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 یسار یکشاورز ۀآموزشکد انیدانشجوی نوآورانه رفتار بر مؤثر یهاعامل

 9یشهرک محمدرضا و 2یلیسل فاطمه، 7احمدپور ریام

 . رانیا، یسار، یاسالم آزاد دانشگاه، یسار واحد، یکشاورز آموزش و جیترو گروه اریدانش -1
 . رانیا، یسار، یاسالم آزاد دانشگاه، یسار واحد، یکشاورز آموزش و جیترو ارشدکارشناسی -2
 یعیطب منابع کل اداره کارشناس و گرگان( یرانتفاعیغ) یعال آموزش مؤسسه مدرس و محقق -3
 . گلستان استان یزداریآبخ و
 

 چکیده

 وها دانشگاه نمودن نیکارآفر بر یمبن کشور یفناور و قاتیتحق، علوم وزارتگذاری استیس به توجه با
 ینیرکارآف نرخ شیافزا در، یدانشگاه طیمح ۀتوسع بر عالوه تواندمی انیدانشجو در نوآورانه رفتار، اندانشجوی
 نندتوامی یمتفاوت عوامل ریمس نیا در نهادن گام برای. شود واقع مؤثر ها،آن اشتغال ۀنیزم جادیا و انیدانشجو

 رفتار بر ذاررگیتأث یهاعامل یبررس به حاضر قیتحق، راستا نیا در. باشند رگذاریتأث انیدانشجو ۀنوآوران رفتار در
 333 را قیتحق نیا یآمار جامعه. است پرداخته یسار شهرستان در یکشاورز ۀآموزشکد انیدانشجو ۀنوآوران
 مورگان کرجسی جدول اساس برها آن از نفر 202 که دادند لیتشک یسار یکشاورز ۀآموزشکد انیودانشج از نفر
 نامهپرسش ازها داده یگردآور یبرا. شدند انتخاب نمونه حجم عنوان به ساده یتصادفگیری نمونه روش با و

. دیگرد دییتأ انمتخصص از ینظرسنج با نامهپرسش ییمحتوا و یظاهر روایی. شد استفاده ساخته محقق
 000/0) یبیترک ییایپا و( AVE < 323/0 > 030/0) شده استخراج انسیوار نیانگیم مقدار هیپا برچنین هم
< CR < 220/0 ،)زرگترب به توجه باچنین . همبود یمناسب ییایپا و همگرا ییروا یدارا قیتحق یریگاندازه مدل 

 انسیوار مجذور حداکثر و مشترک انسیوار جذورم نیانگیم از شده استخراج انسیوار نیانگیم مقدار بودن
 چند روش ازها داده لیتحل و هیتجز یبرا. داشت یمناسب یصیتشخ ییروا زین قیتحق یساختار مدل، مشترک

 منظور نیا به که شد استفاده یجزئ مربعات حداقل روش به یساختارهای معادلهسازی مدل رهمتغی
 فرهنگ عامل چهار، یبررس مورد عامل نه انیم از که داد نشان جینتا. شد گرفته کار به Smart PLSافزارنرم

 و( β=233/0 و ρ=002/0) یزشیانگ(، β=330/0 و ρ=001/0) یآموزش(، β=232/0 و ρ =010/0) یسازمان
 یفن و یتیریمد، یسازمان ساختارهای عامل ودار یمعن و مثبت تأثیر یدارا( β=334/0 و ρ=000/0) یتیشخص
، یتیشخصهای عامل، مذکور یهاعامل انیم از. است داشته انیدانشجو ۀنوآوران رفتار برداری معنی و یفمن تأثیر
  اند.داشته نایدانشجو ۀنوآوران رفتار درای مالحظه قابل وتر تأثیر بیش عوامل ریسا به نسبت یتیریمد و یآموزش
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 قدمهم
 روزافزون ۀتوسع، آن بارز یژگیو که ییایدن در
 شکل، کار و کسبهای طهیح، است یفناور و دانش
 ظاهر ینینو اشکال در و داده دست از را خود یسنت
 نیا در(. 1332، همکاران و ینیحس یمحمد) شودمی

 از یکی به عنوان را یکاریب معضل توانمی راستا
 یاروفر مشکل و تحوالت و رییتغ نیا جینتا ترینمهم

 یصنعت یکشورها یحت و توسعه حال در جوامع
 مشکل نیا رفع یبرا کههایی حلراه مجموعه. برشمرد

 خوانده «ینیکارآفر» اصطالحاً، است شده ارائه یجهان
 مانند یمتعدد محققان(. 1302، آقا آل یمک) شودمی

، 2002، آستان و گارول و 2000، یغزال و اوتمن
 در نآ مثبت اثرات لیدل به عمدتاً ینیکارآفر معتقدند

 ردهک عمل زوریکاتال کی عنوان به کشورها از یاریبس
، یطرف از. شودمی یشغلهای فرصت جادیا باعث و

 و تحول باعث نظام یک مختلف سطوح در که آنچه
 و نوآوری، گردد می جدید ساختار یک گیری شکل

 عمدتاً ها نوآوری که چرا، است آن بر مترتب تغییرات
 و ودهب افراد رفتار و تفکر در اساسی تغییرات مستلزم

 باشدها میآن شدن نیکارآفر اتیضرور از یکی
 پویای و رقابتی محیط در(. 1331، همکاران و دهقان)

 شدید رقابت عمده؛ روند سه علت به نوآوری، امروز
 لحا در تکنولوژی و خـردشده بـازارهـای، المللی بین

 و آلگری) است شده مطـرح پـیش از بـیش، تغییر
 ینهادها و سازمانها توجه مورد و( 2002، همکاران
 . است گرفته قرار مختلف
 آموزشی مؤسسات وها سازمان بین در امروزه آنچه 
 انمتخصص توجه، مولد انسانی نیروی تربیت لحاظ به
 نوآورانه و خالقانه رفتار، است کرده جلب خود به را امر

 تاس بوده مؤسسات از گونه این وکارکنان دانشجویان
 مراکز وها دانشگاه(. 1333، دکالنسی و بابالن زاهد)

 تسیبا، میهاآن انیدانشجو و بوده ایپو دیبا، آموزشی
 ضمن بتوانند تا باشند نوآور و خالق افرادی

 جامعه ازهایین جوابگوی، دیجد مشاغلسازی نهیزم
 . باشند
 جمعیت تعداد بر، اخیر های سال در که این با

 بیشتر اما، شودمی افزوده روز به روز دانشجویان
 حاکم نوآوری و تغییر جهت به شده جذب دانشجویان

 و بابالن زاهد) دارند رو شیپ را سختی کار، جامعه بر
، نیبنابرا(. 2002، چانگ از نقل به 1333، دکالنیس
 آموزش ها،دانشگاه در یعلم مهارت و دانش کنار در

ها ارزش، باورها یبرخ توسعه یراستا در زین ینکارآفری
 وها توانایی آوردن دست به هدف با ها،گرشن و

 زا یریجلوگ یبرا انیدانشجو ینیکارآفرها تیقابل
 است یضرور و الزم، اشتغال جادیا و یکاریب
 (. 2010، سانچز و 2003، همکاران و هولمگرن)

 و قاتیتحق، علوم وزارت یاستگذاریس به توجه با
 ینیکارآفر موضوع بر تمرکز و توجه بر یمبن یفناور
های تیقابل، تیخالق، انیدانشجو و ها-دانشگاه در

 انیدانشجو نوآورانه رفتارچنین هم و ینیکارآفر
 نیفرکارآ به، یدانشگاه طیمح ۀتوسع بر عالوه تواندمی

