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 چکیده

 شهرداری شغلی در انگیزش میانجی نقش با نوآورانه رفتار بر کارآفرینی به گرایش تأثیرگذاری بررسی حاضر تحقیق هدف

. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه دهند میتشکیل  تهران شهرداری جامعه آماری این تحقیق را کارکنان. باشد میتهران 

نمونه انتخاب  عنوان بهنفر  971عداد نمونه که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به ت شود میاز جدول مورگان استفاده 

 پیمایشی است. ابزار-شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی

 همحاسب 7/1کرونباخ باالتر از  آلفای ضریب از استفاده پرسشنامه با ، پایاییباشد می پرسشنامه اطالعات این تحقیق گردآوری

آزمون مدل معادالت ساختاری و  از ها داده یلو تحل یهتجز یبرا .شده برخوردار است تائیدپرسشنامه از روایی و اعتبار . شد

 تائیدمورد  را نوآورانه رفتار بر کارآفرینی به گرایش تأثیرگذاری ها دادهنتایج تجزیه و تحلیل  .است شده استفاده Pls افزار نرم

 کارکناندر میان  نوآورانه رفتار بر کارآفرینی به گرایش تأثیرگذاریشغلی در  یج نشان داد انگیزشقرار داد، همچنین نتا

 نقش میانجی دارد.تهران  شهرداری

 

 شغلی انگیزش، نوآورانه رفتار، کارآفرینی به گرایشهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 شده جهان در مهم تحقیقاتی همچنین و اقتـصادی -ـاعیاجتم موضـوع یـك بـه تبـدیل اخیـر، کـارآفرینی ی دهه دو طی در

اجتماعی واقع شده و این  روابط از ای شبکه در کارآفرینی فرآیندی است کهدر این شرایط متغییر (. 2192، 9) ویلکو است

ر عوامل اقتصادی، ویکلن معتقد است که عالوه ب. روابط می تواند رابطه کارآفرین را با منابع فرصتها، محدود یا تسهیل نماید

(. 9911)پیرایش و همکاران،  عوامل غیر اقتصادی نظیر شبکه روابط اجتماعی نیز می تواند بر پدیده کارآفرینی تاثیر گذار باشد

. در این میان کارآفرینان به طور خاص باشد مییك منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح  عنوان بهامروزه نیروی انسانی 

تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد  (.9919مؤثرتر در فرایند توسعه اقتصادی اند )سپهوند، دارای نقش 

کارآفرینان در یك کشور همبستگی مثبت وجود دارد زیرا کشور که دارای تعداد زیادی کارآفرین باشد از محرک های تجاری و 

انسانها به گونه ای پرورش می یابند که خود در جهت خلق کار قدم در فرایند کارآفرینی،  .اقتصادی قویتری برخوردار است

در دنیای امروز، ایجاد مشاغل نوین برای (.9911بردارند و نیز فعالیت های مرتبط به آن منعکس گردیده اند )حبیبی و هاشمی، 

 (.2197، 2)میراندا و همکاران باشـد ادامه حیـات و پویـأیی اقتـصادکـشورها بـسیار ضـروری مـی

به  به آن پرداختن ضرورت و مختلف جهان کشورهای اقتصادی توسعة و رشد در کارآفرینی اهمیت که است متمادی سالیان

به  قرن زمان مقیاس از آن تغییرات شکل که جهانی در میگیرد، زیرا قرار تأکید و تأیید ناپذیرمورد اجتناب واقعیت یك صورت

 و (. با توجه به اینکه کارآفرینی9912است )نظریان،  توسعه و ها، بقاء سازمان برای اصل است، مهمترین شده تبدیل ثانیه

 است حدی به تغییرات سرعت و تنوع .میکنند کلیدی ایفا نقش مختلف جوامع اقتصادی پیشرفت و توسعه روند در کارآفرینان

