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 چکیده
با توجه به نقش دانشگاه در پیشرفت جامعه و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خالق، مدیران دانشگاه باید توجه 

ای به اعضای هیأت علمی داشته و ضمن مهیا ساختن زیرساخت مناسب؛ باید آنان را تشویق به ارتباط با صنعت و ویژه
گرای مدیران رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری تحولهای جدید برای توسعه جامعه نمایند. از اینارائه ایده

 لحاظ به حاضر أت علمی دانشگاه خلیج فارس است. پژوهشبر آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک اعضای هی

باشد. جامعه آماری پژوهش شامل پیمایشی می – توصیفی پژوهش یک استراتژی، و هدف کاربردی و از منظر روش
ای و نمونه صورت خوشهگیری بهنفر است. روش نمونه 230اعضای هیأت علمی فعال دانشگاه خلیج فارس به تعداد 

سازی معادالت ساختاری بوده و برای تجزیه و تحلیل پژوهش مبتنی بر مدلباشد. این نفر می 170دسترس به تعداد در
استفاده شده است. روایی  SMART PLS3و   SPSS22ها از نرم افزار آماری دست آمده از پرسشنامه های بهداده

پایایی ابزار پژوهش  منظور سنجشابزار پژوهش با استفاده از روایی محتوا و سازه مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به
 تحلیل و تجزیه از حاصل محاسبه گردید. نتایج 7/0از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که این مقدار باالتر از 

 و مثبت گرا بر کارآفرینی استراتژیک و همچنین تاثیرمعنادار رهبری تحول و مثبت دهنده تاثیر نشان تحقیق هایفرضیه
 ی سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک می باشد.آواگرا با نقش میانجی گری معنادار رهبری تحول
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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
عندم  آوری،فنن سریع دارای تغییرات که پویایی یک محیط با هابسیاری از سازمان امروزه،

 آید،می به حساب آن اصلی هایویژگی از شدن جهانی و تولید عمر یچرخه توانایی مدیریت

 سنوم برنامنه نینز عنالی آمنوزش خصنو  در (.Gumusluoglu & Ilsev, 2009)هسنتند  مواجنه

 داشنته کنارآفرینی حوزه به که ایتوجه ویژه با کشور، فرهنگی و اجتماعی ی اقتصادی،توسعه

بنه  کنه گرفتنه کشور )کاراد( صنورت هایدانشگاه در کارآفرینی یتوسعه طرح است تصویب
 است )حسنی، بهنادری و کنا   گردیده منتهی کشور هایدانشگاه از بعضی سطح در اقداماتی

پنرتالط ،  در ینک محنیط بقنا و موفقینت رشند، جهنت ها(. امروزه سنازمان1395بیطالی،  زاده
اهنداف اصنلی  از یکی ثروت خلق فرآیند شناخت هستند؛ بنابراین ثروت و ایجاد ارزش نیازمند
(. در اینن مینان، 1393است )رضنوی، احمندپور دارینانی و شنهریاری،  دانشگاهی هایپژوهش

های اسنتراتژی اجنرای و خلنق بنرای اسنتراتژی و کنارآفرینی ادغنام بنا استراتژیک کارآفرینی
 اسنت. از اسنتراتژیک مندیریت گرایش با کارآفرینانه اقدامات شامل ثروت، ایجاد کارآفرینانه

کنند می اشناره فرصنت و مزینت وجو کننندهجست استراتژیک به رفتارهای رو، کارآفرینیاین
(Hitt et al, 2011.) 

 نظنر کارکننان، ا هنار و ابنراز عقینده و مشنارکت خلق روزه راهکارهایاز سوی دیگر، ام

 مندنظر مننابع مندیریت سنازمان و تجناری پنذیریرقابت بنرای ترویجنی اسنتراتژی عنوانبنه

های اینده و عقایند از بنرداری مفیند(. جهنت بهره1397شود )رجب پنور، تلقی می پژوهشگران
گنردد. اینن موضنور در قالنب آوای  مهینا کارکنانبرای  بسترهای الزم تا است الزم کارکنان،

(. 1394سنازمانی در مباحننل علمننی مندیریت مطننرح شننده اسنت )اردالن، قنبننری و محمنندی، 
 ،یسنازمان یو آوا ینیدهنده یکی از عوامنل بسنیار مهن  در تحقنق کنارآفربررسی ادبیات نشان
و  ییکنه بنر کنارا یریموضنور رهبنرو و تنأث (.1390)قهرمانی و همکاران،  رفتار رهبری است
او طنوالنى بنوده و ا هنارات سابقه یاز جمله مباحثى است که دارا گذاردیاثربخشى سازمان م

 یعامل ک ،یو  ستیقرن ب یهاسازمان یبرا یرهبر. است دهیگرد انیدر خصو  آن ب یمتفاوت
 یرهبنر ن،یننو یهاهینظر  نیدر ب(. Zame, Hope & Respress, 2008)ید آیبه حساب م یدیکل
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در خصنو  آن انجنام  یمتفناوت قناتیکنه تحق باشندیم یرهبنر یهاگرا از جمله سبکتحول
  .است دهیگرد

 تبندیل اینران، اسنالمی انداز جمهنوریچشن  سنند ویژه به کشور اساسی اهداف از یکی

 منندیبهره در نتیجنه، و 1404 افنق در کنارآفرین و ننوآور ایجامعنه بنه ایراننی جامعنه

لنذا، بایند  .باشندکنارآفرین می و سنوم نسنل هایدانشنگاه هایویژگی از کشور هایدانشگاه
 از جدیدی نسل داده و رخ نظام دانشگاهی در پژوهش و آموزش الگوهای تحولی اساسی در

 پژوهش و محور آموزش سنتی هایجایگزین دانشگاه کارآفرین، دانشگاه بصورت هادانشگاه

 هنایتوانایی و هنامهارت و باشنند آیننده عنالی در آمنوزش عرصنه پیشنتازان و گشته محور

 و مندیران هیأت علمی، اعضای التحصیالن،پژوهان، فارغ)دانش دانشگاهی جامعه کارآفرینی
یابند  ارتقنا  هسنتند، کنارآفرینی و رونند ننوآوری معنر  در همنه از بیشنتر کنه کارکننان(

 هجنری 1404افنق ) بردی دانشگاه خلیج فارسسند راه(. در 1398)اردبیلی، رحمانی و ویسی، 
 رتقنای ا -1طراحنی و پنیش بیننی شنده اسنت کنه عبارتنند از:  هدف راهبردی( نیز، سه شمسی

