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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the role of participatory learning moderator in 

relation to organizational innovation and entrepreneurial behavior. The research is applied in 

terms of its purpose and, in terms of its nature, descriptive correlational research, and in terms 

of its method, is a survey. The statistical population of this study is all employees of education 

departments of seven areas of Mashhad and Vahedakan with a total of 859 people. Of these, 

265 people were selected using randomized cluster sampling based on Jersey Morgan's table. 

To collect the data were also collected from three organizational questionnaires of Gavraji and 

colleagues (1998), Zumatekis and Mustakis (2007) and Participatory Learning Questionnaire 

Chou and Bowley (2007). The validity of each questionnaire was confirmed by the opinion of 

the professors. The reliability of the questionnaire was used by Cronbach's alpha coefficient, 

which was 0.82, 0.89 and 0.88 for each questionnaire, respectively. The results of statistical 

analysis showed that there was a significant relationship between organizational innovation 

climate and entrepreneurial behavior (r = 0.812). The results also showed that there was a 

significant relationship between the components of organizational innovation climate with 

entrepreneurial behavior (Challenge / Participation of 0.679, freedom of 0.719, time of idea of 

0.245, recreation 0.612, contradictions of 0.542, support of idea 0.842, discussions of 0.720 , 

riskiness of 0.652). Participatory learning in all of its three components, including group 

dynamics, project work and feedback, moderates the relationship between the organizational 

innovation climate and entrepreneurial behavior 
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 چکیده

انجام شده است. جامعه  سی نقش تعدیلگر یادگیری مشارکتی در رابطه با جو نوآوری سازمانی و رفتار کارآفرینانهتحقیق حاضر با هدف برر
نفر میباشد که از  951تبادکان میباشد که تعداد آنها  آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش مناطق هفتگانه مشهد و

از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات نیز از  نفر با استفاده 150ان این تعداد بر اساس جدول جرسی مورگ
و پرسش نامه ( 1440)و پرسشنامه رفتار کار آفرینانه زامتاکیس و موستاکیس( 9119)دورابجی و همکاران سه پرسشنامه جو سازمانی

سنجش پایایی از روش  هر پرسشنامه با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت و برایاستفاده شد. روایی ( 1440)مشارکتی چو و باولی یادگیری
گزارش شد. نتایج حاصل از تجزیه و  99/4و  91/4، 91/4ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای هر یک از پرسشنامه ها 

(همچنین نتایج نشان داد که بین  r=991/4)رابطه معناداری وجود دار تحلیل آماری نشان داد که بین جو نوآوری سازمان و رفتار کارآفرینانه
 105/4،زمان ایده  091/4،آزادی 001/4چالش/ مشارکت)کار آفرینانه نیز رابطه معناداری وجود دارد مؤلفه های جو نوآوری سازمانی با رفتار

مؤلفه خود  .( یادگیری مشارکتی در هر سه 051/4پذیری  ،ریسک 014/4،بحث ها  901/4،حمایت از ایده  501/4تضادها  ، 091/4،تفریح 
 سازمان و رفتار کارآفرینانه را تعدیل میکند. که شامل پویایی های گروهی، انجام کار بر روی پروژه و بازخورد میباشد رابطه بین جو نوآوری

 ندیادگیری مشارکتی رابطه بین جو نوآوری سازمانی و رفتار کارآفرینانه را تعدیل میک
 

 

 یادگیری مشارکتی، رفتار کارآفرینانه، جو نوآوری سازمانی، زمان ایده، حمایت از ایده  واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

ی اخیر، کـارآفرینی و تـرویج رفتـار کارآفرینانـه، یکـی  در چند دهه
در  .[9]ی کشورها بوده است های توسعه برنامهاز اهـداف اصـلی 

ها و بسیج  یک فضای کارآفرینانه، اشـخاص بـه شناسـایی فرصت
رفتار . پردازندها می منابع و امکانات برای استفاده از این فرصت

فرایند محصول،  کارآفرینانه به مفهوم سازی و پیاده سازه یک ایده،
رفتار کارآفرینانه فردی . ردخدمت یا یک کسب و کار جدید داللت دا

شکوفاسازی و به بار نشستن عمل  هی است که مسؤلیتویا گر
بروز رفتار کارآفرینانه در سازمان  .[1]گیرد کارآفرینانه را به عهده می

های مهم موفقیت یک  توان به عنوان یکی از شاخص را می
نی رفتار کارآفرینانه در سازمان به این مع. [1]سازمان قلمداد کرد

توانند نوآوری های مفید را با تشویق  است که سازمان ها می
کارکنان برای فکر کردن، توسعه دهند و به آنها برای تعقیب برنامه 

از طرفی بروز رفتار های  .[0]پذیری دهند هایشان، آزادی و انعطاف
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کارآفرینانه به خصوص در سازمان های دولتی مانند آموزش و 
ی از عوامل مهمی نظیر آگاهی و درک پروش نیازمند برخوردار

ها، بهره برداری از فرصت ها و در نهایت جو سازمانی نوآور  موقعیت
مفهوم جو سازمانی نوآور همانند هوای موجود در یک .  باشد می

اتاق است، ما نمی توانیم جو سازمانی را ببینیم یا لمس کنیم، اما آن 
ی افتد را تحت تأثیر قرار ما را احاطه کرده است و هر چه که اتفاق م

