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تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند
با نقش میانجی یادگیری سازمانی
2

محمدرضا اردالن ،1وحید سلطانزاده
 .1دانشیار ،دانشگاه بوعلی سینا همدان

 .2دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
تاریخ دریافت1394/07/23 :
تاریخ پذیرش1394/09/25 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی
انجام گرفت .روش تحقیق بهلحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است.
جامعة آماری را تمام کارکنان دانشگاه بوعلی سینای همدان تشکیل میدهند که نمونة آماری مورد مطالعه با
استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونهگیری طبقهای تصادفی  185نفر تعیین شد .برای گردآوری
دادههای پژوهش از سه پرسشنامة استاندارد رهبری هوشمند ،یادگیری سازمانی و کارآفرینی اجتماعی استفاده
شد .دادههای تحقیق پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزارهای آماری  Lisrelو  SPSSتحلیل شدند .نتایج
نشان داد :اثر مستقیم رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی و یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است ،اثر
مستقیم یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی مثبت و معنادار است و اثر غیرمستقیم رهبری هوشمند بر
کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است .درنتیجه ،رهبری هوشمند و
یادگیری سازمانی بر توسعة کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزشی عالی تأثیر میگذارد.
واژههای کلیدی :دانشگاه بوعلی سینا ،رهبری هوشمند ،کارآفرینی اجتماعی ،یادگیری سازمانی.

 نویسندة مسئول:

Email: Vahid.soltanzadeh@gmail.com
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مقدمه
امروزه سازمانهای مختلف از شکل بوروکراتیک به کارآفرین درحال تغییرند .در این زمینه،
تیلور ( )2007معتقد است کلید طالیی کسب مزیت رقابتی برای سازمانهای عصر جدید ،ایجاد
ساختار سازمانی هماهنگ با دانش کارآفرینی 1است.
کارآفرینی از اصلیترین جریانهای حاکم بر حیات بشری در آغاز هزارة سوم میالدی
است (طاهری و همکاران )46 :1389 ،که بهعنوان مهمترین چالشهای پیش روی جامعه و
اقتصاد مطرح میشود

)& Azimi, 2013: 18

 .(Salamzadehکارآفرینی یکی از شیوههای

پاسخگویی دانشگاهها به الزامات محیطی است (قهرمانی و همکاران .)26 :1389 ،در سطح
بینالملل نیز سیاستهای کالن دانشگاهها به سمت توسعة کارآفرینی و افزایش اطالعات در
این زمینه میرود

)& Sanli, 2015: 1157

 .(Hobikogluدر آخرین دهههای قرن بیستم،

کشورهایی مانند استرالیا ،برزیل ،هند ،کرة جنوبی ،انگلستان ،ایرلند ،فرانسه ،آلمان و هلند به
برنامههای آموزش کارآفرینی در سطح دانشگاهها توجه کردهاند
174

)Vilcova & Dimitrescu,

 .(2015:تجربة کشورهای مختلف نشان میدهد آموزش عالی با فرهنگ کارآفرینی،

میتواند محور ایجاد زیرساخت سازمانهای دارای ویژگی رقابتی باشد

)Li nan, et al., 2013:

 .(23درنتیجه ،اهمیت روزافزون کارآفرینی را در نظام آموزش عالی شاهدیم ،بهطوریکه نه
تنها از آن بهعنوان موتور توسعه ،بلکه بهعنوان راهبرد و تفکر راهبردی یاد میشود

)Dogan,

 .)2015: 2در ایران نیز با برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی از سال  1383و راهاندازی
دانشکدة کارآفرینی با همکاری وزارت علوم ،وزارت کار و دانشگاه تهران در سال  1385و
حتی در گذشته در قالب مراکز کارآفرینی دانشگاهی ،حوزة وزارت کارآفرینی کار و
شهرداری تالشهایی در زمینة آموزش کارآفرینی صورت گرفته است (خانی جزنی:1388 ،
 .)243متأسفانه تمرکزنکردن بر آموزشهای تخصصی در دانشگاههای کشور و نداشتن
ساختارهای مکمل و حمایتی برای تقویت و تربیت کارآفرینی ،وضعیت و زمینة مناسبی را
برای توسعة کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایجاد نکرده است.

