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عاملهای مؤثر بر رفتار نوآورانهی دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری
امیر احمدپور ،7فاطمه سلیلی 2و محمدرضا شهرکی

9

 -1دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 -2کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.
 -3محقق و مدرس مؤسسه آموزش عالی (غیرانتفاعی) گرگان و کارشناس اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان.

چکیده
با توجه به سیاستگذاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور مبنی بر کارآفرین نمودن دانشگاهها و
دانشجویان ،رفتار نوآورانه در دانشجویان میتواند عالوه بر توسعۀ محیط دانشگاهی ،در افزایش نرخ کارآفرینی
دانشجویان و ایجاد زمینۀ اشتغال آنها ،مؤثر واقع شود .برای گام نهادن در این مسیر عوامل متفاوتی میتوانند
در رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار باشند .در این راستا ،تحقیق حاضر به بررسی عاملهای تأثیرگذار بر رفتار
نوآورانۀ دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی در شهرستان ساری پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق را 333
نفر از دانشجویان آموزشکدۀ کشاورزی ساری تشکیل دادند که  202نفر از آنها بر اساس جدول کرجسی مورگان
و با روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید گردید.
همچنین بر پایه مقدار میانگین واریانس استخراج شده ( )0/323 < AVE < 0/030و پایایی ترکیبی (0/000
<  ،)0/220 < CRمدل اندازهگیری تحقیق دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود .همچنین با توجه به بزرگتر
بودن مقدار میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداکثر مجذور واریانس
مشترک ،مدل ساختاری تحقیق نیز روایی تشخیصی مناسبی داشت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش چند
متغیره مدلسازی معادلههای ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور
نرمافزار Smart PLSبه کار گرفته شد .نتایج نشان داد که از میان نه عامل مورد بررسی ،چهار عامل فرهنگ
سازمانی ( ρ =0/010و  ،)β=0/232آموزشی ( ρ=0/001و  ،)β=0/330انگیزشی ( ρ=0/002و  )β=0/233و
شخصیتی ( ρ=0/000و  )β=0/334دارای تأثیر مثبت و معنیدار و عاملهای ساختار سازمانی ،مدیریتی و فنی
تأثیر منفی و معنیداری بر رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشته است .از میان عاملهای مذکور ،عاملهای شخصیتی،
آموزشی و مدیریتی نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتر و قابل مالحظهای در رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشتهاند.
نمایه واژگان :رفتار نوآورانه ،آموزشکده کشاورزی ،اشتغال فارغ التحصیالن.
نویسنده مسئول :امیر احمدپور
رایانامهahmadpour@iausari.ac.ir :
دریافت1334/00/13 :

