فداکاری رهبر

(Saleh et al., 2017) 
 )Chebbi et al., 2016( 1 قدرت پرورش دهندگی پیروان

 )Chebbi et al., 2016( 1 وفاداری

 (wang, 2016) 2 ارائه الگوی انگیزه به پیروان

)Chebbi et al., 2016( 
 (Li et al., 2016) 2 مهارت و خبرگی رهبر
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)Chebbi et al., 2016( 
 )Hall and Milo, 2012( 1 توجه فردی به پیروان

 رفتارهای رهبری دوسوتوان

 رفتارهای باز رهبر

 2 چشم انداز مشوق رفتارهای اکتشافانه

 (1396یزدان شناس )

 (1399طهرانی و همکاران )

(Tung, 2016) 

(Gerlach et al., 2020) 

(Doc et al., 2020) 

)Singh et al., 2021( 

 3 تشویق پیروان به تفکر جدید

ارتباطات از طریق ارزش های باز و قدرت 

 تحمل و بردباری باال
1 

 2 پاداش دادن به آزمون و خطا

 1 ر خطاها برای یادگیری از آن هاتمرکز ب

 2 تنظیم و هدایت اهداف اکتشافانه

 رفتارهای بسته رهبر

چشم اندازی که مشوق رفتارهای تاییدی 

 می باشد
1 

(Tung, 2016) 

(Gerlach et al., 2020) 

(Doc et al., 2020) 

)Singh et al., 2021( 

تشویق به بهبودهای هرچند کوچک و 

 ییافزایش کارا
1 

ارتباطات از طریق ارزش های مربوط به 

 وجدان کاری
1 

 2 پاداش دادن به کارایی

 3 تمرکز بر خطاها برای جلوگیری از آن ها

 3 تنظیم و هدایت اهداف بهره بردارانه

 رهبری دوسوتوان

 های اکتشافانهفعالیت

 (1397کاویانی و همکاران ) 5 های جایگزینجستجوی راه حل

 (1397احمدی )

 (1398سیرتی و همکاران )

(Zuraik and Kelly, 2018) 

(Soto-acosta et al., 2018) 

(Zheng and Lio, 2016) 

(Zacher and Rosing, 2015) 

افزایش پراکندگی در رفتارها و نظرات 

 واگرا
4 

 های بهره بردارانهفعالیت
 3 کاهش پراکندگی در رفتار

 4 تبعیت از فانون

عملکرد کسب و کارهای 

 نوپای دانش بنیان

عملکرد تجاری سازی 

 فناوری

 1 سرعت تجاری سازی

(1392فخاری و همکاران  )  

(1398قاضی نوری و همکاران )  

(1398شیرازی و همکاران )  

(1398شریف آبادی و همکاران  )  

(1398قوره جیلی و همکاران )  

 1 وسعت فناوری

 عملکرد مالی
 2 شمیزان فرو

 2 میزان سرمایه

 عملکرد بازار

 1 جذب مشتریان جدید

 1 انتقال ارزش به مشتری

 1 رفتارهای مشتری مدارانه

 1 آینده بازار

 1 دامنه بازار

 

 ه د لیه  ه طبیعقن  40اهه  ه دز نشن  می  1جه ل 

ا ار مجموع  برتی دز فرد دنی بیشقری برتورادر بوا  دنه

مقوله  ه دنقزدنی ترین حنلک  ههن رد ار  4م هوم    11

گیرا دتقخردج گرایه  دتک. ار گنم بعهی دین دتننا برمی

دنه.  نقرل  ی ی  ههن بن مورا  نقرل  ی ی وردر گرفقه

ی ضری   نپن ین ضری  تودفق دتق نا  دز محنتبه

جهک دنهدز  گیری مقهدر ضری  تودفق فرآینه  .بن همی

هش ار دتقینر ا  تبر  ی ایگر جهک بین   هگ دری پژ 

نظردت مودفق   مخنلف آ  هن وردر ادا   ه. تپس ادا  هن 

 درا   مقهدر ضری  تودفق تنجیه   spssار نرم دفزدر 

اهه مقهدر دین  ه. همننحور  ه ینفقه هن  نشن  می

محنتبه  0.۷23نها  0.000ادری  نتص ار تحح معنی

ادری دز بوا  نها معنی بن توجه به  وچکقر . ه  دتک

فرس دتقق ل  ههنی دتقخردجی را می  0.05مقهدر 
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 واا  ه دین دمر حن ی دز پنینیی مننت   ههنی 

 دتقخردجی دتک.

