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Abstract 
Today, the development of countries is based on creativity, innovation, and entrepreneurship. 

Achieving this goal is facilitated by entrepreneurial leadership. One of the areas of interest for 

researchers is the need of today's organizations for entrepreneurial leadership in such changing and 

unstable economic conditions. Entrepreneurial leadership is a style of leadership in which the leader 

emphasizes the group's performance in achieving organizational goals, which includes discovering 

and exploiting entrepreneurial opportunities. Therefore, the purpose of this article is to identify and 

explain the dimensions and components of entrepreneurial leadership in order to present a model. 

In this research, a qualitative method based on the Grounded Theory approach has been used. The 

statistical sample of this study includes 14 members of the board of directors and senior managers 

of Saipa Automotive Group who have been purposefully selected as a group of experts and data 

collection has been done using semi-structured interviews with these people. Data were analyzed 

through open, axial, and selective coding, and in the form of 355 codes, 72 concepts, 13 sub-

categories, and 5 main categories were classified. Finally, the entrepreneurial leadership model has 

been designed and presented by identifying and introducing 13 components and 5 dimensions, 

including Guidance (goal orientation, inspiration, and role modeling), Facilitation (perceptual 

ability, communication ability, and empowerment), Supporting (developing commitment, 

motivation and emotional intelligence), Coaching (team orientation and participation), and 

Entrepreneurship factor (professionalism and entrepreneurial ability). 
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 چکیده
. رسیدن به این هدف در سایه رهبری شودیم یزیرهیپا ینیکارآفر و ینوآور ت،یامروزه توسعه کشورها براساس خالق

در  نانهیکارآفر یبه رهبر یامروز یهاسازمان ازیهای مورد توجه محققان، ضرورت ن. یكی از زمینهشودیکارآفرینانه تسهیل م
در آن رهبر، بر عملكرد گروه در  سبكی از رهبری است که نانه،یکارآفر ی. رهبرستاقتصادی ا داریو ناپا ریمتغ طیشرا نیچن

دارد. لذا، هدف این مقاله  دیاست، تأک ینیهای کارآفراز فرصت یبردارکه شامل کشف و بهره یبه اهداف سازمان یابیدست
د . در این پژوهش از روش کیفی مبتنی بر رویكرستمنظور ارائه مدل ابه نانهیکارآفر یرهبر یهاو تبیین ابعاد و مؤلفه ییشناسا

ارشد  رانیمد زیو ن رهیمدهئیت ینفر از اعضا ۱۴پژوهش شامل  نیا یبنیاد استفاده شده است. نمونه آمارهداد یپردازهینظر
مصاحبه  قیطر زها اداده یاند و گردآورعنوان گروه خبرگان، بصورت هدفمند انتخاب شدهاست که به پایسا یگروه خودروساز

 355باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده و در قالب  یها از طریق کدگذارافراد انجام شده است. داده نیبا ا افتهیساختار مهین
مدل رهبری کارآفرینانه با شناسایی و معرفی  تیبندی شده است. درنهاطبقه یمقوله اصل 5و  یمقوله فرع ۱3مفهوم،  72کد، 
خشی و الگوسازی(، تسهیلگری )قابلیت ادراکی، قابلیت ارتباطی، بالهام  ،ییگرا)هدف یگرتیشامل هدا ،بعد 5مؤلفه و  ۱3

( و عامل ییجوتیمی و مشارکت یریگ)جهت یگریتوانمندسازی(، حمایتگری )ایجاد تعهد، ایجاد انگیزه و هوش هیجانی(، مرب
 و ارائه شده است. یو قابلیت کارآفرینی(، طراح یاکارآفرینی )قابلیت حرفه
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 مقدمه
 کارآفرینینوآوری و  ،امروزه توسعه کشورها براساس خالقیت

 ،شدنجهانیاین بحث با توجه به پدیده  .شودمی ریزیپایه
ها مجبورند برای بقا در محیط سازمان وای یافته اهمیت ویژه

همیشه آماده نوآوری  ،رقابتی شده و ناپایدار اقتصادی شدتهب
حیات و بقای آن ، یک مزیت رقابتی عنوانبهباشند تا این امر 

این نوآوری در کنار چتر حمایتی  .را تضمین نمایدسازمان 
 نتیجه به و کندمی پیدا نمود ،هاسازمانرهبری کارآفرینانه در 

از طرفی امروزه،  رسد.می است، کارآفرینی همان که مطلوب
منابع محدود و همچنین رقبای  ،هاها با چالششرکت چون

با  بتوانندهایی موفق خواهند بود که شرکت ،متعدد روبرو هستند
خود را با تغییرات و پویایی محیط  ،هاشناسایی و کشف فرصت

 .و بقای خود را در بازار تثبیت کنند داده تطبیق
 ایفزاینده طوربه که محور کارآفرینی جهانی منظر یک در
 گیرد،می قرار ابهام و اطمینان عدم آشفتگی، تأثیرتحت

 رهبری برای موافق نظریه یک تا تالش هستند در اندیشمندان
 ،کارآفرینی درزمینة را خاص رهبران توفیق باالی که ارائه دهند
 که است نظر اختالف مورد زیادی حد این موضوع تا تبیین کند.

 مورد کارآفرینیمنظر  یا رهبری منظر از باید آیا این پدیده،
بسیاری از تحقیقات (. 2017 ،1لیتچ و ولری) گیرد؟ قرار بررسی

یک عنصر و عامل  عنوانبهدهد که رهبری نشان می
 امروزه که آنجا از ولی مؤثر است کارآفرینیدر  کنندهتعیین

 است، شده پیچیده سیارب و ینیبشیپرقابلیغ ،وکارکسب دنیای

 جدید رهبری نسبت به حتی یا و سنتی رویكردهای یریکارگبه

 چنین در .باشند اثربخش ،بلندمدت برای توانندنمی راهبری، و

 هدایت برای جدیدی کامالً رهبری استراتژی شرایطی،

( 2000) 2میالن مک و گریس مک که است ازیموردن وکارکسب
 که 1993 از سال نامند. البتهمی 3«کارآفرینانه رهبری» را آن

، 2008سال  تا کرد مطالعه را کارآفرینانه رهبری مفهوم 4شولز
بود ولی آنچه  شده انجام زمینه این در کمی بسیار یهاپژوهش

با توجه به محیط رقابتی امروز و نیز نیاز به  مسلم است،
 نوع اینکه  اندرسیدهبه این نتیجه  ، محققانهاشناسایی فرصت

های نظریه در مقابل انه،رهبری جدید به نام رهبری کارآفرین
 طوربه ،قادر به مقابله با تغییرات جدید نیستندکه رهبری سنتی 

                                                           
1. Leitch & Volery 

2. McGrath & MacMillan 

3. Entrepreneurial Leadership 

4. Schulz 

مفهوم  هاآن. از نظر و تحول است توسعه حال درمستمر 
کلیدی در این  یک مرحله دهندهنشانرهبری کارآفرینانه 

است که در حال توسعه و تحول بوده و پارادایم جدیدی 
(. رهبری کارآفرینانه 2017، 5)میشرا و کومر است گیریشكل

و اتحاد استراتژیک و ایجاد  اندازچشمها، با تعریف سازماندر 
های الزم را برای کشف و انگیزه و تعهد در کارکنان، قابلیت

ها، از طریق تشویق به نوآوری و استفاده برداری از فرصتبهره
منابع سازمان،  دیگرمایه انسانی و اجتماعی و خالقانه از سر

نهایتاً، زمینه و بستر کند و میایجاد کرده و به خلق ارزش اقدام 
کند فراهم و تسهیل می هادر سازمان کارآفرینیمناسب را برای 

بر همین اساس این مقاله که برگرفته از  (.1387، یداللهی)
در شرکت  99در سال  پژوهشی برای رساله دکتری

رهبری تالش کرده است تا  انجام شده، خودروسازی سایپا
یک دیدگاه نوین و شیوه مناسب رهبری  عنوانبه را کارآفرینانه

مطرح  برای کارآفرینی، کارآمد یحلراهو  های امروزیسازمان
 .کند

 

 مبانی نظری
 گیرند،می نظر در که دیدگاهی به بسته اندکرده سعی محققان
 آیا کهنیا: کنند تعریف جهات بسیاری از را آفرینانهکار رهبری

 رفتار یک عنوانبه رهبری را و فرد یک عنوانبه را رهبر هاآن
 عوامل بر رهبری کارآفرینانه را مبتنی کهنیا یا کنند؟می تلقی

رهبری  .(150: 2017بینند؟ )لیتچ و ولری، می مشروط
 عملكرد بر رهبر،آن  در که است رهبری سبک کارآفرینانه، یک

 و شناخت که شامل سازمانی اهداف به یابیدست در گروه

و  6دارد )رنكو تأکید است، کارآفرینی یهافرصت از برداریبهره
 را کارآفرینانه رهبری ،7(. رومی و هریسون2015همكاران، 

برای  مختلف هایدیدگاه میان ارتباط قراریبر توانایی
 ها،فرصت از استفاده و توسعه شناسایی، در هاتیم درگیرشدن

