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چکیده
با توجه به نقش دانشگاه در پیشرفت جامعه و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خالق ،مدیران دانشگاه باید توجه
ویژه ای به اعضای هیأت علمی داشته و ضمن مهیا ساختن زیرساخت مناسب؛ باید آنان را تشویق به ارتباط با صنعت و
ارائه ایدههای جدید برای توسعه جامعه نمایند .از اینرو ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولگرای مدیران
بر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است .پژوهش حاضر به لحاظ
هدف کاربردی و از منظر روش و استراتژی ،یک پژوهش توصیفی – پیمایشی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل
اعضای هیأت علمی فعال دانشگاه خلیج فارس به تعداد  230نفر است .روش نمونهگیری بهصورت خوشهای و نمونه
دردسترس به تعداد  170نفر میباشد .این پژوهش مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری بوده و برای تجزیه و تحلیل
دادههای به دست آمده از پرسشنامهها از نرم افزار آماری  SPSS22و  SMART PLS3استفاده شده است .روایی
ابزار پژوهش با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد سنجش قرار گرفت .همچنین ،بهمنظور سنجش پایایی ابزار پژوهش
از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار باالتر از  0/7محاسبه گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
فرضیههای تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحولگرا بر کارآفرینی استراتژیک و همچنین تاثیر مثبت و
معنادار رهبری تحولگرا با نقش میانجی گری آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک می باشد.
واژههای کلیدی :آوای سازمانی؛ دانشگاه خلیج فارس؛ رهبری؛ رهبری تحولگرا؛ کارآفرینی استراتژیک
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Abstract
Given the role of the university in the development of society and the training of
efficient and creative human resources, university administrators should pay special
attention to faculty members and while providing the appropriate infrastructure; they
should be encouraged to connect with industry and come up with new ideas for
community development. Therefore, the purpose of this study is to investigate the
effect of managers' transformational leadership on organizational voice and strategic
entrepreneurship of faculty members of Persian Gulf University. The present study
is a descriptive-survey research in terms of method and strategy. The sampling
method was cluster sampling and available sampling. The statistical population of
the study includes 230 active faculty members of Persian Gulf University. The
sampling method was clustered and the sample was available to 170 people. This
research is based on structural equation modeling and SPSS22 and SMART PLS3
statistical software have been used to analyze the data obtained from the
questionnaires. The validity of the research instrument was assessed using the
validity of content and structure. Also, in order to measure the reliability of the
research instrument, Cronbach's alpha coefficient was used, which was calculated
higher than 0.7. The results of the analysis of research hypotheses show the positive
and significant impact of transformational leadership on strategic entrepreneurship
and also the positive and significant impact of transformational leadership with the
role of Organizational voice mediation on strategic entrepreneurship.
Keywords :Organizational Voice; Persian Gulf University; Leadership;
Transformational Leadership; Strategic Entrepreneurship.
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مقدمه
امروزه ،بسیاری از سازمانها با یک محیط پویایی که دارای تغییرات سریع فننآوری ،عندم
توانایی مدیریت چرخهی عمر تولید و جهانی شدن از ویژگیهای اصلی آن به حساب میآید،
مواجنه هسنتند ( .)Gumusluoglu & Ilsev, 2009در خصنو

آمنوزش عنالی نینز برنامنه سنوم

توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،با توجه ویژهای که به حوزه کنارآفرینی داشنته
است تصویب طرح توسعهی کارآفرینی در دانشگاههای کشور (کاراد) صنورت گرفتنه کنه بنه
اقداماتی در سطح بعضی از دانشگاههای کشور منتهی گردیده است (حسنی ،بهنادری و کنا
زاده بیطالی .)1395 ،امروزه سنازمانها جهنت رشند ،موفقینت و بقنا در ینک محنیط پنرتالط ،
نیازمند ایجاد ارزش و ثروت هستند؛ بنابراین شناخت فرآیند خلق ثروت یکی از اهنداف اصنلی
پژوهشهای دانشگاهی است (رضنوی ،احمندپور دارینانی و شنهریاری .)1393 ،در اینن مینان،
کارآفرینی استراتژیک بنا ادغنام کنارآفرینی و اسنتراتژی بنرای خلنق و اجنرای اسنتراتژیهای
کارآفرینانه ایجاد ثروت ،شامل اقدامات کارآفرینانه با گرایش مندیریت اسنتراتژیک اسنت .از
اینرو ،کارآفرینی استراتژیک به رفتارهای جستوجو کنننده مزینت و فرصنت اشناره میکنند
(.)Hitt et al, 2011
از سوی دیگر ،امروزه راهکارهای خلق مشنارکت و ابنراز عقینده و ا هنار نظنر کارکننان،
بنهعنوان اسنتراتژی ترویجنی بنرای رقابتپنذیری تجناری سنازمان و مندیریت مننابع مندنظر
پژوهشگران تلقی میشود (رجب پنور .)1397 ،جهنت بهرهبنرداری مفیند از عقایند و ایندههای
کارکنان ،الزم است تا بسترهای الزم برای کارکنان مهینا گنردد .اینن موضنور در قالنب آوای
سنازمانی در مباحننل علمننی مندیریت مطننرح شننده اسنت (اردالن ،قنبننری و محمنندی.)1394 ،
بررسی ادبیات نشاندهنده یکی از عوامنل بسنیار مهن در تحقنق کنارآفرینی و آوای سنازمانی،
رفتار رهبری است (قهرمانی و همکاران .)1390 ،موضنور رهبنرو و تنأثیری کنه بنر کنارایی و
اثربخشى سازمان میگذارد از جمله مباحثى است که دارای سابقهاو طنوالنى بنوده و ا هنارات
متفاوتی در خصو

آن بیان گردیده است .رهبری برای سازمانهای قرن بیست و یک  ،عاملی

کلیدی به حساب میآید ( .)Zame, Hope & Respress, 2008در بین نظریههای ننوین ،رهبنری
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تحولگرا از جمله سبکهای رهبنری میباشند کنه تحقیقنات متفناوتی در خصنو