  ن،کنارآفری دانشنگاهینا  سنوم لسنن دانشنگاهبه یک  دانشگاهتبدیل  -2 گاه،دانشجایگاه علمی 
کنه همنه اینن اهنداف ؛ خلنیج فنارس هدر حنوز علمنی مرجعیتو  دانشگاه شدنی للالم بین -3

راهبردی جز با پشتیبانی و حماینت اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه امکنان پنذیر نخواهند بنود. 
ها  به عنوان محنور ای که باید به دانشگاهبنابراین، با توجه به سند چش  انداز توسعه و توجه ویژه

عنه رفتارهنای رسند کنه در اینن راسنتا، مطالاصلی توسعه همه جانبه کشنور، گنردد؛ بنه نظنر می
سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه باعل سرعت هرچه بیشتر در دستیابی به اهداف نهایی در 

 آوای بنر گراتحنول رهبنری تنأثیر رو، هدف پژهش حاضر بررسنیاین زمینه خواهد شد. از این
ی باشند. جنبنهفنارس می خلنیج دانشگاه علمی هیأت اعضای استراتژیک کارآفرینی و سازمانی

 تحقیقنات حتنی و داخلنی تحقیقنات سنطح در کنه اسنت اینن حاضر پژوهش جدید و نو بودن
گرا بنر آوای سنازمانی و کنارآفرینی اسنتراتژیک تأثیر رهبری تحول نخستین بار برای خارجی،

 گیرد.می قرار بررسی خلیج فارس مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه
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 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1گراولرهبری تح

 ینک ارزشنی هایسنرمایه مهمتنرین از روز داننش بنه مجهنز و با اسنتعداد کارکنان امروزه

 سنازمان جدیند، محصوالت خلق و پردازی ایده قدرت توجه به با و شوندمی محسوب سازمان

(. تعناری  رهبنری هماننند تعنداد 1399دهنند )عنامری، می قنرار پیشنرفت و توسعه مسیر در را
اند، متعندد اسنت. برخنی از اینن تعناری  عبارتنند از: را مورد مطالعه قرار دادهمحققانی که آن 

 ییجهنت و همسنو نینیتحول سنازنده بنا تع یسازمان به سو ایها گروه تیهدا یبه معنا رهبری
. رهبنری (Guzmán et al, 2020)باشندمیبه چش  انداز  یابیدست یالزم برا یهایافراد با استراتژ

شود مردم تمام تالش خود را برای رسیدن به هدفی مطلوب به کنار فرآیندی است که سبب می
 ,Katsaros et al)گیرند و می توان آن را توانایی ترغیب دیگران بنه رفتنار متفناوت تبینین کنرد 

 شندبامی و ننوین متمایز رهبری شیوه نیازمند یک شدن، جهانی و وسیع امروزه تغییرات .(2020

 سازمانی، سنبب اهداف انسانی و مادی در جهت تحقق بتواند از منابع اثربخش گیریبهره با که

باشند گرا میهای جدید، رهبری تحول(. یکی از سبک1399گردد )بختیاری،  ها رفیت توسعه
قنادر  گراکنه رهبنران تحنول بینان کردنند (1991) ویو آول که مبنای پژوهش حاضر است. باس

 خلنق از طرینقو  هنا گردنندآن سنبب بهبنود کنارکرد روانیدر پ اشتیاقو  زهیانگ خلق با هستند
 Kayzouri etنماینند ) درخواسنت خویش روانیاز پ تریباارزش هایخواسته آور،ی اشتیاقحس

al, 2018 محقنق  کلنی عامنل ینا بعند چهنار از طریق آفرینتحول رهبری و آوولیو بس(. از نظر
 قاطعاننه تعهندو  تکنری ، افتخناربنه نفنوذ آرمنانی بعد : نفوذ آرمانی( 1ز: ا عبارتند که گرددمی

یا به  اشاره دارد. این موضور، کندتداعی میرا  گونهآرمان یکه حس خود رهبر نسبت بهپیروان 
کاریزماتیک یا رفتارهای خا  که از خود نشنان یا  ویژهشخصیتی  دارا بودن خصوصیات علت
را توصنی   رهبراننی عامنل ش: ایننبخانگیزش الهام( 2(. Kirkbride, 2006)باشد دهند، میمی
 تنا داده الهنام تحریک، وسیلهبه هابه آن و دارند زیادی هایخواسته از زیردستانشان که کندمی

(. Moriano et al, 2014)نشان دهنند  سازمان مشترک انداز چش  از بخشی عنوانتعهد خود را به

                                                           
1. Transactional leadership 



 1401بهار ، 1 شمارة ،15 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           106

بنه  نگریسنتن ننوین هایقادر است رهبران را در شناساندن شنیوهغیب ذهنی تر: ترغیب ذهنی( 3
مشنکالت  های الزم را جهنت دیندنتجربهها ، تا آنکند یاریکارکنانشان  به گذشته مشکالت

و  هننا رفیت ونمایننند تأکینند  عقالنننی راهکارهننای رویو  فرابگیرننندشننده مسننئله حل مثابننهبه
توجنه بنه  : در برگیرنندهمالحظه فنردی( 4(. 1392 ،محرابی)ببرند  باالرا  های خویشتوانمندی

 تفنوی  یوسنیلهبه هناآن ترغینبهنا و آن فنرد فنردبنا  تعامنلو  زیردسنتانهای فنردی تفاوت
 اشنخا با  ارتباطرفتار و  تعلی  برای زمان گذاشتنو  های الزمتجربه فراگیری جهت اختیارات

 (.1392است )دشتکی،  روانپی هایقابلیت افزایشو  توسعه جهت

 1آوای سازمانی

ای رقنابتی های کاری کنونی، که به سنرعت در حنال تغیینر اسنت و بنه طنور فزاینندهمحیط

های جدیند و مفیندی را رود کنه ایندهاند، از کارکنان بیش از هر زمان دیگری انتظنار منیشده
درباره محصوالت، خدمات و رویه های کاری ارائه دهند )افخمی اردکانی، رجب پنور و علنی 

 انتقناد، اشناره به جای صرفاً بهبود، هدف با سازنده بیان بر آوا (. رفتار1400محمدی اردکانی، 

 بنا مشنکالت خصنو  بحنل در عبنارت اسنت از سنازمانی آوای (.Hu et al, 2018)کنند می

 هاارائنه دیندگاه مننابع انسنانی، های مختل  نظینرقسمت به هادیدگاه ها وحلراه مدیران، ارائه

