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Entrepreneurship is the process of identifying, evaluating and exploiting 

new business opportunities, and identifying these opportunities is based on 

an intuitive approach. The purpose of this study was to analyze the factors 

affecting organizational entrepreneurial intuition that has been done on a 

case by case basis in Bank Melli Iran. This research was applied in terms of 

purpose and descriptive-survey in terms of implementation method, which 

was done with a mixed exploratory approach. In the qualitative stage, the 

research team consisted of 30 academic and organizational experts who 

were selected by judgment and snowball method. In the quantitative stage 

of the statistical population, all managers and heads of branches of Bank 

Melli were 3476 people. The sample size according to Krejcie and Morgan 

table was 346 people and simple random sampling method was used. The 

Delphi method was used to identify the factors and the structural equation 

modeling method with Smart PLS3 software was used to analyze the 

relationships of the variables. The results showed that the factors affecting 

the intuition of organizational entrepreneurs include 42 components in 

seven dimensions (intuitive cognitive style, risk-taking, intuitive expertise, 

intuitive insight, opportunity recognition, ambiguity tolerance, intuitive 

judgment). The results also showed intuitive cognitive style (0.387), risk-

taking (0.406), intuitive expertise (0.410), intuitive insight (0.395), 

opportunity recognition (0.322), ambiguity tolerance (0.341). And intuitive 

judgment (0.359) had a positive and significant effect on organizational 

entrepreneurship intuitions in Bank Melli Iran. 
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   های کلیدی:واژه
 شهود 

 ی سازمان ینیکارآفر

 یدلف

 یساختار معادالت 

 نیتا  صیشت ت  و  وکار استتکسب  نینو  یهااز فرصت  یردارب و بهره  یاب یارز  یی،شناسا  فرآیند  ینیکارآفر

شتهود   بترمتثرر  تحلیتل عوامتل    پژوهش حاضر. هدف  شودیانجام م  یشهود  کردیها براساس روفرصت

پتژوهش از لحتا    نیا  انجام شده است.  در بانک ملی ایران  ی بود که به صورت موردیسازمان  ینیکارآفر

انجتام شتده   یشافاکت   تهیآم  با رویکردبود که    یشیمایپ  -یفیروش اجرا، توص  ثیو از ح  یهدف، کاربرد

بودنتد کته بته  ی و ستازمانینفر از خبرگان دانشتگاه 30  ق یکننده تحقمشارکت  میت  یفیاست. در مرحله ک

 شتعب  یو رؤستا  رانیمد  هیکل  ،یجامعه آمار  یانت اب شدند. در مرحله کم  یو گلوله برف  قضاوتیروش  

و  نیتینفتر تع 346مورگتان  ر بودند که حجم نمونه مطابق جدول کرجستی ونف  3476به تعداد    بانک ملی

 لیتتحل  یو برا  دلفیعوامل از روش    ییشناسا  یساده استفاده شد. برا  یبرای نمونه گیری از روش تصادف

 جیاستفاده شده استت. نتتا  3PLSSmartافزار با نرم یرمعادالت ساختا سازیمدل از روش رهایروابط متغ

 یبعد )سبک شتناخت هفتلفه در قالب ثم 42، شامل ینسازما ینانیشهود کارآفربر مثرر عوامل    ندنشان داد

 قضتاوت،  ابهتام  تحمتل،  فرصتت  صیتشت ی،  شتهود  نشیتب ی،  شتهود  ت صصی،  ریپذسکیری،  شهود

(، 406/0)  یریپذستکی(، ر387/0)  یشتهود  یشتناختسبک  ندنشان داد  نتایج  نی. همچنباشندی( میشهود

( و 341/0(، تحمتل ابهتام )322/0) فرصت صی(، تش 395/0)ی  شهود  نشی(، ب 410/0)  یت صص شهود

 دارند.    داریمثبت و معن  ریر أت  در بانک ملی ایران یسازمان ینیشهود کارآفر( بر 359/0)  یقضاوت شهود
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 مقدمه 

 ،یعلمتت  یهاشتترفت یپ نظیتتری تحتتوالتامتتروزه 

ها را بتتا و رقابتتت رو بتته رشتتد، ستتازمان  یکیتکنولوژ

از   یکتت ی  کتته  رو کتترده استتت روبه  یدیجد  یهاچالش

 ستتازمانی ینیها، کارآفرچالش نیمقابله با ا  یراهکارها

 یسازمانینیفرکارآ  .(1392)سلیمانی و همکاران،    است 

در  کارکنتتتان توستتتعه مشتتتارکت  یبتتترا یبستتتتر

و اقتضتتاتات  طیمتناستتب بتتا شتترا یستتازمانیندهاآیفر

شتتمار به  یستتازمان  یوربهتترهبهبود    یدر راستا  یطیمح

کارکنتتان   و  (1398ی و همکتتاران،  باغبتتان  وریغ)  دیآیم

 در ستتازمان، ینیکتتارآفر یهافرصتتت  صیتشتت  یبتترا

و   ی)وقتتار موستتو   ستتتنده  نانتتهیشتتهود کارآفر  ازمندین

معتقتتد  ،Baldacchino et al. (2015) (.1396، اءیضتت 

بتتروز در  یاساستت  ینقشتت  نانتتهیکارآفر شتتهوداستتت 

 نانتته،یشتتهود کارآفر  یبتتراو    دارد  ستتازمانی  ینیکارآفر

یکتتی از جتتا کتته  . از آندارد  ت یتت الگتتو اهم  کیداشتن  

هتتا بانک  ،اررگذار در هر کشوری  یهاترین سازمانمهم

 بتترای روایتتن از (.1395و همکتتاران،  امتتامیهستتتند )

هتتای نظتتام بتتانکی کشتتور، ایجتتاد کردن چالشبرطرف

 های مناستتتب جهتتتت افتتتزایشبستتتترها و زمینتتته

توانتتد الگتتویی ارتترب ش جهتتت می  سازمانیکارآفرینی

اراتتته محصتتوالت و  حصتتول بتته اهتتداف نتتوآوری،

 نهایتتت بهبتتود کیفیتتت   فرآیندهای کتتاری جدیتتد و در

و همکتتاران،   شیتت درو)  شتتود  محسوبرسانی  خدمات

بتته   برای اینکه بتوانتتد  بانک ملی ایرانبنابراین    .(1390

نقتتتش  عنتتتوان بزرگتتتترین بانتتتک دولتتتتی کشتتتور

در صتتتنعت  کتتتارآفرینی ای در توستتتعهکننتتتدهتعیین

های دیگر بانک  الگویو    داشته باشد  داری کشوربانک

حمایتتت از   وهای ختتود  اصالح سیاست ، نیازمند  باشد

و  ستتازمانی کتتارآفرینی توستتعه تایراستت در  نکارکنتتا

بنابراین   .سازمانی است   کارآفرینیشهود    داشتن الگوی

بتتر متتثرر  تحلیتتل عوامتتل    ،هدف از انجام این تحقیتتق

 شهود کارآفرینی سازمانی در بانک ملی ایران است.

