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  چکیده

هاي پیچیده و موفقیت در  یطهاي رهبري در جهت ایجاد استراتژي نوآورانه، براي رقابت در محتوسعه مهارت
- هدف تحقیق حاضر، بررسی  تأثیر رهبري کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرك .وکار ضروري است کسب

همبستگی  بوده است که  - هاي نوآورانه در آموزش عالی است. روش تحقیق برحسب هدف، کاربردي و از نوع توصیفی
اي، اجرا شده نفري براساس تصادفی طبقه193وبلوچستان، با نمونه  لمی دانشگاه  سیستاندر جامعه تحقیق اعضاي  هیأت ع

ساخته رهبري کارآفرینی، محرك نوآوري و رفتار کاري نوآورانه بوده  نامه محقق است. ابزار تحقیق شامل سه  پرسش
، مدل PLS2افزار با استفاده از نرم  وتحلیل است. روایی  تأییدي و پایایی هر سه ابزار مناسب گزارش شد. روش  تجزیه

صورت مستقیم و  ها و رفتار نوآورانه  بهمعادالت ساختاري بوده است. نتایج نشان داد، رهبري کارآفرینی بر محرك
هاي فرهنگی ها از طریق محركها اثر مستقیم بر رفتار نوآورانه داشته است. دانشگاهغیرمستقیم  تأثیر دارد. همچنین محرك

توانند نقش سازنده در رفتار نوآورانه محیط علمی و  و آزاد و مدیریت هوشمند نوآوري در کنار رهبري کارآفرینی،  می باز
  نفعان آموزش عالی ایفا کنند. ذي
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  مقدمه
مـالی در آمـوزش عـالی و تغییـر عرضـه و       تأمین شدن، تغییر ساختار  جهانی با افزایش فشار

آموزش عالی در سراسر جهـان بـراي بقـا     هاي مؤسسه  تقاضا براي تحصیالت عالی، بسیاري از 
 ;Gaspar & Mabic, 2015( ها هستندفرصت استفاده از مزایاي نوآوري دنبال به کنند و تالش می

Gibbs & et al, 2014( .هـا  اهداف سازمانی دانشگاه ،پیچیده نفعان ذي در فرایند فشار  ،ز طرفیا
 ,De Medeiros(شناخته شده است رسمیت به ، فرایند نوآوري ها آن و طبیعت تعاملی و اجتماعی

 وسـیله  بهتوسعه و حفظ موقعیت قدرتمند  به با ورود به بازار رقابت و نیاز آموزش عالی . )2014
مجرب و دانشجویان ممتاز را جذب کند، نـوآوري بـراي    استادانکه بتواند هاي تحصیلی برنامه

که از نظر تاریخی جذابیت و مقبولیـت خـود را از    یهایها و حذف برنامهتوسعه و معرفی برنامه
. ایجاد (Brennan & et al, 2014; Blackmore& Kandiko, 2010) ند، ضروري استا هدست داد

و دانشـجویان و   وکار کسب ، یگذاران آموزش وزش عالی و سیاستآم هاي میان  مؤسسهتوافق 
 Lašáková )  ها، چالش اصلی نوآوري است همچنین بین مدیران آموزش عالی و زیردستان آن

& et al, 2017. ها، رهبري است، چراکه رهبـران  گذار بر نوآوريتأثیر ترین عوامل  یکی از مهم
اهـداف و ایجـاد فرهنـگ نـوآوري دارنـد. یـک رهبـر         هـا، تنظـیم  نقش اثربخش در تولید ایـده 

 & Renko)ها و ابزارهاي جدید براي ساختن سازمان استیافتن روش دنبال به کارآفرین همیشه 

et al, 2015; Surie & Ashley, 2008) .که  است  رهبري کارآفرینی، یکی از رویکردهاي بالقوه
تنها  رهبري کارآفرینی نه. (Miao & et al, 2018)هدقرار د تأثیر تواند رفتار نوآورانه را تحت می

کـه در کـار بـا     یهایهاي خالقانه در واکنش به فرصتبه افزایش انگیزه پیروان براي ایجاد ایده
در رفتـار    هـا ایـده  ایـن گیـري از  براي بهره است شود، بلکه مشوقیمی منجر آن روبه رو هستند

یـک   عنـوان  بـه  به اهمیت رهبـري    ،تحقیقات. (Renko & et al, 2015)منافع تجاري و  نوآورانه
 ,Miao & et al, 2018; Hammond & et al)اندعامل کلیدي در زمینه رفتار نوآورانه اشاره داشته

2011).  
طور اساسی تغییـر داده   ها، ماهیت آموزش عالی را بهگسترش سریع دانشگاه توان گفت،می

هـا،  شدن دانشـگاه  همکاري تحقیقاتی افزایش یافته و رقابتی المللی واست. تعداد دانشجویان بین
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 ,.Barber et al) هاي نوآورانه افزایش داده استاز طریق شیوه را کیفیت خدمات ينیاز به ارتقا

آمـوزش عـالی در سـطح     هـاي  مؤسسه هاي موجود در ها و چالشبا افزایش محدودیت. (2013
دان بودجه و نوسانات تقاضا و عرضه خدمات آموزش جهانی، از جمله افزایش فشار جهانی، فق

هاي اقتصاد جهانی،اعتقاد بـر ایـن   عالی، و با توجه به اثرپذیري سیستم آموزش عالی از نوآوري
 Barber et).د و خود را نوآور کند است که سیستم آموزش عالی باید با این الگوها سازگار باش

al., 2013)  محـدودیت مـالی و     هاي متفـاوتی همچـون  حدودیتتوان به مدر مسیر نوآوري می
عـاملی   عنـوان  بـه  بودجه ملی اختصاص یافته به آموزش عـالی  ، هاي قانونی سختگیرانهمکانیسم

. در ایـن  (EC, 2014; MacKeogh & Fox, 2009)کـرد  اشاره  براي تدریس و یادگیري نوآورانه
التحصـیالن و  ایش مهـارت فـارغ  را در جهـت افـز   خـود  ها باید مدل عملکـردي شرایط دانشگاه

دانش مناسب براي بازار کار تغییر دهند تا بتوانند محصوالت و خدمات جدید را تجاري کسب 
هـاي الزم  ها، محركآموزشی در فرایند نوآوري باید با لحاظ کردن چالش هاي مؤسسه کنند. 

