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 آفرینی کارکنان شهرداریهای کارؤلفهتوسعه م

 تهران( 7موردی: شهرداری منطقه  مطالعه)

  

 1محمود اكرامي

 2ثنا صفري

 *3مهان قلمكاري

 

 چكیده

 راهبرد اجراي طريق و از دارد توسعه اقتصادي به اقتصاد شهري و دستيابي در کليدي بسيار نقشي ،کارآفريني ترديدبي

ثير کارآفريني و عوامل آن در اقتصاد و به علت تأ شود.مي شرايط مطلوبي براي مديريت شهري فراهم ،اقتصادي توسعه

در تحقيق باشد. ها مييني و استاندارد نمودن اين ويژگيگذاري عوامل کارآفرنام ،هدف پژوهش حاضر مديريت شهري،

اي براي سنجش پرسشنامهاند. سپس از اي و تحقيقات ميداني گردآوري شدهها بر اساس مطالعات کتابخانهحاضر، عمده داده

کارآفريني استفاده گرديد. جامعه آماري اين مقاله شامل تمامي کارکنان اعم از مديران، کارشناسان ارشد و کارشناسان در 

اي طبقهبرداري تصادفي نمونهآنها با روش نفر از  967نفر است و  496اشد که تعداد آنها بتهران مي 0شهرداري منطقه 

و از اين آزمون براي سنجش کارآفريني ( 2707/6)بسيار باال بوده  ،همچنين روايي و اعتبار مقياس کارآفرينيانتخاب شدند. 

، نفوذ، استقاللدست آمده نشان داد که عوامل خالقيت، نتايج به  توان استفاده کرد.ميهاي ديگر نيز کارکنان در سازمان

 . باشندميريني ؤثر بر کارآفعوامل م ،يادگيري طلبي وتوفيق، پذيريانعطاف، سازياستعداد تجاريبيروني بودن، 

 توسعه اقتصادي کارآفريني، اقتصاد شهري، مديريت شهري، هاي كلیدي:واژه

 .JEL: R58, M14, R51, M13بندي طبقه

 

 

 

 ، تهران، ايرانتهران دانشيار مديريت آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام نور -7

 ، تهران، ايرانتهران ريزي آموزشي، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام نوراستاديار برنامه -9

، مسئول مكاتبات: ، تهران، ايرانتهران تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام نور کارشناسي ارشد مديريت آموزشي، گروه علوم -*3

Mahan198867@yahoo.com 
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 مقدمه -1  

