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ها که محور رشد اقتصادی  های آموزشی نظیر دانشگاهنوآوری برای بقای هر سازمانی الزم است و در سازمان 

به عبارتی و اجتماعی در جامعه محسوب می بیشتری برخوردار است.  به نوآوری از اهمیت  شوند، توجه 

پژوهش رو،  از همین  است.  ملی  نوآوری  قدرت  برای  مهم  منبع  یک  دانشگاهی  با هدف    نوآوری  حاضر 

نوآوری   تقویت  در  کارآفرینانه  فرهنگ  و  ظرفیت  میانجی  نقش  با  راهبردی  رهبری  سبک  نقش  بررسی 

نفری از    120ای  منظور آزمون مدل مفهومی پژوهش، نمونهشد. بهدانشگاهی به روش تحلیل مسیر انجام  

ای متناسب با حجم انتخاب  طبقهگیری تصادفی  علمی دانشگاه یاسوج با استفاده از روش نمونهاعضای هیئت  

 فرضیتحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدل    Amos23و    Spss 23افزارهای  ها با استفاده از نرم شدند و داده

درصد از کل واریانس    75و    78درمجموع و به ترتیب    یبیناز برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای پیش

پژوهش نشان    نتایجدقیق،    طوربهنمایند.  های دانشگاهی را تبیین میظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و نوآوری

نوآوری و  کارآفرینانه  فرهنگ  و  ظرفیت  بر  راهبردی  رهبری  فرهنگ داد  و  ظرفیت  و  دانشگاهی؛  های 

غیر مستقیم رهبری    تأثیرمثبت و معناداری دارند. عالوه بر این،    تأثیردانشگاهی    هایکارآفرینانه بر نوآوری

گردید. در نهایت،    تأییدهای دانشگاهی با نقش میانجی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه  راهبردی بر نوآوری

ارتقا   تأیید  جینتا دانشگاهنوآوری  ینمود که جهت  متعاقباً کسب مز  یهای  بستر بایسمی  ،یرقابت  تی و  ت 

 فراهم باشد.  نانهی و فرهنگ کارآفر راهبردی یاز رهبر  تی جهت حما یمناسب
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 مقدمه   1

تغییر نقش تبع آن  های جدید در آموزش عالی و بهها و دیدگاههای نوین، پارادایمپیدایش فناوری

آموزش عالی به  های  های نوین در آموزش عالی، موجب شده تا مؤسسه دانشگاه و تدوین رسالت

به کنونی،  متغیر  و  جدید  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  و  افتاده  حال تکاپو  در  مستمر  صورت 

باشند  نوآوری  و  توسعه  همکاران،  )سازگاری،  و  پارادایم1389قناتی  چها(.  به  دانشگاهی  ر  های 

پارادایم  )   دانشگاه اجتماعی  دانشگاه آموزشی، دانشگاه تحقیقاتی، دانشگاه کارآفرین و  :دسته شامل

عنوان نسل سوم دانشگاهی  های کارآفرین بهمعرفی دانشگاه  شود.نوظهور دانشگاهی( تقسیم می

  هایهای نسلترین خصیصه عنوان مهمشدن خالقیت، کارآفرینی و نوآوری بهو همچنین مطرح

 منظور بهآموزشی عالی    مؤسساتو    هادانشگاهباشد که  سوم و چهارم دانشگاهی، مؤید این ادعا می

(  1396فراستخواه،  )   ها های برآمده از آنهماهنگی با تحوالت و تغییرات پیوسته و مواجهه با چالش

مند نوآوری ی نیازالمللنیبی و  امنطقهو همسویی هر چه بیشتر با فرایند توسعه اقتصادی بومی،  

 و تغییر هستند. 

  صرفا  یک نهاد  عنوان)به ها دانشگاهبدیهی است که نوآوری دانشگاهی مستلزم تغییر نقش سنتی 

و خلق سوبهدانش( و حرکت    دکنندهیتول دانش  تولید  بر  افزون  است که  کارآفرین  دانشگاه  ی 

 منزلهبهی کارآفرین  هادانشگاه(.  2003،  1)اتزکوویتزکنند یمرا به عمل هم تبدیل    هاآن،  هادهیا

(، کاتالیزور بالقوه گسترش رشد اقتصادی و حفظ رقابت جهانی  2013انقالبی آکادمیک)اتزکویتز،  

ی، رشد امنطقه ( و موتور توسعه  2018،  3؛ میلر، مک آدام و مک آدام2012،  2)گوئررو و اوربانو

  ها دانشگاهاگر    (.2016،  5؛ پیر و پنکر 2017،  4کروس و ویسراست)اقتصادی و تغییرات اجتماعی  

و   ملی  توسعه  نشوند،  نوآوری  عامل  به  تبدیل  کارآفرین،  دانشگاه  رقابت امنطقهمانند  نیز  و  ی 

 (. 1394صمدی میارکالئی، صمدی میارکالئی و آقاجانی، شد)ی مختل خواهد المللنیب
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ی دانشگاه کارآفرین، برخورداری از  هایژگ یوی آموزش عالی پیشرفته، یکی از بارزترین  هانظامدر  

فرهنگ    ستیبایمبنابراین، دانشگاه برای کارآفرین شدن  ؛  و ظرفیت کارآفرینانه باالست  فرهنگ

گیری سازمان  دهنده جهتنشان  1و ظرفیت کارآفرینانه را در خود نهادینه سازد. فرهنگ کارآفرینی 

های جدید از طریق جستجوی منابع روشیا    های جدید کردن گزینه به سمت تجربه و آزمایش

می جدید  محصوالت  ایجاد  و  نوآوری  لی )باشد جدید،  و  و  2015،  2لی  فرهنگ    عنوانبه(؛  یک 

ارزیابی   نوآوری  شودیمنوآورانه  زیرا  گرفته    عنوانبه؛  نظر  در  تجارت  یک  شروع  اصلی  دلیل 

که یک    کندیمینی مشخص  (. به بیانی دیگر، فرهنگ کارآفر2019و همکاران،    3دینش شود)می

  ، سازمانی  سازوکاریک    عنوانبهظرفیت کارآفرینانه    (.2014،  4سازمان چقدر نوآور است)آمایسن

بدیهی است که    (.2019و همکاران،    دینش کند)یم  ر یپذامکانرا    ها فرصتمداوم از    یبرداربهره

تقویت ظرفیت   و  پرورش فرهنگ  نیکارآفرارتقاء  دانشگاه مستلزم  دانشگاه    نانهیکارآفری در  در 

 5است. همین ارتباط تنگاتنگ بین دو مفهوم فرهنگ و ظرفیت کارآفرینانه منجر شد که گیب 

چارچوب  2012) ارائه  راستای  در  در    راهبردی(  کارآفرینی  فرهنگ  و  ظرفیت  توسعه  برای 

  ی طورکلبه یک مفهوم یکپارچه مطرح نماید.  عنوانبه، ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه را هادانشگاه

و این    دهد یم ی متفاوتی قرار  هادگاهی دظرفیت و فرهنگ کارآفرینی همواره سازمان را در معرض  

را مجبور   بازنگری کند   کندیموضعیت، سازمان  را  اثربخشی عملیات داخلی خود  بنابراین،  ؛  تا 

 . (2014،  6)نوواکدهد یممر سازمانی را افزایش  ظرفیت و فرهنگ کارآفرینی احتمال موفقیت مست

های کارآفرینی از جمله عوامل مهمی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و حمایت دانشگاهی از فعالیت

نوآوری دانشگاهی  ها  (. دانشگاه2011و همکاران،    8کالریس )گذارداثر می  7است که بر عملکرد 

برای کارآفرین و نوآورشدن باید فرهنگ کارآفرینانه را در خود نهادینه و ظرفیت کارآفرینی خود  
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د تا از  نها باید اصل ابتکار عمل را تقویت و فضایی ایجاد کنرا تقویت سازند. به عبارتی، دانشگاه

پشتیبانی  فعالیت و  حمایت  افراد  نوآورانه  احمدی،  )شودهای  و  میارکالئی  (.  1395صمدی 

  تأثیر گذار نیست که بر روند مدیریت تغییر و نوآوری  تأثیرسازمانی تنها عامل  حال، فرهنگبااین

سازمانی، رهبران و مدیران عالی سازمانی نقشی فعال در هدایت فرایند  گذارد. عالوه بر فرهنگمی

؛ الدعفری 2020،  2؛ اوتویو، فونتانا و ساتریا 2019،  1نوآوری در سازمان و تعالی سازمانی دارند )شائو 

شدت بر کنند که فرهنگ و رهبری به( اشاره می2006)4(. سینیور و فلمینگ 2021،  3و آلوسانی 

تغییرات   مدیریت  بوژکو) دنگذارمی  تأثیرروند  و  و  2014،  5عبدالکدیر  کورتس  همچنین   .)

پژوهش خود تشریح کردند که ت2021)6هرمن اجرای  ( در  و  نوآورانه یک تالش  هادهیاولید  ی 

ی رقابتی است که در این میان  هاتیمزسازمانی کلیدی برای دستیابی به عملکرد برتر و تضمین  

می اهمیت  حائز  راهبردی  رهبران  بر نقش  راهبردی  رهبری  شده،  انجام  تحقیقات  طبق  باشد. 

عنوان سازمان نوآور شناخته  که به  یهایسازمان( و در  2020،  7دارد)کیم  تأثیرعملکرد سازمانی  

ساختار،  می حمایت راهبردشوند،  نوآوری  از  سازمان  در  رهبران  و  قدرت  صاحبان  و  فرهنگ   ،

اینمی در  سازمانکنند.  بصیرتراهبردها  ،هاگونه  ارزش،  خطها،  عالی،  مدیران  و    هامشیهای 

روحیه تقویت  بر  تأکانتظارات سازمان  کارآفرینی  دارندی  و    1988البیچ،  )ید  از طبرسا  نقل  به 

نقش مهمی    گذاری بر روند نوآوری در سازمان، تأثیر(. رهبران سازمان عالوه بر  1389همکاران،  

منظور ترویج نوآوری و رسد، بهنظر میکنند. بهایفا می  سازمانیگیری و تغییر فرهنگ  در شکل

هله اول مدیران ارشد و رهبران سازمان نسبت فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در سازمان باید در و

 به نوآوری و خالقیت متعهد باشند و از آن حمایت نمایند. 

