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 چکیده

های آنان منـابع انسـانی ترین سرمایهاند که مهمها دریافتهمدیران سازمان

رود و هیچ ها به شمار میهمی در موفقیت و پیشرفت آناسـت که عامل م

سـازمانی بـدون آن نخواهـد توانست به تمام اهداف موردنظر خود دست 

ها پژوهش یابد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در پیش برد اهداف سازمان

بررسی تأثیر خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار پیش رو با هدف 

جامعه آماری این  .نقش میانجی کارآفرینی انجام شده است.نوآورانه با 

اند که با نفر از کارکنان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده 555پژوهش 

نفر  225گیری که به واسطه جدول مورگان انجام شده است استفاده از نمونه

به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه 

(،رفتارهای نوآورانه )هانگ 25۰5تاندارد خودکارآمدی شغلی )سارجی، اس

روایی بوده است. ( 2552(،کارآفرینی )هاگس و مورگان،۰۹۳2و همکاران 

ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ ظاهری پرسشنامه تأیید شد و پایایی آن

فی ی نهایی به روش تصادپرسشنامهبه دست آمد.  2/5برای سه متغیر باالی 

ساده در دسترس، در اختیار اعضای نمونه آماری قرار گرفت. پس از 

ها، با توجه به غیر نرمال بودن، دادهای پژوهش، با آوری پرسشنامهجمع

مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج  SMART PLS 3افزار استفاده از نرم

تحلیل نشان داد که خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه 

ارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر ندارد. خودکارآمدی ک

کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر  خالقانه کارکنان بر کارآفرینی

تأثیر دارد. کارآفرینی بر رفتار نوآورانه کارمندان آموزش و پرورش 

 شهرستان مهر تأثیر دارد.

ار نوآورانه، خودکارآمدی خالقانه کارکنان، رفت واژه های کلیدی:

 کارآفرینی کارمندان، آموزش و پرورش مهر

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

Managers of organizations have found that their most 

important assets are the integrity of integrity, which is an 
important factor in their success and progress, and that no one 

will achieve all its desired goals. Given the importance of 

human resources in the pursuit of organizations 'goals aimed at 
examining the impact of employees' creative self -efficacy on 

innovative behavior with the intermediary role of 

entrepreneurship. The use of sampling made by the Morgan 
table is 225 people as sample. The assessment of this research 

has been the standard job self -efficacy questionnaire (Sarji, 2), 

innovative behaviors (Hang et al.), Entrepreneurship (Hugs & 
Morgan, 2007). The apparent validity of the questionnaire was 

confirmed and their reliability was obtained by the Cronbach's 

alpha coefficient for three variables above 0.7. The final 
questionnaire was given to the statistical sample members in a 

simple random way. After collecting the questionnaires, due to 

the abnormalities, the research data were investigated using 
Smart Pls 3 software. The results of the analysis showed that 

the creative self -efficacy of employees did not affect the 

innovative behavior of Mehr city education staff. Employees' 
creative self -efficacy affects the entrepreneurship of Mehr city 

education staff. Entrepreneurship has an impact on the 

innovative behavior of Mehr city education staff. 

Keywords: 
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employee entrepreneurship, seal education
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 خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی ریتأثبررسی  سیده فاطمه موسوی و عادل کولک :

  مقدمه

های مختلف برای دوام و بقاء ناگزیرند خود را با تغییر و عصر حاضر، عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نام گرفته است. سازمان
خود را نیز به روز  ینیروی انسان ،یه هماهنگ کرده و به موازات تغییرات سخت افزاری و نرم افزارسابق یتحوالت پرشتاب و ب

 ت،یریمـد نینـو یهاراستا، نظام نیجامعه و به ویژه مخاطبان و مشتریان خود باشند. در ا یهاخواسته یکرده تا بتوانند پاسخگو
ترین نیازهای عصر حاضـر تربیـت از مهم(. 4331فرجاد و همکاران، یدانند )رجبیسـازمان م یـیترین دارارا مهم یمنـابع انسان

بسیاری در مورد این موضوع  . دانشمندانمختلف جامعه حضـوری فعال و منطقی داشته باشند یهاکه بتوانند در عرصهاست  افرادی
آلبرت بندورا مفهوم خودکارآمدی را به که خودکارآمدی  کندیماز جمله آلبرت بندورا بیان  اندکردهخودکارآمدی شغلی اظهار عقیده 