 نظري مباني

 یاز کلمتتته فرانستتتو  ینیواژه کتتتارآفر شتتتهیر

Entreprendre  تتته ت گرفن نشتتأمتعهتتد شتتد  یبه معنا

 انتتواعاز    یکتت ی  (.1399)دادب تتش و همکتتاران،    است 

استتت کتته ستتهم  یستتازمان ینیکتتارآفر ،ینیکتتارآفر

محمتتد )  ها داردستتازمان  یو تعال  قیتوف  در  رییگ چشم

ستتازمانی  کتتارآفرینی .(1390ی و همکتتاران، کتتا م

عبتتارت استتت از فرآینتتدی کتته بتته وستتیل  آن افتتراد 

بتته منتتابعی توجه بدون ها را درون سازمان  هایفرصت 

و  آقاجتتانی) کننتتدمی کشتت کتته در اختیتتار دارنتتد، 

 بتتتریکتتتی از عوامتتتل اررگتتتذار  .(1394همکتتتاران، 

از توانتتایی  کارکنتتان برختتورداری ستتازمانی،یکارآفرین

شهود   (.1389و همکاران،    رضایی طرقی)  شهود است 

یندی تلقی کرد که توسط آن اطالعتتاتی آتوان فررا می

یند شتتناختی آمحدوده فر رج ازدی خاکه به صورت عا

دربتتاره   به سرعت حس و به صورت دانش  ،است   فرد

  شتتودکلیتتت چیتتزی در آینتتده در رهتتن ادرا  می

(La Pira, 2011.)  شتتهود بتتر استتاس پیشتتینه تحقیتتق

 یبُعتتد ستتبک شتتناخت  شامل هفتتت   یسازمان  ینیکارآفر

 نشیتت ب ،یت صتتص شتتهود ،یریپذستتکیر ،یشتتهود

و قضتتاوت بهتتام  حمتتل افرصتتت، ت  صیتش   ،یشهود

معنای شتتهودی بتته شتتناختی ستتبک .استتت ی شتتهود

 به  بودن  نگردیگران، خالقیت، جامع  به  اعتماد  احساس

 در کارکنان توسعه، مشارکت   و  تحقیق  بر  مساتل، تأکید

یتتادگیری،   مدیریتی و ستتاختار  گیری، اختیاراتتصمیم

 ی استتت متت یت کتتارو  جتتانیبتتر ه یمبتنتت  یهامیتصتتم

 ؛1392 ،زادهعبتتتاس؛ 1400، محمتتتدی و همکتتتاران)

معنای پذیری بتتهریستتک  .(1390  ،و همکتتاران  شیدرو

 پذیرخطرپتتذیری، ریستتک به اقدام، تمایل  از  قبل  تفکر

 بتتودن، اطمینتتان  فوری، باورپذیر  اقدام  به  بودن، تمایل

 قوی کارکنان، وجتتود  نفس  به  حد فرد، اعتماد  از  بیش

و   متتدیریت   بانک، حمایت   در  متنوع  هایروش  و  رویه

 صتتنعت استتت   و  جامعتته  و  بانتتک  بتتین  متقابتتل  تماداع
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 ،پتتوریو رک   یگرفعلتته؛  1400محمدی و همکتتاران،  )

 ؛1392 ،زادهعبتتاس ؛1393 ،اریتت و دژ رانیتت رمیم ؛1397

شتتهودی  ت صتتص .(1390 ،و همکتتاران شیتت درو

ت صتتص،   و  دانتتش  بتتر  مبتنتتی  گیریمعنای تصتتمیمبه

 گر کارکنتتان، بتتهتحلیتتل  گروهی، رهن  درون  همکاری

 در منتتابع کارگیریبانتتک، بتته تکنولتتوژی بتتودن روز

 شتتبکه  و  ارتبتتا   محیطی، وجتتود  اطمینان  عدم  شرایط

پتتذیری بتتانکی و انعطاف  ختتدمات  بانکی، کیفیتتت   بین

و  یگرفعلتته؛ 1400محمتتدی و همکتتاران، ) استتت 

و  شیتتت درو؛ 1392، زادهعبتتتاس ؛1397، پتتتوریرک 

 معنای داشتتتنشتتهودی بتته بیتتنش .(1390 ،همکتتاران

 قلب، تصمیم  ندای  به  دادن  روشن، گوش  ازیاندمچش

 دربتتاره  بانتتک، تفکتتر  هایبرنامتته  و  اهداف  به  توجه  با

 هادیتت ها و تهدفرصتتت   ییشناستتاگرایی و  خود، کمتتال

دادب تتش و ؛ 1400 محمتتدی و همکتتاران،) استتت 

 ؛1397 ،پتتتوریو رک  یگرفعلتتته ؛1399، همکتتتاران

Tur-Porcar et al., 2018.) 

 و هتتاقوت استتاییای شنمعنفرصتتت بتته تشتت یص

 پیشتتنهادات و تنتتوع و هاایتتده بتته ها، توجتتهضتتع 

زاده عباس؛  1400محمدی و همکاران،  )  خدمات است 

ابهتتام  تحمتتل .(1390 ،و همکتتاران شیتت درو؛ 1392،

ابهامتتات،   بتترای  بتتاال، بردبتتاری  ادرا    معنای قدرتبه

ستتت عمتتل ا ها و آزادیتصتتمیم در احستتاس نقتتش

 ،پتتوریو رک   یگرلتتهفع؛  1400محمدی و همکتتاران،  )

، و همکتتتاران شیتتت درو ؛ 1392 ،زادهعبتتتاس  ؛1397

 مبتنتتی  گیریمعنای تصمیمشهودی به  قضاوت  .(1390

 سریع استتت   گیریتصمیم  به  گذشته و تمایل  تجربه  بر

 (.La Pira, 2011؛ 1400محمدی و همکاران، )

 

 پیشینه تحقیق 

  نتت یدر زم یم تلفتت  یو ختتارج یمطالعتتات داخلتت 

 هادر ستتازمان ینیکتتارآفر  شتتهودو    یمانساز  ینیکارآفر

 هتتاآن  نتتتریاز مهم  یبرختت   بتته  که  است   گرفته  صورت

 .گرددمی  اشاره

 یالگتتو ( نشتتان دادنتتد 1400محمدی و همکاران )