شده است و نوآوری روشنی اثباتبه  توان گفت که اهمیت نوآوریبا توجه به مطالب ذکر شده، می

ها باید به اهبنابراین دانشگ  افزوده حیاتی است؛کردن ارزش  در مؤسسات آموزش عالی برای فراهم
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ای هدایت و مدیریت شوند تا نوآوری به یک بخش طبیعی از فرهنگ و عملیات روزانه تبدیل  گونه

 .شودعلمی و کارکنان ایجاد میشده از همه اعضای هیئت  شود، زیرا نوآوری بر روی دانش جمع

  رآفرینانه و رهبران سازمان نقش مهمی در توسعه فرهنگ کا  طور که مبانی نظری نشان دادهمان

های رقابتی برای به حداکثر رساندن خالقیت  ارتقاء نوآوری در محل کار و ایجاد تعادل بین اولویت

دارند سازمانی  نوآوری  نتایج  و  بااین2013،  1جافر )فردی  رهبر  (.  یک  اینکه چگونه  دقیقا   حال، 

و  یار وسیع استتواند نوآوری را افزایش دهد، مشخص نیست. مطالعات رهبری و نوآوری بسمی

که ادبیات مورد   های رهبری با نوآوری سازمانی مورد مطالعه قرار گرفتهتاکنون بسیاری از سبک 

ها ممکن است ها ممکن است باعث تقویت و برخی از آن بررسی حاکی از آن است که برخی از آن 

در   3اهبردی لذا پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش رهبری ر  (.2014،  2اسلک)  مانع نوآوری شوند

های دانشگاهی در بین اعضای هیئت  ایجاد و ترویج فرهنگ کارآفرینانه و در نهایت تسهیل نوآوری

 باشد. علمی دانشگاه یاسوج می

  يق پيشينه تحق  2

توجهی وجود دارد که بر مطالعه رابطه بین سبک رهبری و نوآوری سازمانی  پیشینه تجربی قابل

به دارد.  )عنوان تمرکز  همکاران  و  طبرسا  که  1389مثال:  دادند  نشان  خود  پژوهش  در   )

مثبت و معناداری دارد. در پژوهشی زالی   تأثیرسازمانی کارآفرینانه بر خالقیت و نوآوری  فرهنگ

که فرهنگ1392)  انو همکار دادند  نشان  دانشگاهی  (  کارآفرینی  بر  کارآفرینانه    تأثیرسازمانی 

ای بر اکتشاف  ( در پژوهش خود نشان داد که رهبری مراوده1394مثبت و معناداری دارد. اکبری )

تحول رهبری  و  بوده  مؤثر  مراودهنوآوری  رهبری  و  )مؤلفهگرا  بر ای  راهبردی(  رهبری  های 

پژوهش مختاری  تأثیرنوآوری  کارگیری  به ( نشان  1395مینایی و همکاران )داشته است. نتایج 

آن ضمن متأثر بودن از مبانی فرهنگی سازمان، به نگرش   کارآفرینی و ایجاد و زمینه فرهنگد  دندا

ها و  دهی این مقوله برای ایجاد و رشد افکار و نگرشو عملکرد مدیران ارشد و چگونگی سازمان
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ین وابسته است. درواقع فرهنگ کارآفرینی در یک سازمان یک فرایند اکتسابی است باورهای نو

افراد   نگرش  و  سازمان  نوع  شکل  تأثیرکه  در  دارد فراوانی  سازمان  در  مهم  مقوله  این  دهی 

کند. لذا نتایج نشان  عنوان یک قالب اجتماعی نوآورانه در سطح اجتماع عمل میکه به طوری به

ترین اثر فرهنگ کارآفرینانه نوآوری  مستقیم دارد و مهم  تأثیرآفرینی بر نوآوری  داد که فرهنگ کار

خود نشان    ( در پژوهش1395)  حجازی و همکاران  ،طور مشابهباشد. همچنین بهو خالقیت می

 سازمانی اثر مثبت و معناداری بر خالقیت و نوآوری دارد.  د که فرهنگدندا

گر  ژوهش خود نشان دادند که رهبری راهبردی با نقش تعدیل( در پ 1399زاده و همکاران )سلیم

مثبت و معناداری دارد.   تأثیرهای تولیدی  هوشیاری کارآفرینانه بر نوآوری راهبردی در شرکت

نوآوری در  های  ( در راستای ارائه مدلی جهت خلق ظرفیت1400عالوه بر این، برزگر و همکاران )

که فرهنگ سازمانی؛ مدیریت سرمایه سازمانی؛ رهبری و    مدیریت دانشگاهی ایران نشان دادند 

 بر نوآوری هستند.  مؤثر؛ آموزش و ارتقاء علمی و پژوهش فناوری عوامل راهبردی مدیریت دانش

( نشان داده است که مدیران ارشد با ایجاد محیط مطلوب 2002و همکاران )  1پژوهش نایستروم

خود نشان داد    ( در پژوهش2010)  2گذارند. لئو و برونومی  تأثیربرای نوآوری بر پذیرش نوآوری  

و    3در پژوهشی دیگر آپیکی  سازمانی اثر مثبت و معناداری بر خالقیت و نوآوری دارد.که فرهنگ

تحت  2011)  همکاران را  نوآوری  فرهنگ  رهبری،  رفتار  که  دادند  نشان  می  تأثیر(  دهد.  قرار 

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که فضای کاری درون یک سازمان  2011)  4آیساکسن و آکرمنز 

صورت طور مستقیم و همچنین بهرهبران سازمانی به  .وری نوآورانه داردمهمی در سطح بهره  تأثیر

گذارند. در  می  تأثیروری نوآورانه  سازمانی مناسب بر بهره  وفراهم آوردن جَغیرمستقیم از طریق  

دادند و    مطالعه قرار  سازمان در تایوان را مورد  125(،  2011)   5پژوهشی دیگر لین و مک دونو

  تأثیر ی دانش  گذاراشتراک طور مستقیم بر فرهنگ دانش به  نشان دادند که: رهبری راهبردی به
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گذارد؛ رهبری می تأثیرطورجدی بر ابعاد فکری نوآوری نگ اشتراک دانش، بهگذارد؛ یک فرهمی

 گذارد. می تأثیری دانش گذاراشتراکگری فرهنگ به راهبردی بر نوآوری دوسویه با میانجی

نوآوری سازمانی  2013)  1سوپرایدی  بر  راهبردی  پژوهش خود نشان داد که رهبری    تأثیر( در 

نفر از کارکنان مؤسسات آموزش   390(  2013)  2بردای  پژوهشی دیگرمثبت و معنادار دارد. در  

مورد را  لیبی  فرهنگ   عالی  که  رسید  نتیجه  این  به  و  قرارداد  نوآوریمطالعه  بر  های  سازمانی 

( اوتویو،  2021طور مشابه تحقیقات کورتس و هرمن )مثبت و معناداری دارد. به  تأثیردانشگاهی  

 5(؛ بوسینک 2009)  4(؛ گاموسلوگلو و ایلسو 2009)  3(، دامانپور و اشنایدر 2020فونتانا و ساتریا )

( نیز نشان دادند که بین سبک رهبری و نوآوری سازمانی  2003و همکاران )  6( و یونگ 2007)

یک موضع حمایتی و طرفدارانه دارند بر پذیرش    ،دارد و رهبرانی که نسبت به نوآوری  رابطه وجود

والشی و کونیگ  -مثبت دارند. عالوه بر این، کورژالز، گراف  تأثیرنوآوری از سوی کارکنان سازمان  

ی در نوآوری فناورانه  اکنندهن ییتع( در پژوهش خود نشان دادند که رهبری راهبردی نقش  2020)

ی راهبردی زیربرنامه( نیز در پژوهش خود نشان دادند که رهبری،  2021. الدافری و آلوسانی )دارد

 و فرهنگ کارآفرینانه نقش مهمی در تعالی سازمانی دارند.  

رهبری،   بین سبک  روابط  که مطالعه  است  آن  از  پژوهش حاکی  تجربی  مبانی  بررسی  و  مرور 

 مورد ی صنعتی همواره  هاطیمحهای غیرآموزشی و  در سازمان  ژهیوبهنوآوری و فرهنگ سازمانی  

مستقل به مطالعه   طوربه، پژوهشی یافت نشد که حال نیبااپژوهشگران مختلف بوده است.  توجه

و بررسی نقش رهبری راهبردی و ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در ترویج و تقویت نوآوری در 

، پرداخته شودیمدانشگاهی از آن یاد  ی آموزشی و دانشگاهی که تحت عنوان نوآوری  هاطیمح

باشد. از همین رو با توجه به اهمیت و جایگاه نوآوری دانشگاهی در تقویت قدرت نوآوری ملی و  
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شدند تا نقش سبک رهبری راهبردی با نقش   بر آنهمچنین خالء پژوهش موجود پژوهشگران  

 قرار دهند.   مطالعه موردرا میانجی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در تقویت نوآوری دانشگاهی 

 مباني نظري    3

 رهبری راهبردی   3-1

یک    1980عبارت رهبری راهبردی از کار روی مدیریت راهبردی آشکار گردید. در اواسط دهه  

سوی مطالعه رهبری راهبردی آغاز شد. با این تغییر بر  تغییر روش از مطالعه نظارت در رهبری به

تازه کشف و  موضوع  تأکید شد  در  رده  نظریهشده  ارشد  مدیریت  تیم  مطالعه  و  مدیریت  باالی 

راهبردی، »2012،  1لیر )قرار گرفت  مرکزیت   رهبری  فراسوی  اصلی  نظریه  گام«  به گامنظریه  (. 

یا برنامه  نظریه  ( تدوین گردید. هامبریک و ماسون این  1984است که توسط هامبریک و ماسون)

تری برای رهبری در متون مدیریت راهبردی طراحی کاری را با هدف فراهم کردن استدالل قوی

 .(2012،  4منگ  و  2005و همکاران،    3النکوف)یدندنام«  2اصطالحا  »دیدگاه آپراکلنز کردند و آن را  

سن، تحصیالت، نوع   ازجملههای جمعیت شناختی مدیران ارشد  با توجه به این نظریه، ویژگی

می  ،تجربه کار  به  که  اطالعاتی  نوع  و  نهایت میزان  در  و  عملکرد    بردند  و  راهبردی  تصمیمات 

 (.2011و همکاران،  5کیاک )دهد قرار می تأثیرسازمان را تحت 

همکاران  6هیت را (2014)و  راهبردی  پیشبه  رهبری  توانایی  حفظ  عنوان  رویارویی،  بینی، 

لزوم انعطاف صورت  در  راهبردی  تغییرات  ایجاد  برای  کارکنان  توانمندسازی  و  پذیری 

عنوان توانایی یک رهبر باتجربه ( رهبری راهبردی را به2003)8(. گیلوت2017،  7مواسیا )دانندمی

درپی در  های پیگیری ها و تصمیمو ارشد که دارای خرد و بصیرت برای ایجاد و اجرای برنامه
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منظور تعریف ( به2001)1بوال و هویجبرگ  .کندمحیط راهبردی پیچیده و مبهم است، تعریف می

اند و معتقدند که رهبران راهبردی های فردی تمرکز کردهرهبری راهبردی بر سطوح شایستگی

مؤثر باید عالوه بر دستیابی به عقالنیت و خرد مدیریتی، باید ظرفیت جذب و انطباق را ایجاد و  

و   اطالعات جدید، جذب  از طریق شناخت  یادگیری  توانایی  حفظ کنند. ظرفیت جذب شامل 

می آن  از  شامل استفاده  سازگاری  ظرفیت  دگرگونی  باشد.  مقتضی  تغییر  شرایط  توانایی  و  ها 

(.  2010،  2سیرفورتین)باشدعقالنیت و خرد مدیریتی نیز شامل بصیرت و شهود می محیطی است.

های راهبردی و حصول اطمینان از اجرای  در حقیقت رهبری راهبردی به فرآیند هدایت برنامه

(. این  1383رضائیان،  )  داللت دارد  خوب آن برای کسب اطمینان از موفقیت سازمان در بلندمدت

گذاری در آینده تمرکز دارد  افزایی است که رهبری نظری که روی سرمایه نوع رهبری، ترکیب هم

ها تمرکز دارد. رهبری راهبردی روی هر دو فعالیت روزانه و رهبری مدیریتی که روی حفظ ترتیب 

های  ان راهبردی نسبت به باالدستهای بلند مدت راهبردی سازمان متمرکز است. رهبرو گرایش

را دارند )زارعی و همکاران،  انتظار کارایی باال  خود، همکاران خود، زیردستان خود و خودشان 

1396.) 