طریـق رهبـري   کـه از   -اندازي درست در جهت افزایش قـدرت ریسـک     و چشمکرده را اتخاذ 
بررسـی نقـش    ،پـژوهش حاضـر   مسـئله . به این جهـت  کنندایجاد  -کارآفرینی قابل احصا است

ي کـاري نوآورانـه در سیسـتم آمـوزش عـالی      هاها و رفتاررهبري کارآفرینی در فرایند محرك
  است.

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
آموزش عـالی بـه توانـایی     يها مؤسسه نوآوري در  هاي نوآوري در آموزش عالی:محرك

 هـاي سـازمانی جدیـد اشــاره دارد   هـا در تولیـد و اجـراي یـک فراینـد یــا محصـول بـا روش        آن
)Brennan et al, 2014.(   توانـد در وظـایف مرکـزي تحصـیالت     نوآوري در آموزش عـالی مـی

ال دانـش  ایجاد، ارائه و انتقـ  هايعامل ارائه آموزش و تحقیقات در طیف فعالیت عنوان به عالی 
 عد مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت    در دو ب ،هاي نوآوري در تحقیقاتمحرك اختصاص یابد.

(Lašáková & et al, 2017) . هـاي پایـدار   ایجـاد ارزش  ، آزادي ،فرهنـگ بـاز   شـامل  عـد اول ب
تحول ایدئولوژي است که در ساختار، فرایندها و رفتارها قابـل مشـاهده    آرام  روند و  فرهنگی

توصـیفی از اسـتقالل    ،فرهنـگ دانشـگاهی  . (Kagan 2014; Crittenden & et al., 2011)اسـت 
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 آمــوزش عــالی بــا  هــاي مؤسســه همکــاري . (Dill, 2012) فــردي در آمــوزش و تحقیــق اســت
المللـی،  اي و بـین ، همکـاري قـوي منطقـه   وکار کسب خارجی در جهت مشارکت در  نفعان ذي

ــی در دان  ــازي و تمرکززدای ــگاهتوانمندس ــاش ــاز و آزادي    ،ه ــگ ب ــم فرهن ــاي مه از فاکتوره
 ,Derouet & Villani, 2015; Bernabeu & Madeleine, 2015; Normand & Pacheco)هسـتند 

2015)سـازي ســاختار   ياحرفــه  منظـور آن،  کـه  اســت عـد دوم، مـدیریت هوشــمند نـوآوري   . ب
هاي ه با توجه به پیشرفتامروز .(Normand & Pacheco, 2015) استمدیریت در آموزش عالی 

بـا ایـن    شدن هاي مدیران به چالش کشیده شده و براي مواجهحاصل از علوم و فناوري، مهارت
شوند. سازماندهی می یافته مجدداً ي جدید و سازمانها برنامه براساس  آنانهاي قابلیت تغییرات،
  . (Viitala, 2005) اسـت  ايهاي در حال تغییر، موفقیت مدیریت در گرو توسعه حرفهدر محیط

ي هـا  برنامـه  مشـی، اقـدامات یـا     ها، خطتغییر نظامشامل در نهایت مدیریت منابع انسانی نوآورانه 
هـاي کارکنـان   هـا، رفتارهـا و مهـارت   مدیریت منابع انسانی در راستاي تغییر یا سازگاري تعامـل 

  است.
فـرد یـک مشـکل را    ابتـدا  ت کـه  اي اسـ چندمرحلـه  يرفتار نوآورانه فراینـد رفتار نوآورانه: 

کنـد، بـراي ارتقـا و    هـا و راهکارهـاي جدیـد ایجـاد مـی     ایـده  آنبراي  سپسدهد، تشخیص می
نمونـه اولیـه کـاربردي یـا مـدلی بـراي اسـتفاده         سـرانجام، یـک  کند و ها کار می حمایت از آن

 .اندرانه ارائه دادهمحققان تعاریف مختلفی از رفتار نوآو. (Janssen, 2003)کند سازمان تولید می
هـا، محصـوالت، فراینـدها، و    رفتار کاري نوآورانه، رفتار قصدشده یک فرد براي معرفـی ایـده  

هاي کسب دانـش، تولیـد ایـده و    از فعالیت اي هاي جدید براي کار در سازمان و مجموعهروش
ار نوآورانه، . رفت(Kessel & et al, 2012, De Jong  & Den Hartog, 2007) حل استاجراي راه

هـا،  به رفتار کارکنان در تولید، معرفی و یا کـاربرد(درون یـک نقـش، گـروه یـا سـازمان) ایـده       
. رفتـار  (De Spiegelaere & et al, 2014)کنـد مـی اشـاره  هـا   فراینـدها، محصـوالت و یـا روش   