 دارای  رانیتت ا  یدر بانتتک ملتت   یسازمان  ینیشهود کارآفر

 ،یریپذستتکیر  ،یشتتهود  یهفت بُعتتد ستتبک شتتناخت

رصتتت، ف  صیتشتت   ،یشهود  نشیب  ،یت صص شهود

دادب تتش و ی استتت.  ابهتتام و قضتتاوت شتتهودتحمل  

 ،یستتاختار) ستته عامتتل معتقدنتتد( 1399) همکتتاران

 .هستند  مثرر  ینیبه کارآفر  شیگرای( بر  انهیزم  ،یرفتار

( در تحقیقی نشتتان دادنتتد 1397)  پوریرک   ی وگرفعله

ادرا  شده   یکنترل رفتار  نیو همچن  یرهن  یهنجارها

 یهتتامهارت ،زشیتت نگا یرهتتایمتغ و میمستتتق طوربتته

 ییایتت ادرا  شتتده و پو  یطتت یمح یدارطتترف ،یفتترد

 ینیکتتارآفر  بتتر  میرمستتتقیطور غهادرا  شده ب  یطیمح

( 1395) امتتامی و همکتتاران  .رنتتدگذایم  ریرأت  یسازمان

 ،یستتاختار ستتازمان  ،یعوامل فرهنگ ستتازمان  معتقدند

 هتتابانک  ینیدانش بر کتتارآفر  ت یریو مد  یسبک رهبر

 معتقدنتتد( 1393) اریتت دژ و نرایتت رمیم هستتتند.متتثرر 

 ساختار  ،یسازمانفرهنگ  ،ینوآور  ،یانسانمنابع  ،رهبری

عوامتتل   ،یرپذیستتکیرو    راهبردیینوستتاز  ،یسازمان

( 1392زاده )عباسهستند.    یسازمان  ینیمثرر بر کارآفر

ابتکتتار عمتتل و  ،یبتته نتتوآور یابیدستتتنشتتان داد 

زنده روابتتط ستتا  ،یعال  ت یریمد  ت یحما،  یریپذسکیر

 ستتتمیو س  ت یو عدم تمرکز و رسم  یواحد سازمان  نیب

 .هستتتندمتتثرر    ستتازمانی  بتتر کتتارآفرینیپاداش کارآمد  

 ت یتتت حما معتقدنتتتد( 1390)  و همکتتتاران شیتتت درو

روابط   یبرقرار  ،پاداش کارآمد  ستمیو س  یعال  ت یریمد

 دنتت توانیم  ت یعدم تمرکز و رسم  ،یسازمان  نیسازنده ب

 ت یتت کشتتور را تقو   ینکام بادر نظ  ینیبه کارآفر  شیگرا

 نیترمهم نشان دادندTur-Porcar et al. (2018 ) د.نکن

 (وکارکستتب و    یرفتار)عوامل    ی،نیکارآفر  یهامحر  

 معتقدنتتتتتدFomin et al. (2016 ) هستتتتتتند.
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 عمتتل  کتتارآفرینی  در  عملیاتی  رده  یک  عنوان  به  شهود

در تحقیقتتتی نشتتتان داد La Pira  (2011 ) کنتتتد.می

 یبصتتر  یریگ میتصتتم  یبتترا  یشتریب  لیتما  نانیکارآفر

و اطالعتتات  اتیتت هتتا بتته تجرباز آن یاریبستت و  دارنتتد

 کنند.  یموجود خود اعتماد م

 انجام شتتده در خصتتو   نیشیپ  قاتیتحقبررسی  

 ابعتتاداستتت کتته    نیا  انگریب  سازمانی،  ینیکارآفر  شهود

الزم استتت بتته امتتا  وجود دارنتتد  نهیزم  نیدر ا  یتلفم 

روابط بین ابعتتاد   یترقیدق  کردیو با رو  یصورت علم

کتته   دریقرار گ   یمورد بررس  شهود کارآفرینی سازمانی  

 حاضر مورد توجه قرار گرفته است. قیدر تحق

 

 تحقیق  شناسيروش

 شهودرر بر  ث عوامل م  لیهدف پژوهش حاضر تحل

 نیتت بتتود. ا بانتتک ملتتی ایتتران در ستتازمانی کتتارآفرینی

روش   ث یتت و از ح  یپژوهش از لحا  هتتدف، کتتاربرد

  تتتهیآم  بتتا رویکتتردبود کتته    یشیمایپ  -یفیتوصجرا،  ا

 انجام شده است.    یاکتشاف
 

 مشارکت کنندگان در تحقیق مشخصات -1جدول 

 یت جنس سن سابقه کار تحصیالت سطح سمت/سازمان ردی 

 مذکر 55 28 دکتری تهران مرکز  دانشگاه آزاد اسالمی هیأت علمی 1

 مذکر 53 27 دکتری جنوب  تهران هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 2

 مذکر 55 24 دکتری گرگان  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 3

 مذکر 52 20 دکتری علی آباد کتول  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 4

 مذکر 44 11 دکتری دانشگاه گنبد کاووس  هیأت علمی 5
 مثنث 42 11 دکتری دانشگاه تهران  هیأت علمی 6
 مذکر 55 28 دکتری سیفردو نشگاهدا هیأت علمی 7

 مذکر 53 27 دکتری گنبد کاووس هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 8

 مذکر 55 24 دکتری ساری  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 9

 مذکر 52 20 دکتری دانشگاه گیالن  هیأت علمی 10

 مذکر 44 11 دکتری دانشگاه مازندران  هیأت علمی 11
 مثنث 42 11 دکتری ران مازندشگاه دان هیأت علمی 12

 مذکر 44 11 دکتری رشت  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 13
 مثنث 42 11 دکتری بابل  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 14
 مذکر 54 27 دکتری علی آباد کتول  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 15

 مذکر 53 17 دکتری دانشگاه گلستان  هیأت علمی 16

 مذکر 49 22 دکتری دانشگاه شهید بهشتی یعلم هیأت  17

 مذکر 40 17 دکتری دانشگاه خوارزمی  هیأت علمی 18

 مذکر 52 20 دکتری قاتم شهر  هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 19

 مذکر 55 24 دکتری بانک مدیر 20

 مذکر 52 20 دکتری بانک مدیر 21

 مذکر 44 11 دکتری بانک مدیر 22
 مثنث 42 11 دکتری بانک مدیر 23

 مذکر 55 28 دکتری بانک مدیر 24
 مذکر 53 27 دکتری بانک مدیر 25

 مذکر 55 24 دکتری بانک مدیر 26

 مذکر 52 20 دکتری بانک مدیر 27

 مذکر 44 11 دکتری بانک مدیر 28
 مثنث 42 11 دکتری بانک مدیر 29

 مذکر 44 11 دکتری بانک مدیر 30
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نفتتر   30  قیکننده تحقت ارک مش  میت  یفیدر مرحله ک 

