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 دهیچک
 یاعضا نیب در یسازمان ینیکارآفر با یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر نیب رابطه یبررس حاضر پژوهش هدف

 گرا تحول یرهبر ریمتغ دو به ،یسازمان ینیکارآفر بر رگذاریتأث عوامل نیب از که است زیتبر دانشگاه یعلم ئتیه
 از ها داده یآور جمع روش نظر از و یکاربرد هدف لحاظ از پژوهش نیا .است شده توجه یسازمان تیهو و

یم زیتبر دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا از نفر 700 شامل پژوهش یآمار ةجامع .است یهمبستگ –یفیتوص نوع
 یگردآور یبرا است. شده انتخاب آن از یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش با ینفر 248 یا نمونه که شود
 مائل و آشفورث یسازمان تیهو ةپرسشنام (،2001) همکاران و ارنتب گرا تحول یرهبر ةپرسشنام از ها داده

 لیتحل ن،یهمچن است. شده استفاده (1386) همکاران و جیکردنائ یسازمان ینیکارآفر ةپرسشنام و (1989)
 است. گرفته صورت گام به گام روش به چندگانه ونیرگرس و رسونیپ یهمبستگ آزمون از استفاده با ها داده

 تیهو ریمتغ دو نیب نیهمچن و ینیکارآفر و گرا تحول یرهبر سبک نیب ،ها داده لیتحل و هیتجز براساس
 جینتا دارد. وجود یمعنادار و مثبت یهمبستگ درصد 99 نانیاطم سطح در یسازمان ینیکارآفر و یسازمان
 و است معنادار ینیکارآفر رفتار ینیب شیپ در یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر سبک کند یم انیب ونیرگرس
 یرهبر سبک به توجه جه،یدرنت .است ینیب شیپقابل یسازمان تیهو و یرهبر یرو از اعضا ینیکارآفر درکل
 .است همراه یعلم ئتیه یاعضا طرف از ینیکارآفر شیافزا با ،رانیمد یسو از یسازمان تیهو و گرا تحول

 

  .یسازمان تیهو ،یسازمان ینیکارآفر ،گرا تحول یرهبر ز،یتبر دانشگاه :یدیکل یها واژه

                                                           
 مسئول نویسندة  mhs_105@yahoo.com Email: 
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 همقدم
 بر یمتک یادیز حد تا را یامروز یها سازمان تیموفق ،یسازمان رفتار و تیریمد شمندانیاند

 یها تیفعال دیبا موضوع نیا تحقق منظور به .دانند یم ینیکارآفر و ینوآور ت،یخالق

 و ردیگ شکل کارکنان در ینیکارآفر ةیروح تا شود هداد جیترو ها سازمان در نانهیکارآفر

 حیتشر و نییتب شناخت، مستلزم امر نیا .شود جادیا سازمان در نانهیکارآفر یطیمح تیدرنها

 (.1394 س،یهر زادهیخعلیشو  سیهر )پورحسن است ینیکارآفر ندیفرا و مفهوم

 یتوجهبا شورک یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ةتوسع یها برنامه زین یعال آموزش بخش در

 شورک یها دانشگاه در ینیارآفرک ةتوسع طرح بیتصو است داشته ینیارآفرک موضوع به هک

 است شده منجر شورک یها دانشگاه از یبرخ سطح در ییها تیفعال به هکاست  گرفته انجام

 (.1387 کتا،ی زارع و ی)طالب

 نیارآفرک دانشگاه هک است یسانک نیاول از و مهم نظران صاحب از یکی (1998) کالرک

 یها دانشگاه دیجد ةهزار در ایپو یها دانشگاه ،یو باور به. است ردهک مطرح اروپا در را

 (.1390 ،ی)احمد نندک قیتلف را یتیریمد و یتخصص یها ارزش توانند یم هک هستند نیکارآفر

 و ساختارها راهبردها، در نانهیارآفرک نشک داشتن مفهوم به اصوالً نیارآفرک دانشگاه

 ةزیانگ هک (1390 همکاران، و یقهرمان از نقل به 1387 )فکور، است دانشگاه یردهاکعمل

 و )دباغ دشو یم خلق آن در دیجد یها دهیا و ها ینوآور و بدای یم  توسعه آن در تیخالق

 در مهم اریبس یرهایمتغ از یکی یرهبر رفتار ،ینیارآفرک اتیادب براساس (.1390 زاده،ییرضا

 تیاهم سازمان رهبران و رانیمد نقش .(1390 همکاران، و ی)قهرمان است مسئله نیا تحقق

 موجود یروندها در تیخالق و ینوآور بر دیتأک با توانند یم سازمان رانیمد رایز ؛دارد یادیز

 ،یمحمد و یبرزک ی)شائم شوند سازمان در نانهیکارآفر یها تیفعال قیتشو و پرورش موجب

 هک دارد تیاهم یقدر به نیارآفرک سازمان به نهاد کی یارتقا در یرهبر رفتار نقش (.1393

 و یرهبر )رفتار دو نیا بیکتر با موضوع، نیا دادن نشان یبرا اند کرده یسع محققان از یبعض

 Tarabishy et) شود یم دهینام نیارآفرک یرهبر هک رندیگ ارکبه را یرهبر از ینوع (ینیارآفرک

al., 2005 Gupta et al., 2004; .)هک شود یم محسوب یرهبر یرفتارها جمله از یتحول یرهبر 

 (.Yang, 2008) است نیارآفرک رهبران معرف ینوعبه
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 نیا تحقق یبرا و است بوده (یپرور)توده ریفراگ آموزش به دانشگاه کردیرو آنجاکه از

 و ینیماش ساختار به یحدود تا یا حرفه ساختار از کشور یعال آموزش نظام ساختار موضوع

 توجه با .داردن وجود سوم نسل یها دانشگاه یبرا الزم یچابک ،است دهکر رییتغ کیبوروکرات

 شبردیپ الزمة نیآفر تحول و کارآمد یرهبر ،ییساختارها نیچن در مرتبط ینظر یمبان به

 یروکراسوب به افتهیشیگرا یساختارها رایز ؛است یطیمح انتظارات به توجه با دانشگاه اهداف

 یاجتماع یتقاضا انبوه با که -یعال آموزش یها نظام در و دارند لیتما انبوه دیتول به ینیماش