از نظر هیت و همکاران)( با بهره2012)لیر ( و مبانی نظری شش شاخص را برای  2001گیری 

می تعریف  راهبردی  عبارترهبران  که  ابکند  و  خلق  از:  چشماند  دربارالغ  آینده؛  هاندازی  ی 

های سازمانی؛ توسعه های اصلی؛ توسعه ساختارها، فرایندها و کنترل برداری و حفظ شایستگیبهره

های ارزشی اخالقی  القای سیستم   سازمانی اثربخش؛ وسرمایه انسانی؛ ایجاد و تثبیت یک فرهنگ

ی  هادارد که رهبران راهبردر می( اظها2012)به فرهنگ سازمان. در تبیین این شش شاخص لیر

های  ها و شایستگیکنند، ساختارها، فرایندها، کنترلهای سازمان را تدوین میراهبرداهداف و  

کنند، مدیران اجرایی اصلی را دهند، مشتریان متعدد را مدیریت میاصلی سازمان را توسعه می

های  راهبرد ند، جهت را با توجه به  کنکنند و نسل بعدی مدیران اجرایی را آماده میانتخاب می

می تعیین  فرهنگسازمانی  میکنند،  حفظ  را  اثربخش  ارزش   ایسامانهکنند،  سازمانی  های  از 
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را حمایت می با آنکنند و به مشتریان خدماتاخالقی  و  عقیده  ها مذاکره میرسانی  به  کنند. 

یکم متفاوت خواهد بود، این است که  های قرن بیست و (، آنچه در سازمان1999)1آیرلند و هیت 

( معتقد است  2012گیرند. لیر)رهبران ارشد سازمان، مسئولیت رهبری راهبردی را بر عهده می

اشتراک گذاشتن بینش، دانش و مسئولیت ها باید از طریق تعامالت مبتنی بر بهکه این مسئولیت

رهبران بزرگ سازمان، مدیران ارشد و  برای تحقق نتایج و اهداف، انجام شود؛ و این تعامالت بین  

رخ دهد باید  و هیت)  .کارکنان  آیرلند  نظر  اتفاق می1999طبق  زمانی  تعامالت  این  افتد که  ( 

  از طریق پیکربندی این   سازمان با نیازهای مرتبط با شش شاخص رهبری راهبردی موافق باشد و 

  قرن بیست و یکم موفق شود   تواند در سازمانشش شاخص یا معیار است که رهبری راهبردی می

(. به طور کلی این نوع رهبری متفاوت با مدل رهبری اختاپوسی است که همه کارها  2012لیر،  )

تفویض اختیار تر، اساس رهبری راهبردی از دل  دهد؛ به عبارت دقیقرا به سوی خود سوق می

 گذرد.می های انسانی در مسیر فعالیت اثربخش کاری هوشمندانه و آزادسازی ظرفیت

 های دانشگاهینوآوری  3- 2

شده است که شامل دو بخش پیوسته و مورد نیاز عنوان یک فرایند تعریفدر ادبیات، به نوآوری  

های جدید، محصوالت،  ایجاد، اولین مؤلفه، به عنوان تولید ایده  .(سازیپیادهاجرا )است: ایجاد و  

عنوان  سازی(، بهپیاده)  شود. مؤلفه دوم اجرامیها و فرآیندها توصیف  خدمات، رویکردها، شیوه

توان  طور مشابه پیشنهاد شده که نوآوری را میشده است. بهسازی و ادغام اجزاء خلق تصویب، پیاده

دانست. به این معنی که یک ایده خوب تا زمانی که   برداریعنوان ترکیبی از اکتشاف و بهرهبه  

نمی محسوب  نوآوری  نشود،  ایده  ود؛شعملیاتی  بهبنابراین  جدید  نمیهای  کافی  نتوانتنهایی  د 

(. نوآوری به 2014اسلک،  )باشد سازی یک مؤلفه ضروری برای ایجاد نوآوری مید؛ و پیادهنباش

ی اقتصادی و اجتماعی  هاحوزه در    افزودهارزش ی دارای  هاتیفعالی از  برداربهرهتوسعه، پذیرش و  

 (. 2020، 2مجدولین، الباز و جیلی است)رای رقابت و رشد و یک عامل کلیدی ب شودیممربوط 
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سازمان دانشگاهدر  نظیر  آموزشی  جوامع های  در  موجود  مؤسسات  و  نهادها  کلی  الگوی  که  ها 

-شوند توجه به پذیرش تغییر و نوآوری از اهمیت بیشتری برخوردار است)بدخشانمحسوب می

،  1بع مهم برای قدرت نوآوری ملی است)رونگ(. به عبارتی نوآوری دانشگاهی یک من1388طرقی،  

( نوآوری دانشگاهی را مشتمل بر تغییرات در ساختار و فرایندهای یک  2010)  2(. لو و چن2011

به راستای  در  بهسازمان  مانند  عملیاتی  و  کار  مدیریتی،  جدید  مفاهیم  کارگیری کارگیری 

های مدیریت کیفیت در نظر  مدیریت زنجیره تأمین یا سیستم   های تخصصی در تولید،کارگروه

توان گفت نوآوری دانشگاهی استعداد کلی سازمان در ایجاد تغییر معنادار در مجموع می  اند.گرفته

سازمان   ذینفعان  برای  جدید  ارزش  ایجاد  و  خدمات  و  سازمان  فرآیندهای  بهبود  برای 

 (.2007، 3بو و بویر -فورست)باشدمی

میبندیطبقه  جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت  دانشگاهی  نوآوری  از  مختلفی  به  های  توان 

( اشاره نمود که سه بعد زیر را برای نوآوری دانشگاهی در  2007)  بو و بویر-فورست  بندیطبقه 

 اند: نظر گرفته

ها، مواد آموزشی و  ه بعد آموزشی نوآوری دانشگاهی ارائه انواع جدیدی از رشت  بعد آموزشی:  (الف

 ؛ استهای مختلف طراحی برنامه درسی رشته

پژوهشی:  (ب دانشگاهی بعد  نوآوری  پژوهشی  و    ،بعد  دانشگاه  در  پژوهش  زمینه  آوردن  فراهم 

 ؛  استها مؤسسات تحقیقات علمی و همکاری با سایر دانشگاه

جدید در جهت افزایش انگیزه  های  گیرنده راهبعد سازمانی نوآوری دانشگاهی دربر  بعد سازمانی:  (ج

)محمدی  استکارکنان به کار و اساتید به تدریس و امکان دسترسی به پیشرفت تدریجی و مداوم  

 (. 1394و همکاران، 
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می مجموع  پژوهشی  در  و  آموزشی  علمی،  مرجع  و  متولی  عنوان  به  دانشگاه  نهاد  گفت  توان 

ن )آموزش و یادگیری( و کاربرد آن  بایست فضایی برای خلق و ایجاد دانش )پژوهش(، درک آمی

رسد این  در راستای آسایش و خرسندی همگان )خدمات اجتماعی( باشد. با این حال، به نظر می

ت  به  منوط  در سطح  أ امر  نوآوری  و  خالقیت  سایه  در  که  است  شرایط محیطی  و  الزامات  مین 

نوآوری دانشگاهی مطابق با  پذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر جهت سنجش  سازمانی امکان

( ضمن در نظر گرفتن دو بعد آموزشی و پژوهشی، بعد نوآوری 2007الگوی فورست بو و بویر )

 سازمانی به عنوان شرط الزم جهت تحقق نوآوری در دو بعد دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

 1ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه  3- 3

یک  کارآفرینی  به فرهنگ  خرده  فرهنگ  است.  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ  کل  فرهنگ  از  طورکلی، 

دهد و  ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت یک جامعه را شکل می ها، نگرش ای از ارزش مجموعه 

ها، هنجارها و رفتارهای متمایزی برخوردارند  ها، نگرش عنوان بخشی از جامعه از ارزش کارآفرینان به 

ای  دیگر، فرهنگ کارآفرینی، مجموعه عبارت به   کارآفرینی اطالق نمود؛   فرهنگ توان به آن خرده که می 

ها، هنجارها و رفتارهای خالقانه و نوآورانه است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل  ها، نگرش از ارزش 

های اطراف و شیوه  کنند با نوع متمایز نگاهشان به پدیده دهد. افراد کارآفرین و خالق سعی می می 

پدیده   متفاوت  با  مواجه  در  فعالیت رفتارشان  به  خود، دست  پیرامون  و  های  بزنند  کارآفرینانه  های 

  2طبق نظر مک گوایر   (. 1389شفیعی و نعمتی،  )   محصول و خدمت جدیدی به جامعه ارائه نمایند 

و هنجارهای اعضای یک سازمان است    ها (، فرهنگ کارآفرینانه، نظامی مشترک از باورها، ارزش 2003) 

در    شود. بر مبنای این نوع فرهنگ، گذاری به خالقیت و نیز تحمل افراد خالق می ه شامل ارزش ک 

و   نوآوری  رقبا،  تهدیدهای  و  محیطی  قطعیت  عدم  از  ناشی  مشکالت  با  سازمان  رویارویی  هنگام 

( معتقدند  2005)   ها، امری ضروری است. هیسریچ و همکاران برداری از فرصت خطرپذیری برای بهره 

کننده محیطی است که در آن ابتکار عمل، طرح پیشنهاد، آزمایش و  فرهنگ کارآفرینانه تسهیل که  

  شود. فرهنگ کارآفرینانه برخالف فرهنگ سنتیتجربه، ایجاد و توسعه، مسئولیت و مالکیت تشویق می 

 
1 . entrepreneurial culture and capacity 
2 . McGuire 
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دارای ساختاری سلسله مراتبی، خط  از پیش تعیین که  نظام گزارش مشی  دهی، سازوکارهای  شده، 

کنندگان و مشاوران، رابطه کاری  ها، حمایت ای از تیم ظارت و کنترل است، ساختاری مسطح با شبکه ن 

 (. 1392زارعی متین و همکاران،  ) نزدیک، اعتماد و وظایف موردعالقه است 

کارآفرینی ظرفیت  بنای  سنگ  کارآفرینانه  )  1فرهنگ  گارسیا است  و  ظرفیت  2014،  2آرانها   .)

فرآیند   معنای  به  از  برداربهرهکارآفرینی  مستمر  اجازه   یهافرصت ی  سازمان  به  و  است  بالقوه 

که در نهایت    دهدیمی بر روی دامنه وسیعی از اطالعات ناهمگن جدید را  گذارهیسرمادسترسی و  

تا در هر مرحله از   سازدیمرا قادر    هاسازمان. این فرآیند  شودیمبرتر شرکت    منجر به عملکرد

بمانند)نوواک،   باقی  کارآفرین  شاخص2014وجودشان  و  ابعاد  در خصوص  فرهنگ(.  های  های 

 های مختلفی وجود دارد:کارآفرینانه دیدگاه

پرلمن و  می1990)  کورنوال  معرفی  را  ویژگی  ده  کارآفرینانه  فرهنگ  شناسایی  برای  کنند:  ( 

مبریسک  اخالقی  نظام  احترام؛  تعهد  پذیری؛ کسب  افراد؛  باورپذیری؛  و  اعتماد  بر درستی،  تنی 

احساسی؛ کار را تفریح دانستن؛ رهبری در تمام سطوح؛ کسب ارزش؛ توجه مستمر به اعضاء،  

( فرهنگ کارآفرینانه شش  1990از دیدگاه وینزلو )  جزئیات، ساختار و فرایند؛ و اثربخش و کارایی. 