 منظور ی دیگر، به سو از نو و خلّاق روهاینی واداشتن و سو یك از تفکّر شیوة ارتقاء و فکر تولید به سرعت بخشیدن که

 بر کارآفرینی به گرایش تأثیرگذاری از اینرو در این تحقیق به بررسی دارد فراوانی اهمیت نو تحوالت و تغییرات این با هماهنگی

 .شغلی در شهرداری تهران می پردازیم انگیزش میانجی نقش با نوآورانه رفتار

  

 بیان مسئله

یکی از اصلی ترین پایه های رشد اقتصادی شمرده می شود. اکنون در  عنوان بهآن،  سمت به سازمان حرکت و یکارآفرینامروزه 

کارآفرینان سازمانی شناخته شده اند که باعث تحـول بزرگـی در زمینـه هـای      عنوان بهعرصه جهانی افراد خالق، نوآور و مبتکر 

. امروزه که کار و فعالیت شکل تازه ای به خود گرفته و به سوی خود (9919)جعفری نیا و همکاران،  صنعتی و تولیدی شده اند

قـرن  .کارفرمایی و خود اشتغالی در حرکت است، چرخ های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکـت در مـی آیـد   

هـای حیـات    تکنولـويیکی، چرخـه  سریع تغییـرات   بیست و یکم با سازمانهایی پیچیده، پویا و متحـول همـراه مـیباشـد و نـرخ

، 9گلدسـتین و همکـاران  سرعت به محیط رقابتی اکثر شـرکتهـا منتقـل شـده اسـت ) کوتاه تولید و رقابـت جهـانی شـدید، بـه

باید توجه داشت که کارآفرینان تنها به ایجاد فرصت های شغلی جدید نمی پردازند، بلکه بـا سـاختار، تفکـر، تحـرک و     (. 2190

، کابـاران زاد زم دست به تخریب خالق می زنند تا از دل ویرانه های کهن بنای رفیع آبادانی و پیشـرفت را برافرازنـد )  فرهنگ ال

9919.) 
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یـك راه حـل اساســی بــالقوه    عنوان بهکارآفرینی  گذشـته بـسیاری ازکـشورهای در حـال توسعه از جمله ایران به طـی دهـه

ی کشور از جمله عدم کارایی در اقتصاد، افـزایش نـرخ بیکـاری، تعـداد بـیش از انـدازه فـار         رو بـرای مـشکالت گوناگون پیش

 (.9919)ثنایی پـور،   اند التحصیالن و ناتوانی بخش خـصوصی و دولتـی در ایجـاد شـغل بـرای آنهـا، توجه جدی مبذول داشته

در  تیریدانش و مـد  یریبکارگیباشد.م و کارآفرینیاز دانش و استفاده  تیو خالق ینوآور هیرا بر پا امروز یایدن یتوسعه اقتصاد

اهـل فکـر،    یروهـا ین یبنگـاه اقتصـاد   كیـ  یهـا  هیسرما نیامروز بزرگتر یایدن دراست.  تیو خالق ینوآور یربنایهر جامعه ز

 (.9914، )عسگری ستندین نانیجز کارآفر یکس روهاین نیو خالق آنها هستند و ا رندهیادگی

  موارد اسـتفاده »  زایی  اشتغال»  و کلمه» کارآفرینی»  کلمه  ، ناخودآگاه در کشورمان  بیکاری  باالی  و نرخ  فعلی  دیاقتصا  در شرایط

کابـاران  شـود )  مـی   انجامد نیز استفاده می  ایجاداشتغال  به  که  اقداماتی  مجموعه  برای  کارآفرینی  و کلمه  است  پیدا کرده  مشابهی

کارآفرین نیروی محرکه و موتـور توسـعه اقتصـادی اسـت. وی مشخصـه کـارآفرین را نـوآوری        » 4شومیتر»ظر (. از ن9919، زاد