قضـاوت فـرد در "خودکارآمـدی بـه (. 2441 ،4عنوان بخشی از نظریه مهم یـادگیری اجتمـاعی، گسـترش داده اسـت )ردموند
باورهـای خودکارآمدی  (4332 شود )سـیف،یگفتـه م "آمیز یک تکلیف یـا کـار خـود بـرای انجـام موفقیت یهاییمـورد توانا

عامل مهمی در نظام که خودکارآمدی  خود انرژی صرف کرده و تا چه میزان در برابر موانع یهاتیکه افراد برای فعال کندیتعیین م
عملکرد مؤثر، که هم به  . در واقع ایجاد خودکارآمدی در افراد منجر به ایجادکنندیممقاومت  شایستگی انسان است یسازنده
خودکارآمدی مسیر  (.4333 و همکاران، شیخیشود )یم ها نیازمند استها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارتمهارت داشتن

عنوان یک باور در مورد توانایی برای داشتن تجارب شغلی موفق مانند انتخاب یک شغل، خوب انجام دادن و پافشاری و شغلی به
فایت و کو ارزش خود، احساس  عزت نفس خودکارآمدی به احساس(. 244۲، 2احمدی)مداومت در آن شغل تعریف شده است 

، همچنین بندورا خودکار آمدی را به عنوان یک میانجی مهم در راه اندازی، کسب و شودیکارایی در برخورد با زندگی اطالق م
الً در چهار حوزه عملکرد یعنی انتخاب اهداف، نگهداری ابراز یک توانایی توصیف کرده است. افراد دارای خود کارآمدی باال معمو

؛ به دهندیادگیری و عملکرد، واکنش در مقابل شکست و ناکامی عملکرد بهتری از خود نشان میتالش و پشتکار، میزان بازبینی 
که  ؛کندیرسیم موی در نظریه خود تصویری از رفتار انسان را ت (.2444بندورا،دارد )عبارتی خودکارآمدی همراه با خالقیت نام 

از احساس تسلط فرد درباره توانایی  یا: خودکارآمدی درجهدیگویترین عنصر آن خودکارآمدی است و در تعریف خودکارآمدی ممهم
در بهداشت روان و  یاکننده خود، عامل تعیین یهاییو توانا هاتیانجام عملکردهای موردنظر است. باور انسان نسبت به ظرف

بی تردید کارآفرینی نقشی اساسی در (. 3،244۲النگ و همکارانمختلف زندگی همچون شغل است ) یهاموفقیت او در عرصه
رسیدن به توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد دارد و بر این اساس مدیران و کارآفرینان نقش اصلی در این عرصه را 

توجه به اهمیت نقش خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه به واسطه کارآفرینی  با (.4333ی و حیدری،جاللکنند )یبازی م
 .رسدیمدر محیط کار ضرورت انجام این پژوهش در آموزش و پرورش شهرستان مهر الزم بنظر 

 

  پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی-
آن بر  ریهای رهبری بر جو نوآوری و تأثسبک ریاین پژوهش با هدف بررسی تأثکه  اندکردهبیان  (4144همکاران )و  من اکرادلو 

کارکنان با نقش تعدیلگر خودکارآمدی خالقانه و نقش میانجی اعتماد و هویت فردی اداره کل فناوری اطالعات سازمان  تیخالق
ها از روش مدلسازی . برای آزمون فرضیهباشدیقق ساخته مها پرسشنامه محامورمالیاتی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده

ها به غیر از استفاده شده است. همه فرضیه SmartPLS معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار
گرا و های رهبری تحولکارگیری سبکشدند. همچنین با به دییهایی که مربوط به اعتماد و خودکارآمدی خالقانه بودند، تأفرضیه
های خالقیت کارکنان نوآوری در سازمان ایجاد نمود و بدین ترتیب شاخص توان جوگرا و نیز هویت بخشی به کارکنان میتعامل

 .ارتقاء خواهد یافت
پرداخته و  "رینیخودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه: نقش رهبری کارآف راتیتأث"( به بررسی 4333حیدری فر )و  جاللی
. این پردازدیخودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه: نقش رهبری کارآفرینی م راتیپژوهش حاضر نیز به تأث اندکردهبیان 

