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  چکیده

و  یشـغل  يخودکارآمـد بـین  رابطـه  در کارکنـان   تیـ خالقنقـش میـانجی   تعیـین  مطالعه حاضر با هدف 

. بـود  روش پـژوهش از نـوع همبسـتگی   . شهر بیرجنـد انجـام شـد   وپرورش  کارکنان آموزش ینیکارآفر

 1398-99 یلیدر سال تحصشهر بیرجند وپرورش  آموزش کارکنان هیکلجامعه آماري این تحقیق شامل 

ي ا خوشـه ي ریـ گ روش نمونـه نمونـه بـا    234تعـداد  ) 1970(بر اساس جدول کرجسی و مورگان  بود که

، پرسشـنامه  )1994(پرسشنامه خودکارآمدي شغلی ریگز و نایـت   ها دادهي آور جمعابزار . انتخاب شدند

بـا   هـا  داده لیـ وتحل هیـ تجز. بـود ) 2003(و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هیـل  ) 1979( پیردسخالقیت 

هـاي بـرازش در حـد مطلـوب قـرار دارد ایـن امـر         استفاده از مدل معادالت ساختاري نشان داد شـاخص 

و  یشـغل  يخودکارآمـد بـین  رابطـه  در کارکنـان   تیخالقنقش میانجی  مدلمناسب برازش  دهنده نشان

 و یشــغل يخودکارآمــدهمچنــین بــین . اســت شــهر بیرجنــدوپــرورش  ن آمــوزشکارکنــا ینیکــارآفر

ــین . دارد وجــود رابطــه شــهر بیرجنــدوپــرورش  آمــوزش کارکنــان ینیکــارآفر  وکارکنــان  تیــخالقب

  .دارد وجود رابطه شهر بیرجندوپرورش  آموزش کارکنان ینیکارآفر

  .کارکنان ینیکارآفری، شغل يخودکارآمد، کارکنان تیخالق :ها کلیدواژه

                                                 
  mansoorallahyar@gmail.com رانیواحد نراق، ا ی، دانشگاه آزاد اسالمیبازرگان تیریارشد مد یکارشناس. 1
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  مقدمه

گیري مفهومی  ها منجر به شکل هاي پیش روي سازمان امروزه تالش براي مقابله با چالش

). Karimi, O., Abokhamsi, Z., Saki, M., 2019(کارآفرینی سازمانی شده است 

چگونه  آموزند بیست و یکم است که طی آن افراد میقرن  هاي ازجمله مهارت 1کارآفرینی

 ,Amiri( خـود موفـق شـوند اي حرفهرا شروع کنند و در مسیر شـغلی و  جدیدي وکار کسب

A., 2020.( عنوان یک حوزه عمل که مرتبط با تمام جوامع و اقتصادهاست، از  کارآفرینی به

طور مستمر رشد کرده  هاي هجدهم و نوزدهم به زمان ظهور آن در طول انقالب صنعتی قرن

ها و تحقق مزیت  کلیدي افزایش ظرفیت نوآوري شرکت کارآفرینی همچنین عنصر. است

بدون تردید ). Castrogiovanni, G. J., Urbano, D., & Loras, J., 2011(هاست  رقابتی آن

تضمین دوام و  ،رو ازاین .هاي عصر حاضر با تحوالت و تهدیدات گسترده روبرو هستند سازمان

هاي جدید حل مشکالت است که به  و روشها  حل ها نیازمند یافتن راه بقاي حیات سازمان

 Ahmadpour( هاي جدید بستگی دارد نوآوري، ابداع، خلق محصوالت، فرایندها و روش

Dariani, M., Ebrahimi, S., 2017 .(گذر از استانداردهاي شغلی است  در سازمان، 2خالقیت

 يها حوزهجدید را در  يالگوهاقبلی و هم تشکیل و ابداع  يالگوهاو پذیرش  دركهم که 

). Bahramzadeh, S., 2020; Yarmohammadian, M. H., 2018( شود یمگوناگون شامل 

 ,.Zhu, Y. Q( است یسازماندر علوم  یاصلاز مسائل  یکی عنوان بهکارکنان  خالقیت

Gardner, D. G., & Chen, H. G. 2018 .( به ارتقاي  تواند یم ها سازماندر  خالقیتافزایش