)والتر و  شود معتقد است که کارآفرین فردی است که باعث خلق بینشی ارزشمند از هیچ می» جفری تیمونز»داند. همچنین  می

ه است، لیکن بیشـتر نویسـندگان و صـاحب نظـران در مجمـوع      اگرچه تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه شد(. 2190، 2بلوک

فرآیند شناسایی فرصتهای اقتصادی، ایجاد کسب و کار و شرکتهای جدید، نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری  "کارآفرینی را 

(. کـارآفرینی،  2192 ،0) ویلکـو  شود از فرصتهای شناسایی شده می دانند که در نتیجه آن کاال ها و خدمات جدیدی عرضه می 

 و رشد اقتصادی های فرصت و ها زمینه از افراد شناخت افراد، افزایش در خالقیت و ابتکار رشد برای هایی زمینه وجود نیازمند

میگـردد   مناسـب، ممکـن   سازی زمینه و آموزشی های برنامه تمهید سایه در امر این که مهارتهاست و ها توانایی داشتن نهایتاً

 (.9914)روشن، 

این است کـه توجـه بـه کـارآفرینی و      یتوسعه تکنولوي و ثروت دیتول عالوه بر کارآفرینیاهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع 

آورد، مشـاغل   کـار مـی   شود، نوآوری را به بـازار  می کـارائی اقتـصادی منجـر بـه افـزایشنوآوری و انگیزش شغلی در سازمانها 

 میـانجی  نقـش  بـا  نوآورانـه  رفتـار  بـر  کـارآفرینی  بـه  گرایش تأثیرگذاری بررسیقیق حاضر به لذا در تحکنـد  جدید ایجاد مـی

 شغلی در شهرداری تهران می پردازیم. انگیزش

 

 پیشینه تحقیقات انجام شده

 انیسازم عملکرد بر کارآفرینی گیری جهت و سازمانی کارآفرینی تأثیر بررسی " عنوان با تحقیقی (9911) همکاران و پیرایش-

 درک یـك  توسعه مقاله این از هدف.اند داده انجام" زنجان استان صنعتی های شرکت در استراتژیك کارآفرینی میانجی نقش با

 متغیرهـای  کـه  داد نشـان  نتـایج  کـه  بـود  سـازمانی  عملکـرد  و کارآفرینی گیری سازمانی، جهت کارآفرینی میان رابطه از بهتر

 عملکـرد  بـر  اسـتراتژیك  کـارآفرینی  متغیـر  و بودند مؤثر استراتژیك کارآفرینی بر رینیکارآف گیری جهت و سازمانی کارآفرینی

 سـازمانی  عملکـرد  بـر  کارآفرینی گیری جهت و سازمانی کارآفرینی غیرمستقیم تأثیر دیگر طرف از. داشت مثبت تأثیر سازمانی

 .گرفت قرار تأیید مورد نیز

 بـا  شـرکت  عملکرد پویا، بر های قابلیت و کارآفرینی به گرایش تاثیر بررسی " عنوان با تحقیقی (9919) همکاران و نیا جعفری-

 عملکـرد  بـر  پویـا  های قابلیت و کارآفرینی به گرایش تاثیر بررسی به حاضر پژوهش.اند داده انجام"دوسوتوانی گری میانجی نقش
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 و کارآفرینانـه  شرکت، گرایش عملکرد بر توانیدوسو که دهد می نشان ها یافته. پردازد می دوسوتوانی گری میانجی نقش با شرکت

 بـر  کارآفرینانـه  گـرایش  تـاثیر  در دوسـوتوانی  گـری  میانجی نقش همچنین. دارند معناداری تاثیر دوسوتوانی بر پویا های قابلیت

 .شد تائید شرکت عملکرد

انجام داده اسـت  "زش و پرورش گیالن بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در آمو "( پژوهشی را با عنوان9912نظریان )-

در این تحقیق میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ پشتیبان و محرک خالقیت و نـوع آوری  

 412ابعاد سازمانی بر قابلیت ها و انگیزش فردی کارکنان مورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت. نتـایج حاصـل از بررسـی         عنوان به

شان داد که بین مؤلفه های عوامل سازمانی ذکر شده با قابلیت و انگیزش فردی کارکنان آمـوزش و پـرورش رابطـه    پرسشنامه ن

 معنی داری وجود دارد، اما رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و انگیزش فردی کارکنان به کارآفرینی دیده نمی شود.