1. Entrepreneurship
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پژوهشگران بیان میکنند یادگیری کارآفرینی ،احتمال موفقیت دانشآموختگان دانشگاهی را
در ایجاد کسبوکارهای جدید افزایش میدهد

).(Renault, 2006: 238; Kirby, 2004: 511

کارآفرینی اجتماعی 1از مفاهیم جدیدی است که در دو دهة اخیر در حوزة کارآفرینی بیشتر رواج
یافته است (آراستی و همکاران .)157 :1391 ،کارآفرینی اجتماعی فرصتی منحصربهفرد را برای به
چالشکشیدن زمینههای مختلف مدیریت و کسبوکار فراهم کرده است

)Mair & Martí, 2006:

 (37و الگویی (پارادایمی) نوآورانه است که با روش ابتکاری بهمنظور حل مشکالت اجتماعی،
تغییرات اجتماعی و رفع نیازهای اجتماعی در یک سیستم فعالیت میکند

)Pache & Chowdhury,

 (2012: 496و در بافتی پیچیده از عوامل سیاسی ،اقتصادی و تغییرات اجتماعی در سطح محلی و
جهانی توسعه مییابد ) .(Razavi et al., 2014: 6مطالعات نشان میدهد عوامل مختلفی بر کارآفرینی
اجتماعی تأثیر میگذارد؛ مانند رهبری تحولی( 2عرب و همکاران ،)1392 ،سرمایة اجتماعی
) ،(et al., 2015مسئولیتپذیری اجتماعی ) ،(Raimi et al., 2015فناوری اطالعات

)Yoon

et al.,) Aruch

 ،(2014ویژگیهای شخصیتی مانند وظیفهگرایی (آراستی و همکاران ،)1391 ،چشمانداز اجتماعی،
نگرش باز ،سازگاری و هوشیاری ) ،(İrengun & Arıkboga, 2015ویژگیهای فردی مانند داشتن
سرمایة اجتماعی و مسئولیتپذیری (انصاری و همکاران ،)1389 ،جو سازمانی (عبدالعلی.)1388 ،
یکی از ویژگیهای بارز دانشگاههای موفق ،داشتن ویژگیهای کارآفرینی است و خأل موجود در
این زمینه در نظام آموزش عالی کشور کامالً احساس میشود .درنتیجه ،پرداختن به عوامل اثرگذار
بر کارآفرینی اجتماعی مهم است و دانشگاهها باید سازوکارهای مناسبی را در راستای توسعة آن
بهکار گیرند .با توجه به مسائل مطرحشده ،هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری
هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی است.
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
مطالعات کارآفرینی بهطور سنتی استدالل میکنند که فعالیتهای کارآفرینی در راستای
ترویج رشد اقتصادی و توسعة کشور حرکت میکند

)Stam & Stel, 2011: 87; Fuentelsaz et

1. Social Entrepreneurship
2. Transformational leadership
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 ،(al., 2015:246اما امروزه مشخص شده است که دامنة فعالیتهای کارآفرینی بسیار گسترده و
متنوع است

(2012: 443

 .)Worsham,اصطالح کارآفرینی اجتماعی اولینبار در اوایل دهة

 1980میالدی در ادبیات کارآفرینی مطرح شد و با اینکه مانند کارآفرینی اقتصادی شناختهشده
نیست ،محبوبیت و دستاوردهای آن بهطور چشمگیری درحالتوسعه است

)& Hwee Nga

 .(Shamuganathan, 2012: 262بهطورکلی ،این نوع کارآفرینی بهعنوان نهادی دوجانبه مشتمل
بر اجتماع و ابعاد کارآفرینی ،مفهومی مبهم دارد ) .(Salamzadeh et al., 2011: 520این مفهوم
مبهم میتواند بهدلیل ذات پیچیدة کارآفرینی اجتماعی (مرجانی و صدری،)280 :1393 ،
ماهیت چندرشتهای و تالش پژوهشگران برای تعریف آن از زاویههای مختلف باشد