 یها. نتایج پژوهشباشدیکیفی، به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت؛ )توصیفی تحلیلی( م یشناستحقیق به لحاظ روش
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 ریخالقیت پیروان خود را تحریک کنند. به منظور ارائه شواهد قوی در زمینه تأث توانندین دادند که رهبران جدید ممختلفی نشا
سبک رهبری بر خالقیت، در این مقاله به بررسی نظام مند مطالعات تجربی منتشر شده در این زمینه پرداخته شده است. پس 

یش خالقیت کارکنان، در جهت افزایش نوآوری در سازمان و بهبود فرایندهای سازمانی از این اطالعات برای افزا توانندیرهبران م
، بازخورد دادن و هایریاستفاده کنند، به عنوان مثال با افزایش خودکارآمدی کارکنان از طریق افزایش مشارکت آنان در تصمیم گ

 .به این هدف دست یافت توانیروانی کارکنان )نظیر اعتماد به نفس، امید، خوش بینی و انعطاف پذیری( م یهاهیشکوفایی سرما
وپرورش نقش میانجی خالقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش"( به بررسی 4333) اریاله 

خودکارآمدی  در رابطه بین خالقیت کارکنان اضر با هدف تعیین نقش میانجیمطالعه حکه  اندکردهپرداخته و بیان  "شهر بیرجند

ها با استفاده از مدل معادالت ساختاری وپرورش شهر بیرجند انجام شد. تجزیه وتحلیل دادهآموزش ارکنانکارآفرینی ک و شغلی

در  خالقیت کارکنان برازش در حد مطلوب قرار دارد این امر نشان دهنده برازش مناسب مدل نقش میانجی یهانشان داد شاخص

خودکارآمدی  وپرورش شهر بیرجند است. همچنین بینشآموز کارآفرینی کارکنان و خودکارآمدی شغلی رابطه بین

کارآفرینی  و خالقیت کارکنان وپرورش شهر بیرجند رابطه وجود دارد. بینآموزش کارآفرینی کارکنان و شغلی
 .وپرورش شهر بیرجند رابطه وجود داردآموزش کارکنان

 

 یخارج نهیشیپ
 حال، نی. با اشوندیم لیتبد انینیبه کارآفر یاریبس لیکاران به دالاند که ورزشکرده انی( ب2424) 1همکاران و دیبا کیار

 دهدیها نشان ممتن و مصاحبه یکدگذار زیاند.. آنالکرده ینیکارآفر دگاهیکاران از دشروع به جلب توجه ورزش راًیپژوهشگران اخ
 بیترک نی. اکنندیم و ورزشکار درک نیعنوان کارآفر-خود به تیهو یهااز نقش یتوجهقابل یانکاران اغلب با هم پوشکه ورزش

 هینظر یبرا نهیزم نیدر چند هاافتهی نی. اگذاردیم ریتأث سیتازه تأس ینیکارآفر تینقش هو کی یریگبه نوبه خود بر شکل
 .رندیگیمورد استفاده قرار م ینیرآفرکاران در گذر از ورزش به کاکمک به ورزش یو عمل برا ینیکارآفر

نسل جوان کارمندان و  یبه مفهوم و هدف برا دنیبه قوت بخش ازیبر ن دیمطالعه با تأک نیا ی( به بررس2424) 5و همکاران ونیاست
و  یعنوم یچگونه رهبر دهدیکه نشان م کندیم شنهادیرا پ یمطالعه مدل نیراستا، ا نینقش دارد. در ا ،ینوازمهمان تیماه یایاح

محور مرتبط هستند.  یمشتر ریفراگ یو رفتارها یبه خودکارآمد یرفاه معنو قیاز طر میمستق ریو غ میبه طور مستق یجانیهوش ه
 قیقرار گرفت و از طر شیناظر مورد آزما 53و  231کارمندان هتل  یاز سو شدهیآورجمع یهابا استفاده از داده قیتحق اتیفرض

در ارتباط با رفاه  یجانیو هوش ه یمعنو ینشان داد که رهبر هاافتهیقرار گرفت.  لیو تحل هیمورد تجز یخط ریغ یابرآورده
 در ارتباط هستند. یخالقانه، و خودکارآمد یرفتارها ،یمعنو

 

 ی پژوهشهاهیفرض

 دارد.خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر  .4
 خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر کارآفرینی کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر دارد. .2
 کارآفرینی بر رفتار نوآورانه کارمندان آموزش و پرورش شهرستان مهر تأثیر دارد. .3
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 خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی ریتأثبررسی  سیده فاطمه موسوی و عادل کولک :