، یبوروکراسمنابع، کاهش  اتالف، جلوگیري از ها نهیهزو کیفیت خدمات، کاهش  تیکم

در کارکنان منجر  یشغل، ایجاد انگیزش و رضایت يور بهرهو  ییکاراافزایش رقابت، افزایش 

خالقیت در سازمان همچنین سازمان را به یک سازمان ). Mohammadi, N., 2017( شود

رابطه  دربارةمطالعات ). khodaparast, M, 2019( کند یم آفرین تبدیل یادگیرنده و دانش

                                                 
1. entrepreneurship 
2. creativity 
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 نانیکارآفر یدر طول زندگ ینیکارآفر تیخالق اند دادهخالقیت کارکنان و کارآفرینی نشان 

روزمره  طیاز شرا یبخش عنوان بهو  کارآفرینی تیدر طول دوره فعال فقط نهو  گذارد می ریتأث

 ;Mardanshahi, M M(مطالعه  ).,S., 2019 Vijayalakshmi(کند  میعمل  ینیکارآفر

2015, Aghajani, H A(  ی موجب افزایش خالقیت در نیآموزش کارآفرنیز نشان داد

 ,.Amiri, A(ازجمله اصول کارآفرینی است  1ازسویی دیگر، خودکارآمدي. دانشجویان شد

2020 ;Karimi, S., 2017 (ت راه کهکند یتشدید م فرددر  را وکار کسب يانداز نی )Singh, 

B., Verma, P., & Rao, M. K., 2017 .(اند  نشان دادهي حوزه کارآفرینی نیز ها پژوهش

خاص به فعالیت  يبر احتمال اینکه فرد يادیز ری، تأثيعوامل ادراکی نظیر خودکارآمد

 ؛Gyorfy, L., 2014(بگیرد دارند  وکار کسب يانداز کارآفرینانه بپردازد یا تصمیم به راه

Navarro, J., 2016-González, J. P., & Ruiz-Ordaz, C., Diánez-Camelo .(

وي در نظریه . دارد ).Bandura, A 2002(اجتماعی  -خودکارآمدي ریشه در نظریه شناختی

عنصر آن خودکارآمدي است و در  نیتر مهمکه  کند یمخود تصویري از رفتار انسان را ترسیم 

ي از احساس تسلط فرد درباره توانایی ا درجهخودکارآمدي : دیگو یمتعریف خودکارآمدي 

خود، عامل  يها ییو توانا ها تیباور انسان نسبت به ظرف. است موردنظرانجام عملکردهاي 

 است همچون شغل زندگیمختلف  يها در بهداشت روان و موفقیت او در عرصه يا کننده نییتع

)lauch, D., & Murphy, P. K., 2007Long, J. F., Monoi, S., Harper, B., Knob.( 

، احتمال بیشتري وجود دارد که رسانند یموقتی افراد وظیفه شغلی خود را با موفقیت به پایان 

در انجام آن شغل موفق باشند زیرا به کمک باورهایشان نسبت به  توانند یمباور کنند دوباره 

). ami, F; Tajik, L. 2019Rasouli, A; Kar( شوند یمموفقیت شغلی خود برانگیخته 

آموزش ي ها دوره اند دادهمطالعات پیرامون رابطه خودکارآمدي شغلی و کارآفرینی نشان 

در مطالعه  ). Faraji, A; Kazempour, I. 2015( دهد یکارآفرینی خودکارآمدي را افزایش م

)Mohammadi Miouli, A; Hassani, K; Lai, S. 2016 (زانیخودکارآمدي شغلی با م نیب 

                                                 
1. self-efficacy 
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در مطالعه خود ) 2019(ی و همکاران آج. شدکارآفرینی سازمانی معلمان رابطه مثبت مشاهده 

دارند  یمحکم اریرابطه بس ینیکارآفر بهبا عالقه  زشیو انگ تی، خالقيخودکارآمدنشان دادند 

)Aji, A. D., Sofyandi, H., Tarmidi, D., & Saefudin, N.2019(.  