به منظاور د لویاک بناهی  اههنی دتاقخردج  اه  دز 

تکنیک آنقر پی  ننو  دتق نا   ه  دتک. دین تکنیاک ار 

هن رد حلیل ادا تحلیل محقود نیز  نربرا ادرا   پرادزش   ت

تود  اهه   دز آ  میار تحلیل محقود بسینر ووی دنجنم می

(. ار 1380هاان دتااق نا  نمااوا فآذر بنااهی ادا بااردی رتبه

پژ هش حنضار پاس دز فرآیناه  هگا دری دیان  اههن ار 

اهای واردر ادا  تبر  جهاک  ز  اهای   نمر  10دتقینر 

 پای هانی آنقری بعاهی محانبق بان فرمول ه. ار مرحلاه

(  ز   اههن   تاپس  ز  تر یبای 3ا 2ا 1 ننو  فر دبط 

  ههن بر دتنس نظر تبرگن  محنتبه  هنه. 

 : به هنجنر تنزی منتریس فرد دنی  ههن1ی ردبحه

 
 ی بنر دط ننتی هر ه: محنتبه2ی ردبحه

 و 

 

 : ضری  دهمیک هر  ه3ی ردبحه

 

 

 یبی ه محنبق  ز  تر  اههیهن نشن  م نفقهی

هن ار دتننا مخقلف   آ  یدز فرد دن یبیهن  ه تر  نتص

ادا   ه  توتط تبرگن  مسلط به موضوع  صی ز  تخص

فر شا  زد یم هایبه ت کر جه ر د یپ قیتشو یدتکا  ههن

رهبرا  یهنف فهد نردز آ  یریجلوگ یتمر ز بر تظننن برد

 یمشو  رفقنرهن   تحنا چشم دنهدز مو پنادش ادا  به آز

 یهنرد  حل یجسقجو ایشگنمیپ اید قشنفننها نوآ ر

دههدف  کی  ههد میرهبرا تنظ یمهنرت   تبرگ نایگزیجن

دنه. به رتبه رد  س   را  نیشقریب  یبهر  برادردنه به ترت

 ههن تنهن ا  رتبه د ل ار جه ل نشن   ینلک تعها بن 

 ادا   ه  دتک. 

وان در کسب و کارهای جهت طراحی مدل رهبری دوسوت

( که در واقع ایجاد روابط بین 3نوپای دانش بنیان )شکل 

متغیرهاست از سه ابزار بهره برده شده است. این ابزارها شامل 

پشتوانه ادبیات، جلسه کانونی با خبرگان جهت تائید روابط بین 

ها در نرم افزار تحلیل کیفی اجزای مدل و تحلیل همپوشانی داده

Maxqda ت که در آن کدهایی که با یکدیگر همپوشانی اس

شوند و احتمال وجود رابطه بین دارند، در جدولی مشخص می

ها معموال باالست. مدل فرآیندی پیشنهادی پژوهش حاضر آن

دهد که پیشایندهای رهبری دوسوتوان )توانمندی نشان می

کسب و کارهای نوپا، گرایش کارآفرینانه، وظایف نوآوری و 

های رهبر( بر رفتارهای رهبری دوسوتوان که شامل ویژگی

گذارد. از طرفی رفتارهای باز و بسته رهبری هستند اثر می

کند که رفتارهای باز رهبر پرورش ادبیات پژوهش نیز تاکید می

های اکتشافانه و رفتارهای بسته رهبر پرورش دهنده فعالیت

خود عناصر بردارانه هستند که به نوبه دهنده رفتارهای بهره

دهند. خروجی مدل نیز در رهبری دوسوتوان را نیز تشکیل می

ی عملکرد کسب و کارهای ن.پای دانش بنیان است برگیرنده

که شامل عملکرد تجاری سازی فناوری، عملکرد مالی و 

 باشد.عملکرد بازار می
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 مدل پیشنهادی پژوهش حاضر -3شکل