می دهد و خود نیز از آنچه که در سازمان می گذرد، تأثیر می 
  .[5]پذیرد

بنابراین هر سازمانی، فرهنگ، سنت ها و روش های عمل ویژه ای 
جو برخی . دارد که بر روی هم جو آن سازمان را تشکیل می دهند

خی کامالً سازمان ها پویا و کاری است و برخی دیگر سهل گیر و بر
جو مربوط به نوآوری عبارت . [0]انسانی و برخی دیگر سخت و سرد

اسـت از ادراک کـارکنان دربـارة نوآوری در سازمان که شامل 
در جوی که . احساسات ، نگرش ها و گرایش های رفتاری می شود

قـویا بـرای نـوآوری مناسب می باشد، کارکنان باور دارند که به 
ده و در ازای ارایۀ رفـتارهای نـوآورانه به آن ها نوآوری بها داده ش

براساس شرایط و جو نوآورانه، هنگامی . [0]پاداش داده خواهد شد
 که اعضای تیم با مسائل و مـشکالت پروژه ی خـاصی روبه رو می
شوند، ممکن است به صورت خیلی جدی در کارهای تیمی 

سب به کنش مشارکت کـنند و بـرای پیدا کردن راه حل های منا
  .[9]مـتقابل بـا یکـدیگر بپردازند

همچنین جو سازمانی نوآوری و بروز رفتارهای کارآفرینانه در 
آموزش و پرورش مزایای دو چندانی را برای اینسازمان به همراه 
دارد که میتوان در این میان به مولد بودن سازمان، و اتکای 

رایندهای یادگیر درونی سازمان و در نهایت تمایل کارکنان به ف
دهد  یادگیری مشارکتی به افراد اجـازه می.مشارکتی نام برد 

های یادگیری  ماهیت روش. کنترل کار خود را تجربه کنند
کند که  مشارکتی به صورتی است که افراد را تشویق می

 مسئولیت کامل نتایج وظایف و تکالیف خود را بر عهده بگیرند
های متنوعی  تی میتواند به شیوهفرآیندهای یادگیری مشارک .[1]

درسـت اسـت کـه ما در روش سخنرانی نیز میتوانیم . اجرا شود
 تنوع ایجاد کنیم، اما یادگیری مشارکتی طوری است که ما مـی

 .[94]توانیم هر موضوع را به روش های متنوعی آموزش دهیم
توان  های مختلف می چون محتوا و کار گروهی را به گـونه

یادگیری مشارکی مهارت های آمـوزشی  زیـادی را . ارائه کرد
یادگیری مشارکتی موجب دستیابی به  .[5]افزایش میدهد

در یادگیری مشارکتی، . شود مهارتهای تفکر سطح باالتر می
های  یکی از جنبه. شود ها، تقویت و خستگی کمتر می مهارت

های علمی است که  مبنایی آموزش کسب اطالعات و مهارت
های یادگیری مشارکتی تسهیل  ند با استفاده از فعالیتتوا می

های مهم  در نتیجه یادگیری مشارکتی یکی از شیوه .[5]شود

 ایجاد سازمان های کارآفرین و مولد با جو سازمانی نوآورانه می
باشد که متأسفانه در فضاهای آموزشی ما به خصوص آموزش و 

ه نشده است و پرورش پاسخ مناسبی به مشارکت همه جانبه داد
با وجود اینکـه تجـارب ارزشمندی را از پیدایش تفکر نظام 

توان ردگیری کرد اما هنوز  مشارکت در بسیاری از کشورها می
فاصـله زیادی با اجرای مبتنی بر اصول علمی و همه جانبه آن 
به چشم میخورد که این نکته خود ضرورت تفکر جدی در فلسفه 

بستر سازی و اعمال موفق آن را  این نظام و تالش پیگیر در
  .اجتناب ناپذیر ساخته اسـت

با توجه به مطالب فوق و جایگاه مهم آموزش و پرورش در 
شکلگیری جامعه در عصر حاضر و همچنین وجود این واقعیت 
تلخ که وضعیت حاکم بر سازمان آموزش و پرورش به عنوان 

است محقق یک بخش دولتی فاقد جو نوآوری و غیر کارآفرینانه 
را بر آن داشته است که در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع 
بپردازد که آیا بین جو نوآوری و رفتارکارآفرینانه کارکنان رابطه 
وجود دارد؟ و آیا یادگیری مشارکتی رابطه بین جو نوآوری در 

 سازمان بارفتار کارآفرینانه را میانجیگری می کند؟ 
 

 نانه مبانی نظری رفتار کارآفری

دورنمای تشدید رقابت در قرن جدید نیاز کارآفرین بودن 
اند با  محققان کارآفرینی سعی کرده. کند  سازمانها را تقویت می
ها، عملکرد آنها را  های کارآفرینانه شرکت تحقیق درباره گرایش

گرایش کارآفرینانه به گرایش راهبردی شرکت . [99]تشریح کنند
 نانه خاصی به سبک، روش و رویههای کارآفری در رسوخ جنبه

سازمان کارآفرین را اینگونه  .[91]گیری اشاره دارد های تصمیم
شرکتی که درگیر نوآوری در زمینه محصول : »تشریح میکند

بازار باشد، مشارکتهای همراه با ریسک را بپذیرد و با پیشگامی 
 .«  در نوآوری از رقبا پیشی گیرد

های اجتماعی در فرایند تکاملی های ساختار رویکردها و نظریه
. اند قرار داده خود همواره انتشار دو مؤلفه اصلی را مورد توجه