و  ها در محل کـار، نوآورانه، بخشی از رفتار سازمانی، براساس درك کامل وظایف و مسئولیت
شـامل  . همچنـین  (Gogoleva & et al, 2016) اسـت  ی بـراي پیشـبرد اقـدامات   یهـا معلول انگیـزه 
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و بـراي   کـرده هـاي جدیـد را ایجـاد یـا تصـویب      که از طریق آن کارکنان ایده ی استرفتارهای
  . (Lukes & Stephan, 2017)کنند تالش می ها اجراي آن

باتوجـه بـه اقتصـاد     ویکـم  بیسـت ع قـرن  بـا شـرو   که رهبري کارآفرینی رهبري کارآفرینی:
، (Harrison et al., 2015; Renko et al., 2015) هاي آن مورد توجه قرار گرفتجهانی و چالش

یابی به اهداف سازمانی کـه  یک سبک رهبري است که در آن رهبر بر عملکرد گروه در دست
 ,Renko & et al)اردد تأکیـد  هـاي کـارآفرینی اسـت،    برداري از فرصـت شامل شناخت و بهره

 و دهنــده و عامــل کــارآفرینی هســتند،. رهبــران کــارآفرینی داراي نقــش دوگانــه شــتاب(2015
-بر تشویق کارکنان به اقدام نوآورانه، وضعیت موجود را به چـالش کشـیده و از فرصـت    عالوه
ین دهنـده کـارآفرینی). رهبـران کـارآفرینی همچنـ     کنند(شتاببرداري میبهره وکار کسب هاي 

 هـاي نقـش صـورت گیـرد کـه خـود را در       مـدل  وسـیله  بـه  یادگیري داوطلبانـه   ،دهنداجازه می
کننـد(عامل  مـی تشویق و پیروان خود را به تقلید از رفتارها  کردهي کارآفرینی درگیر ها فعالیت

رهبري کارآفرینی را  شده، انجام مطالعات . (Renko, 2018; Renko & et al, 2015)کارآفرینی) 
 هاي وري و انطباق در محیطآپذیري، حفظ نوي خوب، ریسکها فرصت شناسایی  براياملی ع

. برخی از (Surie and Ashley, 2008; Kuratko, 2007; Chen, 2007 )دانندمی  اطمینان باال با عدم
بــراي  ي مختلــفهــادیــدگاه میــان  رهبــري کــارآفرینی را توانــایی برقــراري ارتبـاط  ،مطالعـات 

 ، ایجـاد ارزش بـراي سـازمان،    هـا  فرصـت در شناسـایی، توسـعه و اسـتفاده از     ها تیم درگیرشدن 
و هدایت عملکرد گروهی براي دستیابی به اهـداف سـازمانی از طریـق شـناخت و      تأثیرگذاري

سـازي نقـش   . مـدل (Renko et al., 2015; Roomi & Harrison, 2011)دانندمی هاکشف فرصت
ق نمایش رفتارهاي کارآفرینی و تشـویق کارمنـدان بـه شناسـایی و     شده توسط رهبر از طری ارائه
 Newman & et)شودمیمنجر به باالرفتن رفتار نوآورانه  ،هاي کارآفرینیبرداري از فرصتبهره

al, 2018) . ــد ــراع و مهــم   تأکی ــر اخت ــري کــارآفرینی ب ــه رهب ــر از خالقان ــازي تجــاري آنت س
  اسـت  نوآورانـه  رفتـار   شـدن بـا  دیگـر، درگیر  ارتعبـ  به ست.محصوالت، خدمات یا فرایندها

(Miao & et al, 2018) . در را هـا  رهبري کارآفرینی سطوح باالیی از اعتماد و تعامل در سـازمان
موجـب تقویـت و گسـترش     ودهـد  هـاي مـدیریتی و خالقیـت افـزایش مـی     ارتباط با مسـئولیت 
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 .(Kim& et al, 2017)شودید میهاي رهبري کارآفرینی در سیستم جداصالحات اداري و شیوه
بر مدیریت سرمایه انسـانی از طریـق رهبـري نوآورانـه      براین، فرض بر این است که عالوه عالوه

-مـی  ،مانند استفاده از هویت سازمانی در دانشـگاه  ،هدفمند، دیگر ابزارهاي مدیریت تخصصی
کننده براي پیوستن راوامیدهویت سازمانی یک مفهوم  .(Zacher & et al, 2016)تواند مفید باشد

کـارگیري   بـه در  ،طور بـالقوه  تواند بههاي تغییر در دانشگاه است. این دارایی نامشهود میبه ایده
حـال، بـراي انجـام ایـن کـار برخـی از الزامـات         نوآوري برپایه سیستماتیک و طولی باشد. بـااین 

یکـی دیگـر از    .(Stensaker, 2015) بخش باشندها باید رضایتمکمل محیط داخلی در دانشگاه
آمـوزش   هاي مؤسسه ایجاد یک محیط کار مشترك در  ،نوآوري در آموزش يهاي ارتقا جنبه

هـاي مهـم، همکـاري میـان همکـاران، همکـاري درجهـت ایجـاد         عالی اسـت. یکـی از چـالش   
 ,García  & Roblin( هاي جدید، تقسیم قدرت و اختصاص زمان براي کار گروهـی اسـت   ایده

2008( .  
) طراحـی شـده   1مدل مفهومی: باتوجه به پیشینه تحقیـق، مـدل مفهـومی تحقیـق در شـکل (     

 ،متغیر مسـتقل و وابسـته   عنوان به رهبري کارآفرینی و  رفتار کاري نوآورانه  ،مدلاین است. در 
متغیر  عنوان به و مدیریت هوشمند نوآوري ،محرك نوآوري در دو بخش فرهنگ باز و آزادي

  شده است.     میانجی آورده
  
  
  
  
  
  
  