)Peredo

 .(& Mclean, 2005: 57کارآفرینی اجتماعی ابزاری برای کاهش مشکالت و مسائل اجتماعی و
تسریع در دگرگونیهای اجتماعی تعریف میشود ) (Turner et al., 2014: 4که با تأکید بر دو
بعد نوآوری و رهبری در فضای اجتماعی سازمانها با پیگیری اهداف اجتماعی به خلق
سرمایههای اجتماعی میپردازد

)& Steyaert, 2012: 95

 .(Deyکارآفرین اجتماعی در زمینة

کارآفرینی اجتماعی فعالیت میکند (بابالحوائجی و زمانیراد .)69 :1392 ،بروستین ()2004
از کارآفرین اجتماعی با عنوان نیروی دگرگونکننده 1یاد میکند .الیت ( )2009بیان میکند
کارآفرین اجتماعی راهحلهای پایدار برای مشکالت اجتماعی را با هدف ایجاد تغییر در
مقیاس کوچک ارائه میدهد که درنهایت در مقیاس بزرگتر ،بر کل شبکه و سازمان تأثیر
میگذارد .درنتیجه ،تفاوت بارز کارآفرین اجتماعی با دیگران کارآفرینان ،پیگیری اهداف
اجتماعی و کمک به مردم و حمایت از آنهاست )(Karanda & Toledano, 2012: 203؛ به
عبارت دیگر ،در این کارآفرینی تعهد اجتماعی باالست و به پاداش مالی توجه کمتری میشود
(مقیمی و همکاران .)12 :1386 ،در مطالعهای در کشورمان ،مانع اصلی توسعة کارآفرینی
اجتماعی را کمبودن مشارکت فعال افراد در مسئولیتهای اجتماعی نوعدوستانه معرفی
کردهاند ) (Razavi et al., 2014: 6و در راستای توسعة کارآفرینی اجتماعی در ایران عوامل زیر
شناسایی و اولویتبندی شدهاند :افراد ،مأموریتهای اجتماعی در کسبوکار انتفاعی و
1.Transformative Forces
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غیرانتفاعی ،عوامل زمینهای (مانند سطح رفاه ،میزان بیکاری ،نظام آموزشی) ،فرصت (استفادة
بهینه از داراییهای موجود و سرمایه) (عمرانی و همکاران )11 :1389 ،و شاخصهای
سیاستهای نظارتی (مانند رفاه و ارزشهای اجتماعی در قالب رشد و تعالی در جامعه)،
کاهش نابرابریهای اجتماعی ،ارتقای فرهنگی ،رفاه اقتصادی در جامعه ،ایجاد بستری
اجتماعی برای رشد ،رضایت مردم و همبستگی ملی (.(Arasti et al., 2015: 453
رقابت جهانی و انتظارات جوامع درحالتحول ،به مدیریت جدید نیاز دارد (اردالن و
همکاران .)58 :1392 ،رهبری هوشمند یکی از رویکردهایی است که صاحبنظران حوزة
مدیریت بهتازگی به آن توجه کردهاند؛ بنابراین ،با توجه به نظریههای رهبری در الگوهای
جدید تالش میشود تا از زاویة خالق و هوشمند به پدیدة رهبری نگریسته شود (نورعلیزاده و
حاجیوند .)120 :1387 ،رهبری هوشمند 1پیروان را در سه بعد عقالنی ،هیجانی و معنوی
هدایت میکند (قاسمی .)8 :1394 ،در بعد عقالنی رهبری هوشمند ،مدیریت بر مبنای هدف
یکی از ابعاد اساسی است که از طریق آن مدیران سطوح باال و پایین بهطور مشترک هدفهای
سازمان را مشخص میکنند و حدود و مسئولیتها و وظایف هر فرد را با درنظرگرفتن نتایج
مورد انتظار تعیین میکنند (طاوسی .)8 :1393 ،بعد هیجانی رهبری هوشمند عبارت است از
مدیریت بر مبنای عواطف و احساسات و هیجانات ،بهطوریکه رهبر باید به همة ابعاد وجودی
انسان توجه کند و انسان را قلب سازمان و هستة اصلی سازمان درنظر بگیرد