آنچه که در سطوح . یکی مسئله نظم و دیگری نوآوری و تغییر
مختلف یک نظام جمعی باعث تحول یک نظم و شکلگیری یک 
ساختار جدید میگردد، نوآوری و تغییرات مترتب بر آن است، چرا 

ها عمدتا مستلزم تغییرات اساسی در تفکر و رفتار  وریکه نوآ
نوآوری واژهای با مفهوم اجتماعی و اقتصادی است . افراد است

نوآوری ایده، روش و یا موضوعی است که از . تا تکنیکال و فنی
گردد و تا آنجا  نظر فرد، گروه و یا یک سیستم، جدید تلقی می

دن ایده از نظر عینی که به رفتار بشر مربوط میشود، جدید بو
نسبت به طول زمان به اولین کاربرد و یا کشف آن بستگی 
چندانی ندارد، بلکه برداشت و یا تارگی ذهنی ایده است که 
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اگر ایده به نظر . واکنش فرد یا گروه را در مقابل آن تعیین میکند
  .[91]آید فرد یا گروه جدید باشد نوآوری به شمار می

عد را برای گرایش کارآفرینانه مطرح پنج ب 9المپکین و دس
 : کردهاند که به طور خالصه در زیر بیان گردیده است

های جدید و فرآیندهای  نوآوری، انعکاس تمایل شرکت به ایده -9
اش ممکن است محصوالت، خدمات و یا  باشد که نتیجه خالق می

 . [99]فرآیندهای تکنولوژیکی جدید باشد

به پیگیری سریع فرصتها، تامین پذیری را میتوان  ریسک -1
  .سریع منابع و فعالیتهای متهورانه ارجاع داد

پیشگامی داللت بر گرایش شرکتها در دنبال کردن کشف  -1
پیشگامی در بازار میتواند باعث ایجاد  [90]فرصتهای جدید دارد

  .مزیتی برای پیشرو بودن نسبت به رقبا شود

رکت به چالشهای سخت رویکرد تهاجمی اشاره به تمایل ش -0
  .و مستقیم با رقبا برای بهبود وضعیت بازار خودشان دارد

طلبی نیز، اشاره به فعالیتهای مستقل افراد و یا  استقالل -5
 .تیمها در ایجاد ایده و اجرای آنها دارد

 

  جو سازمانی نوآوری

جو سازمانی  مربوط به نوآوری عبارت است از ادراک کارکنان 
نگرشها و  وری در سازمان که شامل احساسات،ی نوآ درباره

در جوی که قویا برای نوآوری . شود های رفتاری می گرایش
مناسب میباشد، کارکنان باور دارند که به نوآوری بها داده شده و 

  .در ازای ارائه رفتارهای نوآورانه به آنها پاداش داده خواهد شد

یری و تولید، به همچنین به دلیل ارتباط نوآوری با انعطافپذ 
عنوان مقولهای بسیار مهم برای افراد، نهادها و در مجموع برای 

از سوی دیگر تحقیقات . [95]ی جوامع به شمار میرود همه
با  1ی مستقیم و معنادار جو سازمانی متعددی بیانگر رابطه

تعاریف متعددی از جو سازمانی ارائه شده از  . باشد نوآوری می
انی محیطی است که افراد در آن کار جمله اینکه جو سازم

ی مدیریت  ی نگرش کارکنان و شیوه کننده میکنند و منعکس
در تعریفی دیگر، جو سازمانی به ادراک مشترک . سازمان میباشد

های رسمی و غیر رسمی گفته  ها، عادتها و رویه مشی از خط
ی نظامی ارزشی است،  همچنین جو سازمانی دربرگیرنده. میشود
معنی که شیوهی انجام کار و اینکه به چه رفتارهایی  به این

مدیران سازمان نیز باید .شوند را مشخص میکند  پاداش داده می
همیشه به فکر بهبود و اصالح جو سازمانی باشند تا افزون بر 
نگهداری کارا و اثربخش آن، در افراد ایجاد انگیزه کرده و 

ند  یکی از اندیشمندان نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده کن
این حوزه بر این باور است که وجود یک جو مناسب میتواند 
نقش محرکی دائمی را بر عهده گرفته، رفتار کارکنان را در 

بنابراین میتوان گفت اگر سازمانی که . جهت نوآوری هدایت کند

جوی مناسب برای نوآوری دارد با بحرانی مواجه شود به آسانی 
نگیختن توجهات کارکنان خود به سوی حل آن میتواند با برا

اما در سازمانی با جو نامناسب، جلب . مشکل، بر بحران فائق آید
 .   انجامد توجهات، مدت بسیار زیادی به طول می این
 

  مفهوم یادگیری مشارکتی

کار گروهی مشارکتی محیطی امن برای تبادل اطالعات بین 
های  ارکنان از دیدگاهسازد، ک کارکنان در سازمان فراهم می

 شوند و به تبادل نظر میپردازند، انتقاد می مند می گوناگون بهره
چنین بازخوردهایی میتواند به . العمل نشان میدهند کنند و عکس

آنان کمک کند تا آگاهی خود را نسبت به یادگیری افزایش دهند 
. شود مطلع شوند و نیز از روشهایی که به چنین اهدافی منتهی می

کند  کار مشارکتی به عنوان دربستی برای حمایت متقابل عمل می
زیرا بیشترین . سازد از یکدیگر یاد بگیرند و کارکنان را قادر می