 واقع مؤثر، آنها اشتغال ۀنیزم جادیا و دانشجو شدن
 یمتفاوت عوامل ریمس نیا در نهادن گام یبرا. شود
 اشندب رگذاریتأث انیدانشجو ۀنوآوران رفتار در توانندمی
 . شود-یم اشارهها ترینمهم از یبرخ به که

 در( 2014) دوست صلح و یکرمان زاده یجعفر
، دیتول، کشف بعد چهار در را نوآورانه رفتار ای،مقاله
 قرار لیتحل و هیتجز مورد، دهیا یاجرا و یبانیپشت
، لیبرز کشور در زین( 2012) رومونتی و کاستا اند.داده

 مانند یفرد بعد دو در را نوآورانه رفتار در مؤثر عوامل
 قرار یبررس مورد یسازمان بعد و کار محل در روابط
 . است داده

 و لووایخایم نوآورانه رفتار قاتیتحق جینتا
 دهدمی نشان انیدانشجو نیب در( 2012) اینسکایکام
 رفتار ظهورهای یژگیو در یتوجه قابلهای تفاوت، که

 عالوه. دارد وجود پسر و دختر انیدانشجو در نوآورانه
 و یرهبرهای مهارت سطح در تفاوتها افتهی، نیا بر
. ستا داده نشان انیدانشجو نیب در را نوآورانه تیفیک

، یمالز کشور در یقیتحق در( 2013) یراسل و لئونگ
 رفتار در را التیتحص سطح و تیجنس ریمتغ دو

 زاهدبابالن و آزاد اند.دانسته رگذاریتأث افراد ۀنوآوران
دار معنی تفاوت بهشان مطالعات جنتای در( 1333)

 اند.داشته هاشار مردان و زنان نیب در نوآورانه رفتار
 همکاران و یصفر قاتیتحق جینتا، که نای ضمن

 با التیتحص سطح ریمتغ نیب، که داد نشان( 1330)
 و داشته وجودداری معنی و مثبت ۀرابط افراد ینوآور
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داری معنی ۀرابط چگونهیه ینوآور با تیجنس نوع نیب
 زین( 2013) تورک و تورک-وجتزاک. است نشده دهید
، نس، التیتحص سطح، لهستان ورکش در یقیتحق در

 رفتار در را تیجنس و یکار ۀتجرب، یشغل تیموقع
های ییتوانا و زهیانگچنین هم اند.دانسته مؤثر نوآورانه

  د.انکرده یمعرف رگذاریتأث نوآورانه رفتار در را یفرد
 نیب درای مطالعه در( 2012) همکاران و ییرافا
 تاررف بر ینوآور فرهنگ تأثیر یبررس به انیدانشجو
 هک معتقدند شانای اند.پرداخته انیدانشجو ۀنوآوران
 ور تخالق النیالتحص فارغ دیتول به، ینوآور فرهنگ
 و استافرز. شد خواهد منجر، دیجد محصول نوآوری
 به وزلندین کشور درای مطالعه در( 2010) همکاران

 یسازمان فرهنگ و نوآورانه رفتار نیب ۀرابط یبررس
 و تمثب ۀرابط یایگو جینتا، که طوری به اند.پرداخته

. است یسازمان فرهنگ و نوآورانه رفتار نیبدار یمعن
 عدب سه از نوآورانه رفتار یابیارز یبرا قیتحق نیا در
 دهش گرفته بهره، دهیا تحقق و دهیا ارتقاء، دهیا دیتول

 به یقیتحق در زین( 1330) همکاران و ینعام. است
 فرهنگ ریمتغ دو نیبدار یمعن و مثبت ارتباط
 . لند کرده اشاره نوآورانه یرفتارها و یسازمان

 نتعیی به ای مطالعه در( 2013) همکاران و مورا
 میتسه رفتار قیطر از کارکنان نوآورانه رفتار جیترو

 یاجتماع هیسرما گری لیتعد نقش با دانش
 اررفت که دهدمی نشان پژوهش نیا جنتای اند.پرداخته

 و هوتاال. دارد مثبت اثر نوآوری روی بر دانش میتسه
شان قاتیتحق در( 2003) ییچو و( 2004) پارزفال

 و مهم یفاکتورها از یکی زهانگی کهاند کرده انیب
 . است نوآورانه و خالقانه رفتار در رگذاریتأث

 یبررس به یقیتحق در( 2013) همکاران و پارک
 ظرن در با نوآورانه رفتار بر رندهیادگی سازمان تأثیر

، است آن از یحاک جنتای اند.پرداخته یکار تعلق گرفتن
 و تمثب تأثیر کارکنان نوآورانه رفتار بر یکار تعلق
 مطالعاتش در( 2012) نکینیو. داردداری معنی
 و یفرد بعد دو در را آورانهنو رفتار بر مؤثر عوامل
 عوامل گروه پنج در زین( 2010) اوکس و یسازمان
 یارتباط عوامل، یمیت عوامل، یشغلهای یژگیو، یفرد
 جینتا. اند-داده قرار مطالعه مورد، یسازمان عوامل و

 عوامل یبررس در( 1333) همکاران و یصادق قاتیتحق

، که داد نشان کارکنان ینوآور و تیخالق بر مؤثر
 ـدگاهید از تیخالق بر مؤثر فردی عامل ترینمهم

 و موضوع بـه نسـبت یکـاف درک داشـتن، پرسـنل
 اننـدهزیبرانگ، تیخالق بر مؤثر یسازمان عامل ترینمهم

 عامل ترینچنین مهم. همباشدمیها پـاداش بـودن
 دهیا اجرای در ییبایشک و صبر، نوآوری بر مؤثر فردی
 نوآوری بر مؤثر یسازمان عامل ترینمهم و ـدیجد های

 طـرح انجـام جهـت یکـاف بودجـه بـودن فـراهم
 . است شده داده صیتشخ یقاتتحقی هـای

 یرهایمتغای مطالعه در( 1333) بایشک و یکاظم
 ،آموزش، ینوآور تیریمد، فرهنگ، ساختار، یاستراتژ

 ارباز، ینوآور ستمیس، نیقوان، کارکنان، یمیت کار
 در را یسازمانهای یتوانمند و یرونیب نفعانیذ

 اند.دانسته رگذاریتأث ینیکارآفر و تیخالق، ینوآور
 آموزششان مطالعات در زنی( 2000) منون و بهارادواج

 ینوآور در رگذاریتأث و مهم فاکتورهای جمله از را
 در( 1332) همکاران و یاردکان داسعی اند.دانسته
 عدب هفت از ینوآور رفتار سنجش یبراشان قاتیتحق

 تیحما، یکپارچگی، ارتباطات، یرهبر، تعامل
، یداخل عوامل قالب در زشیانگ و دانش، یسازمان
 به، آمده دست به جینتا طبق. است هشد استفاده

، املتع، ارتباطات، یرهبر، زشیانگ، دانش ابعاد بیترت
 بر ار تأثیر ترینبیش، یکپارچگی و یسازمان تیحما
  اند.گذاشته ینوآور
 جینتا مرور و یبررس از پس و اساس نیا بر
 ،یخارج و یداخل گرفتۀ صورت مطالعات و قاتیتحق
 آوریجمع موضوع با مرتبطهای هگوی وها مؤلفه یۀکل
 و مشترک موارد حذف با سپس. دیگردبندی دسته و
 رفتار. شدند نیتدو وبندی دستهها هیگو، کسانی

 یتقاار ای خلق، دهیا دیتول ای کشف بعد سه در نوآورانه
، دهیا کردن محقق ای یاجرا ای یبانیپشت و دهیا

، قاتیتحق جینتا یواکاوچنین . همشد بندیجمع
. بود افراد ۀنوآوران رفتار بر مختلف عوامل تأثیر از یحاک
 رفتار بر رگذاریتأث عوامل از یستیل، راستا نیا در