آن انجنام

گردیده است.
یکی از اهداف اساسی کشور به ویژه سنند چشن انداز جمهنوری اسنالمی اینران ،تبندیل
جامعنه ایراننی بنه جامعنهای ننوآور و کنارآفرین در افنق  1404و در نتیجنه ،بهرهمنندی
دانشگاههای کشور از ویژگیهای دانشنگاههای نسنل سنوم و کنارآفرین میباشند .لنذا ،بایند
تحولی اساسی در الگوهای آموزش و پژوهش در نظام دانشگاهی رخ داده و نسل جدیدی از
دانشگاهها بصورت دانشگاه کارآفرین ،جایگزین دانشگاههای سنتی آموزش محور و پژوهش
محور گشته و پیشنتازان عرصنه آمنوزش عنالی در آیننده باشنند و مهارتهنا و تواناییهنای
کارآفرینی جامعه دانشگاهی (دانشپژوهان ،فارغالتحصیالن ،اعضای هیأت علمی ،مندیران و
کارکننان) کنه بیشنتر از همنه در معنر

رونند ننوآوری و کنارآفرینی هسنتند ،ارتقنا یابند

(اردبیلی ،رحمانی و ویسی .)1398 ،در سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس (افنق  1404هجنری
شمسی) نیز ،سه هدف راهبردی طراحنی و پنیش بیننی شنده اسنت کنه عبارتنند از -1 :ارتقنای
جایگاه علمی دانشگاه -2 ،تبدیل دانشگاه به یک دانشنگاه نسنل سنوم ینا دانشنگاه کنارآفرین،
 -3بین المللی شدن دانشگاه و مرجعیت علمنی در حنوزه خلنیج فنارس؛ کنه همنه اینن اهنداف
راهبردی جز با پشتیبانی و حماینت اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه امکنان پنذیر نخواهند بنود.
بنابراین ،با توجه به سند چش انداز توسعه و توجه ویژهای که باید به دانشگاهها به عنوان محنور
اصلی توسعه همه جانبه کشنور ،گنردد؛ بنه نظنر میرسند کنه در اینن راسنتا ،مطالعنه رفتارهنای
سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه باعل سرعت هرچه بیشتر در دستیابی به اهداف نهایی در
این زمینه خواهد شد .از اینرو ،هدف پژهش حاضر بررسنی تنأثیر رهبنری تحنولگرا بنر آوای
سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلنیج فنارس میباشند .جنبنهی
جدید و نو بودن پژوهش حاضر اینن اسنت کنه در سنطح تحقیقنات داخلنی و حتنی تحقیقنات
خارجی ،برای نخستین بار تأثیر رهبری تحولگرا بنر آوای سنازمانی و کنارآفرینی اسنتراتژیک
اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس مورد بررسی قرار میگیرد.
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مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری تحولگرا

1

امروزه کارکنان با اسنتعداد و مجهنز بنه داننش روز از مهمتنرین سنرمایههای ارزشنی ینک
سازمان محسوب میشوند و با توجه به قدرت ایده پردازی و خلق محصوالت جدیند ،سنازمان
را در مسیر توسعه و پیشنرفت قنرار میدهنند (عنامری .)1399 ،تعناری

رهبنری هماننند تعنداد

محققانی که آن را مورد مطالعه قرار دادهاند ،متعندد اسنت .برخنی از اینن تعناری

عبارتنند از:

رهبری به معنای هدایت گروهها یا سازمان به سوی تحول سنازنده بنا تعینین جهنت و همسنویی
افراد با استراتژیهای الزم برای دستیابی به چش انداز میباشند( .)Guzmán et al, 2020رهبنری
فرآیندی است که سبب میشود مردم تمام تالش خود را برای رسیدن به هدفی مطلوب به کنار
گیرند و می توان آن را توانایی ترغیب دیگران بنه رفتنار متفناوت تبینین کنرد ( Katsaros et al,

 .)2020امروزه تغییرات وسیع و جهانی شدن ،نیازمند یک شیوه رهبری متمایز و ننوین میباشند
که با بهرهگیری اثربخش بتواند از منابع انسانی و مادی در جهت تحقق اهداف سازمانی ،سنبب
توسعه رفیتها گردد (بختیاری .)1399 ،یکی از سبکهای جدید ،رهبری تحولگرا میباشند
که مبنای پژوهش حاضر است .باس و آولیو ( )1991بینان کردنند کنه رهبنران تحنولگرا قنادر
هستند با خلق انگیزه و اشتیاق در پیروان سنبب بهبنود کنارکرد آنهنا گردنند و از طرینق خلنق
حسی اشتیاقآور ،خواستههای باارزشتری از پیروان خویش درخواسنت نماینند (

Kayzouri et

 .)al, 2018از نظر بس و آوولیو رهبری تحولآفرین از طریق چهنار بعند ینا عامنل کلنی محقنق
میگردد که عبارتند از )1 :نفوذ آرمانی :بعد نفنوذ آرمنانی بنه افتخنار ،تکنری و تعهند قاطعاننه
پیروان نسبت به رهبر خود که حسی آرمانگونه را تداعی میکند ،اشاره دارد .این موضور یا به
علت دارا بودن خصوصیات شخصیتی ویژه یا کاریزماتیک یا رفتارهای خا