مشارکتی در  [90]ارتباط بین کارکنان است تا مدیر و کارمند
 : سازمانهای یادگیرنده را میتوان به شرح زیر خالصه کرد

باطات متقابل تأکید بر ارت -گروههای یادگیری ناهمگون -
تولید دانش و افزایش  -مشارکت عملی کارکنان در یادگیری 

 -رشد تفکر انتقادی، تدوین بیان و رهبری  -خالقیت و ابتکار 
پرورش تحمل نظرات مخالف، تحلیل، استنباط و استدالل در 

توجه به کار عملی تحقیق و پروژه ایجاد تغییرات  -گفتمان 
نی و در نظر گرفتن روشهای جدید به ساختاری درون سازما

تلفیق یادگیری و  -منظور انعطاف و سازگاری بهتر با سیستم 
وابستگی درونی مثبت در داخل سازمان و تأکید  -کار در عمل 

توجه به هدف، محتوا و روش انجام -بر جو دوستانه و رفاقتی 
 -کار توجه به انضباط درونی و احیای مسئولیت فردی کارکنان 

توجه به پردازش گروهی،  -جه به ارتباط چهره به چهره تو
نقش مدیر به  -خودارازبایی و دگرارزیابی در سیستم کاری 

توجه به گروههای غیررسمی حین  -عنوان راهنما و مشاور 
 . یادگیری و ایجاد یادگیری پنهان

 

 بررسی پیشینه پژوهش 

ازمانی بر تأثیر جو س»تحقیقی با عنوان ، [90]مبارکی و همکاران
های  محیط های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان در ویژگی

هدف . اند انجام داده (دانشگاه الزهراء: مطالعه موردی)دانشگاهی
های  اصلی پژوهش بررسی تأثیر جو سازمانی بر ویژگی

. های دانشگاهی بود شخصیتی کارآفرینانه کارکنان در محیط
. پیمایشی بود-روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی

بالغ  (س)جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه الزهرا 
نفر به عنوان نمونه  199نفر بودند؛ که از میان آنها تعداد  004بر 

ای انتخاب  طبقه -گیری تصادفی آماری از طریق روش نمونه
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ها از پرسشنامه محقق ساخته  به منظور گردآوری داده. شدند
سازی پرسشنامه سنجش  ز تعدیل و مناسباستفاده شد که ا

و همکاران و  1های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج ویژگی
به دست آمد، تجزیه و  0پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت

تحلیل دادهها نشان داد که جو سازمانی بر ویژگیهای شخصیتی 
. تأثیرگذار است (س)کارآفرینانه کارکنان دانشگاه الزهراء 
مطلوب بوده و  (س)همچنین جو سازمانی دانشگاه الزهراء 

درصد از کارکنان دارای  15/50. گرایش به باز بودن دارد
های  ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه باال بودند، از بین شاخص

شاخص روحیه گروهی، صمیمیت، مراعات بر  جو سازمانی،
ست و بین ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیرگذار ا

روحیه گروهی، شخصیت، مراعات و ویژگیهای شخصیتی 
های  اما شاخص. کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود دارد

گیری، نفوذ، کارمداری بر  عالقگی، فاصله بازدارندگی، بی
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه کارکنان تأثیرگذار نیست و بین 

 نفوذ، کارمداری و ویژگی گیری، عالقگی، فاصله بازدارندگی، بی
 . های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه معنادار وجود ندارد

به شناسایی عوامل موثر بـر نـوآوری و  [91]دهقان و همکاران
کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با 
. استفاده از الگوی سه شاخگی تـوسعه کـارآفرینی پرداخته است 

ند، عـوامل سـاختاری موثر بـر نـوآوری و کـارآفرینی نشان داد
سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کـشور شـامل استراتژی، 
ساختار سازمانی، تحقیق و توسعه، فناوری اطالعات ، ارزیابی 
عملکرد، فرآیندها و روش ها و مـنابع مـالی هستند که میانگین 

ه متوسط بـودن نشان دهند 1/10 این گروه از عوامل بـا
وضـعیت نوآوری و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه هـای عـلوم 

  .کشور از منظر ساختاری دارد  پزشکی

به بررسی رابطه میان جو سازمانی  [99] 5یه یون لین و لیو
نوآورانه و نوآوری درک شده سازمانی با بررسی اثر تعدیل گری 

نفر از کارکنان در  119آنها با مطالعه . انگیزش کاری پرداختند
شرکتهای مختلف تایوان نشان دادند که حمایت، تشویق، 
کارگروهی، منابع کافی و کار چالشی بر نوآوری درک شده 

 . سازمانی اثرگذار است

 در پژوهشی رابطه ی بین نوآوری، [91]و همکاران 0کرودتی
یادگیری مشارکتی و عملکرد را بررسی کرده اند و نتایج نشان 

هر دو متغیر یادگیری و نوآوری سازمانی رابطه ی مثبت داد که 
با عملکرد کسب و کار دارد، و یادگیری مشارکتی نوآوری 

 . سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد

در پژوهشی با عنوان ارائه مدلی برای بررسی  [14] 0وانگ و لو-
میزان تاثیر قابلیت یادگیری بر نوآوری انجام دادند و نتایج آن ها 
حاکی از این بود که یادگیری سازمانی اثر مثبتی بر نوآوری دارد 