 چراکه ؛است مشهود ساختار نوع نیا به شیگرا -شوند یم مواجه یعال آموزش به ورود یبرا

 ادارهقابل ساالرانهوانید یساختارها قیطر از هعمد طور به ریفراگ یعال آموزش و یپرورتوده

 حوزة در ها دانشگاه یاتیعمل سطح یناتوان و ضعف ساختارها نیا بیمعا از یکی و است

 ساختار به را کیتحر و یچاالک از یزانیم نیآفر تحول یرهبر ب،یترت نیا به .است ینیکارآفر

 (.1393 نزبرگ،ی)م گرداند یمباز

 نکارکنا و ندتر موفق رهبران ریسا با سهیمقا در گرا تحول رهبران ،یقاتیتحق شواهد براساس

 (.Muldoon, 2003) زندیانگ یبرم یشتریب تیخالق و ینوآور نیهمچن و تالش و کار به را خود

 ارتباط یسازمان ینیکارآفر و یرهبر سبک نیب دهد یم نشان (2008) انگی پژوهش جینتا

 ضرورت براساس باشد، مرتبط یرهبر سبک با ینیکارآفر اگر ن،یبنابرا ؛دارد وجود یمعنادار

 اگر. دیآ فراهم ینیکارآفر یفضا یبرا الزم طیشرا تا شود اتخاذ یمناسب یرهبر سبک دیبا

 حضور یبرا را الزم طیشرا و طیمح توانند ینم رندینگ کار هب را مناسب یرهبر سبک ران،یمد

 است یضرور جه،یدرنت (.Yang, 2008; Naipaul, 2009) آورند فراهم نیکارآفر و خالق افراد

 دنکر فراهم و ها مهارت شیافزا قیطر از کارکنان یتوانمندساز درمورد دانشگاه مسئوالن

 سبک یریکارگ به با و کنند اقدام ینیکارآفر ةیروح پرورش و ینوآور و تیخالق ةنیزم

 پرورش منظور به را الزم ةنیزم یتحول یرهبر سبک ژهیو به سازمان تیوضع با مناسب یرهبر

 .آورند وجود به یدانشگاه ینیکارآفر

 یاثربخش ةتوسع ییتوانا ها آن یهمکار و افراد ةداوطلبان لیتما بدون ها سازمان ن،یهمچن

تعلق ای سازمان با بودن یکی ادراک که ندازمندین یافراد به ن،یبنابرا ؛ندارند را خود یجمع خرد
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 ندیرس تیدرنها و کنند یدرون را سازمان یاساس یها ارزش باشند، داشته را سازمان به داشتن

 کنند دایپ شانسازمان در را خود تیهو و بدانند خود اهداف به دنیرس را سازمان اهداف به

(Riketta, 2005.) نظرگاه از را دهیپد نیا ،نانهیکارآفر منشأ یوجو جست در (2007) سکیورنم 

 باشد نهفته تیهو دراست  ممکن ینیکارآفر بروز لیدل ،یو نظر به. است کرده یبررس تیهو

(Murnieks, 2007.) شمندانیاند یها هینظر در تیهو و ینیکارآفر مفهوم انیم وندیپ ن،یهمچن 

 بروز لیدل گرفتند جهینت (2012) همکاران و کییمورن (.Chen et al., 2009) است مشهود

 (.Murnieks et al., 2012) شود افتی تیهو دراست  ممکن ینیکارآفر

 و 1یتحول یرهبر نةیزم در مدون صورت به یپژوهش کشور سطح در ،وجوها جست براساس

 با ،پژوهش نیا در .است نگرفته انجام 3یسازمان ینیکارآفر با آن ةرابط و 2یسازمان تیهو

 و کشور در یسازمان ینیکارآفر با یسازمان تیهو و یتحول یرهبر نیب ةرابط ،اتینظر به توجه

 .شود یم یبررس زیتبر دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا ژهیو طور به

 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبان رب یمرور
 رهبران یروانپ ،او یفیتوص یقاتتحق دنبال به و (1978) برنز راگرا  تحول یرهبر یةاول مفهوم

 (1978) برنز (.1389 یعقوبی،) داد گسترشرا  آن (1985) بس بعدها و کردند مطرح یاسیس

 و باالتر یها آرمان کردنجذاب یقطر از یروانپ به دادنیزهانگ عامل را گرا تحول یرهبر

به دارند، یندهآ به یروشن یدداز آنجاکه  گرا تحول رهبران کرد. یفتعر یاخالق یها ارزش

 (.1389 یعقوبی،) ندهست خود تصوراتتحقق  راستای در سازمان یشبردپ و ییراتتغ یجادا دنبال

 از فراتر تعهدات دادن انجام به را خود پیروان که است این تحولی رهبری ةنظری اصلی ویژگی

 که گیرد می صورت هنگامی رهبری نوع این (.1390 همکاران، و قهرمانی) دانگیزان یبرم انتظار

 ,Krishnan) نندک ایجاد گروه های یتمأمور و اهداف در را مقبولیت و آگاهی بتوانند رهبران

 Riaz) دهند قرار جمعی منافع راستای در را خود شخصی منافع تا برانگیزانند را پیروان ،(2004

                                                           
1. Transformational leadership 

2. Organizational Identification 

3. Entrepreneurship 
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et al, 2011) سوق اخالق و زهیانگ از یباالتر سطح به را گریدهم روان،یپ و رهبران ینچنهم و 

 (.Givens, 2008) دهند

: اند گرفته نظردر گرا تحول یرهبر یبرا راچهار بعد  (2003) 1ینفارل مک و داکت

 یرفتارها با مرتبط یفرد مالحظات .5یزماکار و 4 عقالن یکتحر 3،الهام 2،یفرد مالحظات

 است. کار یطمح در مهم کنندگان مشارکت عنوان به افراد با رفتار به مربوط ،گرا تحول یرهبر

 یقتشو و سازمان ینشب و رسالت ةدربار کارکنان یاریهوش یشافزا الهامی، انگیزش بعد در

 به یالهام یزشانگ یوةش یاصل ةجنب .گیرد یمدنظر قرار م ها آن به تعهد و شناخت در یگراند