  مفهومی تحقیق چارچوب مدل. 1 شکل
  

 فرهنگ باز و آزادي
 نعان خارجیي با ذيهمکار

 توانمندسازي و تمرکززدایی
 

 مدیریت هوشمند نوآوري
 ايمدیریت حرفه

 ساختارهاي سازمانی جدید
 مدیریت منابع انسانی شفاف و نوآورانه

 رفتار کاري نوآورانه رهبري کارآفرینی
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  هاي تحقیق عبارتند از:فرضیه
 است. مؤثر  وبلوچستان سیستان رهبري کارآفرینی بر رفتار کاري نوآورانه دانشگاه  .1
هـاي نوآوري(فرهنـگ بـاز و آزادي، مـدیریت هوشـمند      رهبري کارآفرینی بر محـرك  .2

 است. مؤثر  تانوبلوچس سیستان نوآوري) دانشگاه 
هاي نوآوري(فرهنگ باز و آزادي، مدیریت هوشمند نوآوري) بر رفتـار کـاري   محرك .3

 است. مؤثر  وبلوچستان سیستان نوآورانه دانشگاه 
فرینی از طریق محرك نوآوري(فرهنگ بـاز و آزادي، مـدیریت هوشـمند    آرهبري کار .4

 است. مؤثر  نوبلوچستا سیستان نوآوري) بر رفتار کاري نوآورانه دانشگاه 

  شناسی پژوهش روش
  ياعضـا همبسـتگی اسـت.     -کـاربردي و از نـوع توصـیفی    ،روش پژوهش برحسب هـدف 

ها باتوجه بـه  نقـش آموزشـی و پژوهشـی کـه در آمـوزش عـالی برعهـده          علمی دانشگاه هیأت
 ,Fichter & Tiemann)شوند رهبران کارآفرینی شناخته  عنوان به در این محیط  توانند ، میدارند

2017; Jiménez & et al, 2015; Aasen  & Stensaker,2007)     جامعـه آمـاري    ،بـرهمین اسـاس
است که با استفاده از  وبلوچستان سیستان علمی  دانشگاه  هیأت  ياعضا نفر از380تحقیق شامل 

نفـر  193مهندسـی و علـوم پایـه،    -اي در سه گروه علـوم انسـانی، فنـی   گیري تصادفی طبقهنمونه
 سـه  شـامل  ابـزار تحقیـق    ند. نمونـه آمـاري انتخـاب شـد     عنـوان  بـه  جه بـه جـدول مورگـان    باتو

ــش ــرح اســت:   ســاخته محقــق نامــه پرس رهبــري کــارآفرینی اقتبــاس از رنکــو و     به ایــن ش
) بـا  2017(2، محرك نوآوري مطابق با مدل السـکوا و همکـاران  پرسش  8با  )2015(1همکاران

خــارجی و  نفعــان ذي همکــاري بــا  مؤلفــه (بــا دو زیــر اصــلی فرهنــگ بــاز و آزادي مؤلفــه دو 
اي، مـدیریت حرفـه   مؤلفه (با سه زیر توانمندسازي و تمرکززدایی) و مدیریت هوشمند نوآوري

و  پرسـش، 16ایجاد ساختار سازمانی جدید و مدیریت منابع انسـانی شـفاف و نوآورانـه) همـراه     

                                                        
1. Renko & et al 
2. Lašáková & et al 
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هـر سـه     .)2010(1هـاتوگ جونگ و دييد سؤالی10 نامه پرسش ابزار رفتار کاري نوآورانه از 
 براسـاس نظـر    یانـد. روایـی محتـوای   گذاري شدهنمرهاي لیکرت براساس مقیاس پنج درجهابزار 

پایایی ترکیبی و آلفاي   تأییدي، علمی) و براساس تحلیل هیأت  ينفر از اعضا پنج( متخصصان
 روش شــده اســت.   ) بــا بــرازش مطلــوب گــزارش1کرانبــاخ بــراي هــر ســه ابــزار در جــدول ( 

بـراي تحلیـل    PLS2بـراي تحلیـل توصـیفی و      SPSS 24افـزار نرمبا استفاده از  وتحلیل نیز تجزیه
  است. صورت گرفتهمعادالت ساختاري 

  هاي پژوهشبررسی اعتبار سازه. 1جدول 
رهبري 

  کارآفرینی
بار 

  بارعاملی  وشمند نوآوريمدیریت ه  بارعاملی  فرهنگ باز و آزادي  بارعاملی  رفتار نواورانه  عاملی
هاي ارائه ایده

