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 چكیده 
ر کارکنان هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی بر اساس انگیزش شغلی د

نفر از جامعه مذکور که به روش نمونه گیري تصادفي ساده انتخاب 951سازمان ثبت احوال بود. نمونه شامل 
شدند. جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي  انگیزش شغلی رابینسون، خودکارآمدی شغلی ریگز و کنایت و 

. پژوهش حاضر همبستگي از نوع تحلیل متعارف توصیف رفتار کارآفرینانه پیرس، کرامر و رابینز استفاده شد

شغلی پیش بینی کننده نشان داد که انگیزش  آنالیز واریانس چند متغیرهبود. تحلیل داده ها با استفاده از 

بین انگیزش شغلی و خودکارآمدی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی هستند و قویترین رابطه بین 
 .اردوجود د شغلی

 
 انگیزش شغلی، خودکارآمدی شغلی، کارآفرینی سازمانی.كلیدي:  هايواژه

 

  مقدمه -1
پذیری، بهره وری و  دنیای کنونی با شتاب فزاینده ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف

لی اجتماع کنونی وسیع کلمه رکن اص پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می کند. سازمان ها در معنای
رکن اصلی یا مرگ سازمانهاست. و بی شک این وظیفه  مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی و اند و مدیریت

)حسینی،  روند حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را هدایت کنند مدیران است که با توجه به اهداف سازمانی،
 (.9811 زادبیان، همایی و موسوی،

بزرگ  در حال تبدیل شدن به یک سالح انتخابي براي بسیاري از سازمانها به ویژه سازمانهاي انيسازم کارآفریني
مفهوم مدیریت به  است. ساختار سازماني مناسبترین فضا براي ایجاد کارآفریني در سازمان است و پس از تعهد

ساختاری که موجبات بروز و  .دباش گام بعدی تعیین ساختاری مناسب کارآفرینی میکارآفرینی در درون سازمان، 
 ( 9811، )سیفی سالدهی ظهور کارآفرینی را درسازمان فراهم آورد

مناسب در برابر تغییرهای پی  بقا و رشد سازمان ها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای واکنش به موقع و
حیطی را به موقع پیش بینی نمایند و بقای م در پی محیطی است. فقط سازمان هایی می توانند ضرورتها و تغییرات

 تمرکز و تاکید کنند.  باال بردن انگیزش شغلی کارکنانخود را در محیط دائما متغیر ادامه دهند که بر 
سوددهی و رضایت  امروزه یکی از اهداف بزرگ تمامی سازمان ها رسیدن به بالندگی سازمانی به منظور ارتقاء

وح نشان می دهد. لذا تک افراد سازمان به وض و پیشرفت را در تک انگیزش شغلییت شغلی می باشد، این امر اهم
بر انگیزش خویش بیافزایند و در ارتقاء شخصی و سازمانی خود در تالش  مناسبی که افراد بتوانند در آنایجاد شرایط 

 باشند اهمیت زیادی دارد.
 

سازمانی در محیط کار را تحت تاثیر قرار  سعه کارآفرینیریشه بسیاری از رفتارهای نوآورانه انسان و توطرفی از 
انگیزش شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است،  .دهد، وجود انگیزش شغلی در بین کارکنان است

شود. محققان  و باور افراد به کارآمدی شان در شغل و نیز احساس رضایت فردی می عاملی که باعث افزایش کارآیی
(. 9819دشتی،  اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین کند در این حالت فرد از شغلش راضی است )رحیم د،معتقدن

مانند حقوق و مزایا و روابط  ترکیبی از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه بیرونی،

                                                           

 .لامردواحد  دانشگاه آزاد اسلامي ،دانشيارگروه علوم تربيتي -

 .امارات واحد دانشگاه آزاد گرایش رفتار سازماني، يدولت تیریمد یدکتر یدانشجو -2

 .امارات واحد دانشگاه آزاد گرایش تطبيقي توسعه، يدولت تیریمد یدکتر یدانشجو 3
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سازمان، انگیزش کارکنان، رضایتي که از  یک شود فرد از شغلش راضی باشد. براي کارآیي محیط کاری، سبب می
  (.9811)دارابی، سازمان بسیار مهم است شغل خود حاصل مي کنند و دامنه تعهد آن ها به

در نظام سازنده شایستگی  خودکارآمدی شغلی کاربردهای وسیعی در موقعیتهای یادگیری و پیشرفت دارد و عاملی مهم
صورت ضعیف، متوسط و  موقعیتهای متفاوت به تلف با مهارتهای مشابه دراست. انجام وظایف توسط افراد مخ انسان