 

 پژوهش مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 (2441الکساندر و همکاران،) پژوهشمدل مفهومی  .4شکل  

 
 

 روش شناسی پژوهش

ابزارهای مورد استفاده در این پرسشنامه استاندارد است که از روایی و پایایی  باشد.روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می
 گزارش شده است. 4الزم برخوردار است که به شرح زیر در جدول

 . پایایی آلفای کرونباخ متغیرها۱جدول 
 متغیر آلفای کرونباخ

 خودکارآمدی خالقانه 47۲۲1

 رفتار نوآورانه 47144

 کارآفرینی 47346

 
با توجه به اینکه میزان آلفای کرونباخ گویه های پژوهش تایید شده است در نتیجه می توان گفت پرسشنامه این پژوهش از روایی 

 برخوردار است.و پایایی الزم 
 

 یافته های پژوهش

های آماری توصیفی های آماری استنباطی و روشتوان به دو دسته روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش را میروش
های های آمار توصیفی استفاده شده است. روشاز روش دهندگانپاسخهای عمومی تقسیم کرد. برای بررسی و توصیف ویژگی

 smartاز  هادادهبرای تحلیل اولیه  قیدر این تحق .اندشدهآماری استنباطی مورد استفاده نیز در زیر به اختصار توضیح داده 

pls13.28  شده استاستفاده  یخط ونی، از مدل رگرستحقیق یهاهیفرضو برای آزمون. 
 

 آمار توصیفی

 . آمار توصیفی۲جدول 
 یتجمع یدرصدفراوان یتجمع یفراوان یدرصد فراوان یفراوان نمونه 

 جنسیت
 56.4 56.4 56.4 42۲ زن

 100.0 43.6 43.6 31 مرد

 سطح تحصیالت

 52.4 52.4 52.4 118 کارشناسی-کاردانی

 98.2 45.8 45.8 103 ارشد کارشناسی-کارشناسی

 100.0 1.8 1.8 4 دکتری-ارشد کارشناسی

 

 خالقانهیخودکارآمد رفتار نوآورانه
 کارکنان

 کارآفرینی
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 هاآزمون نرمال بودن داده
 عیعدم تقارن تابع توز ایاز تقارن  یاریمع ی. چولگشودیها آزمون مداده یدگیو کش یها چولگمنظور آزمون نرمال بودن دادهبه
مثبت و  یباالتر چولگ ریبه سمت مقاد یدگینامتقارن با کش عیتوز کی یصفر و برا یکامالً متقارن چولگ عیتوز کی ی. براباشدیم

. تاس عیتوز کینشان دهنده ارتفاع  یدگیاست. کش یمنف یتر مقدار چولگکوچک ریبه سمت مقاد یدگیکش انامتقارن ب عیتوز یبرا
. باشدیم 3نرمال برابر  عیتوز یبرا یدگیاست و مقدار کش ممیدر نقطه ماکز یمنحن یاز بلند یاریمع یدگیکش گریبه عبارت د

 ینرمال است. برا عیبودن قله از توز ترنیینشانه پا یمنف یدگیو کش االترنرمال ب عیمورد نظر از توز عیقله توز یعنیمثبت  یدگیکش

ها داده یدگیو کش یچولگ یبررس جینتا است لذا  غیر نرمالبیانگر این است است که دادها ها داده یکه پراکندگ t عیمثال در توز

 (ارائه شده است.3در جدول )

 ها. آزمون نرمال بودن داده0جدول 
 
 
 
 
 

 آمار استنباطی
اجرا گردید تا بتوان در قالب قوانین آمار استنباطی به کشف الگوها در نمونه و تعمیم  Smart Plsافزار ابتدا مدل پژوهش در نرم

گردد. ی( درونی)ساختاری( ارائه میریگاندازهآن به جامعه پرداخت. الگوهای کشف شده در نمونه پژوهش حاضر در قالب بیرونی)
و متغیرهای  سؤاالتگردد و محقق باید یکبار روابط بین افزار اجرا میکوواریانس محور تنها یک مدل در نرمالبته با توجه به ماهیت 