 ,Travis)سنازمانی متخصصنان ینا هناانجمن بنا از طریق گفتگو یکار روال یک تحول در برای

Gomez & Mor Barak, 2011 .)باشند آوای سازمانی به معنای ارائه پیشنهادهایی بنرای تغیینر می
در بحنل آوای  .(Ng, Van Dyne & Ang, 2019) ها بهبود وضعیت موجنود اسنتکه هدف آن

که در اینن پنژوهش از ابعناد آوای سنازمانی مندل  ها و ابعاد متفاوتی وجود دارندسازمانی مدل
( استفاده شده اسنت. اینن مندل روی سنه باعند اصنلی تأکیند دارد کنه 2003) 2داین و همکاران

اغلب صاحبنظران، آوا را به مثابه رفتناری بنا هندف و منظنور  نور دوستانه: ( آوای1عبارتند از: 
ننور دوسنتانه را بنه مثابنه ننوعی از رفتنار ( آوای 1998) 3لپنین و داینن کننند. ونمثبت تلقی می

                                                           
1. Organizational Voice 
2. Dyne et al 
3. Dyne & Lepine 
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سناز بنا های دگرگونانند کنه تمرکنز آن روی ارائنه دیندگاهشهروندی سازمانی تعری  نموده

باشند. هدف توسعه و اصالح و برمبنای همکاری با دیگران تا صرفاً انتقاد از وضعیت موجود می
ازی دو نور سکوت یعننی سنکوت سمنظور تعری  آوای تدافعی، از مفهومتدافعی: به ( آوای2

مطیع )سکوت مبتنی بر ترس( و سکوت تدافعی )سکوت مبتنی بر نناتوانی در ایجناد تفناوت در 
تنوان گفنت کنی . میموقعیت فعلی( که مشابه با آوای مطیع و آوای تدافعی هستند، استفاده منی

ها و اطالعنات ات، ایدهمطیع: به معنای ارائه نظر ( آوای3که آوای تدافعی مبتنی بر ترس است. 

شود فرد احساس کند قنادر باشد. آوای مطیع سبب میمربوط به کار مبتنی بر احساس تسلی  می
کنند کنه نیست شرایط موجود را تغییر دهد پس در اینن ننور آوا شنخظ ا هناراتی را بینان می

 .(Dyne, Ang & Botero, 2003)نماید باشد و از وضعیت موجود حمایت میگونه میموافقت

 1کارآفرینی استراتژیک

 امکانات و هامدل عرضه از طریق که هستند هاییگرایش استراتژیک مدیریت و کارآفرینی

 هاییفرصنت از شناسنایی اسنتفاده با تا بدهد را امکان این وکارهاگوناگون قادر است به کسب

 و دهنند توسنعه را وکارهاکسنب خلنق نماینند، دگرگونی وکارشان،کسب پیرامون در موجود

 مناسب موقعیت به یک (. دستیابی1393شوند )قاسمی و کوچکیان،  ارزش ایجاد سبب سرانجام

 رقنابتی مزینت بنه هناآن تغیینر و نظینربی پنرارزش و منابع ها،قابلیت ایجاد پررقابت، بازاری در

 وکارهاکسنب مالکنان و کارآفریننان بنرای استراتژیک مدیریت از استفاده سیلهبه بادوام صرفاً

 از که هایی استفعالیت کارآفرینی استراتژیک مجموعه (.1396نژاد، است )عزیزی پذیرامکان

 کرده و برداریموجود بهره رقابتی مزایای از صورت همزمانتوانند بهمی هاشرکت هاآن طریق

(. Ireland & Webb, 2009)بپردازند  آینده در رقابتی مزیت ایجاد اساسی هایبه کش  نوآوری
کارآفرینی استراتژیک شامل رفتارهایی است که هدف آن، تقویت یا ایجناد اشنکال جدیند ینا 

 کارآفرینی استراتژیک عملی .(Hughes et al, 2020)بهبود یافته از درآمد و مزیت رقابتی است 

ها با حنداکثر پتانسنیل هندایت، ایجناد های سازمانی برای شناسایی فرصتاست که شامل تالش

                                                           
1. Strategic Entrepreneurship 
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های تاکتیکی بر اساس مننابع ها از طریق فعالیترزش از طریق اصل کارآفرینی و استفاده از آنا

سننازمانی اسننت. کننارآفرینی اسننتراتژیک نشننان دهنننده ارتبنناط بننین کننارآفرینی و منندیریت 
 (. Egwakhe et al, 2020)استراتژیک است 

( 1391 ،ننائیجی و زادهفرتنوک، انیکه بکارگرفته شده توسط )رضنائ یپژوهش مدل نیدر ا
( تفکنر کنارآفرینی: طنرز فکنر 1اسنت. ابعناد اینن مندل بنه شنرح زینر اسنت:  دهینمطرح گرد

کارآفرینی به این معنی است که سازمان در جهنت دسنتیابی کنه افکنار ننو وخنالق بنه فکنر بنه 

ینن ( نوآوری مسنتمر: منظنور از ننوآوری مسنتمر ا2افزایش ثروت و اشتغال زایی حرکت کند. 
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 
( 3روز و اسنتاندارد باشند. مداوم و همیشگی از آن استفاده کند و همچنین طرح نوآور بایند بنه

برداری به این صورت است برداری: متعادل کننده اکتشاف و بهرهننده اکتشاف و بهرهمتعادل ک

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 

 (. 1396خالق، جدید و نو بهره الزم را ببرد )رضایی، در نهایت از افکار 

 پیشینة پژوهش

 گرا و آوای سازمانیرهبری تحول. 1

آفرین در ( در پننژوهش خننود را بننا هنندف بررسننی تننأثیر رهبننری تحننول1398موسننوی )
های شهرسنتان کنازرون، انجنام دادنند. نتنایج گیری آوای سازمانی میان کارکنان دانشگاهشکل

گیری و توسعه آوای سازمانی نقنش ایفنا آفرین بر شکلنشان داد که رهبری تحولاین پژوهش 

گرا یعنی انگیزش الهام بخنش، نفنوذ آرمنانی، مالحظنات کند و همچنین ابعاد رهبری تحولمی
( 2019و همکناران ) 1گذارد. وانن گیری آوای سازمانی اثر میفردی و ترغیب ذهنی بر شکل