که از خود نشنان

میدهند ،میباشد ( )2 .)Kirkbride, 2006انگیزش الهامبخش :اینن عامنل رهبراننی را توصنی
میکند که از زیردستانشان خواستههای زیادی دارند و به آنها بهوسیله تحریک ،الهنام داده تنا
تعهد خود را بهعنوان بخشی از چش انداز مشترک سازمان نشان دهنند (.)Moriano et al, 2014
1. Transactional leadership
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 )3ترغیب ذهنی :ترغیب ذهنی قادر است رهبران را در شناساندن شنیوههای ننوین نگریسنتن بنه
مشکالت گذشته به کارکنانشان یاری کند ،تا آنها تجربههای الزم را جهنت دیندن مشنکالت
بهمثابننه مسننئله حلشننده فرابگیرننند و روی راهکارهننای عقالنننی تأکینند نمایننند و رفیتهننا و
توانمندیهای خویش را باال ببرند (محرابی )4 .)1392 ،مالحظه فنردی :در برگیرننده توجنه بنه
تفاوتهای فنردی زیردسنتان و تعامنل بنا فنرد فنرد آنهنا و ترغینب آنهنا بهوسنیلهی تفنوی
اختیارات جهت فراگیری تجربههای الزم و زمان گذاشتن برای تعلی رفتار و ارتباط با اشنخا
جهت توسعه و افزایش قابلیتهای پیروان است (دشتکی.)1392 ،
آوای سازمانی

1

محیطهای کاری کنونی ،که به سنرعت در حنال تغیینر اسنت و بنه طنور فزاینندهای رقنابتی
شدهاند ،از کارکنان بیش از هر زمان دیگری انتظنار منیرود کنه ایندههای جدیند و مفیندی را
درباره محصوالت ،خدمات و رویه های کاری ارائه دهند (افخمی اردکانی ،رجب پنور و علنی
محمدی اردکانی .)1400 ،رفتار آوا بر بیان سازنده با هدف بهبود ،به جای صرفاً انتقناد ،اشناره
میکنند ( .)Hu et al, 2018آوای سنازمانی عبنارت اسنت از بحنل در خصنو
مدیران ،ارائه راهحلها و دیدگاهها به قسمتهای مختل

مشنکالت بنا

نظینر مننابع انسنانی ،ارائنه دیندگاهها

برای تحول در یک روال کاری از طریق گفتگو بنا انجمنهنا ینا متخصصنان سنازمانی( Travis,

 .)Gomez & Mor Barak, 2011آوای سازمانی به معنای ارائه پیشنهادهایی بنرای تغیینر میباشند
که هدف آنها بهبود وضعیت موجنود اسنت ( .)Ng, Van Dyne & Ang, 2019در بحنل آوای
سازمانی مدلها و ابعاد متفاوتی وجود دارند که در اینن پنژوهش از ابعناد آوای سنازمانی مندل
داین و همکاران )2003( 2استفاده شده اسنت .اینن مندل روی سنه باعند اصنلی تأکیند دارد کنه
عبارتند از )1 :آوای نور دوستانه :اغلب صاحبنظران ،آوا را به مثابه رفتناری بنا هندف و منظنور
مثبت تلقی میکننند .ون داینن و لپنین )1998( 3آوای ننور دوسنتانه را بنه مثابنه ننوعی از رفتنار

1. Organizational Voice
2. Dyne et al
3. Dyne & Lepine
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نمودهانند کنه تمرکنز آن روی ارائنه دیندگاههای دگرگونسناز بنا

هدف توسعه و اصالح و برمبنای همکاری با دیگران تا صرفاً انتقاد از وضعیت موجود میباشند.
 )2آوای تدافعی :بهمنظور تعری

آوای تدافعی ،از مفهومسازی دو نور سکوت یعننی سنکوت

مطیع (سکوت مبتنی بر ترس) و سکوت تدافعی (سکوت مبتنی بر نناتوانی در ایجناد تفناوت در
موقعیت فعلی) که مشابه با آوای مطیع و آوای تدافعی هستند ،استفاده منیکنی  .میتنوان گفنت
که آوای تدافعی مبتنی بر ترس است )3 .آوای مطیع :به معنای ارائه نظرات ،ایدهها و اطالعنات
مربوط به کار مبتنی بر احساس تسلی میباشد .آوای مطیع سبب میشود فرد احساس کند قنادر
نیست شرایط موجود را تغییر دهد پس در اینن ننور آوا شنخظ ا هناراتی را بینان میکنند کنه
موافقتگونه میباشد و از وضعیت موجود حمایت مینماید (.)Dyne, Ang & Botero, 2003

کارآفرینی استراتژیک

1

کارآفرینی و مدیریت استراتژیک گرایشهایی هستند که از طریق عرضه مدلها و امکانات
گوناگون قادر است به کسبوکارها این امکان را بدهد تا با اسنتفاده از شناسنایی فرصنتهایی
موجود در پیرامون کسبوکارشان ،دگرگونی خلنق نماینند ،کسنبوکارها را توسنعه دهنند و
سرانجام سبب ایجاد ارزش شوند (قاسمی و کوچکیان .)1393 ،دستیابی به یک موقعیت مناسب
در بازاری پررقابت ،ایجاد قابلیتها ،منابع پنرارزش و بینظینر و تغیینر آنهنا بنه مزینت رقنابتی
بادوام صرفاً بهسیله استفاده از مدیریت استراتژیک بنرای کارآفریننان و مالکنان کسنبوکارها
امکانپذیر است (عزیزینژاد .)1396 ،کارآفرینی استراتژیک مجموعه فعالیتهایی است که از
طریق آنها شرکتها میتوانند بهصورت همزمان از مزایای رقابتی موجود بهرهبرداری کرده و
به کش

نوآوریهای اساسی ایجاد مزیت رقابتی در آینده بپردازند (.)Ireland & Webb, 2009

کارآفرینی استراتژیک شامل رفتارهایی است که هدف آن ،تقویت یا ایجناد اشنکال جدیند ینا
بهبود یافته از درآمد و مزیت رقابتی است ( .)Hughes et al, 2020کارآفرینی استراتژیک عملی
است که شامل تالشهای سازمانی برای شناسایی فرصتها با حنداکثر پتانسنیل هندایت ،ایجناد
1. Strategic Entrepreneurship