کتته  (1)جدول  بودند ی و سازمانیاز خبرگان دانشگاه

انت تتاب شتتدند. در   یو گلولتته برفتت   یبه روش قضاوت

 یو رؤستتا رانیمتتد هیتت کل  ،یجامعتته آمتتار  یمرحله کم

نفتتر بودنتتد کتته   3476به تعداد    بانک ملی ایران  شعب 

نفر   346حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان  

ستتاده  یگیری از روش تصتتادفنمونتتهرای و بتت  نیتتیتع

کتته پرسشتتنامه مربوطتته بتته صتتورت  استتتفاده شتتد

الکترونیکتتی و از طریتتق اتوماستتیون اداری در اختیتتار 

   ها قرار گرفت.آن

عوامتتل از روش   ییشناسا  یبرادر پژوهش حاضر  

عوامل شناستتایی شتتده   بین  روابط  لیتحلبرای  و  دلفی  

 افتتزارنرما  بتت   یارمعتتادالت ستتاختسازی  مدلروش  از  

3PLSSmart  بررستتی  جهتتت  همچنینشتتد. استتتفاده

 یتتاییکرونبتتا ، پا  یآلفتتا  یب ضتتر  پایایی پرسشتتنامه از

ترکیبی و بتترای ستتنجش روایتتی پرسشتتنامه از روایتتی 

 ییروا  سنجش  یبراهمگرا و واگرا استفاده شده است.  

از   یتتکمربتتو  بتته هتتر    یعامل  یبارهاهمگرا، مقادیر  

روایی همگرا زمانی   ند.گرفت  قرار  مورد بررسی  هایهگو 

مربو  به هر   یعامل  یبارهاقابل قبول است که مقادیر  

 0/ 4بتتاالی    درصد  95  ینانسطح اطم  ها دریهاز گو   یک

 یتتیروا  یتتابیارز  یبرا  (.1398)آرر و خسروانی،  باشد  

. روش فورنل و الکر استتتفاده شتتده استتت   از  یزواگرا ن

 AVEن  یتتزام  قابل قبول استتت کتته  زمانیواگرا  یی  روا

آن ستتازه و   یاشتتتراک   یانساز وار  یشترهر سازه ب  برای

 ینبتت   یهمبستتتگ  یب مربع مقدار ضتترا)  یگرد  یهاسازه

در   (.1398)آرر و خستتروانی،    در مدل باشتتد  (هاسازه

 یاز برازش خوب  یریگ اندازه  توان گفت مدلیمیت  نها

 برخوردار است.

 

 نتايج 

 امهپرسشتتن  ی،دلفتت   روشبتتا استتتفاده از    در این مرحله

 شدخبره گذاشته    30  اریدر اخت  را  ساختهمحقق  بازنیمه

کالمتتی بتتا طیتت   متغیرهتتای اجماع حاصتتل گتتردد.  تا

کار گرفته شد کتته هلیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد ب

 2در مراحل بعدی از مقادیر فازی با استفاده از جدول  

 استفاده شده است.

 
 

 .هم به  نسبت هاشاخص  گذاریارزش -2جدول 
 عدد فازی قطعی شده L M U عدد فازی کالمی  متغیر

 083/0 25/0 0 0 (25/0،   0،  0) کم خیلی

 21/0 5/0 25/0 0 (0/ 5، 25/0،  0) کم

 41/0 75/0 5/0 25/0 ( 75/0،  5/0،  25/0) متوسط

 71/0 1 75/0 5/0 (1، 75/0،  5/0) زیاد

 92/0 1 1 75/0 ( 1، 1،  75/0) خیلی زیاد 

 

 از  استتتفاده  بتتا  شتتده  قطعتتی  فتتازی  اعداد  2  دولج  در

 شده محاسبه زیر شکل به  روش فازی زدایی مرکز رقل

 است:  

 

 

   

 
 نظتتر  در  تحمل  یک آستانه  های بایدمثلفه  غربال  جهت 

نظر گرفته   در  0/ 7معموالً    را  تحمل  آستانه  .شود  گرفته

به پتتژوهش دیگتتر   ژوهشیاز پ  شود ولی این مقدارمی

تواند متفاوت باشد. اگتتر براساس دیدگاه پژوهشگر می

زدایی دیدگاه تجمیع مقدار قطعی حاصل شده از فازی

 هالفتتهث م  ،شده خبرگان، بزرگتر از آستانه تحمل باشتتد
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)آرر   دنشو صورت حذف می  در غیر این  ومورد تأیید  

 (.1398و خسروانی،  

 پرسشنامه،  در  شدهعری   ت  هایگزینه  به  توجه  با

 جدول   در   شده  های اراتهپاسخ  بررسی  از  حاصل  نتایج

 . است  شده اراته 3

 

 
 ها مؤلفه  گریغربال نتایج -3 جدول

 مثلفه

 