مکنون را در قالب مدل درونی به سنجش گذارد. بنابراین  در این قسمت از پژوهش ابتدا به آزمون مدل بیرونی که به بررسی پایایی 
 .میپردازیمدر قالب مدل درونی بر آمده از ادبیات پژوهش  به آزمون فرضیه ها و یکبار نیز میپردازیمو روایی سازه است 

 
 

 استاندارد بیضر نیدر حالت تخم یرونیب هیمدل اول ریتصو .۲شکل

 حداکثر
 یچولگ یدگیکش حداقل

 پژوهش یرهایمتغ تعداد

43 3 422/4  212/4  خودکارآمدی خالقانه 16 

45 5 26۲/43-  31۲/4  رفتار نوآورانه 16 

45 1 1۲6/4  541/4  کارآفرینی 16 



 خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی ریتأثبررسی  سیده فاطمه موسوی و عادل کولک :

 ی مدل بیرونی هاآزمون
 را دارند  471همه سوال ها بارعاملی باالتر از  شودیمی بارهای عاملی در مدل مربوط به بارهای عاملی مالحظه مشاهدهپس از 

 شده است. دییتأبنابراین این قسمت پژوهش 
 

 گیری پژوهشهای اندازهبررسی برازش مدل

 روایی واگرا-
 گیرد.قرار می سنجش موردشاخص توسط سه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی  پایایی

(، اکنون نوبت بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی PLSها در روش حداقل مربعات جزئی )تحلیل دادهمطابق با الگوریتم 
هایش به واریانس کل ها بیانگر نسبت واریانس بین هر سازه و شاخصترکیبی است. ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سازه

شناخته شده است. نتایج بررسی ضرایب پایایی زیر شده است.  قبول قابلیزان م عنوانبه ۲/4باشد. ضریب پایایی باالتر از سازه می
ها ضریب پایایی ترکیبی قابل قبولی دارند. همچنین ضریب پایایی کرونباخ مطابق با نتایج قابل مشاهده در جدول زیر، تمامی عامل

یک سوال توجه می کند یعنی معنای واقعی پایایی  باشد؛  پایایی اشتراکی که به معنای تعمیم پذیرینیز در حد قابل قبول می
توان نتیجه گرفت که پرسشنامه پژوهش از پایایی باشد. بنابراین می 5/4محسوب می شود که مقدار قابل قبول باید باالتر از 

 شود. گیری نیز تأیید میمناسبی برخوردار است. در نتیجه مناسب بودن مدل اندازه

 سشنامه. ضرایب پایایی پر0جدول
 آلفای کرونباخ متغیر

 

 پایایی ترکیبی

 

 پایایی اشتراکی
COMMUNALITY>0,5 

 47۲11 0.957 0.950 خودکارآمدی خالقانه

 47133 0.930 0.924 رفتار نوآورانه

 47644 0.970 0.966 کارآفرینی

 
 475های مدل مقدار مالک حداقل برابر برای تمامی سازههمانطور که در جدول قابل مشاهده است، مقدار خروجی حاصل از انجام 

 شود.گیری تأیید میهای اندازهبدست آمده است، در نتیجه مدل و برازش مدل
 

 روایی همگرا
 AVE اساس بر مدل های روایی همگرای سازهالف( 

 AVE. روایی همگرای سازه های مدل بر اساس 0جدول 
 AVE متغیر

 0.670 خالقانهخودکارآمدی 

 0.590 رفتار نوآورانه

 0.643 کارآفرینی

گزارش شده است بنابراین روایی همگرای پژوهش   5/4تر از خوشبختانه کلیه ضرایب روایی همگرا در این قسمت پژوهش بزرگ
 .شودیم دییتأتوسط این آزمون نیز 

 باشد. CR>AVEکه  CR ,AVEب (آزمون مقایسه 

 CR>AVEخوبی نشان دهد که ی باشد که بهاگونهباید نتایج حاصل از این دو آزمون به  2443بر اساس نظریه هنسلر در سال 
 + است.4و  4-بین  رهایمتغاست  و ضریب همبستگی بین این 

 CR ,AVEآزمون مقایسه .5جدول

 ردیف گویه ها آزمون میانگین واریانس  استخراجی پایایی ترکیبی

 4 خالقانه یخودکارآمد 0.670 0.957

 2 نوآورانه رفتار 0.590 0.930

 3 ینیکارآفر 0.643 0.970
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  است. تربزرگ AVEاز  رهایمتغکلیه CRکه ضرایب   دهدیمخوشبختانه نتایج حاصل از انجام این آزمون نشان 