 عملكرد هدایت و تأثیرگذاریسازمان،  برای ارزش ایجاد

و  شناخت طریق از سازمانی اهداف به یابیدست برای گروهی
؛ 2011کنند )رومی و هریسون، ها تعریف میکشف فرصت

کارآفرینانه، نوعی از  رهبری دیگر،عبارتیبه(. 2015رنكو، 
 هاسازمان در تعامل و اعتماد از االییب سطوح رهبری است که

 افزایش خالقیت و مدیریتی یهامسئولیت با ارتباط در را

                                                           
5. Mishra & Kumar 

6. Renko 

7. Roomi & Harrison 
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 و اداری گسترش اصالحات و تقویت و موجب دهدمی

و همكاران،  1شود )کیممی جدید سیستم در مدیریت هایشیوه
 پیروان انگیزه افزایش به تنهانهکارآفرینانه  (. رهبری2017

 در که هاییفرصت به واکنش در خالقانه هایایده ایجاد برای

 برای است مشوقی بلكه شود،می منجر هستند روروبه با آن کار

تجاری )رنكو  منافع و رفتار نوآورانه در هاایده این از گیریبهره
 رویكردهای از یكی کارآفرینانه، (. رهبری2015و همكاران، 

دهد؛  قرار تأثیرتحت را هنوآوران رفتار تواندکه می است بالقوه
 عنوانبهکارآفرینانه  رهبری اهمیت به گونه که تحقیقات،همان

نوآورانه در  ایجاد و تقویت رفتار ٔ درزمینه کلیدی عامل یک
 (.2018و همكاران،  2اند )می آیوداشته ها اشارهسازمان

 با زمانهم« کارآفرینانه رهبری»مفهوم  ،21 قرن با آغاز

 گسترش و مطرح جهانی، اقتصاد باز شدن و شدنجهانی چالش

گرفت  قرار موفق و پیشرو هایسازمان استفاده و مورد یافت
 (. رهبری2015؛ هریسون و همكاران، 2015)رنكو و همكاران، 

 و حوزه رهبری که از است جدیدی کارآفرینانه، پارادایم

 هب با توجه حاضر قرن شروع با است که کرده ظهور کارآفرینی
گرفت.  قرار توجه آن، بیشتر مورد هایاقتصاد جهانی و چالش

 3چرونهام و لیسکارآفرینانه با کونینگ رهبری روی بر مطالعه

مورد رهبری  در بر این اساس، تحقیقات .شد ( آغاز1991)
 داشتند که این نوع رهبری تأکیدبر این مفهوم  کارآفرینانه

 افراد، توانمندسازی ها،فرصت روشن، خلق اهداف تنظیم شامل

 انسانی منابع یهاسیستم توسعه و سازمانی حفظ صمیمیت

 است.
 توجه هاآن، همكاران و 5وسها رهبری به 4گلوب در پروژه

 عنوانبهکه از آن  کردند متمرکز کارآفرینی مفهوم به را خود
 را رهبری کارآفرینانه هاآن. شدیاد می کارآفرینانه رهبری سبک

 تعریف کارآفرینی هایویژگی از رهبران توصیف میزان عنوانبه
 کشف دهی سازمان به سویها، جهتاین ویژگی. کردند

منابع  شبكه خالقانه کند و با ادغامرا تسهیل می هافرصت
در  عرصه و شرایط الزم سریع و نیز ایجاد منابع انسانی و سایر

عمل  اعضای سازمان، ممكن برای کسب حداکثر منافع جهت
 نیز و( سودآوری) پولی منافع فرآیند، این در جهیدرنت کند.می

که از آن  سازمان اعضای( شدن توانمند) پولی غیر مزایای

                                                           
1. Kim 

2. Miao 

3. Cunningham & Lischeron 

4. GLOBE 

5. House 

، میالن مک گریس و مک) شودبیشتر می شوند،می برخوردار
 مشخصی سبک کارآفرینانه نیز رهبری 6از دیدگاه گوپتا (.2000

 سنتی رهبری رویكردهای ناکارآمدی از که است رهبری از
 رهبری از شكل این(. 2004 همكاران، و گوپتا) است شده متولد

 دارد که وجود مختلف عمر و نوع اندازه، با هاییسازمان در
 غیرانتفاعی، و انتفاعی مؤسساتصنایع و  انواع در تواندمی

(. 2015، همكاران و رنكو) بگیرد رونق یررسمیغ یا رسمی
 سازمانی هر شامل کارآفرینی یک که است آن امر این دلیل
 از برداریبهره و ارزیابی شناسایی، در فعال طوربه که است

سبک  این حال، این کند. با فعالیت کارآفرینی هایفرصت
سریع و  تغییرات یی که رقابت،هامحیطة درزمین رهبری معموالً

 جدید هایشرکت در اغلب که مطرح است شتاب باالیی دارند،
 گوپتا، رهبری .(2017)لیتچ و ولری،  شود.می دیده ترکوچک و

کند که در تعریف می یک شیوه رهبری عنوانبه را کارآفرینانه
 و برای کندمی ایجاد را اندازچشم سناریوهای آن رهبر،

به  متعهد که کندپشتیبان اقدام می بازیگران بسیج و آوریجمع
 ایجاد برای هافرصت برداری ازکشف و بهره و نیز اندازچشم
 .(2004 گوپتا و همكاران،)شوند می استراتژیک ارزش
 

 رهبری کارآفرينانه هایويژگی
های متعددی را برای رهبری ن ویژگیااندیشمندان و محقق
 های، ویژگی7اند. براساس نظر کوراتكوکارآفرینانه برشمرده

 یک سریع بخشی، انگیزشالهام از: اندعبارتکارآفرینانه  رهبری

 این تبدیل در هاآن نهایتاً هدایتجدی و  هایایده صاحب گروه

 عمده تفاوت پنج کارآفرینانه واقعیت. رهبری به مشترک دیدگاه

استراتژیک  دهیجهت .1دارد:  دیگر یوکارهاکسب رهبری با
 .5منابع  کنترل .4منابع  آوریجمع .3 هافرصت کشف .2

ویژگی، رهبری کارآفرینانه را  این پنج درواقعمدیریتی؛  ساختار
(. از 2007کند. )کوراتكو، های رهبری متمایز میاز سایر شیوه

رهبری کارآفرینانه، رهبری جمعی و داشتن  یهایژگیودیگر 
 رهبـران سـازمان هر رویكرد جمعی است به این معنی که

 و ایجـاد در مختلـف سـطوح در بـسیاری افـراد: دارد متعـددی
 ،جهیدرنت. کنندمی نقش ایفا سازمانی خالقیت اریپاید حفـظ

در قهرمان.  رهبـران واحد و نـه و داریـم رهبـران جمـع مـا
 هاگرایشدارای ، اعضای تـیمهمه ، انهکارآفرین رهبری

 ، فعالخطرپذیری، ینوآور ی نظیرهایکارآفرینانه بوده و ویژگی

                                                           
6. Gupta 

7. Kuratko 
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در همه  ،بودن اندازچشم، دارای داشتن نفساعتمادبه، بودن
 (.1387)یداللهی،  اعضا وجود دارد

 حداقل ،کارآفرینی ( معتقد است در ادبیات2004گوپتا )
 های با اهمیت رهبری کارآفرینانه،خصیصه عنوانبهشرط  چهار

ها سازمان در کارآفرینی که منجر به تشویقاست شده  پیشنهاد
آفرینانه کار اندازچشم مؤثر ارتباط و حضور اول؛ شود: شرطمی

 توسعه،» اهمیت به( 1999) همكاران و 1هیت. است در سازمان
 بین در خاص مشترک هایارزش بر تأکید و ارتباط برقراری
 یاندازچشم که نقش حالی در، دارند توجه «سازمان اعضای
ها اقدامات و فعالیت در تغییرات زمینه ایجاد در را ارشد مدیریت

 ابتكار عمل تشویق دوم؛ کنند. شرطسازمان، برجسته می
 تقویت کرده و را نوآوری که است فرآیندهایی کارآفرینانه در
 سریع طراحی برای ییهاسیستم مانند دهند.پرورش می

 ،2و اسلوین کوین) سریع سازیتجاری و توسعه محصول،
 تشویق را نوآور و خالق کارکنان که ییهاسیستم یا( 1988

 جدید محصوالت قیت در ارائهموف در جهت هاآنکنند و به می
 ،3شین) دهندتجاری، اجازه و اختیار می یهایگذارهیسرما و

 تولید برای کافی فرآیندهای وجود تر؛و مهم سوم شرط (.1994
 هایفعالیت برای تخصص و تجربه و ازیموردنمنابع  تأمین یا

 ادبیات عمومی(. 1993 ،4دالتون و دیلی) است کارآفرینانه
بهینه  برای تخصیص تغییر ایجاد فرآیندهای لزوم بر یکارآفرین

 هایروش به کمیاب عمومی و نیز منابع و صحیح منابع موجود
 نسبت سازمان کهنیابر کند. عالوهمی تأکیددر سازمان  اصولی

شفاف،  ارتباطات و مشارکتی یریگمیتصم طریق از تغییر به
چهارم؛  شرط (.1999، 5جونز و موریس) شود بایستی پاسخگوتر

 هاکشف و تولید مستمر و مداوم ایده تسهیل برای ظرفیت
نیز  خطا و و آزمون (. تقویت1995، 6است. )جیلینک و لیترر