-عجم و قاتیتحق جینتا یبررس با. دیگرد هیته نوآورانه
 نوآورانه رفتار در رگذارتأثی عوامل ها،آن یبند

 گفرهن، یسازمان ساختار تمیآ نه قالب در انیدانشجو
 ، یمیت کار، یدانش ای یآموزش عامل، یتیریمد، یسازمان
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ل و عوام یعوامل فن، یزشیعوامل انگ، ینوآور ستمیس
 میترس قیتحق یمفهوم یو الگو یمورد بررس، یفرد
 (.1)شکل  دیگرد

 شناسیروش
 یکمهای پژوهش جزء تیماه لحاظ به قیتحق نیا

 یدانیم ازین موردهای داده آوریجمع نحوه اساس بر و
 جهت به و بوده یکاربرد قاتیتحق جزو هدف نظر از و

 -یعل   قاتیتحق نوع از، رهایمتغ نیب ۀرابط یبررس
 از نفر 333 را قیتحق یآمار ۀجامع. است یارتباط

 یکارشناس و ینکاردا مقطع دو در انیدانشجو
 استان در یسار شهرستان یکشاورز ۀآموزشکد
 اساس برها آن از نفر 202 کهاند داده لیتشک مازندران
. شدند انتخاب نمونه عنوان به مورگان کرجسی جدول

 ساده یتصادف نشگزی روش ازها نمونه انتخاب یبرا
 یاصل ابزار ساخته محقق نامه. پرسششد استفاده
 رفتار بخش دو در که بود قیتحق اطالعات آوریجمع

 پنچ دامنه باها آن از کی هر که، سوال 14 با نوآورانه
 ارزش با) موافقم یلیخ شامل کرتیل فیطای نهگزی
 با) ندارم ینظر(، 3 یعدد ارزش با) موافقم(، 0 یعدد
 یلیخ و( 2 یعدد ارزش با) مخالفم(، 3 یعدد ارزش

 کشف بعد سه قالب در( 1 یعدد ارزش با) مخالفم
 تاررف بر رگذاریتأث عوامل و دهیا یاجرا و دهیا خلق، دهیا

 فیط با زنیها آن از کی هر که، سوال 02 با نوآورانه

 یددع ارزش با) ادیز یلیخ شامل کرتیلای نهیگز پنج
 یعدد ارزش با) متوسط(، 3 یعدد ارزش با) ادیز(، 0
 یعدد ارزش با) کم یلیخ و( 2 یعدد ارزش با) کم(، 3
 ساختار، یسازمان فرهنگ عامل نه قالب در( 1

، یمیت کار، یآموزش عامل، یتیریمد عامل، یسازمان
 لعوام و یفن عوامل، یزشیانگ عوامل، ینوآور ستمیس

 و یفیتوص آمارهای روش از. شد نیتدو، یتیشخص
 یبررس جهت و SPSS21 افزارنرم طیمح در یاستنباط
 افزارنرم از یساختار معادالت مدل از روابط

SmartPLS3 دیگرد استفاده . 
، رهیمتغ چندهای وهیش یاصل اهداف از یکی

. است یآمار ییکارا شیافزا و ینییتب ییتوانا گسترش
 رینظ یروشها و ونیرگرس مانند رهیمتغ چند یروشها

 شمار به محقق یبرا یقدرتمند ابزار اگرچه، آن
 نیا جمله از. باشندمی تیمحدود یدارا کنیل، روندمی

 گیریاندازه یاخطاه اوردنین حساب به تهایمحدود
 به. است هیفرض آزمون هنگام به پنهان یرهایمتغ

 شکل به پنهان یرهایمتغ، هیفرض آزمون هنگام
 نظر در شده مشاهده ریمتغ کی به عنوان یرواقعیغ

 مورد باال دقت بودن دارا فرض با و شوندمی گرفته
. تسین یواقع و قیدق عمال که رندیگمی قرار استفاده
 یخطاها تواند، مییساختار التمعاد یسازمدل روش
 ای شاخص) شده مشاهده یرهایمتغ گیریاندازه
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 مدل یساختار یخطاها هم ونامه( پرسش سواالت
 در که ردیبگ نظر در را( پنهان یرهایمتغ نیب رابطه)

 تیواقع به ونیرگرس مانند ییروشها با سهیمقا
 . استتر کینزد
 یابزار، یساختار معادالت یسازمدل یروشها 
 فراهم را ریمتغ نیچند انیم ارتباطات یبررس جهت
 هیتجز تا دهدمی اجازه محقق به روش نیا. سازندمی
 یخطا احتساب با را خود یهاداده لیتحل و

 یبرا روش نیا از نیمحقق. دهد گزارش یریگاندازه
 انپنه یرهایمتغ انیم دهیچیپ روابط آزمودن

 و شده مشاهده و( وابسته و مستقل یرهایمتغ)
 .کنندمی استفاده پنهان ریمتغ چند انیمچنین هم
 یساختار معادالت یسازمدل در مرسوم یهامدل

(SEM )مدل. هستند بخش دو از متشکل واقع در 
 یرهایمتغ نییتب و حیتوض یچگونگ که گیریاندازه
 را طهمربو( سواالت) آشکار یرهایمتغ توسط پنهان
 دهدمی نشان که یساختار مدل و دینمایم یبررس

 قرار گریکدی با وندیپ در پنهان یرهایمتغ چگونه
 یساختار معادالت یسازمدل از استفاده. اندگرفته
 از: عبارتندها ترین آنمهم از که دارد یادیز یایمزا
 یرهایمتغ سنجش تیقابل، چندگانه روابط نیتخم

 یخطا محاسبه(، شدهن مشاهده میمفاه) پنهان
 و یداور) یخط هم تأثیر یبررس تیقابل و یریگاندازه

 (. 1333، رضازاده
 دو با، زمان نیا تا یساختار معادالتسازی مدل

 شده یمعرفها داده لیتحل و هیتجزهای روش نسل
 معادالتسازی مدلهای روش اول نسل. است

. هستند محور انسیکووارهای روش یساختار
 از MPLUS و LISREL ،AMOS ،EQS یهاافزارنرم

 لیلد به. هستند نسل نیا یهاافزارنرم نیپرکاربردتر
 وجود محور انسیکووارهای روش در که یضعف قاطن

 که یساختار معادالتهای روش دوم نسل، داشت
 محور های مؤلفهروش شدند یمعرف، بودند محور مؤلفه
 رییتغ( PLS) یجزئ مربعات حداقل روش به بعدا که
 یمتفاوتهای روشها داده لیتحل یبرا، دادند نام

 یددمتع لیدال نیمحقق. دادند ارائه اول نسل به نسبت
 ذکر( PLS) اس ال یپ روش از استفاده یبرا را

 مناسب بینیپیش قدرت یدارا روش نیااند نموده

 و سازه ادیز تعداد با محقق که یموارد در و است
 هیتوص روش نیا از استفاده، باشد روبرو شاخص

های داده با داشتن وکار سر یبعد لیدل. گرددمی
 رگید لیدل. باشدمی کوچک نهنمو تعداد و رنرمالیغ

 با شدن روبرون(، PLS) اس ال یپ روش از استفاده
 گرید مهم تیمز. است سازنده گیریهای اندازهمدل
 زا استفاده امکان، کنندمی استناد آن به نیمحقق که

 روش در( سوال) شاخص کی با گیریهای اندازهمدل
PLS-SEM نامکا نیا پژوهشگر به روش نیا. باشدمی 

های مدل از خود یپژوهش مدل در بتواند که دهدمی را
 و یداور) کند استفاده سوال کی با گیریاندازه