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،15شمارة  ،1بهار 1401

108

ارزش از طریق اصل کارآفرینی و استفاده از آنها از طریق فعالیتهای تاکتیکی بر اساس مننابع
سننازمانی اسننت .کننارآفرینی اسننتراتژیک نشننان دهنننده ارتبنناط بننین کننارآفرینی و منندیریت
استراتژیک است (.)Egwakhe et al, 2020
در این پژوهش مدلی که بکارگرفته شده توسط (رضنائیان ،فرتنوکزاده و ننائیجی)1391 ،
مطرح گردینده اسنت .ابعناد اینن مندل بنه شنرح زینر اسنت )1 :تفکنر کنارآفرینی :طنرز فکنر
کارآفرینی به این معنی است که سازمان در جهنت دسنتیابی کنه افکنار ننو وخنالق بنه فکنر بنه
افزایش ثروت و اشتغال زایی حرکت کند )2 .نوآوری مسنتمر :منظنور از ننوآوری مسنتمر اینن
است که طراحی محصول جدید و نوآورانه مربوط به مدت زمان خاصی نباشد کنه شنرکت ینا
سازمان از آن در طی چندین بار از آن استفاده کند؛ بلکه به این معنی اسنت کنه سنازمان بطنور
مداوم و همیشگی از آن استفاده کند و همچنین طرح نوآور بایند بنهروز و اسنتاندارد باشند)3 .
متعادل کننده اکتشاف و بهرهبرداری :متعادل کننده اکتشاف و بهرهبرداری به این صورت است
که اگر در سازمان اخترار یا اکتشاف در جهت و راستایی اهداف سازمانی شنرکت ینا سنازمان
بتواند از این طرح جدید استفاده کرده و آن را در چرخه تولیند محصنوالت خنود بکنارگیرد و
در نهایت از افکار خالق ،جدید و نو بهره الزم را ببرد (رضایی.)1396 ،
پیشینة پژوهش
 .1رهبری تحولگرا و آوای سازمانی

موسننوی ( )1398در پننژوهش خننود را بننا هنندف بررسننی تننأثیر رهبننری تحننولآفرین در
شکلگیری آوای سازمانی میان کارکنان دانشگاههای شهرسنتان کنازرون ،انجنام دادنند .نتنایج
این پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین بر شکلگیری و توسعه آوای سازمانی نقنش ایفنا
میکند و همچنین ابعاد رهبری تحولگرا یعنی انگیزش الهام بخنش ،نفنوذ آرمنانی ،مالحظنات
فردی و ترغیب ذهنی بر شکلگیری آوای سازمانی اثر میگذارد .وانن

 1و همکناران ()2019

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری تحولگرا و آوای سازمانی :یک چشن اننداز من،ثر،
انجام دادند .نتایج اینن پنژوهش نشنان داد کنه بنین رهبنری تحنولگرا و آوای سنازمانی رابطنه
1 Wang et al
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معناداری وجود دارد .از این رو فرضیه ذیل شکل میگیرد:


فرضیه اول :رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی اعضای هیأت علمی دانشنگاه خلنیج فنارس
تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 .2رهبری تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک

حسنی و همکاران ( )1395در پژوهش خود با موضور رابطن رهبنری تحنولگرا و هوینت
سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضنای هیئنت علمنی دانشنگاه تبرینز ،دریافتنند رابطنه مثبنت و
معناداری بین سبک رهبری تحولآفرین و کارآفرینی وجنود دارد .همچننین بوکامچنا)2019( 1
اذعان دارند که بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی سازمانی کارکننان رابطنه آمناری معنناداری
وجننود دارد .یمننین )2020( 2در پننژوهش خننود بننا عنننوان بررسننی نقننش رهبننری تحننولگرا و
جهتگیری کارآفرینی در حفظ کارکنان با نقش واسطهای مزیت رقابتی ،بیان میدارد که بنین
رهبننری تحننولگرا و جهننتگیری کننارآفرینی رابطننه معننناداری وجننود دارد .فننوزی ،مننارتین و
راوسانگار )2021( 3نینز بنر تنأثیر مثبنت رهبنری تحنولگرا بنر کنارآفرینی اسنتراتژیک تأکیند
داشننتهاند .همچنننین ،قهرمننانی و همکنناران ( )1390در پننژوهش خننود دریافتننند کننه رهبننری
تحولگرا بر گرایش به ارتقا دانشگاه به سازمان کارآفرین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
از اینرو ،فرضیه زیر مطرح میشود:


فرضیه دوم :رهبری تحولگرا بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج
فارس تأثیر مثبت و معنادار دارد.

 .3رهبری تحولگرا و آوای سازمانی -آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک

یافتههای آرانی و همکاران ( )1400نشان داد که رهبری تحولگرا اثر مثبت و معناداری بر
آوای سازمانی دارد .بهعبارت دیگر ،سبک رهبری تحولآفرین در سازمان ،محرک آوای
سازمانی و بازدارندهی سکوت سازمانی است و سازمانها با تغییر سبک رهبری خود به
سمت رهبری تحولگرا میتوانند شاهد مشارکت فعال کارکنان و بهرهمندی از نظرات و
1 Boukamcha
2 Yamin
3 Fauzi, Martin & Ravesangar
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ایدههای آنها باشند .نوه ابراهی و یوسفی ( )1395در پژوهش خود با موضور عوامل م،ثر بر
سکوت سازمانی ،مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی ،دریافتند م،لفههای سکوت سازمانی بر
م،لفههای کارآفرینی سازمانی رابطهی معکوس دارند .بدین معنی که نتایج نشان دهنده آن بود
که سکوت سازمانی مانعی در ایجاد و تقویت کارآفرینی سازمانی تلقی میگردد .بنابراین
آوای سازمانی میتواند باعل شکلگیری آوا در سازمان گردد .پس میتوان نتیجه گرفت با
توجه به تأثیر رهبری تحول گرا بر آوای سازمانی و همچنین تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی
استراتژیک ،آوای سازمانی در رابطهی بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک ،نقش
میانجیگری مثبت دارد .از اینرو ،فرضیههای زیر مطرح میشوند:


فرضیه سوم :آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمنی دانشنگاه خلنیج
فارس تأثیر مثبت و معنادار دارد.