بشر بوده و  باکارآفريني، مفهومي است که همواره  

در توسدعه و   تدأثير بسدزايي   ،به عنوان يک پديدده ندوين  

طدوري کده در   به ؛است داشتهپيشرفت اقتصادي کشورها 

کليدي داراي نقش ، د رقابتي و مبتني بر بازار امروزاقتصا

افدراد  . باشدد مدي کشدورها   يحيدات و بقدا   بوده و ضدامن 

 أمنشد  ،هداي عیديم انسداني   کارآفرين به عندوان سدرمايه  

در روندد پيشدرفت    روندد و بده شدمار مدي    ثيرات حياتيأت

 عيني مفهومي ،کارآفريني ثرند.ؤم ،کشورتوسعه معه و جا

 روي بدر  انسدان  زنددگي  آغاز با همزمان کهدارد  عملي و

 وجدود  عرصده  بده  پدا درآمدد،   کسب براي و تالش زمين

 .(7320)سعيدي مهرآباد، مهتدي،  است گذاشته

طور گسترده در مكالمات روزمره ه کارآفريني ب واژه

مدديريت و اقتصداد، مدورد    و به عنوان يک لغدت فندي در   

، در 70ايدن لغدت در قدرن   در ابتدا گيرد. استفاده قرار مي

کارآفرين فردي در آن زمان،  .فرانسه مطرح گرديدکشور 

 شدد دار ميرا عهدههاي تجاري پروژه هايسفارشود که ب

(Wickham, 2000). 
که  به عنوان راهكاريآفريني کار ،هاي اخيردر سال

 وضدعيت  بهبدود  جهدت  در ،باشدد مدي عمدوم   اقبدال  مورد

 همده  حدال  اين با .است شده مطرح اجتماعي و اقتصادي

 بددي   نیرات و نو هايانديشه نيازمند بقا، ها برايسازمان

 در روحدي  همچدون  ،جديدد  نیرات و افكار زيرا ؛اندتازه و

 فندا  و نيسدتي  از را آن و شدوند مدي  سازمان دميدده  کالبد

 حتي و پيشرفت و بقا براي حاضر عصر در. دهندمي نجات

 در را ندوآوري  و نوجدويي  جريدان  موجود، بايد وض  حفظ

 جلدوگيري  آن نابودي و رکود از تا بخشيد تداوم سازمان

 (.7325 )الواني، شود

هاي شدغلي جديدد   کارآفرينان تنها به ايجاد فرصت

 ،رهند  پردازند بلكده بدا سداختار، تفكدر، تحدر  و ف     نمي

 ،هاي کهنزنند تا از دل ويرانهدست به تخريب خالق مي

 بناي رفي  آباداني و پيشرفت را برافرازند. 

 مددديريت کشددورها، اقتصددادي توسددعه راسددتاي در

 بده  شدهري  مدديريت  .کندد مي ايفا را مهمي نقش شهري

 و کالبدد  در مدديريت  اصدول  و فندون  اجدراي  ،ساده زبان

 مصنوع ترينپيچيده عنوان به شهر باشد.مي شهر اجتماع

 .اسدت  هدا پيچيددگي  بدا ادرا   مدديريتي  نيازمندد  ،بشدر 

 بدراي  ثمدر بي هاييمكان که اين جاي به شهرها بنابراين،

 انبدوه  بدا  بيكدار  کارگران تراکم يا گذاري اقتصاديسرمايه

 بايد ،باشند زيستي محيط و اجتماعي اقتصادي، مشكالت

 چارچوب در اجتماعي، و اقتصادي و پويايي رشد مراکز به

 شهرها نه گفت توانمي واق  در. شوند تبديل ملي توسعه

 و کارآفريني براي ارزنده هاييفرصت ايجادکننده بايد تنها

بايد بدراي   بلكه آن باشند، در ساکن جمعيت زايياشتغال

هايي ايجاد کنندد )حسدني   فرصت ،کشور تمامي جمعيت

 .(7327مقدم و همكاران، 

 سدرمايه  کمبود توسعه، حال در کشورهاي دراغلب 

 محسدوب  توسدعه اقتصدادي   در اصدلي  مان  ،کار نيروي و

 مشدكل  پويدا  کدارآفريني  هايبرنامه کمبود بلكه شودنمي

 اقتصدادي،  توسدعه  در کدارآفريني  نقدش . باشدد مي اصلي

 شامل بلكه نيست، سرانه درآمد و بازده افزايش به منحصر

 فعاليدت  در سداختاري  تغييدرات  اعمال آغاز و گذاريپايه

نقش  امروزه دليل همين بهباشد. مي اجتماعي و اقتصادي

 کليددي  قددر  آن کشورها اقتصادي توسعه در کارآفريني

 بدرده  نام اقتصادي توسعه موتور عنوان به آن از که است

 .(7326، احمدپور دارياني) شودمي

 ،کدارآفريني  هداي فعاليدت  بدا  کارکنان شدن درگير

 خواهدد  شدهر  بده  رسانيخدمت براي سازيظرفيت سبب

 و توسددعه گسددترش در مددؤثر عوامددل شناسددايي. شددد

 سدازي فدراهم  در شدهري  مدديريت  به تواندمي کارآفريني

 هدم  و شدهروندان  هدم  تدا  کندد  کمدک  ممكدن  بسترهاي

 يدان، ن)خواجه شوند منتف  توسعه اين از ،مديريت شهري

7322.) 

 در کارآفرينانده  اقددامات  دهدد مدي  نشدان  مطالعات

 مدؤثر  شدهري  عملكدرد  بهبدود  در تواندمي شهريمحيط 

 اندبوده شهري توجه مديران مورد همواره بنابراين ؛دنباش

ريزي ت شهري در شهرهاي کالن با برنامهامروزه مديريو 

کندد تدا بدا فدراهم آوردن بسدتر      سيستماتيک سدعي مدي  

توسدعه   وجدب رشدد و  مناسب براي کارآفرينان شدهري م 
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سدازي  آمداده  هزينه کردن بدراي  ؛ زيرااقتصادي شهر شود