 (. 1333، رضازاده
 اس ال یپ روش یبرتر به توجه با پژوهش نیا در 
 یهامدل اول نسل و ونیرگرس، چون ییروشها به نسبت

 قدرت جمله از مذکور یتهایمز و یساختار معادالت
 قیتحق طیشرا گرفتن نظر در و مناسب بینیپیش
 ادیز تعداد وجود) مدل یدگیچیپ لیقب از حاضر
 استفاده تیمحدود عدم(، آشکارهای شاخص وها سازه
 زا استفاده و یفیک و یکم اسیمق یدارا یرهایمتغ از

 . شد استفاده PLS روش از نرمال ریغهای داده
 دقت از نانیاطم حصول یبرا محقق، روش نیا در

 یهایژگیو یابیارز از ریناگز، آمده بدست جینتا صحت و
 هایژگیو نیا. باشدنامه( می)پرسش پژوهش ابزار یفن
 و یصور ییروا. گردندمی خالصه ییایپا و ییروا در

 یموضوع شباهت یبررس جهت، قیتحق ابزار ییمحتوا
 قیطر ازها آن یهوممف تیکفا و نامهپرسش سواالت
 یبررس مورد متخصص افراد توسط نامهپرسش یبررس

 مدل ییروا یبررس منظور به. گرفت قرار دییتا و
 واگرا ییروا و همگرا ییرواهای مالک از گیریاندازه

 بستگیهم زانیم همگرا ییروا در. شد استفاده
. شودمی محاسبه سازه آن با سازه کی یهاشاخص

 استخراج انسیوار متوسط شاخص ملشا همگرا ییروا
 باشد( می0/0 مقدار حداقل) سازه هر( AVE) شده

 زین( یصیتشخ) واگرا ییروا یبررس یبرا(. 2014، یل)
 زانیم اریمع نیا. شد استفاده الکر -فورنل اریمع از

 ریسا با سهیمقا در شیهاشاخص با سازه کی رابطه
 یحاک قبول قابل یواگرا ییروا کهیبطور. استها سازه
 با تریبیش تعامل مدل در سازه کی که است ان از
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 و یداورها. )سازه ریسا با تا دارد خود یهاشاخص
( 1301) الکر و فورنل که یطور به(. 1333، رضازاده

 لقبو قابل یسطح در واگرا ییروا که کنندیم انیب
 هشد استخراج انسیوار متوسط شاخص مقدار که است
 سازه آن نیب یاشتراک انسیوار ازتر بیش سازه هر یبرا
 یبستگهم بیضرا مقدار مربع یعنی) گرید یهاسازه و
 ریمتغ هر AVE مقدار گرید بعبارت باشد( هاسازه نیب

 آن گیبستهم دوم توان نیباالتر ازتر بیش دیبا مکنون
 نییتع یبرا. باشد مکنون یرهایمتغ ریسا با ریمتغ
 یبیترک ییایپا روش و یعامل بار شاخص از ییایپا
(CR )0/0 زاتر بیش ای برابر یعامل یبارها. شد استفاده 

 و سازه نیب انسیوار که است مطلب نیا از یحاک
تر گیری بیشاندازه یخطا انسیوار از آنهای شاخص

 حققم کهیصورت در. است قبول قابل مدل ییایپا و بوده
 0/0 از کمتر ریمقاد با یعامل یبارها محاسبه از پس
 حذف را( هاشاخص) سواالت آن دیبا، گردد جهموا

 ییایپا مورد در. دینما حذف خود مدل از ای و نموده
 زا باالترها آن ییایپا مقدار کههایی سازه، یبیترک

 نیا چه هر و دارند یقبول قابل ییاپای، باشد 2/0 مقدار
 ستاتر بیش آن ییایپا، باشدتر کینزد کی به مقدار

، همکاران و یرستم یعباس از لنق به 1330، کویرا)
 قیطر از PLS روش با یساختار یالگو آزمون(.. 1330
 R2 ریمقاد و( Beta) ریمسهای بیضر یبررس
 یبرا روش نیا در(. 1300، نیچا) باشدپذیر میامکان

 از نیبشیپ یرهایمتغ از کی هر سهم نییتع

 گلوب ساری یامان) است شده استفاده ریمسهای بیضر
 (. 1330، ارانهمک و

 هاافتهی
 از درصد 3/02، که داد نشان آمده دست به جینتا

 لیتشک پسرها را درصد 1/34 و دختر انیپاسخگو
 30 و کاردانی مقطع درها آن از درصد 20 کهاند داده

، ادد نشانها افتهی اند.بوده یکارشناس مقطع در درصد
ها آن درصد 14 و مجرد انیپاسخگو از درصد 03

 با انیپاسخگو از درصد 0/30چنین هم اند.بوده متأهل
 نیکمتر با زین درصد 0/23 و یفراوان ترینبیش
تر بیش و نفره 2 تا 0های خانواده در بیترت به، یفراوان

  اند.بوده نفر 2 از
. دهدمی نشان را قیتحق یمفهوم یالگو 2 شکل

 تدق از نانیاطم یبرا، روابط یبررس و محاسبه از قبل
 ینف یهایژگیو ستیبا، میآمده بدست جینتا صحت و

 هایژگیو نیا. ردیگ قرار یابیارز مورد پژوهش ابزار
 قیرط از ییایپا. باشندیم ییایپا و ییروا رندهیدربرگ

 قرار یبررس مورد یبیترک ییایپا و یبارعامل محاسبه
 ییرواهای مالک از زین ییروا یبررس منظور به. گرفت
، ییایپا یبررس جهت. شد استفاده واگرا ییروا و همگرا

(. 1جدول) آمد دست بهها هیگو از کی هر یعامل بار
( 0/0 ازتر بیش ای برابر ریمقاد) یعامل یبارها یبررس
 وها هیگو قبول قابل ییایپا قبول قابل دهنده نشان
 . باشدمی مدل

 
 آشکار یرهایمتغ یبارعامل -7 جدول

 بارعاملی نماد گویه متغیر

 ایده کشف

 A2 230/0 . اندیشممی کاری فرآیندهای وها روش بهبود چگونگی به کارها انجام در من

 A4 200/0 . دارم جدید های ایده کشف به تمایل من

 A7 201/0 . دارم سازنده و مفیدهای اندیشه ارائه به تمایل من

 A8 001/0 . هستم ایده کشف جهت جدیدهای اندیشه دنبال به من

 A12 402/0 . هستم جدیدهای راه دنبال به خودهای ایده ارائۀ برای من

 ایده خلق

 A16 432/0 . است ملزومات از متفاوتهای روش یافتن، کارها بهتر انجام جهت

 فراهم را مجوزالزم و منابع که مهمی اشخاص با ایده خلق برای من

 . کنممی برقرار ارتباط، کنند می 
A17 232/0 

 A18 420/0 . است عمل به ایده تبدیل برای من فاکتورهای ترینمهم از یکی ریزیبرنامه

 A19 203/0 . است آسان کاری من برای ایده اهمیت مورد در دیگران کردن متقاعد

 A21 403/0 . گیرممی کار به را مناسبهای برنامه و طرح، خودهای اندیشه اجرای برای

 A22 232/0 . کنممی استفادهها فرصت از هایم ایده بکارگیری من

 A23 400/0 . هستم خودم ایدۀ ادن توسعه دنبال به جدید و نوهای حلراه از استفاده با من دهای پشتیبانی
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 بارعاملی نماد گویه متغیر

 A24 202/0 . کند ایجاد خالقیتم در اساسی تغییر تواندمی دانشگاهی مسئولین جانب از من تشویق