 یارتقا برای زیردستان در عمل و تفویض اختیار ابتكار
 افزایش سطح و به «استراتژیک مستقل گیریتصمیم»

 روحیه ،کندمی کمک مشارکت و درگیری کارکنان در سازمان
 را از طریق ابهامات پرداختن به ظرفیت و بردمی باال ها راآن

 از سازمان موردنیازاطالعات  به یابیدست توانایی بهبود
اگر فشارهایی برای کشف  .دهدمی افزایش متعدد، یهاکانال

                                                           
1. Hitt 

2. Covin & Slevin 

3  . Shane 

4. Daily & Dalton 

5. Morris & Jones 

6. Jelinek & Litterer 

های موجود نهادینه جدید در فعالیت هایفرصتمستمر و ایجاد 
 مک و گریس مک) یابدایش میشود، روند تولید ایده افز

 که کندمی ایجاد را ابتكاراتی فشارهایی، چنین(. 2000، میالن
 سازمان یریپذانعطاف و یافته گسترش را موجود سازمان منابع

 وها وریافن جدید، منابع درنتیجه و دهدمی افزایش را
 .شودمی ایجاد کاری جدید، یهاسیستم

ری، چهار ویژگی یک تحلیل نظری دیگر در مورد رهب
شمارد که در ادبیات میاصلی را برای رهبری کارآفرینانه بر

بیان شده است. توجه به این نكته ضروری  کارآفرینیرهبری و 
ها از یكدیگر متمایز نیستند بلكه از یكدیگر است که این ویژگی

 اندعبارتمستقل هستند. این چهار ویژگی رهبری کارآفرینانه، 
( رویكرد جمعی و از پایین به 1(: 2018، 7و کوتیاز )کاالتراوا 

باال؛ رهبری در یک سازمان یا حتی یک محدوده اقتصادی، 
نفعان مختلفی که باید نتیجه یک اقدام جمعی باشد که بین ذی

کنند گسترش یافته مشترکاً با همان هدف مشترک، کار می
های عمومی و خصوصی را در است. این اقدام جمعی باید بخش

بر این، رهبری عالوه .(2002و همكاران،  8بر بگیرد )استیمسون
مراتبی سنتی باشد بلكه کارآفرینانه نباید مبتنی بر روابط سلسله

باید براساس یک رویكرد از پایین به باال باشد به این معنی که 
در  کنندگانشرکتاین روابط باید مبتنی بر مشارکت همه 

های ها و سیاستچالش هدسترس باشد که در پاسخگویی ب
(. 2016و همكاران،  9پایین به باال، مسئول هستند )پورتو گومز

ها، هر دو سازمان؛ در یررسمیغ( حضور رهبران رسمی و 2
وجود دارند. رهبری کارآفرینانه  یررسمیغگروه رهبران رسمی و 

 10)سوتاراتا ارائه شود غیررسمیباید توسط هر دو رهبر رسمی و 
افراد در هر دو نقش، قادر به ایجاد  (؛ زیرا2012، و همكاران

 واسطهبه، رهبران رسمی سوکیمنافع برای سازمان هستند. از 
توانند های قانونی خود، میاقتدار به دست آمده از جایگاه

ها دسترسی آسان به منابعی از قبیل سرمایه و امكانات و برنامه
یررسمی جایگاهی دیگر، رهبران غ یرا داشته باشند. از طرف

رسمی در درون یک موسسه یا سازمان ندارند، اما به لطف 
، شانمحدودهکسب شده در  تیمشروعگذشته تاریخی خود و 

را  هایگذاراستیستأثیرگذاری بر زنی و نفوذ برای قدرت چانه
یكی از ؛ اجتماعی قرابت و نزدیكی ترویج (3 دارا هستند.

که این ویژگی  یاگونهبهاست  های رهبری کارآفرینانهمشخصه

                                                           
7. Calatrava & Coti 

8. Stimson 

9. Porto Gomez 

10. Sotarauta 
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مبتنی بر دوستی،  نفساعتمادبهبه روابط اجتماعی افراد شامل 
در  (. این2015، 1گردد )بوشماباز می هاآنخویشاوندی و تجربه 

حالی است که سطح مناسبی از قرابت و نزدیكی اجتماعی افراد 
ا از کند تدر سازمان، این امكان را برای کارآفرینان فراهم می

های اجتماعی، تبادل دانش و سازمانطریق رویدادها و 
طور وجود وقایع و را به انجام برسانند و همین یسازشبكه
های اجتماعی، نزدیكی اجتماعی را در یک سازمان یا شبكه
(. 2011، 2کند )میلر و بواندو بیشتر می ریپذامكان جامعه

رویدادها و  یدهسازمانباید  کارآفرینیرهبران  ،بنابراین
تواند در آن درگیر و ها و ابتكاراتی را که کل سازمان میمناسبت

عملی  طوربهبه هم پیوند بخورد را مورد تشویق قرار داده و 
گری )رهبری بری هدایت شده توسط مربیره (4حمایت کنند. 

محور(؛ رهبری کارآفرینانه باید مربی محور و مبتنی بر مربی
افرادی که در یک زمینه  نه فردساالری باشد.ساالری و شایسته

مختلف بروند تا در آنجا  یجاهابهاند، باید ، موفق بودهکارآفرینی
(. 2013، 3مربی، مشاور کمک کنند )میسون و براون عنوانبه

توانند به دلیل آشنایی با زمینه و تاریخچه، می« قهرمانان»این 
جدید، بسیج  هایتفرصسایر افراد را قادر به دیدن و تعقیب 

منجر به  تیدرنهانفعان نمایند که منابع و ایجاد روابط بین ذی
(. در 2014، 4رونق و تحول اقتصادی خواهد شد )فیلدمن

تر به افراد رهبری هدایت شده توسط مربی، تجربیات سریع
 کارآفرینیبرای بروز  هاآنهای منتقل شده و توانمندی

 شود.های مشابه، تقویت میهدرزمین
 برای را عاملی کارآفرینانه رهبری شده، انجام مطالعات

 و نوآوری حفظ ،یریپذسکیر خوب، یهافرصت شناسایی

دانند )سوری و می باال اطمینان عدم ی باهامحیط در انطباق
 کارآفرینانه، (. همچنین رهبری2007؛ کوراتكو، 2008 5اشلی،

 با مقابله یبرا موردنیاز رهبری از مشخص نوع یک عنوانبه
 طوربه سازمان، فعلی تنظیمات در موجود یهابحران وها چالش

شود می گرفته کار به سازمان عملكرد بهبود برای یاندهیفزا
 (.2014و همكاران،  6)فیهی

در  کارکنان مثبت نگرش ارتقای موجب کارآفرینانه، رهبری
 .شودمیو نوآوری در سازمان  وکارکسب پتانسیل بهبود جهت

                                                           
1. Boschma 

2. Miller & Bound 

3. Mason & Brown 

4. Feldman 

5. Surie & Ashley 

6. Pihie 

سازی سازمان کارکردهای رهبری کارآفرینانه، توانمند ازجمله
 ،کارآفرینی رهبران اصلی برای انجام تغییر است. چالش

 انجام تغییر برای سازمان توانایی و آینده هایفرصت بینیپیش
 این، برعالوه .است خود فعلی ها و عملیاتفعالیت در مجموعه

 ،محدود واحد نابعم با در نظرگرفتن بایستی اقدامی چنین
 یهانگرش با مواجهه در باید اغلب کار البته این. گیرد صورت

 عدم از ناشی رکنان کهبرخی از کا خطرناک و کارانهمحافظه
 نامعین یهامحیط در نوآوری منافع به هاآن نفساعتمادبه

مک  (.2000شود )مک گریس و مک میالن،  انجام است،
ت خود برای رهبری کارآفرینانه، در تحقیقاگریس و مک میالن 

کشف »سه بعد را معین کردند: الف( بعد اول رهبری کارآفرینانه 
ای است که تحت عنوان ترسیم جهت به آینده 7«دارجهت

شود. یک واقعیت آشكار، اشاره می عنوانبهنامعین و تغییر مسیر 
 یریگاندازه مؤلفهاین بعد از رهبری کارآفرینانه با سه عنصر و 

 8تعیین چارچوب .1پیشنهاد شده است:  هاآنشود که توسط می
کارآفرینانه از  رهبری دوم ب( بعد 9جذب عدم اطمینان .2

ها شبكه «خالقانه یسازكپارچهی» دیدگاه گریس و مک میالن،
 یدهسازمان خالقانه، یسازكپارچهی از منظور توسط رهبر است.

دست برای غیرانسانی ابعمن همچنین و افراد از بهینه استفاده و
 یهاناکارآمدی کاهش تالش باعث این است. اهداف به یابی

اصلی این  یهامؤلفهشود. می سازمان ارزش افزایش و موقتی
 .2 یدهسازمان. 1از:  اندعبارتبعد از رهبری کارآفرینانه 

 استفاده بهینه از سایر منابع .3 یانسان منابع از بهینه استفاده

 شودبكار گرفته می سازمان اهداف به یابیدست یاست که برا
 برای اساسی عنصر دو، 10از دیدگاه شین و ونكاتارامان )همان(.