در تحقیقات دیگر نیز به این . و باعث افزایش نوآوری می شود
نتیجه به دست آمد که یادگیری سازمانی تاثیر مثبت بر نوآوری 

 .سازمانی دارد
به بررسی رابطه بین فرهنگ نوآوری و  [19]و همکاران 9شهزاد

پردازند نتایج پژوهش نشانمی دهد که نوآوری جو سازمانی می 
. در محیط کار پایه اصلی ارتقای عملکرد هر سازمان است

سازمان های موفق بایستی برای ایجاد جو سازمانی مطلوب 
 . فرهنگ نوآوری را در سازمان خود نهادینه کنند

با توجه به بررسی پیشینه موجود در مورد رابطه بین هر یک از 
د شده یافت نگردید و نکته جالب توجه اینکه در سه متغیر یا

فضای آموزشی و در نظام آموزش و پرورش نیز پژوهشی در 
زمینه نقش تعدیلگر یادگیری مشارکتی در رابطه بین جو نوآوری 
سازمانی و رفتارکارآفرینانه یافت نشد و پژوهش حاضر در صدد 

 . د میباشد تا گامهای اولیه را در نیل به این هدف بردار

 

 مدل مفهومی پژوهش

 

 (1440گیری مشارکتی چو و باولی )یاد

 بازخور. 1  انجام کار بر روی پروژه. 1    پویایی های گروهی.9

 (9119مکاران) جو نوآوری سازمانی، دورابجی و 

یکاهش کاغذ باز 

تغییر در رفتار کارکنان 

بینش استراتژیک 

ایجاد یک محیط کاری پر انرژی 

 (1440رفتار کارآفرینانه، زامتاکیس و وستاکیس)

آزادی         چالش / مشارکت 

زمان ایده                 اعتماد 

تضادها                    تفریح 

حمایت از ایده 

بحث ها: موارد 

ریریسک پذی 
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 روش تحقیق 

طرح پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه  -

جمع آوری اطالعات از نوع توصیفی میباشد که در چارچوب یک 
جامعه آماری این پژوهش کلیه . رسد طرح همبستگی به انجام می

کارکنان ادارات آموزش و پرورش مناطق هفت گانه مشهد و 
با توجه به . نفر گزارش شد 951ن می باشد که تعداد آنها تبادکا

ماهیت تحقیق با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه قابل قبول 
نفر  105برای این تحقیق  45/4درصد و خطای  14با اطمینان 

 گیری به صورت تصادفی خوشه ی نمونه شیوه. تخمین زده شد
گانه آموزش و  0ق بدین صورت که ابتدا بر اساس مناط. ای بود

سپس با .خوشه انتخاب گردید  9پرورش  و منطقه تبادکارن 
خوشه اصلی شمال، جنوب، شرق و  0تقسیم بندی این ادارات به 

غرب دو خوشه شمال و شرق به صورت تصادفی انتخاب شدند و 
سپس از بین ادارت  موجود در خوشههای انتخابی نمونه مورد نظر 

ابزار گردآوری اطالعات . آنها توزیع شدانتخاب و پرسشنامه بین 
که این پرسش  عبارتند از پرسشنامه رفتار کار آفرینانه در سازمان

مؤلفه  5گویه می باشد و رفتار کارآفرینانه را در  90 نامه دارای
کاهش کاغذبازی، بینش استراتژیک، محیط حمایتی، ایجاد محیط 

 ورد بررسی قرار میپرکار و پرانرژی و تغییر در رفتار کارکنان م
این پرسش نامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب تایید . دهد

خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی الزم برخوردار 
و  1برای سنجش جو نوآوری در سازمان از مدل دورابجی.است 

گویه  54این پرسش نامه دارای .استفاده می شود( 9199)همکاران
مشارکت، / مؤلفه چالش 1زمانی را با می باشد و جو نوآوری سا

آزادی، اعتماد، زمان ایده، تفریح، تضادها، حمایت از ایده، بحث ها 
این پرسش نامه با . و ریسک پذیری مورد ارزیابی قرار میدهد

گزینه ای لیکرت امتیاز دهی میشود که عبارتند  5استفاده از طیف 
و  0، موافقم 1 الفم، نه موافقم نه مخ1، مخالفم 9از کامال مخالفم 

تفسیر نتایج نیز بدین صورت میباشد که امتیاز . 5کامال موافقم 
تا  905نشان دهنده وجود نوآوری در سازمان ،امتیاز : 905تا  154

نشان می دهد که تا حدودی جو نوآوری در سازمان وجود : 944
نشان دهنده عدم وجود نوآوری در سازمان : 944دارد و امتیاز زیر 

 94برای سنجش یادگیری مشارکتی از مدل چو و باولی .اشدمی ب
گویه میباشد که   91این پرسشنامه دارای . استفاده میشود

یادگیری مشارکتی را در سه بعد پویایی های گروهی، انجام کار بر 
برای نمره دهی در . روی پروژه و بازخورد مورد بررسی قرار میدهد

گزینه ای لیکرت استفاده شده است که  5این پرسش نامه از طیف 
، 1: ، نه موافقم نه مخالفم0: ، موافقم 5: کامالً موافقم :عبارتند از 

تفسیر نتایج نیز بدین .امتیاز میباشد  9: و کامالً مخالفم 1: مخالفم
نشان دهنده وجود جوّ یادگیری : 05-50گونه است که امتیاز 