فرضیه چهارم :آوای سازمانی نقش مینانجیگری مثبنت و معنناداری در رابطنه بنین رهبنری
تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس دارد.

شکل  .1مدل نظری پژوهش
آوای م یعانه

آوای تدافعی

آوای نو دوستانه

آوای سازمانی

ن و آرمانی

ت کر کارآفرینی

نوآوری م تمر

متعادل کننده اکتشا و
بهرهبرداری

کارآفرینی
استراتژیک

انگی

ا هامب ش

رهبری تحولگرا
تر یب هنی

م حظه فردی

مدل نظری پژوهش

اگرچه هیچ یک از پژوهشهای عنوان شده در باال به صورت مستقی با موضور پژوهش
ارتباط ندارند و هر یک از موضورهای مطرح شده ،تنها یک یا دو متغیر رهبری تحولگرا،
آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک را مورد مطالعه قرار دادهاند ،ولی پیشینههای ذکر
شده ،ه از لحاظ موضور و ه از لحاظ محتوا ،توانستهاند ابعاد و زوایای دید مطلوبی را جهت
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اجرای بهتر این پژوهش فراه آورند بهگونهای که توانستی ابعاد رهبری تحولگرا ،آوای
سازمانی و کارآفرینی استراتژیک را برمبنای پیشینههای عنوان شده ،استخراج کنی  .با توجه به
اهمیت رهبری تحولگرا در ایجاد آوا در سازمان و رابطه آن با کارآفرینی استراتژیک نیاز به
پژوهش حاضر به دلیل مأموریت دانشگاه خلیج فارس برای تبدیل شدن به دانشگاهی
کارآفرین ،بیش از گذشته احساس میشود .بنابراین ،طبق بررسی مبانی نظری و پیشینه
پژوهش مدل مفهومی به صورت شکل شماره ( )1ارائه میگردد.
رو شناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوردی دادهها از نور توصیفی و
از نور همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه خلنیج
فارس بوشهر است جامعه آماری شامل  230نفر از اعضنای هینأت علمنی فعنال دانشنگاه خلنیج
فارس میباشد .بر آورد حج نمونه به وسیله فرمول کوکران  144نفر بوده است که در جامعنه
مورد نظر با توجه به در دسترس بودن ایمینل و شنماره تمناس آنهنا در سنایت دانشنگاه ،بنرای
اعتماد و اطمینان بیشتر به نتایج پژوهش ،تعنداد  210پرسشننامه آنالینن بنه صنورت مجنازی ینا
غیرحضوری از طریق ایمیل و واتساپ برای اعضای هیأت علمی دانشنگاه خلنیج فنارس ارسنال
گردید و تعداد  170پرسشنامه آنالین تکمیل شده جمعآوری شد و دادهها به کمک نرم افنزار
 SPSS22و  SMART PLS3مورد تحلیل قرار گرفت .جهت اندازهگیری متغیرهای پنژوهش از
پرسشنامه استاندارد و در سه بخش رهبری تحولگرا ،آوای سازمانی و کارآفرینی اسنتراتژیک
استفاده شده است .برای سنجش متغیر رهبری تحنولگرا پرسشننامه رهبنری تحنولگرا بناس و
آوولیو ( )2000با  4مولفه مالحظات فردی ،نفوذ آرمانی ،ترغیب ذهننی و انگینزش الهنامبخش
استفاده شده است .این پرسشنامه به وسیله  19گویه مورد سنجش قنرار گرفنت .بنرای سننجش
متغیر آوای سازمانی از پرسشنامه استاندارد زهینر و اردوقنان ( ،)2011در سنه بعند آوای مطینع،
آوای تدافعی و آوای نور دوستانه با  14گویه استفاده شده است .متغیر کارآفرینی اسنتراتژیک
با  3م،لفه (تفکر کارآفرینی ،نوآوری مستمر و متعادل کننده اکتشناف و بهرهبنرداری) و بنا 12
گویه برگرفته از رضائیان و همکاران ( )1391مورد سنجش قرار گرفت.
در این پژوهش برای بررسنی رواینی صنوری و محتنوایی پرسشننامه ،از ا هنارنظر  5نفنر از
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اساتید رشته مدیریت دانشگاه خلیج فارس استفاده شده است .پس از انجام اصنالحاتی جزئنی و
حذف برخی س،االت ،پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین استفاده از پرسشنامههای بکار
گرفته شده در این پژوهش در تحقیقات و مقاالت معتبر علمنی و پژوهشنی داخلنی و خنارجی
بهصورت مکرر و متعدد بیانگر روایی محتوای مناسنب آن اسنت .در اینن پنژوهش ،عنالوه بنر
بررسی روایی محتوایی و صوری ،برای بررسی روایی سازه نیز از تحلیل عاملی تاییدی اسنتفاده
شده است .بدین منظور ،گویههایی که بار عاملی کمتر از  0/5دارند ،از تحلینل حنذف گردیند.
همه گویهها بار عاملی بیشتر از  0/5دارند .جهت پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفنای کرونبناخ
استفاده شده است .بر اساس دادههای حاصل از  170پرسشنامه گردآوری شده ،ضریب آلفنای
کرونباخ برای متغیرهای مدل بین  80درصد تا  96درصد محاسبه گردید که مقدار آنهنا از 70
درصد باالتر است .برای تجزیه وتحلیل دادهها از نرم افزار SPSS22

و  SMART PLS3استفاده

شده است .متغیرهای پژوهش و میزان ضریب آلفای کرونباخ آنهنا در جندول ( )1نشنان داده
شده است.
جدول  .1ضرایب پایایی آ ای کرونباخ سازهها
متغیرهای اصلی پژوهش
کارآفرینی استراتژیک
آوای سازمانی
رهبری تحولگرا