پذیرش1334/12/13 :
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مقدمه
در دنیایی که ویژگی بارز آن ،توسعۀ روزافزون
دانش و فناوری است ،حیطههای کسب و کار ،شکل
سنتی خود را از دست داده و در اشکال نوینی ظاهر
میشود (محمدی حسینی و همکاران .)1332 ،در این
راستا میتوان معضل بیکاری را به عنوان یکی از
مهمترین نتایج این تغییر و تحوالت و مشکل فراروی
جوامع در حال توسعه و حتی کشورهای صنعتی
برشمرد .مجموعه راهحلهایی که برای رفع این مشکل
جهانی ارائه شده است ،اصطالحاً «کارآفرینی» خوانده
میشود (مکی آل آقا .)1302 ،محققان متعددی مانند
اوتمن و غزالی 2000 ،و گارول و آستان،2002 ،
معتقدند کارآفرینی عمدتاً به دلیل اثرات مثبت آن در
بسیاری از کشورها به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده
و باعث ایجاد فرصتهای شغلی میشود .از طرفی،
آنچه که در سطوح مختلف یک نظام باعث تحول و
شکل گیری یک ساختار جدید می گردد ،نوآوری و
تغییرات مترتب بر آن است ،چرا که نوآوریها عمدت ًا
مستلزم تغییرات اساسی در تفکر و رفتار افراد بوده و
یکی از ضروریات کارآفرین شدن آنها میباشد
(دهقان و همکاران .)1331 ،در محیط رقابتی و پویای
امروز ،نوآوری به علت سه روند عمده؛ رقابت شدید
بین المللی ،بـازارهـای خـردشده و تکنولوژی در حال
تغییر ،بـیش از پـیش مطـرح شده است (آلگری و
همکاران )2002 ،و مورد توجه سازمانها و نهادهای
مختلف قرار گرفته است.
آنچه امروزه در بین سازمانها و مؤسسات آموزشی
به لحاظ تربیت نیروی انسانی مولد ،توجه متخصصان
امر را به خود جلب کرده است ،رفتار خالقانه و نوآورانه
دانشجویان وکارکنان این گونه از مؤسسات بوده است
(زاهد بابالن و سیدکالن .)1333 ،دانشگاهها و مراکز
آموزشی ،باید پویا بوده و دانشجویان آنها ،میبایست
افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند ضمن
زمینهسازی مشاغل جدید ،جوابگوی نیازهای جامعه
باشند.
با این که در سال های اخیر ،بر تعداد جمعیت
دانشجویان روز به روز افزوده میشود ،اما بیشتر
دانشجویان جذب شده به جهت تغییر و نوآوری حاکم
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بر جامعه ،کار سختی را پیش رو دارند (زاهد بابالن و
سیدکالن 1333 ،به نقل از چانگ .)2002 ،بنابراین،
در کنار دانش و مهارت علمی در دانشگاهها ،آموزش
کارآفرینی نیز در راستای توسعه برخی باورها ،ارزشها
و نگرشها ،با هدف به دست آوردن تواناییها و
قابلیتها کارآفرینی دانشجویان برای جلوگیری از
بیکاری و ایجاد اشتغال ،الزم و ضروری است
(هولمگرن و همکاران 2003 ،و سانچز.)2010 ،
با توجه به سیاستگذاری وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری مبنی بر توجه و تمرکز بر موضوع کارآفرینی
در دانشگاه-ها و دانشجویان ،خالقیت ،قابلیتهای
کارآفرینی و همچنین رفتار نوآورانه دانشجویان
میتواند عالوه بر توسعۀ محیط دانشگاهی ،به کارآفرین
شدن دانشجو و ایجاد زمینۀ اشتغال آنها ،مؤثر واقع
شود .برای گام نهادن در این مسیر عوامل متفاوتی
میتوانند در رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار باشند
که به برخی از مهمترینها اشاره می-شود.
جعفری زاده کرمانی و صلح دوست ( )2014در
مقالهای ،رفتار نوآورانه را در چهار بعد کشف ،تولید،
پشتیبانی و اجرای ایده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادهاند .کاستا و مونتیرو ( )2012نیز در کشور برزیل،
عوامل مؤثر در رفتار نوآورانه را در دو بعد فردی مانند
روابط در محل کار و بعد سازمانی مورد بررسی قرار
داده است.
نتایج تحقیقات رفتار نوآورانه میخایلووا و
کامینسکایا ( )2012در بین دانشجویان نشان میدهد
که ،تفاوتهای قابل توجهی در ویژگیهای ظهور رفتار
نوآورانه در دانشجویان دختر و پسر وجود دارد .عالوه
بر این ،یافتهها تفاوت در سطح مهارتهای رهبری و
کیفیت نوآورانه را در بین دانشجویان نشان داده است.
لئونگ و راسلی ( )2013در تحقیقی در کشور مالزی،
دو متغیر جنسیت و سطح تحصیالت را در رفتار
نوآورانۀ افراد تأثیرگذار دانستهاند .آزاد و زاهدبابالن
( )1333در نتایج مطالعاتشان به تفاوت معنیدار
رفتار نوآورانه در بین زنان و مردان اشاره داشتهاند.
ضمن این که ،نتایج تحقیقات صفری و همکاران
( )1330نشان داد که ،بین متغیر سطح تحصیالت با
نوآوری افراد رابطۀ مثبت و معنیداری وجود داشته و
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بین نوع جنسیت با نوآوری هیچگونه رابطۀ معنیداری
دیده نشده است .وجتزاک-تورک و تورک ( )2013نیز
در تحقیقی در کشور لهستان ،سطح تحصیالت ،سن،
موقعیت شغلی ،تجربۀ کاری و جنسیت را در رفتار
نوآورانه مؤثر دانستهاند .همچنین انگیزه و تواناییهای
فردی را در رفتار نوآورانه تأثیرگذار معرفی کردهاند.
رافایی و همکاران ( )2012در مطالعهای در بین
دانشجویان به بررسی تأثیر فرهنگ نوآوری بر رفتار
نوآورانۀ دانشجویان پرداختهاند .ایشان معتقدند که
فرهنگ نوآوری ،به تولید فارغ التحصیالن خالقتر و
نوآوری محصول جدید ،منجر خواهد شد .استافرز و
همکاران ( )2010در مطالعهای در کشور نیوزلند به
بررسی رابطۀ بین رفتار نوآورانه و فرهنگ سازمانی
پرداختهاند .به طوری که ،نتایج گویای رابطۀ مثبت و
معنیدار بین رفتار نوآورانه و فرهنگ سازمانی است.
در این تحقیق برای ارزیابی رفتار نوآورانه از سه بعد
تولید ایده ،ارتقاء ایده و تحقق ایده ،بهره گرفته شده
است .نعامی و همکاران ( )1330نیز در تحقیقی به
ارتباط مثبت و معنیدار بین دو متغیر فرهنگ
سازمانی و رفتارهای نوآورانه اشاره کرده لند.
مورا و همکاران ( )2013در مطالعه ای به تعیین
ترویج رفتار نوآورانه کارکنان از طریق رفتار تسهیم
دانش با نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی
پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که رفتار
تسهیم دانش بر روی نوآوری اثر مثبت دارد .هوتاال و
پارزفال ( )2004و چویی ( )2003در تحقیقاتشان
بیان کردهاند که انگیزه یکی از فاکتورهای مهم و
تأثیرگذار در رفتار خالقانه و نوآورانه است.
پارک و همکاران ( )2013در تحقیقی به بررسی
تأثیر سازمان یادگیرنده بر رفتار نوآورانه با در نظر
گرفتن تعلق کاری پرداختهاند .نتایج حاکی از آن است،
تعلق کاری بر رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر مثبت و
معنیداری دارد .وینینک ( )2012در مطالعاتش
عوامل مؤثر بر رفتار نوآورانه را در دو بعد فردی و
سازمانی و اوکس ( )2010نیز در پنج گروه عوامل
فردی ،ویژگیهای شغلی ،عوامل تیمی ،عوامل ارتباطی
و عوامل سازمانی ،مورد مطالعه قرار داده-اند .نتایج
تحقیقات صادقی و همکاران ( )1333در بررسی عوامل