گرا و آوای سازمانی: یک چشن  اننداز من،ثر، بطه بین رهبری تحولپژوهشی با عنوان بررسی را
گرا و آوای سنازمانی رابطنه انجام دادند. نتایج اینن پنژوهش نشنان داد کنه بنین رهبنری تحنول

                                                           
1 Wang et al 
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 گیرد:معناداری وجود دارد. از این رو فرضیه ذیل شکل می

 :فنارس  جیه خلندانشنگا یعلم أتیه یسازمانی اعضا یگرا بر آواتحول یرهبر فرضیه اول
 مثبت و معنادار دارد. ریتأث

 گرا و کارآفرینی استراتژیکرهبری تحول. 2

 هوینت و گراتحنول رهبنری ( در پژوهش خود با موضور رابطن 1395حسنی و همکاران )

مثبنت و تبرینز، دریافتنند رابطنه  دانشنگاه علمنی هیئنت سازمانی اعضنای کارآفرینی با سازمانی
( 2019) 1وجنود دارد. همچننین بوکامچنا کارآفرینی و آفرینتحول رهبری سبک معناداری بین

گرا و کارآفرینی سازمانی کارکننان رابطنه آمناری معنناداری اذعان دارند که بین رهبری تحول
گرا و ( در پننژوهش خننود بننا عنننوان بررسننی نقننش رهبننری تحننول2020) 2وجننود دارد. یمننین

دارد که بنین ای مزیت رقابتی، بیان میاسطهگیری کارآفرینی در حفظ کارکنان با نقش وجهت
 و مننارتین گیری کننارآفرینی رابطننه معننناداری وجننود دارد. فننوزی،گرا و جهننترهبننری تحننول

گرا بنر کنارآفرینی اسنتراتژیک تأکیند نینز بنر تنأثیر مثبنت رهبنری تحنول( 2021) 3راوسانگار

دریافتننند کننه رهبننری  ( در پننژوهش خننود1390اند. همچنننین،  قهرمننانی و همکنناران )داشننته
 گرا بر گرایش به ارتقا  دانشگاه به سازمان کارآفرین تأثیر مثبت و معناداری دارد.تحول

 شود:رو، فرضیه زیر مطرح میاز این
 :جیدانشگاه خل یعلم أتیه یگرا بر کارآفرینی استراتژیک اعضاتحول یرهبر فرضیه دوم 

 مثبت و معنادار دارد. ریفارس تأث
 آوای سازمانی و کارآفرینی استراتژیک -گرا و آوای سازمانیحولرهبری ت. 3

گرا اثر مثبت و معناداری بر ( نشان داد که رهبری تحول1400های آرانی و همکاران )یافته
 آوای محرک سازمان، در آفرینتحول رهبری عبارت دیگر، سبکآوای سازمانی دارد. به

 به خود رهبری سبک تغییر با هاسازمان و است سازمانی سکوت یبازدارنده و سازمانی

 و نظرات از مندیبهره و کارکنان فعال مشارکت توانند شاهدمی گراتحول رهبری سمت

                                                           
1 Boukamcha 
2 Yamin 
3 Fauzi, Martin & Ravesangar 
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( در پژوهش خود با موضور عوامل م،ثر بر 1395) یوسفیو   ینوه ابراه .باشند هاآن هایایده

بر  یسکوت سازمان یهالفهم، افتندیسکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی، در
نشان دهنده آن بود  جیکه نتا یمعن نیمعکوس دارند. بد یرابطه یسازمان ینیکارآفر یهام،لفه

بنابراین  .گرددیم یتلق یسازمان ینیکارآفر تیو تقو جادیدر ا یمانع یکه سکوت سازمان
توان نتیجه گرفت با پس می گیری آوا در سازمان گردد.تواند باعل شکلآوای سازمانی می

گرا بر آوای سازمانی و همچنین تأثیر آوای سازمانی بر کارآفرینی توجه به تأثیر رهبری تحول

گرا و کارآفرینی استراتژیک، نقش ی بین رهبری تحولاستراتژیک، آوای سازمانی در رابطه
 :شوندهای زیر مطرح میهیفرض ،رونیاز اگری مثبت دارد. میانجی

 جیدانشنگاه خلن یعلمن أتیه یسازمانی بر کارآفرینی استراتژیک اعضا یآوا ضیه سوم:فر 
 .مثبت و معنادار دارد ریفارس تأث

 :یرهبنر نیدر رابطنه بن یمثبنت و معننادار یگرانجیینسازمانی نقش م یآوا فرضیه چهارم 

 فارس دارد. جیدانشگاه خل یعلم أتیه یگرا و کارآفرینی استراتژیک اعضاتحول
 . مدل نظری پژوهش1 شکل

 

رهبری تحول گرا کارآفرینی 
استراتژیک

آوای سازمانی
ن و  آرمانی

انگی   ا هام ب ش

تر یب  هنی

م حظه فردی

ت کر کارآفرینی

نوآوری م تمر

متعادل کننده اکتشا  و 
بهره برداری

آوای نو  دوستانهآوای تدافعیآوای م یعانه

 
 

 مدل نظری پژوهش

های عنوان شده در باال به صورت مستقی  با موضور پژوهش اگرچه هیچ یک از پژوهش
گرا، های مطرح شده، تنها یک یا دو متغیر رهبری تحولارتباط ندارند و هر یک از موضور

ذکر   هایاند، ولی پیشینهکارآفرینی استراتژیک را مورد مطالعه قرار داده  آوای سازمانی و
اند ابعاد و زوایای دید مطلوبی را جهت شده، ه  از لحاظ موضور و ه  از لحاظ محتوا، توانسته
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گرا، آوای ای که توانستی  ابعاد رهبری تحولگونهفراه  آورند به  اجرای بهتر این پژوهش

 به توجه های عنوان شده، استخراج کنی . بافرینی استراتژیک را برمبنای پیشینهسازمانی و کارآ

به  نیاز کارآفرینی استراتژیک با آن رابطه و آوا در سازمان ایجاد در گرارهبری تحول اهمیت

حاضر به دلیل مأموریت دانشگاه خلیج فارس برای تبدیل شدن به دانشگاهی  پژوهش
 پیشینه و نظری مبانی بررسی طبق بنابراین، شود.می حساسا گذشته از بیش کارآفرین،

 گردد.می ارائه (1)شماره  شکل صورت به مفهومی پژوهش مدل

 شناسیرو 
 و توصیفی نور از هاداده گردآوردی روش نظر از و کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش

دانشنگاه خلنیج  اعضنای هینأت علمنی شامل پژوهش این آماری جامعه است. همبستگی نور از
نفر از اعضنای هینأت علمنی فعنال دانشنگاه خلنیج  230آماری شامل  است جامعه فارس بوشهر

 جامعنه در که است بوده نفر 144 کوکران فرمول وسیله به نمونه حج  آورد بر باشد.فارس می

هنا در سنایت دانشنگاه، بنرای نظر با توجه به در دسترس بودن ایمینل و شنماره تمناس آن مورد
پرسشننامه آنالینن بنه صنورت مجنازی ینا  210اعتماد و اطمینان بیشتر به نتایج پژوهش، تعنداد 

ارسنال  غیرحضوری از طریق ایمیل و واتساپ برای اعضای هیأت علمی دانشنگاه خلنیج فنارس
 افنزار نرم کمک به هاو داده شد آوریجمع شده تکمیل پرسشنامه آنالین 170 تعداد و گردید

SPSS22  وSMART PLS3 از پنژوهش متغیرهای گیریقرار گرفت. جهت اندازه مورد تحلیل 

 کارآفرینی اسنتراتژیک و آوای سازمانی گرا،رهبری تحول بخش سه در و استاندارد پرسشنامه

 و گرا بناستحنول پرسشننامه رهبنری گرارهبری تحنول متغیر سنجش برای شده است. استفاده
بخش فردی، نفوذ آرمانی، ترغیب ذهننی و انگینزش الهناممالحظات  مولفه 4 ( با2000آوولیو )
 سننجش بنرای گرفنت. سنجش قنرار مورد گویه 19 وسیله به پرسشنامه این شده است. استفاده

 مطینع، آوای بعند سنه در (،2011) اردوقنان و از پرسشنامه استاندارد زهینر آوای سازمانی متغیر
 کارآفرینی اسنتراتژیک متغیر شده است. تفادهاس گویه 14 تدافعی و آوای نور دوستانه با آوای

 12 بنا بنرداری( ونوآوری مستمر و متعادل کننده اکتشناف و بهره م،لفه )تفکر کارآفرینی، 3 با

 گرفت. قرار سنجش ( مورد1391) رضائیان و همکاران از برگرفته گویه
نفنر از  5 ا هنارنظر از صنوری و محتنوایی پرسشننامه، رواینی بررسنی برای پژوهش در این
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جزئنی و  اصنالحاتی انجام از است. پس شده استفاده اساتید رشته مدیریت دانشگاه خلیج فارس
های بکار پرسشنامه از استفاده پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین حذف برخی س،االت،

 خنارجی و داخلنی پژوهشنی و علمنی مقاالت معتبر و تحقیقات گرفته شده در این پژوهش در

 عنالوه بنر پنژوهش، اینن مناسنب آن اسنت. در محتوای روایی و متعدد بیانگر مکرر ورتصبه

 اسنتفاده تاییدی عاملی از تحلیل نیز سازه روایی بررسی برای محتوایی و صوری، روایی بررسی

گردیند.  حنذف تحلینل از دارند، 5/0 از کمتر عاملی که بار هاییگویه منظور، بدین .است شده
 کرونبناخ آلفنای ضریب از هاپرسشنامه پایایی جهت دارند. 5/0از  بیشتر عاملی ها بارگویه همه

 آلفنای ضریب شده،گردآوری  پرسشنامه 170 از حاصل هایداده اساس شده است. بر استفاده

 70 از هناآن مقدار که گردید محاسبه درصد 96 تا درصد 80 بین متغیرهای مدل برای کرونباخ

 استفاده SMART PLS3 و  SPSS22نرم افزار  از هاداده تجزیه وتحلیلبرای  است. باالتر درصد

 داده نشنان (1) جندول در هناکرونباخ آن آلفای ضریب میزان و پژوهش متغیرهای شده است.

 شده است.
 هاسازه. ضرایب پایایی آ  ای کرونباخ 1 جدول

 کرونباخ یآ  اضریب  متغیرهای اصلی پژوهش

 0/95 کارآفرینی استراتژیک
 0/91 سازمانیآوای 

 0/96 گرارهبری تحول

 هایافته
 ا ف( توصیف جمعیت شناختی

نفنر(، بیشنترین  133طبق اطالعات گردآوری شده، اکثر گروه پاسنخ دهنندگان را منردان )

نفنر(، بیشنترین سنابقه خندمت  196سطح تحصیالت را اعضای هیأت علمی با مدرک دکتری )

نفنر(، سنن اکثرینت اعضنای هینأت علمنی در  47سنال ) 10تا  5ی اعضای هیأت علمی در بازه

و همچننین اکثنر اعضنای هینأت علمنی شنرکت کنننده در اینن  نفنر( 81سال ) 45تا  35ی بازه

 نمایند.نفر( خدمت می 20پژوهش در دانشکده ادبیات و علوم انسانی )

 ب( براز  مدل پژوهش

های پژوهش باید بنه بررسنی بنرازش مندل قبل از پرداختن به ضرایب مسیر و بررسی فرضیه

( AVEمینانگین وارینانس اسنتخراج شنده )گیری پرداخته شود. با عنایت به اینکه ضنریب اندازه
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برابنر  GOF؛ مقندار 70/0بیشتر از  86/0( برابر با CR؛ پایایی مرکب )50/0بیشتر از  78/0برابر با 

 شود. گیری تأیید میاست، برازش مدل اندازه 36/0بیشتر از  58/0با 
 سازی معادالت ساختاریها به رو  مدلنتایج آزمون فرضیه .2جدول 

 

 25/0) سازمانیگرا بر آوای ( مشخظ است، رهبری تحول1)شماره همانطور که در جدول 

= β ،92/3 =t ،000/0p< اثر مثبت و معناداری دارد. این بدین معنی است کنه افنزایش رهبنری )
گرا بر گردد. همچنین نتایج نشان داد رهبری تحولمی سازمانی یگرا منجر به افزایش آواتحول

( اثر مثبت و معناداری دارد. اینن بندین >β ،77/5  =t ،000/0p=  34/0کارآفرینی استراتژیک )
 تناثیر یابند.گرا، کارآفرینی استراتژیک افنزایش میمعنی است درصورت افزایش رهبری تحول

( اثر مثبت و معناداری >β ،02/3 =t ،001/0p =  16/0بر کارآفرینی استراتژیک ) سازمانیآوای 

یابند. کنارآفرینی اسنتراتژیک نینز افنزایش می سنازمانیاست یعنی به ترتینب بنا افنزایش آوای 
گرا و کارآفرینی اسنتراتژیک بر روابط بین رهبری تحول سازمانیهمچنین، نقش میانجی آوای 

(04/0= β ،06/2 =t ،04/0p<اثر مثبت و معنی داری دار ) د که بدین معنی اسنت افنزایش آوای
شایان  گردد.گرا و کارآفرینی استراتژیک میمنجر به افزایش روابط بین رهبری تحول سازمانی

 ذکر است که بررسی نقش میانجی با استفاده از آزمون سوبل انجام گرفته شده است.