گذاري اسدت کده سدود نهدايي و     اين بستر، نوعي سرمايه

ها به خود شهر و مجموعده تزريدق   ارزش افزوده آن در انت

 .شودمي

 خدود را  جهان، فعاليدت  نقاط اقصي در هاشهرداري

 انجام و تناقضات پيچيدگي روزافزون، تغييرات شرايط در

 و يافتده توسدعه  ،اييندده افز طور به آنها وظايف. دهندمي

 در را بيشدتري  هرچه هايموريتمأ ،عمومي نهادهاي اين

ايدن   اما واقعيدت  ،اندگرفته برعهده شهري مديريت عرصه

هدا شدرايط الزم   هايي مانند شهردارياست که در سازمان

بده همدين    ؛براي رشد و توسعه کدارآفريني وجدود نددارد   

، در ايدن سدازمان   ميزان و عوامدل کدارآفريني  بايد منیور 

است  بر آن. بنابراين پژوهش حاضر تعيين و بررسي شوند

مشدخ    ،که عوامل کارآفريني را از طريق تحليل عاملي

مورد بررسي  0لذا اين موضوع در شهرداري منطقه  ؛کند

 .قرار گرفته است

 
 

 تحقیقپیشینه  -2

« کدارآفريني » کتاباولين بخش در  (7307) 7مرديث

باشدد،  موضدوع مدي  اولين کتاب منتشر شده در اين که خود 

هدا را بدر شدمرده و سدپس در مدورد      هداي کدارآفرين  ويژگي

گويدد و در  ريزي و نیارت مالي کارآفريني سدخن مدي  برنامه

اسدتفاده کندد را    هدا منابعي که يک کارآفرين بايد از آن ،پايان

   .ذکر کرده است

صيات را داراي خصو کارآفرين موفق (9666) 9ويكهام

، 4، پيشدگام 3کدوش از جملده: سدخت   ؛داندد مي يهايو ويژگي

، 0، قابدل اعتمداد  0پذير، متهور و انعطاف5گذاري شخصيهدف

دهنددده و داراي ، تشددخي 2هدداي جديددد پددذيراي ايددده 

، مشدتاق  76دنبدال اطالعدات   ، بده 2هاي ارتباطي خوبمهارت

                                                           
1- Meredith 

2- Wickham 

3- Hard Working 

4- Self-Starting 

5- Setting of Personal Goals 

6- Resilient 
7- Confident 

8- Receptive to New Ideas 

9- Assertive 

، 73، پدذيرش تغييدر  79هدا کننده فرصت، هماهن 77يادگيري

 .75آسايش همراه قدرتمند از بهره، 74ديگرانتعهد به م

مجموعه »( در کتاب خود با عنوان 7329هاشمي )

اي از مجموعه «هاي پيشرفتهمقاالت کارآفريني و فناوري

هاي کارآفريني و فناوري»مقاالت مطرح شده در همايش 

اسدت. در   دادهرا در دسترس عالقمندان قدرار   «پيشرفته

 مقالددده در خصدددوع موضدددوعات 70تعدددداد  ،مجمدددوع

در اين کتداب   ،هاي پيشرفتهکارآفريني، نوآوري و فناوري

به ارايه  ،بررسي موضوعارايه شده است که هر يک ضمن 

 .دنپردازراهكارهايي جهت رف  موان  احتمالي مي

 هداي کارآفريندان  (، ويژگي7323پور دارياني )احمد

 خودبدداوري، لبدديطتوفيددق، نددوآوري و خالقيددت، ايدددهرا 

، تجربه، پذيري()مخاطره پذيريريسک، )اعتماد به نفس(

 پذيري بيان داشته است.و شكست تالش

زايدددا و معايدددب  در مدددورد م (9677) 70کدددالر 

 شدود، فرين را شدامل مدي  آهاي کدار کارآفريني که ويژگي

  را چنين برشمرده است: مزاياي کارآفريني

  ريددزي، برنامددهشددور و هيجددان: کددارآفرين بددراي

يدن بده ايدده خدود داراي هيجدان     توسعه و عينيت بخشد 

پدذير بدوده و بايدد مدورد     ريسدک  ،زيرا کليده امدور   است؛

 د.نمحاسبه قرار گير

   کنندد  حقوق بالقوه: کارکنان اغلب احسداس مدي

حقوق و پاداش دريدافتي، متناسدب بدا کداري کده انجدام       

کسدب حقدوق را    ،باشدد ولدي کارآفريندان   دهند، نمدي مي

 دانند.متناسب با تالش خود مي

   هداي کداري و  انعطاف: کنترل داشتن بدر برنامده 

تعهد آنها قابل تحسين است. آنها حتي در زمان بيكداري  

کنندد بدر برنامده    و مرخصي که با خانواده خود سپري مي

 کاري خود کنترل دارند.