مؤثر بر خالقیت و نوآوری کارکنان نشان داد که،
مهمترین عامل فردی مؤثر بر خالقیت از دیـدگاه
پرسـنل ،داشـتن درک کـافی نسـبت بـه موضوع و
مهمترین عامل سازمانی مؤثر بر خالقیت ،برانگیزاننـده
بـودن پـاداشها میباشد .همچنین مهمترین عامل
فردی مؤثر بر نوآوری ،صبر و شکیبایی در اجرای ایده
های جدیـد و مهمترین عامل سازمانی مؤثر بر نوآوری
فـراهم بـودن بودجـه کـافی جهـت انجـام طـرح
هـای تحقیقاتی تشخیص داده شده است.
کاظمی و شکیبا ( )1333در مطالعهای متغیرهای
استراتژی ،ساختار ،فرهنگ ،مدیریت نوآوری ،آموزش،
کار تیمی ،کارکنان ،قوانین ،سیستم نوآوری ،بازار
ذینفعان بیرونی و توانمندیهای سازمانی را در
نوآوری ،خالقیت و کارآفرینی تأثیرگذار دانستهاند.
بهارادواج و منون ( )2000نیز در مطالعاتشان آموزش
را از جمله فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در نوآوری
دانستهاند .سعیدا اردکانی و همکاران ( )1332در
تحقیقاتشان برای سنجش رفتار نوآوری از هفت بعد
تعامل ،رهبری ،ارتباطات ،یکپارچگی ،حمایت
سازمانی ،دانش و انگیزش در قالب عوامل داخلی،
استفاده شده است .طبق نتایج به دست آمده ،به
ترتیب ابعاد دانش ،انگیزش ،رهبری ،ارتباطات ،تعامل،
حمایت سازمانی و یکپارچگی ،بیشترین تأثیر را بر
نوآوری گذاشتهاند.
بر این اساس و پس از بررسی و مرور نتایج
تحقیقات و مطالعات صورت گرفتۀ داخلی و خارجی،
کلیۀ مؤلفهها و گویههای مرتبط با موضوع جمعآوری
و دستهبندی گردید .سپس با حذف موارد مشترک و
یکسان ،گویهها دستهبندی و تدوین شدند .رفتار
نوآورانه در سه بعد کشف یا تولید ایده ،خلق یا ارتقای
ایده و پشتیبانی یا اجرای یا محقق کردن ایده،
جمعبندی شد .همچنین واکاوی نتایج تحقیقات،
حاکی از تأثیر عوامل مختلف بر رفتار نوآورانۀ افراد بود.
در این راستا ،لیستی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار
نوآورانه تهیه گردید .با بررسی نتایج تحقیقات و جمع-
بندی آنها ،عوامل تأثیرگذار در رفتار نوآورانه
دانشجویان در قالب نه آیتم ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،مدیریتی ،عامل آموزشی یا دانشی ،کار تیمی،
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نگاره -7
سیستم نوآوری ،عوامل انگیزشی ،عوامل فنی و عوامل
فردی ،مورد بررسی و الگوی مفهومی تحقیق ترسیم
گردید (شکل .)1
روششناسی
این تحقیق به لحاظ ماهیت جزء پژوهشهای کمی
و بر اساس نحوه جمعآوری دادههای مورد نیاز میدانی
و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده و به جهت
بررسی رابطۀ بین متغیرها ،از نوع تحقیقات علی-
ارتباطی است .جامعۀ آماری تحقیق را  333نفر از
دانشجویان در دو مقطع کاردانی و کارشناسی
آموزشکدۀ کشاورزی شهرستان ساری در استان
مازندران تشکیل دادهاند که  202نفر از آنها بر اساس
جدول کرجسی مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.
برای انتخاب نمونهها از روش گزینش تصادفی ساده
استفاده شد .پرسشنامه محقق ساخته ابزار اصلی
جمعآوری اطالعات تحقیق بود که در دو بخش رفتار
نوآورانه با  14سوال ،که هر یک از آنها با دامنه پنچ
گزینهای طیف لیکرت شامل خیلی موافقم (با ارزش
عددی  ،)0موافقم (با ارزش عددی  ،)3نظری ندارم (با
ارزش عددی  ،)3مخالفم (با ارزش عددی  )2و خیلی
مخالفم (با ارزش عددی  )1در قالب سه بعد کشف
ایده ،خلق ایده و اجرای ایده و عوامل تأثیرگذار بر رفتار
نوآورانه با  02سوال ،که هر یک از آنها نیز با طیف
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پنج گزینهای لیکرت شامل خیلی زیاد (با ارزش عددی
 ،)0زیاد (با ارزش عددی  ،)3متوسط (با ارزش عددی
 ،)3کم (با ارزش عددی  )2و خیلی کم (با ارزش عددی
 )1در قالب نه عامل فرهنگ سازمانی ،ساختار
سازمانی ،عامل مدیریتی ،عامل آموزشی ،کار تیمی،
سیستم نوآوری ،عوامل انگیزشی ،عوامل فنی و عوامل
شخصیتی ،تدوین شد .از روشهای آمار توصیفی و
استنباطی در محیط نرمافزار  SPSS21و جهت بررسی
روابط از مدل معادالت ساختاری از نرمافزار
 SmartPLS3استفاده گردید.
یکی از اهداف اصلی شیوههای چند متغیره،
گسترش توانایی تبیینی و افزایش کارایی آماری است.
روشهای چند متغیره مانند رگرسیون و روشهای نظیر
آن ،اگرچه ابزار قدرتمندی برای محقق به شمار
میروند ،لیکن دارای محدودیت میباشند .از جمله این
محدودیتها به حساب نیاوردن خطاهای اندازهگیری
متغیرهای پنهان به هنگام آزمون فرضیه است .به
هنگام آزمون فرضیه ،متغیرهای پنهان به شکل
غیرواقعی به عنوان یک متغیر مشاهده شده در نظر
گرفته میشوند و با فرض دارا بودن دقت باال مورد
استفاده قرار میگیرند که عمال دقیق و واقعی نیست.
روش مدلسازی معادالت ساختاری ،میتواند خطاهای
اندازهگیری متغیرهای مشاهده شده (شاخص یا
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سواالت پرسشنامه) و هم خطاهای ساختاری مدل
(رابطه بین متغیرهای پنهان) را در نظر بگیرد که در
مقایسه با روشهایی مانند رگرسیون به واقعیت
نزدیکتر است.
روشهای مدلسازی معادالت ساختاری ،ابزاری
جهت بررسی ارتباطات میان چندین متغیر را فراهم
میسازند .این روش به محقق اجازه میدهد تا تجزیه
و تحلیل دادههای خود را با احتساب خطای
اندازهگیری گزارش دهد .محققین از این روش برای
آزمودن روابط پیچیده میان متغیرهای پنهان
(متغیرهای مستقل و وابسته) و مشاهده شده و
همچنین میان چند متغیر پنهان استفاده میکنند.
مدلهای مرسوم در مدلسازی معادالت ساختاری
( )SEMدر واقع متشکل از دو بخش هستند .مدل
اندازهگیری که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای
پنهان توسط متغیرهای آشکار (سواالت) مربوطه را
بررسی مینماید و مدل ساختاری که نشان میدهد
چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار
گرفتهاند .استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
مزایای زیادی دارد که از مهمترین آنها عبارتند از:
تخمین روابط چندگانه ،قابلیت سنجش متغیرهای
پنهان (مفاهیم مشاهده نشده) ،محاسبه خطای
اندازهگیری و قابلیت بررسی تأثیر هم خطی (داوری و
رضازاده.)1333 ،
مدلسازی معادالت ساختاری تا این زمان ،با دو
نسل روشهای تجزیه و تحلیل دادهها معرفی شده
است .نسل اول روشهای مدلسازی معادالت
ساختاری روشهای کوواریانس محور هستند.
نرمافزارهای  EQS ،AMOS ،LISRELو  MPLUSاز
پرکاربردترین نرمافزارهای این نسل هستند .به دلیل
نقاط ضعفی که در روشهای کوواریانس محور وجود
داشت ،نسل دوم روشهای معادالت ساختاری که
مؤلفه محور بودند ،معرفی شدند روشهای مؤلفه محور
که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSتغییر
نام دادند ،برای تحلیل دادهها روشهای متفاوتی
نسبت به نسل اول ارائه دادند .محققین دالیل متعددی
را برای استفاده از روش پی ال اس ( )PLSذکر
نمودهاند این روش دارای قدرت پیشبینی مناسب