ضریب آ ای کرونباخ
95/0
91/0
96/0

یافتهها
ا ف) توصیف جمعیت شناختی

طبق اطالعات گردآوری شده ،اکثر گروه پاسنخ دهنندگان را منردان ( 133نفنر) ،بیشنترین
سطح تحصیالت را اعضای هیأت علمی با مدرک دکتری ( 196نفنر) ،بیشنترین سنابقه خندمت
اعضای هیأت علمی در بازهی  5تا  10سنال ( 47نفنر) ،سنن اکثرینت اعضنای هینأت علمنی در
بازهی  35تا  45سال ( 81نفنر) و همچننین اکثنر اعضنای هینأت علمنی شنرکت کنننده در اینن
پژوهش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( 20نفر) خدمت مینمایند.
ب) براز

مدل پژوهش

قبل از پرداختن به ضرایب مسیر و بررسی فرضیههای پژوهش باید بنه بررسنی بنرازش مندل
اندازهگیری پرداخته شود .با عنایت به اینکه ضنریب مینانگین وارینانس اسنتخراج شنده ()AVE
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برابر با  0/78بیشتر از 0/50؛ پایایی مرکب ( )CRبرابر با  0/86بیشتر از 0/70؛ مقندار  GOFبرابنر
با  0/58بیشتر از  0/36است ،برازش مدل اندازهگیری تأیید میشود.
جدول  .2نتایج آزمون فرضیهها به رو

مدلسازی معادالت ساختاری

ضریب استاندارد عدد معناداری
فرضیه
3/92
0/25
تأثیر رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی
5/77
0/34
تأثیر رهبری تحولگرا بر کارآفرینی استراتژیک
3/02
0/16
تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک
2/06
0/04
نقش میانجیگری آوای سازمانی در رابطه بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک

نتیجه آزمون
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

همانطور که در جدول شماره ( )1مشخظ است ،رهبری تحولگرا بر آوای سازمانی (0/25
= )p<0/000 ،t= 3/92 ، βاثر مثبت و معناداری دارد .این بدین معنی است کنه افنزایش رهبنری
تحولگرا منجر به افزایش آوای سازمانی میگردد .همچنین نتایج نشان داد رهبری تحولگرا بر
کارآفرینی استراتژیک ( )p<0/000 ،t = 5/77 ،β = 0/34اثر مثبت و معناداری دارد .اینن بندین
معنی است درصورت افزایش رهبری تحولگرا ،کارآفرینی استراتژیک افنزایش مییابند .تناثیر
آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک ( )p<0/001 ،t= 3/02 ، β= 0/16اثر مثبت و معناداری
است یعنی به ترتینب بنا افنزایش آوای سنازمانی کنارآفرینی اسنتراتژیک نینز افنزایش مییابند.
همچنین ،نقش میانجی آوای سازمانی بر روابط بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی اسنتراتژیک
( )p<0/04 ،t= 2/06 ، β=0/04اثر مثبت و معنی داری دارد که بدین معنی اسنت افنزایش آوای
سازمانی منجر به افزایش روابط بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک میگردد .شایان
ذکر است که بررسی نقش میانجی با استفاده از آزمون سوبل انجام گرفته شده است.
بحث و نتیجهگیری
سازمانها هزینههای سنگینی را بنرای جنذب و حفنظ کارآمندترین نینروی انسنانی متحمنل
میشوند؛ اما با رهبری نادرست ،توانایی و استعداد کارکنان را از بین میبرند .رهبران تحنولگرا
میتوانند از طریق اعطای قندرت بنه نینروی انسنانی ،مشنارکت دادن کارکننان در تصنمی های
سازمانی مه  ،زمینههای بروز ایدهها و نظرات را در جلسات رسمی و غیررسنمی سنازمانی و در
نهایت از طریق تکنیکهای توانمندسازی ،کارکننان را بنه ننوآوری جهنت انطبناق بنا تغیینرات
ترغیب نمایند (قربانی زاده و همکاران .)1398 ،راهبرد دانشگاه خلنیج فنارس ،تبندیل شندن بنه
دانشگاه کارآفرین (نسل سوم) میباشد و این امر جز با توجنه بنه نینروی انسنانی کنه مه تنرین
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سرمایه هر سازمانی هستند ،محقق نخواهد شد .بنابراین ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسنی تنأثیر
رهبری تحولگرا بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجیگری آوای سازمانی در بین اعضنای
هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است.
با توجه به یافتنههای پنژوهش در راسنتای فرضنیه اول ،تنأثیر رهبنری تحنولگرا روی آوای
سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و نتایج کلی بهدست آمده از بررسی مدل نشان داد که رهبنری
تحنولگرا بنر آوای سننازمانی اثنر مثبننت و معننی داری دارد .بنندین معننی کننه افنزایش رهبننری
تحولگرا منجر به افزایش آوای سنازمانی منیگنردد .بننابراین میتنوان نتیجنه گرفنت ،مندیران
دانشگاه توانستهاند به خوبی سبک رهبنری تحنولآفرین را در خصنو

اعضنای هینأت علمنی

دانشگاه خلیج فارس ،پیادهسازی نمایند .نتیجه این فرضیه پژوهش بنا تحقیقنات پیشنین از قبینل؛
رحیمنی و مظنناهری راد ( )1396و لیانن
لیان