و   مشتری  به  توجه  هیجان؛  و  شور  دارد:  سیاستویژگی  به  توجه  از  بیش  و  محصول،  ها 

های قانونی؛ تمرکز بر اجرای کار؛ خود انگیزشی و روحیه های شخصی، مالی و موضوع مشیخط 

های جدلی،  و قابلیت افراد؛ و رفتار کارکنان با روش  نفس؛  اعتماد رهبران به شایستگیاعتمادبه

گیرد. وینزلو بر این  و تولید انجام می  هادبانه و مانند آن با هدف حل مسئلگستاخانه، تجربی، بی

سازمانی معمول دارد، ممکن است  هایی با فرهنگباور است که چون فرهنگ کارآفرینانه تفاوت

ای نیز سر بزند. برخی از هنجارهای عادی نیز ممکن است در این ادبانهرفتارهای گستاخانه و بی

 (. 1394ر.ک: مالئی و قجاوند، ) نوع فرهنگ شکسته شود

 
1 . entrepreneurial capacity 

2 . Aranha & Garcia 
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 ( گوایر  بهره 2003مک  با  کارآفرینانه (  فرهنگ  ارزیابی  برای  مدل جامعی  نظری،  مبانی  از  گیری 

جویی؛ ارزشمندی تحمل خالقیت؛ سلطه   باکی؛شود: بی می   شاملسازمانی طراحی نمود که ده بعد را  

 پذیری؛ ارتباطات باز؛ همکاری؛ پیشگامی؛ آزادی بیان؛ و شادابی محیط کار.کار؛ ریسک 

برای توسعه کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه طراحی   راهبردی( چارچوب  2012)   ب گی 

می  کلیدی  حوزه  پنج  دربرگیرنده  که  عبارت نموده  که  از:باشد  کارآفرینی   اند  بررسی )  آموزش 

ارتباط ظرفیت پتانسیل  دهی و سازمان های کارآفرینی با اهداف دانشگاه،  های کارآفرینی، پیوند و 

ها و ابتکارات تعیین محل تالش و فعالیت کارآفرینی، آموزش و توسعه کارکنان، حمایت از برنامه 

ذی  مشارکت  منطقه دانشجویی(؛  )شرکای  شرکانفعان  محلی،  و  کارآفرینان،   ی ای  جذب  تجاری، 

فارغ به  چشم کارگیری  )مأم   راهبردانداز،  التحصیالن(؛  دانشگاه  اداره  و  حاکمیت  ، راهبرد وریت،  و 

گیری گر کارآفرینی، تسریع در امور مالی، اندازه مدیریت و طرح و ساختار سازمانی به مثابه تسهیل

تعالی و ارزش عمومی فعالیت(؛ انتقال دانش، تبادل و پشتیبانی )انتقال دانش، مشارکت در پارک 

ی فرهنگ، گذار اشتراک زی )به سا المللی گذاری، کارآفرینی علمی(؛ بین علم و فناوری، وام و سرمایه 

 های دانشگاهی خارج از کشور(.تحریک کارکنان و دانشجویان، توسعه پردیس

های مختلفی را برای ترویج  آن است که پژوهشگران ابعاد و شاخصاز  بررسی مبانی نظری حاکی  

  های وب ها و چارچاند. اگرچه تمامی مدلها مطرح کردهو تقویت فرهنگ کارآفرینانه در سازمان

در این حوزه را  یهای مشترکگذار بوده و ایدهتأثیر فرهنگ کارآفرینانه ادبیاتبسط  در ارائه شده 

زیرا   ( استفاده گردید، 2012)   گیپمدل  پژوهش حاضر از  در  ؛ با این حال  اندبه اشتراک گذاشته

ا موضوع ب   های دانشگاهی است وطور ویژه بر توسعه فرهنگ کارآفرینی در محیط  بهتمرکز آن  

 پژوهش و بافت جامعه آماری پژوهش حاضر همخوانی و مطابقت بیشتری دارد.

 مدل مفهومي پژوهش  4

(، ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه گیب  2012مدل مفهومی بر اساس نظریه رهبری راهبردی لیره )

 (، ارائه گردیده است. 1(، در نمودار )1392های دانشگاهی کشاورز )( و نوآوری2012)
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 ( 1392؛ کشاورز، 2012؛ گیب، 2012لیره، )پژوهش (. مدل مفهومی 1)  نمودار

شده و اینکه تاکنون پژوهشی که هر سه متغیر را در کنار هم موردمطالعه با توجه به مطالب گفته

لی بین  باشد، یافت نگردید، پژوهشگران در پژوهش حاضر به دنبال سنجش روابط ِع  قرار داده

های دانشگاهی با نقش میانجی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه بودند،  رهبری راهبردی و نوآوری 

به بنا فرضیه  چهار  پژوهش،  مفهومی  مدل  اساس  بر  و  مهم  این  راستای  در  ویژه براین  طور 

 موردبررسی قرارگرفته است:

 دارد.  تأثیرهای دانشگاهی رهبری راهبردی بر نوآوری فرضیه اول:

 دارد. تأثیررهبری راهبردی بر ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه  فرضیه دوم:

 دارد. تأثیرهای دانشگاهی رینانه بر نوآوریظرفیت و فرهنگ کارآف فرضیه سوم:

چهارم: میانجی  فرضیه  با  راهبردی  نوآوریرهبری  بر  کارآفرینانه  فرهنگ  و  ظرفیت  های  گری 

 دارد.  تأثیردانشگاهی 

گاه
نش
 دا
رد
هب
و را
ت 
وری
مأم
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 روش تحقيق   5

یابی معادالت ساختاری است.  همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل -این پژوهش از نوع توصیفی

ای است. جامعه آماری موردنظر ها بر اساس هدف، این پژوهش از نوع توسعهبندی پژوهشدر طبقه 

اعضای هیئت   را تمامی  پژوهش  این  اساس در  بر  یاسوج تشکیل داده است که  علمی دانشگاه 

  194ی این دانشگاه  علم  ئتی هآخرین آمار و اطالعات منتشرشده از دانشگاه یاسوج تعداد اعضای  

 حجم نمونه برآورد شد.  عنوانبه نفر  130نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 

 
های مختلف دانشگاه یاسوج متفاوت بود،  ی در دانشکدهعلم ئتیهبا توجه به اینکه تعداد اعضای 

نمونه  روش  از  از جامعه مذکور،  نمونه معرف  انتخاب  تصادفی طبقهجهت  با    ایگیری  متناسب 

پرسشنامه، درنهایت    10بهره گرفته شد. الزم به ذکر است که به دلیل عدم بازگشت تعداد    ،حجم

(، جامعه آماری پژوهش  2( و )1های )جدول   وتحلیل قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزیه   120تعداد  

دهد.  ن میهای دانشگاه یاسوج را نشاو حجم نمونه آماری پژوهش به تفکیک هر یک از دانشکده

یافته نشان میهمانطور که  اساتید دانشکدهها  ترتیب  به  آماری را  بیشتر حجم نمونه  های  دهد 

 اند. علوم انسانی و علوم پایه و اساتید با مرتبه علمی استادیار تشکیل داده

 1ها دانشکدهبرآورد حجم نمونه آماری پژوهش به تفکیک توزیع فراوانی جامعه و  :(1جدول )

 هادانشکده
 حجم نمونه آماری برآورد شده  جامعه آماری

 فراوانی درصد فراوانی  فراوانی

 نفر  31 درصد  24 نفر  47 دانشکده فنی و مهندسی

 نفر  34 درصد  26 نفر  50 دانشکده علوم پایه

 نفر  30 درصد  23 نفر  45  دانشکده کشاورزی

 نفر  35 درصد  27 نفر  52 دانشکده علوم انسانی

 نفر  130 درصد  100 نفر  194 جمع کل

 
های . در این پژوهش اعضای هیئت علمی دو دانشکده نفت و گاز گچساران و صنعت و معدن چرام به دلیل واقع شدن دانشکده 1

 مذکور در شهرستان مورد مطالعه قرار نگرفتند.
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 ، رشته و مرتبه علمی توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش به تفکیک دانشکده: (2جدول ) 

 

 به تفکیک دانشکده و رشته

ده
شک

دان
 

ته
رش

ی 
وان
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ی  
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را
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ده
شک

دان
 

ته
رش

ی 
وان

را
ف

ی  
وان

را
د ف

ص
در

 

ی
دس

هن
و م
ی 
 فن
ده
شک
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 % 62/4 نفر  6 مکانیک مهندسی 

ی 
رز
شاو

 ک
ده
شک

دان
 

 % 15/6 نفر  8 زراعت 

 % 54/1 نفر  2 علوم خاک  % 15/6 نفر  8 مهندسی عمران 

 % 62/4 نفر  6 پزشکی گیاه % 54/1 نفر  2 مهندسی مواد

 % 07/3 نفر  4 توسعه روستایی  % 08/3 نفر  4 مهندسی شیمی 

مهندسی برق و  
 کامپیوتر

 % 77/0 نفر  1
 % 85/3 نفر  5 داریجنگل

 % 85/3 نفر  5 علوم دامی 

مو
ج

م

ع
 

 %16/16 نفر  21
 08/23 نفر  30 مجموع 

 % 69/7 نفر ریزش  10

ی 
سان

م ان
لو
 ع
ده
شک

دان
 

زبان و ادبیات  
 فارسی 

 % 92/6 نفر  9

یه 
 پا
وم
 عل
ده
شک

دان
 

 % 46/8 نفر  11 ریاضی 
زبان و ادبیات  

 انگلیسی 
 % 85/3 نفر  5

 % 77/0 نفر  1 تاریخ 
 % 92/6 نفر  9 فیزیک 

 % 62/4 نفر  6 الهیات 

 % 85/3 نفر  5 علوم اجتماعی 
 % 92/6 نفر  9 شیمی

 % 07/3 نفر  4 علوم سیاسی 

 % 07/3 نفر  4 روانشناسی 
 % 85/3 نفر  5 زیست شناسی 

 % 77/0 نفر  1 اقتصاد

 % 15/26 نفر  34 مجموع  % 92/26 نفر  35 مجموع 

 به تفکیک مرتبه علمی

 درصد فراوانی  فراوانی مرتبه علمی 

 درصد  68 نفر  88 استادیار 

 درصد  22 نفر  29 دانشیار 

 درصد  31/2 نفر  3 استاد 

 درصد  69/7 نفر  10 عدم بازگشت

 درصد  100 130 مجموع 
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 های زیر استفاده شد: برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه

( استفاده  2012رهبری راهبردی از پرسشنامه لیر )برای سنجش    الف( پرسشنامه رهبری راهبردی:

با طیف پنجسؤال چندگزینه   25شد. این پرسشنامه دارای   از کامال   درجه ای بوده و  ای لیکرت 

تنظیم موافق  تا کامال   مؤلفه چشممخالف  بود و شش  فرایند  شده  و  آینده، ساختار  درباره  انداز 

گیرد. روایی  می  سازمانی را در بر، شایستگی و فرهنگهای اخالقیسازمانی، سرمایه انسانی، ارزش 

شده است و مقدار ضریب آلفای کرونباخ  ( مطلوب گزارش 2012و اعتبار این پرسشنامه توسط لیر )

به دست آمد. در این پژوهش، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق    83/0در پژوهش او  