 مثلثی  فازی میانگین
  فازی میانگین

 شده زدایی
خیلی   نتیجه 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی  

 کم

 تأیید  79/0 ( 96/0، 0/ 83، 58/0) 0 0 5 11 14 انداز روشن داشتن چشم 1

 تأیید  80/0 ( 0،95/0/ 6/0،85) 0 0 6 6 18 تفکر قبل از اقدام 2

 تأیید  81/0 ( 96/0، 0/ 87، 62/0) 0 0 5 6 19 احساس اعتماد به دیگران 3

 تأیید  73/0 ( 91/0، 0/ 76، 51/0) 0 3 5 10 12 خالقیت 4

 د ییتأ 71/0 ( 89/0، 0/ 74، 49/0) 0 4 5 9 12 تمایل به خطرپذیری  5

6 
بکارگیری منابع در شرایط  

 اطمینان محیطی عدم
 تأیید  79/0 ( 96/0، 0/ 83، 58/0) 0 0 5 10 15

 تأیید  77/0 ( 94/0، 0/ 81، 56/0) 0 0 7 9 14 ها و پیشنهاداتتوجه به ایده 7

 تأیید  89/0 ( 1، 0/ 96، 71/0) 0 0 0 5 25 ها ها و تهدیدشناسایی فرصت  8

 تأیید  84/0 (0/ 97، 9/0، 65/0) 0 0 4 4 22 هاع ها و ضشناسایی قوت  9

 تأیید  88/0 ( 1، 0/ 94، 69/0) 0 0 0 7 23 پذیر بودنریسک 10

 تأیید  84/0 (0/ 98، 9/0، 65/0) 0 0 2 8 20 گیری سریع تصمیم 11

 تأیید  83/0 ( 98/0، 0/ 88، 63/0) 0 0 3 8 19 تمایل به اقدام فوری  12

13 
ه گیری مبتنی بر تجربتصمیم

 تهگذش
 تأیید  86/0 ( 99/0، 0/ 92، 67/0) 0 0 1 8 21

14 
گیری مبتنی بر دانش و  تصمیم

 ت صص 
 تأیید  88/0 ( 1، 95/0، 7/0) 0 0 0 6 24

 تأیید  88/0 (0/ 99، 95/0، 7/0) 0 0 1 4 25 باورپذیر بودن 15

 تأیید  88/0 ( 1، 95/0، 7/0) 0 0 0 6 24 های مبتنی بر هیجان تصمیم 16

 تأیید  91/0 ( 1، 0/ 98، 73/0) 0 0 0 2 28 مساتل  دن بهگر بونجامع 17

 تأیید  90/0 ( 1، 0/ 98، 73/0) 0 0 0 3 27 گراییکمال 18

 تأیید  88/0 ( 99/0، 0/ 94، 69/0) 0 0 1 5 24 فرد  اطمینان بیش از حد 19

 تأیید  85/0 ( 99/0، 0/ 91، 66/0) 0 0 1 9 20 قدرت ادرا  باال  20

 تأیید  79/0 ( 94/0، 0/ 84، 59/0) 0 0 7 5 18 اماتبردباری برای ابه 21

 تأیید  86/0 ( 1، 0/ 91، 66/0) 0 0 0 11 19 ساختار یادگیری  22

23 
تصمیم با توجه به اهداف و  

 های بانکبرنامه
 تأیید  90/0 ( 1، 0/ 98، 73/0) 0 0 0 3 27

 تأیید  86/0 ( 98/0، 0/ 92، 67/0) 0 0 2 6 22 گوش دادن به ندای قلب 24

 تأیید  84/0 ( 98/0، 0/ 89، 64/0) 0 0 3 7 20 اره خوددرب تفکر 25

 تأیید  84/0 ( 98/0، 0/ 89، 64/0) 0 0 10 10 10 نقش احساس در تصمیم ها  26

 تأیید  72/0 (0/ 92، 75/0، 5/0) 0 0 0 12 18 همکاری درون گروهی  27

 تأیید  85/0 ( 1، 9/0، 65/0) 0 0 0 15 15 تاکید بر تحقیق و توسعه 28

29 
اد متقابل بین بانک و جامعه و  تماع

 صنعت
 تأیید  83/0 ( 1، 0/ 88، 63/0) 0 0 6 5 19
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 مثلفه

 

 مثلثی  فازی میانگین
  فازی میانگین

 شده زدایی
خیلی   نتیجه 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی  

 کم

30 
های متنوع در  وجود رویه و روش

 بانک
 تأیید  81/0 ( 95/0، 0/ 86، 61/0) 0 0 0 5 25

 تأیید  89/0 ( 1، 0/ 96، 71/0) 0 0 0 6 24 وجود ارتبا  و شبکه بین بانکی  31

پذیریانعطاف 32  تأیید  88/0 ( 1، 95/0، 7/0) 0 0 1 5 24 

 تأیید  88/0 ( 99/0، 0/ 94، 69/0) 0 0 0 10 20 کارکنان  اعتماد به نفس قوی 33

 تأیید  86/0 ( 1، 0/ 92، 67/0) 0 0 2 10 18 کارکنان  گرتحلیل  رهن 34

 تأیید  83/0 ( 98/0، 0/ 88، 63/0) 0 0 4 8 18 اختیارات مدیریتی  35

 تأیید  82/0 ( 97/0، 0/ 87، 62/0) 0 0 4 12 12 تنوع خدمات  36

 تأیید  77/0 (0/ 95، 8/0، 55/0) 0 0 8 12 10 آزادی عمل 37

 تأیید  74/0 ( 93/0، 0/ 77، 52/0) 0 0 1 14 15 حمایت مدیریت 38

 تأیید  83/0 ( 99/0، 0/ 87، 62/0) 0 0 0 9 21 به روز بودن تکنولوژی بانک  39

 تأیید  87/0 ( 1، 0/ 93، 68/0) 0 1 3 5 21 کار تیمی  40

 تأیید  83/0 ( 96/0، 0/ 88، 63/0) 0 0 0 4 26 کیفیت خدمات بانکی  41

 تأیید  89/0 ( 1، 0/ 97، 72/0) 0 0 0 2 28 گیری مشارکت کارکنان در تصمیم 42

 

مثلفه مورد انت تتاب  42 که دهدمی  نشان  3  جدول

در اختیتتار   نیتتز  برای بتتار دومها  لفهث مخبرگان بود که  

ها همتته مثلفتته  نیتتز  دور دوم  خبرگان قرار گرفتتت. در

دستتت آوردنتتد و هب  0/ 7توسط خبرگان امتیتتاز بیشتتتر  

 شود.تکرار نمی نظرسنجیها به اشباع رسیده و مثلفه

 
 

 )تحلیل عاملی اکتشافی(   سازمانی  کارآفرینی  شهود عاملی  ه ماتریس چرخش یافت  -4 جدول

 ها گویه
 عامل

1 2 3 4 5 6 7 

       805/0 احساس اعتماد به دیگران

       799/0 خالقیت

       743/0 جامع نگر بودن به مساتل

    463/0  431/0 548/0 تاکید بر تحقیق و توسعه

    330/0  379/0 654/0 گیری مشارکت کارکنان در تصمیم

  430/0    410/0 553/0 اختیارات مدیریتی 

      368/0 687/0 ساختار یادگیری 

      662/0 466/0 تفکر قبل از اقدام

     438/0 599/0  تمایل به خطرپذیری 

      711/0  ریسک پذیر بودن

   333/0   592/0 364/0 تمایل به اقدام فوری 

      778/0  باور پذیر بودن

      585/0 416/0 فرد  اطمینان بیش از حد

      674/0 394/0 کارکنان  اعتماد به نفس قوی

  338/0   350/0 618/0 425/0 متنوع در بانک وجود رویه و روش های 

      626/0 363/0 حمایت مدیریت

      687/0 370/0 اعتماد متقابل بین بانک و جامعه و صنعت

     866/0   گیری مبتنی بر دانش و ت صصتصمیم
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 361/0    667/0   همکاری درون گروهی 