اصلی براي 
پیشرفت 

محصوالت و 
خدمات 
  دانشگاهی

توجه به مباحث   63/0
 همکاري با   65/0  غیرکاري

 نفعان ذي
  خارجی

(بار عاملی 
مرتبه 

  ))81/0اول(

تقویت همکاري 
اي و محلی، منطقه

المللی در بین
  آموزش عالی

94/0  

مدیریت 
  ايحرفه

(بار عاملی 
تبه مر
  ))91/0اول(

اجراي بهترین 
هاي مرتبط شیوه

  ايبا مدیریت حرفه
82/0  

  75/0  قدرت ریسک
متعجب و 

زده شدن  شگفت
از چگونگی 
  بهبود کارها

58/0  
تقویت همکاري 

 هاي مؤسسه بین 
 آموزش عالی و 

  وکار کسب
93/0  

ریزي  برنامه
 استراتژیک دقیق و

آگاهانه براي 
وري، ارتباط آنو

اتژي و مستقیم استر
  وريآاهداف با نو

91/0  

هاي  حل راه
خالقانه براي 

  مسائل
73/0  

 جوي و جست
، فنون و ها روش

  ابزار جدید کار
77/0  

توانمندسازي 
  و تمرکززدایی

(بار عاملی 
مرتبه 

  ))96/0اول(

توانمندسازي 
کارکنان و 

تمرکز  عدم
واحدها، مدل 

مستقل حکمرانی 
مشارکتی در 

  دانشگاه

72/0  

 سیستم تضمین
کیفیت مداوم در 

هر بخش از 
سسه آموزش ؤم

عالی، شامل مفهوم 
کلی مدیریت 

کیفیت در 
فرایندهاي 

  مدیریتی

80/0  

 ها، ایده
محصوالت و 

خدمات جدید از 
 نفعان ذي طرف 

  یا مشتریان

69/0  
هاي  حل  ارائه راه

اساسی براي حل 
  مشکالت

83/0  

کار گروهی و 
  يمتقابل اعضا

علمی و  هیأت
همکاري 

اي در  رشته بین
واحدهاي مختلف 

سازمانی، ایجاد 
هاي کاري محل

  تخصصی

73/0  

مدیران یا رهبران 
 آموزش عالی 

نقش الگو  عنوان به
براي دیگر 
کارکنان در 

وري، با نقش آنو
اصلی براي 

برقراري ارتباط در 
، وکار کسب حوزه 

سازي و  شبکه
 گفتمان 

82/0  

                                                        
1. De Jong & Den Hartog 
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رهبري 
  کارآفرینی

بار 
  بارعاملی  وشمند نوآوريمدیریت ه  بارعاملی  فرهنگ باز و آزادي  بارعاملی  رفتار نواورانه  عاملی

ي ها فعالیت
ورانه در حوزه آنو

  دانشگاه

شان دادن شور و ن
شوق براي کار 

  خود
74/0  

یافتن 
رویکردهاي 
جدید براي 
  انجام وظایف

86/0  

ایجاد یک محیط 
ارتباطی باز، 

جلسات منظم و 
هاي ارتباطی کانال

 در بین 
 هاي مؤسسه

آموزش عالی، 
هاي پلتفرم

تخصصی براي 
تبادل بهترین شیوه 
  در زمینه آموزش

ایجاد   85/0
ساختارهاي 

سازمانی 
  دجدی

(بار عاملی 
مرتبه 

  ))83/0اول(

ظهور گسترده 
ها و موقعیت

مرتبط  يواحدها
با ساختار سازمانی 

با اهداف  ،جدید
ویژه در حمایت از 

نوآوري در 
  آموزش

90/0  

انداز   داشتن چشم
 آینده براي 

  خود وکار کسب
79/0  

مشتاق کردن 
افراد مهم 

سازمانی براي 
هاي ایده

  نوآورانه

81/0  

مشارکت 
جویان در دانش

ساختارهاي 
گیري و  تصمیم

  مدیریت

79/0  
ادغام واحدهاي 

سازمانی یا 
ها در  دانشکده

  دانشگاه
92/0  

 و  ها چالش
به من براي  فشارها

عمل به شیوه 
  نوآورانه

77/0  

متقاعد کردن 
 براي افراد 

حمایت از 
ي ها ایده

  نوآورانه

81/0  

آزادي علمی در 
 د تصمیمات رمو

در مورد  استادان
ي برنامه و احتوم

  روش مورداستفاده

71/0  

مدیریت 
منابع انسانی 

شفاف و 
  نوآورانه

(بار عاملی 
مرتبه 

  ))80/0اول(

حمایت از 
تحصیالت 

ژه وی به ،دانشگاهی
در قالب آموزش و 

منظور  به ،توسعه
جبران افزایش 

فشار بر کارکنان 
در دستیابی به 

هاي مرتبط   مهارت
با ابزارهاي جدید 

ICT  

88/0  

هاي چالش حل
 جاري در 

  وکار کسب
81/0  

معرفی منظم 
ي ها ایده

نوآورانه براي 
  وظایف کاري

82/0  

مقررات روشن 
براي ارزیابی 

کارکنان، فراوانی 
سنجش، شامل 

پتانسیل نوآورانه 
براي شرایط و 
سیستم ارزیابی 

  استادانجامع از 

87/0  

مشارکت در 
انگیزش از طریق   86/0  اجراي ایده

رداخت مالی پ
  نوآورانه

تالش براي   85/0
  86/0  توسعه ایده

CR 90/0    94/0      93/0 ،
87/0      

91/0 ،
91/0 ،
91/0  

AVE 55/0    63/0      88/0 ،
58/0      

71/0 ،
83/0 ،
75/0  

، 87/0      93/0    88/0  آلفاي کرانباخ
82/0      

86/0 ،
79/0 ،
84/0  
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  ها یافته

  شناختی جمعیت ) توصیفالف
انسـانی،   درصـد علـوم  46عبـارت اسـت از:    شـناختی پاسـخگویان پـژوهش    جمعیتتوصیف 

   بودند. نفر مرد 166نفر زن و  27درصد علوم پایه که 33مهندسی و  -درصد فنی21

   :ساختاري مدل آزمون و بررسی) ب
 R2هـاي  ، و ارزش)Beta(هاي پژوهش از طریق ضـرایب مسـیر  و فرضیه PLSمدل ساختاري 

 tزیرنمونه) براي محاسبه مقـادیر آمـاره   500همچنین از روش بوت استراپ(با  پذیر است.امکان
)، میانگین و انحـراف معیـار   2تعیین معناداري ضرایب مسیر استفاده شد. با توجه به جدول( براي