 11«جاذبه تعیین»، یكی. است کنندهکمکها، لفهؤتحقق این م
 تقویت نگرش ایجاد اشتیاق، فكری، تحریک بر مبتنی که است
 12«سیرم یسازپاک» دیگر، مورد. انسجام است و ایجاد مثبت

 از افراد موفقیت برای راه موانع از مسیر حذف مانند است؛
یابی که به دست تیم گیریجهت و تشویق هدایت، بهبود طریق

ج( (. 2000)شین و ونكاتارامان،  کند.اهداف سازمان کمک می
 آن در که است 13«سازی عرصه» کارآفرینانه، رهبری سوم بعد

 جدید یهاراه ستجویج یا جدید محصول توسعه بر باید رهبر

                                                           
7. Directed discovery 

8. Framing 

9. Absorbing uncertainty 

10. Venkataraman 

11. Defining gravity 

12. Path clearing 

13. Arena building 
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 1شومپیتر توسط مورد این. شود متمرکز خود سازمان برای
 هایفرصت کشف در کارآفرین ابتكاری نقش عنوانبه ،(1934)

، نفساعتمادبه طریق از امر این. است شده تأکید تجاری جدید
 محقق خود رهبر درون در شخصی منافع و پذیریریسک

 (.2000)مک گریس و مک میالن، شود می
انواع رهبری ی برای هاها و ویژگینظری، نقشمنابع در 

گرا، تیم محور های نوین رهبری نظیر رهبری تحولسبکنظیر 
 یهادگاهیدو مبتنی بر ارزش، مشارکتی و نظایر آن و نیز 

یژگیو، مطرح شده که با بسیاری از فرهنگی مربوط به رهبری
ترک بوده و عنوان شده برای رهبری کارآفرینانه مش یها

ویژه و نقطه تمایز در سبک رهبری  تأکیدلیكن  دارد یپوشانهم
عامل و فعال کارآفرین و  عنوانبهکارآفرینانه، تعریف خود رهبر 

 دارجهتکشف برخورداری او از هوشیاری کارآفرینانه برای 
از همه  گیریبهرهخلق ارزش استراتژیک با  منظوربه هافرصت
های اساسی احتمالی در کنار سایر نقش یهافرصتها و ظرفیت

ها و ادبیات در این پژوهش، با بررسی و مطالعه نظریهآن است. 
مربوط به رهبری کارآفرینانه و نیز مرور تحقیقات تجربی انجام 

، انجام شده 2000شده در این رابطه که عمدتاً بعد از سال 
اد، است، محقق تالش کرده است تا با رویكرد کیفی داده بنی

 مدل مفهومی رهبری کارآفرینانه را ارائه نماید.
 

 پژوهش یشناسروش
پژوهش توصیفی بوده و به روش کیفی، انجام شده است.  این

کیفی  هدف اکتشاف مدل از روش در این پژوهش با
و  تراوسسمند انظاماز نوع رهیافت  2بنیادداده پردازینظریه

ابعاد و ندگان پیرامون شوادراک مصاحبه و شده استفاده 3بینرکو
 شرکتکارآفرینانه در  مفهوم رهبری دهندهلیتشكهای مؤلفه

ارائه یک مدل، مورد بررسی قرار  منظوربهخودروسازی سایپا، 
 از غنی و عمیق توصیفی به یابیدست جهتگرفته است. 

 به مفهوم رهبری نسبت کنندگانشرکتادراک  و تجارب
 انجام طریق از بهتر آن، بیینت و شناخت برای کارآفرینانه و

 خبرگان با انفرادی صورت به اکتشافی و عمیق یهامصاحبه
 سایپا که به شرکت مورد مطالعه آماری جامعه در تعیین شده

، موردنیاز کیفی یهاداده اند،شده انتخاب هدفمند صورت
 شده است. آوریجمع

                                                           
1. Schumpiter 

2. Grounded Theory 

3. Strauss & Corbin 

 جامساختاریافته ان نیمهت صور به هامصاحبه ،پژوهش این در
 اهدافو  سؤاالت مبنای نیز، بر مصاحبه هایپرسش شده و

اولیه،  نظری و مدل مفهومی با توجه به ادبیات و پژوهش
از مصاحبه  ها،برای گردآوری داده شده است. تدوین و طراحی

کلی  سؤال 6استفاده شده و تعداد  ساختاریافتهانفرادی نیمه 
داف تحقیق، پس از بررسی و بازبینی دقیق در راستای اه

 سؤاالتدر تدوین طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. 
چندگانه بوده و  فهمقابلساده و  سؤاالت تاشده  ، سعیمصاحبه

و در حد امكان بدون اوریب و غیر  نباشد و شامل چند قسمت
برای حصول اطمینان از روایی ابزار  .قضاوتی طراحی شده باشند

آن و نیز دقیق بودن  سؤاالتبه و یعنی مصاح هادادهگردآوری 
نظر استفاده شده و و افراد صاحب تادانها، از نظرات اسیافته

محقق از مجموع نظرات اخذ شده و  بندیجمعنهایتاً براساس 
مصاحبه،  سؤاالتپس از چندین مرحله بازنگری و اصالح 

 طوربه هادادهنسبت به روایی صوری و محتوایی ابزار گردآوری 
جامعة آماری . ه است، اطمینان حاصل گردیدقبولقابل نسبی و

و  رهیمدئتیهمدیران ارشد و اعضای  ،این پژوهش را
نظران در حوزۀ رهبری و مدیریت شرکت سایپا که صاحب

عمدتاً در گروه خودروسازی سایپا تجربه فعالیت داشته و از 
 یریگمیتصمسوابق اجرایی در سطوح کالن مدیریت و 

اه نام دارند، تشكیل آگخبرگان  اصطالحبهو  انددهبرخوردار بو
این پژوهش، از روش در  . برای انتخاب نمونهاستداده 
اطالعات  بیشترین به یابیدست هدف باهدفمند،  یریگنمونه

 استفاده شده است. بررسی، مورد پدیده مورد در
براساس منابع موجود، معموالً اگر هدف از مصاحبه، 

باشد،  شوندگانمصاحبه یهانگرشعقاید و  اکتشاف و توصیف
توان از می دسترسقابلدر این صورت با توجه به زمان و منابع 

نمونه برای انجام مصاحبه استفاده نمود البته این  15-25تعداد 
تعداد با توجه به نظر محقق و کفایت داده و اشباع نظری داده

و امامی،  ردفییدانا)آوری شده، متغیر خواهد بود های جمع
برای انتخاب این افراد، اوالً بر مبنای  به همین منظور(. 1386

شناخت فردی محقق از محیط مورد مطالعه و مدیران ارشد و 
در گروه  نظرصاحبنیز بر مبنای مشاوره با افراد با سابقه و 

خودروسازی سایپا، نسبت به شناسایی و انتخاب نمونه به تعداد 
 اشباع نظری در ادامه، محقق مبتنی بر ت.نفر اقدام شده اس 20

استاندارد  یک عنوانبه کیفی هایپژوهش در داده کفایت
 نفر مصاحبه انجام داده است. 14با تعداد  ،یریگنمونه قبولقابل

ای مشابه را بارها و بارها مشاهده هبه موازاتی که داده محقق
نكه یک نمود، از لحاظ تجربی و پس از کسب اطمینان از ایمی
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 رسیده و به عبارتی اشباع حاصل شده، به همین تیکفابهمقوله 
ها و برای اجرای بهتر مصاحبه تعداد مصاحبه اکتفا نموده است.

و  حصول اطمینان از روایی بیرونی آن، محقق پروتكلی تهیه
 نموده و فرآیند مصاحبه را طبق اصول آن انجام داده است.

و  شوندهمصاحبههای از پاسخهمچنین به دلیل استفاده کامل 
نتها ضبط ااز ابتدا تا  هامصاحبهمطالب ارائه شده توسط او، 

شونده به اطالع مصاحبه ضبطقبل از اقدام به البته گردیده و 
ها و اخذ پس ایجاد اطمینان از محرمانه بودن گفتگورسیده و 

در انجام مصاحبه  .است این کار صورت گرفته ،موافقت او
در حین  و تا از واژگان ساده و شفاف استفاده شود تالش شده

پژوهشگر بر این بوده که بیشتر گوش دهد و  سعیمصاحبه 
به پاسخ خاصی  کنندهمشارکتهدایت  از کمتر سخن بگوید و

به موضوعات یا مطالبی خارج از محورهای  و نیز اجتناب نماید
محقق در حین  .شودن منحرفپژوهش  سؤاالتاصلی و 

راهنما و تكمیلی، صحت برداشت خود را از  سؤاالتبا  مصاحبه،
در خالل کنترل کرده است.  شوندگانمصاحبه هایگفته

ها، مطالب و موضوعات محوری و کلیدی مطرح شده مصاحبه
 از پایان پس شده است. یبردارادداشتیتوسط مصاحبه محقق، 

د منمبتنی بر طرح نظام های کیفی،و گردآوری داده هامصاحبه
، (1390تراوس و کوربین )داده بنیاد اس پردازینظریهراهبرد 
 و استخراج کدگذاری ،بررسی اصلی و های فرعیمقوله مفاهیم،
روند پیدایش  1شكل  گرفته است. قرار تحلیل مورد شده و