مثبت و  ریتأث يخودکارآمددادند  نشان) Sandi, A., & Nurhayati, M ,2020(همچنین 

آنچه ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را  .دارد یاندانشجو ینیبر عالقه کارآفر يدار یمعن

 ازمندیبقاء ن يبرا وپرورش آموزشسازمان  ها ازجمله همه سازماناین است که  کند یمتوجیه 

 یهمچون روح دیافکار و نظرات جد. اند و تازه عیو نظرات بد، کارآفرین، خالق نو يها شهیاند

بقا و  يدر عصر ما برا. دهد یو فنا نجات م یستیو آن را از ن شود یم دهیدر کالبد سازمان دم

 دیتداوم بخش نرا در سازما يو نوآور یینوجو انیجر دیحفظ وضع موجود، با یو حت شرفتیپ

امروز به  ریمتالطم و متغ يایکه بتوان در دن آن يبرا. شود يریآن جلوگ يتا از رکود و نابود

 يبرا طیو تحوالت مح راتییآورد و ضمن شناخت تغ يرو تیبه خالق دیادامه داد با اتیح

تحوالت بر  نیا از يریرپذیو همراه تأث دیو تازه تدارك د عیبد يها ها پاسخ با آن ییارویرو

ي فرد درباره ها قضاوتي به خودکارآمداز سویی . ها شکل دلخواه داد نهاد و بدان ریها تأث آن

یی دارند، باالي خودکارآمدي که افراد. کند یممشخص اشاره  نهیزم کي خود در یها ییتوانا

افراد با  که یدرحال، نییپایی تواناتا به  دهند یمرا به تالش کم نسبت  شانیها شکست

 جهینت .تا به تالش کم دهند یمنسبت  نییپایی توانارا به  شانیها ستشک، نییپاي خودکارآمد

ي ها ییتوانابه  شتریب نانیاطمو  تر يقوو اراده  نفس اعتمادبهدر فرد،  شتریبي خودکارآمدباور به 

ي برا، شتریبي خودکارآمدي با باور به فردانتظار داشت که  توان یم و شخص خواهد بود

 جهیدرنتو  شتریب زهیانگ) نانهیکارآفررفتار ( دیجد وکار کسب کي یانداز راهشدن و  نیکارآفر

را  سؤالمطالعه حاضر این  رو نیازا. خواهد نمود جادیاي را دارتریپاو  تر محکم تینقصد و 

 ینیو کارآفر یشغل يخودکارآمدبین رابطه در کارکنان  تیخالقکه آیا  کند یممطرح 

  بیرجند نقش میانجی دارد؟شهر وپرورش  کارکنان آموزش
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  پژوهشروش 

و ازلحاظ پیمایشی  - گردآوري اطالعات، توصیفیشیوه ازلحاظ روش پژوهش حاضر 

 کارکنان هیکلجامعه آماري این تحقیق شامل . است روش انجام پژوهش از نوع همبستگی

طبق آمار، تعداد آنان در  بر بود که 1398-99 یلیدر سال تحصشهر بیرجند وپرورش  آموزش

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W ,( با مراجعه به جدول. نفر گزارش شد 576حدود 

ها  آوري داده ابزار جمع. اي انتخاب شدند ي خوشهریگ روش نمونهنمونه با  234تعداد  )1970

القیت ، پرسشنامه خ)Riggs, M. L., & Knight, P. A ,1994(پرسشنامه خودکارآمدي شغلی 

)1979, Raudsepp, E. (پرسشنامه کارآفرینی سازمانی  و)2003, Hill, M. E (است. 