 خـوب اسـت. همچنـین    هـا  و پراکندگی داده بوده نشان داد، وضع موجود باالتر از حد متوسط
وجـود دارد. تمـام   اي یجـاد سـاختار سـازمانی جدیـد و مـدیریت حرفـه      بیشترین همبستگی بین ا

 AVEهـا، جـذر   هسـتند. بـراي بررسـی روایـی واگـراي سـازه      ادار معنـ نیز  01/0روابط در سطح 
هـاي  اش بـا سـازه  نشانگر آن است که همبستگی آن سازه با نشانگرهاي خود بیشتر از همبستگی

بارهـاي عـاملی    اغلـب )، 1با توجه به جـدول(  ست.هادیگر است که نشانگر روایی مناسب سازه
دهنـده اعتبـار    و آلفـاي کرانبـاخ نشـان    AVEو   CR ،آمده است. از طرفـی  دست به  50/0باالي 

  .استها کافی سازه

 ها  مؤلفهمیانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی . 2جدول 
  7  6  5  4  3  2  1  معیارانحراف  میانگین  هامؤلفه 

              74/0  57/0  80/3  کارآفرینی رهبري .1
            73/0  61/0  71/0  76/3  ورانهآرفتار نو .2
          75/0  48/0  30/0  70/0  92/3  خارجی نفعان ذي . همکاري با 3
        76/0  62/0  60/0  41/0  67/0  95/3  توانمندسازي و تمرکززدایی .4
      74/0  45/0  43/0  59/0  47/0  72/0  86/3  ايمدیریت حرفه .5
    74/0  69/0  46/0  47/0  52/0  44/0  73/0  88/3  اد ساختار سازمانی جدیدایج .6
  75/0  49/0  54/0  31/0  21/0  52/0  55/0  76/0  93/3  مدیریت منابع انسانی شفاف و نوآورانه .7

  P< 0.01شده هستند.                      توجه: اعداد روي قطر ماتریس همبستگی، جذر میانگین واریانس استخراج
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  مدل آزمون شده پژوهش(ضرایب استاندارد). 2 شکل

  
ایـن  )، مدل معادالت ساختاري با ضـرایب اسـتاندارد ارائـه شـده اسـت.      2با توجه به شکل (

  در سطح قابل قبول برازش شده است. ،با توجه به جداول و ضرایب ،مدل

  پژوهششده متغیرهاي   و واریانس تبیین tاثرات مستقیم، غیرمستقیم، . 3جدول 
  واریانس تبیین شده  کل  T  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  مسیر

  58/0          به رفتار نوآورانه از
    61/0  34/3  32/0  29/0  رهبري کارآفرینی

      87/4    35/0  فرهنگ باز و آزادي
      82/2    30/0  مدیریت هوشمند نوآوري
  17/0          به فرهنگ باز و آزادي از

    41/0  02/5    41/0  رهبري کارآفرینی
  33/0          ازي به مدیریت هوشمند نوآور

    58/0  28/6    58/0 رهبري کارآفرینی
  

رهبري 
 کارآفرینی

رفتار 
 نوآورانه

59/0  
 

 فرهنگ باز
17/0  

 همکاري
65/0  

 مدیریت نوآوري
33/0  

ايمدیریت حرفه  
82/0  

ت منابعمدیری  
65/0  
 

 ساختار
68/0  

ییتوانمندساز  
93/0  

96/0 81/0 

41/0 

58/0 

29/0 

35/0 

30/0 

80/0 83/0 90/0 
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 و بـین، شـده متغیرهـاي مـالك از طریـق متغیـر پـیش       دهنده واریانس تبیین نشان ،)3جدول (
شـده   شاخص برازش بخش کلی مدل آزمـون  ،)4در جدول (. استاثرات مستقیم و غیرمستقیم 

  .استکه مناسب  بوده  50/0براي نمونه مورد بررسی 

  شاخص برازش بخش کلی مدل اجرایی پژوهش. 4 جدول
Average AVE 푅  푅 × Communality 퐶표푚푚푢푛푎푙푖푡푦 × 푅 (GOF) 

70/0  36/0  25/0  50/0  

 گیريبحث و نتیجه
مـدیریتی در جهـت   هـاي نـوآوري در ابعـاد مختلـف فرهنگـی و      محركبررسی و شناخت 

نیازمند هدایت در مسـیر اصـلی در    دیگر، از طرفی .طلبدمی اي توجه ویژه ،ایجاد رفتار نوآورانه
نقش رهبري  در این میان که استهاي متغیر جهت کاهش نااطمینانی و درك درست از محیط

رهبـري  بررسی نقش  ،هدف تحقیق طور که گفته شد،  همانتواند برجسته باشد. کارآفرینی می
هاي نوآوري و رفتار نوآورانه در آموزش عـالی اسـت. نتـایج    کارآفرینی در فرایندهاي محرك

ادار مثبت و معنـ  انه  تأثیرفرضیه اول پژوهش نشان داد، رهبري کارآفرینی بر رفتار کاري نوآور
-هاي جدید و شناخت پیچیدگیرهبري کارآفرینی در برابر چالش ،توان گفتداشته است. می

دهـد.  درسـت افـزایش مـی   هاي  مسیر نوآوري، قدرت تحلیل و ریسک افراد را در تصمیم  يها
گیـري   در نتیجـه جهـت   .کنـد  هـاي آینـده آمـاده مـی    رهبري کارآفرین، سازمان را براي چـالش 
همچنـین  . (McGrath and MacMillan, 2000) دهـد عملکرد، ادراك و قطعیت را افـزایش مـی  

هـاي رهبـري داراي نقـش اساسـی بـر رفتـار نوآورانـه کارکنـان         تحقیقات نشان دادنـد، رویکرد 
  )Afsar et al., 2014; Somech, 2006(هستند

با توجه به فرضیه دوم تحقیق، رهبري کارآفرینی بر محرك نوآوري(فرهنگ باز و آزادي، 
هـاي  توان گفت در فرایند نوآورشدن سـازمان بوده است. می مؤثر  ،مدیریت هوشمند نوآوري)

وجود داشته باشـد کـه نقـش بازدارنـده در عملکـرد      در مسیر تواند میی موانع متفاوت ،یآموزش
 منابع، شفافیت جهت در سازنده نقش ،هامحرك این در حالی است که سازمان خواهند داشت.