 :دهدیمرا در این روش نمایش  هادادهنظریه از 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

هاپردازی دادهدر روش نظریه هاروند پیدایش نظریه از داده .1شکل 

 
مبتنی بر شیوه استقرایی بوده و جنبه فرآیندی  هاداده دگذاریک

بر  ها،مصاحبه بتدا، اهاداده در کدگذاری داشته است.اکتشافی 
و  جزیهت ،روی کاغذ پیاده شده و سپس مفاهیم مزبور

مفاهیم اولیه ابتدا شده است. بر این اساس  پردازیمفهوم
به یكدیگر مفاهیم دوباره  درنهایتو  شده گذاریو کد استخراج
 رویبر ی که یهاگذاری انواع، در این پژوهشاند. شدهمتصل 

، 1کدگذاری باز: از اندعبارتاست کیفی انجام شده  هایداده
 ؛3کدگذاری انتخابی و 2کدگذاری محوری

در  .تحلیلی هستندکدگذاری از نوع  هاکدگذاریاین 

های حاصل داده تحلیل تجزیه از مرحله اولین که کدگذاری باز
را مفاهیم  ،حلیلیت فرایند طی یک ، محققها استمصاحبهاز 

                                                           
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selective Coding 

میدر داده را کشف  هاآنو مشخصات و ابعاد  کردهشناسایی 
های در مرحلة اول براساس فرآیند کدگذاری باز، داده .کند

اج عمیق و اکتشافی با خبرگان، استخر یهامصاحبهحاصل از 
شده و عمل پاالیش انجام شده است. سپس کدهای مفهومی 
ارائه شده و اولویت هر یک از عوامل براساس فراوانی مفاهیم 

در جریان ، مشخص شده است. هامصاحبهذکر شده در 
جهت  از مورد بررسی قرار گرفته و دقتبه هاداده ،کدگذاری باز

 درنهایتو  اندشدهبا یكدیگر مقایسه  هاتفاوتو  هاشباهت
یا از لحاظ  داشتهماهیت یكسان  ،مواردی که از لحاظ مفهوم

 تر که های انتزاعیذیل مفهوم بودند،به هم مربوط  ییمعنا
ین مرحله ا در(. 1398)خنیفر،  اندقرار گرفته ،نامیممی «4مقوله»

 ،هابرگرفته از مصاحبه هایبرای مقوله اولیه باز کد 355تعداد 

                                                           
4. Category 
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های اولیه با حذف موارد این مقوله سپس .تعریف شده است

تكراری و ادغام موارد مشابه و تفكیک موارد متفاوت، از نظر 
، محقق مفاهیم و آناند. پس از مفهومی، پاالیش شده

ها و ادبیات نظری پژوهش را به های بیان شده در نظریهمقوله
ها، اضافه های استخراج و پاالیش شده مربوط به مصاحبهمقوله

ها نموده است. سپس با بازبینی مجدد و در نظر گرفتن شباهت
مجدد انجام داده و  کدگذاریها، ادغام و های این مقولهو تفاوت
تعریف های اولیه و مقولهکد باز  عنوانبه این مفاهیم درنهایت

 شده است.
گذاری ، کدهاهای حاصل از دادهذاری مقولهگمرحله دوم کد

نیاز به تمرکز  گذاری محوری،ه کدمحوری است. در مرحل
 شانیهارگروهیزبه  هاگروهو در آن مرتبط کردن  بودهبیشتری 

هایی که از نظر مشخصات و به عبارتی مقوله .انجام شده است
حول محور یک گروه قرار  ،شوندمفهوم به همدیگر مرتبط می

 ،در کدگذاری محوری ،درواقعاند. شده کدگذاریگرفته و 
از حالت کامالً باز خارج  ،د به مفاهیم موجود در دادهاختصاص ک

تر به خود گرفته است و محورهای اصلی در شده و شكل گزیده
محوری  هایمقوله این ها مشخص شده است.مجموعه داده

 .شناسایی و تعیین شده است، «مؤلفه»عنوان  تحت
انجام  انتخابیکدگذاری در مرحله سوم و نهایی کدگذاری، 

 .مشخص شده است ،پارادایمی پژوهش مدل ،درواقع ت.اس شده
یند انتخاب سیستماتیک مقوله اصلی و آفر انتخابیکدگذاری 

و اعتبار بخشیدن به روابط و پر  هاهارتباط دادن آن با سایر مقول
است که نیاز به اصالح و بسط  هاییهبا مقول خألهاکردن 

و  یسازكپارچهی ،انتخابیدر کدگذاری  ،درواقع .بیشتری دارند
سازی و خلق نظریه است. ها در جهت مدلپاالیش مقوله

مقوالت به سمت یكپارچه کردن  انتخابیگیری کدگذاری جهت

مقوله هسته .یک طرح تئوریكی کالن است صورت بهمختلف 
پدیده اصلی است که سایر مقوالت بر محور آن گرد می ،ای

بررسی  درصددگر دهند که پژوهشآیند و کلیتی را تشكیل می

 یهامقولهدر پایان این فرآیند، (. 1395)خنیفر؛  .آن است

 «ابعاد» عنوانبه درنهایتو  بندی شدهطبقه ای()هسته انتخابی
 .اندشده تعریفمفهوم رهبری کارآفرینانه  دهندهلیتشك

 

 پژوهش هاییافته
اولیه ناشی از  کد 355 استخراج به منجر هاداده کیفی تحلیل

 کدها  ادغام و متعدد بازبینی از بعد شد. هامصاحبهتحلیل 
 یهامقولهمرحله و مقایسه آن با  چندین در تشابه براساس

و مطالعات انجام شده،  هاهینظرشناسایی شده و برگرفته از 
 5و  فرعی مقوله 13 تحت که شد استخراج کد 72 درنهایت

فرعی تحت عنوان  یهالهمقوشد.  یبندطبقهمقوله اصلی، 
از: الهام اندعبارتشده  یگذارنامرهبری کارآفرینانه  یهامؤلفه

؛ الگوسازی، ایجاد تعهد؛ ایجاد انگیزش؛ ییگراهدفبخشی؛ 
هوش هیجانی؛ قابلیت ادراکی؛ قابلیت ارتباطی؛ توانمندسازی؛ 

گیری تیمی؛ ؛ جهتکارآفرینیای؛ قابلیت قابلیت حرفه
شده در  تعریفاصلی که همان ابعاد  نج مقولهجویی. پمشارکت

گری؛ هدایت از: اندعبارتمدل مفهومی پژوهش است 
کارآفرینی؛  )فعال( گری و عامل؛ مربیحمایتگریتسهیلگری؛ 

با  هاآنو ارتباط رهبری کارآفرینانه ها و ابعاد مفاهیم، مقوله
اوس نیاد اشتربدادهرهیافت همدیگر را که طی فرآیند کدگذاری 

بندی و تعریف شده طبقهستخراج، او کوبین، در این پژوهش 

.داده شده استتفصیلی نمایش  طوربه 1در جدول  است،

 

 ابعاد و هامؤلفه مفاهیم، شامل به رهبری کارآفرینانه مربوطشناسایی شده  هایمقوله .1 جدول

های مقوله

 )ابعاد( انتخابی
 هایمقوله

 (هامؤلفه) محوری
 (مفاهیم)های باز( اولیه )کد هایمقوله

 ادراکیقابلیت  تسهیلگری

 ( داشتن2) سازمان؛ بیرونی و درونی محیط تغییرات هایزمینه و عوامل ینیبشیپ و ( شناسایی1)
 شامل خودرو صنعت ( شناخت3) سازمان؛ برون و درون از استراتژیک و سیستماتیک فهم

 و کارکنان هایدغدغه و هانگرش و عالیق ت( شناخ4مشتری؛ ) و بازار و محصول تكنولوژی،
 و آینده و حال رقابتی و نسبی هایمزیت ( شناخت5) ؛(غیررسمی یهاگروه) انسانی منابع یهاهیال

 و محیطی متغیرهای تحلیل و ( شناسایی6) ؛وکارکسب توسعه برای سازمان یهاتیظرف
 تحلیل و ( شناسایی7) ؛وکارکسب بر مؤثر قانونی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هایشاخص

 سازمان. توسعه موانع و تهدیدها و هافرصت ها،ضعف و هاقوت
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های مقوله

 )ابعاد( انتخابی
 هایمقوله

 (هامؤلفه) محوری
 (مفاهیم)های باز( اولیه )کد هایمقوله

 قابلیت ارتباطی
 

( 2آنان؛ ) از مثبت استفاده و نفوذ با افراد و سازمان غیررسمی رهبران و هاگروه با روابط ( ایجاد1)
 انسانی روابط ( برقراری3؛ )نیتأم رهزنجی و رقبا شرکا، با سیستماتیک و اثربخش ارتباطات برقراری

 نهادهای و حاکمیتی مؤسسات با همكاری و ارتباطات ( توسعه4کارکنان؛ ) با سازنده تعامل و مؤثر و
 در داریمردم و دوستی احساس و اجتماعی مودت و نزدیكی ( تقویت5گذاری؛ )سرمایه و مالی

 سازمان.