پرس پایایی  آمد.  دست  به  متخصصان  نظر  کرونباخ،  بررسی  آلفای  از  استفاده  با   84/0شنامه 

های آن به ترتیب ی پایایی مناسب آن است. همچنین پایایی مؤلفهدهندهآمده که نشاندستبه

های  ، ارزش85/0، سرمایه انسانی  87/0، ساختار و فرایند سازمانی  82/0انداز درباره آینده  چشم

 ه دست آمد. ب 81/0سازمانی ، شایستگی و فرهنگ79/0اخالقی 

های دانشگاهی از پرسشنامه استاندارد برای سنجش نوآوری  های دانشگاهی:ب( پرسشنامه نوآوری

( دارای  1392کشاورز  پرسشنامه  این  شد.  استفاده  چندگزینه  16(  طیف سؤال  با  و  بوده  ای 

تنظیمدرجه پنج زیاد  بسیار  تا  کم  بسیار  لیکرت  پژوهشی  ای  آموزشی،  مؤلفه  سه  و  بود  و  شده 

(  1394( و بردبار )1392گیرد. روایی و اعتبار این پرسشنامه توسط کشاورز )سازمانی را در برمی

های دانشگاهی در پژوهش  شده است و مقدار ضریب آلفای کرونباخ ابعاد نوآوری مطلوب گزارش 

به دست آمد. در این پژوهش، روایی محتوایی    87/0و سازمانی    85/0، پژوهشی  84/0آموزشی    ،او

و صوری پرسشنامه از طریق بررسی نظر متخصصان به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از  

نشاندستبه  86/0آلفای کرونباخ،   پایایی  دهندهآمده که  است. همچنین  آن  مناسب  پایایی  ی 

 . به دست آمد 85/0و سازمانی  87/0، پژوهشی 82/0های آن به آموزشی مؤلفه 

برای سنجش ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه    ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه:ج( پرسشنامه  

( استفاده شد. این پرسشنامه توسط صمدی، 2012دانشگاه از فرم کوتاه شده پرسشنامه گیب )

کارگیری ( ترجمه و برای اولین بار در ایران به1394میارکالئی، صمدی میارکالئی و آقاجانی )

ای لیکرت از بسیار  درجه ای بوده و با طیف پنجسؤال چندگزینه  108ارای  د  پرسشنامهشد. این  
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سؤالی استفاده شد و    55شده بود در این پژوهش از فرم کوتاه شده آن  کم تا بسیار زیاد تنظیم

مؤلفه چشم و  یازده  مأموریت  و طرح    راهبردانداز،  ساختار  دانشگاه؛  اداره  و  حاکمیت  دانشگاه؛ 

رشته  چند  فرارشته سازمانی؛  ذیای  مدیریت  نفوذ،  قدرت  ارزشای؛  و  جامعه؛  نفعان  های 

های مشتق از آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتدانش

گیرد. روایی و اعتبار این  گذاری را در برمیسازی و آموزش کارآفرینانه سرمایهالمللیدانشگاه؛ بین

شده است و مقدار  مطلوب گزارش   (1394)مدی میارکالئی و همکاران  پرسشنامه در پژوهش ص

به دست آمد. در این پژوهش، روایی محتوایی و صوری   93/0ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش او  

پرسشنامه از طریق بررسی نظر متخصصان به دست آمد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای  

های  ی پایایی مطلوب آن است. همچنین پایایی مؤلفهدهندهانآمده که نش دستبه  90/0کرونباخ،  

؛ ساختار  89/0؛ حاکمیت و اداره دانشگاه  88/0دانشگاه    راهبردانداز، مأموریت و  آن به ترتیب چشم

نفعان و  ، مدیریت ذی88/0؛ قدرت نفوذ  91/0ای  ای فرارشته؛ چند رشته86/0و طرح سازمانی  

جامعه  ارزش  دانش86/0های  دانش  92/0موختگان  آ؛  انتقال  مالی  0/ 90؛  تأمین  رشد،  مرکز  ؛ 

تمام شرکت در  دانشگاه  مخاطرات  از  مشتق  بین89/0های  کارآفرینانه  المللی؛  آموزش  و  سازی 

اس پی اس  های  افزارآمده نیز با استفاده از نرمدستهای بهبه دست آمد. داده  88/0گذاری  سرمایه

 وتحلیل قرار گرفتند.تجزیهمورد  23و ایموس  23نسخه ، اس

 يق تحق  هايیافته   6

تجزیه به دادهمنظور  آماری  متغیرهای  وتحلیل  بودن  نرمال  بررسی  برای  ابتدا  پژوهش،  های 

استفاده گردید    spss23افزار  ها از نرمموردمطالعه و همچنین محاسبه ضرایب همبستگی بین آن

لی  شده است. در مرحله بعد برای ارزیابی روابط ِعگزارش  ( 4)و    (3)که نتایج آن در جدول شماره  

 استفاده شد.  Amos23افزار ن متغیرهای موردمطالعه از نرمبی
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 ها منظور بررسی فرض نرمال بودن دادهاسمیرنوف به –(: نتایج آزمون کلوموگروف  3جدول )
 نوع توزیع  سطح معناداری  اسمیرنوف  –کلوموگروف  

 نرمال  100/0 223/1 رهبری راهبردی 

 نرمال  094/0 237/1 ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه 

 نرمال  194/0 080/1 های دانشگاهینوآوری

شود، با توجه به اینکه سطح معنادار هر سه متغیر اصلی  ( مالحظه می3طور که در جدول )همان

مقدار   از  میبزرگ  05/0پژوهش  در  تر  موردبررسی  اصلی  متغیرهای  بودن  نرمال  فرض  باشد، 

 گردد. میتأیید پژوهش  

 (: نتایج ضریب همبستگی پیرسون 4جدول ) 

ِع روابط  بررسی  از  آنقبل  متغیرها، همبستگی  بین  پیرسون  لی  از طریق ضریب همبستگی  ها 

( جدول  از  حاصل  نتایج  بنابر  گرفت.  قرار  سطح  مشاهده  r(،  4موردبررسی  در    P≤05/0شده 

های  همبستگی مثبت و معناداری را بین رهبری راهبردی، ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و نوآوری

 دهد. دانشگاهی را نشان می

های و آزمون مدل مفهومی پژوهش یعنی سنجش روابط علی بین رهبری ررسی فرضیه منظور ببه

نوآوری  و  دادهراهبردی  کارآفرینانه،  فرهنگ  و  ظرفیت  میانجی  نقش  با  دانشگاهی  های  های 

بهآوری جمع  نتایج  شد.  تحلیل  ساختاری  معادالت  طریق  از  )دستشده  نمودار  در  (،  2آمده 

 مشاهده است. قابل

 

 

 

 سطح معناداری  r متغیر

 832/0 000/0 راهبردی و ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه  رهبری

 767/0 000/0 های دانشگاهی راهبردی و نوآوری رهبری

 842/0 000/0 های دانشگاهی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و نوآوری
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های دانشگاهی با نقش میانجی ظرفیت و سنجش روابط علی بین رهبری راهبردی و نوآوری :(2نمودار )

 فرهنگ کارآفرینانه به روش حداکثر درستنمایی

، سطح معناداری 1های مجذور خیمنظور بررسی برازندگی الگوی معادالت ساختاری از شاخصبه

تقریب  2مجذور برآورد خطای  به هنجار3یخی، شاخص جذر  برازش هنجار  4، خی دو  ، شاخص 

، شاخص برازش 8لویر  – ، شاخص تاکر  7، شاخص برازش تطبیقی6، شاخص برازندگی فزایند5شده 

که مجذور خی  استفاده گردید. ازآنجایی  10و شاخص برازش تقریبی مقتصد  9هنجار شده مقتصد 

تنهایی مالک معتبری برای ارزیابی  حجم نمونه است، سطح معناداری مجذور خی، به تأثیرتحت 

به بنابراین  نیست؛  از سایر شاخصبرازش مدل  برازش مدل  بررسی  می  هامنظور  شود.  استفاده 

،  DF/X2شود، نتایج نکوئی برازش مدل نشان داد که  ( مالحظه می5طور که در جدول )همان

 
1 Chi-Square 

2 P-value  

3 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)   

4 Chi-Square/ degrees of freedom (X2/DF)   

5 Normed Fit Index (NFI)   

6 Incremental Fit Index (IFI)   

7 Comparative Fit Index (CFI)   

8 Tucker-Lewis Index (TLI  (  

9 Parsimony Normed Fit Index (PNFI)   

10 Parsimony Comparative Fit Index (PCFI)   
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RMSEA  ،NFI  ،IFI  ،CFI،TLI  ،PNFI    وPCFI    95/0،  96/0،  92/0،  08/0،  260/2به ترتیب  ،

دارای دامنه صفرتا یک    TLIو    IFI  ،NFI  ،CFI  ،GFIهای  باشد. شاخصمی  79/0و    76/0،  95/0

همچنین   .تر الگو داللت دارندتر شود بر برازندگی مطلوبها به یک نزدیکهستند، هرچه اندازه آن

تر از  کوچک  ( X2/DFخی دو به هنجار )  ؛08/0تر از  ( کوچکARMSEزمانی که خطای تقریبی )

از  نیز بزرگ  PCFIو    PNFI؛  3 باشد، داللت بر برازش مطلوب مدل دارد. بر اساس این   5/0تر 

از برازش مطلوب برخوردار مینتایج می و ساختار کلی روابط    باشدتوان نتیجه گرفت که مدل 

 شود. میتأیید  آمده دستهای بهمورد آزمون از طریق داده

 های برازش کلی مدل شاخص :(5) جدول

 نتیجه مقدار  دامنه مورد قبول  شاخص برازش 

 - X2) ) - 780/354مجذور خی 

 - Df) ) - 157 درجه آزادی

 ( df)/X2 خی دو به هنجار برابر 
 = خوب  3کمتر از 

 قبول= قابل5کمتر از 

 برازش مناسب  260/2

 ( RMSEAجذر برآورد خطای تقریبی )

 = خوب 08/0کمتر از 

 = متوسط 1تا  08/0

 = ضعیف 1بیشتر از  

 برازش مناسب  08/0

 برازش مناسب  922/0 90/0بیشتر از   ( (NFI شاخص برازش هنجار شده

 برازش مناسب  955/0 90/0بیشتر از   ( IFI)   شاخص برازندگی فزایند

 برازش مناسب  945/0 90/0بیشتر از   ( TLI) لویر  –شاخص تاکر  

 برازش مناسب  954/0 90/0بیشتر از   ( CFI) شاخص برازش تطبیقی

 برازش مناسب  789/0 5/0بیشتر از   ( (PNFI مقتصدشاخص برازش هنجار شده 

 برازش مناسب  761/0 5/0بیشتر از   ( PCFI)  شاخص برازش تقریبی مقتصد

های برازش کلی الگو نیست،  الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به شاخصتأیید  های  شاخص

بلکه باید پارامترهای استاندارد بتا و گاما )ضرایب مسیر( و مقدار تی متناظر با آن برای هر یک 

زای ظرفیت و فرهنگ به متغیرهای درون  راهبردیزای رهبری  از مسیرهای علی از متغیر برون

های دانشگاهی )ضرایب گاما( و از مسیر متغیرهای نهفته میانجی ظرفیت و  یکارآفرینانه و نوآور

که    های دانشگاهی )ضریب بتا( نیز وجود داردزا نوآوری فرهنگ کارآفرینانه به متغیر نهفته درون

 راستا ضرایب مذکور محاسبه و در ادامه گزارش شده است. همیندر   باید بررسی شود.
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 ثرات مستقیمبرآورد ضرایب ا: (6جدول )

 مسیر
ضریب 
 مسیر

ضریب 
 تعیین

 نسبت بحرانی 
 ( t)آماره  

سطح 
 معناداری 

 003/0 985/2 096/0 311/0 های دانشگاهیبر نوآوری  راهبردی رهبری

 000/0 794/10 781/0 884/0 بر ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه   راهبردی رهبری

 000/0 421/5 337/0 581/0 دانشگاهی های  ظرفیت فرهنگ کارآفرینانه بر نوآوری 

شود نتایج ناشی از آزمون معناداری ضرایب مسیر نشان ( مشاهده می6طور که در جدول )همان

بتا و گاما معنادار می  تمامیدهد که  می نتایج ضرایب ≥05/0P؛  ≤96/1tباشد )ضرایب مسیر   .)