)& McKeown

 .(Bates, 2013: 466توانایی رهبری برای بهکارگیری هیجانها یا تولید هیجان برای حل مسئله،
در کارایی اعضای گروه نقش مهمی را ایفا میکند ) .(Tang et al., 2010: 904در بعد معنوی
رهبری هوشمند ،کارهای نامفهوم و بیمبنا به کارهای بامعنا و هدفمند تبدیل میشود ،به
گونهایکه به ما نیرو و انرژی میبخشد و از فرسودگی شغلی و بیهودگی جلوگیری میکند
(قاسمی .)10 :1394 ،در این بعد ،رهبر با استفاده از ارزشها ،طرز تلقی و رفتارهایی که الزمة
انگیزش درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم میکند (ضیایی و
همکاران .)71 :1387 ،سیدانمانالکا ( )2008بیان میکند رهبری هوشمند ،تبادل نظر بین
1. Intelligent Leadership
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رهبری و پیروان در موقعیت ویژه است که به یاری همدیگر برای رسیدن به بینشی مشترک به
طور اثربخش فعالیت میکنند (به نقل از نورعلیزاده و حاجیوند .)121 :1387 ،درنتیجه ،رهبر
خرد جمعی گروه را میپروراند و تعهد و دلبستگی آنها را به کار افزایش میدهد
) .(Rutkauskas & Stasytyte, 2013: 54رهبری هوشمند زمینه را برای همکاری ،همفکری و
همدلی در میان جامعة کارکنان فراهم میکند و موجب پیوند محکمتر آنها با سازمان میشود
و با شناخت و ایجاد معرفت همهجانبة کارکنان ،بر قابلیتهای رفتاری و عملکردی آنها
میافزاید ).(Sydanmaanlakka, 2005:76
یادگیری سازمانی 1فرایند بهبود اقدامهای سازمان از طریق دانش و شناخت بهتر است
((Skerlavaj et al., 2012: 392

تا با اشتراکگذاری بصیرتهای متفاوت و بر پایة دانش و

تجربة موجود در حافظة سازمان؛ دانش ،تجربه و الگوهای ذهنی اعضای سازمان حاصل و بنا
شود (حسنوی و رمضان .)31 :1390 ،یادگیری سازمانی در بقای سازمان و در کسب موفقیت
آن در صحنة رقابتی نقش دارد ) .(Martínez‐León & Martínez‐García, 2011: 539براساس
دیدگاه نیف ،)2001( 2یادگیری سازمانی در پنج بعد چشمانداز مشترک ،فرهنگ سازمانی،
کار و یادگیری گروهی ،اشتراک دانش و تفکر سیستمی تجلی مییابد .چشمانداز مشترک
بیانگر آیندة مطلوب و کامل برای جذب و حفظ بهترین و خالقترین کارکنان دانشی،
برانگیزنده و چالشی است (میراسماعیلی )159 :1386 ،که به احساس تعهد برای رسیدن به
آیندة مطلوب منجر میشود

)& Geithner, 2010: 75

 .(Schulzدر بعد فرهنگ یادگیری

سازمانی ،ارزشها نیروی پیشبرندة سازماناند که به سازمان برای دستیابی به آن چشمانداز
کمک میکنند (خانعلیزاده و همکاران .)27 :1389 ،کار و یادگیری گروهی درصدد حرکت
سریع برای دستیابی به مقصد یادگیری است .در این بعد ،بر همراستایی نیروها و کارکنان
سازمان تأکید میشود تا از هدررفتن انرژی جلوگیری شود (قالوندی و همکاران،