                                                                                  
10- Information Seeker 

11- Eager to Learn 

12- Attuned to Opportunity 

13- Receptive to Change 

14- Committed to Others 

15- Comfort with Power 
16- Clark 
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        استقالل: افدرادي کده بده مدواردي کده سدايرين

توانند کارآفريناني باشند ميستند، عالقمند ميپاسخگو ني

تواننددد حتددي تحددت فشددار نيددز مدديموفددق باشددند؛ زيددرا 

 نمايند.گيري تصميم

فريني را نيز به اين صورت شرح کالر  معايب کارآ

 دهد:مي

     هداي  نداشتن حقدوق مدنیم )قانونمندد(: در مداه

دهدي  شروع يک کسب و کار جديدد امكدان حقدوق   اوليه 

 ندارند.منیم را 

 کارهاي بلندمدت را نيز  ،برنامه کاري: کارآفرينان

. در مقابدل، کارکندان   کنندد مدي بنددي  با اطمينان، زمدان 

مند اغلب نگراندي زيداد در مدورد موقعيدت     منیم و قانون

کاري را دوست ندارند و کارآفرينان بايد آنهدا را مطمدئن   

 سازند که همه چيز بهتر خواهد شد.

 صدداحبان کددار هسددتند  ،کارآفرينددانچددون : اداره

تصميمات مهم بايد توسط آنها اتخاذ گردد. بار مسئوليت 

تواندد  زيرا هر تصدميمي مدي   سنگين است؛ ،و پاسخگويي

هدد؛ لدذا دوري از خطاهداي    را تغييدر د وکدار  کسبآينده 

 ضروري است. آورزيان

 ( در مقاله خود بده 7327حسني مقدم و همكاران )

 مدديريت  بسدتر  در کدارآفريني  توسعه و گسترش بررسي

شدهري   مدديريت  مسئوليت به توجه با. پردازدمي شهري

 و شدهروندان  در انگيدزه  ايجداد  منداب ،  کدردن  فدراهم  در

 مهدم  بعد دو به مقاله اين در ؛کارآفريني براي بسترسازي

 مدديريت  و کدارآفريني  بده  گدرايش  کدارآفريني، يعندي  

 دهدد مدي  نشدان  مطالعات. است شده پرداخته کارآفريني

 بهبدود  در دنتوانمي محيط شهري در کارآفرينانه اقدامات

 توجده  مدورد  همواره بنابراين؛ دنباش مؤثر شهري عملكرد

 ايدن  اصدلي  اسداس، هددف   اين برند. ابوده شهري مديران

 کدارآفريني  بدين  رابطده  از مفهدومي  مددلي  ارايده  ،مقالده 

 شدهري  اسدتراتژيک  مدديريت  بستر در عملكرد و شرکتي

 مدديريت  اسدتراتژيک  ابعداد  شدده،  ارايه مدل در .باشدمي

 بدازوي  دو عندوان  بده  ،کدارآفريني  به گرايش و کارآفريني

 در و ندد گرفت قرار مطالعه مورد ،شرکتي کارآفريني اصلي

 استراتژيک تفكر فضاي در شده ارايه مفهومي مدل نهايت

 محيط از يادگيري و محيط با تعامل بستر در خود نيز که

 .گرديد تبيين يافت خواهد معنا

 ( در مقالده خدود بدا عندوان    7327)اکبري لنگوري 

 نمونه: اقتصادي پايدار توسعه بر کارآفريني نقش بررسي»

 نقدش  بررسدي  به «بابل شهر زودبازده هايکارگاه موردي

 که آثاري و پرداخته اقتصادي پايدار توسعه در کارآفريني

کدرده   بيدان  را دارد شدهر  اقتصدادي  بر توسعه فرينيآکار

 بابدل  کارآفريندان  شدامل  پژوهش اين آماري جامعه است.