،  88/0و  31/0رهبری راهبردی با ضریب اثر دهد که اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر نشان می

نوآوری  10حدود   از واریانس  از واریانس ظرفیت و فرهنگ    78های دانشگاهی و  درصد  درصد 

نماید. همچنین ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه با ضریب  طور مستقیم تبیین میکارآفرینانه را به

 باشد. طور مستقیم میدانشگاهی به هایدرصد از واریانس نوآوری 34قادر به تبیین  58/0اثر 

 (: برآورد ضرایب اثرات غیرمستقیم )خروجی بوت استرپینگ( 7جدول )

اثر غیرمستقیم رهبری راهبردی بر نوآوری ( نشان می7های جدول )یافته های  دهد که ضریب 

باشد  می  96/1تر از مقدار بحرانی  متناظر بزرگ  tباشد. با توجه به اینکه آماره  می  51/0دانشگاهی  

توان گفت که اثر غیرمستقیم رهبری راهبردی بر است می  05/0تر از  و سطح معناداری کوچک 

های دانشگاهی معنادار بوده و رهبری راهبردی قادر است با میانجیگری ظرفیت و فرهنگ نوآوری 

نوآوری   26کارآفرینانه حدود   واریانس  از  نمایدهادرصد  تبیین  را  دانشگاهی  نقش  ؛  ی  بنابراین 

تأیید  های دانشگاهی  میانجی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه در رابطه رهبری راهبردی و نوآوری 

توان گفت مدل علی مفروض از برازش آمده میدستهای بهطورکلی با توجه به یافتهشود. بهمی

د از واریانس ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه  درص  78باشد و رهبری راهبردی  مناسبی برخوردار می

 مسیر
ضریب 

 مسیر

ضریب 

 تعیین

 نسبت بحرانی 

 ( t)آماره  

سطح 

 معناداری 

رهبری  تأثیر نوآوری  راهبردی  غیرمستقیم  های  بر 

 دانشگاهی با نقش میانجی ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه 
514/0 264/0 844/4 000/0 
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کند، همچنین رهبری راهبردی در تعامل با ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه حدود  بینی میرو پیش

 نمایند. های دانشگاهی تبیین میدرصد از واریانس نوآوری  75

 است.   شده خالصه ارائه صورت  ها به شده و نتایج بررسی فرضیه تأیید  (، مدل  8( و جدول ) 3در نمودار ) 

 

های دانشگاهی با نقش میانجی سنجش روابط علی بین رهبری راهبردی و نوآوری :(3نمودار )
 ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه 

 های تحقیق (: بررسی فرضیه8جدول ) 

 نتیجه t P-valueآماره  ضریب اثر فرضیه

های  فرضیه اول: بین رهبری راهبردی و نوآوری

 دانشگاهی رابطه وجود دارد.
311/0 96/1 t≥ 05/0P≤  تائید 

فرضیه دوم: بین رهبری راهبردی و ظرفیت و فرهنگ  

 کارآفرینانه رابطه وجود دارد. 
884/0 96/1 t≥ 05/0P≤  تائید 

فرضیه سوم: بین ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و  

 های دانشگاهی رابطه وجود دارد.نوآوری
581/0 96/1 t≥ 05/0P≤  تائید 

گری ظرفیت و  فرضیه چهارم: رهبری راهبردی با میانجی 

 دارد.   تأثیر های دانشگاهی  فرهنگ کارآفرینانه بر نوآوری 
514/0 96/1 t≥ 05/0P≤  تائید 

 هاو پيشنهاد  گيرييجه نت  7

ویژه نیازهای  های مختلف بهترین ویژگی عصر حاضر، تغییرات و تحوالت روزمره در عرصهبرجسته 

توانند بقای خود را حفظ نمایند که در رقابت با رقبای  هایی میبازار و جامعه است. لذا سازمان

خود گوی سبقت را بربایند و مسیر موفقیت را ادامه دهند که بتوانند خود را با تغییرات محیطی 

قاعده مستثنا  ها نیز از این  های آموزشی از جمله دانشگاهوفق داده و به نیازها پاسخ دهند. سازمان
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این شرایط  به  با توجه  بازار کار وفق دهند.  نیازهای جامعه و  با  را  باید همواره خود  نیستند و 

  یتواند خود را با شرایطرو دانشگاهی میشود. ازایناصطالح »دانشگاه سازگار شونده« مطرح می

وهش حاضر به دنبال  سازگار نماید که کارآفرین و نوآور باشد. در همین راستا پژوهشگران در پژ

های دانشگاهی با نقش میانجی ظرفیت و فرهنگ  و نوآوری  راهبردیتبیین رابطه بین رهبری  

آوری و سپس با استفاده های موردنیاز جمعمنظور تحقق این مهم، ابتدا دادهکارآفرینی بودند. به

بندی و  دسته  های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها هماهنگی داشت، از تکنیک 

مطرحتجزیه  متغیرهای  و  عوامل  وضعیت  منظور،  این  برای  گردید.  سؤاالت وتحلیل  در  شده 

پژوهش نشان داد که بین رهبری    های فرضیه اولیافتهها موردبررسی قرارگرفته است.  پرسشنامه

ضریب    های دانشگاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رهبری راهبردی باراهبردی و نوآوری

های دانشگاهی را تبیین  درصد از واریانس نوآوری  10طور مستقیم حدود  قادر است به  31/0مسیر  

از یافتهتأیید  ها، فرضیه اول پژوهش  با توجه به این یافتهنماید.   ، با نتایج  ها گردید. این بخش 

)پژوهش اکبری  )1394های  سوپرایدی  اشنایدر2013(؛  و  دامانپور  گاموس2009)  (؛  و  (؛  لوگلو 

( بوسینک2009ایلسو  همکاران2007)  (؛  و  یونگ  و  اوتویو2003)  (   ،)  ( همکاران  و  2020و   )

سبک    ها نشان داد که باشد. نتایج این پژوهش( هماهنگ و همسو می2021کورتس و هرمن )

نوآوری یک موضع    تأثیررهبری   به  نسبت  رهبرانی که  و  دارد  نوآوری  بر  معناداری  و  مستقیم 

 مثبت دارند.   تأثیرحمایتی و طرفدارانه دارند بر پذیرش نوآوری از سوی کارکنان سازمان 

پژوهش نشان داد که بین رهبری راهبردی و ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه   فرضیه دومهای  یافته

طور  قادر است به  88/0ی وجود دارد و رهبری راهبردی با ضریب مسیر  رابطه مثبت و معنادار

 توانیمکه  طوریدرصد از واریانس ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه را تبیین نماید. به  78مستقیم  

گفت با داشتن رهبری راهبردی در دانشگاه، ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه ایجاد و گسترش خواهد 

بهتوجه به یافته   ترتیب بااینبهگردید.   قرار  تأیید  آمده فرضیه دوم پژوهش نیز مورد  دستهای 

آیساکسن   (،2011)  پژوهش آپیکی و همکاران  هایها با نتایج پژوهش این بخش از یافته  گرفت.

 باشد. ( همسو می2021( و الدعفری و آلوسانی )2011) و آکرمنز
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های  ت و فرهنگ کارآفرینانه با نوآوریپژوهش همچنین نشان داد که ظرفی  فرضیه سومهای  یافته

طور قادر است به  0/ 88دانشگاهی رابطه مثبت و معناداری دارد. رهبری راهبردی با ضریب مسیر 

با توجه به این  درصد از واریانس ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه را تبیین نماید.    34مستقیم حدود  

پژوهش  یافته سوم  فرضیه  یافته  گردید.تأیید  ها  پژوهشاین  نتایج  با  همکارانها  و  زالی   های 

بردای1392) )2013)  (؛  همکاران  و  طبرسا  )1389(؛  همکاران  و  حجازی  و  1395(؛  لئو  و   )

سازمانی  ها نشان داد که فرهنگباشد. نتایج این پژوهش هماهنگ و همسو می  (2010)  همکاران

 مثبت و معناداری دارد.  تأثیرسازمانی   بر نوآوری

طور غیرمستقیم با نقش میانجی  پژوهش نشان داد رهبری راهبردی به   فرضیه چهارمهای  یافته

های  درصد از واریانس نوآوری  26قادر به تبیین    51/0ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه با ضریب مسیر  

نیز مورد  اینبهباشد.  دانشگاه می پژوهش  از  قرار گرفت.  تأیید  ترتیب فرضیه چهارم  بخش  این 

(؛  2011)  (؛ آیساکسن و آکرمنز1395مینایی و همکاران )های مختارینتایج پژوهش   ها با یافته

ها  باشد. نتایج این پژوهش( همسو می2002( و نایستروم و همکاران )2011دونو )لین و مک  

رهبران    .وری نوآورانه داردمهمی در سطح بهره  تأثیرنشان داد که فضای کاری درون یک سازمان  

سازمانی  صورت غیرمستقیم از طریق فراهم آوردن فرهنگطور مستقیم و همچنین بهسازمانی به

های پژوهش نشان داد  طورکلی یافتهگذارند. بهمی  تأثیروری نوآورانه  و محیطی مطلوب بر بهره

اریانس  درصد از و  78باشد و رهبری راهبردی  مدل علی مفروض از برازش مناسبی برخوردار میکه  

در تعامل با ظرفیت   راهبردیکند، همچنین رهبری  بینی میظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه رو پیش

 نمایند. های دانشگاهی تبیین میدرصد از واریانس نوآوری  75و فرهنگ کارآفرینانه حدود 

منظور بهها ها نیز همانند سایر سازمانتوان گفت که دانشگاهآمده میدستهای بهدر تبیین یافته

ها نیازمند نوآوری و  های برآمده از آنپیوسته و مواجهه با چالش هماهنگی با تحوالت و تغییرات

پژوهش نشان داد رفتار رهبر راهبردی به طور که یافتهتغییر هستند. همان از  های  وضوح یکی 

نوآوری  و  خالقیت  بر  که  است  دانشگاهی  عواملی  میتأثیرهای  رگذار  همین  در  استا  باشد. 
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های مهم  گیریمعتقدند که رهبران راهبردی به خاطر تصمیم (1987)  1فینکلستین و همبریک

(. این نتایج با نتایج  2012لیر،  )  اند شدهگذارند، بارها و بارها شناختهمی  تأثیرکه بر روند نوآوری  

ست که نتایج  ها دریافتند که بعید ا( همخوانی دارد و آن2004)  2پالمون و آلیس   -پژوهش ریتر

توان گفت که در قرن بیست  طورکلی می. بهخالقانه بدون پشتیبانی رهبران سازمانی به دست آید

و یکم توانایی مدیریت دانش و ایجاد نوآوری تا حد زیادی موفقیت یک رهبر راهبردی را تعیین  

وانند در حداکثر  تکنند که از طریق آن کارکنان میکند. رهبران راهبردی شرایطی را ایجاد میمی

دهند و دیگران را تشویق پذیری را نشان میرهبران راهبردی رفتارهای تحول کارایی کار کنند.