 توانمندسازی
 

 هاضعف و هایناکارآمد ( تقویت2تجربه؛ ) انتقال و اطالعات و انشد تسهیم و گذاری( اشتراک1)
 در کارکنان محوری یهایستگیشا بر تمرکز و ( توجه3آنان؛ ) توانمندی ارتقا و کارکنان

وظایف؛  انجام و گیریتصمیم در افراد به اختیار تفویض و عمل آزادی ( دادن4آنان؛ ) یکارگماربه
 افراد. خطابه كانام و آزمون فرصت ( دادن5)

 حمایتگری
 

 ایجاد تعهد
 

 و کارکنان میان در تعهد ( ایجاد2سازمانی؛ ) اهداف پیشبرد درجهت سازمانی تعهد ( برخورداری از1)
 در استانداردها و مقررات و قانونی الزامات رعایت بر ( تعهد3اهداف؛ ) تحقق جهت نفعانذی سایر

سهام و مشتریان ازجمله سازمان نفعانذی سایر هایتهخواس و منافع به ( توجه4مختلف؛ ) سطوح
 کارکنان. ازجمله سازمان منافع قبال در یریپذتیمسئول( 5جامعه؛ ) و داران

 ایجاد انگیزش
 

 هایارزش با منطبق رفتارهای انجام کارکنان تشویق (2کارکنان؛ ) رضایتمندی ( افزایش1)
 ( ایجاد4سازمان؛ ) هایبرنامه اجرای جهت در کارکنان هدفمند و هوشمندانه ( انگیزش3سازمانی؛ )

 کارکنان اهداف با سازمان اهداف ( همسوسازی5همگان؛ ) برای شكوفایی و رشد برابر هایفرصت
 مناسب. تشویق و پاداش سیستم طریق از

 هوش هیجانی
 

 نظرات و پیشنهادها و انتقادات پذیرش( 2) کارکنان؛ خطاهای بخشش و عفو و یریگآسان (1)
 و هماهنگی و پذیریانعطاف روحیه تقویت( 3) سازمان؛ جاری هایرویه با مغایر حتی و مختلف
 و راهنمایی( 5) ؛مسائل با برخورد در صدرسعه و صبر داشتن( 4) کارکنان؛ بین در سازمانی همسویی

 افراد. بین کشمكش دادن کاهش و تعارضات رفع( 6) سرزنش؛ و توبیخ یجابه مشاوره

 گریهدایت

 گراییهدف
 اهداف اعالم و نیی( تع2) شفاف؛ صورت به سازمان یهاتیمأمور و اندازچشم ابالغ و تعیین (1)

( 4) سازمانی؛ مسائل در یشیدوراند و ینگرندهیآ( 3) سازمان؛ یاآرمانه و نیازها براساس
 اهداف به رسیدن برای تالش و یزیربرنامه

 بخشیالهام

 مثبت تقویت( 2) سازمان؛ در هاآن کردن نهادینه برای تالش و سازمانی هایزشار تعیین (1)
 سازمان نفعانذی سایر و کارکنان بین در اعتمادسازی( 3) بینانه؛خوش باور و امیدواری و اندیشی
 به دیتأک( 5) کارکنان؛ در دلگرمی و اطمینان ایجاد( 4) سازمان؛ اهداف و تصمیمات به نسبت

 سازمان. در اخالقیات کردن نهادینه برای تالش و کار خالقیا هایجنبه

 الگوسازی

 رفتار و روحیه از برخورداری( 2) سازمان؛ پیشرفت و موفقیت کسب برای عملی پذیریمسئولیت (1)
 و عادالنه برخورد( 4) تصمیم؛ و عمل، گفتار در درستكاری و صداقت( 3) غرور نداشتن و متواضعانه

 به پایبندی( 6) فردی؛ اعمال در سازمانی هایارزش عملی رعایت( 5) ؛زیآمضیتبع رفتار از پرهیز
 ای.حرفه اخالق

 گریمربی

 تیمی گیریجهت
 و ایحرفه سازی تیم( 2) تیمی؛ صورت به سازمانی مهم هایفعالیت انجام و تصمیمات اتخاذ (1)

 فعالیت و تیمی کارهای انجام از تحمای و تقویت( 3) سازی؛ باند و یباندباز از پرهیز و مناسب
 .کارکنان برای مشارکتی هایفعالیت و تیمی کار یهامهارت توسعه( 4) گروهی

 جوییمشارکت

 مشارکت( 2) بهبود؛ هایبرنامه پیشبرد و اهداف تحقق جهت در کارکنان جمعی مشارکت جلب (1)
 به تیمسئول تفویض( 3) مانی؛ساز یهایریگمیتصم و عملكردی اهداف تدوین در کارکنان دادن

 در نظارتی خود و رهبری خود حس و روحیه تقویت( 4) آنان؛ به چالشی کارهای دادن و کارکنان
 .کارکنان میان

عامل 
 کارآفرینی

 ایحرفهقابلیت 

( 2) مدیریتی؛ مناصب در تجربی و فنی علمی شایستگی و صالحیت تخصص، از برخورداری( 1)
( 3) آنان؛ ایحرفه صالحیت و کارآمد تجربه و تخصص براساس افراد انتصاب و کارگیریبه

( 4) نیاز؛ صورت در بازنگری و مستمر ارزیابی و سازمان یهاستمیس و ندهایفرا اثربخش مدیریت
 منابع مؤثر نیتأم( 5) ؛وکارکسب اهداف تحقق جهت در سازمانی منابع یدهسازمان و یزیربرنامه
 ارتقاء جهت در موجود منابع از بهینه استفاده( 6) سازمان؛ موردنیاز مواد و تجهیزات انسانی، مالی،
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های مقوله

 )ابعاد( انتخابی
 هایمقوله

 (هامؤلفه) محوری
 (مفاهیم)های باز( اولیه )کد هایمقوله

 .هاستمیس اثربخشی و یوربهره

 قابلیت کارآفرینی

 توانایی و پذیریریسک( 2) ؛وکارکسب توسعه جهت ییجورقابت و موجود وضع به نشدن راضی( 1)
 نوآورانه و جدید هایفرصت فکش و شناسایی( 3) سازمان؛ در شده حساب یهاسکیر مدیریت

 به برداریبهره برای کارآفرینانه هوشیاری از برخورداری( 4) سود؛ کسب و کارآفرینی توسعه برای
( 6) کارکنان؛ کلیدی هایشایستگی و نوآوری و خالقیت از یریگبهره( 5) ها؛فرصت از موقع

 تحول و تغییر ایجاد( 7) ارآفرینانه؛ک اهداف رسیدن برای منابع و امكانات تمام بسیج و کارگیریبه
 و نوین یهاوهیش و تجارب از یریگبهره( 8) سازمان؛ مختلف عوامل و عناصر تقویت و بهبود در

 مبنای بر خدمات، و محصول توسعه( 9) رقبا؛ و هاسازمان دیگر استفاده مورد جدید هایروش
 جهت در سازنده فشار اعمال( 10) ده؛ش ارائه خدمت یا محصول بر مؤثر هایداده تحلیل و تجزیه

 هابرنامه پیشرفت و تولید افزایش نظیر سازمانی اهداف تحقق

 

 های پژوهشتحلیل يافته
 تحلیل براساس کارآفرینانه رهبری مفهوم پژوهش، این در

 تبیین قابل اصلی مؤلفه 13 و کلی بعد پنج در کیفی، هایداده
 :است

 رهبران است؛ گریهدایت ،کارآفرینانه رهبری اول بعد .1
 سازمان، در الگوسازی و بخشیالهام گرایی،هدف با کارآفرین

 با کارآفرین رهبر. کنندمی ایفا را خود گریهدایت نقش
 ،اندازچشم ابالغ و تعیین به نسبت یشیدوراند و ینگرندهیآ

 با و نموده اقدام شفاف، صورت به اهداف و هاتیمأمور
. کندمی تالش ،هاآن به رسیدن برای درست، یزیربرنامه
 از کارآفرینانه رهبری گریهدایت بعد در که بعدی نكته

 کارآفرین رهبر. است رهبر بخشیالهام است، برخوردار اهمیت
 کردن نهادینه برای تالش و سازمانی هایارزش تعریف با

 باور و امیدواری و اندیشی مثبت تقویت و سازمان در هاآن
 بین در دلگرمی و اطمینان ایجاد و اعتمادسازی و بینانهخوش

 و تصمیمات به نسبت سازمان نفعانذی سایر و کارکنان
 و دیتأک. کندمی ایفا را خود بخشیالهام نقش سازمان، اهداف
 نهادینه برای تالش و کار اخالقی هایجنبه به رهبر توجه
 وریضر هایکار از زمینه، این در سازمان در اخالقیات کردن
 کارآفرین، رهبران گریهدایت در دیگر مهم مؤلفه. است

 الگوسازی در مؤثر کلیدی عوامل از یكی. است الگوسازی
 کسب برای آنان عملی پذیریمسئولیت کارآفرین، رهبران
 برخورداری رابطه این در. است سازمان پیشرفت و موفقیت

 درستكاری، و صداقت متواضعانه، رفتار و روحیه از رهبر
 به پایبندی و آمیزتبعیض رفتار از پرهیز و عادالنه برخورد
 در مثبت الگوسازی به رابطه این در رهبر ایحرفه اخالق

 .کندمی کمک سازمان
 شده، ارائه مفهومی مدل در کارآفرینانه رهبری دوم بعد .2

 ترینمهم و اولین. است کارآفرین رهبر تسهیلگری نقش

 رهبر. است رهبر ادراکی هایتقابلی رابطه، این در مؤلفه
 از استراتژیک و سیستماتیک فهم از برخورداری با کارآفرین

 و عوامل بینیپیش و شناسایی به نسبت سازمان برون و درون
 و محیطی متغیرهای ازجمله سازمان، تغییرات هایزمینه

 شناخت نیز و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هایشاخص
 سازمان هایظرفیت و آینده و حال رقابتی و نسبی هایمزیت
 کند.می اقدام ،وکارکسب توسعه برای

 کارآفرین، برای رهبر موردنیازهای ادراکی قابلیت ازجمله
 وبازار  و محصول تكنولوژی، شامل مربوطه صنعت شناخت
 و هانگرش و عالیقو آگاهی و برداشت درست از  مشتری
 در سازمان سانیان منابع هایالیه و کارکنان هایدغدغه
بدیهی است برخورداری رهبر از این قابلیت اساسی، در  است.