 به 7مورگان و کرجسي جدولاساس  بر نفر 979 .باشدمي

 و تجزيده  بدراي  .شددند  گيدري نمونه ساده تصادفي روش

 شده استفاده تحليلي -توصيفي روش از ،اطالعات تحليل

 انگيزه، ايجاد با که دهدمي نشان تحقيق هاييافته. است

 پايددار  توسدعه  جهدت  تدوان در مدي ...  و سدازي فرهند  

 .برداشت اساسي هايگام ،کارآفريني طريق از اقتصادي

 

 مباني نظري  -3

 Entrependre هفرانسد  درکدارآفريني   هواژمعادل  

 هنامد . بنابر تعريدف واژه باشدمي« متعهد شدن»به معناي 

متعهدد  ، کدارآفرين، کسدي اسدت کده     9دانشگاهي وبسدتر 

هاي يک فعاليت اقتصادي را سازماندهي، شود مخاطرهمي

اقتصاددانان، نخستين کساني بودند که  اداره و تقبل کند.

هدداي اقتصددادي خددود بدده تشددري  کددارآفرين و در نیريدده

 زمدان  طدول  در کدارآفريني  موضوع کارآفريني پرداختند.

 ،اجتمداعي  هداي ارزش و توليدد  هايشيوه تحول با همراه

 آن برگيرندده  در مفاهيم افزايش و فراوان دگرگوني دچار

 واژه ايدن  کداربرد  موارد و تحوالت اين بررسي. است شده

 کارآفريني نیريه توسعه راستاي در زيادي حد تا تواندمي

 رودبده شدمار    مفيدد  امري ،آن مجهول جوانب شناخت و

 (.7323)احمدپوردارياني، 

 در را هدا نیريده  نخسدتين  از يكدي ( 7324عابدي )

 را او برخدي  دليدل  همين به و کرد عرضه کارآفريني مورد

                                                           
1- Krejcie and  Morgan 
2- Webster College Dictionary 
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 فددردي را کددارآفرين او .دانندددمددي واژه ايددن گددذاربنيددان