نشان میدهد که تا : 15-05مشارکتی در سازمان میباشد ،امتیاز 
نشان : 15حدودی جوّ یادگیری در سازمان وجود دارد و امتیاز زیر 

دهنده وجود جوّّّی در سازمان است که در آن، یادگیری مشارکتی 
برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه . افتد اتفاق  نمی

ور، در تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشا
اختیار تعدادی از صاحبنظران جامعه مورد مطالعه قرار داده شده که 
در نتیجه مواردی جهت اصالح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از 

ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین  اعمال اصالحات در پاره
پایایی مؤلفه های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . گردید

که . به دست آمد SPSSبا استفاده از نرمافزار برای کل پرسشنامه 
  .ضرایب بدست آمده در جدول ذیل گزارش شده است 

   
 ریب آلفای کرونباخ: ض9 جدول 

 ردیف متغیر ضریب آلفای کرونباخ

 9 رفتارکارآفرینانه 91/4

 1 جو نوآوری سازمانی 91/4

 1 یادگیری مشارکتی 99/4

  

آوری شده نیز از روش ضریب  عبرای تجزیه و تحلیل اطالعات جم
 . همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادالت ساختاری استفاده شد

 نتایج 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون  :1 جدول

  رفتار کارآفرینانه: تغیروابسته
 متغیر مستقل

 ضریب همبستگی سطح معناداری

 جو نوآوری 991/4 441/4

 مشارکت/چالش 001/4 449/4

 آزادی 091/4 40/4

 زمان ایده 105/4 41/4

 تفریح 091/4 40/4

 تضادها 501/4 449/4

 حمایت از ایده 901/4 444/4
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نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که میزان همبستگی 
همچنین . می باشد 991/4جو نوآوری با رفتار کارآفرینانه برابر با 

های جو نوآوری  ؤلفهنتایج نشان داد که رفتار کارآفرینانه با زیر م
سازمانی نیز رابطه مثبت و متوسطی دارد و فقط در زیر مؤلفه 

همچنین .زمان ایده میزان همبستگی ضعیف گزارش شده است 
که از  1 با توجه به سطح معنی داری بدست آمده در جدول

کمتر است؛ مشخص میشود که رابطه بین جو نوآوری و  45/4
 . باشد کارآفرینانه معنادار میهمچنین مؤلفه های آن و رفتار 

برای بررسی نقش تعدیلگر یادگیری مشارکتی در رابطه بین 
 . جونوآری و رفتار کارآفرینانه از مدل ساختاری استفاده شد 

در پژوهش حاضر متغیر تعدیلگر  یعنی یادگیری مشارکتی دارای 
سوال  است که سواالت آن در سه متغیر مشاهده شده و   91

مؤلفه است  1بین یعنی جو نوآوری در سازمان دارای متغیر پیش
شده در نظر گرفته  عنوان متغیر مشاهده که مولفه های آن به

مولفه  5شده، و متغیر مالک تحقیق یعنی رفتار کارآفرینانه داری 
شده برآورد شده  است که مولفه های آن به عنوان متغیر مشاهده

  .است
 

 
 (یرتخمین مس)مدل ساختاری :9شکل 

 

 
 برای فرضیه اصلی اول   tنتایج آزمون: 1شکل 
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قبل از آزمون فرضیه، باید برازندگی مدل ساختاری را مورد 
آوری شده  های جمع بررسی قرار داد تا مشخص شود که داده

بدین . دهند تا چه اندازه مدل نظری را مورد حمایت قرار می
که در  شود های کمی برازش استفاده می منظور، از شاخص

های برازش  در صورتی که شاخص. اند ادامه توضیح داده شده
طور کلی قابل قبول باشند یا به عبارتی مدل ساختاری مورد  به

تأیید قرار گیرد، در آن صورت میتوان به ضرایب برآوردشده در 

وسیله آن و سطوح معناداری مربوطه به  مدل استناد کرده و به
طور مجزا پرداخت؛ به این صورت  ها به آزمون هریک از فرضیه

که اگر عدد معناداری مربوط به هر رابطه بزرگتراز عدد معناداری 
. باشد، فرضیه مربوط مورد تأیید قرار میگیرد 10/9آزمون یعنی 

های برازش مدل ساختاری تحقیق به همراه  شاخص 1 جدول
 . مقادیر مطلوب را نشان میدهد

  

  
 ساختاری  شاخصهای برازش مدل  1 جدول 

 شاخص مقدار مطلوب مقادیر مدل

2)کای اسکوئر - 41/190
χ)  

 (NFI)نیکوئی برازش 94/4بزرگتر مساوی  91/4

  (RMR)ریشه میانگین مربعات باقیمانده 94/4کوچکتر مساوی  01/4

  (Gof)شاخص نیکویی برازش 10/44بزگتر مساوی 4/09

 
دار های تطبیقی است که مق یکی از شاخصNFIشاخص 

برای این مقدار نشان از برازش خوب  9/4مساوی یا بزرگتر از 
 مقدار این شاخص برای مدل برازش. ها است مدل توسط داده

 . است که نشان از برازش خوب مدل دارد  91/4یافته نیز 

های معمولی است که هم  ماتریس باقیمانده یکی از ماتریس
و هم برای  (ریمدل ساختا)میتواند برای ارزیابی برازش کلی

مورد استفاده  (پارامترهای تعریف شده بین دو متغیر)برازش جزئی
مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقی . قرار میگیرد