است و در مواردی که محقق با تعداد زیاد سازه و
شاخص روبرو باشد ،استفاده از این روش توصیه
میگردد .دلیل بعدی سر وکار داشتن با دادههای
غیرنرمال و تعداد نمونه کوچک میباشد .دلیل دیگر
استفاده از روش پی ال اس ( ،)PLSروبرون شدن با
مدلهای اندازهگیری سازنده است .مزیت مهم دیگر
که محققین به آن استناد میکنند ،امکان استفاده از
مدلهای اندازهگیری با یک شاخص (سوال) در روش
 PLS-SEMمیباشد .این روش به پژوهشگر این امکان
را میدهد که بتواند در مدل پژوهشی خود از مدلهای
اندازهگیری با یک سوال استفاده کند (داوری و
رضازاده.)1333 ،
در این پژوهش با توجه به برتری روش پی ال اس
نسبت به روشهایی چون ،رگرسیون و نسل اول مدلهای
معادالت ساختاری و مزیتهای مذکور از جمله قدرت
پیشبینی مناسب و در نظر گرفتن شرایط تحقیق
حاضر از قبیل پیچیدگی مدل (وجود تعداد زیاد
سازهها و شاخصهای آشکار) ،عدم محدودیت استفاده
از متغیرهای دارای مقیاس کمی و کیفی و استفاده از
دادههای غیر نرمال از روش  PLSاستفاده شد.
در این روش ،محقق برای حصول اطمینان از دقت
و صحت نتایج بدست آمده ،ناگزیر از ارزیابی ویژگیهای
فنی ابزار پژوهش (پرسشنامه) میباشد .این ویژگیها
در روایی و پایایی خالصه میگردند .روایی صوری و
محتوایی ابزار تحقیق ،جهت بررسی شباهت موضوعی
سواالت پرسشنامه و کفایت مفهومی آنها از طریق
بررسی پرسشنامه توسط افراد متخصص مورد بررسی
و تایید قرار گرفت .به منظور بررسی روایی مدل
اندازهگیری از مالکهای روایی همگرا و روایی واگرا
استفاده شد .در روایی همگرا میزان همبستگی
شاخصهای یک سازه با آن سازه محاسبه میشود.
روایی همگرا شامل شاخص متوسط واریانس استخراج
شده ( )AVEهر سازه (حداقل مقدار  )0/0میباشد
(لی .)2014 ،برای بررسی روایی واگرا (تشخیصی) نیز
از معیار فورنل -الکر استفاده شد .این معیار میزان
رابطه یک سازه با شاخصهایش در مقایسه با سایر
سازهها است .بطوریکه روایی واگرای قابل قبول حاکی
از ان است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با
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شاخصهای خود دارد تا با سایر سازهها( .داوری و
رضازاده .)1333 ،به طوری که فورنل و الکر ()1301
بیان میکنند که روایی واگرا در سطحی قابل قبول
است که مقدار شاخص متوسط واریانس استخراج شده
برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه
و سازههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب همبستگی
بین سازهها) باشد بعبارت دیگر مقدار  AVEهر متغیر
مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرهای مکنون باشد .برای تعیین
پایایی از شاخص بار عاملی و روش پایایی ترکیبی
( )CRاستفاده شد .بارهای عاملی برابر یا بیشتر از 0/0
حاکی از این مطلب است که واریانس بین سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری بیشتر
بوده و پایایی مدل قابل قبول است .در صورتیکه محقق
پس از محاسبه بارهای عاملی با مقادیر کمتر از 0/0
مواجه گردد ،باید آن سواالت (شاخصها) را حذف
نموده و یا از مدل خود حذف نماید .در مورد پایایی
ترکیبی ،سازههایی که مقدار پایایی آنها باالتر از
مقدار  0/2باشد ،پایایی قابل قبولی دارند و هر چه این
مقدار به یک نزدیکتر باشد ،پایایی آن بیشتر است
(رایکو 1330 ،به نقل از عباسی رستمی و همکاران،
 ..)1330آزمون الگوی ساختاری با روش  PLSاز طریق
بررسی ضریبهای مسیر ( )Betaو مقادیر R2
امکانپذیر میباشد (چاین .)1300 ،در این روش برای
تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیشبین از

ضریبهای مسیر استفاده شده است (امانی ساری بگلو
و همکاران.)1330 ،
یافتهها
نتایج به دست آمده نشان داد که 02/3 ،درصد از
پاسخگویان دختر و  34/1درصد را پسرها تشکیل
دادهاند که  20درصد از آنها در مقطع کاردانی و 30
درصد در مقطع کارشناسی بودهاند .یافتهها نشان داد،
 03درصد از پاسخگویان مجرد و  14درصد آنها
متأهل بودهاند .همچنین  30/0درصد از پاسخگویان با
بیشترین فراوانی و  23/0درصد نیز با کمترین
فراوانی ،به ترتیب در خانوادههای  0تا  2نفره و بیشتر
از  2نفر بودهاند.
شکل  2الگوی مفهومی تحقیق را نشان میدهد.
قبل از محاسبه و بررسی روابط ،برای اطمینان از دقت
و صحت نتایج بدست آمده ،میبایست ویژگیهای فنی
ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرد .این ویژگیها
دربرگیرنده روایی و پایایی میباشند .پایایی از طریق
محاسبه بارعاملی و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار
گرفت .به منظور بررسی روایی نیز از مالکهای روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده شد .جهت بررسی پایایی،
بار عاملی هر یک از گویهها به دست آمد (جدول.)1
بررسی بارهای عاملی (مقادیر برابر یا بیشتر از )0/0
نشان دهنده قابل قبول پایایی قابل قبول گویهها و
مدل میباشد.

جدول  -7بارعاملی متغیرهای آشکار
متغیر

کشف ایده

خلق ایده

پشتیبانی ایده

42

گویه

نماد

بارعاملی

من در انجام کارها به چگونگی بهبود روشها و فرآیندهای کاری میاندیشم.

A2

0/230

من تمایل به کشف ایده های جدید دارم.

A4

0/200

من تمایل به ارائه اندیشههای مفید و سازنده دارم.

A7

0/201

من به دنبال اندیشههای جدید جهت کشف ایده هستم.

A8

0/001

من برای ارائۀ ایدههای خود به دنبال راههای جدید هستم.

A12

0/402

جهت انجام بهتر کارها ،یافتن روشهای متفاوت از ملزومات است.

A16

0/432

من برای خلق ایده با اشخاص مهمی که منابع و مجوزالزم را فراهم
می کنند ،ارتباط برقرار میکنم.

A17

0/232

برنامهریزی یکی از مهمترین فاکتورهای من برای تبدیل ایده به عمل است.

A18

0/420

متقاعد کردن دیگران در مورد اهمیت ایده برای من کاری آسان است.

A19

0/203

برای اجرای اندیشههای خود ،طرح و برنامههای مناسب را به کار میگیرم.

A21

0/403

من بکارگیری ایده هایم از فرصتها استفاده میکنم.