 یعقالن نظر از که یرهبران رهبر. یتشخص به تا پردازد یم یسازمان (یتماه) وجود اصل

ها  کار آن از یبخش عنوان به را ها چالش یرشپذ و یتخالق ،کنند یم یکتحر را کارکنان

 کاربه ییعقال رفتار یک در را مشکالت و مسائل با رفتار های یوهش ها آن .کنند یم یقتشو

 عنوان به رهبران از بردن بهره به را یروانپ که است یرفتار یزن یرمانآ و کاریزما یرثأت .برند یم

 استفاده یرهبر شکل ینا یحتشر یبرا که است یگرید اصطالح یزماکار .کند یم یقتشو الگو

 حس و است معنادار و دهدهنالهام که دارد قرار ییها ارزش ،آلیدها یرثأت مرکز در است. شده

 .کند یم یجادا افراد در را یهدفمند

 ارتباطات، و یاجتماع یشناسروان ی،سازمان رفتار یها حوزه محققان ،1980 ةده اواخر در

 فرض اساس، براین .(Riketta, 2005)گرفتند  درنظر فرد منحصربه ای سازه را یسازمان یتهو

 یاننما را آن یتواقع و کند می یفتعر را موجود آن که دارد هدف یک یموجود هر شود می

 را سازمان یک یاصل مختصات کهشود می یفتعر یعنصر یسازمان یتهو درنتیجه، .سازد یم

 (.Wei & Mtbj, 2007) دنک یم بیان

 ارائه یسازمان یتهو ینةزم در را یقتحق و یفتعر یناول 1985 سال در یتینو و آلبرت

 ةمنزل به را آن اعضا که کند یم یدتأک هایی یژگیو بر یسازمان یتهو ،ها آن نظر به دادند.

                                                           
1. Duckatt and Macfarlane 

2. Individualised Consideration 

3. Inspiration 

4. Intellectual Stimulatio 

5. Charisma 
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 اجماع هنوز ین،ا وجود با اند. کرده درک سازمان مستمر و فرد منحصربه ی،ا هسته های یژگیو

 سازمانی هویت ابعاد (1983) چنی .دارد وجود یسازمان یتهو یفتعر و معنا زمینة در یاندک

 ارجاع احساسی، کشش و پیوستگی تعلق، احساس) یتعضو بعد :کند یم معرفی بعد سه در را

 به ی)وفادار وفاداری بعد (،سازمان در عضویت به افتخار و سازمان عضو عنوان به خود به

 های یژگیو داشتن از )ادراک شباهت بعد و (سازمان اهداف تحقق به اشتیاق و سازمان

 (.1983 چنی،به نقل از  1395و همکاران،  یآذر نیاز) (سازمان در مشترک

 یصتشخ را توسعه و رشد یها فرصت سازمان آن یط که است ییندفرا یسازمان ینیکارآفر

 کند یم یجادا یانمشتر یبرا را یدیجد یها ارزش منابع، مجدد یصتخص و ینوآور با و دهد می

 کند می دنبال را کارآفرینی رویکرد سازمان سازمانی، کارآفرینی در (.1389 همکاران، و یان)کمال

 از نوع این در .دآور یم فراهم سازمان در را کارآفرینی ترغیب و تشویق یسازوکارها و

 و یزآم مخاطره نوآوری برای سازمان، داخل تیمی قالب در انکارآفرین از گروهی کارآفرینی،

 است یچندبعد یمفهوم یسازمان ینیکارآفر (.1392 حسینی، و یی)رضا کنند یم اقدام پیشگامانه

 یریخطرپذ و ینوساز ،یشگامیپ ،ینوآور شامل ابعاد نیا .دارد یمتعدد یها مؤلفه و ابعاد که

 یآمادگ شامل یریخطرپذ ،نهیزم نیا در (.Scheepers et al., 2008; Miles et al., 2009) شود یم

 و جینتا از اطالع بدون ،ها پروژه شروع و ها فرصت از یریگ بهره یبرا منابع یریکارگ به یبرا سازمان

 در اصالح و رییتغ به سازمان در ینوساز (.Hough & Scheepers, 2008) است هیسرما بازگشت

دارد  ازین شرکت یسازمان نظام در عیوس راتییتغ جادیا و مجدد یسازمانده ،یسازمان تیمأمور

(Heinonen & Korvela, 2005.) قیطر از یآت یازهاین رفع یبرا رفتار و ینیب شیپ ،یشگامیپ 

 ,Alegre & Chiva) دارد داللت محصوالت توسعة بر که ستها فرصت یریکارگ به و وجو جست

 یها مدل و ها یفناور ها،ندیفرا خدمات، محصوالت، خلق و دیتول ،ینوآور ،تیدرنها .(2009

 (.Hough & Scheepers, 2008)  است وکار کسب دیجد

 شود یم مشخص تیریمد و سازمان دانش حوزة در موجود نةیشیپ ینظر یمبان مرور با

 از یدولت یها سازمان در نانهیکارآفر یکردیرو اتخاذ به حوزه نیانظران  صاحب و شمندانیاند

 و رفتارها نقش بر قاتیتحق نیا از یبخش نکهیا اول .اند داشته توجه یکل دگاهید دو
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 ةیروح جیترو در یدولت یها سازمان رهبران عنوان به یدولت رانیمد نانةیکارآفر یها شیگرا

 ،پژوهشگران از دسته نیا دةیعقبه که اند شده متمرکز خود متبوع یها سازمان در ینیکارآفر

 نانهیکارآفر ینگرش با را خود امر تحت یها سازمان یاندازها چشم اند موظف ادشدهی رانیمد

 را تحول نیا یافزار نرم بخش ینیکارآفر ةیروح از تیحما یراستا در و کنند اصالح ای نیتدو

 است یسازمان رسوم و آداب و ها نگرش رفتارها، در تحول و رییتغ همان که کنند تیریمد

(Teske & Schneider, 1994; Bellone & Goerl, 1992.) از یبرخباور  به نکهیا دوم 

 در ینیکارآفر ةیروح به داشتنشیگرا یافزار سخت بخش ،نظران صاحب و شمندانیاند

 کار، دادنانجام یهاندیفرا ،یسازمان یساختارها نیا رایز ؛دارد ژهیو یتیاهم یدولت یها سازمان