، کارآفرینیو توسعه سازمان های و محدودیت جهت رفع موانع
دیگر در تسهیلگری رهبری  مؤلفهگری خواهد کرد. تسهیل

کارآفرینانه، قابلیت ارتباطی است. رهبران کارآفرین از طریق 
 افراد نیز و سازمان غیررسمی برانره و هاگروه با روابط ایجاد

 مودت و نزدیكی آنان و تقویت از مثبت استفاده و نفوذ با
 سازمان و برقراری در داریمردم و دوستی احساس و اجتماعی

آنان، فضا و جو  با سازنده تعامل و مؤثر و انسانی روابط
و ابتكارات و  هایتوانمندبرداری از سازمان را برای بهره

 ارتباطات برقراری د.نکنمی ابع انسانی مهیاخالقیت من
 و همچنین نیتأم زنجیره و رقبا شرکا، با سامانمند و اثربخش

 نهادهای و حاکمیتی مؤسسات با همكاری و ارتباطات توسعه
های ارتباطی رهبر دیگر قابلیت ازجمله گذاریسرمایه و مالی

ن به تسهیلگری برای تحقق اهداف کارآفرینانه سازما ةدرزمین
سازمان  توانمندسازیدیگر در این مورد،  مؤلفهرود. شمار می

سطح دانش و مهارت  یخصوص کارکنان است. ارتقاه ب
 و اطالعات و دانش تسهیمکارکنان از طریق یادگیری و 

 یهاضعف و هایناکارآمد تقویتموجب  تجربه انتقال
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ی بر توانمندساز رگذاریتأثعوامل  ازجمله خواهد شد. کارکنان
 یهایستگیشا بر رهبران تمرکز و توجه کارکنان در سازمان،

 آزادی دادن، آنان یکارگماربه دربخصوص  کارکنان محوری
و  وظایف انجام و گیریتصمیم در اختیار تفویض و عمل

است.  افراد به خطا امكان و آزمون فرصت دادن همچنین
، رتسهیلگیک عامل  عنوانبهتوانمندی کارکنان در سازمان 

رشد و  هایفرصتبرداری از تواند به کشف و بهرهمی
 در سازمان، کمک کند. کارآفرینی

بعد سوم در تبیین مفهوم رهبری کارآفرینانه، نقش  .3
اثرگذار در ایفای  هایمؤلفهرهبر است. یكی از  حمایتگری

رهبر، ایجاد تعهد است. رهبران کارآفرین  حمایتگرینقش 
 اهداف کارآفرینانه پیشبرد جهت در انیسازم اوالً خود از تعهد

 دیگر و کارکنان میان در تعهد ایجاد ثانیاً با بوده وبرخوردار 
 قانونی الزامات رعایت و اهداف سازمان تحقق جهت نفعانذی

 هایخواسته و منافع به توجهدر کنار  استانداردها و مقررات و
 و مشتریان کارکنان، ازجمله سازمان نفعانذی تمام

ایجاد  کنند.، نقش حمایتی خود را ایفا میجامعه و هامدارانس
رهبری کارآفرینانه  حمایتگریهای جنبه ترینمهمانگیزه از 

 اجرای جهت در کارکنان هدفمند و هوشمندانه است. انگیزش
 شكوفایی و رشد برابر هایفرصت سازمان با ایجاد هایبرنامه
 کارکنان اهداف با سازمان اهداف همگان، همسوسازی برای

 افزایشمناسب در راستای  تشویق و پاداش سیستم طریق از
 انجامبرای  کارکنان تشویق و نیز کارکنان مندیرضایت

مصادیق  ازجمله، سازمانی هایارزش با منطبق رفتارهای
 رهبری کارآفرینانه است. حمایتگریانگیزشی مربوط به بعد 

 حمایتگریی اثربخشکننده در تعیین هایمؤلفهیكی از 
گیری رهبران کارآفرین، هوش هیجانی است. رهبران با بهره

در از هوش هیجانی خود، در مقابل مشكالت صبور بوده و 
کنند. این ویژگی برخورد می صدرسعهبا مواجهه با معضالت 

 روحیه کند تا نسبت به تقویتبه آنان کمک می ،ممتاز
 بین در سازمانی همسویی و هماهنگی و پذیریانعطاف

افراد در  بین کشمكش و کارکنان اقدام کنند و تعارضات
به دهند. هوش هیجانی  سازمان را رفع کرده یا کاهش

 نظرات و پیشنهادها ها،کند تا آنان انتقادرهبران کمک می
های رفتارحتی سازمان و  جاری هایرویه با مغایر و مختلف
 منشأتواند ر میشكنانه افراد را بپذیرند چراکه این امساختار

. رهبران دارای ها در سازمان باشدبرخی ابتكارات و نوآوری
هوش هیجانی در برابر اشتباهات و خطاهای کارکنان، عفو و 

را  آنانتوبیخ و سرزنش،  یجابخشش از خود نشان داده و 

ان کارآفرین با دهند. رهبرمایی و مشاور قرار میمورد راهن
نقش نفوذ کرده و  هاقلب، در استفاده از هوش هیجانی خود

 کنند.ایفا می به نحو مطلوبی خود را حمایتگری
بعد چهارم مفهوم رهبری کارآفرینانه در این مدل،  .4
در  مؤلفهدو در این تحقیق، گری رهبران کارآفرین است. مربی

گیری تیمی رهبران این رابطه شناسایی شده است. اولی جهت
 مهم هایفعالیت انجام و تتصمیما کارآفرین است. اتخاذ

 و مناسب و ایحرفه سازی تیم ،تیمی صورت به سازمانی
 انجام از حمایت و تقویت ،سازی باند و یباندباز از پرهیز

 کار یهامهارت و توسعه گروهی فعالیت و تیمی کارهای
مصادیق  ازجملهکارکنان  برای مشارکتی هایفعالیت و تیمی
دوم مشارکت مؤلفهاست.  گیری رهبری کارآفرینانهجهت

جویی رهبران کارآفرین است. رهبری کارآفرینانه با رویكرد 
 و اهداف تحقق جهت در کارکنان جمعی مشارکت جلب

 تدوین آنان در دادن مشارکت بهبود؛ هایبرنامه پیشبرد
 تفویض سازمانی و نیز یهایریگمیتصم و عملكردی اهداف

 درنهایتآنان و  به چالشی کارهای دادن ها ومسئولیت
تواند از های کارکنان، میگیری هوشمندانه از افكار و ایدهبهره

خود، در راستای اهداف کارآفرینانه  منابع انسانیمشارکت 
 حداکثر استفاده را بكند.

براساس  که نانهیکارآفربعد رهبری  ترینمهمو  پنجمین .5
، عامل است شده ییشناسادر این پژوهش  این مدل

بودن خود رهبران است. بدین معنی که رهبران  رینیکارآف
ها و کارآفرین، قبل از همه خود، در راستای رسیدن به برنامه

اهداف کارآفرینانه، فعال بوده و یک عامل پیشرو هستند. این 
اساسی تحت عنوان دو قابلیت محوری برای  مؤلفهبعد در دو 

ای رفهشود. اولی قابلیت حیرهبران کارآفرین، تعریف م
قابلیت  برهیتكکارآفرینانه است. رهبران کارآفرین با  رهبری

 و فنی علمی شایستگی و صالحیت تخصص، ای خود ازحرفه
در  افراد انتصاب و کارگیریبه. هستندتجربی برخوردار 

 صالحیت و کارآمد تجربه و تخصص سازمان براساس
 یهاستمیس و ندهایفرا اثربخش مدیریت آنان، ایحرفه

نیاز و  صورت در بازنگری و مستمر ارزیابی و سازمان
 تحقق جهت در سازمانی منابع یدهسازمان و یزیربرنامه
ای رهبران کارآفرین بیانگر قابلیت حرفه ،وکارکسب اهداف
 مواد و تجهیزات انسانی، مالی، منابع اثربخش مینأت است.