A22

0/232

من با استفاده از راهحلهای نو و جدید به دنبال توسعه ادن ایدۀ خودم هستم.

A23

0/400
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متغیر

ساختار سازمانی

فرهنگ سازمانی

مدیریتی

آموزشی

کار تیمی

سیستم نوآوری

عوامل انگیزشی

عوامل فنی

گویه

نماد

بارعاملی

تشویق من از جانب مسئولین دانشگاهی میتواند تغییر اساسی در خالقیتم ایجاد کند.

A24

0/202

متقاعد کردن مدیران میتواند در ارائه ایدۀ تأثیر به سزایی داشته باشد.

A26

0/232

من با رفع نکات ضعف به فکر عملی کردن ایدۀ خودم هستم.

A27

0/230

من با تأمین بودجه و اعتبارات مالی به دنبال ارائه و اجرای اندیشه و ایدههای نو هستم.

A28

0/222

از امکانات و تجهیزات موجود در جهت ارائه و اجرای نوآوری استفاده میکنم

A29

0/402

وجود قوانین و مقررات تسهیلکننده نوآوری و خالقیت در بین دانشجویان

B1

0/203

تخصیص منابع دانشگاهی به منظور کشف و اجرای ایده های نو

B2

0/430

وجود فرآیند و رویه های انجام کار مناسب و استاندارد در جهت ارایه ایده و نظرات جدید

B3

0/244

حمایت آموزشکده از اجرای ایدههای جدید در جهت تقویت روحیۀ نوآوری

B4

0/420

زمینهسازی ارتباطات الزم با سایر دستگاهها و سازمانها

B5

0/030

انتشار و اطالعرسانی در مورد نتایج فعالیتهای نوآورانه و دستاوردهای دانشجویان در داخل و بیرون از
آموزشکده

B7

0/422

سیاستهای حمایتی و جذب افراد نوآور در زمینههای مورد نیاز

B8

0/402

تمایل و استقبال (مجموعه افراد و پرسنل) آموزشکدهدر جهت ایجاد و توسعه ایده های برتر و جدید

B9

0/240
0/000

وجود میل به پیشرفت و توسعه در نهاد مجموعه آموزشکده

B10

تمایل به تقسیم کار غیررسمی در انجام فعالیتها در جهت ایجاد خالقیت و نوآوری

B12

0/420

واگذاری قدرت تصمیمگیری یا مشارکت در تصمیمگیریها در جهت ارایه نظرات جدید

B13

0/010

انعطافپذیری مثبت آموزشکده در مقابل نظرات دانشجویان خالق

B14

0/413

تالش در جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان

B15

0/030

نظر مثبت مدیران دانشگاه نسبت به دانشجویان نوآور وخالق

B17

0/200

ارزش قائل شدن مدیران دانشگاه برای ایدههای و نظرات نوآورانه

B18

0/414

تالش و حمایت مدیران در جهت تسریع فرآیند تولید ایده در بین دانشجویان

B19

0/230

حمایت مدیران در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایدههای جدید

B20

0/400
0/234

اطالع و اشراف مدیران آموزشکدۀ از جایگاه نوآوری

B21

وجود برنامه های فعال دانشگاهی به منظور به روزآوری دانش و مهارت های دانشجویان

B22

0/220

ایجاد و بکارگیری روشها و فنون جدید آموزشیدر جهت تقویت خالقیت و فعالیتهای نوآورانه

B23

0/430

مهیا نمودن و ایجاد تنوع نظام های کسب اطالعات در آموزشکده

B24

0/233

وجود مطالب و اطالعات مناسب و کافی در زمینۀ نوآوری و کارآفرینی در سرفصلهای درسی

B25

0/422

وجود و دسترسی به امکانات آموزشی نظیر کتابخانه ،اینترنت و غیره

B26

0/241

ارزیابی یادگیری بر اساس روشهای خالقانه و نوآورانه
(طرح سواالت تحلیلی)

B28

0/424

شرکت در سمینارها و همایشها و ...در مرتبط با مباحث کارآفرینی و نوآوری در خارج از فضای آموزشکده

B29

0/242

ایجاد فضای همفکری و مشورت در مورد مسائل

B30

0/032

استفاده از مکانیزمهای گروهی و مشارکتی در برخورد با مشکالت و مسائل

B31

0/403

تسهیم و به اشتراک گذاری مهارتدانشجویان با یکدیگر

B33

0/011

تشکیل تیمهای حل مسئله در مورد مسائل مختلف

B34

0/031

وجود و همکاری واحد یا قسمتهای مشخص در آموزشکده
(مانند تحقیق و توسعۀ) جهت جذب و توسعه نوآوری

B36

0/233

تعامل و همکاری واحدهای مختلف آموزشکده در جهت انجام و توسعه نوآوریهای دانشجویی

B37

0/433

پیگیری ایدههای نوآورانۀ دانشجویان در کوتاهترین زمان ممکن در آموزشکده جهت رسیدن به نتیجه و بازدهی

B38

0/240

ارتباط و تعامل آموزشکده با محیط و سازمانهای بیرونی در رابطه با توسعه نوآوری ها

B39

0/022
0/030

وجود نظام پاداش و تشویق مادی در جهت تقویت روحیه نوآوری

B40

وجود نظام پاداش و تشویق معنوی در جهت تقویت روحیه نوآوری

B41

0/433

اعتقاد و اجرای نظام شایسته ساالری در دانشگاه

B42

0/420

وجود امکانات و زیرساختهای سخت افزاری در آموزشکده

B44

0/013

وجود امکانات و زیرساختهای نرمافزاری در آموزشکده

B45

0/431
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متغیر

عوامل
شخصیتی

نماد

بارعاملی

گویه
حمایت فنی و علمی یک تیم تحقیقاتی قوی

B46

0/400

تعامل و دریافت حمایت و کمک از محققان و نوآوران دیگر

B47

0/233

داشتن برنامهریزی و هدف در زندگی

B48

0/222

داشتن تجربه قبلی در زمینههای مختلف

B50

0/020
0/233

جسارت و شجاعت

B52

توانایی مدیریت کردن وظایف و کارها

B53

0/200

سماجت و پیگیری در موضوعات مختلف

B54

0/420

عملگرایی نسبت به اجرایی نمودن ایدهها و موضوعات

B56

0/420

صبر و شکیبایی

B57

0/430

توانایی مدیریت زمان

B58

0/431

داشتن تجربههای مهارتی و فنی

B60

0/200

تحمل ابهام (شک و دودلی)