:1391

 .)103اشتراکگذاری دانش یعنی اشتراکگذاری اطالعات مرتبط سازمانی ،عقاید و
اندیشهها ،پیشنهادها و تجربههای کارکنان سازمان با یکدیگر و دسترسپذیرکردن دانش برای
1. Organisational Learning
2. Nife
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دیگران در سازمان ) .(Smith et al., 2012:5تفکر سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در
تحلیل سازمان و توجه به تأثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر (خانعلیزاده و همکاران.)27 :1389 ،
تفکر سیستمی زمینهای را فراهم میآورد تا کارکنان با دیدی منظم و زبان مشترک ساختارها،
فرایندها و عوامل وابسته به موقعیت و زمینه را ادراک کنند ).(Gao et al., 2002: 9
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش در بعد رهبری هوشمند براساس مدل سیدانمانالکا ( ،)2002یادگیری
سازمانی نیف ( )2001و کارآفرینی اجتماعی براساس مدل سلیوان مورت و همکاران ()2003
است.
رهبری هوشمند

کارآفرینی اجتماعی

یادگیری سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش
 .1رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی اثر معنیداری دارد.
 .2رهبری هوشمند بر یادگیری سازمانی اثر معنیداری دارد.
 .3یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی اثر معنیداری دارد.
 .4رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش میانجی یادگیری سازمانی اثر معنیداری
دارد.
روششناسی
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و بهلحاظ گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی و
از نوع مدلیابی معادلههای ساختاری است .جامعة آماری شامل  780نفر از کارکنان دانشگاه
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بوعلی سیناست .با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه185 ،
نفر ( 137نفر مرد و  48نفر زن) از طریق فرمول کوکران انتخاب شدند.
الف) پرسشنامة رهبری هوشمند :این پرسشنامه براساس مؤلفههههای رهبهری هوشهمند
سیدانمانالکا ( )2002تدوین شد و با اندکی تغییرات برای کارکنان دانشگاه بازنویسی شد .ایهن
پرسشنامه شامل سه بعد رهبری عقالیی ،رهبری هیجانی و رهبری معنوی اسهت کهه  28پرسهش
بسههته – پاسههخ را دربههردارد .ایههن پرسشههنامه در مطالعههة طاوسههی ( )1393اعتباریههابی شههده و در
پژوهش مذکور پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ  0/95گزارش شده است.
ب) پرسشنامة یادگیری سازمانی :این پرسشنامه براساس مؤلفه های نیف ( )2001اسهت
و با اندکی تغییرات برای کارکنان دانشگاه بازنویسی شد .پنج بعد چشمانداز مشترک ،فرهنهگ
سازمانی ،کار و یادگیری گروهی ،اشتراک دانش و تفکهر سیسهتمی در ایهن پرسشهنامه مطهرح
می شود کهه شهامل پهانزده پرسهش بسهته– پاسهخ اسهت .ایهن پرسشهنامه در مطالعهة قالونهدی و
همکاران ( )1391اعتباریابی شده است و در پژوهش مذکور پایایی پرسشنامه براسهاس ضهریب
آلفای کرونباخ  0/82گزارش شده است.
ج) پرسشنامة کارآفرینی اجتماعی :این پرسشنامه براساس مؤلفه های سلیوان مورت و
همکاران ( )2003است و با اندکی تغییرات برای کارکنان دانشهگاه بازنویسهی شهد .شهش بعهد
تعهد ،نوآوری ،پذیرش ابهام ،ریسکپذیری ،ارزشآفرینی و استقالل در این پرسشنامه مهدنظر
است که نوزده پرسش بسته– پاسخ را شامل میشود .این پرسشنامه در مطالعة بهابالحهوائجی و
زمانیراد ( )1392اعتباریابی شده اسهت .در ایهن پهژوهش ،پایهایی پرسشهنامه براسهاس ضهریب
آلفای کرونباخ  0/85گزارش شده است.
در زمینة روایی پرسشنامهها از متخصصان مدیریت بهره گرفتهه شهد و بهرای سهنجش میهزان
پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامة رهبری هوشهمند ،α=0/823
یادگیری سازمانی  α=0/896و کارآفرینی اجتماعی  α=0/860بههدسهت آمهد .تجزیهه و تحلیهل
دادهها با استفاده از نرمافزار آمهاری  SSPS16و  LISRELانجهام گرفهت .در سهطح توصهیفی از
آمارههای میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی و در سطح اسهتنباطی از آزمهونههای
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ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد .همچنین ،برای تعیهین میهزان و قهدرت تهأثیر رهبهری
هوشمند و یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی از مدلیابی معادله های ساختاری براسهاس
نرمافزار آماری  LISRELاستفاده شد.
یافتهها
توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی

 74/1درصد پاسخگویان مرد و  25/9درصد از آنها زن بودند .در زمینة تحصیالت14/6 ،
درصد مدرک دکتری 20/5 ،درصد مدرک کارشناسی ارشد 38/9 ،درصد مدرک
کارشناسی 18/9 ،درصد مدرک کاردانی و  7درصد مدرک دیپلم داشتند.
شاخصهای توصیفی پژوهش

کالین ( )2011معتقد است در مدلیابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .او پیشنهاد میکند
که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها بهترتیب از  3و  10بیشتر نباشد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخص

میانگین

رهبری هوشمند
یادگیری سازمانی
کارآفرینی اجتماعی

2/94
2/62
2/83

انحراف
استاندارد

0/54
0/72
0/71

سطح

چولگی

کشیدگی

آمارة z
K_S

معنیداری

0/73
1/27
0/45

-0/26
0/93
-0/19

1/01
1/26
0/89

0/27
0/07
0/51

جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
2
3

شاخص

1

2

رهبری هوشمند
یادگیری سازمانی
کارآفرینی اجتماعی

1
**0/67
**0/65

1
**0/73

**p<0.01

3

1
*p<0.05
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با توجه به جدول  ،2بین رهبری هوشمند ( )0/65و یادگیری سازمانی ( )0/65با کارآفرینی
اجتماعی در سطح  0/01رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد.
مدلسازی معادلههای ساختاری با روش بیشینة احتمال

شکل  .2الگوی آزمونشدة پژوهش

با توجه به شکل باال ،اثر مستقیم رهبری هوشمند ( )0/26با آمارة  3/03و اثر غیرمستقیم آن
با نقش میانجی یادگیری سازمانی ( )0/47با آمارة  4/69بر کارآفرینی اجتماعی در سطح
معنیداری  0/05مثبت و معنادار است .اثر مستقیم یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی
( )0/65با آمارة  5/98در سطح معنیداری  0/01مثبت و معنادار است .اثر مستقیم رهبری
هوشمند بر یادگیری سازمانی ( )0/73با آمارة  10/08در سطح معنیداری  0/01مثبت و معنادار
است .شاخصهای برازندگی مدل در جدول  ،3برازش مناسب الگو را نشان میدهد.
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جدول  .3مشخصههای برازندگی انطباق
2