 گیری بحث و نتیجه
آمندترین نینروی انسنانی متحمنل های سنگینی را بنرای جنذب و حفنظ کارها هزینهسازمان

گرا برند. رهبران تحنولشوند؛ اما با رهبری نادرست، توانایی و استعداد کارکنان را از بین میمی
های توانند از طریق اعطای قندرت بنه نینروی انسنانی، مشنارکت دادن کارکننان در تصنمی می

ی و غیررسنمی سنازمانی و در ها و نظرات را در جلسات رسمهای بروز ایدهسازمانی مه ، زمینه
های توانمندسازی، کارکننان را بنه ننوآوری جهنت انطبناق بنا تغیینرات نهایت از طریق تکنیک

(. راهبرد دانشگاه خلنیج فنارس، تبندیل شندن بنه 1398ترغیب نمایند )قربانی زاده و همکاران، 

تنرین انی کنه مه باشد و این امر جز با توجنه بنه نینروی انسندانشگاه کارآفرین )نسل سوم( می

 نتیجه آزمون عدد معناداری ضریب استاندارد فرضیه
 تأیید 92/3 25/0 سازمانی یگرا بر آواتحول یرهبرتأثیر 

 تأیید 77/5 34/0 گرا بر کارآفرینی استراتژیکتحول یرهبرتأثیر 
 تأیید 02/3 16/0 سازمانی بر کارآفرینی استراتژیک یآواتأثیر 

 تأیید 06/2 04/0 گرا و کارآفرینی استراتژیکتحول یرهبر نیسازمانی  در رابطه ب یآوا یگرانجیینقش م
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سرمایه هر سازمانی هستند، محقق نخواهد شد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسنی تنأثیر 

گری آوای سازمانی در بین اعضنای گرا بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجیرهبری تحول
 هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس است.

گرا روی آوای اول، تنأثیر رهبنری تحنولهای پنژوهش در راسنتای فرضنیه با توجه به یافتنه
 یرهبنرنشان داد که  مدل بررسی از آمده دستبه کلی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت و نتایج

 یرهبننراثنر مثبننت و معننی داری دارد. بنندین معننی کننه افنزایش  سننازمانی آوای بنرگرا تحنول

وان نتیجنه گرفنت، مندیران تنگنردد. بننابراین میمنی سنازمانی منجر به افزایش آوایگرا تحول
آفرین را در خصنو  اعضنای هینأت علمنی اند به خوبی سبک رهبنری تحنولدانشگاه توانسته

پژوهش بنا تحقیقنات پیشنین از قبینل؛   این فرضیه سازی نمایند. نتیجهدانشگاه خلیج فارس، پیاده
بننرای مثننال؛ باشنند. ( همراسننتا می2017( و لیاننن  و همکنناران )1396رحیمنی و مظنناهری راد )

گرا رابطنه مثبنت معننادار بنا پژوهش خود دریافتند رهبری تحول ر( د2017لیان  و همکاران )

 آوا در سنازمانکه سرپرستان نقش مهمنی در تنرویج  ها نشان دادنتایج آن دارد. آوای سازمانی
که . در حقیقت، اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس به نوعی احساس نمودند کنندایفا می

تواننند در های خرد و کنالن دانشنگاه لحناظ شنده و میها در تصمی  گیریها و نظرات آنایده
این موارد به سبک رهبری اتخاذ شده از سنوی مندیران  تصمیمات مشارکت داشته باشند و همه

 گرا است.شود که همان رهبری تحولدانشگاه مربوط می
گرا بنر کنارآفرینی ی تنأثیر رهبنری تحنولهدف دیگر این مطالعه، بررسی فرضنیه دوم یعنن

کنارآفرینی  بنرگرا تحنول یرهبنراستراتژیک بود. نتایج حاصل برای این فرضیه نشنان داد کنه 

هنایی از قبینل؛ پنژوهش بنا پژوهش اینن فرضنیه اثر مثبنت و معنناداری دارد. نتیجنه کیاستراتژ
باشد. برای مثنال؛ همسو می (2021( و فوزی، مارتین و راوسانگار )2018اوجاک و اوزتورک )

گرا از سنوی ( در پژوهش خود بیان داشتند که رفتارهای رهبری تحول2021فوزی و همکاران )
ها نشان داد کنه ابعناد رهبنری گذارد. نتایج آنمدیران بر رفتارهای کارآفرینی شرکتی تأثیر می

کارآفرینی استراتژیک  صورت مثبت بربخش و نفوذ آرمانی بهآفرین شامل انگیزش الهامتحول

شرکت تأثیر گذاشته است. در حقیقنت، از نظنر اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه خلنیج فنارس، 
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اند با اتخناذ تندابیری اثنربخش، کنارآفرینی اسنتراتژیک را در دانشنگاه مدیران دانشگاه توانسته

 خلیج فارس افزایش دهند.
روی کنارآفرینی  تنأثیر آوای سنازمانیهای پژوهش در راستای فرضیه سنوم، باتوجه به یافته

نشنان داد کنه  مندل بررسنی از آمنده دسنتبه کلنی استراتژیک مورد تأیید قرار گرفت و نتایج
کنه گفتمنان  سازمانیدر اثر مثبت و معنی داری دارد.  کیکارآفرینی استراتژ بر سازمانی آوای

باورها و نگنرش  توانندمیرفتار آوا، کارکنان از طریق کنند، مولد را در مورد مسائل تشویق می

(. اینن یافتنه 1399رو، )حسینی، سعیدا اردکنانی و سنبک خود را نسبت به سازمان بهبود بخشند
( و 2015)  هنو و (، چنن2012) فولندمن و جی تواند مطابق با مطالعات انجام شده توسط ان.می

تنرین منبنع خنود دانشنگاه بایند بنه مه  ( همراستا باشند. لنذا مندیران1399حسینی و همکاران )
بیشترین توجه را داشته باشند و تمامی اقدامات الزم درخصو  حمایت و پشتیباتی از ایشنان را 