 های پژوهشبررسی فرضیه

 
 ضریب معناداری. تصویر مدل اولیه بیرونی در حالت تخمین 0شکل

 های پژوهش. بررسی فرضیه6جدول
 نتیجه Tآماره آزمون  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 تائید 313/4 4۲3/4 رفتار نوآورانه خودکارآمدی خالقانه کارکنان

 

 دییتأ 431/13 47323 کارآفرینی کارمندان خودکارآمدی خالقانه کارکنان

 شد دییتأ 31/1 642/4 نوآورانه کارمندانرفتار  کارآفرینی

 بحث و نتیجه گیری
و  ییدارا نیترمتخصص و ماهر را بزرگ یِمنابع انسان شمندان،یاز اند یاریاست که بس تیحائز اهم یبه قدر یانسان هیتوسعه سرما

ست و آن را  ینگر یملّ هیسرما کیبه آموزش و پرورش به عنوان  دیبا لیدل نی. به همکنندیجامعه قلمداد م کی یاصل هیسرما
 یو علم یآموزش یبه حساب آورد. امروزه نهادها شود،یم یگذارهیو سرما رهیها ذخدر وجود انسان که هاهیسرما نیترجزء با ارزش

نهادها  نیو از ا شودیمحسوب م یرشد و توسعه هر کشور یاساس یهاهیو از پا یمهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماع یاز ابزارها
نظام  تیفیک ینهاد و بهبود نیا تیخود را به تقو یبودجه اجتماع از یها بخش بزرگلذا دولت شودیم ادیبه عنوان صنعت رشد 

گفت که امروزه  توانیم جهیدر نت دهندیهاست، اختصاص مها و ارگانسازمان یاثربخش ای یکارآمد یعنیآن  یجهیو نت یآموزش
ها در آن ییبـه توانـا یعـال زشآمو یهادر مؤسسه ینوآور ،یآموزش ستمیاطالعات و اوج گرفتن س یهایفناور عیبا رشد سر

در  تواندیم یدر آموزش عـال یاشـاره دارد. نوآور ـدیجد یسـازمان یهامحصـول بـا روش ـای نـدیفرا ـکی یو اجـرا ـدیتول
ارائه و انتقـال دانـش  جاد،یا یهاتیفعال فیدر ط قاتیبه عنوان عامل ارائه آموزش و تحق یعال التیتحصـ یمرکـز فیوظـا

 هادهیآن ا یسپس برا دهد،یم صیمشـکل را تشخ ـکیاسـت کـه ابتـدا فـرد  یاچندمرحله یندی. رفتار نوآورانه فراابدی ختصاصا
 ـای یکـاربرد ـهینمونـه اول ـکیو سـرانجام،  کندیها کار ماز آن تیارتقـا و حما یبـرا کند،یم جـادیا ـدیجد یو راهکارهـا

کارکنان بارور  تیرا فراهم کنند تا استعداد و خالق یطیشرا دیها بارو سازمان نی. از اکندیم دیتول زماناسـتفاده سا یبـرا یمـدل
 ینوآور یهاتیفعال یگروه ای یطور مستمر به صورت فردبه ید و به راحتکنن دایپ ینیو کارآفر تیخالق هیها روحشده و همه آن

موجود،  یهاو روش ندهایدر محصوالت7 خدمات7 فرآ راتییتغ جادیا یمفهوم توانمند هب یو نوآور تیخود را به اجرا در آورند. خالق
و ارائه کاالها و خدمات ... در همه  دیتول ل،یو تحل هیتجز ،یزیبرنامه ر ،یسازمان یندهایدر فرآ دیالزام و ضرورت، با کیبه عنوان 

آموزش و  گاهیگرد. با توجه به جا نیدر جوامع دانش محور تضم ،هاسازمان نیا اتیتا بقاء و ادامه ح ردیسطوح موردتوجه قرار گ



 خودکارآمدی خالقانه کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی کارآفرینی ریتأثبررسی  سیده فاطمه موسوی و عادل کولک :

سازمان بر  نیا یاهداف آموزش شبردیکارکنان در پ یکشور و نقش مهم یسازمان برا نیا تیپرورش مهر در استان فارس و اهم
 .قرار گرفت لیو مورد تحل یمسئله بررس نیا یبررس تیعهده دارند ضرورت اهم
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