و همکنناران ( )2017همراسننتا میباشنند .بننرای مثننال؛

و همکاران ( )2017در پژوهش خود دریافتند رهبری تحولگرا رابطنه مثبنت معننادار بنا

آوای سازمانی دارد .نتایج آنها نشان داد که سرپرستان نقش مهمنی در تنرویج آوا در سنازمان
ایفا میکنند .در حقیقت ،اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس به نوعی احساس نمودند که
ایدهها و نظرات آنها در تصمی گیریهای خرد و کنالن دانشنگاه لحناظ شنده و میتواننند در
تصمیمات مشارکت داشته باشند و همه این موارد به سبک رهبری اتخاذ شده از سنوی مندیران
دانشگاه مربوط میشود که همان رهبری تحولگرا است.
هدف دیگر این مطالعه ،بررسی فرضنیه دوم یعننی تنأثیر رهبنری تحنولگرا بنر کنارآفرینی
استراتژیک بود .نتایج حاصل برای این فرضیه نشنان داد کنه رهبنری تحنولگرا بنر کنارآفرینی
استراتژیک اثر مثبنت و معنناداری دارد .نتیجنه اینن فرضنیه پنژوهش بنا پژوهشهنایی از قبینل؛
اوجاک و اوزتورک ( )2018و فوزی ،مارتین و راوسانگار ( )2021همسو میباشد .برای مثنال؛
فوزی و همکاران ( )2021در پژوهش خود بیان داشتند که رفتارهای رهبری تحولگرا از سنوی
مدیران بر رفتارهای کارآفرینی شرکتی تأثیر میگذارد .نتایج آنها نشان داد کنه ابعناد رهبنری
تحولآفرین شامل انگیزش الهامبخش و نفوذ آرمانی بهصورت مثبت بر کارآفرینی استراتژیک
شرکت تأثیر گذاشته است .در حقیقنت ،از نظنر اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه خلنیج فنارس،
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مدیران دانشگاه توانستهاند با اتخناذ تندابیری اثنربخش ،کنارآفرینی اسنتراتژیک را در دانشنگاه
خلیج فارس افزایش دهند.
باتوجه به یافتههای پژوهش در راستای فرضیه سنوم ،تنأثیر آوای سنازمانی روی کنارآفرینی
استراتژیک مورد تأیید قرار گرفت و نتایج کلنی بهدسنت آمنده از بررسنی مندل نشنان داد کنه
آوای سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اثر مثبت و معنی داری دارد .در سازمانی کنه گفتمنان
مولد را در مورد مسائل تشویق میکنند ،از طریق رفتار آوا ،کارکنان میتوانند باورها و نگنرش
خود را نسبت به سازمان بهبود بخشند (حسینی ،سعیدا اردکنانی و سنبکرو .)1399 ،اینن یافتنه
میتواند مطابق با مطالعات انجام شده توسط ان .جی و فولندمن ( ،)2012چنن و هنو ( )2015و
حسینی و همکاران ( )1399همراستا باشند .لنذا مندیران دانشنگاه بایند بنه مه تنرین منبنع خنود
بیشترین توجه را داشته باشند و تمامی اقدامات الزم درخصو

حمایت و پشتیباتی از ایشنان را

برای بیان نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات و مشارکت هرچه بیشتر در تصمی گیریهنا ،در دسنتور
کار خود قرار دهند.
هدف دیگر اینن مطالعنه ،بررسنی فرضنیه چهنارم یعننی بررسنی تنأثیر نقنش مینانجی آوای
سازمانی بر روابط بین رهبری تحولگرا و کارآفرینی استراتژیک بنود .نتنایج حاصنل نشنان داد
افزایش آوای سازمانی منجر به افزایش روابط بین رهبری تحنولگرا و کنارآفرینی اسنتراتژیک
میگردد .بهعبارت دیگر ،آوای سازمانی بنهخوبی توانسنته نقنش مینانجیگری مثبتنی در رابطنه
رهبری تحولآفرین و کارآفرینی استراتژیک ایفا کند .با توجه به نتیجه بهدست آمنده در اینن
فرضیه ،مدیران دانشگاه خلیج فارس توانستهاند سنبک رهبنری تحنولگرا را در دانشنگاه خلنیج
فارس پیادهسازی نمایند و به اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه فرصنت بینان احساسنات ،عقایند،
نظرات و انتقادات دهند که این باعل بهبود آوا در بین اعضای هینأت علمنی شنده و در نهاینت
این موضور موجب افزایش کارآفرینی استراتژیک در دانشگاه خلیج فارس شده است .بنابراین
با توجه به نتایج حاصل شده ،آوای سازمانی به خوبی قادر است نقنش مینانجی گنری مثبتنی در
رابطهی بین رهبری تحولآفرین و کارآفرینی استراتژیک ایفا کند.
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پیشنهادهای کاربردی
باتوجه به اینکه نقش رهبری تحولگرا بر ارتقای آوای سنازمانی و کنارآفرینی اسنتراتژیک
اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس مورد تأیید قنرار گرفنت؛ بنه مندیران دانشنگاه خلنیج
فارس پیشنهاد میگردد ایدههای ارائه شده از سوی اعضنای هینأت را بنا گنوش شننوا شننیده و
بررسی نمایند و در نهایت به آنان بازخور ارائه کنند .همچنین باید آموزشهای مهارتی مناسنب
به مدیران دانشگاه در خصو

سبک رهبری تحولگرا ارائه گردد تا آگاهیهای الزم از مزایا،

ویژگیها و ابعاد تشکیل دهنده رهبری تحولگرا را کسب نموده و ضنمن ایجناد جنو سنازمانی
سال توأم با ویژگیهای آزادی علمی و استقالل آکادمیک ،اعتماد متقابل بین مدیران دانشنگاه
و اعضای هیأت علمی را تقویت نمایند .همچننین ،مندیران دانشنگاه جهنت بررسنی و شنناخت
فرصتهای محیطی و دستیابی به مزیت رقابتی ،کارآفرینی استراتژیک را بهعنوان راهبرد اصلی
دانشگاه مدنظر قرار دهند .برگزاری جلسات متعدد و منظ بین مدیران دانشگاه و اعضای هیأت
علمی در راسنتای افنزایش آوای سنازمانی پیشننهاد میشنود .مندیران دانشنگاه بنرای پنرورش،
توانمندسازی و ارتقای اعضای هیأت علمی ،روشهای نوین شناسایی فرصتها و قابلینت هنا و
نیز بهرهبرداری از آنها ،دورههای آموزشنی مختلفنی را بهصنورت مننظ برگنزار نماینند .اینن
دورهها میتواند شامل شناسایی فناوریهنای ننوین مربنوط بنه حوزههنای تخصصنی هنر هینأت
علمننی ،راههننای افننزایش کیفیننت آمننوزش جنناری دانشننگاه ،مهارتهننای الزم بننرای کسننب و
کارهای جدید ،تواناییهای کارآفرینانه ( ایدهیابی ،خالقیت ،نوآوری و غیره) باشد.
از آنجایی که پژوهش حاضر در جامعه آموزشی انجام شده است ،پژوهشهنای دیگنری بنا
این موضور در سایر صنایع میتواند صورت گینرد .بنا هندف مقایسنه تطبیقنی و تعمنی نتنایج
بهدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد ،رابطه رهبری تحنولگرا بنا آوای سنازمانی و
کارآفرینی استراتژیک در سایر دانشگاهها و م،سسات آموزش عالی مورد بررسنی قنرار گینرد.
در مطالعات بعدی میتوان از روشهای کیفی مثنل مصناحبه و مشناهده اسنتفاده کنرد .پیشننهاد
میشود عوامل موثر بر رهبری تحولگرا ،آوای سنازمانی و کنارآفرینی اسنتراتژیک در جامعنه
آماری پژوهش حاضر شناسایی گردند.
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دشتکی ،محدثه ( ،)1392بررسی رابطه بین مولفههای رهبری تحولی مدیران و خالقینت دبینران
در مدارس متوسطه دولتی ق در سال تحصیلی  ،1391-92به راهنمنایی :سنعید رجناییپور،
دانشگاه اصفهان ،کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی.
رجب پور ،ابراهی  .)1397( .بررسی روابنط بنین فرهنن