مشداهداتش،   بده  بندا  و باشدد  ريسدک  اهل که دانستمي

گدران و  ريسک شامل حال بازرگانان، کشداورزان، صدنعت  

 بده  و خريدندد مي معلوم قيمت به که شدمي مالكان ساير

 خطدر  معدر   در روايدن  از و فروختندمي نامعلوم قيمت

 .بودند

موجب گرديده که معني ايجاد کار  اين نوع تعريف 

کده  در حدالي  ؛شدود از ايدن واژه برداشدت    ،زايييا اشتغال

تددر از تددر و بددا ارزشمفهددومي وسددي  کددارآفريني داراي

صحي  از ايدن مفهدوم و   . اين برداشت نازايي استاشتغال

ويدژه در  ه بنيروي انساني بيكار در جامعه )م همچنين تور

بسياري در موجب شده  ي(،آموختگان دانشگاهبين دانش

آن اتخاذ شدده و نيدز در    ههايي که براي توسعاز سياست

، هاي مسدئوالن در ايدن خصدوع   ها و سخنرانيبخشنامه

زايي براي آن در نیر گرفتده شدود. در   اشتغال هصرفاً جنب

اراي پيامدهاي مثبت و مهم ديگري د ،که کارآفرينيحالي

 ه، ترغيب به نوآوري و توسعهابارورشدن خالقيت :همانند

، تكنولدوژي  هافزايش اعتماد به نفس، ايجداد و توسدع  آن، 

توليد ثروت در جامعه و افزايش رفاه عمدومي اسدت و در   

زايدي آن توجده شدود، از    اشتغال هکه فقط به جنبصورتي

 .خواهيم ماندبهره ساير پيامدهاي آن بي

در تبيين چگدونگي   ،شناس آلمانيجامعه، 7ماکس وبر

داري در وين صددنعتي و سددرمايه گيددري تمدددن ندد  شددكل

کند که اين مفهوم به زبدان  اشاره مي زمين به مفهوميمغرب

توسعه فرهند    ،کارآفريني است. وبر امروزي، همان فرهن 

 سدعادت،  کار براي را متأثر از چهار عامل تشويق به کارآفريني

آيندده و   بدراي  ريدزي خطرپذيري براي تغيير سرنوشت، برنامه

   .(Haug, Pardy ,1999) داندمي جويي صرفه

معاصدر، نیريده   روانشناس اجتمداعي   ،9لندمک کله

اجتمداعي   نياز به موفقيت را براي اولدين بدار در مباحدث   

مندد بده   کده عالقده  مطرح کرد. وي معتقد بدود جدوامعي   

 پدددايين هسدددتند، ندددر  در سدددط   موفقيدددت کسدددب

                                                           
1- Max Weber 

2- McClelland 

پذيري در آنها پايين است و به تبد   خطر و گذاريسرمايه

 ،نيافته هستند و در جوامعي که نياز به موفقيتآن توسعه

ت. پذيري نيدز باالسد  گذاري و خطرباال است، نر  سرمايه

 وکدار کسدب شدوند کده   در اين جوام ، افدرادي پيددا مدي   

يا واحدد اقتصدادي را   کنند، شرکت اندازي ميجديدي راه

آن وري توليددي و بهدره   کنندد و ظرفيدت  سازماندهي مي

لندد چندين   . مدک کلده  دهندد ميرا افزايش و بهبود واحد 

نامددد و عددواملي نیيددر شدديوه  افددرادي را کددارآفرين مددي 

هاي تربيتي والدين، طبقده اجتمداعي   پذيري، شيوهجامعه

اجتمداعي را   والدين، ايدئولوژي حاکم، مدذهب و تحدر   

داند. در امدر  ثر بر توسعه فرهن  کارآفريني ميؤعوامل م

تدرين  و مناسدب اي به فرهن  شده توجه ويژه ،کارآفريني

تقويت استقالل فردي و ايجاد اعتماد  پذيري رانوع جامعه

 کارآفريني شود.داند که موجب کارآفريني ميبه نفس مي

اي ، تعريف تازهاي از تاريخ به مقتضاي شرايطدر هر دوره

  .(7325زاده، )پرداختچي، شفي  يافته است

کددارآفريني را موتددور محرکدده  ( 7234) 3تريشددومپ

داندد و از آن تحدت عندوان تخريدب     توسعه اقتصادي مدي 

 ،اين بدان معني اسدت کده کدارآفريني    .کندخالق ياد مي

کندد و پويدايي را   تخريدب مدي   ،تعادل ايستا را در اقتصاد

. وي مفهدوم توسدعه اقتصدادي را شدامل:     نمايدد ميايجاد 

ابددداع يددک محصددول جديددد، ابددداع روش جديددد توليددد، 

 گشايش بازار جديد، گشايش منبد  جديدد مدواد خدام و     

داند )احمددپور  اداره کردن سازمان جديد يک صنعت مي

 (.7326دارياني، 

نياز به موفقيت را يک عامدل   (7207مک کله لند )

بالقوه در کارآفريني مطرح کدرد. نيداز بده موفقيدت، ندوع      

خاصي از انگيزه است که شدامل يدک احسداس دروندي و     

 انباشدد. از نیدر او کارآفريند   قوي نسبت به موفقيت مدي 

گيدري  شاخ  هسدتند: فعاليدت زيداد، جهدت     سهداراي 

 تچدي، و تعهد نسبت به ديگران )پرداخ نسبت به موفقيت

 . (7325زاده، شفي 

بددرداري از بهددره را کددارآفريني (7325مقيمددي )

                                                           
3- Schumpeter 
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از  و کدارآفرين  کندتعريف مي ،ها براي ايجاد تغييرفرصت

همواره به دنبال تغيير، پاسخ دادن  نیر او کسي است که

. باشدد ميبرداري از آن به عنوان يک فرصت به آن و بهره

فعاليدت   عتقد است که کدارآفرين کسدي اسدت کده    موي 

اقتصادي کوچدک و جديددي را بدا سدرمايه خدود شدروع       

 ،کند و بيان داشته است که کارآفريني يک رفتار استمي

دارياني،  نه يک صفت خاع در شخصيت افراد )احمدپور

7326.)  

 