ان بـرای کـارآفرینی مبتنـی بـر آمـوزش نـوآوری سیسـتماتیك        آماده سازی محقق "( تحقیقی با عنوان 2197) 7ریل و پاریس-

 های ایده تولید برای دانش آموزان ذهن کردن انجام داده است. در این مقاله بیان شده است برای ایجاد هر نوآوری موفق و باز"

ز رویکرد مبتنی بـر فنـاوری   باال، دانش آموزان باید به طور سیستماتیك آموزش داده شوند و استفاده ا نوآوری پتانسیل جدید با

 .شود میموجب تسهیل یادگیری 

انجـام داده است.بسـیاری از   "پیامد های تحقیق کـارآفرینی  چشـم انـداز سـازمانی     "( تحقیقی با عنوان 2190) 9والتر و بلوک-

اختصاص داده اند. با ایـن حـال، شـواهد    کشورها منابع قابل توجهی به ایجاد آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها و مدارس ابتدایی 

تجربی در بازده این سرمایه گذاری ها، از نظر ایجاد عالقه در کارآفرینی شغلی و فعالیت های کـارآفرینی متنـاقب بـوده اسـت.     

نتایج حاصل از آمار توصیفی و ماتریس همبستگی در این تحقیق نشان می دهد که رابطـه مثبتـی بـین آمـوزش کـارآفرینی و      

لیت های وجود دارد همچنین در این تحقیق رابطه متغییرهای در دسترس بودن سرمایه مالی، تصویر عمومی از کارآفرینان، فعا

 قرار گرفت. تائیددر دسترس بودن سرمایه های آموزشی با کارآفرینی مورد 

سیسـتم سـازگار آموزشـی در    مدیریت آموزش و پرورش کارآفرینی  یك چالش برای یـك   "( تحقیقی با عنوان 2192) 1ویلکو-

انجام داده است. در این تحقیق آموزش برنامه درسی پیش دانشگاهی با تمرکز بر شایستگی ها و برنامه هـای رسـمی و   "رومانی 

 غیر رسمی برای  آموزش کارآفرینی، آموزش مهارت های کسب و کار، مشاوره و هدایت حرفه به جوانان پیشنهاد شده است.

 

 فرضیات تحقیق

 رضیه اصلیف

 گرایش به کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی انگیزش شغلی تاثیر معنی داری دارد

 فرضیه های تحقیق

 بر رفتار نوآورانه تاثیر معنی داری دارد کارآفرینی به گرایش -9

 بر انگیزش شغلی تاثیر معنی داری دارد کارآفرینی به گرایش -2

 ورانه تاثیر معنی داری داردبر رفتار نوآ شغلی انگیزش -9
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 روش تحقیق

تهران  شهرداری شغلی در انگیزش میانجی نقش با نوآورانه رفتار بر کارآفرینی به گرایش تأثیرگذاری بررسی حاضر تحقیق هدف

 قیتحق نیا مناسب است.سازمانها  یحل مسائل اجرائ یبرا قیتحق جینتا رایاست ز یازنظرهدف کاربرد قیتحق نیا. باشد می

 قیاطالعات ازطرزیرا  یشیمایهاپرداخته وپ دهیپد طیبه شرازیرا  یفیتوصاست. یشیمایپ- یفیتوص ها داده یگردآور تیازنظرماه

 22111می باشند که تعداد آنها تهران  یهردار جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان ده است.یگرد یپرسشنامه جمع آور عیتوز