 در ینیکارآفر ةیروح فیتضع ای تیتقو ساز نهیزم و تگریحما مقررات و نیقوان وضع

 هاآن ،نیمچنه .اند هداشت تمرکز ابعاد نیا بر شتریب اساسنیابر و اند یدولت یها سازمان

 یساز کوچک دمانن یدولت یها سازمان در نانهیکارآفر یکردیرو اتخاذ دربارة را ییشنهادهایپ

 و یدستور حالت از یسازمان یریگ میتصم یها وهیش رییتغ ،یدولت یها سازمان در یسپار برون و

 مطرح کار دادن انجام یها هیرو و هاندیفرا یبازمهندس ،یمشارکت یریگ میتصم به کیبوروکرات

  (.Llewellyn & Jones, 2003) اند کرده

 ژوان .شود یم اشاره حاضر پژوهش نةیزم در گرفتهانجام یها پژوهش از یبرخ به ،ادامهدر

 رب یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر ریتأث عنوان با یقیتحق در (2014) 1همکاران و

 نیب از افتندیدر ایاسپان یدولت و یخصوص یها بخش کارمندان از نفر 186 نیب در ینیکارآفر

 یسازمان تیهو و یتحول یرهبر سبک منفعل(، و یتبادل ،یتحول) یرهبر مختلف یها سبک

 بروز در یاتیح نقش رهبران گرفتند جهینت ها آن دارد. افراد ینیکارآفر رفتار با یمیمستق ارتباط

 لیتحل با (2013) همکاران و همن ،نیهمچن دارند. کارکنان یسو از ینیکارآفر یهارفتار

 با مثبت ارتباط در کیزماتیکار یرهبر از ییباال زانیم افتندیدر خود پژوهش یها داده

 یرپذیریتأث بررسی اب تحقیقی در (1394) زاده سلطان و اردالن است. ینیکارآفر یها تیفعال

 کارآفرینی بر هوشمند رهبری مستقیم اثر دادند نشان هوشمند رهبری از اجتماعی کارآفرینی

                                                           
1. Juan et al. 
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 همکاران و پوریشهرک ،ینهمچن .است معنادار و مثبت عالی آموزشی نظام در اجتماعی

 ینیکارآفر و یسازمان یتهو احساس یها مؤلفه ینب دادند نشان خود تحقیق در (1389)

 همکاران و یهاشم های یافته براساس ندارد. وجود یمعنادار ةرابط یآمار لحاظ از یسازمان

 ندارد. وجود داری یمعن ةرابط یسازمان ینیکارآفر با یسازمان یتهو احساس ینب نیز (1392)

 در یسازمان یتهو نقش ةرابط یبررس عنوان با خود تحقیق در (2010) همکاران و امانوئل

 ها سازمان و افراد در ینیکارآفر ینشب تحقق به است ممکن یتهو دادند نشان ینیکارآفر یجادا

 فرهنگ و یتحول یرهبر ،(2009) 1همکاران و ینگس پژوهش یجنتا طبق ،ینهمچن شود.منجر 

 پژوهش در زین (2006) 2همکاران و یانگون .کند می یتتقو سازمان در را ینوآور ی،سازمان

 تیرضا مانند یشغل یها نگرش یبرخ بر یقو ریتأث نیآفر تحول یرهبر ابعاد کردند انیب خود

 همکاران، و یتابل) دارد یسازمان ینیکارآفر و یازمانس شهروند رفتار و یسازمان تعهد ،یشغل

 ینیکارآفر و 3مستقل ریمتغ یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر ،پژوهش نیا در .(1390

 .است شده گرفته نظردر 4وابسته ریمتغ یسازمان

 :شود یم مطرح ریز یها هیفرض پژوهش، نةیشیپ و اتیادب در شده ارائه حاتیتوض به توجه با

 دارد. وجود رابطه یعلم ئتیه یاعضا نیب در یسازمان ینیکارآفر و گرا تحول یرهبر سبک نیب .1

 دارد. وجود رابطه یعلم ئتیه یاعضا نیب در یسازمان ینیکارآفر و یسازمان تیهو نیب .2

 ینیکارآفر در را کنندهینیب شیپ نقش یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر سبک .3

 .دکن یم فایا یعلم ئتیه یاعضا یسازمان

 

 قیتحق روش
 با یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر سبک انیم رابطه یبررس حاضر پژوهش هدف کهآنجا از

 اطالعات یگردآور ةنحو نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش است، یسازمان ینیکارآفر

 یعلم ئتیه یاعضاتمام  شامل پژوهش نیا در یآمار ةجامع است. یهمبستگ نوع از و یفیتوص

                                                           
1. Sing et al.2. Nguni et al. 

2. Nguni et al. 

2. Independent variable 

3. Dependent variables 
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 جدول برحسب ن،یب نیا از .است نفر 700 ها آن تعداد زیتبر دانشگاه آمار طبق که شود یم زیتبر دانشگاه

 -یا طبقه یریگ نمونه روش با کهند ا هنمونه درنظر گرفته شد نفر 248 یآمار ةجامع کل از مورگان

 است. شده استفاده استاندارد یها پرسشنامه از ها داده یگردآور یبرا اند. شده انتخاب یصادفت

 و یداخل تیریمد یها پژوهش در ها آن مکرر ةاستفاد و ها پرسشنامه بودناستاندارد وجود با

( 1393) همکاران و ییرضا (،1989) لیما و اشفورث (،1390) رمضان و یمیمق مانند یخارج

 دییأت و یبررس حاضر پژوهش در دوباره ها آن ییایپا و ییروا ،(1392) همکاران و یهاشمو 

 پژوهش در ها پرسشنامه یهاهیگو یدرون یهمسان ةمحاسب ییایپا بیضر برآورد یبرا .شد

 یرهبر سبک یها پرسشنامه ییایپا بیضرا شد. استفاده کرونباخ یآلفا روش از حاضر

 ،نیبنابرا ؛آمد دستبه 85/0 و 75/0 ،89/0 بیترتبه ینیکارآفر و یسازمان تیهو ،گرا تحول

 داشتند. ییباال ییایپا ها پرسشنامه ةهم

 (2001) همکاران و بارنت یها مؤلفه براساس پرسشنامه نیا :گرا تحول یرهبر اسیمق

 بعد سه .است هشد یسیبازنو دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یبرا راتییتغ یاندک با و بوده