     611/0  451/0 کارکنان  تحلیلگر رهن

     608/0  425/0 ودن تکنولوژی بانک به روز ب

  464/0   720/0   بکارگیری منابع در شرایط عدم اطمینان محیطی

    373/0 752/0   وجود ارتبا  و شبکه بین بانکی 

    463/0 589/0   کیفیت خدمات بانکی 

    412/0 481/0 470/0  انعطاف پذیری

    583/0  356/0 463/0 داشتن چشم اندازی روشن 

   381/0 668/0 352/0   گوش دادن به ندای قلب

    767/0  375/0  تصمیم با توجه به اهداف و برنامه های بانک

    841/0    تفکر درباره خود

  463/0  669/0    کمال گرایی

   780/0     هاها و ضع شناسایی قوت 

  376/0 414/0 467/0  399/0  شناسایی فرصت ها و تهدیدها

   625/0  506/0   ها و پیشنهاداتتوجه به ایده

   573/0  431/0 362/0 364/0 تنوع خدمات 

  459/0  403/0 415/0   قدرت ادرا  باال 

  561/0     335/0 بردباری برای ابهامات

  516/0 362/0  512/0 343/0  نقش احساس در تصمیم ها 

  481/0 470/0    388/0 آزادی عمل

 744/0       مبتنی بر تجربه گذشته گیریتصمیم

 599/0 376/0 355/0    457/0 گیری سریع تمایل به تصمیم

 491/0  423/0    584/0 تصمیم های مبتنی بر هیجان 

  471/0    362/0 540/0 کار تیمی 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 11 iterations 
 

 هتتایعامل قالتتب  در هاگویتته بندیدستتته بتترای

است راج شده از مقدار بارعاملی هر گویتته در جتتدول 

متتتاتریس همبستتتتگی پتتتس از چتتترخش بتتتا روش 

شتتعب   یو رؤسا  رانیمدبر اساس نظرات    1واریمکس

کتته  شتتدچتترخش مشتت ص  11استفاده شتتد. بعتتد از 

عامل با مقادیر ویژه بتتاالتر از یتتک   7  ها در قالب یهگو 

 است راج گردید. 

گویه با توجه به ماهیتتت و   9عامل اول متشکل از  

 بتته  اعتمتتاد  ها کتته شتتامل احستتاسمحتوای این مثلفه

 بتتر  کیتتدأمساتل، ت  به  بودن  نگردیگران، خالقیت، جامع

گیری، تصتتمیم  در  کارکنتتان  توسعه، مشارکت   و  تحقیق

 
1. Varimax 

 یهامیتصتتم،  یتتادگیری  متتدیریتی و ستتاختار  اختیارات

عنوان عامتتل بتته  کتته  بتتود  یمتت یت  کارو    جانیبر ه  یمبتن

 گذاری گردید. شهودی« نام  شناختی  »سبک

گویه با توجه به ماهیت و   10عامل دوم متشکل از  

اقتتدام،   از  قبتتل  ها کتته شتتامل تفکتترمحتوای این مثلفه

 هبتت   بتتودن، تمایتتل  پذیرخطرپتتذیری، ریستتک  به  تمایل

، فتترد  حد  از  بیش  بودن، اطمینان  فوری، باورپذیر  اقدام

 هایروش  و  رویه  ، وجودکارکنان  قوی  نفس  به  اعتماد

 بتتین  متقابل  مدیریت و اعتماد  بانک، حمایت   در  متنوع

عنتتوان عامتتل عنوان  که بهصنعت بود    و  جامعه  و  بانک

 .گذاری گردیدپذیری« نام»ریسک

به ماهیتتت و  گویه با توجه 8عامل سوم متشکل از 

 بتتر  مبتنتتی  گیریها که شامل تصمیممحتوای این مثلفه
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 رهتتنگروهتتی،  درون ت صتتص، همکتتاری و دانتتش

بانتتک،   تکنولتتوژی  بتتودن  روز  ، بتتهکارکنتتان  گرتحلیل

 اطمینتتتان دمتتتتتت ع شتتترایط در منتتتابع بکتتتارگیری

 بتتانکی، کیفیتتت   بین  شبکه  و  ارتبا   ی، وجودتت طت محی

عنوان عنوان  که به  پذیری بودبانکی و انعطاف  خدمات

 .گذاری شد« نامشهودی ت صص»  عامل

گویه با توجه به ماهیتتت   6عامل چهارم متشکل از  

 اندازیچشتتم  ها که شامل داشتتتنو محتوای این مثلفه

 بتته توجتته با  قلب، تصمیم  ندای  به  دادن  روشن، گوش

 ،ختتود دربتتاره بانتتک، تفکتتر هایبرنامتته و اهتتداف

کتته بتتود    هادیتت ا و تهدهفرصت   ییشناساو    گراییکمال

 .گذاری شدشهودی « نام  »بینش  عنوان عاملعنوان  به

گویه با توجه به ماهیت و   3عامل پنجم متشکل از  

 و هتتاقوت ها کتته شتتامل شناستتاییمحتوای این مثلفتته

 پیشتتنهادات و تنتتوع و هاایتتده بتته ، توجتتههاضتتع 

 عنتتوان عامتتل »تشتت یصعنوان کتته بتتهختتدمات بتتود 

 گردید.گذاری فرصت« نام

گویه با توجه به ماهیت و   4عامل ششم متشکل از  

بتتاال،   ادرا    ها کتته شتتامل قتتدرتمحتوای این مثلفتته

 ها وتصتتمیم در احستتاس ابهامات، نقش  برای  بردباری

ابهتتام«  عنوان عامل »تحملعنوان که بهعمل بود   آزادی

 .گذاری گردیدنام

گویه با توجه به ماهیت و   2عامل هفتم متشکل از  

 بتتر  مبتنتتی  گیریها که شامل تصمیمتوای این مثلفهمح

کتته سریع بتتود    گیریتصمیم  به  تمایل  ته وگذش  تجربه

گتتذاری شتتهودی« نام  عنوان عامتتل »قضتتاوتعنوان  به

  .گردید

 یتتاییکرونبتتا  و پا یآلفتتا یب ضتتر 5در جتتدول 

شتتده استتت. از  اراتتتهیرهتتا از متغ  یکهر    یبرا  ترکیبی

 پایتتایی متتورد  ،هستتتند  0/ 7ی  باالجا که این مقادیر  آن

   (.Faisal et al., 2006) قبول است 

 
 پرسشنامه یایی پامقادیر  -5جدول 

 متغیر
ضریب آلفای  

 کرونبا 

ضریب پایایی  

 ترکیبی 

میانگین واریانس  

 است راج شده 

های شاخص

 اشترا 
 ضریب تعیین 

898/0 یشهود ی سبک شناخت  917/0  551/0  551/0  - 

895/0 یریپذسکیر  913/0  516/0  516/0  - 

879/0 ی ت صص شهود  904/0  545/0  545/0  - 

857/0 ی شهود نشیب  893/0  584/0  584/0  - 

783/0 فرصت صیتش   873/0  696/0  696/0  - 

830/0 تحمل ابهام   887/0  663/0  663/0  - 

829/0 ی قضاوت شهود  921/0  853/0  853/0  - 

734/0 ی سازمان ینیشهود کارآفر  768/0  534/0  534/0  968/0 

 