در  يهاي جدیدایده ،رهبري کارآفرینی. دارند تمرکززدایی و توانمندسازي اي،حرفه مدیریت
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هـا نشـان داده اسـت کـه متغیـر رهبـري،       ر برابر تغییر ارائه خواهد کرد. یافتهها دفرآیند محرك
کنـد و رهبـران بـر    بینـی مـی   سازي نقش و حمایت از نـوآوري، فرهنـگ نـوآوري را پـیش     مدل

 ,Villaluz & Hechanova)گذارنـد مـی  تـأثیر  هـا  نوآوري از طریق استراتژي، ارزیابی و پـاداش 

-می مهم در ایجاد فرهنگ نوآوري در سازمان یرهبري را عاملنیز  تعدادي از مطالعات. (2018
  . (Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Sarros et al.,2008)دانند

نتــایج فرضــیه ســوم تحقیــق نشــان داد، محــرك نوآوري(فرهنــگ بــاز و آزادي، مــدیریت   
نقش اصلی  فرهنگ ،توان گفت بوده است. می مؤثر هوشمند نوآوري) بر رفتار کاري نوآورانه 

هاي اساسـی خـارج از نگـاه     مؤلفه  ی کهفرهنگبراین،  عالوه .در پذیرش نوآوري خواهد داشت
دهـی صـحیح     کنـد. بـراي جهـت   در عرصه تغییرات نقش آفرینـی مـی   داشته باشد، سنتی و آزاد

در حـوزه   بایـد  بـه ایـن منظـور    .یابـد ضـرورت مـی   نفعـان  ذي فرهنگ، همکاري بـا مشـتریان و   
حرکـت بـه سـمت تغییـر     . امـا  هاي مختلف سیستم آموزشـی قـدم برداشـت    زي عرصهتوانمندسا

گیـري و  تمرکززدایی در عرصه تصـمیم  در این میان که استسازمان  بودن بنیادي نیازمند سیال
نیازمنـد تصـمیمات    هـم  تغییـرات  ،از طرفـی   داشـته باشـد.   نقش کلیـدي  دتوانسازي میتصمیم

  ،منابع ورودي در یـک سـازمان  . استجهت اقدامات درست هوشمندانه در عرضه مدیریتی در 
جریـان اطالعـات را تشـویق     نیـز  . ساختار و فرهنگ سازمانیهستندمهم براي نوآوري  یمحرک
تـا   ی اسـت انگیـزه در فراینـد نـوآوري منبـع مهمـ     همچنـین  دهند. و خالقیت را ترویج می کرده

. مـدیریت  (Adams & et al, 2006 ) اطمینان حاصل شـود کـه افـراد در سـازمان درگیـر هسـتند      
 منجر است که به نوآوري ییها فعالیت فرایند فعال و آگاهانه کنترل سازمان و اجراي  ،نوآوري

  (Hansen & Birkinshaw, 2007)شودمی
نشــان داد، رهبــري کــارآفرینی از طریــق محـــرك      نیـــز نتــایج فرضــیه چهــارم تحقیــق    

بـوده   مؤثر بر رفتار کاري نوآورانه  ،د نوآوري)نوآوري(فرهنگ باز و آزادي، مدیریت هوشمن
فرهنگـی و    ،کـارآفرینی  هـاي  کنـار هـم قـرار گـرفتن عامـل رهبـري در عرصـه        بنابراین،است. 

افزایی در  با رویکرد همتوان  رو می ازاین د. در نوآوري بازي کن يبیشتر نقشد توانمدیریتی می
رانــه، میــزان اعتمــاد را افــزایش داد و هــا و رهبــري کــارآفرینی در رفتــار کــاري نوآو محــرك
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. رهبـران  کـرد کـارگیري بیشـتر نـوآوري ترغیـب      علمـی را در بـه   هیـأت   يدانشجویان و اعضا
ــی  ــارآفرین م ــانون   ک ــی ق ــش اخالق ــد نق ــه  توانن ــازارگرایی و وظیف ــی، ب ــا  گرای ــی را ایف گرای

طـور مسـتقیماز    به). افراد در کارهاي نوآورانه در محل کار 1397کنند(آقامحمدي و همکاران، 
-نفس خالق به کـار ادامـه مـی    شناختی و اعتماد به طریق تعهد سازمانی، احساس دسترسی روان

هـا، انتظـارات نتیجـه،    کننـده در نـوآوري   عوامل تعیین .(Vinarski-Peretz & et al, 2011 ) دهند
  .(Cingöz & Akdoğan, 2011) روابط گروهی و سازمانی است مسئله و  رهبري، سبک حل 

تـوان  مـی  ،ایجاد تفکر مثبت و خالق از طریق رهبري در فرایند نوآوريبه این ترتیب براي  
 بخـش  . رهبـري الهـام  کـرد  پذیرش تغییرات در جهت افزایش کارایی جلـب   بهنگاه سازمان را 

هاي جدید موریت و هدف در مورد اهمیت انجام کار، تحریک روشأم شامل این موارد است:
تحـرك و   . رودبیش از آنچـه انتظـار مـی    کار ل و تشویق افراد گروه به انجامتفکر و حل مشک