Figure3- The proposed model of the current research 
 

 

 و نتیجه گیری بحث

گیری دز دتقردتژی فردتر ی    پژ هش حنضر بن بهر 

طی  را  ه ک گنم دولی مهلی رد بردی رهبری 

ا توتود  ار  س     نرهنی  نوپنی ادنش بنین  دردئه 

اهه  ه نموا  دتک. نقنیج پژ هش حنضر نشن  می

ودملی  ه بر رفقنرهنی رهبری ا توتود  دثر پیشنینههن ین ن

ی تودنمنهی  س     نرهنی نوپنا گ درنه ار برگیرنه می

هنی رهبر گردیش  نرآفرینننها  ظنیف نوآ ری    یژگی

هنی  س     نر ار پژ هش حنضر ار بن ه. تودنمنهیمی

ی گردیش به ر ها ونبلیک  بکه تنزی   تنوع برگیرنه 

( گردیش به ر ه 2003ک نه   همکنرد  فبن ه.  یبنزدر می

ی تمنیل  ر ک به ر ه تریع   بن   ر ک رد ار برگیرنه 

تنزی  س     نر نیزدز دنه. ونبلیک  بکهتعریف  را 

( به تودنمنهی  س    2009ف  ایهگن  تر نر   همکنرد 

 نر ار دیجنا مجمونه دی دز درتبنطنت تنزمننی بن  ر ن ین 

 وا. تنوع بنزدرهن نیز به تعهدا بنزدرهنی ذین عن  دط   می

 وا ادتلی   بین دلمللی محل وردر ادا تنجیه  می

 (.1394فتخهری   همکنرد  

هنی رهبری م هوم گردیش  نرآفرینننه دز ایگر پیشنینه

بن ه. ا توتود  ار  س     نرهنی نوپنی ادنش بنین  می

ی گیرنه به طور  لی دین م هوم ار دابینت تحقیقنت ار بر

ته بعه دولی ریسک پ یریا نوآ ری   پیشگنمی دتک ف 

؛  1398به ننود  مثنل تحقیقنت تیرتی   همکنرد  

؛ 2012؛  نمپوس   همکنرد   1400طن ری   همکنرد  

؛ لو   201۷؛  دنگ   همکنرد   2015منرتین   همکنرد   

(. به طور  لی ریسک پ یری بنزتنب ارگیر 2019همکنرد  

هنی مخنطر  آمیز دتک. نوآ ری  ه ک ار پر ژ  ه   ر 

ار م هوم  نرآفرینی  ومپیقر به توبی توا رد نشن  

اهها بنزتنب گردیش  س     نر به ارگیر  ه  بن می

هن   تجنری تنزی محصو ت جهیه دتک. پیشگنمی دیه 

هنی نیز د نر  به دین دمر ادرا  ه چگونه  س     نر طرس

ه پیش بینی   انبنل  را  دتقردتژیک رد به  تیل

برا  ه به ننود  پیش بینی هنی جهیه پیش میفروک

 وا فمبنر ی مشک ت آینه    نینز به تیییردت تعریف می

 (.1390  همکنرد  
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تود  به  ظنیف نوآ ری دز ایگر نقنیج پژ هش حنضر می

ین دد نر  نموا  ه دز پیشنینههنی رهبری ا توتود  دتک. 