 A26 232/0 . باشد داشته سزایی به تأثیر ایدۀ ارائه در تواندمی مدیران کردن متقاعد

 A27 230/0 . هستم خودم ایدۀ کردن عملی فکر به ضعف نکات رفع با من

 A28 222/0 . هستم نوهای ایده و اندیشه اجرای و ارائه دنبال به مالی اعتبارات و بودجه تأمین با من

 A29 402/0 کنممی استفاده نوآوری اجرای و ارائه جهت در موجود تجهیزات و امکانات از

 سازمانی ساختار

 B1 203/0 دانشجویان بین در خالقیت و نوآوریکننده تسهیل مقررات و قوانین وجود

 B2 430/0 نو های ایده اجرای و کشف منظور به دانشگاهی منابع تخصیص

 B3 244/0 جدید نظرات و ایده ارایه جهت در استاندارد و مناسب کار انجام های رویه و فرآیند وجود

 B4 420/0  نوآوری روحیۀ تقویت جهت در جدیدهای ایده اجرای از آموزشکده حمایت

 B5 030/0 ها سازمان وها دستگاه سایر با الزم ارتباطاتسازی زمینه

 از بیرون و داخل در دانشجویان دستاوردهای و نوآورانههای فعالیت نتایج مورد دررسانی اطالع و انتشار

  آموزشکده
B7 422/0 

 B8 402/0  نیاز موردهای زمینه در نوآور افراد جذب و حمایتیهای سیاست

 سازمانی فرهنگ

 B9 240/0  جدید و برتر های ایده توسعه و ایجاد جهت آموزشکدهدر( پرسنل و افراد مجموعه) استقبال و تمایل

 B10 000/0  آموزشکده مجموعه نهاد در توسعه و پیشرفت به میل وجود

 B12 420/0 نوآوری و خالقیت ایجاد جهت درها فعالیت انجام در غیررسمی کار تقسیم به تمایل

 B13 010/0  جدید نظرات ارایه جهت درها گیریتصمیم در مشارکت یاگیری تصمیم قدرت واگذاری

 B14 413/0 خالق دانشجویان نظرات مقابل در آموزشکده مثبتپذیری انعطاف

 B15 030/0 دانشجویان در انگیزه ایجاد جهت در تالش

 مدیریتی

 B17 200/0 وخالق نوآور دانشجویان به نسبت دانشگاه مدیران مثبت نظر

 B18 414/0  نوآورانه نظرات وهای ایده برای دانشگاه مدیران شدن قائل ارزش

 B19 230/0 دانشجویان بین در ایده تولید فرآیند تسریع جهت در مدیران حمایت و تالش

 B20 400/0 جدیدهای ایده برای نیاز مورد مالی منابع تأمین جهت در مدیران حمایت

 B21 234/0 نوآوری جایگاه از آموزشکدۀ مدیران اشراف و اطالع

 آموزشی

 B22 220/0 دانشجویان های مهارت و دانش روزآوری به منظور به دانشگاهی فعال های برنامه وجود

 B23 430/0 نوآورانههای فعالیت و خالقیت تقویت جهت آموزشیدر جدید فنون وها روش بکارگیری و ایجاد

 B24 233/0 آموزشکده در اطالعات کسب های نظام تنوع ایجاد و نمودن مهیا

 B25 422/0 درسیهای سرفصل در کارآفرینی و نوآوری زمینۀ در کافی و مناسب اطالعات و مطالب وجود

 B26 241/0 غیره و اینترنت، کتابخانه نظیر آموزشی امکانات به دسترسی و وجود

  نوآورانه و خالقانههای روش اساس بر یادگیری ارزیابی

 ( تحلیلی سواالت طرح) 
B28 424/0 

 B29 242/0 آموزشکده فضای از خارج در نوآوری و کارآفرینی مباحث با مرتبط در... وها همایش و سمینارها در شرکت

  یمیت کار

 B30 032/0 مسائل مورد در مشورت و همفکری فضای ایجاد

 B31 403/0 مسائل و مشکالت با برخورد در مشارکتی و گروهیهای مکانیزم از استفاده

 B33 011/0 یکدیگر با مهارتدانشجویان گذاری اشتراک به و تسهیم

 B34 031/0 مختلف مسائل مورد در مسئله حلهای تیم تشکیل

 نوآوری سیستم

 آموزشکده در مشخصهای قسمت یا واحد همکاری و وجود

 نوآوری توسعه و جذب جهت( توسعۀ و تحقیق مانند) 
B36 233/0 

 B37 433/0 دانشجوییهای نوآوری توسعه و انجام جهت در آموزشکده مختلف واحدهای همکاری و تعامل

 B38 240/0 هیبازد و نتیجه به رسیدن جهت آموزشکده در ممکن زمانترین کوتاه در دانشجویان نوآورانۀهای ایده پیگیری

 B39 022/0 ها نوآوری توسعه با رابطه در بیرونیهای سازمان و محیط با آموزشکده تعامل و ارتباط

 انگیزشی عوامل

 B40 030/0 نوآوری روحیه تقویت جهت در مادی تشویق و پاداش نظام وجود

 B41 433/0 نوآوری روحیه تقویت جهت در معنوی تشویق و پاداش نظام وجود

 B42 420/0  دانشگاه در ساالری شایسته نظام اجرای و اعتقاد

 فنی عوامل
 B44 013/0 آموزشکده در افزاری سختهای زیرساخت و امکانات وجود

 B45 431/0 آموزشکده در یافزارنرمهای زیرساخت و امکانات وجود
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 بارعاملی نماد گویه متغیر

 B46 400/0 قوی تحقیقاتی تیم یک علمی و فنی حمایت

 B47 233/0 دیگر نوآوران و محققان از کمک و حمایت دریافت و تعامل

 عوامل

 شخصیتی

 B48 222/0 زندگی در هدف و ریزیبرنامه داشتن

 B50 020/0 مختلفهای زمینه در قبلی تجربه داشتن

 B52 233/0 شجاعت و جسارت

 B53 200/0 کارها و وظایف کردن مدیریت توانایی

 B54 420/0 مختلف موضوعات در پیگیری و سماجت

 B56 420/0 موضوعات وها ایده نمودن اجرایی به نسبت عملگرایی

 B57 430/0 شکیبایی و صبر

 B58 431/0 زمان مدیریت توانایی

 B60 200/0 فنی و مهارتیهای تجربه داشتن

 B62 404/0 ( دودلی و شک) ابهام تحمل

 B64 234/0 ای حرفههای مهارت داشتن

 B66 210/0 دیگران از بودن متمایز برای انگیزه داشتن

 

 
  آشکار و پنهان یرهایمتغ اساس بر قیتحق یمفهوم یالگو -2 نگاره
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 قیتحق ابزار یهمگرا ییروا و ییایپا -2 جدول
 AVE مقدار CRمقدار مؤلفه

 034/0 003/0 سازمانی ساختار

 014/0 020/0 سازمانی فرهنگ

 001/0 032/0 مدیریتی

 000/0 041/0 آموزشی

 003/0 033/0  تیمی کار

 030/0 003/0 نوآوری سیستم

 220/0 030/0 انگیزشی عوامل

 004/0 033/0  فنی عوامل

 003/0 323/0 شخصیتی عوامل

 010/0 030/0 ایده کشف

 004/0 020/0 ایده خلق

 001/0 030/0 ایده پشتیبانی

 
 یبیترک ییایمقدار پا، ییایسنجش پا گریشاخص د

(CR است، هر چه مقدار )CR  کیتر و به بیش 2/0از 
باشد. خوب می ییاینشان دهنده پاشود، تر کینزد

 CRمقدار دهد، جدول نشان می ریطور که مقادهمان
به دست آمده  0/0تر از بیش قیتحقهای مؤلفه یۀکل