   هاي كارآفرینانگيژوی        

 هداي ويژگدي  مهمتدرين ( 7323)داريداني   احمدپور

( 9 طلبدي توفيدق  (7: داشترا بيان  کارآفرينان شخصيتي

 اسدتقالل  به نياز( 4 پذيريريسک (3 دروني کنترل مرکز

  ابهام. تحمل( 0 خالقيت( 5

 کرده ذکر کارآفرينان براي را ويژگي ده نيز 7گراس

( 9 خددوب جسددماني بهداشددت (7: از عبارتنددد کدده اسددت

 اراده و انگيدزه ( 4 نفس به اعتماد( 3 عالي ادراکي توانايي

 دهددديجهدددت و کنتدددرل بددده اساسدددي نيددداز( 5 قدددوي

 گرايدي واق  (2 کلي و باز تفكر(0 متوسط پذيريريسک(0

 تعدادل ( 76 و متوسدط  فدردي  بدين  هداي مهارت (2 زياد

   .مؤثر عاطفي

( پس از بررسدي  7325و مقيمي ) دارياني احمدپور

هداي خدود،   هداي مبتندي بدر پدژوهش    و تجزيه و تحليدل 

بده صدورت زيدر     ،ها را براي کارآفريندان مهمترين ويژگي

 :اندبندي کردهجم 

( 3 نيداز بده موفقيدت   ( 9 ذهني مثبدت  وضعيت( 7

گدرايش بده خالقيدت و    ( 4 تمايل بده ريسدک و مخداطره   

 مرکز کنترل دروني( 0 ناپذيريشكست روحيه( 5 نوآوري

  .نياز به استقالل( 0

( معتقد است که هفت ويژگدي اصدلي   9667) 9برنز

  از: ندکارآفرينان عبارت

برداري از تغيير براي کسدب  طلبي و بهرهفرصت (7        

                                                           
1- Gras 

2- Burns 

نوآوري و استفاده از آن به عنوان ابزار اوليه براي  (9د سو

 (4 اعتمداد بده نفدس    (3 هدا برداري از فرصتايجاد و بهره

 (5 قاطعيت و فعاليت زياد همراه بدا سدط  بداالي اندرژي    

تمايدل   (0 تشدخي   هانديشي و قودور (0 خودانگيختگي

ميدزان زيدادي از    هاي باال و زنددگي بدا  به پذيرش ريسک

 عدم قطعيت.

 اصددلي  ويژگددي ده (9664) 3تومدداس  همچنددين

 عبارتندد  کده  است کرده مطرح 97 قرن در را کارآفرينان

( 9 سددودآور هددايفرصددت از اسددتفاده و شناسددايي( 7: از

 تفكدر ( 5 دورنماسدازي ( 4 خالقيدت ( 3 تددبير  و کارداني

( 2 ندوآوري ( 2 بيندي خدوش ( 0 کوشدي سخت( 0 مستقل

 .(7325 احمدپور، مقيمي،) رهبري( 76پذيريريسک

 اسدت  مشدخ  ها به خدوبي  که در اين نمونهچنان

 محدور در ايدن  هداي ويژگدي  از پراکندگي بر ديدگاهنوعي 

همكاران  و 4کارلند که پژوهشي درباشد. ميزمينه حاکم 

 هايويژگي کليه آوريجم  به آنها ،دادند انجام (7224)

پرداختندد کده در    7224امر تا سدال   از بدو بررسي مورد

 شده است. پرداخته آنان از برخي به (7جدول )

                                                           
3- Thomas 

4- Carland 
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 در پژوهش كارلند و همكاران نظران مختلفهاي كارآفرینان از دیدگاه صاحبویژگي -1جدول 

 آفرینانرهاي كاویژگي نظرصاحبنام سال ردیف

 رسمي اختيارات منب  7وبر 7270 7

 پذيريمسئوليت به تمايل 9ساتون 7254 9

 رسمي اختيارات منب  3هارتمن 7252 3 

 نفس به اعتماد ،پذيرمسئوليت طلب، استقالل آرزومند، 4ديويدز 7203 4

 رهبر ،دوستنوع ،سرشناس ،مستقل ،پذيرمخاطره 5لتيزينگر 7205 5

 بحران در شرايط ضعيف عملكرد دوستي، نوع سرشناسي، قدرت، به انگيزش گرايي،واق  0شراگ 7205 0

 مخاطره سنجش 0پالمر 7207 0

 قدرت به نياز 2وينتر 7203 2

 توفيق به نياز 2اليلز 7204 2

 شخصي هايارزش به گرايش 76گاسه 7200 76

 مخاطرات متعادل خواهان تهاجم، انگيزه/ نفس به اعتماد پذيري،مسئوليت کنترل، به نياز 77وايت و ولش 7227 77 

 طلبمهارت طلب،استقالل رشدگرا، 79وکوپر برگ دانكل 7229 79 

 نفس عزت نوآوري، براي آزادي دروني، کنترل مرکز 73ان ي و ولش 7229 73

 (1355فرد، آهنگرپور، حسینيمنبع: )  
 