.A Riggs, M. L., & Knight, P ,(این پرسشنامه توسط : پرسشنامه خودکارآمدي شغلی

براي سنجش باورهاي خودکارآمدي فردي، انتظار  مؤلفهکه در چهار  شده ساخته) 1994

هاي  تعداد گویه. پیامدهاي فردي، باورهاي کارآمدي جمعی و انتظار پیامدهاي جمعی است

، )10الی  1هاي  گویه(باورهاي خودکارآمدي فردي : گویه به شرح زیر است 31پرسشنامه 

الی  19هاي  گویه(دي جمعی ، باورهاي کارآم)18الی  11هاي  گویه(انتظار پیامدهاي فردي 

ي از ا درجه پنجهر گویه داراي یک پاسخ ). 31الی  26هاي  گویه(و انتظار پیامدهاي جمعی ) 25

 3و  2: از اند عبارتمعکوس این پرسشنامه  سؤاالت. است 5= تا کامالً موافق 1= کامالً مخالف 

کامالً  صورت بهکه  30و  28 و 25و  24 و 23و  21و  20و  17و  14و  12و  10و  8و  6و  4و 

 این در فرد هر نمره حداکثر و حداقل. شوند یمي گذار نمره 1= تا کامالً موافق 5= مخالف 

Riggs, M. L., & Knight, P. A ,(پایایی این مقیاس توسط . است 155و  31 ترتیب به آزمون

، باورهاي 88/0، انتظار پیامدهاي فردي 86/0براي باورهاي خودکارآمدي فردي ) 1994

این پرسشنامه براي . است شده گزارش 85/0، انتظار پیامدهاي جمعی 88/0کارآمدي جمعی 

همچنین در . ترجمه و اعتباریابی شد )Saei, E; Naami, A ,2009( اولین بار در ایران توسط

تحلیل عاملی تأییدي براي تعیین اعتبار پرسشنامه  از روش )Njar asl, S ,2010(پژوهش 

ي برازندگی تطبیقی و شاخص مجذورات خطاي تقریب برابر با ها شاخص واستفاده گردید 
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arashian F S, M(در پژوهش . آمد که در حد قابل قبولی است به دست 90/0و  70/0

2013, Naderi F, Heydari A, Enayati M S, Asgari P.(  ضرایب پایایی این پرسشنامه به

 به دست 57/0و  53/0ی محاسبه شد که به ترتیب ضرایب فیتوصدو روش آلفاي کرونباخ و 

  .آمد

 50ساخته شد و شامل ) .Raudsepp, E ,1979( پرسشنامه توسط این: پرسشنامه خالقیت

در این  .است شده يبند درجهمقیاس پنج ارزشی لیکرت  صورت به سؤالاست که هر  سؤال

، )- 1(، مخالفم )0( نظرم یب، +)1(، موافق +)2(که کلید آن به ترتیب کامالً موافق  پرسشنامه

ی پرسشنامه معکوس در نظر سنج دروغبه لحاظ  سؤاالتبعضی از  است،) - 2(کامالً مخالفم 

معکوس  28، 27، 15،17،20،26، 9،10،11،14، 5، 1،2،3 سؤاالت که يطور بهاست  شده گرفته

خالقیت بیشتر  دهنده نشاننمرات باالتر . شوند یماین پرسشنامه مثبت ارزیابی  سؤاالتو دیگر 

 ,.Moosavi, S., Safania, A(در مطالعه . در سازمان است و برعکس دهنده پاسخفرد 

2014, Shirvani, S( شنامه با استفاده از نظرات چند تن از روایی صوري و محتواي این پرس

اساتید دانشگاهی رشته مدیریت مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب 

  .دست آمد به 92/0آلفاي کرونباخ 

شامل  )Hill, M. E.2003(کارآفرینی سازمانی  پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

سؤال (ي نگرش فرد، )8تا  1سؤال (ی افعال سازماناند از  است که عبارت مؤلفهگویه و شش  48

 نیکارآفر يرهبر ،)32تا  25سؤال ( پاداش تیوضع ،)24تا  17سؤال (ي ریپذ انعطاف ،)16تا  9