است که  01/4برای مدل ساختاری تحقیق  RMRمانده یا 
 (Gof)شاخص نیکویی برازش. مقدار مناسبی به حساب میآید

نگر مناسب بودن مدل می به دست آمد که بیا 90/4برای مدل 

باشد با توجه به مطالب باال و شاخصهای کمی برازش می توان 
نتیجه گرفت که مدل ساختاری برازشیافته، مدلی قابل قبول 

 . است 

در ادامه برای بررسی اثرتعدیل گری یادگیری مشارکتی در رابطه 
بین جو نوآوری سازمانی و رفتار کارآفرینانه الزم است تا مسیری 

ه یادگیری مشارکتی به عنوان تعدیل گری درآن قراردارد ک
برای مسیر تعدیل گرنشان  tمعنادار باشد مقدار قدرمطلق آماره

بیشترمی باشد درنتیجه با اطمینان  9/  10 ازعدد 1 داده شده در
درصد میتوان گفت اثرتعدیل گری یادگیری مشارکتی در  15

ارآفرینانه معنی دار می رابطه یبین جو نوآوری سازمانی و رفتار ک
 . باشد

 
 برای مدل فرضیه پژوهشی اصلی دوم   tضریب مسیر و آماره 0 جدول

 مسیربین متغیرها ضریب مسیر tآماره

 رفتار کارآفرینانهجو نوآوری در سازمان  00/4 0/05

 رفتار کارآفرینانهیادگیری مشارکتی 11/4 19/1

 اثر تعدیل گری 90/4 05/1

  

 ری نتیجه گی

نتایج پژوهش نشان داد که بین جونوآوری سازمانی و رفتار 
کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همبستگی بین 

همچنین برای زیر . گزارش شده است( 991/4)این دو متغیر
های متغیر نوآوری سازمانی با رفتار کارآفرینانه رابطه  مؤلفه

است و تنها متغیر زمان  مثبت، متوسط و معناداری گزارش شده
را نشان داده  105/4 ایده ارتباط ضعیف با ضریب همبستگی

این پژوهش کارآفرینی افراد داللت بر  با توجه به نتایج.است  

 [90]مبارکی و همکاران. توفیق طلبی کارکنان در سازمان دارد
نشان دادند که جو سازمانی بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه 

در واقع وجود رابطه .تأثیرگذار است  (س)شگاه الزهراءکارکنان دان
معنا دار بین جو نوآوری سازمانی و ابعاد آن نشان از وجود جو 

همچنین قابل ذکر است که در . نوآوری در سازمان میباشد
های آموزشی مانندآموزش و پرورش که دارای الگوی  سازمان

یجه توجه به کلی در جوامع میباشد؛ بهسازی و کارآفرینی در نت
با توجه به نقشی . مهم و ضروری تلقی میشود تغییر و نوآوری

که نوآوری سازمانی در ایجاد رفتارهای کارآفرینانه در آموزش 
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 پرورش دارد یک کار گروه نوآوری در سازمان ایجاد گردد تا که
 اهداف به کردن تر نزدیک برای را سازمان از هایی بخش

 کارگروه بایستی این .کند ساختار تجدید سازمانی، کارآفرینی
 های ایده تولید برای را پرسنل و باشد کارآفرینانه فرهنگ حامی
 و تحقیق واحد تأسیس همچنین دهد؛ جدید آموزش و متنوع
 و میکند فعالیت کار گروه نوآوری نظر زیر که سازمان ی توسعه
 (نیاز مورد مستندات ارایه)محتوایی تولید آن اصلی ی وظیفه

 .  باشد می نوآوری روهکارگ

همچنین نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی قادر به تعدیل 
رابطه بین جو نوآوری سازمانی و رفتار کارآفرینانه میباشد به 
عبارت دیگر یادگیری مشارکتی این پتانسیل را دارد که به عنوان 
یک متغیر تعدیلگر در رابطه بین جونوآوری سازمانی و رفتار 

در همین راستا نتایج پژوهش حاضر با .نانه قرار بگیرد کارآفری
و  91، اسکارینجال[11]و همکاران 99، گائو[14]نتابج وانگ و لو

در تبین نتایج میتوان گفت که . همسو میباشد [11]همکاران
استفاده و به کار گیری مهارتهای یادگیری مشارکتی و گروهی 

نه ترغیب کند تا از این میتواند افراد را در جهت ایجاد جو نوآورا
طریق کارکنان هم به اشتراک گذاری دانش خود بپردازند و 
رفتارهای کارآفرینانه خود را در سازمان بروز دهند و از این 

یادگیری . طریق سبب رشد و ترقی جایگاه سازمان شوند
تواند به عنوان یک مولد سبب ایجاد نوآوری و  مشارکتی می

های  ماهیت روش. سازمان شود رفتارهای کارآفرینانه در
یادگیری مشارکتی به صورتی است که افراد را تشویق میکند که 
مسئولیت کامل نتایج وظایف و تکالیف خود را بر عهده 

در سازمان آموزش و پرورش نیز با توجه به هدف  [1]بگیرند
متعالی پرورش و رشد یادگیری مشارکتی جو سازمانی نوآوری و 

رآفرینانه در آموزش و پرورش مزایای دو بروز رفتارهای کا
چندانی را برای این سازمان به همراه دارد که میتوان در این 
میان به مولد بودن سازمان، و اتکای درونی سازمان و در نهایت 