B62

0/404

داشتن مهارتهای حرفه ای

B64

0/234

داشتن انگیزه برای متمایز بودن از دیگران

B66

0/210

نگاره  -2الگوی مفهومی تحقیق بر اساس متغیرهای پنهان و آشکار
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جدول  -2پایایی و روایی همگرای ابزار تحقیق
مؤلفه

مقدارCR

مقدار AVE

ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
مدیریتی
آموزشی
کار تیمی
سیستم نوآوری
عوامل انگیزشی
عوامل فنی
عوامل شخصیتی
کشف ایده
خلق ایده
پشتیبانی ایده

0/003
0/020
0/032
0/041
0/033
0/003
0/030
0/033
0/323
0/030
0/020
0/030

0/034
0/014
0/001
0/000
0/003
0/030
0/220
0/004
0/003
0/010
0/004
0/001

شاخص دیگر سنجش پایایی ،مقدار پایایی ترکیبی
( )CRاست ،هر چه مقدار  CRاز  0/2بیشتر و به یک
نزدیکتر شود ،نشان دهنده پایایی خوب میباشد.
همانطور که مقادیر جدول نشان میدهد ،مقدار CR
کلیۀ مؤلفههای تحقیق بیشتر از  0/0به دست آمده
است ،که نشان از پایایی باال و قابل قبول ابزار تحقیق
میباشد .در سنجش روایی همگرا مقدار ( AVEمعیار
متوسط واریانس استخراج شده) باید حداقل  0/0باشد
(لی .)2014 ،این مقدار ،میزان همبستگی شاخصهای
یک سازه با آن سازه را نشان میدهد .مقادیر به دست
آمده از  AVEحاکی از روایی همگرایی مناسب و قابل
قبول میباشد .نتایج روایی همگرا و پایایی در جدول
 2ارائه شده است.
به منظور تبیین سازوکارهای قابلیتها و پیامدهای
چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران از
مدلیابی معادلههای ساختاری با کاربرد نرمافزار
 ،AMOS23بهره گرفته شد .در این بررسی رابطهی
عاملهای مؤثر بر قابلیتها و پیامدهای چابکی
سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران ،تحلیل شد.
مقدار کای اسکوئر به دست آمده در مدل
( )χ2=10/120با درجه آزادی  df=10در سطح
 P =0/00معنادار نبود ( ،)Sig=0/23لذا شرط معنادار
نبودن کای اسکور شایان پذیرش بود .همچنین با توجه
به این که شاخص های برازش مدل  NFIبرابر ،0/31
 CFIبرابر  0/33شدند که نمایانگر برازش خوب مدل
بود و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

نیز  0/014شد که برازش بسیار خوبی را نشان می داد.
با توجه به شاخص های ارایه شده ،مدل باال تأیید شد.
نمودار مسیر (نگاره  ،)2نمایانگر اثرهای مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهای برونزا و درونزا در مدل چابکی
سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران می باشد.
همانطور که اشاره گردید ،روایی واگرا یا تشخیصی
نیز یک مفهوم تکمیلکننده روایی است که به بررسی
تعامل شاخصها با سازه خود نسبت به سازههای دیگر
تحقیق میپردازد .برای به دست آوردن آن میتوان از
معیار فورنل -الکر بهره برد .طبق جدول  ،3مقدار جذر
 AVEمتغیرهای مکنون که در خانههای موجود در
قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی
میان آنها که در خانههای زیر و راست قطر اصلی
ترتیب داده شدهاند ،بیشتر است .از این رو میتوان
اظهار داشت که در پژوهش حاضر ،سازه ا (متغیرهای
مکنون) در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود
دارند تا با سازههای دیگر .به بیان دیگر ،روایی واگرای
مدل در حد مناسب و قابل قبول قرار دارد .پس از
بررسی برازش مدل در روش  ،PLSمحقق اجازه
مییابد تا به بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق مبنی
بر بررسی و تعیین اثر عاملهای مختلف بر رفتار
نوآورانه دانشجویان پرداخته و به یافتههای پژوهش
برسد .الگوی ساختاری و تفسیر نتایج ،از طریق بررسی
ضرایب معناداری مسیرها و ضرایب استاندارد شده
( )Betaمشخص میگردد.
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جدول  -9میزان همبستگی بین متغیرهای پنهان و جذر متوسط واریانس استخراج شده
نماد

()7

عامل
ساختار سازمانی ()1

X1

0/433

فرهنگ سازمانی ()2

X2

0/411

()2

()9

()7

()7

()7

()4

()6

()3

0/413

مدیریتی ()3

X3

0/231

0/400

0/404

آموزشی ()3

X4

0/433

0/204

0/404

0/402

کار تیمی ()0

X5

0/042

0/013

0/004

0/412

0/430

سیستم نوآوری ()2

X6

0/202

0/002

0/203

0/030

0/303

0/430

انگیزشی ()4

X7

0/332

0/334

0/031

0/024

0/323

0/424

0/400

فنی ()0

X8

0/314

0/333

0/303

0/032

0/042

0/323

0/321

0/422

شخصیتی ()3

X9

0/020

0/400

0/203

0/034

0/343

0/342

0/321

0/333

0/403

رفتار نوآورانه ()10

Y

0/303

0/004

0/302

0/303

0/323

0/340

0/333

0/231

0/030

ضرایب معناداری مسیرها در مدل نشان میدهند
که آیا تأثیر مولفهها بر رفتار توآورانه معنادار هستند یا
خیر.
مقدار ضرایب استاندارد شده نیز نشان دهنده سهم
هر یک از مولفهها در تبیین واریانس رفتار نوآورانه را
نشان میدهد .در این راستا ،بررسی ضرایب مسیر و
سطح معناداری مؤلفهها (جدول )3نشان داد که عوامل
فرهنگ سازمانی ،آموزشی ،انگیزشی و شخصیتی تأثیر
مثبت و مؤلفههای ساختار سازمانی ،مدیریتی و فنی
تأثیر منفی و معنیداری بر رفتار نوآورانۀ دانشجویان
داشته است .در بین عاملهای مذکور ،عامل شخصیتی
بیشترین سهم را بر رفتار نوآورانه نشان داده است .و

عوامل

متغیر وابسته

ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
مدیریتی
آموزشی
کار تیمی
سیستم نوآوری
انگیزشی
عوامل فنی
عوامل شخصیتی
کشف ایده
خلق ایده
پشتیبانی ایده

رفتار نوآورانه

ضریب مسیر

مقدار تی

سطح معنی داری

-0/142
0/232
-0/302
0/330
0/112
-0/020
0/233
-0/224
0/334
0/011
0/003
0/033

2/012
2/030
2/312
3/300
1/014
0/223
2/434
3/024
2/022
30/324
03/021
23/330

0/033
0/010
0/003
0/001
0/040
0/433
0/002
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
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0/031

عامل آموزشی نیز در میان عوامل مثبت و تقویتکننده
در رده دوم جای دارد .در این میان ،عامل مدیریتی
نیز مهمترین عامل اثرگزار و منفی مشاهده شده است.
بررسی ابعاد رفتار نوآورانه نشان داد که ،بعد پشتیبانی
ایده نسبت به ابعاد کشف و خلق ایده دارای بیشترین
اهمیت در بروز رفتار نوآورانه دانشجویان میباشد.
مقدار  R2نشان داد که  33/2درصد از تغییرات مربوط
به رفتار نوآورانه در بین دانشجویان را عاملهای
معنیدار مذکور تبیین میکنند .بر این اساس مدل
نهایی عاملهای مؤثر بر رفتار نوآورانه مطابق شکل 3
ارائه شده است.