AGFI

GFI

CFI

RMSEA

X /df

0/88

0/95

0/92

0/078

2/79

بحث و نتیجهگیری
کارآفرینی اجتماعی موضوعی جدید و نوظهور در تحقیقات دانشگاهی است و بیش از پیش
توجه محققان ،سیاستگذاران و دستاندرکاران را به خود جلب کرده است .با توجه به ماهیت
رقابتهای بینالمللی و تغییرات شدید و مداوم محیطی ،اگر دانشگاهها نتوانند کارآفرینی را در
عرصههای مختلف توسعه دهند ،نقش خود را بهخوبی ایفا نکردهاند .لوین ( )2009بیان میکند
توسعة کارآفرینی در دانشگاهها ،رهبری کارآفرینانهای نیاز دارد که به نوآوری همراه با نهادینه
کردن استقالل داخلی تعهد داشته باشد .نتایج تحقیق نشان داد اثر مستقیم رهبری هوشمند بر
کارآفرینی سازمانی مثبت و معنیدار است .عرب و همکاران ( )1392گزارش دادند بین سبک
رهبری تحولی و کارآفرینی اجتماعی رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .در بررسی طاوسی
( )1393مشخص شد که بین رهبری هوشمند و سازمان یاددهنده رابطة مثبت و معنیداری
وجود دارد .در مطالعة قاسمی ( )1394نیز مشخص شد بین رهبری هوشمند و مدیریت کیفیت
جامع رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .عبدالعلی ( )1388رابطة بین جو سازمانی و
کارآفرینی اجتماعی را مثبت و معنیدار گزارش کرد .اسلو و همکاران ( )2015اثر رهبری
سازمان بر کارآفرینی سازمانی را مثبت و معنیدار بیان کردند .این نتایج میتواند مؤید
یافتههای پژوهش حاضر باشد .رهبران هوشمند در بعد عقالیی با هنجارهای سازمانی دست و
پنجه نرم میکنند ،چنین رهبرانی با ترغیب زیردستان به انتقاد از فرضیهها ،ایجاد چارچوبهای
تازه برای پرسشها و کاربرد روشهای جدید در انجام کارها ،موجب احساس نیاز به خالقیت
و ابتکار در آنها میشوند .این بعد بر هدفگرایی تأکید میکند؛ یعنی رهبر میکوشد اهداف
فردی و سازمانی را در یک راستا قرار دهد .در مقابل ،رهبران هوشمند در بعد هیجانی برای
تحول در سازمان تالش میکنند که طی آن یک عضو اجازه دارد ضمن تأثیرگذاری بر سایر
اعضا و مردم ،به آنها انگیزه دهد تا به هدفهای گروهی و فردی خویش برسند .در بعد
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هیجانی ،رهبران در وهلة اول به تأثیر روحیات و رفتارهای خود بر دیگران توجه میکنند .این
دسته از رهبران هیجانهای خود را میشناسند و احساسات دیگران را درک میکنند و کم و
زیاد حالتهای حسی و هیجانی سازمان خود را میسنجند .درنهایت ،رهبران در بعد معنوی بر
فرایند اثرگذاری اجتماعی جمعی تأکید دارند که به همة افراد گروه برای کارکردن در
روشهای معنادار توانایی میدهد .رهبری معنوی بر تمرکز همة اعضای گروه بهمنظور رسیدن
به نیازهای معنوی و ارتقای تعهد و عملکرد سازمانی تأکید دارد .این بعد رهبری شامل
برانگیختن کارکنان از طریق بینشی متعالی و فرهنگی بر مبنای ارزشهای نوعدوستانه است که
برای پرورش نیروی انسانی باانگیزه ،متعهد و بهرهور صورت میگیرد .با توجه به این شرایط،
میتوان شاهد توسعة کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه بود .همچنین ،مشخص شد اثر یادگیری
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی مثبت و معنیدار است .این نتایج مکمل و همسو با پژوهشهای
گذشته از جمله اکبرپور و همکاران ( ،)1393قربانیان ( )1393و شاکر ( )2012است ،زیرا در
این پژوهشها مشخص شد یادگیری سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطة مثبت و معنیداری
دارد .دولتا و کروسان ( )2005در این زمینه بیان کردند یادگیری سازمانی بسترساز ایجاد
فرصتهای کارآفرینانه است .با توسعة یادگیری سازمانی ،افراد نوآور و خالق در دانشگاهها
حفظ میشوند و با انگیزه و توان بیشتر برای حل مشکالت درونی و بیرونی سازمان تالش
میکنند ،افراد با انسجام بیشتر و با تشکیل گروههای کاری ،دانش و اطالعات را بین اعضای
سازمانی مبادله میکنند و با دید جامعی که به مسائل روز و آینده پیدا میکنند ،میتوانند بر
اثربخشی سازمانی بیش از پیش مؤثر باشند .این مهم بر توسعة کارآفرینی اجتماعی در
دانشگاهها مؤثر است .درنهایت ،اثر غیرمستقیم رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش
میانجی یادگیری سازمانی مثبت و معنیدار بود .این نتایج با یافتههای پژوهش دهقان و پیران
( )1391مبتنیبر معنیداری نقش میانجی یادگیری سازمانی در ارتباط بین رهبری معنوی و
کارآفرینی سازمانی همسو است .برایناساس ،رهبری هوشمند با تأکید بر مدیریت هدف،
عواطف و احساسات و معنا و هدفمندی در شرایط یادگیری سازمانی ،میتواند بر توسعة
کارآفرینی اجتماعی در دانشگاهها اثرگذار باشد .کارآفرینی اجتماعی در سطح عمومی درحال
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فعالیت و در سطح دانشگاهی درحال گرفتن مشروعیت است و به تعریفی یکپارچه نیاز دارد تا
بتواند حد و مرز خود را مشخص کند ،اما این کارآفرینی میتواند زمینهای را در دانشگاه ایجاد
کند که ایدههای جدید برای مسائل اجتماعی در تمام سطوح سازمان به هنجار تبدیل شود،
افراد به پذیرش ابهام و ریسکپذیری متعهد شوند ،ارزشآفرینی در مسائل اجتماعی دانشگاه
در افراد نهادینه شود و اعضا برای داشتن استقالل در فعالیتهای جاری سازمان تالش کنند.
توجه به کارآفرینی اجتماعی در پرتو مطالعات رفتار سازمانی بهویژه رهبری و مدیریت
یادگیری ،میتواند بر شناخت و ایجاد دانش نظری و تجربی در این حوزه مؤثر باشد .براین
اساس ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود برای افزایش تعمیمپذیری ،این تحقیق را در سازمانهای
دیگر و با نمونههای دیگر بررسی کنند .همچنین ،به بررسی میزان موفقیت دانشگاهها در
بهکارگیری و توسعة کارآفرینی اجتماعی بپردازند .درنهایت ،فرهنگ سازمانی دانشگاهها
ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه تأثیر داشته باشد .پیشنهاد میشود دربارة رابطة فرهنگ
سازمانی با متغیرهای پژوهش تحقیق شود.