دانش از محیط کار مشـترك  . کسب پویایی منبع مهمی براي انتقال دانش جهت پایداري هستند
امل مهم براي ایجاد یک رابطـه پایـدار و سـازنده بـین دانشـگاه و بخـش       وع دیگر نیز و فرهنگ

و بـراي   ی نوآورانـه مربیـان،   یمنظـور بهبـود توانـا    ). بـه 1397کاران، مجد و هم(باقري اند تولیدي
در اولویـت قـرار    ، باید آمـوزش توانایی دانشجویان در خواندن، بازیابی و تفکر انتقادي افزایش

تواند با آموزش آگاهی پژوهشی و روحیـه نـوآوري، توانـایی نـوآوري     پس دانشگاه می  گیرد.
و پـردازش اطالعـات بهبـود     وتحلیـل  تجزیـه  ري نحـوه دسـتیابی،   دانشجویان را در فرایند یادگی

رهبران کارآفرین با یک مدل آمـوزش مـداوم براسـاس تعامـل      از طرفی، .(Wang, 2010)بخشد
هاي یادگیري در محل کـار   مربیان را از طریق تمرین شیوه باید موردنیاز توسعه علمی و تحقیق،

به تفکر در مـورد   را ها کار گیرند و آن ا دانشجویان بهاین روش را بهم و مربیان  ساختهتوانمند 
 عنوان به  نیز . رهبران(Hietanen & Kesälahti, 2017)دعوت کنند کار  عنوان به مطالعه و درس 

ها هنر تشکیل تیم ،مدیریتاعمال ي جدید و ها روشبه ایجاد مسیرها و  ، باید پیشگامان ریسک
-نفـس و تمایـل بـه پـذیرش چـالش       مسـئولیت، اعتمادبـه   را مدنظر قرار دهند. آمـوزش پـذیرش  

گیــري و  واگـذاري اختیـارات و دخالــت دانشـجویان در سـاختار مــدیریت و فراینـد تصـمیم      ،ها
 ;Humphrey, 2013( موردتوجـه قـرار گیـرد   نیـز بایـد    افزایش هوش هیجانی رهبران کارآفرین
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Dedze & Racko, 2015(. ــه رهبــري   همچنــین ــه توجــه ب ــوان ب ــار ارز عن ش فرهنگــی در رفت
فرهنگـی در   تحقیقات بین و کشف زمینه رهبري با توجه به نقش فرهنگ اجتماعی  ،کارآفرینی

  .(Stephan & Pathak, 2016)کارآفرینی ضرورت دارد

  اجرایی و پژوهشیهاي پیشنهاد 
ــري روش ،مطالعــه حاضــر ــر مــؤثر هــاي رهب ــه در دانشــگاه  محــرك ب ــار نوآوران ــا و رفت  ه

 ،بینــی رفتــار نوآورانــه بــراي پــیش شــود مــیرا نشــان داده اســت. پیشــنهاد  لوچســتانوب سیســتان
هـاي  سازي ایـده  هاي فرهنگی و ساختاري در جهت توسعه و پیاده فاکتورهاي رهبري و محرك

با تمرکززدایی و دخالـت دانشـجویان   توانند  میجدید موردتوجه قرار گیرد. رهبران کارآفرینی 
نیـز  . مربیـان  کنندهاي خالقانه کمک ها را براي ایجاد و اجراي ایده آنگیري،  در فرایند تصمیم

به دانشجویان آموزش دهند.  ،نوآورانه هاي بیان استراتژي وسازي نقش مدیران  با مدلتوانند  می
بــا اهــداف  ، بایــدتکــارات نوآورانــهاب منظــور حمایــت از   از طرفــی، مــدیریت منــابع انســانی بــه

اهنگ شود و منابع انگیزشی و ترغیبی در جهت رفتـار نوآورانـه لحـاظ    استراتژیک دانشگاه هم
بـه   ، بایـد لحـاظ کـردن دروس اختیـاري کـارآفرینی در مقـاطع کارشناسـی        بـه  گردد. باتوجـه 

عوامـل محیطـی و   همچنـین  هاي رهبري کارآفرینی و رفتار نوآورانه توجه جدي شود. سرفصل
هـاي  کارگـاه  قـرار گیـرد و از رهبـران کـارآفرین در    بر رفتار نوآورانه مورد تحلیل  مؤثر فردي 

هـاي مختلـف علمـی و    در حـوزه  نیـز  از تجـارب کشـورهاي دیگـر   تـوان   میویژه دعوت شود. 
  .کرد عملیاتی استفاده 

  یدر یـک منطقـه جغرافیـای   و دانشـگاه  یـک  درتنهـا  کـه  است  محدودیت اصلی تحقیق این
نگاه عمیق نسـبت بـه    ،یتوجه صرف به روش کمبنابراین اجرا شده است.  وبلوچستان) (سیستان

. از اسـت  گیـري هدفمنـد    فاکتورهاي تحقیق را محدود کرده که نیازمنـد کـار کیفـی بـا نمونـه     
همخوانی کامل ابزار و اسـتراتژي سـازمانی    دهندگان از طریق عدم  احتمال ابهام در پاسخ ،طرفی

هـاي  تـر و بـا لحـاظ کـردن سـبک     ردهگسـت  اي توانـد در جامعـه  وجود دارد.  مطالعات آینده می
ها در جهـت ایجـاد   ها و انگیزش، مدیریت استراتژیک، نگرشوکار کسبریزي  رهبري،  برنامه

 رفتار نوآورانه انجام گیرد.
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