به تفاوت باورهای کارآمدی آنان وابسته است. خودکارآمدی بندورا  یا قوی و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت
 کاربردهای وسیعی در

کلینیکی، آموزشی،  ای بهداشتی،موقعیتهای یادگیری و پیشرفت دارد. مفهوم خود کارآمدی به طور وسیع در زمینه ه
شناختی، انگیزشی، کارایی و گزینشی بر  اجتماعی و سازمانی بکار می رود. باورهای کارآمدی از طریق فرایندهای

  ( 2192، آرشاد، جاوید و نواز ؛2112، گذارند )پاجارسعملکرد تاثیر می 
تصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و ( بیان می دارد؛ به دلیل تحوالت سریع اق9189هاشمی و همکاران )

نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش، احتیاج به یک بستر سازه مناسب جهت تولید 
ملی به شدت احساس می شود. پرداختن به مقوله کارآفرینی و تربیت و آموزش دانش آموختگان که دارای توانایی ها و 

زم برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب باشند از وظایف اصلی دولت محسوب می شود که می مهارت های ال
 تواند تولید ملی را افزایش دهد. 

و انگیزش شغلی بر  تحقیقی در ارتباط با رابطه تعهد سازمانی با عملکرد کاری و همچنین اثر رضایت( 2199) صمد
روش رگرسیون نشان داد که مولفه های  ام داده است. نتایج با استفاده ازاین رابطه را در شرکتهای تولیدی مالزی انج

سازمانی و عملکرد شغلی داشتند که منجر به افزایش  انگیزشی رضایت شغلی اثر تعدیل کننده بر رابطه تعهد
 .خودکارآمدی کارکنان در شغلشان می شد

موانع پریشان می  ها و دی کمتر در برابر استرسافراد با باورهای کارآم( 2112)طبق تحقیقات هافمن و اسکراو ،
امیدواری باالتری برخوردار بوده  شوند. در مقابل افراد با باورهای کارآمدی باال از هوش هیجانی و انگیزش شغلی و

 .و در مقابل مشکالت تحمل بیشتری از خود نشان می دهند
در ( 2112)و توماس ( 2112کنی ) (؛2112)ی؛ مگداد(2112) ؛ گاه گوآن گان(2118)؛ لی و چوی(2111)لمسا 

 همین
  .راستا به نتایج مشابهی دست یافتند

خودکارآمدی مسیر شغلی  پژوهشی با عنوان رابطه یادگیری سازمانی و( 9819) میر حیدری، سیادت، هویدا و عابدی
ش نشان داد که بین یادگیری نتایج این پژوه .با اشتیاق کاری مدیران در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انجام دادند

سازمانی با خودکارآمدی مسیر شغلی رابطه معنی داری وجود  سازمانی و اشتیاق کاری مدیران و نیز بین یادگیری
و انگیزش و رضایت از شغل باالتر باشد خودکارآمدی شغلی نیز افزایش می  دارد و هرچه سطح یادگیری سازمانی

 .یابد
تعاونی تولیدی  قیقی به بررسی نقش رهبری مناسب در ارتقای یادگیری در شرکتهایر تح( د9811نوربخش و توکلی)

فزایش انگیزش کاری کارکنان ا شهر تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری و ارتقای یادگیری فردی و
 .ن رابطه معنی داری وجود داردتوانمندی کارکنا یادگیری سازمانی و انجام فعالیتهای نوآورانه و بهبود احساسو نیز 

دانشگاه آزاد  به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان( 9811صفاری، ایازی و دعایی )
شغلی، سبک رهبری مدیر،  اسالمی واحد دماوند پرداختند. نتایج نشان داد که بین رضایت از ماهیت کار و انگیزش

فرهنگ سازمانی و تالش برای خلق  از همکاران و رضایت از ارتقای شغلی با رضایت از حقوق و مزایا، رضایت
  .روشهای نوآورانه رابطه معنی داری وجود دارد

گیري  بهره در عصر حاضر که تغییر و تحوالت محیطي از مهمترین چالشهاي فراروي سازمانها به شمار میرود،
الگوهاي فکري جدید،  ارچوبها و الگوهاي فکري جدید، شناسایيمناسب از استعدادها و تواناییهاي افراد در تدوین چ

بطور کلی ایجاد و توسعه انگیزش  هاي تولیدي و شناسایي نیازهاي واقعي مشتریان و بهبود مستمر خدمات و فراورده
کرده است. شان و رسیدن به کارآفرینی سازمانی اهمیت فزایندهاي پیدا  شغلی در جهت ارتقا باور افراد به خودکارآمدی

آیا انگیزش شغلی پیش  :پژوهش حاضر به دنبال پاسخ علمی به این سواالت است که لذا با توجه به اهمیت مطالب فوق
 می باشند؟ بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان

 

 روش پژوهش -2
بستگی است. روش گردآوری این مطالعه از لحاظ هدف از نوع کاربردي و از نظر روش از نوع تحقیقات هم

جامعه آماری در این تحقیق، شامل كاركنان سازمان ثبت احوال که نمونه ای  اطالعات به صورت میدانی بوده است. 
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( 2112پرسشنامه انگیزش شغلی )رابینسون ،نفر را به شکل تصادفی انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل  921به حجم 
(؛ پرسشنامه 12/1و ضریب آلفای کرونباخ )« کامال ً موافقم تا کامال مخالفم»  درجه ای2ماده در یک مقیاس 11با 

موافق  مخالف تا کامال ماده در طیف پنج درجه ای از کامال31( که دارای 9112)ریگز و نایت ) خودکارآمدی شغلی
ماده  6( و دارای 9112)( و پرسشنامه رفتارهای کارآفرینانه )پیرس، کرامر و رابینر 21/1و ضریب آلفای کرونباخ )

( می 19/1در طیف پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت از )کامال مخالفم تا کامال موافقم( و ضریب آلفای کرونباخ )
 استفاده شد. آنالیز واریانس چند متغیرهو روش های آماری  spssبرای آزمون فرضیه ها از نرم افزار باشد. 

 

 یافته های پژوهش -3
 همبستگی ساده بین متغیرهای تحقیق بررسی می شود؛ در ابتدا ضریب

 : ضریب همبستگی متغیرها9جدول 

 8 2 9 متغیر

 - - 9 انگیزش شغلی

 - 1 218/1 خودکارآمدی شغلی

 9 823/1 249/1 کارآفرینی سازمانی

 
 معنی دار هستند.  15/1مطابق جدول ضرایب همبستگی دو متغیری در سطح آماری کمتر از 

میزان تاثیرپذیری  توام دو متغیر خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیرهای  برای سنجش
 وابسته از متغیر مستقل انگیزش شغلی از آزمون مانووا استفاده می شود؛

 با در نظر گرفتن مدل زیر برای این بخش داریم؛

 

 aنماد متغیر وابسته )خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی( و  بطوریکه در معادله رگرسیونی فوق 

 بردار عرض از مبدأ خط رگرسیونی  و   نماد متغیر مستقل انگیزش شغلیو  xبردار ضریب معادله رگرسیونی، 
 نماد بردار خطای برآورد مدل می باشد.

 
 ؛گزارش می شود مانوالذا در ادامه آزمون 

 
 ( شاخص های آزمون واریانس چند متغیره 23: جدول )2جدول

 سطح معنی داری  درجه آزادی Fنسبت  مقدار آزمون          شاخص  

 111/1 2 819/5 994/1 اثر پیالیی

 111/1 2 512/5 513/1 المبدای ویلکز

 111/1 2 142/4 939/1 اثر هتلینگ

 111/1 - - 112/1 برزگترین ریشه روی

 
دول فوق نتایج آزمون هاي اثر پیالیی، المبداي ویلکز، اثر هوتلینگ و بزرگترین ریشه روي گزارش شده در ج

اربرد یري استفاده می شوند. پرکمعنی داري تحلیل واریانس چند متغاست. هر چهار آزمون گزارش شده براي بررسی 
ترین آزمون که در بیشتر گزارشات ارائه می شود المبداي ویلکز است و قویترین آزمون نیز که نسبت به عدم 

ها مقاوم است اثر پیالیی می باشد. در مواقعی که تمامی شرایط برقرار است و حجم نمونه ها نیز برقراري پیش فرض
اثر پارامتر عرض از مبدأ و اثر متغیر انگیزش . می باشدبرابر است نتایج هر چهار آزمون شبیه و نزدیک به هم 

 تائید می شود. (> P-value 05/1شغلی با ازای تمام آزمون ها )
 جدول آنالیز واریانس چندطرفه برای مدل ارائه می شود؛ و در نهایت

 
 نگیزش شغلی: آنالیز واریانس چند متغیره: پیش بینی خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی با ا8جدول

 Fآماره  متغیر وابسته منبع تغییرات
سطح معنی 

 داری
مجذور اتای 

 جزئی
قدرت 

 مشاهدات
ضریت تعیین توام)تعدیل 

 شده(

 مدل
 (212/1)281/1 9 281/1 111/1 221/91 شغلی خودکارآمدی

کارآفرینی  
 سازمانی

222/92 111/1 222/1 9 222/1 (211/1) 
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عرض از 
 مبدأ