های نوآورانه افزایش  ها را نسبت به فرصتو هشیاری آن  کنندبه شرکت در فرآیندهای خالقانه می

ری با یکدیگر در راستای ها را برای همکاها با نفوذ در دیگران، انگیزه آنهمچنین آن  .دهندمی

 دهند. به دست آوردن نتایج جدید و مفیدی افزایش می

ی تقویت  هاافتهطبق  در  راهبردی  رهبری  سبک  پژوهش  نقش  هاینوآوری  دانشگاهی  ی 

  دار، ی پا  یریپذانعطاف  ،ینیبشی پ   یبر رو  یگذارتأثیر  ییتوانا  راهبردی  یرهبری دارد.  اکنندهنییتع

دار ندهیمستمر و آ  راتییافراد جهت شروع تغ  یو مشارکت  یکار گروه  ،راهبردیتفکر مستقل و  

دارند در    یعلم  ئتیه  یکه اعضا  یها داشته باشد. نوع تفکردانشگاه  ی علم  ئتیه  یاعضا  یبرا

و تفکر مستقل   یریپذانعطاف  ن،یباشد. عالوه بر ا  گذارتأثیر  تواندیدانشگاه م  دهیچیحل مسائل پ 

  لیبه تسه  ی انی و کمک شا  جادیدانشگاه ا  یبرا  ا یو پو  د ی مثبت، جد  ی فضا  کی  تواند یم   راهبردیو  

  ک ی  راهبردی  یرهبر  ییتوانا  ایپو  یطیمح  طیدر شرا  نیداشته باشد. همچن  دیجد  یخلق بازارها

ها و  نقش مهم و حساس آن در شناخت فرصت  لیبه دل  راهبردی  یضرورت مهم است. رهبر

 است. گذارتأثیر ینوآور  ندیدر فرا ها ی ریگمیتصم

گذارند،  می  تأثیرها  هایی که رهبران راهبردی بر نوآوری های پژوهش یکی از راهبا یافته  راستاهم

نوآوری سازمانی   زیرا کند؛ های خالق را تشویق میایجاد محیطی است که خالقیت و اجرای ایده

 
1. Finkelstein & Hambrick 

2. Reiter-Palmon & Illies 
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برای اینکه نوآوری به وقوع بپیوندد، ابتدا    .کندبستگی به محیطی دارد که از نوآوری پشتیبانی می

عامل اساسی در    عنوان یکنیاز به درک تغییر باید وجود داشته باشد. فرهنگ هر سازمانی به

سازمانی در قلب  بر طبق نظر توشمن، فرهنگ  شده است. درک تغییر( شناخته )  گیری آنشکل

ها و اعتقادات مشترک و رفتار مورد انتظار اعضای  طورکلی ارزش گیرد. بهنوآوری سازمانی قرار می

: یکی از طریق (1392اسدی و ذاکری،  )گذارند  می  تأثیرسازمان از دو راه بر خالقیت و نوآوری  

قبول است و چگونگی اینکه ها، افراد آنچه رفتار قابلفرایندهای اجتماعی کردن افراد: در سازمان

شوند و بین  گیرند. هنجارهای سازمانی توسعه و پذیرفته میها باید عمل شوند را یاد میفعالیت

ی  هایی را دربارهاد فرضشوند. در مطابقت با هنجارهای مشترک، افرافراد به اشتراک گذاشته می

عنوان بخشی از مسیری که سازمان عملیات را انجام  دهد، بهآنچه رفتار خالق و نوآور را شکل می

ها و عقاید اساسی در  ها، فرضیه ها و عقاید: ارزش دهد، خواهند ساخت.  دوم از طریق ارزش می

رفتارها و فعالیتشکل ایجادشده  ها و  ها روشمشیختارها، خطعنوان ساشده و بهها وضعهای 

ی مستقیم بر خالقیت در محیط  تأثیراین ساختارها  بنابراین  شوند.  های مدیریت منعکس میرویه

های  ی ایدهسازی منابع حمایتی در جهت ترغیب و توسعهمثال از طریق فراهمعنوان کاری دارند؛ به

   جدید.

کنند و ارتقاء آن نیاز به حمایت  ایجاد میسازمانی یک سازوکار نامشهود است که رهبران  فرهنگ

منظور ایجاد و ترویج  بنابراین رهبران راهبردی به   و مشارکت رهبران و مدیران ارشد سازمان دارد؛

هنجارهای فرهنگی را تقویت و سازوکارهای حمایتی را   ستیبایم فرهنگ کارآفرینانه در سازمان  

نوبه خود منجر  ی میان اعضای سازمان شود که بهاتخاذ نمایند که باعث افزایش تعامل و همکار

افراد به    .شودبرداری و اکتشاف میهای بهرهبه فعالیت افراد خالق، تشویق و ترغیب  شناسایی 

دهی و عدم سرزنش به خاطر اشتباهات، سازوکارهایی هستند که  نوآوری و ایده پردازی، پاداش

کند.  های یک سازمان را منعکس میشود، ارزش مینمایند. رفتاری که تشویق  این نقش را ایفا می

هایی که  شود؛ درواقع سازمانفرهنگ( می) اگر رفتار خالق تشویق شود، همان رفتار، رفتار غالب 

کارکنان خالق  پرورش  به  این  امیدوار  در  باشند.  کارا  تشویقی  طراحی سیستم  فکر  به  باید  اند 
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ریسک برای  باید  کارکنان  آزمایسیستم  ایدهشپذیری،  و  شوند؛گری  تشویق  چراکه   پردازی 

 گری ارتباط تنگاتنگی با خالقیت و نوآوری دارند.  پذیری و آزمایشریسک 

بسترسازی فرهنگی جهت گسترش   ها سازمان ی و مبانی نظری پژوهش، همانند دیگر  ها افته طبق ی 

ناپذیر مثابه ضرورتی حیاتی است و توجه به آن اجتناب ها به خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه 

که    نماید.می  است  اینکه  جا به   ها دانشگاه بدیهی  بمانند، ا بسته پژوهشی  های  سسه ؤ م ی  باقی  ی 

های سسه ؤ م و    ها بنگاه نوآوری، در تعامل با  کارآفرین در یک نظام باز    نهاد ک ی   عنوان به   ستی با ی م 

با نظر فراستخواه ) حال   ن ی ا   با  .کنند   ی فعالیتا نده ی فزا   صورت به دولتی،   (، بررسی 1396، مطابق 

دانشگاه  نشان عملکرد  ایران  در  که  ها  است  آن  از دانشگاه دهنده  نسل  دو  حداقل  کشورمان  های 

ها در نسل اول یشتر دانشگاه اند و بمانده   و جهان عقب های پیشر های نوین حاکم بر دانشگاه پارادایم 

ها در ایران برند و هنوز نسل سوم و چهارم دانشگاه ها در نسل دوم به سر می و تعداد محدودی از آن 

نشده  به  عقب است طورجدی مطرح  این  دلیل  می .  دانشگاه ماندگی  باشد که در  این  ما تواند  های 

طور که های نسل سوم و چهارم آن ترین خصیصه دانشگاه عنوان مهم به نوآوری و فرهنگ نوآوری  

اندوزی و های ما بر علم بایست، موردتوجه واقع نشده است. متأسفانه فرهنگ حاکم بر دانشگاه می 

ی پژوهش و مطابق با ها افته با ی   راستا هم بنابراین  ؛  آفرینیاندوزی تأکید دارد تا نوآوری و ارزش دانش 

) دیدگاه قنا  و همکاران  و چهارم ( می 1389تی  توان گفت که الزمه حرکت به سمت نسل سوم 

های ترین ویژگی مهم باشد؛ چراکه  ها می های ذهنی و فرهنگ حاکم بر دانشگاه دانشگاهی تغییر مدل 

این امر از طریق شناسایی،   سازمانی کارآفرینانه است.های کارآفرین برخورداری از فرهنگ دانشگاه 

ی و علم  ئتی ه رشد استعدادهای خالق، توسعه فرهنگ کاری در بین اعضای دانشگاه ) حمایت و  

، باورها و مفروضات اعضاء، ایجاد فرهنگ هاارزش کارکنان(، تقویت یادگیری سازمانی، ایجاد تحول در  

های پژوهش همراستا با یافته .  ردی گ ی مصورت    هاآن کار گروهی و ارتقای سطح مشارکت جمعی  

های کارآفرینی عامل مهمی است که رهنگ کارآفرینانه و حمایت دانشگاهی از فعالیت ظرفیت و ف 

  گذارد.اثر می   1بر عملکرد نوآوری دانشگاهی

 
1. academic innovations 
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متخصص در رشته خود    کیعنوان  خود را به  ی علم  ئتیه  یاعضا   دی نبا  ه دانشگارسد  به نظر می

خوب در   یفکر  یهایژگیفرد کامل با و  کیعنوان  به  را  هاآنشایسته است  بلکه    ،محدود کند

بزرگ را    یهاشرکت   تیکنند که مسئول  تیترب  یانیدانشجوتا بتوانند    ردیابعاد در نظر بگ  یتمام

فرهنگ    کی  جادیرا حل کنند. ا  یمشکالت صنعت  گبزر  یهاشرکت  جادیو با ا  رندیبر عهده بگ

ما به وجود آورد و اهداف    انیرا در نگاه دانشگاه  یدی جد  یاندازهاچشم  تواندیم  یقو  ینیکارآفر

  ی اعضا  د یدر جامعه ما با  یبه رشد تکنولوژ   ت یرا گسترش دهد. با عنا  ی در آموزش عال  یریادگی

نگرش را   نی. اند ینما یبه نوآور قیداده و تشو شرا آموز تینمود تا خالق قیرا تشو ی علم ئتیه

و بلندمدت    مدتانی مدت؛ ممناسب در سه زمان کوتاه  کیآکادم  یهاحلراه   یطراح  قیاز طر  دیبا

  ی بوم  یروهایبه ن  یاعتماد قو  جادیمنجر به ا  انیدر دانشگاه  ینینگرش کارآفر  قطعا   به وجود آورد.