 قیقبول ابزار تحق ابلباال و ق ییایاست، که نشان از پا
 اری)مع AVEهمگرا مقدار  ییباشد. در سنجش روامی

باشد  0/0اقل حد دیاستخراج شده( با انسیمتوسط وار
 یهابستگی شاخصهم زانیمقدار، م نی(. ا2014، ی)ل
به دست  ریدهد. مقادسازه با آن سازه را نشان می کی

مناسب و قابل  ییهمگرا ییاز روا یحاک AVEآمده از 
 در جدول ییایهمگرا و پا ییروا جیباشد. نتامی قبول

 ارائه شده است.  2
ای ها و پیامدهبه منظور تبیین سازوکارهای قابلیت

از  آموزش عالی کشاورزی ایرانکی سازمانی در چاب
افزار با کاربرد نرم ساختاریهای هیابی معادلمدل

AMOS23ی، بهره گرفته شد. در این بررسی رابطه 
چابکی ها و پیامدهای بر قابلیتثر ؤهای معامل

، تحلیل شد. ی ایرانآموزش عالی کشاورزسازمانی در 
مقدار کای اسکوئر به دست آمده در مدل 

(120/10=2χ با درجه آزادی )10=df  در سطح
00/0P = ( 23/0معنادار نبودSig= لذا شرط معنادار ،)

وجه چنین با تنبودن کای اسکور شایان پذیرش بود. هم
، 31/0برابر  NFIهای برازش مدل  به این که شاخص

CFI  که نمایانگر برازش خوب مدل  شدند 33/0برابر
( RMSEAبود و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

اد. د شد که برازش بسیار خوبی را نشان می 014/0نیز 
 های ارایه شده، مدل باال تأیید شد.  با توجه به شاخص

(، نمایانگر اثرهای مستقیم و 2نمودار مسیر )نگاره 
 یچابکدر مدل غیرمستقیم متغیرهای برونزا و درونزا 

 باشد. می آموزش عالی کشاورزی ایرانسازمانی در 
 یصیتشخ ای واگرا ییروا، دیگرد اشاره که طورهمان

 یررسب به که است ییرواکننده لیتکم مفهوم کی زین
 رگیدهای سازه به نسبت خود سازه باها شاخص تعامل
 از توانمی آن آوردن دست به یبرا. پردازدمی قیتحق
 جذر مقدار، 3 جدول طبق. برد بهره الکر -فورنل اریمع

AVE در موجودهای خانه در که نونمک یرهایمتغ 
 گیبستهم مقدار ازاند، گرفته قرار سیماتر یاصل قطر
 یاصل قطر راست و ریز یهاخانه در کهها آن انیم

 توانیم رو نیا از. استتر ، بیشاندشده داده بیترت
 یرهایمتغ) ا سازه، حاضر پژوهش در که داشت اظهار
 خودهای شاخص با تریبیش تعامل مدل در( مکنون
 یراواگ ییروا، گرید انیب به. گرید یهاسازه با تا دارند
پس از . دارد قرار قبول قابل و مناسب حد در مدل
، محقق اجازه PLSبرازش مدل در روش  یبررس
 یبنم قیهای تحقهیو آزمون فرض یتا به بررس ابدیمی

مختلف بر رفتار  یهااثر عامل نییو تع یبر بررس
های پژوهش افتهیپرداخته و به  انینوآورانه دانشجو

 یررسب قیاز طرج، ینتا ریو تفس یساختار یبرسد. الگو
استاندارد شده  بیرها و ضرایمس یمعنادار بیضرا
(Betaمشخص می ) .گردد 
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 شده استخراج واریانس متوسط جذر و پنهان متغیرهای بین همبستگی میزان -9 جدول
 ( 77)  ( 3)  ( 6)  ( 4)  ( 7)  ( 7)  ( 7)  ( 9)  ( 2)  ( 7)  نماد عامل

          1X 433/0 ( 1) یسازمان ساختار

         2X 411/0 413/0 ( 2) یسازمان فرهنگ

        3X 231/0 400/0 404/0 ( 3) یتیریمد

       4X 433/0 204/0 404/0 402/0 ( 3) یآموزش

      5X 042/0 013/0 004/0 412/0 430/0 ( 0) یمیت کار

     6X 202/0 002/0 203/0 030/0 303/0 430/0 ( 2) ینوآور ستمیس

    7X 332/0 334/0 031/0 024/0 323/0 424/0 400/0 ( 4) یزشیانگ

   8X 314/0 333/0 303/0 032/0 042/0 323/0 321/0 422/0 ( 0) یفن 

  9X 020/0 400/0 203/0 034/0 343/0 342/0 321/0 333/0 403/0 ( 3) یتیشخص

 Y 303/0 004/0 302/0 303/0 323/0 340/0 333/0 231/0 030/0 031/0 ( 10) نوآورانه رفتار

 
دهند در مدل نشان می رهایمس یمعنادار بیضرا

 ایها بر رفتار توآورانه معنادار هستند تأثیر مولفه ایکه آ
 . ریخ

نشان دهنده سهم  زیاستاندارد شده ن بیمقدار ضرا
رفتار نوآورانه را  انسیوار نییها در تباز مولفه کیهر 

 و ریمس بیضرا یبررس، راستا نیا در دهد.نشان می
 عوامل که داد نشان( 3جدول)ها مؤلفه یمعنادار سطح

 أثیرت یتیشخص و یزشیانگ، یآموزش، سازمانی فرهنگ
 یفن و یتیریمد، یسازمان ساختارهای مؤلفه و مثبت
 انیدانشجو ۀنوآوران رفتار برداری معنی و یمنف تأثیر
 یتیشخص عامل، مذکور یهاعامل نیب در. است داشته
 و. است داده نشان نوآورانه رفتار بر را سهم ترینبیش

نده کنتیتقو و مثبت عوامل انیم در زین یآموزش عامل
 یتیریمد عامل، انیم نیا در. دارد یجا دوم رده در
. است شده مشاهده یمنف و اثرگزار عامل ترینمهم زین

 یبانیپشت بعد، که داد نشان نوآورانه رفتار ابعاد یبررس
 ترینبیش یدارا دهیا خلق و کشف ابعاد به نسبت دهیا

. باشدمی انیدانشجو نوآورانه رفتار بروز در تیاهم
 مربوط راتییتغ از درصد 2/33 که داد نشان R2 مقدار

 یعاملها را انیدانشجو نیب در نوآورانه رفتار به
 مدل اساس نیا بر. کنندمی نییتب مذکوردار یمعن
 3 شکل مطابق نوآورانه رفتار بر مؤثر یهااملع یینها
 . است شده ارائه

 
 قیتحق( یها مؤلفه) عواملداری معنی سطح و یت ریمقاد -7 جدول
 داری معنی سطح تی مقدار مسیر ضریب وابسته متغیر عوامل

 سازمانی ساختار

 نوآورانه رفتار

142/0- 012/2 033/0 

 010/0 030/2 232/0 سازمانی فرهنگ

 003/0 312/2 -302/0 مدیریتی

 001/0 300/3 330/0 آموزشی

 040/0 014/1 112/0 تیمی کار

 433/0 223/0 -020/0 نوآوری سیستم

 002/0 434/2 233/0 انگیزشی

 000/0 024/3 -224/0 فنی عوامل

 000/0 022/2 334/0 شخصیتی عوامل

 000/0 324/30 011/0 ایده کشف

 000/0 021/03 003/0 ایده خلق

 000/0 330/23 033/0 ایده پشتیبانی
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 انیدانشجو ۀنوآوران رفتار بر مؤثر یهاعامل -9 نگاره