 نیا در استثنا قیرط از فعال تیریمد و استثنا قیطر از انفعال تیریمد ،یفرد مالحظات

 کامالً تا موافقم کامالً از) کرتیل یا نهیگز پنج فیط با پرسشنامه نیا .شود یم مطرح پرسشنامه

 کرت،یل فیط با ها پرسشنامه بودناستاندارد به توجه با .سنجد یم راتحول  یرهبر مخالفم(

 آن وسط حد (5 تا 1) کرتیل یحالت پنج فیط به توجه با .است یکم ها شاخص سنجش سطح

 .شد محاسبه اساسنیابر ها نیانگیم و شد گرفته نظردر مفروض نیانگیم 3 یعنی

 است (1989) مائل و آشفورث یها مؤلفه براساس پرسشنامه نیا :یسازمان تیهو اسیمق

 از آن نیتدو یبراو  است هشد یسیبازنو دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا یبرا راتییتغ یاندک با که

 فیط با ها پرسشنامه بودناستاندارد به توجه با است. شده استفاده کرتیل یا نهیگز پنج فیط

 وسط حد (5 تا 1) کرتیل یحالت پنج فیط به توجه با .است یکم ها شاخص سنجش سطح کرت،یل

 .شد محاسبه اساسنیبرا زین ها نیانگیم و شد گرفته نظردر مفروض نیانگیم 3 یعنی آن

 یها مؤلفه براساس یسازمان ینیکارآفر ةپرسشنام :یسازمان ینیکارآفر اسیمق

 یا نهیگز پنج فیط با زین پرسشنامه نیا یها نهیگز .است بوده (1386) همکاران و جیکردنائ
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 براساس پرسشنامه ییایپا پژوهش، نیا در .است مخالفم کامالً تا موافقم کامالً شامل کرتیل

 فیط با ها پرسشنامه بودناستاندارد به توجه با .است شده گزارش 85/0 کرونباخ یآلفا بیضر

 حد (5 تا 1) کرتیل یحالت پنج فیط به توجه با .است یکم ها شاخص سنجش سطح کرت،یل

 .شد محاسبه اساسنیابر زین ها نیانگیم و شد گرفته نظردر مفروض نیانگیم 3 یعنی آن وسط

 و ابزارها بودناستاندارد وجود با حاضر، یها پرسشنامه ییروا یبررس منظور به ،مچنینه

 ینا یاجرا از حاصل یها داده کشور، خارج و یداخل یها پژوهش در ها آن مکرر ةاستفاد

 روش به یاکتشاف یلتحل یوةش به یلتحل ینا شدند. یعامل یلتحل نمونه گروه در یاسمق

 برابر KMO یبضر مقدار است. گرفته انجام یماکسوار چرخش با (PC) یاصل یها مؤلفه

 دار یمعن 01/0 سطح در که آمد دستبه 7/15407 بارتلت یتکرو آزمون یخ مقدار و 73/0

 مورد یجنتا است. یعامل یلتحل دادن انجام یبرا نمونه یرهایمتغ و نمونه یتکفا ةنشان و است

 یها روش از ها داده تحلیل برای است. آمده دستبه 78/0 حدود یعیتجم یانسوار و ییدتأ

 و میانگین توصیفی آماری یها روش از ،همچنین .است شده استفاده استنباطی و توصیفی آمار

 چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب از استنباطی آمار سطح در و استاندارد انحراف

 با یسازمان یتهو و گرا تحول یرهبر سبک روی از سازمانی ینیکارآفر بینی یشپ منظور به

 .است شده استفاده SPSS 15 یآمار افزار نرم کارگیری به

 

 ها افتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 نفر 16 رتبه نظر از .بودند زن (درصد 7/7) نفر 19 و مرد (درصد 4/77) نفر 192 نمونه افراد انیم از

 6/5) نفر 14 و دانشیار درصد( 4/25) نفر 63 ،استادیار (درصد 2/51) نفر 127 ،مربی درصد( 5/6)

 25) نفر 62 متر،ک و سال 5 یکار سابقة درصد( 1/10) نفر 25 ،همچنین .اند بوده استاد (درصد

 5/14) نفر 36 ،سال 15 -11 یکار سابقة درصد( 6/26) نفر 66 سال، 10 -6 یکار سابقة درصد(

 .اند داشته باال به سال 21 یکار سابقة (درصد 8/4) نفر 12 و سال 20 -16 یکار سابقة درصد(

 یرهایمتغ رنفیاسم –کولموگروف آزمون جینتا و اریمع انحراف ن،یانگیم ،1 جدول در

 در گرا تحول یرهبر سبک نیانگیم از باالتر احساس ،ها پاسخ ،جینتا براساس است. آمده پژوهش
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 ،بیترتنیا هب .اند داده نشان یشغل یها تیفعال در را (3 ینظر نیانگیم )با یسازمان تیهو و دانشگاه

 .داشتند یباالتر یسازمان تیهو احساس و گرا تحول یرهبر سبک با یرانیمدنظر خود  طبق استادان

 شد. مشاهده باالتر حاضر ةنمون استادان در رهایمتغ گرید به نسبت یسازمان تیهو احساس البته
 

 کولموگروف –رنفیاسم آزمون جینتا و اریمع انحراف و نیانگیم .1 جدول
 یسازمان ینیکارآفر یسازمان تیهو گرا تحول یرهبر سبک ریمتغ /آماره

 56/3 14/4 44/3 نیانگیم
 70/0 59/0 59/0 اریمع انحراف

 9/0 3/1 63/0 رنفیاسم آزمون

 

 به توجه با ینیکارآفر و گرا تحول یرهبر سبک ریمتغ دو نیب یهمبستگ زانیم ةمحاسب یبرا

 بیضر ،2 جدول به توجه با .شد استفاده رسونیپ یهمبستگ بیضر از ریمتغ دو بودن یکم

 درصد 99 نانیاطم بیضر با جه،یدرنت .است = P 001/0 و = 48/0r با برابر رسونیپ یهمبستگ