در راستای اثرگذاری رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی ،پیشنهاد میشود به
جنبهها و ابعاد رهبری هوشمند در سازمانها توجه شود و برای تأثیرگذاری و نفوذ بر
کارکنان از آن استفاده شود.



در راستای اثرگذاری یادگیری سازمانی بر کارآفرینی اجتماعی ،پیشنهاد میشود توسعة
دانش و گسترش سطح علمی کارکنان مد نظر قرار گیرد .این مهم از طریق برگزاری
دورة ضمن خدمت ،بسترسازی برای ادامة تحصیل در مراکز آموزش عالی ،شرکت در
همایشهای داخلی و خارجی و ...فراهم میشود.



در راستای بعد عقالیی ،پیشنهاد میشود کارکنان در تدوین بیانیة چشمانداز سازمانی و
اهداف آن مشارکت کنند تا مدیران را در ترسیم چشمانداز مشترک یاری دهند.



در راستای بعد هیجانی ،پیشنهاد میشود مدیران دانشگاه با افزایش پیوستگی عاطفی در
کارکنان و درگیرکردن بیشتر آنها در اهداف سازمانی ،بستر مناسبی را برای عضویت
کارکنان در سازمان فراهم کنند.
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در راستای بعد معنوی ،پیشنهاد میشود در سازمان شبکهها و مجاری ارتباطی برای
تسهیم دانش در تمام سطوح سازمان فراهم شود تا کارکنان بتوانند از دانش و
تجربههای یکدیگر استفاده کنند.



در راستای افزایش یادگیری سازمانی ،پیشنهاد میشود در سازمان راهبردهای حمایتی
برای پذیرش ایدهها و افکار خالق کارکنان ،بهکارگیری و جذب نیروهای خالق و
نوآوری به سازمان ،طراحی و تدوین شود.

تأثیرپذیری کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش...
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