 
 ای رسیگ استون اریمع قیطر از، یساختار مدل تیفیک

Q2 30/0 و 10/0، 02/0 مقدار سه. است یبررس قابل 
 دلم بینیپیش قدرت یقو و متوسط، فیضع ریمقاد
 بعبارت دهدمی نشان را زا درون یهاسازه مورد در
 بینیپیش در را مدل تواناییها شاخص نیا، گرید

 پنهان ریمتغ مقدار قیطر از آشکار یرهایمتغ
 تیفیک یبررس آزمون جینتا. سنجدمی متناظرشان

. است شده داده نشان 0 جدول در یساختار مدل

 هر برایها مشاهده یمجذورها مجموع SSO مقدار
 بینیپیش یخطاها مجذور مجموع SSE، پنهان بلوک
 زین SSE/SSO-1 و پنهان ریمتغ بلوک هر یبرا

 بر. دهدمی ننشا را Q2 ای اشتراک اعتبار شاخص
 تیفیک مدل، 30/0 و 10/0، 02/0ریمقاد اساس
 مدل یقو و باال تیفیک، حاصل ریمقاد و دارد مناسب

  اند.داده قرار دییتأ مورد را

 
 انیدانشجو نوآروانه رفتار یساختار مدل پنهان یرهایمتغ اشتراک اعتبار -7 جدول

 SSo SSE 1-SSE/SSO مؤلفه

 323/0 030/310 1332 سازمانی ساختار

 303/0 043/003 1232 سازمانی فرهنگ

 230/0 430/404 1030 مدیریتی

 303/0 323/1003 1332 آموزشی

 200/0 011/003 023 تیمی کار

 230/0 412/221 023 نوآوری سیستم

 233/0 304/323 210 انگیزشی

 303/0 433/023 023 فنی عوامل

 311/0 302/1302 2342 شخصیتی عوامل
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 گیرینتیجه و بحث

 تیرمدی بر حاکم های ضرورت به توجه با
 هب انیدانشجو به نوآورانه نگاهچنین هم وها دانشگاه

 ،مختلفهای رشته در یکشاورز علوم انیدانشجو ژهیو
 سطح بردن باال در یاساس و مهم نقش که

 خواهند، باغداران و دامداران، کشاورزان یخودکارآمد
 بر یلعوام چه که گرددمی مطرح سوال نیا داشت؛

 ت؟اس رگذاریتأث انیدانشجو ۀنوآوران رفتار زانیم یرو
 نیب در نوآورانه رفتار موضوع تیاهم به توجه با لذا

 عوامل تنوعچنین هم و یکشاورز علوم انیدانشجو
 تاررف یبررس هدف با حاضر قیتحق، آن بر رگذاریتأث

 ذاررگیتأث عوامل یواکاو دنبال به، انیدانشجو ۀنوآوران
 ۀآموزشکد انیدانشجو نیب در زین نوآورانه رفتار بر

 بوده مازندران استان یسار شهرستان در یکشاورز
 . است
 یساختار معادالت از آمده دست به جینتا اساس بر

، یآموزش عوامل، پنهان و آشکار یرهایمتغ نیب روابط و
 و ثبتم تأثیر یتیشخص و یسازمان فرهنگ، یزشیانگ

 اند.داشته انیدانشجو ۀنوآوران رفتار یرو برداری معنی
 و مناسب آموزش، که است آن انگریب افتهی نای

 بسترسازی ایمه و زهیانگ جادیا، انیدانشجو هدفمند
 تواندمی یتیشخص یهایژگیو ارتقا و پرورش و بیترغ
 و گردد انیدانشجو ۀنوآوران رفتار بروز ساز نهیزم
 یکاربردهای دهیا دیتول و جادیا در یمثبت راتیتاث
 یتیشخص عوامل، جینتا اساس بر. باشد داشته دنبالبه

 انیدانشجو نوآورانه رفتار بر را مثبت اثر ترینبیش
 یتیشخصهای یژگیو دارای کـه افـرادی. است داشته
 باال ابهام تحمل و ریپذی سـکیر ـتیقابل مانند

 و ژانگ) برخوردارند شـترییب ـتیخالق از، هستند
 یببرد، یزشیانگ عامل با رابطه در(. 1333، همکاران

 ییچو و( 2004) پارزفال و هوتاال(، 2012) همکاران و
 و داده قرار دییتأ مورد را افتهی نیا زین( 2003)

 در ینوآور جادیا در یمهم نقش زهیانگ، که معتقدند
 به که یافراد، معتقدند( 2003) زیفر و بائر. دارد افراد
 با، شوندمی قیتشو نوآورانه رفتار در شدن ریدرگ

 اتقیتحق جینتا. شد خواهند رو به رو بهتری عملکرد
 و زهیانگ نقش به زین( 2013) تورک و تورک-وجتزاک

 بر اند.داشته دیتأک نوآورانه رفتار بر یفردهای ییتوانا
 عوامل( 1303) یصادق و ینیحس مطالعه جنتای اساس
 و یصادق. دارند تیخالق بر را تأثیر ترینبیش یفرد

 یفرد عوامل از را ییبایشک و صبر( 1333) همکاران
 اند.هستدان ینوآور و دیجدهای دهیا دیتول در رگذاریتأث
 و بهارادواج، ینوآور بر یآموزش عامل تأثیر با رابطه در

 جمله از را مذکور عامل، خود قیتحق در( 2000) منون
 با .اند-دانسته ینوآور در رگذاریتأث و مهم یفاکتورها

 تأثیر یسازمان فرهنگ، قیتحق از حاصله جینتا به توجه
 نایدانشجو ۀنوآوران رفتار یرو برداری معنی و مثبت
 و استافرز قیتحق جینتا با افتهی نیا. است داشته

ها آن که یطور به، دارد یهمخوان( 2010) همکاران
 یسازمان فرهنگدار یمعن و مثبت، یقو ۀرابط به زنی
  اند.داشته اشاره ۀنوآوران رفتار با

، یسازمان ساختار عوامل، بود آن یایگوها افتهی 
 اررفت برداری معنی و یمنف تأثیر یفن و یتیریمد

 همکاران و یببرد. است داشته انیدانشجو ۀنوآوران
 رد را یسازمان یبانیپشت، شان قاتیتحق در( 2012)

 شرایطها دانشگاه اند.دانسته مؤثر افراد دهیا دیتول
 آموزشی های سیاستگذاری رائها، طلبند می را خاصی
 و مهم اربسیها دانشگاه مدیریت طریق از، نوآورانه
 چنین در مدیریت سنتی های شیوه، است یضرور

 نوآوری و داعاب حس رفتن بین از به منجر، شرایطی
 طهراب در. گردد می کارکنان سایر و دانشجویان بین در
 به زین( 1333) دیاسن و کوفیو، فنی عامل با
 در( یفن عامل عنوان به) امکانات وجود یرگذاریتأث

 همکاران و صادقی اند.داشته اشاره ینوآور و تیخالق
 ترینمهم از را یکـاف بودجـه بودن فراهم( 1333)

 و دیجدهای دهیا دیتول در رگذاریتأث یفاکتورها
  اند.دانسته ینوآور
 و یمیت کارهای مؤلفه، قیتحق جینتا اساس بر

 آورانهنو رفتار یرو برداری تأثیر معنی ینوآور ستمیس
(، 1333) بایشک و یکاظم، مورد نای در اند.نداشته

( 2013) همکاران و پارک(، 2010) یبوخار و فیحن
 ۀرابط به خود مطالعات در( 2014) یل و نیل و

 اشاره نوآورانه رفتار با یمیت کار و یهمکاردار یمعن
 مشارکت و یهمکار یبرا را مهمی نقش واند کرده
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 در خالقانههای دهیا یاجرا و تیحما، جادیا در افراد
  اند.گرفته نظر