هنا، در دسنتور برای بیان نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشارکت هرچه بیشتر در تصمی  گیری

 کار خود قرار دهند.
 یآواچهنارم یعننی بررسنی تنأثیر نقنش مینانجی هدف دیگر اینن مطالعنه، بررسنی فرضنیه 

بنود. نتنایج حاصنل نشنان داد  کیکارآفرینی استراتژ وگرا تحول یرهبربر روابط بین  سازمانی
 کیکنارآفرینی اسنتراتژ وگرا تحنول یرهبرمنجر به افزایش روابط بین  سازمانی یآواافزایش 

 گری مثبتنی در رابطنهنقنش مینانجی خوبی توانسنتهعبارت دیگر، آوای سازمانی بنهگردد. بهمی
دست آمنده در اینن به آفرین و کارآفرینی استراتژیک ایفا  کند. با توجه به نتیجهرهبری تحول

گرا را در دانشنگاه خلنیج اند سنبک رهبنری تحنولفرضیه، مدیران دانشگاه خلیج فارس توانسته

ت بینان احساسنات، عقایند، سازی نمایند و به اعضنای هینأت علمنی دانشنگاه فرصنفارس پیاده
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

ی مثبتنی در با توجه به نتایج حاصل شده، آوای سازمانی به خوبی قادر است نقنش مینانجی گنر
 آفرین و کارآفرینی استراتژیک ایفا  کند.ی بین رهبری تحولرابطه

 



 1401بهار ، 1 شمارة ،15 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           116

 پیشنهادهای کاربردی
گرا بر ارتقای آوای سنازمانی و کنارآفرینی اسنتراتژیک باتوجه به اینکه نقش رهبری تحول

اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس مورد تأیید قنرار گرفنت؛ بنه مندیران دانشنگاه خلنیج 

های ارائه شده از سوی اعضنای هینأت را بنا گنوش شننوا شننیده و ایده گرددپیشنهاد می فارس
های مهارتی مناسنب بررسی نمایند و در نهایت به آنان بازخور ارائه کنند. همچنین باید آموزش

های الزم از مزایا، گرا ارائه گردد تا آگاهیبه مدیران دانشگاه در خصو  سبک رهبری تحول

گرا را کسب نموده و ضنمن ایجناد جنو سنازمانی و ابعاد تشکیل دهنده رهبری تحولها ویژگی
آکادمیک، اعتماد متقابل بین مدیران دانشنگاه  استقالل و علمی آزادی هایسال  توأم با ویژگی

و اعضای هیأت علمی را تقویت نمایند. همچننین، مندیران دانشنگاه جهنت بررسنی و شنناخت 
عنوان راهبرد اصلی ی به مزیت رقابتی، کارآفرینی استراتژیک را بههای محیطی و دستیابفرصت

دانشگاه مدنظر قرار دهند. برگزاری جلسات متعدد و منظ  بین مدیران دانشگاه و اعضای هیأت 

شنود. مندیران دانشنگاه بنرای پنرورش، پیشننهاد می علمی در راسنتای افنزایش آوای سنازمانی
ها و قابلینت هنا و های نوین شناسایی فرصتعلمی، روشتوانمندسازی و ارتقای اعضای هیأت 

صنورت مننظ  برگنزار نماینند. اینن های آموزشنی مختلفنی را بهها، دورهبرداری از آننیز بهره
هنای تخصصنی هنر هینأت هنای ننوین مربنوط بنه حوزهتواند شامل شناسایی فناوریها میدوره

هننای الزم بننرای کسننب و ، مهارتهننای افننزایش کیفیننت آمننوزش جنناری دانشننگاهعلمننی، راه
 یابی، خالقیت، نوآوری و غیره( باشد.های کارآفرینانه ) ایدهکارهای جدید، توانایی

ی بنا گنرید یهناپژوهش ،انجام شده است آموزشی جامعهدر  حاضر که پژوهش ییاز آنجا

 ایجنتن تعمنی  و تطبیقنی مقایسنه هندف بنا .صورت گینرد تواندمی عیصنا ریدر سا این موضور

و  سنازمانی آوای بنا گراتحنول رهبری گردد، رابطهحاضر پیشنهاد می پژوهش از آمده دستبه

ها و م،سسات آموزش عالی مورد بررسنی قنرار گینرد. سایر دانشگاه در کارآفرینی استراتژیک
 شننهادیپکنرد.  اسنتفاده مشناهده و مصناحبه مثنل کیفی هایروش توان ازمی بعدی مطالعات در
 در جامعنه ی و کنارآفرینی اسنتراتژیکآوای سنازمانگرا، رهبری تحولشود عوامل موثر بر می

 .گردندی ماری پژوهش حاضر شناسایآ
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 منابع

(. واکناوی 1400صادقی آرانی، زهرا؛ پوربافرانی، محمود؛ نامیان، فاطمه و حسنین پنور، زهنرا )

ای سازمانی: رویکنرد فراتحلینل. تبادلی با سکوت و آو -آفرینی سبک رهبری تحولرابطه

 .244-229(، 20) 66، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا

ارائنه مندل ینادگیری منادام العمرکنارآفرینی بنا "(. 1390احمدپور، سامان؛ مطلبی، مهرننوش )

، ماهنامنه کنار و جامعنه، ")ارائه شده توسط کنسرسیوم آموزش کارآفرینی(رویکرد تلفیقی

 .37-21، 134شماره 

نظنام  (.1400) مجیند ،علنی محمندی اردکنانی و ابنراهی  ،رجب پنور ؛مهدی ،افخمی اردکانی

(، 47)12، مدیریت منابع انسانی در صننعت نفنت .رفت از سکوت سازمانیپیشنهادها و برون

170-191. 