  9 121/1 111/1 221/92222 خودکارآمدی شغلی

  9 121/1 111/1 212/92812 کارآفرینی سازمانی

 
اثرات متغیر مستقل )انگیزش شغلی( در دو متغیر وابسته  Fمطابق جدول فوق با توجه به اندازه آماره 

زه تاثیر درصد معنی دار می باشد. اما برای رتبه بندی این دو متغیر از نظر اندا 2خودکارآمدی شغلی و در سطح 
پذری از سه مقیاس مجذور اتای جزئی، قدرت مشاهدات و ضریب تعیین توام تعدیل شده استفاده می شود که هر سه 
اندازه تاثیر را برای هر یک از  متغیرها از متغیر مستقل اندازه می گیرند، اندازه آماره مجذور اتای جزئی برای 

( می باشد و مقیاس قدرت مشاهدات نیز خودکارآمدی 222/1)( و کارآفرینی سازمانی 281/1خودکارآمدی شغلی)
( را چنین برآورد کرده است و اندازه ضریت تعیین تعدیل شده برای خودکارآمدی 9( و کارآفرینی سازمانی )9شغلی)
انگیزش شغلی پیش بینی ( بدین ترتیب می باشد. لذا می توان گفت که، 211/1( و کارآفرینی سازمانی )212/1شغلی)

ننده خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی سازمانی هستند و قویترین رابطه بین انگیزش شغلی و خودکارآمدی شغلی وجود ک
 دارد.

 

 بحث و نتیجه گیری -4
کننده های خودکارآمدی شغلی و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به طور کلی انگیزش شغلی پیش بینی

 کارآفرینی سازمانی کارکنان بودند. 
یافته با یافته های آرشاد و همکاران  . اینرین رابطه بین انگیزش شغلی و خودکارآمدی شغلی وجود داشتقویت

حاجی پور و (، 2111) یاکل(، 2199)همکاران  چی چانگ و(، 2199)ایمران و ریزوی (، 2199) صمد( 2192)
 .دارد همخوانی(، 9811) و نوربخش و توکلی( 9811) کرد

مهارتهای مشابه در  اید به این نکته اشاره کرد که انجام وظایف توسط افراد مختلف بادر تبیین این یافته ب
در شرایط متفاوت به تفاوت باورهای  متفاوت بهصورت ضعیف، متوسط و یا قوی و یا توسط یک فرد موقعیتهای

ر بهزیستی، انگیزش، موقعیتهای کاری تأثیری نیرومند ب ها همواره در ارزشیابی خود. کارآمدی آنان وابسته است
 نفس می ارزشیابی، خودکارآمدی و عزت های خود سازه مهم از میان سازه اند. دو رفتار و عملکرد کارکنان داشته

اند، در  باشند، در نظر گرفته شده یافته و نیز صفاتی که خاص هر تکلیف می صفات تعمیم باشند که هر دو به عنوان
شان تحت  می توان باور افراد را در ارتباط با تکالیف شغلی انگیزش شغلیزایش استفاده از تکنیک های اف نتیجه با

 تأثیر قرار داد و در نهایت خودکارآمدی شغلی در سازمان را پیش بینی کرد.
جدید حمایت می کند و توانایی درک و  از خالقیت، ایده ها و دانش انگیزش شغلی در نتیجه می توان گفت 

 .کارآفرینی سازمانی می گردد زایش می دهد در نتیجه منجر به توسعهاستفاده از آنها را اف
چالشهاي فراروي  بطور کلی نتیجه گرفته می شود در عصر حاضر که تغییر و تحوالت محیطي از مهمترین

 در تدوین چارچوبها و الگوهاي فکري گیري مناسب از استعدادها و تواناییهاي افراد سازمانها به شمار میرود، بهره
واقعي مشتریان و بهبود مستمر خدمات و فراوردههاي تولیدي  جدید، شناسایي الگوهاي فکري جدید، شناسایي نیازهاي

در جهت رسیدن به کارآفرینی سازمانی اهمیت فزایندهاي پیدا کرده است.  انگیزش شغلیو بطور کلی ایجاد و توسعه 
 دارند که بدانند چه کارهایي باید انجام شود تا بتوانند به راحتي بانگر مؤثر بودن، نیاز به افرادي آینده سازمانها براي

با چالشهاي فردا  کساني که گوش به زنگ تحوالت هستند ارتباط برقرار کرده، خود و سازمانشان را براي رویارویي
که در ابزارهایي مانند ایم، بل عادت کرده آماده کنند. راه حل مشکالت آینده در استفاده از ابزارهایي نیست که به آنها

 .کمتر از آنها استفاده شده استکارکنان است که تاکنون  تشویق و حمایت مدیریت عالي از فعالیتهاي خالق و نوآور
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