جدول  -7مقادیر تی و سطح معنیداری عوامل (مؤلفه های) تحقیق
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کیفیت مدل ساختاری ،از طریق معیار استون گیسر یا
 Q2قابل بررسی است .سه مقدار  0/10 ،0/02و 0/30
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی قدرت پیشبینی مدل
در مورد سازههای درون زا را نشان میدهد بعبارت
دیگر ،این شاخصها توانایی مدل را در پیشبینی
متغیرهای آشکار از طریق مقدار متغیر پنهان
متناظرشان میسنجد .نتایج آزمون بررسی کیفیت
مدل ساختاری در جدول  0نشان داده شده است.

مقدار  SSOمجموع مجذورهای مشاهدهها برای هر
بلوک پنهان SSE ،مجموع مجذور خطاهای پیشبینی
برای هر بلوک متغیر پنهان و  SSE/SSO-1نیز
شاخص اعتبار اشتراک یا  Q2را نشان میدهد .بر
اساس مقادیر 0/10 ،0/02و  ،0/30مدل کیفیت
مناسب دارد و مقادیر حاصل ،کیفیت باال و قوی مدل
را مورد تأیید قرار دادهاند.

جدول  -7اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مدل ساختاری رفتار نوآروانه دانشجویان
مؤلفه

SSo

SSE

1-SSE/SSO

ساختار سازمانی
فرهنگ سازمانی
مدیریتی
آموزشی
کار تیمی
سیستم نوآوری
انگیزشی
عوامل فنی
عوامل شخصیتی

1332
1232
1030
1332
023
023
210
023
2342

310/030
003/043
404/430
1003/323
003/011
221/412
323/304
023/433
1302/302

0/323
0/303
0/230
0/303
0/200
0/230
0/233
0/303
0/311
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به ضرورت های حاکم بر مدیریت
دانشگاهها و همچنین نگاه نوآورانه به دانشجویان به
ویژه دانشجویان علوم کشاورزی در رشتههای مختلف،
که نقش مهم و اساسی در باال بردن سطح
خودکارآمدی کشاورزان ،دامداران و باغداران ،خواهند
داشت؛ این سوال مطرح میگردد که چه عواملی بر
روی میزان رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار است؟
لذا با توجه به اهمیت موضوع رفتار نوآورانه در بین
دانشجویان علوم کشاورزی و همچنین تنوع عوامل
تأثیرگذار بر آن ،تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار
نوآورانۀ دانشجویان ،به دنبال واکاوی عوامل تأثیرگذار
بر رفتار نوآورانه نیز در بین دانشجویان آموزشکدۀ
کشاورزی در شهرستان ساری استان مازندران بوده
است.
بر اساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری
و روابط بین متغیرهای آشکار و پنهان ،عوامل آموزشی،
انگیزشی ،فرهنگ سازمانی و شخصیتی تأثیر مثبت و
معنیداری بر روی رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشتهاند.
این یافته بیانگر آن است که ،آموزش مناسب و
هدفمند دانشجویان ،ایجاد انگیزه و مهیاسازی بستر
ترغیب و پرورش و ارتقا ویژگیهای شخصیتی میتواند
زمینه ساز بروز رفتار نوآورانۀ دانشجویان گردد و
تاثیرات مثبتی در ایجاد و تولید ایدههای کاربردی
بهدنبال داشته باشد .بر اساس نتایج ،عوامل شخصیتی
بیشترین اثر مثبت را بر رفتار نوآورانه دانشجویان
داشته است .افـرادی کـه دارای ویژگیهای شخصیتی
مانند قابلیـت ریسـک پذیری و تحمل ابهام باال
هستند ،از خالقیـت بیشـتری برخوردارند (ژانگ و
همکاران .)1333 ،در رابطه با عامل انگیزشی ،ببردی
و همکاران ( ،)2012هوتاال و پارزفال ( )2004و چویی
( )2003نیز این یافته را مورد تأیید قرار داده و
معتقدند که ،انگیزه نقش مهمی در ایجاد نوآوری در
افراد دارد .بائر و فریز ( )2003معتقدند ،افرادی که به
درگیر شدن در رفتار نوآورانه تشویق میشوند ،با
عملکرد بهتری رو به رو خواهند شد .نتایج تحقیقات
وجتزاک-تورک و تورک ( )2013نیز به نقش انگیزه و
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تواناییهای فردی بر رفتار نوآورانه تأکید داشتهاند .بر
اساس نتایج مطالعه حسینی و صادقی ( )1303عوامل
فردی بیشترین تأثیر را بر خالقیت دارند .صادقی و
همکاران ( )1333صبر و شکیبایی را از عوامل فردی
تأثیرگذار در تولید ایدههای جدید و نوآوری دانستهاند.
در رابطه با تأثیر عامل آموزشی بر نوآوری ،بهارادواج و
منون ( )2000در تحقیق خود ،عامل مذکور را از جمله
فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در نوآوری دانسته-اند .با
توجه به نتایج حاصله از تحقیق ،فرهنگ سازمانی تأثیر
مثبت و معنیداری بر روی رفتار نوآورانۀ دانشجویان
داشته است .این یافته با نتایج تحقیق استافرز و
همکاران ( )2010همخوانی دارد ،به طوری که آنها
نیز به رابطۀ قوی ،مثبت و معنیدار فرهنگ سازمانی
با رفتار نوآورانۀ اشاره داشتهاند.
یافتهها گویای آن بود ،عوامل ساختار سازمانی،
مدیریتی و فنی تأثیر منفی و معنیداری بر رفتار
نوآورانۀ دانشجویان داشته است .ببردی و همکاران
( )2012در تحقیقات شان ،پشتیبانی سازمانی را در
تولید ایده افراد مؤثر دانستهاند .دانشگاهها شرایط
خاصی را می طلبند ،ارائه سیاستگذاری های آموزشی
نوآورانه ،از طریق مدیریت دانشگاهها بسیار مهم و
ضروری است ،شیوه های سنتی مدیریت در چنین
شرایطی ،منجر به از بین رفتن حس ابداع و نوآوری
در بین دانشجویان و سایر کارکنان می گردد .در رابطه
با عامل فنی ،ویکوف و اسنید ( )1333نیز به
تأثیرگذاری وجود امکانات (به عنوان عامل فنی) در
خالقیت و نوآوری اشاره داشتهاند .صادقی و همکاران
( )1333فراهم بودن بودجـه کـافی را از مهمترین
فاکتورهای تأثیرگذار در تولید ایدههای جدید و
نوآوری دانستهاند.
بر اساس نتایج تحقیق ،مؤلفههای کار تیمی و
سیستم نوآوری تأثیر معنیداری بر روی رفتار نوآورانه
نداشتهاند .در این مورد ،کاظمی و شکیبا (،)1333
حنیف و بوخاری ( ،)2010پارک و همکاران ()2013
و لین و لی ( )2014در مطالعات خود به رابطۀ
معنیدار همکاری و کار تیمی با رفتار نوآورانه اشاره
کردهاند و نقش مهمی را برای همکاری و مشارکت
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افراد در ایجاد ،حمایت و اجرای ایدههای خالقانه در
نظر گرفتهاند.
بر اساس یافتههای تحقیق ،بررسی ابعاد مختلف
رفتار نوآورانه دانشجویان نشان داد که بعد پشتیبانی
ایده نسبت به ابعاد کشف و خلق ایده تأثیر بیشتری
بر رفتار نوآورانۀ دانشجویان داشته است .این یافته
بیانگر آن است که افراد در کشف و تولید ایدهها موفق
هستند ،اما در مرحلۀ اجرا به دالیل مختلف از جمله
مشکالت مالی و اقتصادی ،به شیوههای مناسبی
حمایت و پشتیبانی نمیشوند.
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر،
پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
 با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق ،عوامل
آموزشی تأثیر مثبت و معنیداری بر روی رفتار
نوآورانۀ دانشجویان داشته است .لذا به مسئولین
دانشگاهی پیشنهاد میگردد با برگزاری کارگاهها و
دورههای آموزشی مرتبط با نوآوری و همچنین در
دسترس قرار دادن امکانات و زیرساختهای
آموزشی ،اطالعات مناسب و کافی در زمینۀ نوآوری
و کارآفرینی در اختیار دانشجویان قرار گیرد،
همچنین با ارائه وبهروزرسانی سرفصلهای درسی
مرتبط با نوآوری و کارآفرینی در رشتههای
مختلف ،میتوان گامی بسیار مهم و اساسی در
جهت موفقیت طرح ملی دانشگاه کارآفرین
برداشت.
 با توجه به تأثیر عامل انگیزشی در رفتار نوآورانه و
موفقیت عملکرد دانشجویان ،پیشنهاد میگردد تا
روشها و راهکارهایی برای ایجاد انگیزه دانشجویان