و برای نمونه گیری نیز در این تحقیق از  شود یم نیینفر تع 971نیز تعداد نمونه مورگان  با استفاده از جدولنفر میباشد که 

 از استفاده با پرسشنامه پایایی، باشد می پرسشنامه تحقیق این اطالعات گردآوری ابزار .شود میروش تصادفی ساده استفاده 

 یبررسدر این تحقیق برای . است برخوردار شده تائید اراعتب و روایی از پرسشنامه. شد محاسبه( 901/1) کرونباخ آلفای ضریب

 . ه استاستفاده شد یمعادالت ساختار آزمون مدلاز  قیتحق اتیفرض

 

 فرضیه های تحقیق آزمون وها  داده تحلیل تجزیه

 های تحقیق  یهفرض T-VALUES در حالت مدل معادالت ساختاری -1نمودار 
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 یه های تحقیقفرض استاندارد حالت در مدل معادالت ساختاری -2نمودار 

 
 بررسی فرضیه های تحقیق

 فرضیه اصلی تحقیق:

 گرایش به کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی انگیزش شغلی تاثیر معنی داری دارد

 شغلی بررسی نقش میانجی متغیر انگیزش -

وجود دارد که برای معناداری تأثیر میانجی  91آزمون سوبلبرای آزمون ارتباط یك متغیر میانجی، یك آزمون پر کاربرد به نام 

  شود میرود و از فرمول زیر محاسبه یك متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر به کار می

 
 شغلی انگیزش نتایج حاصل از آزمون سوبل متغیر-1جدول 

z-value Sb Sa b a 

99110 19129 19124 19291 19212 

 

 باشد می شغلی که بیانگر نقش میانجی متغیر انگیزش باشد می 9910باالتر از z-value مده مقداربر اساس نتیجه بدست آ

را  9و  1که مقدار بین  شود میاستفاده VAF 99نامای به برای تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره

 گردد کند که از فرمول زیر محاسبه میاختیار می

 

                                                           
10 Sobel Test  
11 Variance Accounted For  
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 یجه حاصل از آزمون تعیین شدت اثر غیر مستقیم نت-2 جدول

VAF c b a 

19979 19917 19291 19212 

. لذا در باشد می 19979برابر با  شغلی بر اساس نتیجه بدست آمده مقدار شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی انگیزش

رانه با نقش میانجی انگیزش شغلی تاثیر معنی داری دارد اصلی مبنی بر اینکه گرایش به کارآفرینی بر رفتار نوآو مجموع فرضیه

  مورد، مورد تائید قرار می گیرد.

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی تحقیق -3جدول 

 فرضیه های تحقیق فرضیه
ضریب 

 مسیر
T-VALUE 

نتیجه پیش 

 بینی

 تائید ٪11 2،091 19917 بر رفتار نوآورانه تاثیر معنی داری دارد کارآفرینی به گرایش اول

 تائید ٪11 2،441 19212 بر انگیزش شغلی تاثیر معنی داری دارد کارآفرینی به گرایش دوم

 تائید ٪11 9،729 19291 بر رفتار نوآورانه تاثیر معنی داری دارد شغلی انگیزش سوم

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات:

 راستای در شود می پیشنهادتهران  شهرداری دیران منابع انسانی دربه م؛  فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از-

 فعالیت اداری، تفویب مراتب سلسله کاهش برای ریزی برنامه  کنند گذاری سرمایه و ریزی برنامه کارآفرینی سازمانی ی توسعه

 و اصالح و تجربیات و دانش بادلت به افراد تیمی، تشویق کار پاگیر، تشویق و دست مقررات و قوانین پائین، حذف سطوح به ها

کارآفرینی و در راستای آن رفتار  توسعه موجبات آنها به توجه که است عواملی جمله از اطالعات به دسترسی روشهای بهبود