گذاري این مقیاس در طیف  نمره). 48تا  41سؤال ( نیفرهنگ کارآفرو ) 40تا  33سؤال (

 ,Shohani, Mohammad Hossein, Ehsani( در مطالعه. ودش اي انجام می درجه لیکرت پنج

2015, Mohammad, Salehipour, Mojgan (منظور تعیین پایایی، این پرسشنامه در یک  به

  .دست آمد به 82/0مطالعه مقدماتی اجرا شد و ضریب پایایی درونی آن 

  ها با استفاده از مدل معادالت ساختاري انجام شد وتحلیل داده تجزیه
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 تحقیق هاي یافته

 1اس اس پی اس افزار نرم خروجی طریق از پژوهش متغیرهاي به مربوط یافته توصیفی

 شامل هاي توصیفی یافته .قرارگرفته است توصیفی وتحلیل تجزیه و تفسیر مورد وآمده  دست به

 و) تغییرات ٔدامنه و معیار انحراف( پراکندگی هاي شاخص و) میانگین( شاخص مرکزي

  .است) کشیدگی - چولگی( مشاهدات توزیع هاي شاخص

 .شود می نمایان زیر هاي جدول قالب در پژوهش فرضیات به مربوط توصیفی هاي یافته

به متغیرهاي پژوهش  مربوط مرکزي هاي و توضیحات متعاقب آن بیانگر شاخص 1جدول 

  .است

  پژوهش متغیرهاي مرکزي هاي شاخص .1 جدول

  خطاي استاندارد میانگین  نیانگیم  مقدار نیشتریب  مقدار نیکمتر  راتییتغدامنه   تعداد  رهایمتغ

 02718/0 9846/3 93/4 67/2 27/2 234 خالقیت

 02639/0 7332/3 91/4 35/2 55/2 234 کارآفرینی 

 04183/0 0564/4 96/4 76/1 21/3 234 خودکارآمدي

 دهندگان پاسخ تعداد دهش حاصل پژوهشی هاي یافته صورت به 1 جدول در که طور همان 

 ها پرسش متوسط از. است آمده دست به مناسب گیري نمونه روشبر اساس  است که نفر 234

 تیخالقمتغیر  دامنه تغییرات براي مقدار و کمترین شد استفاده متغیرها عملیاتی تعریف براي

لیکرت  طیف متوسط( 3 عدد باالتر از تمامی متغیرها نمرات میانگین همچنین. است 27/2برابر 

  .هاي متوسط، زیاد و خیلی زیاد است دهندگان به گزینه است که نشان از تمایل پاسخ) تایی 5

  

  

  

  

                                                 
1. spss 
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  پژوهش متغیرهاي و پراکندگی مشاهدات توزیع هاي شاخص .2 جدول

  کشیدگی  خطاي استاندارد چولگی  چولگی  انحراف معیار  تعداد  رهایمتغ

 044/0 156/0 -469/0 42277/0 234 خالقیت

 716/0 156/0 -071/0 41049/0 234 کارآفرینی

 196/1 156/0 -008/0 65071/0 234 خودکارآمدي

بیشترین انحراف معیار  شده حاصل پژوهشی هاي یافته صورت به 2 جدول در که طور همان

است که نشان از پراکندگی این متغیر نسبت به سایر متغیرهاست  يخودکارآمدمربوط به متغیر 

است و درنتیجه کمترین مقدار  ینیکارآفرو کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به متغیر 

  .پراکندگی مربوط به این متغیر است

 متغیرهاي داري معنیسطح  اسمیرنوف و -کولموگروفشامل آماره آزمون  3جدول 

  .است پژوهش

  متغیرهاي پژوهشاسمیرنوف  - کولموگروفو آماره آزمون شاخص توصیفی  .3جدول 

  يسطح معنادار  آماره آزمون  انحراف معیار  میانگین  ریمتغ

 078/0 083/0 42277/0 9846/3 خالقیت

 078/0 061/0 41049/0 7332/3 کارآفرینی

 093/0 089/0 65071/0 0564/4 خودکارآمدي

ها از توزیع  لذا داده) 05/0بیش از (داري متغیرها  سطح معنیو مقدار  3توجه به جدول  با