مربو  به   یعامل  یبارهامقادیر    6بر اساس جدول  

بتتاالی   درصتتد  95  ینانسطح اطم  ها دریهاز گو   یکهر  

از جهتتت  پرسشتتنامه ینبنتتابرا دست آمده است.به  0/ 4

)آرر و  استتت  ییاعتبتتار بتتاال یدارا یتتی همگتتراروا

در   6بتتا جتتدول    4تفاوت جتتدول    .(1398  خسروانی،

لی اکتشافی را نشتتان تحلیل عام  4این است که جدول  

تحلیل عاملی تأییتتدی را نشتتان   6دهد ولی جدول  می

 دهد.می
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 (ریمس بی)ضرا یدییتأ ی عامل  لیتحل -6 جدول

پذیریریسک تش یص فرصت ت صص شهودی  تحمل ابهام  بینش شهودی  سوال   قضاوت شهودی  سبک شناختی شهودی 

Q1      685/0   

Q2      727/0   

Q3      772/0   

Q4      783/0   

Q5      684/0   

Q6      772/0   

Q7      874/0   

Q8      760/0   

Q9      742/0   

Q10 
    

749/0  
  

Q11 
    

796/0  
  

Q12 
    

764/0  
  

Q13 
    

845/0  
  

Q14 
    

667/0  
  

Q15 
    

718/0  
  

Q16 
    

754/0  
  

Q17 
    

658/0  
  

Q18 
  

 
 

574/0  
  

Q19 
  

 
 

156/0  
  

Q20 
  

698/0  
    

Q21 
  

577/0  
    

Q22 
  

802/0  
    

Q23 
  

751/0  
    

Q24 
  

816/0  
    

Q25 
  

789/0  
    

Q26  
 

747/0  
    

Q27  
 

771/0  
    

Q28 655/0  
      

Q29 727/0  
      

Q30 769/0  
      

Q31 749/0  
  

 
   

Q32 832/0  
  

 
   

Q33 838/0  
  

 
   

Q34 
   

851/0  
   

Q35 
 

 
 

820/0  
   

Q36 
 

 
 

831/0  
   

Q37 
 

838/0  
     

Q38 
 

851/0  
     

Q39 
 

814/0  
     

Q40 
 

750/0  
    

 

Q41 
      

934/0  

Q42 
      

913/0  
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 یش ر)  7جدول  ی  اعداد قطر اصل  با توجه به اینکه

 ختتود یتترینتتتر از اعتتداد زبزرگ( AVEیر دوم مقتتاد

، روایی هستند  (هاسازه  نیب  یهمبستگ  یب ضرا  یرمقاد)

توان گفت یج میبا توجه به نتا  واگرا مورد تأیید است.

درصتتد   95  ینتتانپژوهش در سطح اطم  یرهایهم  متغ

 دارند. یگردیک  با یرابط  معنادار
 

 واگرا  یی پنهان و روا یرهای متغ ی همبستگ یسماتر -7جدول 

 
بینش  

 شهودی

 تحمل  

 ابهام 

ت صص  

 شهودی

تش یص  

 فرصت

  ریسک

 ذیری پ

سبک شناختی  

 شهودی

 قضاوت  

 شهودی

شهود کارآفرینی 

 سازمانی 

764/0 بینش شهودی      

 
  

   

491/0 تحمل ابهام   814/0       

683/0 ت صص شهودی   735/0  738/0      

717/0 تش یص فرصت  504/0  733/0  834/0      

پذیریریسک  658/0  638/0  695/0  620/0  719/0     

627/0 سبک شناختی شهودی  625/0  649/0  577/0  634/0  742/0    

474/0 قضاوت شهودی   386/0  513/0  470/0  651/0  420/0  731/0   

568/0 شهود کارآفرینی سازمانی   658/0  714/0  534/0  621/0  643/0  327/0  924/0  

 

 GOFیتتار از مع  یتتزمدل ن  یبرازش کل  یبررس  یبرا

 5طبق اعداد مندرج در جتتدول    یارمع  یناستفاده شد. ا

شتتاخص  یتتانگینبتته دستتت آمتتده و از دو شتتاخص م

 یب همبستتتگیتتتوان دوم ضتترا یتتانگینو م یتجمعتت 

 شود.یاستفاده م یارمع ینها در اسازه ینب  (0/ 968)

2RiescommunalitGOF =  
 شاخص برازش مدل برابتتر بتتا  یحاصل آزمون برا

 یاز آنجا که حداقل مقدار قابل قبتتول بتترا  بود.  0/ 782

تتتوان ادعتتا کتترد متتدل یم  استتت،  0/ 36  شتتاخص  ینا

و   یپتتس از بررستت   دارد.  یپژوهش برازش بتتاال و قتتو 

ها از دو مستتیر یآزمتتون معنتتادار یمتتدل، بتترا ییتتدتأ

استفاده شتتد.   t-valueیر و  مس  یب ضر  یشاخص جزت

 t آمتتار   یردرصتتد چنانچتته مقتتاد  95  یناندر سطح اطم

در صتتورت کمتتتر تاتیتتد و    باشد مستتیر  1/ 96باالتر از  

دو حالت   ،2و    1های  . در شکلشودیرد م  مسیربودن  

 نشتتان داده شتتده  یو معنتتادار  یرمستت   یب ضتترا  ینت م

 .است 

 

 
 سازی معادالت ساختاری آزمون مدل ضرایب مسیر -1 شکل
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 سازی معادالت ساختاری آزمون مدل t-value آمارة یبضرا -2 شکل

 

و نتایج تحلیل مستتیر منتتدرج در   2و    1های  شکل

که بر اساس ضرایب استاندارد   دهندنشان می  8جدول  

ریرگتتذار( بتتا )عوامتتل تأ  زابین متغیرهای مکنون بتترون

( و بتته سازمانی  کارآفرینی  شهودزا )متغیر مکنون درون

 برای روابط در ختتارج بتتازه t-value که مقداردلیل این

 95( قتترار دارد، در ستتطح اطمینتتان -1/ 96و  1/ 96)

(، 0/ 387)  یشتتهود  یشتتناختسبک  ریر عوامتتلدرصد تأ

(، 0/ 410)  ی(، ت صتتص شتتهود0/ 406)  یریپذسکیر

(، 0/ 322فرصتتت )  صی(، تشتت 0/ 395)  یشهود  نشیب

(  بتتر 0/ 359) ی( و قضاوت شهود0/ 341تحمل ابهام )