 برای سازمانی، تالش برون و سازمانی درون ارتباطات برقراری هدف با ریزی برنامهمیکند همچنین  فراهم سازمان در را نوآورانه

 مختلف های بخش مابین مطلوب ارتباطات برقراری هدف با ریزی برنامهسازمانها،  سایر با اطالعات سازمانی، تبادل نگرش تعالی

 تشویق جهت هایی انگیزاننده ایجاد با مطلوب و صحیح ارتباطات ایجاد از ارشد مدیران دیگر، حمایت سازمانهای با و سازمان

 که است عواملی جمله از دیگر سازمانهای و سازمان مختلف های بخش مابین مناسب اریهمک ایجاد برای سازمان در افراد

 .میکند فراهم سازمان در را نگرش شغلی مثبت، کارآفرینی سازمانی و نوآوری موجبات آنها به توجه

 

 فهرست منابع

 گیری جهت و سازمانی فرینیکارآ تأثیر بررسی(9911) محمد برندق ملیحه، ایمانی وحید، جعفری رضا، امیری پیرایش-

 بهره مدیریت زنجان، مجله استان صنعتی های شرکت در استراتژیك کارآفرینی میانجی نقش با سازمانی عملکرد بر کارآفرینی

 .42 صفحه تا 29 صفحه از ; 22 شماره9  94 دوره9  9911 ، بهار(مدیریت فراسوی) وری

 نوآوری بر اجتماعی کارآفرینی گیری جهت تاثیر میزان بررسی( 9911) محمود سید هاشمی، مجتبی معظمی، محمد حبیبی-

 ، صفحه9911 ، پاییز47 پیاپی شماره - 47 ، شماره92 کار، دوره و کسب مدیریت ، فصلنامه(تهران شهر کارآفرینان) اجتماعی

414-294. 
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 عملکرد پویا، بر های قابلیت و رآفرینیکا به گرایش تاثیر بررسی(9919) توران آور رزم، محمدرضا نورعلی، سعید نیا جعفری-

، 9 پیاپی شماره - 9 ، شماره2 دفاعی، دوره سازمانهای در نوآوری مدیریت دوسوتوانی، فصلنامه گری میانجی نقش با شرکت

 .994-999 ، صفحه9919 بهار

 کارآفرینی ویژگیهای پرورش تاثیر بررسی(. 9919) گیگلو، ایرج کریمی و زادقدیم، محمدرضا، سمندرحبشی، امامعلی کاباران-

 در نوین رویکردهای ملی کنفرانس. آباد پارس شهرستان ای حرفه و فنی آموزش مراکز  موردی مطالعه کارآفرینی توسعه بر

 .صنعتی مدیریت سازمان و تبریز کار، تبریز، دانشگاه و کسب مدیریت

 مجمع کار و کسب کارآفرینی، کمیسیون اریگذ سیاست و گذاری سیاست مفاهیم بررسی(. 9919) پور، هادی ثنایی−

 .191199 شماره نظام، گزارش مصلحت تشخیص

 های سرمایه میانجی نقش با انسانی منابع آفرینی ارزش بر سازمان گذاری سرمایه روشهای نقش(.9919. )سپهوند، رضا−

 -941 صفحات19 ، زمستان70 شماره وسوم بیست ، سال(تحول و بهبود) مدیریت مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه. انسانی

997. 

 و مدیریت، کارآفرینی علوم نوین های یافته پژوهشی علمی همایش ، دومین"سازمانی کارآفرینی"(. 9914) آرزو9 عسگری−

 .بنیادین فنون و علوم ترویج و توسعه ایران، تهران، انجمن آموزش

 و آموزش شناسی جامعه مجله.گیالن پرورش و آموزش در مانیساز کارآفرینی بر مؤثر عوامل بررسی(.9912) نظریان، زهرا-

 .977-291 صفحه شماره 9912 زمستان و ، پائیز9 پرورش، شماره
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