سنازمانی ،سنکوت سنازمانی و رفتنار

شهروندی سازمانی (مورد مطالعه :پژوهشگاه صنعت نفنت) .مطالعنات راهبنردی در صننعت
نفت و انرژی.212-189 ،)36( 9 ،
رحیمی ،غالمرضا و مظاهری راد ،حمید ( ،)1396اثر رهبری تحول گرا بر سنکوت سنازمانی بنا
نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی کارکننان ،ماهنامنه پنژوهش ملنل157- ،)22)2 ،
.175
رضایی ،وحید ( ،)1396بررسی تأثیر عوامل استراتژیک بر عملکرد سنازمانی بنا مینانجی گنری
متغیر کنارآفرینی مطالعنه منوردی شنرکت پتروشنیمی کرمانشناه ،بنه راهنمنایی :حمیدرضنا
جلیلیان ،دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه ،کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی.
رضائیان ،علی؛ فرتوکزاده ،حمدیرضنا؛ ننائیجی ،محمندجواد .)1391( .الگنوی رقابتپنذیری
مبتنی بر کارآرفینی استراتژیک در صنایع دفاعی دانش بنیان .چش انداز مدیریت بازرگنانی،
.38-56 ،)45(12
رضوی ،سید مصطفی؛ احمدپور داریانی ،محمود و شهریاری ،سلطانعلی ( ،)1393طراحی مندل
مفهومی کارآفرینی استراتژیک بنر مبننای رویکنرد پیکرهبنندی .توسنعه کنارآفرینی:)1(7 ،
.37-55
صیادی ،یاسر ( ،)1395تأثیر ابعاد رهبری تحولآفرین ،رهبری تعاملی و غیر رهبری بنر رضنایت
شغلی و تعهد سازمانی معلمان در ایران .مدیریت در آموزش و پرورش.65-57 ،)2(30 ،
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عابدی نیا ،افشین ( ،)1399رابطه بین سبکهای رهبری راهبران آموزشنی و تربیتنی بنا رضنایت
شغلی معلمان مدارس چندپایه دوره ابتدایی شهرستان تالش ،رهبری آموزشنی کناربردی1 ،
(.29-42 :)1
عامری ،مسعود ( .)1399رهبری خدمتگزار و مدیریت داننش ،نشنریه پنژوهش در هننر و علنوم
انسانی.76-71 :)8(5 ،

عزیزینژاد ،بیتا ( ،)1396بررسی تأثیر سرمایه فکری بنر کنارآفرینی اسنتراتژیک (موردمطالعنه:
شرکتهای تولیدکننده نرمافزار) ،به راهنمنایی :سنلطانعلی شنهریاری ،دانشنگاه خنوارزمی،
کارشناسی ارشد ،مدیریت کارآفرینی.
قاسمی ،ساسان و کوچکیان ،میالد ( ،)1393کارآفرینی استراتژیک ،ابزاری برای خلق ثنروت و
ارزش ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شهریور  ،1393شماره .3285
قربانی زاده ،وجنه اهلل؛ شنری

زاده ،فتناح؛ سنیدنقوی ،مینر علنی و بیگلنری ،محسنن (،)1398

طراحی مدل رهبری تحنولآفرین در دانشنگاه فننی و حرفنه ای ،پژوهشهنای مندیریت در
ایران.127-150: )2(23 ،
قهرمانی ،محمد؛ حناجی خواجنهلو ،صنالح رشنید و ابوچنناری ،عقینل ( .)1390نقنش رهبنری
تحولی در ارتقای دانشگاه به سازمان کارآفرین (مطالعنه منوردی :دانشنگاه شنهید بهشنتی)،
توسعه کارآفرینی.204-185 :)4(4 ،
محرابی ،فاطمه ( ،)1392رابطه سبکهای رهبری با سنکوت سنازمانی و تناثیر آن بنر انگینزش و
رضایت شغلی کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران،بنه راهنمنایی :فتناح شنری

زاده،

دانشگاه عالمه طباطبائی ،کارشناسی ارشد ،مدیریت دولتی.
موسوی ،سیده مری ( ،)1398بررسی تأثیر رهبنری تحنولآفرین در شنکلگیری آوای سنازمانی

در بین کارکنان دانشگاههای شهرستان کازرون ،سومین کنفرانس بین المللی تحوالت نوین
در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،تهران.
نوه ابراهی  ،عبدالرحی و یوسفی ،فرزانه ( )1395عوامل موثر بر سنکوت سنازمانی ،منانع ایجناد
کارآفرینی سازمانی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی )2(7 ،پیاپی .156-133 :26

1401  بهار،1  شمارة،15  دورة،فصلنامة توسعه کارآفرینی
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