متأسفانه .تمایل کارکنان به فرایندهای یادگیر مشارکتی نام برد 
سخ در فضاهای آموزشی ما به خصوص آموزش و پرورش پا

به مشارکت همه جانبه داده نشده است و با وجود اینکـه  مناسبی
تجـارب ارزشمندی را از پیدایش تفکر نظام مشارکت دربسیاری 
از کشورها میتوان ردگیری کرد اما هنوز فاصـله زیادی با اجرای 
مبتنی بر اصول علمی و همه جانبه آن به چشم میخورد که این 

فلسفه این نظام و تالش پیگیر نکته خود ضرورت تفکر جدی در 
. در بستر سازی و اعمال موفق آن را اجتناب ناپذیر ساخته اسـت

لذا به مسئولین مربوطه توصیه میشود مقدمات ایجاد مشارکت در 
ادارات آموزش و پرورش را فراهم نمـوده و به جو سازمانی آنها 

در  از این رو مدیران بایسـتی.توجه و عنایتی خاص داشته باشند 
مـورد مـدیریت مشارکتی و جو سازمانی اطالعات و آموزشهای 

الزم را اخذ نموده و نحوه اجرای آنها را در سازمان مورد بررسی 
این مهم میتواند در غالب برگزاری کارگاه آموزشی . قرار دهند

جهت آشنایی کارکنان بـا مفاهیمی مانند مدیریت مشارکتی و 
سب دانش و مهارت الزم برای جو نوآوری در ادارات و نیز ک

تشخیص، کنترل و تغییر جو ادراکی اعضای سازمان ، توجه به 
ادراک کارکنان نسـبت بـه مـدیریت سازمان که میتواند مدیران 
را در به وجود آوردن جوی که منجر به ادراک مثبت کارکنان 
نسبت به سازمان شود یاری دهد تا محیطی به وجود آید که 

. عاون و مشارکت را در کارکنان افزایش دهـدحس همکاری و ت
همچنین مسئوالن امر باید با متناسب کردن ساختار تشکیالت 
فعلی آموزش و پرورش زمینه آگاه سـازی، آماده سازی روانی و 

کلیه مخاطبان را برای پذیرش  (نگرش)تقویت باورهای درونی
ت به بنابراین مسئوالن بایس. مشارکت در سازمان، مهیا نمایند

بررسـی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت و ایجاد محیط و 
  . جو سازمانی مناسب برای سازمان بیش از پیش همت گمارند

در پایان میتوان پیشنهادات زیر را بر اساس نتایج استخراج شده 
 : ارائه داد

برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای حل مسأله و  .9
و مقاومت کارکنان در جهت مشکل، تصمیم گیری، ایجاد هدف 

مجاب نمودن کارکنان برای افزایش فعالیتهای چالشی و 
 مشارکتی  

کارکنان با برگزیدن اهداف چالشی و مترقی برای سازمان  .1
اهداف  ریزی، درجهت تحقق این بیش تر از پیش  به برنامه

های  بپردازند و با تجزیه وتحلیل موقیعت رقبا در سایر پست
خود ،چالش  هایی جهت افزایش توان رقابتی سازمانی برنامه

 . مداوم سازمان در جهت بهبود مستمر وضع موجود بپردازند 

سازمان در ابتدا باید مسیر شغلی را برای هریک از کارکنان  .1
مشخص کند و نوع مسئولیت و وظایف آنها به وضوح روشن 
باشد در عین حال مسیر ارتقای این شغل را نیز برای آنان 

د تا از این طریق امکان ارتقاء و پیشرفت برای آنان مشخص کن
 . مشخص شود

سازمان در صدد ایجاد یک نظام پیشنهادی در جهت  .0
انتخاب بهترین ایده ها باشد تا از این طریق بتواند مشارکت 
کارکنان را در جهت اداره سازمان بطلبد و همچنین سیستم تقدم 

ارکنان زمان را یک و تأخر را برای پیشنهادات تعریف کند تا ک
اصل اساسی برای ارائه ایده ها و پیشنهادات خود بدانند تا از این 
طریق در صدد ارائه بهترین ایده برای کارآفرینی در سازمان در 

 . کمترین زمان باشند

سازمان با تقویت روحیه کارکنان خود از طریق برگزاری  .5
و ارائه  ...برنامه های فوق برنامه همچون جشن ها، اردوها و 

تفریحی جهت اتقاء سطح کیفی محیط کار گام  -خدمات رفاهی



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

10 

همچنین میتوان از تفریح های در نظر . های مهمی را بردارند
گرفته شده در جهت تغییر روحیه کارکنان و آماده شدن آنها 
برای مواجهه با نامالیمات در زندگی کاری و شخصی استفاده 

 . کرد 

اه مثبتی را در کارکنان در سطح مختلف مدیریتی دیدگ .0
بوجود آورند که ایجاد دیدگاه مثبت با افزایش حس مشارکت در 
کارکنان افزایش مییابد تا در صورت تغییر موقعیت و شرایط 

 . کارکنان در جهت پذیرش آن انعطاف پذیری داشته باشد

سازمان در ابتدا با سازمان با حمایت های مالی و روحی  .0
ایده میتوان نقش مؤثری درجهت تکرار روانی از کارکنان صاحب 

احتمالی ایده بردارد همچنین عملی کردن ایده و استفاده 
کاربردی از آن در سطح سازمان و بازتابایده های مطرح شده در 

  .سطوح باالتر میتواند راهکارهایی در جهت حمایت از ایده باشد
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