پا  شودیم موفق  یبرا  یقو  یاهیکه  راسخ جهت  دانشگاه  تیعزم  با  رقابت  سال کشورها    انیو 

توان گفت که یک سبک رهبری مؤثر )رهبری آمده میدستهای بهیافتهطورکلی طبق  به  .شودیم

سازمانی که کارآفرینی را تشویق کند و راهبرد فرهنگ) سازمانی مناسبراهبردی( و یک فرهنگ

و    راهبردهاآمیز  بلندمدت نوآورانه را ترویج و تسهیل نماید( دو عامل اساسی در اجرای موفقیت

 باشند. ها به سمت خالقیت و نوآوری میانشگاهاهداف دانشگاهی و حرکت د

 پیشنهادات کاربردی 

 رهبری راهبردی   - 

های  تواند در بارور کردن افکار و اندیشهشیوه رهبری راهبردی در دانشگاه میبا توجه به اینکه  

علمی و ایجاد و تقویت مستمر فضا و ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه و  نو و خالقانه اعضای هیئت  

 شود: ها، نقش بسزایی ایفا کند، پیشنهاد مینفس آنمادبهاعت

برنامهدانشگاه  • بهها  را  کارگاههایی  و  سمینار  قابلیتصورت  توسعه  جهت  آموزشی  و  های  ها 

 های مدیران ارشد در حوزه رهبری راهبردی تدوین و اجرا نمایند. توانمندی 

و    اندازچشم  • آینده  جمله  یندهآدرباره  از  استهامؤلفه ین  ترمهمنگری  راهبردی  رهبری  ؛  ی 

اقدامات  فرایندها و    اکثرنگر باشند.  یندهآهای خود  یتفعالدر همه    هادانشگاهبنابراین الزم است  
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 از:  اندعبارتبرخی از این موارد  .نگرآیندهنگر است تا عموما  گذشتهمؤسسات آموزش عالی اصلی 

امکانبررسسنتی    هایشیوه  روشآموختگاندانشاشتغال    ی  ارزیابی  ،  برای  استفاده  مورد  های 

پژوهشیپروپوزال  از سازوکارهای    های  براکنونی  و بسیاری  مثال، مؤسسات   یتضمین کیفیت. 

  شوند تا ها، مشاغل و عموم مردم مواجه میاز سوی دولت  یتوجهآموزش عالی غالبا  با فشار قابل

تربیرشته   در بااوجود دارد  لی التحصها کمبود فارغکنند که در آن  تهایی دانشجو  با  ،  حالنی. 

که بر اساس نیازهای    هاییجویان در دورهزمانی که دانشتا    طوالنی بودن مدت تحصیلتوجه به  

بازار کار ایجاد شده های اشتغال احتماال  دیگر اهمیتی  التحصیل شوند، این زمینه اند فارغفعلی 

  ، ازیمنابع انسانی موردنهای اولیه از  بینیکه پیش  روند به نحوی پیش خواهد رفتنخواهد داشت یا  

کرد.  دیگر   نخواهد  بررسی  صدق  در  ترتیب،  پژوهشی پروپوزالبه همین  تأکهای  و    د ی،  آثار  بر 

آموزش    مؤسساتو   هادانشگاهدر آینده پیش رو خواهد بود. پس    اقدامات گذشته است تا بر آنچه

ی پژوهشی  هاطرحو    هاپروپوزال ی پذیرش دانشجو و همچنین تدوین  هاوهیشدر   ستیبایم عالی  

 بازنگری نمایند.  

 های دانشگاهی نوآوری  

اشند.  ی دانشگاهی سطح باال با شرکای بیرونی بهامشارکتساختارهای دانشگاهی باید مشوق    •

زمانی   فقط  خالق  که    توانندیمروابط  باشند  داشته  باور  دانشگاهی  افراد  که  کنند  پیدا  رشد 

داشته باشند، بدون آنکه گناهکار    جرئتی نو  هاحل راهکافی در امتحان کردن    قدربه  توانندیم

عوامل مهم    ازجملهو ابداعاتشان را بیان و ارائه کنند.    هادهیامجاز باشند    کهینحوبهجلوه کنند یا  

می اجازه  دانشگاهیان  به  دانشگاه  نظارتی  ساختار  که  وسعتی  از  است  عبارت  امر  این  دهد  در 

 به شکلی کارآمد با ذینفعان بیرونی مشارکت داشته باشند.   ی وآسانبه

نع بروز و رشد و توسعه فرهنگ  بازنگری در قوانین خشک و غیرقابل انعطاف سازمان که از موا  •

 .شودینوآوری و کارآفرینی محسوب م

چک "باید از فرایندهای    هادانشگاههای کیفیت برای حمایت از خالقیت و نوآوری در  یستمس  •

 موردتوافقهای  یتفعالو سطوح    استانداردها ها، نتیجه،  یخروجکند که آیا  یمتأیید  که    "کردن  
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های دانشگاهی  های سازنده که در آن فعالیتیابیارزنند و از این طریق  یا نشده، عبور ک  شدهحاصل

 کشند، جایگزین شوند. یممدام خود را به چالش   توسعهدرحالخالقانه 

 ی مبتکر و خالق برگزار گردد. علم   ئتی ه یی جهت تقدیر از کارکنان و اعضای  ها ها و مراسم جشن   •

کارگاهبرنامه  • و  نوآوریآموزشی    یهاها  رویکرد  دانشگاه  با  صاحبدر  حـضور  با  و ها  نظران 

 .و کارآفرینان برتر برگزار گردد اندیـشمندان

های جدید از طریق سازی و عملیاتی نموده ایدههای نوآوری و پیادهآموزش کارآفرینی، تکنیک  •

 ردد. های آموزشی برای کارکنان مورد توجه واقع گها و کارگاهبرگزاری دوره

ایده  • نمودن  فعالیتلحاظ  و  فرم پردازی  نوآوری در  اعضای هیئت  های  ارتقاء  و  ارزشیابی  های 

از  افراد احساس کنند به خاطر خطا و اشتباه موقعیت شغلی خود را  علمی به مرتبه باالتر که 

ه با  بنابراین الزم است ک؛  کنند محتاطانه عمل کنندافتد، سعی میدهند یا به خطر میدست می

بعد از ناکامی افراد را    دهی افراد به خاطر موفقیت و تشویق به تالش بیشتر و عدم سرزنشپاداش

 های خود تشویق نمود.به نوآوری و خالقیت در فعالیت

  ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه 

  ؛ های دانشگاهی داردای در نوآوری کنندههای پژوهش فرهنگ کارآفرینانه نقش تعیینطبق یافته

روا همین  زیر    موردتوجه  ز  موارد  دادن  در سازنه ینهاددر    توانی مقرار  کارآفرینانه  فرهنگ  ی 

 واقع گردد:  مؤثرها دانشگاه

ی تنظیم، تدوین  اندازسند چشمبرنامه و    ها توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی در دانشگاه  در راستای  •

 و اجرا گردد.

مدیران و متولیان امر بر توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تأکید نمایند؛ فرهنگ کارآفرینی    •

های اخالقی در سازمان خود تأکید  را در دانشگاه خود ایجاد و تثبیت نمایند؛ بر اصول و ارزش 

  را   هایگیریفرایند مدار( را تشویق و مشارکت افراد در تصمیم)   یمی تنمایند؛ ساختار سازمانی  

 . تسهیل نمایند
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 تشکر تقدیر و    8

، کمال تشکر   کردند در انجام پژوهش حاضر کمک و مساعدت را  که ما  افرادی در پایان از تمامی 

 آید.  عمل میقدردانی به

 مراجع  9

سازمانی بر نوآوری  متغیرهای فرهنگ    تأثیر(. بررسی  1392اسدی، اسماعیل و ذاکری، محمد )  -1

 . 136-107(، صص  13)51، فصلنامه مدیریت نظامیدر سازمان با منطق فازی. 

گری  های رقابتی با میانجیبر مزیت  راهبردیرهبری    تأثیر(. بررسی  1394اکبری، محسن )  -2

 .104-81(، صص 74، )فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی»دوسوتوانی نوآوری«. 

مجله پژوهش  های آموزشی.  (. موانع ایجاد نوآوری در سازمان1388نی طرقی، عصمت )بدخشا  -3
 74-68(، صص 6. ) رسانیآموزشی و اطالع

تقی  -4 و  نادر  قورچیان،  قلی  نادر؛  )برزگر،  علی.  خلق  1400پورظهیر،  جهت  مدلی  ارائه   .)

آموزشی،  های  ر نظامهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران. مدیریت و برنامه ریزی دظرفیت

14(1 ،)43-70 . 

  سازمانی   رابطه فرهنگ (. بررسی  1395حجازی، سید یوسف؛ ساکی، صمد و سواری، مسلم. )  -5

مجله تحقیقات اقتصاد و استان خوزستان.    کشاورزیی  هادانشکدهعلمی  با نوآوری اعضای هیئت 
 . 12-1(، صص 1)47، ی ایرانکشاورزتوسعه 

کار  (. تلویزیون، فرهنگ کارآفرینی و جامعه.  1390دادگران، سید محمد و ابوطالبی، جلیل )  - 6
 . 32 –  12(، صص 135، )و جامعه

(. تحلیل رابطه 1392زارعی متین، حسن؛ مقیمی، سید محمد و غفوریان یاورپناه، هادی )  -7

 . 31-5(، صص 4)11، سازمانیفرهنگمدیریت سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی.  فرهنگ

8-  ( ناهید  پارچین،  محمدزاده  و  سید مصطفی  رضوی،  تبیین  1392زالی، محمدرضا؛    تأثیر(. 

(،  2)5، مدیریت بازرگانی . تهرانکارآفرینانه بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه  سازمانی فرهنگ 

 .114-89صص 

)سلیم  -9 جمال.  زاده،  سلیم  و  اسفندیار  محمدی،  کمال؛  بررسی  1399زاده،  رهبری   تأثیر(. 

های  گر هوشیاری کارآفرینانه )مطالعه موردی: شرکتبا نقش تعدیل  راهبردیبر نوآوری    راهبردی

 . 18-1(، 2)31تولیدی استان ایالم(. آینده پژوهی مدیریت، 
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ظام ملی نوآوری با رویکرد توسعه فرهنگ  (. ن1389شفیعی، مسعود و نعمتی، محمدعلی )  -10

 . 84 -75(، صص 10و   9)2، نشریه صنعت و دانشگاهکارآفرینی. 

11-  ( مینا  احمدی،  و  حسین  میارکالئی،  رفتار 1395صمدی  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  تبیین   .)

  (، 34)9،  نامه آموزش عالی شهروندی سازمانی در نظام آموزش عالی با استفاده از تکنیک دیمتل.  

 . 65-42صص 

(. بررسی  1394صمدی میارکالئی، حسین؛ آقاجانی، حسنعلی و صمدی میارکالئی، حمزه. )  -12
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132. 

یین  (. تب1394صمدی میارکالئی، حسین؛ صمدی میارکالئی، حمزه و آقاجانی، حسنعلی. )  -13
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Innovation is necessary for the survival of any organization, and in educational 

organizations such as universities, which are the center of economic and social 

growth in society, attention to innovation is more important. In other words, 

academic innovation is an important source of national innovation power. 

Therefore, the present study aimed to investigate the role of strategic leadership 

style with the mediating role of entrepreneurial  culture and capacity  in 

strengthening academic innovation through path analysis. In order to test the 

research model, a sample of 120 persons from Faculty Members of Yasuj 

University by using proportional stratified sampling were randomly selected, and  

collected data were analyzed using software SPSS23 and Amos23. Results 

indicated that the proposed causal model a good fit index and research variables 

explain 78 and 75 percent of the variance of entrepreneurial culture and capacity 

and academic innovations. Specifically, the research findings showed the impact 

of strategic leadership on the entrepreneurial culture and capacity and academic 

innovation; and the impact of entrepreneurial  culture and capacity  on academic 

innovation is a positive and significant effect. Moreover, the indirect impact of 

strategic leadership on academic innovation was confirmed by the mediating role 

of entrepreneurial  culture and capacity.Overall, the results confirmed that in 

order to promote academic innovation and subsequently gain a competitive 

advantage, a suitable platform should be provided to support strategic leadership 

and entrepreneurial culture and capacity 
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