 جهت در موجود منابع از بهینه ، استفادهوکارکسب موردنیاز
دیگر  ازجملهها، سیستم اثربخشی و یوربهره یارتقا

 رهبران است. گونهنیاای های حرفهقابلیت
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مربوط به بعد عامل بودن رهبران در  مؤلفهمتمایزترین 
ای بارز هاز ویژگیاست.  آنان کارآفرینیهای ، قابلیتکارآفرینی

 وضع به آنان نشدن راضی رهبری کارآفرینانه در این بعد،
مداوم در جستجوی وضعیت  طوربهاست. آنان  وجودم

 وکارکسببوده و بر همین اساس در جهت توسعه  یترمطلوب
جو هستند. ویژگی مهم دیگر در و اهداف کارآفرینانه خود رقابت

 شان درتوانایی وآنان  پذیریریسک رهبران، کارآفرینیقابلیت 
ترین محوری ادعا کردریسک است. شاید بتوان  مدیریت
 از برخورداری رهبران، کارآفرینی در قابلیت گذاراثر خصیصه

برداری به و بهره کشف و شناسایی کارآفرینانه برای هوشیاری
 کارآفرینی توسعه برای نوآورانه و جدید هایفرصتموقع از 

 کلیدی هایشایستگی و نوآوری ،خالقیت از گیریهرهاست. ب
 رسیدن برای منابع و امكانات تمام بسیج و کارگیریبه ،کارکنان
ها و موانع، مسیر و رفع محدودیت یسازپاک ،کارآفرینانه اهداف
 و تجارب از یریگبهره ،بهبود جهت تحول و تغییر ایجاد

 هاسازمان دیگر استفاده مورد جدید هایروش و نوین یهاوهیش
 اهداف تحقق جهت در سازنده فشار اعمال درنهایتو  رقبا و

ها، توسعه محصول و خدمات، بهبود فرآیند نظیرنه کارآفرینا
در و فروش و سهم بازار و نیز افزایش سودآوری  تولید افزایش
رهبران کارآفرین  کارآفرینیمهم های قابلیت ازجمله ،وکارکسب
 است.
 

 یريگجهينتبحث و 
 رهبری یهامؤلفه و شناسایی ابعادتحقیق،  این انجام از هدف

. بود صنعتی گروه خودروسازی سایپا یهاکتشر در کارآفرینانه
 فرعی مقوله 13 و اصلی مقوله 5 ،آمده دست به نتایج اساسبر

 منظر از کارآفرینانه رهبری یهامؤلفه ابعاد و عنوانبهبه ترتیب 
 این در تأمل خبرگان و منابع نظری مورد بررسی، شناسایی شد.

 گانخبر توسط شده مطرح موارد که دهدیم نشان موارد
محیط  شرایط با متناسبدر پژوهش حاضر  کنندهمشارکت

صنعتی مورد مطالعه جهت رسیدن به اهداف کارآفرینانه این 
 در شده انجام مطالعات دیگراست.  ضروری ،هاسازمان

 ارائه به گسترده طوربه کارآفرینانه در داخل رهبری خصوص
 را موضوع نای یاو  نپرداخته مدل این یهامؤلفه زیر و هامؤلفه

 داخل در همچنین ؛اندنداده قرار مداقه و بحث مورد کلیطوربه
 یهامؤلفه ابعاد و شناسایی خصوص در پژوهشی تاکنون کشور

 با .است نپذیرفته انجام تجربی صورت بهکارآفرینانه  رهبری

رقابتی شده و ناپایدار  شدتبهمحیط و  شدنجهانی به توجه

قادر  تا بودههمیشه آماده نوآوری  بایستی هاشرکت ،اقتصادی
را تضمین سازمان حیات و بقای آن باشند با رویكرد کارآفرینانه، 

و  جدید رهبری و مدیریت شیوه بهرسیدن به این هدف  ،ندنمای
 از یكی کارآفرینانه رهبری .مند استنیاز متناسب با شرایط،

 رهبری و کارآفرینی حوزه نظرانصاحب که است رویكردهایی
 با بنابراین، .اندکرده توجه آن به در دو دهه اخیر ،جهان در

 تا شودیم تالش جدید الگوهای در رهبری یهاهینظر به توجه
 موضوع به یک پارادایم جدید عنوانبهمنظر کارآفرینی  از

 .شود نگریسته رهبری
 رهبری آمده در این پژوهش، به دستاساس نتایج بر

تسهیلگری، حمایتگری،  ،گریهدایت بعدپنج  در کارآفرینانه
محوری و  یهانقش عنوانبهو عامل کارآفرینی،  گریمربی

 گریهدایتدر بعد  اساسی این سبک رهبری، قابل تبیین است.
بخشی و الگوسازی برای پیروان خود، الهام ،گراییهدفرهبران با 

. در کنندیمزمینه را برای تحقق اهداف کارآفرینانه سازمان، مهیا 
از  یریگبهرهعد تسهیلگری رهبران کارآفرین با اتكا و ب

خود نسبت به شناخت محیط درون و بیرون و  ادراکی یهاتیقابل
رقابتی خود، مسیر حرکت را  یهاتیمزو تهدیدات و  هافرصت

ارتباطی با کارکنان و  یهاتیقابلتشخیص داده و با استفاده از 
 وکارکسبارآفرینی و نفعان، توسعه کشرکا و رقبا و سایر ذی

. آنان از طریق توانمندسازی کارکنان، کنندیمسازمان را تسهیل 
در بعد حمایتگری نیز، . بخشندیمرسیدن به اهداف را تسریع 

از  یریگبهرهرهبری کارآفرینانه از طریق ایجاد تعهد و انگیزه و با 
کارکنان و سایر  هوش هیجانی خود، حمایت و پشتیبانی خود از

کارآفرینانه، کمک  اهداف فعان را نشان داده و جهت رسیدن بهذین
نیز از طریق  گریمربی. رهبری کارآفرینانه در بعد کنندیم

و  یهادهیادر سازمان، از  جوییمشارکتتیمی و  گیریجهت
نظرات و همكاری کارکنان بهره جسته و با کاهش ریسک 

یم ینیآفرنقشیک مربی  عنوانبه، ییافزاهم یسازمان و ارتقا
. متمایزترین بعد رهبری کارآفرینانه، عامل کارآفرینی بودن کند

رهبران در سازمان است. رهبران کارآفرین از طریق بالفعل کردن 
و کارآفرینی خود، با هوشیاری کارآفرینانه،  ایحرفه یهاتیقابل

ی موجود و هافرصتاز  برداریبهرهنسبت به شناسایی و کشف و 
سودآوری، یط درون و بیرون، اقدام کرده و در مسیر آتی در مح

براساس  تیدرنها .دارندیبرمو کارآفرینی، گام  وکارکسبتوسعه 
و نتایج این پژوهش، مدل مفهومی رهبری کارآفرینانه، در  هاافتهی

 نمایش داده شده است. 2قالب شكل 
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 ها(ابعاد و مؤلفهمدل مفهومی رهبری کارآفرینانه ). 2شکل  

 

 شنهادهایپ
شناسایی شده برای رهبری  یهامؤلفهگرفتن ابعاد و  در نظربا 

وان دریافت که این مفهوم تکارآفرینانه در این مدل، می
 واجد آن هایی است که رهبر بایدو قابلیت هایژگیودربرگیرنده 
 تواند جنبه ذاتی و شخصیتیها میو قابلیت هایژگیوباشد. این 

و  هایژگیونظری دیگر این داشته و یا اینكه اکتسابی باشد. از م
تواند جنبه بینشی، دانشی و کنشی داشته باشد. ا، میهقابلیت

راهكار پیشنهادی رهبران کارآفرین باید نسبت به  عنوانبه ،لذا
فوق اقدام کنند و  گانهسه یهاجنبهتوانمندسازی مداوم خود در 

خود را ارتقا بخشند. یادگیری مستمر و  هاتیقابلو  هایستگیشا
فعال توسط افراد جهت تقویت دانش، تجربه و قابلیت ادراکی، 

از  برداریبهرهبرای تعامل سازنده با افراد و محیط و همچنین 
هوشیاری برای کارآفرینی، الزم این کار است.  هافرصت

کارآفرینانه یک ویژگی اساسی برای رهبران است که موجب 
را شناسایی و کشف نموده و به موقع از  هافرصتآنان  شودمی
کنند. هوشیاری کارآفرینانه رهبران در اثر ارتقاء  برداریبهرهآن 

. شودیمآنان تقویت  ایحرفه، ارتباطی و ادراکیهای قابلیت
و  هاسازمان ازجملهتعامل و ارتباط رهبران با دنیای بیرون، 

آنان و  هادهیااده از تجارب و برتر و پیشرو و استف یهاشرکت
 یرهایمتغو تحلیل مستمر  یپژوهندهیآاستفاده از تحقیقات 

البته در محیطی، امری ضروری برای رهبران کارآفرین است. 
ذاتی و شخصیتی  یهایژگیوکنار توجه به این موضوع، نباید از 

رهبران آینده،  عنوانبهافراد در انتصاب و رشد آنان در سازمان 
همانند هوش هیجانی و  هاصهیخصفل بود چراکه برخی از غا
و میل به پیشرفت که الزمه رهبری  یطلبجاهو  یریپذسکیر

 گیرد.کارآفرینانه است، از شخصیت و عالیق فردی نشات می
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