پژوهشننامه نظن  و الگوی راهبردی رهبری تحول بارویکرد جهادی.  (،1399) لطفعلیبختیاری، 
 .254-229 (:( 52)پیاپی  4)13 (امیامنیت انتظ

طراحی و پیشنهاد چنارچوب  (،1398) غالمرضا ،ویسی و جعفر ،رحمانی ؛فرزان ،شعار اردبیلی

پنژوهش در نظنام مفهومی ومدل دانشگاه کارآفرین براساس نظریه داده بنیناد سیسنتماتیک. 
  .132-115(: 47)13، های آموزشی

اثر سبک رهبری  (،1399اسماعیل ) ،خرم و سعید ،نیاجعفری  ؛یوس  ،وکیلی ؛اکبر ،حسن پور

  .172-139(: 98)29، (مطالعات مدیریت )بهبود و تحول ،پیرو-بر اعتماد در روابط رهبر

رابطه رهبری تحنول گنرا و  (،1395) مهدیو کا   زاده بیطالی،  رقیهبهادری،  ؛ محمدحسنی، 

توسننعه  .هویننت سننازمانی بننا کننارآفرینی سننازمانی اعضننای هیئننت علمننی دانشننگاه تبریننز
 .452-433 (: 3)9 ،کارآفرینی

(، ارائنه الگنوی آوای کارکننان 1399رو، مهندی )حسینی، الهه؛ سعیدا اردکانی، سعید و سنبک

های علمنی مندیریت سنازمانفصنلنامه  دانشی )مورد مطالعه: کارکنان شرکت گناز شنیراز(.
 .72-57((. 32)پیاپی  4)شماره  8 ،دولتی
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آفرین و (، رابطه بین سنبک رهبنری تحنول1397درگاهی، حسین و موسوی ج ، سیده فاطمه )

های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهنران در کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان

 .24-40(:41) 10، نشریه آزمایشگاه و تشخیظ ،1397سال 

های رهبری تحولی مدیران و خالقینت دبینران بررسی رابطه بین مولفه(، 1392دشتکی، محدثه )

پور، ، به راهنمنایی: سنعید رجنایی1391-92در مدارس متوسطه دولتی ق  در سال تحصیلی 

 ، علوم تربیتی.کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان

 رفتنار و سنازمانی سنکوت سنازمانی، فرهنن  نبنی روابنط بررسی (.1397) .ابراهی  پور، رجب

 صننعت در راهبنردی مطالعنات(. نفنت صنعت پژوهشگاه: مطالعه مورد) سازمانی شهروندی
 .212-189، (36) 9 ،انرژی و نفت

بنا  یتحول گرا بر سنکوت سنازمان یاثر رهبر(، 1396رضا و مظاهری راد، حمید )رحیمی، غالم

-157 (،22(2، ماهنامنه پنژوهش ملنل، کارکننان یروانشناخت یتوانمندساز ینقش واسطه ا

175. 

مینانجی گنری  بررسی تأثیر عوامل استراتژیک بر عملکرد سنازمانی بنا(، 1396رضایی، وحید )

حمیدرضنا ، بنه راهنمنایی: متغیر کنارآفرینی مطالعنه منوردی شنرکت پتروشنیمی کرمانشناه

 ، مدیریت بازرگانی.کارشناسی ارشد ،دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، جلیلیان

پنذیری (. الگنوی رقابت1391زاده، حمدیرضنا؛ ننائیجی، محمندجواد. )رضائیان، علی؛ فرتوک

، انداز مدیریت بازرگنانیچش ی استراتژیک در صنایع دفاعی دانش بنیان. مبتنی بر کارآرفین

12(45 ،)38-56. 

طراحی مندل  (،1393) سلطانعلی ،شهریاری و محمود ،احمدپور داریانی ؛سید مصطفی ،رضوی

(: 1)7 ،توسنعه کنارآفرینی .بنندیمفهومی کارآفرینی استراتژیک بنر مبننای رویکنرد پیکره

37-55. 

آفرین، رهبری تعاملی و غیر رهبری بنر رضنایت تأثیر ابعاد رهبری تحول (،1395)صیادی، یاسر 

 .65-57(، 2)30، مدیریت در آموزش و پرورش شغلی و تعهد سازمانی معلمان در ایران.

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/40cb119d24aa81e3d86a17a16f806eb3/search/d45a3770c199f39efb9216eee30c3d4a
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/40cb119d24aa81e3d86a17a16f806eb3/search/d45a3770c199f39efb9216eee30c3d4a
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های رهبری راهبران آموزشنی و تربیتنی بنا رضنایت رابطه بین سبک (،1399افشین ) ،عابدی نیا

 1، رهبری آموزشنی کناربردی ،دوره ابتدایی شهرستان تالششغلی معلمان مدارس چندپایه 

(1   :)29-42. 

رهبری خدمتگزار و مدیریت داننش، نشنریه پنژوهش در هننر و علنوم  (.1399) مسعود عامری،

 .76-71(: 8)5انسانی، 

بررسی تأثیر سرمایه فکری بنر کنارآفرینی اسنتراتژیک )موردمطالعنه:  (،1396نژاد، بیتا )عزیزی

، دانشنگاه خنوارزمی، سنلطانعلی شنهریاری، به راهنمنایی: افزار(تولیدکننده نرم هایشرکت

 کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی.

کارآفرینی استراتژیک، ابزاری برای خلق ثنروت و (، 1393قاسمی، ساسان و کوچکیان، میالد )

 .3285، شماره 1393، روزنامه دنیای اقتصاد، شهریور ارزش

 (،1398) محسنن ،بیگلنری و مینر علنی ،سنیدنقوی ؛فتناح ،شنری  زاده ؛اهلل وجنه ،قربانی زاده

هنای مندیریت در پژوهش ،آفرین در دانشنگاه فننی و حرفنه ایطراحی مدل رهبری تحنول
 .127-150: (2)23 ،ایران

 رهبنری نقنش(. 1390) لو، صنالح رشنید و ابوچنناری، عقینلخواجنه حناجی ، محمد؛ قهرمانی

(، مطالعنه منوردی: دانشنگاه شنهید بهشنتی) کارآفرین سازمان به دانشگاه ارتقای در تحولی

 .204-185(: 4)4، توسعه کارآفرینی

 و انگینزش بنر آن تناثیر و سنازمانی سنکوت با رهبری سبکهای رابطه (،1392) فاطمه محرابی،

 ایران،بنه راهنمنایی: فتناح شنری  زاده، صادرات ضمانت کارکنان صندوق شغلی رضایت

 ارشد، مدیریت دولتی. طباطبائی، کارشناسی عالمه دانشگاه

گیری آوای سنازمانی آفرین در شنکل(، بررسی تأثیر رهبنری تحنول1398موسوی، سیده مری )

سومین کنفرانس بین المللی تحوالت نوین های شهرستان کازرون، در بین کارکنان دانشگاه
 ، تهران.در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

( عوامل موثر بر سنکوت سنازمانی، منانع ایجناد 1395نوه ابراهی ، عبدالرحی  و یوسفی، فرزانه )

 .156-133: 26پیاپی ( 2)7، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیکارآفرینی سازمانی، 
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