 ینیکارآفر و گرا تحول یرهبر سبک ریمتغ دو نیب یمعنادار و مثبت ةرابط گفت توان یم

 با استادان طرف از گرا تحول یرهبر سبک احساس شیافزا درواقع، دارد. وجود سازمانی

 بیضر ،2 جدول به توجه با ،نیهمچن د.وش یمهمراه  ها آن طرف از ینیکارآفر شیافزا

درصد  99 نانیاطم بیضر با ن،یبنابرا ؛است = P 001/0 و = 24/0r با برابر رسونیپ یهمبستگ

 سازمانی ینیکارآفر و یسازمان یتهو ریمتغ دو نیب یمعنادار و مثبت ةرابط گفت توان یم

 شیافزا با استادان طرف از یسازمان یتهو احساس شیافزا گر،ید عبارتبه ؛دارد وجود

 .دوشیم همراه ها آن طرف از یسازمان ینیکارآفر

 

 پژوهش یرهایمتغ انیم یهمبستگ بیضرا .2 جدول

 یسازمان ینیکارآفر یسازمان تیهو گرا تحول یرهبر سبک رهایمتغ

   1 گرا تحول یرهبر سبک

  1 28/0** یسازمان تیهو

 ینیکارآفر
**482/0 

**237/0 1 
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 .شود یم ارائه 3 ةیفرض آزمون یراستا در 3 جدول در چندگانه ونیرگرس جینتا خالصة

 از یسازمان ینیکارآفر ینیب شیپ یبرا چندگانه یهمبستگ بیضر ،جدول نیا اطالعات براساس

به R2=23/0 نییتع بیضر و R=482/0 برابر یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر سبک یرو

 حاضر پژوهش در یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر نیب از جه،یدرنت .است آمده دست

 ریمتغ نیا .ددار را یعلم ئتیه یاعضا یسازمان ینیکارآفر در ینیب شیپ قدرت یتحول یرهبر

 ریتأث کنندة انیب جینتا .کند یم نییتب را یسازمان ینیکارآفر انسیوار از درصد 23 حدود

به یسازمان تیهو ریمتغ ن،یهمچن .(ß=48/0 و >01/0P) است یتحول یرهبر مثبت و دار یمعن

 .شد ذفح معادله از نبودندار یمعن لیدل
 

 گرا تحول یرهبر سبک ونیرگرس یآمار یها مشخصه و انسیوار لیتحل ون،یرگرس مدل ةخالص .3 جدول

 ینیکارآفر بر یسازمان تیهو و

 R R2 F Sig مدل

1 482/0 23/0 2/74 000/0 

 
 B Beta T Sig شاخص /ریمتغ

 000/0 922/6 - 60/1 ثابت مقدار
 000/0 617/8 48/0 57/0 یرهبر سبک

 

 یریگ جهینت و بحث
 ینیکارآفر با یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر انیم رابطه یبررس هدف با حاضر پژوهش

 در ادشدهی یرهایمتغ. است گرفته صورت زیتبر دانشگاه یعلم ئتیه یاعضا نیب در یسازمان

 و یدانشگاه محققان توجه و اند یمهم اریبس موضوعات یانسان منابع و یسازمان رفتار یها حوزه

 و یآمار یها آزمون جینتا به توجه با .اند کرده جلب خود به یا ندهیفزا طور به را ها سازمان رانیمد

 سطح در یسازمان ینیکارآفر و گرا تحول یرهبر سبک نیب ،پژوهش نیا در ها داده لیتحل و هیتجز

 و همن پژوهش جینتا با که دارد وجود یمعنادار و مثبت یهمبستگ( =r 48/0) درصد 99 نانیاطم

 ینیکارآفر یها تیفعال و کیزماتیکار یرهبر نیب دادند نشان آنان .است همسو (2013) همکاران

 دییتأ زین را (2009) همکاران و نگیس قاتیتحق جینتا که دارد وجود یمعنادار و مثبت ارتباط
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 ینوآور و ینیکارآفر شیافزا ،یسازمان فرهنگ و یتعامل یرهبر افتندیدر ها آن .کند یم

 رابطه در سازمان فرهنگ و رهبر دادند نشانها  آن ،نیهمچن دارد. دنبالبه را سازمان در محصوالت

 پژوهش جینتا با پژوهش نیا یها افتهی .کنند یم حرکت ینوآور و ینیکارآفر سمت به گریکدی با

 قتیحقدر که گرا تحول یرهبر سبک مطالعات نیا اساسبر یعنی ؛است همسو زین (1385) یادهم

 دارد. یدار یمعن و مثبت ریتأث افراد ینیکارآفر زانیم بر است کارکنان مشارکت یمبنا بر تیریمد

 99 یناناطم یبضر با یسازمان ینیکارآفر و یسازمان یتهو یرمتغ دو ینب ها افتهی براساس ،نیهمچن

 بروز و کارمندان ینیکارآفر است یهیبد دارد. وجود یمعنادار و یممستق یهمبستگ (=r 24/0) درصد

 بداند،متعهد  سازمان برابردر را خود فرد اگر یعنی ؛دارد تام یبستگ سازمان به آنان یسو از تیخالق

 یبرا و شود یم لیتبد یو یاصل اهداف از یکی به زمان و نهیهز نیکمتر با سازمان با یساز همگام

 که فرض نیا ،بیترت نیا به .کند یم استفاده خود تیخالق و نبوغ از شک یب هدف نیا به دنیرس

 تفاوت یب سازمان به چههر و ابدی یم شیافزا یو ینیکارآفر بداند، سازمان به متعلق را خود فرد چههر

 و امانوئل پژوهش جینتا با افتهی نیا .شود یم دییتأ د،وش یم کاسته یو تیخالق و ابتکار از باشد،

 ها شرکت در ینیکارآفر جادیا در یسازمان تیهو نقش ةرابط یبررس عنوان با (2010) همکاران

 ،شود یم منجر ها سازمان و افراد در ینیکارآفر نشیب تحقق به تیهو افتندیدر ها آن دارد. یهمخوان

 پژوهش در آنان .کند ینم دییتأ را (1392) همکاران و یهاشم یها افتهی پژوهش نیا جینتا کهیحالدر

 ندارد. وجود یدار یمعن ةرابط یسازمان ینیکارآفر با یسازمان تیهو احساس نیب کردند اعالم خود