 ( نیز2011ژ هش ر زینگ   همکنرد  فم هوم بن نقنیج پ

ی ت ویک   همردتقنیی ادرا.  ظنیف نوآ ری ار برگیرنه 

 دجردی  نوآ ری دتک.  به طور  لی ت ویک م هومی دتک

 ه پیش نینز نوآ ری دتک   م هومی ذهنی دتکا دمن 

نود ری م هومی نینی   ار  دوع تجلی ت ویک دتک 

 (. 2011فر زینگ   همکنرد  

تود  هنی رهبر دز نقنیج ایگر پژ هش حنضر می یژگی

هن ار هنی رهبر د نر  نموا. دین  یژگیبه  یژگی

ی ت کر تحح بن ا فهد نری رهبرا وهرت پر رش برگیرنه 

اهنهگی پیر د ا  ونادریا دنگیز  اهی به زیراتقن ا 

هنی بن ه. دگر تئوریتبرگی فرای   توجه به پیر د  می

هنیی تن د نو  بررتی نمنییم به تئوری رهبری رد دز گ  قه

توریم  ه بر و نت رهبرد  همچو  مراد  بزرو بر می

(. بن  جوایکه دین 1990دنه فتقرز   فیله تمر ز  را 

هن تود  نقش آ دنها دمن نمیهن مورا نقه وردر گرفقهتئوری

 (.201۶رد ننایه  دنگن ک فدحمه تن    همکنرد  

اهه  ه پیشنینههنی رهبری شن  میپژ هش حنضر ن

تودننه بر رفقنرهنی رهبری ا توتود  دثر ا توتود  می

ی رفقنرهنی رهبری بنز بگ درنه. دین رفقنرهن ار برگیرنه 

بن نه   نیز هنی د قشنفننه می ه پر رش اهنه  فعنلیک

هنی بهر  رفقنرهنی رهبری بسقه  ه پر رش اهنه  فعنلیک

 ه. دین نقنیج بن تحقیقنت یزاد  برادردنه دتکا می بن

(ا تونگ 1399(ا  طهردنی   همکنرد  ف139۶ ننس ف

(ا ادک   همکنرد  2020(ا گر چ   همکنرد  ف201۶ف

(  ه رفقنرهنی رهبری 2021(ا تینگ   همکنرد  ف2020ف

ادننها ا توتود  رد  نمل رفقنرهنی رهبری بنز   بسقه می

ی  ه ار زمینه همردتقنیی ادرا. به طور  لی تحقیقنت

دنه ا توتودنی رد  نمل ا  اتقه ا توتودنی دنجنم گرفقه

هنیی  ه معحوف به آینه  دتک   ادنه. فعنلیکفعنلیک می

هنیی  ه هنی د قشنفننه ننم ادراا   نیز فعنلیکفعنلیک

برادردنه هنی بهر معحوف به زمن  حنل دتک   فعنلیک

یجنا تعنال بین دنه  ه ددتک. تحقیقنت مخقلف نشن  ادا 

برادردنه ار ا توتودنی بسینر هنی د قشنفننه   بهر فعنلیک

هنی ز ریک   مهم   حنئز دهمیک دتک فدز جمله پژ هش

؛ ژنگ   لیو 2018؛ توتوآ وتقن   همکنرد  2018 لی 

 (.2015؛ زدچر   ر زینگ 201۶

ار پژ هش حنضر تر جی مهل رهبری ا توتود  ار 

نش بنین  نملکرا  س     نر  س     نرهنی نوپنی اد

بن ه. نملکرا  س     نرهنی نوپنی ادنش بنین  ار می

ی نملکرا تجنری تنزیا نملکرا منلی   نملکرا برگیرنه 

 ین بنزدر دتک. دز آنجن  ه  س     نرهنی نوپنی ادنش بن

ها سقنبه انبنل دردئه محصولی جهیه   فنن ردنه به بنزدر ه

ی هن  ه ار برگیرنه زی آ بننبردین نملکرا تجنری تن

هن ترنک تجنری تنزی    تعک فنن ریا نملکرا منلی آ 

یز  نمل میزد  فر ش   میزد  ترمنیها   نملکرا بنزدر ن

 نمل ج ب مشقرین  جهیها دنققنل درزش به مشقرین ا 

ر رفقنرهنی مشقری مهدردنها آینه  بنزدر   ادمنه بنزد

  خنری   همکنردهنی فبن پژ هش بن ه. دین نقنیجمی

(ا  یردزی   1398(ا ونضی نوری   همکنرد  ف1392ف

  (ا وور1398(ا  ریف آبنای   همکنرد  ف1398همکنرد  ف

(  ه به نملکرا  س     نرهن 1398جیلی   همکنرد  ف

 دنه همردتقنیی ادرا.توجه  را 

پژ هش حنضر بن ر یکرای  ی ی   دتققردیی مهلی رد 

 س     نرهنی نوپنی ادنش بردی رهبری ا توتود  ار 

تودننه هنی آتی میبنین  دردئه ادا  دتک. طبیعقن پژ هش

ی ار ونل  ر یکراهنیی  ی ی مقییرهنی تعهیلگر   میننج

 مهل رهبری  نرآفرینننه ار  س     نرهنی نوپنی ادنش

 بنین  رد  شف نمنینه. 