دارای ایده ،بر اساس نوع و درجۀ کاربرد ایده ،در
مراحل مختلف در نظر گرفته شود .چرا که این امر
فضای رقابتی جدیدی را در بین دانشجویان به
وجود آورده که باعث تولید و توسعۀ نوآوری خواهد
شد.
 با توجه به تأثیر مثبت و باالی عوامل و ویژگیهای
شخصیتی بر رفتار نوآورانه دانشجویان ،ایجاد و
تقویت این ویژگیها از قبیل اعتماد به نفس،
روحیه پیگیری ،جسارت و شجاعت ،صبر و
بردباری ،مدیریت و برنامهریزی امور در میان افراد
بسیار مؤثر و مفید است .لذا به نظر میرسد
برگزاری دورهها و کالسهای مربوط به حیطه
روانشناختی و روانشناسی میتواند در این زمینه
مؤثر باشد.
 بازبینی ساختارسازمانی و بسترسازی مناسب،
میتواند زمینه مناسبی در جهت بروز رفتار نوآورانه
افراد فعال در سازمان و مؤسسه گردد .با اذعان به
این که ،انتشار و اطالعرسانی دستاوردهای
دانشجویان در حیطه ساختار سازمانی ،بر روی
رفتار نوآورانۀ دانشجویان تأثیرگذار است ،لذا
توصیه میگردد به منظور توسعه نوآوری و بروز
رفتارهای نوآورانه در محیط دانشگاهها ،ایدههای
دانشجویان (چه در داخل و چه در خارج از محیط
دانشگاهی) ،اطالعرسانی و منعکس گردد و
شرایطی مهیا شود تا دانشجویان از طریق ارتباط با
سایر دانشگاهها یا مؤسسات ،با ایدههای نو آشنا و
مطلع گردند.
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Abstract
Given the policies adopted by the Ministry of Science, Research and Technology to make the
universities and students entrepreneurs, innovative behavior in students can help the development
of academic environment and, at the same time, it can be effective in motivating entrepreneurship
amongst the students and lay the ground for their employment. In this respect, various factors can
influence students’ innovative behavior. This study aims to explore the factors underpinning
students’ innovative behavior in the Faculty of Agriculture in Sari, Iran. The statistical population
was composed of 433 students, out of which 206 students were selected through simple
randomization on the basis of Krejcie and Morgan table. Data were collected with a self-designed
questionnaire whose face and content validity was confirmed by a panel of experts. Also, the
average derived variance (0.830 < AVE < 0.923) and combined reliability (0.500 < CR < 0.620)
showed that the research measurement model had convergent reliability and appropriate validity.
Also, the research research structual model was found to have diagnostic validity since the
average derived variance was greater than the average shared squared variance and maximum
shared squared variance. Data were analyzed by multivariate method of structural equations
modeling using partial least squares method with the Smart PLS software package. The results
revealed that out of nine studied factors, four factors including organizational culture (β = 0.296
and ρ = 0.010), education (β = 0.330 and ρ = 0.001), motivation (β = 0.249 and ρ = 0.006) and
personality (β = 0.447 and ρ = 0.000) had positive, significant effect on students’ innovative
behavior, whilst their innovative behavior was influenced by structural, administrative, and
technical structure negatively and significantly. Among the studied factors, it was found that
personality, educational and administrative factors were more influential on students’ innovative
behavior.
Index Terms: innovative behavior, faculty of agriculture, graduates employment.
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