 سازمان با شان رابطه کنند احساس یوقتکارکنان  مشابه، قاتیتحق و پژوهش نیا جینتا گرفتننظردر با

 یبرا یشتریب زةیانگ ند،ا میسه سازمان یها ارزش و اهداف در و است متقابل اعتماد و احترام بریمبتن

 رندیگ یم کار هب سازمان کردنیمتعال یبرا را خود توان ةهم و آورند یم دست به یسازمان منافع بیتعق

 یتهو و گرا تحول یرهبر سبک دهد یم نشان پژوهش ینا های یافته ،کلدر (.1388 د،یخورش)

 سبک یرو از اعضا ینیارآفرک یعنی ؛دارند کنندهبینی یشپ نقش ینیکارآفر رفتار با رابطه در یسازمان

 است. بینی یشپقابل موجود یسازمان یتهو و یرانمد یرهبر

 مانند زین پژوهش نیا ،ها تیمحدود و مشکالت کردنبرطرف یبرا ها تالش وجود با

 :شود یم اشاره ها آن از یبرخ به که دارد ییها تیمحدود گرید یها پژوهش از یاریبس
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 به پاسخ که تصور نیا و ها پرسشنامه عودت و لیتحو اجرا، در اعضا از یبرخ نکردن یهمکار

 ابزار کردنمحدود ،نیهمچن .شود یم منجر کار طیمح در ها آن اعتبار کاهش به ها پرسشنامه

 یآور جمع یها روش ریسا از نکردناستفاده و پرسشنامه به اطالعات یآور جمع و سنجش

 اعتبار و دیفزایب قیتحق یعلم بار بربود  ممکن که ...و مصاحبه مشاهده، جمله از اطالعات

 .دهد شیافزا را پژوهش یها افتهی

 بهبود یبرا ،نیبنابرا ؛دارد وجود یدار یمعن ةرابط ادشدهی یرهایمتغ نیب ،شد اشاره کهطور همان

 داشته توجه استادان به دانشگاه رانیمد شود یم شنهادیپ دانشگاه استادان نیب در ینیکارآفر تیوضع

 رشیپذ و تیخالق و دننه ارج یسازمان یها یریگ میتصم در را استادان مشارکت دیبا هاآن .باشند

 منتقل اعضا به را خود نشیب و ها دهیا استادانتا  دکنن قیتشوها  آن کار از یبخش عنوان به را ها چالش

 .ابندی توسعه استانداردها از فراتر تا کنند جادیا افراد در را یهدفمند حس و کنند

 استادان به دانشگاه باشند، کوشا دانشگاه استادان مشکالت رفع در دیبا دانشگاه رانیمد 

 با دانشگاه رانیمد .بکوشد ها آن یکار تیوضع یارتقا و حفظ یبرا و باشد وفادار خود

 درک ،ینیب خوش جو جادیا در و باشند داشته ضیتبع از دور به و صادقانه برخورد استادان

 یفضا جادیا در دانشگاه رانیمد .باشند فعال ها آن عملکرد قیتشو و استادان نیتحس متقابل،

 یبرا .باشند داشته یزیر برنامه استادان در خاطر تعلق جادیا یبرا دانشگاه یعموم

 :شود یم شنهادیپ پژوهش به دنیبخش تیجامع

 یها پژوهش گر،ید یابزارها از استفاده با ادشدهی یرهایمتغ با ینیکارآفر ةرابط ةنیزم در

 .شود توجه شتریب یاحتمال یانجیم و گرلیتعد یرهایمتغ گرید نقش به و ردیگ صورت یشتریب

 با یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر یها مؤلفه از کیهر نیب ةرابط شود یم شنهادیپ

 .شود یبررس دقت به یسازمان ینیکارآفر

 نیب ةرابط در یاحتمال یانجیم و گرلیتعد یرهایمتغ نقش به شود یم شنهادیپ ،نیهمچن

 .شود توجه یسازمان ینیکارآفر با یسازمان تیهو و گرا تحول یرهبر
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 منابع
 یفکر هیسرما نیب رابطه» ،(1391) یجعفر عتیشر لیاسماع و نایم ،یعنابستان ،احمد رنجبر، یابوالحسن

 ،«تهران( استان ییدارا و اقتصاد امور سازمان :یمورد )مطالعه یسازمان درون ینیکارآفر و

 .انیبن دانش یکارهاو کسب تیریمد و ینیکارآفر یمل کنفرانس

 .تهران ،یجاجرم انتشارات ،الگوها ات،ینظر ف،یتعار ،ینیکارآفر ،(1389) حمودم ،یانیپوردار احمد

 ،«رانیا یها دانشگاه در یسازیتجار و یدانشگاه ینیارآفرک موانع یبررس» ،(1390) دونیفر ،یاحمد

 آموزش در صنعت و ینیارآفرک ،ینگرندهیآ ت،یریمد یالمللنیب شیهما نیاول مقاالت مجموعه
 .ردستانک دانشگاه ،یعال

 سازمان استیر در ها،نآ ینیآفررکا و کارکنان یازهاین انیم ارتباط یبررس ،(1385) نیحس ،یادهم
 .تهران دانشگاه ،ارشد یکارشناس ةنام انیپا ،(لند کله مک یازهاین یتئور یمبنا بر) مایس و صدا

 با هوشمند یرهبر از یاجتماع ینیکارآفر یریرپذیتأث» ،(1394) زادهسلطان دیوح و محمدرضا اردالن،

 .512 -493 :3هشتم، شمارة  دورة ،ینیکارآفر توسعه ،«یسازمان یریادگی یانجیم نقش

 .تهران د،یمروار انتشارات وسوم،ستیب چاپ ،یسازمان رفتار ،(1394) معمارزاده غالمرضا و یمهد ،یالوان

 بر یرهبر یها سبک ریتأث» ،(1394) سیهر زاده یخعلیش محبوب و ساجد س،یهر پورحسن

 دورة ،یورزش تیریمد مطالعات ،«تهران استان یبدن تیترب کل اداره در یسازمان ینیکارآفر

 .231 -219 :28 ةهفتم، شمار

 یبررس» (،1390) فریمهراب فاطمه و دیحم ،یمرتضو ال،یل ،یرفمظ ،اهللتیهدا رگر،یت د،یحم ،یتابل