 ریرأتتت   رانیتت ا  یدر بانتتک ملتت   یسازمان  ینیشهود کارآفر

 اند.داشتهدار معنی
 

 های تحلیل مسیرنتایج حاصل از یافته  -8جدول 

 نتیجه آزمون سطع معناداری  t-value مسیر  ضریب مسیر

 تأیید  004/0 815/12 387/0 ی سازمان ینیشهود کارآفر ---یشهود ی سبک شناخت

 تأیید  001/0 596/17 406/0 ی سازمان ینیشهود کارآفر ---یریپذسکیر

 تأیید  000/0 751/20 410/0 یسازمان  ینیشهود کارآفر ---ی ت صص شهود

 تأیید  003/0 820/15 395/0 ی سازمان ینیرآفرشهود کا ---یشهود نشیب

 تأیید  018/0 263/4 322/0 یسازمان  ینیشهود کارآفر ---فرصت صیتش 

 تأیید  016/0 521/6 341/0 ی سازمان ینیشهود کارآفر ---تحمل ابهام

 تأیید  012/0 108/9 359/0 یسازمان  ینیشهود کارآفر ---یقضاوت شهود

 

 و پیشنهادات  گیرينتیجه

 نیدر بتت   زیمتما  ریتصو   جادیا  یبرا  ملی ایراننک  با

 یستتازمان ینیکارآفر شهودبه مقوله   ست یبایم  انیمشتر

 بانتتک  یعال  رانیمد  رو. از ایندتوجه فراوان داشته باش

ستتهم منتتابع   توانندیپژوهش م  نیا  جینتا  یریکارگ با به

لتتذا   .دهند  شیافزا  یبانکی  رقبا  ریخود را نسبت به سا

 شتتهود رر بتترث تحلیتتل عوامتتل متت  قیتت تحق نیتت هتتدف ا

نتتتایج   .بتتود  بانتتک ملتتی ایتتراندر    سازمانی  کارآفرینی

 یشتتهود  یشناختسبک  ندنشان داد  معادالت ساختاری

 یشتتهود  (، ت صتتص0/ 406)  یریپذسکی(، ر0/ 387)
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فرصتتت   صی(، تشتت 0/ 395)  یشهود  نشی(، ب0/ 410)

ی ( و قضتتاوت شتتهود0/ 341(، تحمل ابهتتام )0/ 322)

 یدر بانتتک ملتت   یستتازمان  ینیکارآفر  ( بر شهود0/ 359)

 دلفی  جینتا  همچنین  دارند.  داریمثبت و معن  ریرأت  رانیا

 ،یسازمان  ینانیعوامل مثرر بر شهود کارآفر  ندنشان داد

 یمثلفه در قالب هفت بعتتد )ستتبک شتتناخت  42شامل  

 نشیتت ب ،یت صتتص شتتهود ،یریپذستتکیر ،یشتتهود

فرصتتت، تحمتتل ابهتتام، قضتتاوت   صیتشتت   ،یشهود

و  یشتتتهود یستتبک شتتناخت .باشتتندیم (یشتتهود

محمتتدی و همکتتاران   با نتایج تحقیقات  های آنمثلفه

و همکتتاران  شیتت درو و (1392زاده )عبتتاس (،1400)

 های آنو مثلفه  یریپذسکیر  هم وانی دارد.  (1390)

زاده عباس  ،(1393)  اریو دژ  رانیرمیم  با نتایج تحقیقات

 دارد.  مطابقتتت (  1390و همکاران )  شیدرو  و  (1392)

 بتتا نتتتایج تحقیقتتات  های آنو مثلفه  یشهود  ت صص

 پتتوریو رک  یگرفعلتته ( و1400) محمدی و همکتتاران

 های آنو مثلفه  یشهود  نشیب  هم وانی دارد.(  1397)

و  (1397) پتتوریو رک  یگرفعلتته بتتا نتتتایج تحقیقتتات

(Tur-Porcar et al (2018  صیتشتت  دارد. مطابقتتت 

محمتتدی و   ج تحقیقتتاتبا نتای  های آنو مثلفه  فرصت 

هم تتوانی ( 1392زاده )عبتتاس ( و1400همکتتاران )

 بتتا نتتتایج تحقیقتتات  های آنو مثلفه  ابهام  تحمل  دارد.

 پتتوریو رک  یگرفعلتته ( و1400محمدی و همکتتاران )

های و مثلفتته  یشتتهود  قضاوت  دارد.  مطابقت (  1397)

( و 1400ات محمتتدی و همکتتاران )با نتایج تحقیق  آن

La Pira (2011) در ادامه در راستای . هم وانی دارد

 گردد:می زیر اراته  هاینتایج تحقیق، پیشنهاد

 شتتنهادیپ  ی،شتتهود  یشتتناخت  ستتبکبر اساس بعد  

کتتم شتتود و موانتتع   بتتانکی  و مقررات  نیقوان.  شودیم

به حداقل برسد و  در بانک  ارتباطات و تبادل اطالعات

بتته   شتتترییآزادی عمتتل ب  ا،یتت ساختار پو   رییکارگ با به

 ؛داده شود  کارکنان

شتتود ی، پیشتتنهاد میریپذستتکیربر استتاس بعتتد  

د نتت تتتا بتوان  افتتزایش یابتتدبانک    کارکنان  رییپذسکیر

باشتتند و از  انیمتنتتوع مشتتتر ازهتتاییگوی نپاستتخ

 ؛ندیبرداری نمامناسب بهره طوربه یطیهای محفرصت 

  شتتود بتتا ی، پیشنهاد می شهود   ت صص بر اساس بعد  

زشی م تل  زمینه افزایش دانتتش  های آمو دوره   برگزاری 

استتاس  بر ؛  فتتراهم شتتود   بانک   و آگاهی ت صصی کارکنان 

از    متتدیران بانتتک   شتتود ی م   شتتنهاد ی پ   ی، شتتهود   نش یتت ب بعد  

های ت صصتتی  شایستتته در پستتت   کارکنتتان توانمنتتد و 

با کمترین پرت مالی و    بانک های  د تا فعالیت ن استفاده نمای 

 . زمانی و به نحو احسن انجام گیرند 

 شتتودیم  شتتنهادیپ  ،فرصتتت   صیتش بعد  اساس  بر

اطمینتتان  هتتا، بتته آنبا حمایت از کارکنان  مدیران بانک

های خود را در زمان مناسب ا هتتار تا ایده  دهندخاطر  

 شتتودیم  شتتنهادیپ  ،ابهتتام  تحمتتلبر اساس بعد    نمایند.

با دادن اختیار به کارکنان زمینتته افتترایش   بانک  مدیران

شهود کارآفرینی سازمانی تحمل ابهام و در ادامه بهبود  

 را فراهم آورند.

 شتتودیم شتتنهادیپ ،یشتتهود قضاوتبر اساس بعد 

تجربیتتات گذشتتته ختتود را در اختیتتار   بانتتک،  مدیران
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