  .نرمال برخوردار هستند

سازي معادالت ساختاري با استفاده از روش حداکثر  پژوهش از مدل جهت بررسی سؤال

 بررسی از قبل قسمت این در. شده است استفاده 23نسخه  1موس ايافزار  درست نمایی در نرم

 1 شکل .شد حاصل اطمینان مدل برازش از مدل، ابتدا در موجود متغیرهاي بین روابط

  .دهد می نمایش فرضیات آزمون جهت را موس اي افزار نرم بروندادهاي

                                                 
1. Amos 
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  مدل اصلی پژوهش با در نظر گرفتن عامل میانجی .1 شکل
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آمده است، با توجه به سطح معناداري  دست به 832/344مقدار کاي اسکوایر برابر با 

دهنده برازش مناسب مدل  این مقدار نشان. درصد معنادار است 99در سطح اطمینان  0001/0

آمده  دست به 302/2برابر با  يدو به درجه آزاد ي، مقدار کاشده ارائه یدر مدل پژوهش. است

 مقدار از که آمده دست به 084/0 با برابر RMSEA مقدار. ز قرار داردکه در محدوده مجا

. دارد شده آوري جمع هاي داده با مدل باالي برازش از نشان و است تر کوچک 1/0 شده توصیه

 با برابر) NFI( یافته هنجار برازندگی شاخص ،952/0 با برابر) IFI( افزایشی برازندگی شاخص

) GFI( برازندگی نیکویی شاخص ،938/0 با برابر) CFI( تطبیقی برازندگی شاخص ،902/0

 آمده دست به 872/0 با برابر) AGFI( شده تعدیل برازندگی خوبی شاخص و 966/0 با برابر

مناسب برازش دهنده  هاي برازش در حد مطلوب قرار دارد این امر نشان شاخص راینبناب است؛

شده  هاي برازش و مقادیر مشاهده یه شده شاخصاي از مقادیر توص خالصه 4جدول  .استمدل 

 .دهد می نمایش را

 هاي برازش در مدل شده شاخص آستانه موردپذیرش و مقادیر مشاهده. 4 جدول

  مقدار توصیه شده نام شاخص
در پژوهش  شده مشاهدهمقدار 

  حاضر

 302/2   به درجه آزادي نسبت کاي دو

  084/0  1/0کمتر از   )RMSEA( تقریبیریشه خطاي میانگین مجذورات 

  902/0 9/0بیشتر از  )NFI(شاخص نرم شده برازندگی 

  938/0 9/0بیشتر از  )CFI( تطبیقیشاخص برازندگی 

  966/0 9/0بیشتر از   )GFI(یبرازندگ ییکویشاخص ن

  872/0 8/0بیشتر از   )AGFI( شده لیتعد یبرازندگ یخوب شاخص
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  نتایج بررسی سؤال پژوهش .5جدول 

  t-value  بارعاملی  عامل میانجی  وابسته  مسیر تحلیل  مستقل
نتیجه 

  آزمون

 يخود کارآمد

  یشغل
  

 ینیکارآفر

  کارکنان
   454/0  

---  
  تأیید

 يخود کارآمد

  یشغل
  

 ینیکارآفر

  کارکنان
--------  414/0  

 تأیید  885/4

 يخود کارآمد

  یشغل
  903/0  --------  خالقیت  

 تأیید  144/16

    خالقیت
 ینیکارآفر

  کارکنان
--------  37/0  

 تأیید  669/6

 ینیکارآفر و شغلی يخودکارآمد 5و جدول ) 1شکل (باتوجه به مدل پژوهشی 

با هم رابطه دارند که باتوجه به  454/0اندازه  کارکنان به خالقیت یانجیم ریمتغ قیاز طرکارکنان 

 شغلی يخودکارآمدتوان گفت که بین  قبول بوده و می است قابل 3/0اینکه این مقدار بیشتر از 

 خالقیت میانجیبا استفاده از مؤلفه  شهر بیرجندوپرورش  آموزشکارکنان  ینیکارآفر و

  .وجود دارد کارکنان رابطه

  
  پژوهش با اثر کامل بدون در نظر گرفتن عامل میانجیمدل . 2 شکل
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 ینیکارآفر و شغلی يخودکارآمدبین  5و جدول ) 2شکل (باتوجه به مدل پژوهشی 