 ،«زیرین شهرستان یدولت یها سازمان در کارکنان تیخالق و نیآفر تحول یرهبر سبک نیب رابطه

 .25 -1 :1شمارة  دوم،  دورة ،یانسان علوم در تیخالق و ابتکار

 ،یدرس برنامه مطالعات ،«مدارس در ینیکارآفر آموزش ضرورت و امکان» ،(1387) یعل خواه،ینیحس
 .94 -66 :11شمارة  سوم،  دورة

 یکارشناس ةنامانیپا ،یسازمان ینیآفرکار با خالق تفکر سبک نیب رابطه یبررس ،(1391) نبیز ،یلیخل

 .هیاروم دانشگاه ارشد،

 یهابانک کارکنان یسازمان تعهد و یسازمان تیهو نیب رابطه مطالعه» ،(1388) قهیدص ،دیخورش

 .158 -125 :6 سال دوم، شمارة ،تیریمد یها پژوهش ،«کرمان شهر یدولت
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 نانیکارآفر یها یژگیو یبررس» ،(1390) یجعفر دیمج و فاطمه ،یاعیارت ،زهرا فر،یخوشنود

 مجله ،«سراوان یعیطب منابع و یکشاورز ةدانشکد بلوچستان، و ستانیس انشگاهد انیدانشجو
 .83 -72 :4 شمارة سال چهارم، ،یکشاورز آموزش و جیترو یها پژوهش

 و رانیا در نیارآفرک دانشگاه یها یژگیو یبررس» ،(1390) زادهییرضا محمدرضا و میرح دباغ،

 نیاول مقاالت مجموعه ،«شورک در آن توسعه یبرا یاربردک یها هیتوص ارائه و منتخب  یشورهاک
 دانشگاه ،یعال آموزش در صنعت و ینیارآفرک ،ینگر ندهیآ ت،یریمد یالملل نیب شیهما

 .ردستانک

 ینیکارآفر توسعه یساختار معادالت مدل یطراح» ،(1392) ینیحس دمحمودیس و اهللروح ،ییرضا

شمارة  سال ششم، ،ینیکارآفر توسعه هینشر ،«زنجان استان ییروستا توسعه یها یتعاون در یسازمان

4: 57- 74. 

 نیآفر تحول یرهبر نیب رابطه یبررس» ،(1393) پور یسهراب حمدم و امدح ،پور یانور ،هراز ،ییرضا

 تیریمد ییایپو یمل کنفرانس نیدوم ،«(المیا یمیپتروش کارکنان مطالعه: )مورد یسازمان تیهو با
 .رازیش ،یمال تیریمد و یاقتصاد توسعه

 یروین یوربهره بر گراتحول یرهبر ریتأث یبررس» ،(1393) یمحمد مهناز و یعل ،یبرزک یشائم

 -1 :12سال ششم، شمارة  ،تحول تیریمد نامهپژوهش ،«یسازمان ینیکارآفر یانجیم نقش با یانسان

28. 

 یسازمان فرهنگ نیب رابطه یبررس» (،1389) یرمحمدیش رحمان و جهیخد ،یندر حسن، پور، یشهرک

 سال ،یآموزش تیریمد قاتیتحق فصلنامه ،«لرستان دانشگاه کارکنان نیب در یسازمان ینیکارآفر با

 .136 -109: 4اول، شمارة 

 و جادیا در آن نقش و یدانشگاه ینیکارآفر آموزش» ،(1387) کتای زارع محمدرضا و زیکامب ،یطالب

سال  ،ینیکارآفر توسعه فصلنامه ،«انیبن دانش (SEMS) متوسط و کوچک یها شرکت توسعه

 .131 -111 :1، شمارة اول

 و جامعه تشاراتان ،اول چاپ ،اشتغال و ینیکارآفر مطالعات لیفراتحل ،(1390) وشنگه ،یریظه

 تهران. ،فرهنگ

 یعلم فصلنامه ،(«یابیدست نحوه و شیدایپ یها نهیزم )مفهوم، نیکارآفر دانشگاه» (1387) بهمن فکور،
 .42 -35 :17سال پنجم، شمارة  ،یفناور رشد یجیترو و
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 در یتحول یرهبر نقش» ،(1390) یابوچنار لیعق و صالح لو، خواجه یحاج دیرش ،محمد ،یقهرمان

-185 :14سال چهارم، شمارة  ،ینیکارآفر توسعه هینشر ،«نیکارآفر سازمان به دانشگاه یارتقا

204. 

 بر رگذاریثأت عوامل مطالعه» ،(1389) یکرد اسیال اشکان و ورمحمدن ،یعقوبی ،رضا نیام ان،یکمال

 شمارة ،اسی راهبرد ماهنامه ،«ینیکارآفر یاستراتژ یسازادهیپ در آن نقش و یسازمان ینیآفرکار

23: 184- 200. 

 مورد ؛یسازمان ینیکارآفر موانع یبررس» ،(1386) انیرضائ یعل و حسن ،یاکبر ،اسداهلل ج،یکردنائ

 -141 :11سال سوم، شمارة  ،یانسان علوم مدرس نامهفصل ،«شمال چوب صنعت شرکت مطالعه،

159. 

 در آن یامدهایپ و یرهبر سبک» (،1389) رزادهیم کبرا و جادس ،یوسفی ،یلع ،فردیقیحق ریمعا

 .27 -11 :28سال هفتم، شمارة  ،سیپل یانسان توسعه ماهنامه دو ،«اریع تمام یرهبر مدل چارچوب

 یدولت ریغ یها سازمان در یپژوهش: یجامعه مدن یکارآفرینی در نهادها ،(1383) محمد ،یمیمق

(NGOsا )تهران دانشگاه انتشارات: تهران دوم، چاپ ران،ی. 

 .تهران دان، راه انتشارات ،تیریمد نامه پژوهش ،(1390) رمضان دیمج و محمد ،یمیمق

 ،ها نهیزم) ینیکارآفر یتکاپو و شهر (،1390) زارع ژنیب و یعل دیما ،یاحمد ،یلع ،پورملک
 تهران. ،فرهنگ و جامعه انتشارات ،ینیکارآفر توسعه یهافرصت و موانع راهکارها،
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