 فمختل ابعاد یبررس، قیتحقهای افتهی اساس بر
 یبانیپشت بعد که داد نشان انیدانشجو نوآورانه رفتار

 تریبیش تأثیر دهیا خلق و کشف ابعاد به نسبت دهیا
 هافتی نیا. است داشته انیدانشجو ۀنوآوران رفتار بر
 وفقمها دهیا دیتول و کشف در افراد که است آن انگریب

 جمله از مختلف لیدال به اجرا ۀحلمر در اما، هستند
 یمناسبهای وهیش به، یاقتصاد و یمال مشکالت

 . شوندنمی یبانیپشت و تیحما
، حاضر قیتحق از آمده دست به جینتا به توجه با

 :گرددمی ارائه ریز شرح به یشنهاداتیپ
 عوامل، قیتحق از آمده دست به جینتا به توجه با 

 رفتار یرو برداری معنی و مثبت تأثیر یآموزش
 نیمسئول به لذا. است داشته انیدانشجو ۀنوآوران

 وها کارگاه یبرگزار با گرددمی شنهادیپ یدانشگاه
 درچنین هم و ینوآور با مرتبط یآموزشهای دوره

های رساختیز و امکانات دادن قرار دسترس
 ینوآور ۀنیزم در یکاف و مناسب اطالعات، یآموزش

، ردیگ قرار انیدانشجو اریاخت در ینیکارآفر و
 یدرسهای سرفصلرسانی روزوبه ارائه باچنین هم

های رشته در ینیکارآفر و ینوآور با مرتبط
 در یاساس و مهم اریبس یگام توان، میمختلف
 نیکارآفر دانشگاه یمل طرح تیموفق جهت

 . برداشت
 و رانهنوآو رفتار در یزشیانگ عامل تأثیر به توجه با 

 تا گرددمی شنهادیپ، انیدانشجو عملکرد تیموفق
 نایدانشجو زهیانگ جادیا یبرا راهکارهایی وها روش

 در، دهیا کاربرد ۀدرج و نوع اساس بر، دهیا یدارا
 امر نیا که چرا. شود گرفته نظر در مختلف مراحل
 به انیدانشجو نیب در را یدیجد یرقابت یفضا

 خواهد ینوآور ۀتوسع و دیتول باعث که آورده وجود
 . شد

 های یژگیو و عوامل یباال و مثبت تأثیر به توجه با
 و جادیا، انیدانشجو نوآورانه رفتار بر یتیشخص
، نفس به اعتماد لیقب ازها یژگیو نیا تیتقو
 و صبر، شجاعت و جسارت، یریگیپ هیروح

 افراد انیم در امور ریزیبرنامه و تیریمد، یبردبار
 رسدمی نظر به لذا. است دیمف و مؤثر اریبس

 طهیح به مربوطهای کالس وها دوره برگزاری
 هنیزم نیا در تواندشناسی میروان و یروانشناخت

 . باشد مؤثر
 مناسب یبسترساز و ساختارسازمانی بازبینی، 

 انهنوآور رفتار بروز جهت در یمناسب نهیزم تواندمی
 به اذعان با. گردد مؤسسه و سازمان در فعال افراد

 یدستاوردهارسانی اطالع و انتشار، که نیا
 یرو بر، یسازمان ساختار طهیح در انیدانشجو
 لذا، ستا رگذاریتأث انیدانشجو ۀنوآوران رفتار
 بروز و ینوآور توسعه منظور به گرددمی هیتوص

های دهای ها،دانشگاه طیمح در نوآورانه یرفتارها
 طیمح از خارج در چه و داخل در چه) انیدانشجو
 و گردد منعکس ورسانی اطالع(، یدانشگاه

 با ارتباط قیطر از انیدانشجو تا شود ایمه یطیشرا
 و آشنا نوهای دهیا با، مؤسسات ایها دانشگاه ریسا

 . گردند مطلع

 هابعمن
 و یفرهنگهای ارزش رابطه(. 1330. )ه، آذر یخضر و. ج ای،اژه .؛م، یلواسان یغالمعل .؛ج، بگلو ساری یامان

 صص، 1 شماره، پنجم سال، یرفتار علوم مجله. انیدانشجو در انهیرا از استفاده زانیم با یفرد یرهایمتغ
1-10 . 
 منظور به کارراه هیارا و یعلم أتیه یاعضا ینوآور و تیخالق بر مؤثر عوامل(. 1303. )ط، یصادق و. م، ینیحس

 . 2-1 صص، 1 شماره، سوم جلد، آموزش یراهبردها مجله. ارتقاء
 . یدانشگاه جهاد انتشارات، PLS افزارنرم با یساختار معادالت یسازمدل(. 1332. )ا، رضازاده و. ع، یداور
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 در یسازمان ینیکارآفر و ینوآور بر مؤثر عوامل رامونیپ یپژوهش(. 1331. )ا، ونیعرب و. ک، یطالب .؛ر، دهقان
(، سالمت اوردیپ) تهران یپزشک علوم دانشگاه یراپزشکیپ دانشکده مجله. کشور یپزشک علومهای دانشگاه
 . 33-22 صص، کی شماره، ششم دوره

 و خالق یخودکارآمد بر یادراک نوآورانه یسازمان جو تأثیر یبررس(. 1333. )م. س، دکالنیس و. ع، بابالن زاهد
 ها،سازمان آموزش بر تیریمد مجله. یساختار معادالت یابیمدل از استفاده با معلمان-دانشجو نوآورانه رفتار
 . 120-103 صص، 1 هشمار، چهارم جلد

 عوامل ییشناسا(. 1332. )ح، یآباد دولت ییرضا و. م. س، یحکاک .؛ر. ا، منفرد کنجکاو .؛س، یاردکان دایسع
 . 130-100صص، 2 شماره، کی دوره، یفناور توسعه تیریمد نامه. فصلیفرد ینوآور توسعه بر مؤثر

(. 1333. )ح. س، ینیحس و. م، انیمنصور .؛س، کلخواجه یقربان .؛م، یمحمد .؛ب، مهر یرستگار .؛ا، یصادق
 ران:ته نژاد یهاشم دیشه مارستانیب در شاغل پرسنل دگاهید از کارکنان ینوآور و تیخالق بر مؤثر عوامل
 . 31-01 صص، 1 شماره، هفتم دوره، یشمال خراسان یپزشک علوم دانشگاه مجله. 1331

 بر توتون کشت توسعه مروجان یشغل یرضامند(. 1330. )ب پور،یخسرو و. م، انیغن.، ا. ع، یرستم یعباس
 آموزش تیریمد پژوهش نامه. فصلگلستان و مازندرانهای استان در یطیمح و یزشیانگهای عامل اساس
 . 101-30 صص، 30 شماره، هشتم دوره، یکشاورز

 :یدمور قیتحق) ینیکارآفر و تیخالق، ینوآور جادیا در تأثیرگذار عوامل یبررس(. 1333. )ع، بایشک و. ع، یکاظم
 ?http://www. hepcoir. com/DesktopModules/News/NewsView. aspx (:هپکو شرکت

 شیافزا در یسازمان یریادگی نقش یبررس(. 1332. )ل، یدیجمش و. ا. ع، یدختیب نیام .؛ا. س، ینیحس یمحمد
 . 30-03 صص، 3 شماره، دوم جلد، ینآفری ارزش و ینوآور نامهفصل دو. ینوآور عملکرد

 شماره ،یتیترب علوم در تازههای شهیاند نامه. فصلینیکارآفر توسعه در دانشگاه نقش(. 1302. )ب، آقا آل یمک
 . 124-110 صص، 0
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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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