وجود دارد که با در نظر گرفتن  رابطه 414/0اندازه  به شهر بیرجندوپرورش  آموزشکارکنان 

 يخودکارآمدان گفت که بین تو قبول بوده و می است قابل 885/4که برابر  t-valueمقدار 

خود بین . وجود دارد وپرورش شهر بیرجند رابطه آموزشکارکنان  ینیکارآفر و شغلی

وجود  رابطه 903/0اندازه  بهوپرورش شهر بیرجند  آموزشکارکنان  خالقیت و شغلی يکارآمد

توان گفت  قبول بوده و می است قابل 144/16که برابر  t-valueدارد که با در نظر گرفتن مقدار 

وجود  وپرورش شهر بیرجند رابطه آموزشکارکنان  خالقیت و شغلی يخودکارآمدکه بین 

 37/0اندازه  بهوپرورش شهر بیرجند  آموزشکارکنان  خالقیت و شغلی يخودکارآمدبین . دارد

قبول بوده و  است قابل 669/6که برابر  t-valueوجود دارد که با در نظر گرفتن مقدار  رابطه

وپرورش شهر بیرجند  آموزشکارکنان  خالقیت و شغلی يخودکارآمدتوان گفت که بین  می

  .وجود دارد رابطه

  يریگ جهینتبحث و 

 يخودکارآمدبین رابطه در کارکنان  تیخالقمطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی 

نتیجه این مطالعه نشان داد . شهر بیرجند انجام شدوپرورش  کارکنان آموزش ینیو کارآفر یشغل

این یافته همسو با مطالعه . بین خودکارآمدي شغلی و کارآفرینی کارکنان رابطه وجود دارد

)Faraji, A; Kazempour, I, 2015 ( آموزش کارآفرینی ي ها دورهبود مبنی بر اینکه

 خودکارآمدي گفت باورهاي توان یمدر تبیین این یافته  دهد خودکارآمدي را افزایش می

 برايداشتن انگیزه کارآفرینی و نیز تالش  برايکارآفرینی یکی از ملزوماتی است که  ٔدرزمینه

افراد را  باورهاي ها ارزش که ازآنجایی. آید میشمار  کارآفرینانه الزم به هاي فعالیتانجام دادن 

 توان گفت شوند، می مینگرش در افراد منجر  گیري شکلباورها به  دهند و میشکل 

به و دنبال آن،  کنند تقویت میدرباره کارآفرینی  هایی را ارزشکارآفرینی،  هاي آموزش

از این طریق، نگرش کارآفرینانه تقویت  آیند و به دست میکارآفرینی  دربارهباورهایی 
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 باورهايبر  توان میکارآفرینی  هاي آموزشگفت که از طریق  توان میبنابراین، . شوند می

 & ,.Sandi, A(این یافته همچنین با مطالعه . و نگرش کارآفرینانه تأثیر گذاشت خودکارآمدي

Nurhayati, M.2020 ( و)Aji, A. D., Sofyandi, H., Tarmidi, D., & Saefudin, 

N.2019 ( و)Mohammadi Miouli, A; Hassani, K; Lai, S. 2016 ( همخوان است که

ور به خودکارآمدي، در حوزه ابدرواقع، . عنوان کردند خودکارآمدي با کارآفرینی رابطه دارد

ش براي انجام الاست که براي داشتن انگیزه کارآفرینی و ت ییها کارآفرینی، یکی از ضرورت

الیت کارآفرینانه طور مثال برخی از افراد انجام فع به. و حتمی است الزمکارآفرینانه  يها تیفعال

به آن اقدام کنند و البته دلیل این امر نبود توانایی، دانش  توانند یو جدید را دوست دارند، اما نم

گر ا. در آن کار نیست بلکه به دلیل نداشتن باور به این توانایی و مهارت است الزمو مهارت 