ی بین   ه ا پژ هش حنضر بن توجه به منهیک مسئله

 ی   د قشنفننه دنجنم گرفقه دتک. زیرد ار بن ر یکرا  ی

دابینت رهبری ا توتود  ار  س     نرهنی نوپنی ادنش 

بنین ا نلی رغم بررتی محنلعنت مخقلف   مقعهاا به 

هنی ادا  نلمی معقبر مهلی به وورت تصوص ار پنیگن 

هنی رد ار ونل   ر ایا فرآینه   فرآینهی  ه مول ه

د نر  نشه  دتک. طبیعقن تر جیهر نظر گرفقه بن ها 

دتقخردج  ه  ار  تودننه دز مهلهنی آتی میپژ هش
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پژ هش حنضر جهک دنجنم پژ هش  می دتق نا   ننه. 

طبیعقن هر یک دز دجزدی مهل به تنهنیی ونبلیک تنجش 

 می ار ونل  پژ هشی مجزد رد ادرا. نقنیج پژ هش حنضر 

ن عن  فعنل تودنه بردی  نرآفرینن ا تینتک گ درد    ذیمی

 ار  س     نرهنی نوپن م یه  دوع  وا. 
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 یماهل رهبار یپژ هش حنضر بن توجه به دنحردف  ضع موجوا دز  ضع محلوب به انبانل طردحا چکیده:

پژ هش حنضار جهاک حال  ی کل گرفقه دتک. دتقردتژ ن یادنش بن ینوپن یا توتود  ار  س     نرهن

د انر   یمحقود بوا. پژ هش حنضر دز ه ک گانم دوال لیتحل کی  تن ق ی ی  یکرای بن ر  یمسئله فردتر 

دتاق نا   ارا  دتاک. دبازدر جماع  قیتحق یهن( جهک دنجنم گنم200۷  بنر تو ف یتننهلوتک وتط ه  ت

 یهانلی(   پرتشاننمه فار بخاش تحلیدفار بخش محنلعنت  قنبخننه سکیپژ هش چک ل یهنادا  یآ ر

باه ر ش  زیاهان نادا  لیا  تحل هیاتجز یو ی اننو ( دتاک.  ا ی ههن   آنقر پا یبنه کیومربوط به د ل

. ار تابه هیادنجانم گرا MaxQda ی ی  یهنادا  لیهن ار نرم دفزدر تحلادا  ی  ت وه تنز ی هگ در

ه  اه مقول 4م هوم    11 های ه د ل 40محنلعه ار ونل   34 یگرغربنل نهیپژ هش بن دتق نا  دز فرآ لیتحل

 نیاد یینیامقاهدر پن تانناد کیا یدنه. ار فنز  نقرل   ه  یتحح دنقزدع دز  ههنتکا ت وه تنز نیبن تر

 ی ننو  اتقه بنه یبهتک آمه   تپس  ههن بن دتق نا  دز ر ش آنقر پ ۷23/0 نپن   ی ههن بر دتنس ضر

 جی. نقانهیژ هش دردئه گراپ شنهنادتی  پ جیپژ هش مهلا نقن یه ک گنم دول یپس دز ط کی هنه. ار نهن

 گ درناهیا تاوتود  دثار م یرهبار یرفقنرهان ه بر  ینودمل نی نههنیشنی ه پ اههیپژ هش حنضر نشن  م

رهبار  یهانیژگی    یناوآ ر فی ظان ننناهای نرآفر شینوپنا گارد ی س     نرهن یتودنمنه یرنه یاربرگ

 ی بکه تانز کیبه ر ها ونبل شیگرد یرنه ی س     نر ار پژ هش حنضر ار برگ یهنی. تودنمنهبن هیم

ادناش  ینوپان یا توتود  ار  س     نرهن یمهل رهبر یر ج. ار پژ هش حنضر تبن هی  تنوع بنزدر م

 .بن هینملکرا  س     نر م ن یبن
 

 . یفردتر  ن ایادنش بن ینوپن یا توتود ا  س     نرهن یرهبر ایا توتودن ایرهبر گان کلیدی:واژ

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