آنان خواهند  در گرش مثبتبودن آنان ریشه گرفته باشند موجب ن باورهاي افراد از خودکارآمد

که  وپرورش آموزشکارمندان سازمانی همچون خالف این مورد نیز صادق اسـت که اگر  .بود

دن وب به کارآمدنهادینه شود،  ها آنتربیت نسلی هستند که باید اندیشه کارآفرینی در  انیمتصد

وجب بیزار شدن و باور مدر خود در آغاز یک فعالیت کارآفرینی باور نداشته باشد این ضعف 

اوري تصمیم و قصد فرد بپیامد چنین  تیها شده و درنها ایجاد نگرش کارآفرینی منفی در آن

نتیجه این مطالعه همچنین نشان داد بین خالقیت  .براي انجام ندادن کارآفرینی خواهد بود

 ,Rasouli, A; Karami, F; Tajik(این یافته همسو با . کارکنان و کارآفرینی رابطه وجود دارد

L. 2019:( و )Mardanshahi, M M; Aghajani, H A.2015 (و )Vijayalakshmi, S., 

و  گذارد یم ریتأث نانیکارآفر بر زندگی ینیکارآفر تیخالقاست که نشان دادند  )2019

قطه گفت ن توان یمدر تبیین این یافته . شود یمی نیز موجب افزایش خالقیت نیآموزش کارآفر

و به  شود یو ایده از یک فکر خالق شروع م خورد یبا یک ایده رقم م ینیآغاز کارآفر

کارآفرین هرروز با . ، بنابراین اساس کارآفرینی از یک ایده خالق استانجامد ینوآوري م

یا  است، که به تفکر منطقی نیازمند ،این مسائل یا ساختارمندند و شود یجدید روبرو م يا مسئله

عناصر کارآفرینی  نیتر يدییکی از کل ،بنابراین. غیرساختارمند که به فکر خالق نیاز دارد
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همواره جاري  سیستم در و تحول رشد جریان گونه و این است نوآوري آن و محصول خالقیت

نکته اساسی در مبحث خالقیت این است که وقتی نگاه خالقانه است به مشکل نگاه  .ماند یم

. مشکل را یافت رفت از راهی براي برون شود یو م داند یحل م یعنی آن را قابل شود یم يا مسئله

کارآفرینی سازمانی فرایندي  .است بودن خالق الزمه جسارت نیز و پشتکار همچنین سماجت،

هاي موجود را درك نموده و عوامل تولید را براي ایجاد  ها فرصت آن سازمان لهیوس است که به

هاي کارآفرین داراي مشخصات  سازمان .کنند صورت خالقانه ساماندهی می هافزوده ب ارزش

ها اغلب آماده تغییرند و معتقدند که هر چیزي که درگذشته بوده، لزوماً نباید  اي هستند آن ویژه

ها و  ها بیشتر دنبال چیز جدیدي هستند و بر اساس توانایی این سازمان. در آینده باشد و بالعکس

  .کنند خود عمل میهاي  خالقیت

منجر به کارآفرینی شود اما این در  تواند یمگفت خالقیت کارکنان  توان یمدر پایان 

ي ها تیفعالي شخصی براي شروع و ادامه ها ییتواناصورتی است که خودکارآمدي و باور به 

اینکه  ازجملهیی روبرو بود؛ ها تیمحدوداین پژوهش با . کارآفرینی در فرد نهادینه شود

 حاصل نتایج توان و نمی شد انجامشهر بیرجند  وپرورش آموزشبین کارکنان  در حاضر ژوهشپ

 ها سازماناین مطالعه در دیگر  شود یمپیشنهاد  .داد تعمیم ها سازمان یا نقاط سایر به را آن از

 باالیی سطوح داراي که کنند انتخاب را افراديها  سازمان شود یمهمچنین پیشنهاد . انجام شود

 دارد وجود کار انجام براي رفتارشان در الزم يها زهیانگافراد  این زیرا باشند خودکارآمدي از

  .ي کارآفرین شودها تیفعالبا زمینه نوآوري و خودکارآمدي، منجر به  تواند یمکه 
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