( 7225) و همكداران 74بلديكمن  ،در پژوهشي ديگدر 

 .اندد زده نیدران دست به پااليش و تلخدي  آراي صداحب  

پراکندگي موجود در اين نیريات، نقاط مشتر  رغم علي

( شدامل  9جددول )  شدود. اي نيز در آنها ديدده مدي  عمده

نیدران مختلدف کدارآفريني در    بندي ديدگاه صاحبجم 

باشدد )پرداختچدي،   مدي  7225تا  7242 هاي زمانيدوره

7325.)  
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 روش تحقیق -4

به منیور پاسخ به اين پرسش کده آيدا پرسشدنامه    

از  ،از يک عامل کلي اشباع شده اسدت يدا نده    ،کارآفريني

استفاده شده است. در اين  7هاي اصليروش تحليل مؤلفه

قدرار داده   7عددد   ،هاي قطريپژوهش در هر يک از خانه

يعندي مجمدوع واريدانس     ؛شود که هم ميزان اشترا مي

و واريانس واريانس اختصاصي بين متغيرها و هم  مشتر 

جسدتجوي   بدراي بندابراين ايدن روش    دست آيد.ه خطا ب

ين هدايي اسدت کده کدل واريدانس متغيرهدا را تبيد       عامل

اي از مجموعده  ،هاي اصدلي ؤلفهتكنيک تحليل م کند.مي

هدداي اي از متغيرمتغيرهدداي همبسددته را بدده مجموعدده  

بده   کندد. منتقدل مدي   هاي اصلي(ؤلفهناهمبسته )يعني م

روش از  ،تشخي  عوامل و تعيدين سداختار سداده   منیور 

 ،روشايددن  شددده اسددت. اسددتفاده 9چددرخش واريمدداکس

کند هايي توليد مييعني عامل نمايد؛ميها را تبيين عامل

که با مجموعه کدوچكتري از متغيرهدا داراي همبسدتگي    

د و بددا مجموعدده ديگددري از متغيرهددا داراي  نقددوي باشدد

هداي مداتريس   سدتون  ،اين روش د.نهمبستگي ناچيز باش

، سدازي فرايندد سداده   ،در آن سدازد و عاملي را سداده مدي  

ذور بارهداي عداملي   معادل با بيشينه ساختن واريانس مج

 هر ستون است.

 3چرخش متعامداز روش  ،هابا فر  استقالل عامل

ر پژوهشدگر عالقده بيشدتري بده     اگد  استفاده شده اسدت. 

پذيري نتايج داشته باشد بايدد چدرخش را بده کدار     تعميم

نتددايج چددرخش متعامددد بدده احتمددال زيددادتري در   .بددرد

تجزيده و  شدود. در  تجديدد و تكدرار مدي    ،مطالعات آيندده 

مداتريس   ،دادهدا بدرون  ، يكدي از نخسدتين  هدا تحليل داده

. پيش از اجدراي تحليدل   باشدمي هاهمبستگي بين سؤال

 الزم است دو موضوع مورد مطالعه قرار گيرد: ،عاملي

مينان از ايدن مطلدب   ( اط9برداري کفايت نمونه (7

صدفر  بدا  برابدر   هدا در جامعده  همبستگي دادهکه ماتريس 

 .نيست

                                                           
1- Principal Components  

2- Varimax Rotation Method 
3- Orthogonal Rotation Method  

، 4(KMO) بددرداريشدداخ  کفايددت نموندده مقدددار

شاخصي است که مقادير همبستگي مشداهده شدده را بدا    

مقدار شداخ    کند.مقايسه مي ،مقادير همبستگي جزئي

 027/6بدرداري در پرسشدنامه کددارآفريني   کفايدت نمونده  

بدرداري در پدژوهش حاضدر    است که نشانگر کفايت نمونه

آيدا مداتريس   مطلدب کده   ايدن  اثبدات  ر وبه منی .باشدمي

از آزمددون  ،صددفر نيسددت ،هددا در جامعددههمبسددتگي داده

مقصدود از اجدراي    استفاده شدده اسدت.   5بارتلت -کرويت

مبتندي بدر درسدت بدودن     رد فرضديه صدفر    ،ناين آزمدو 

ايددن  ،آزمدون بارتلدت   مداتريس همداني در جامعده اسدت.    

متعلدق   ،ي مشاهده شدههاکه ماتريس همبستگيفرضيه 

 آزمايدد. مدي را اي با متغيرهاي ناهمبسته اسدت  به جامعه

مفيد باشد الزم است  ،عاملي براي اينكه يک مدل تحليل

ها با هم همبسدتگي داشدته باشدند و در غيدر ايدن      متغير

   صورت دليلي براي تبيين مدل عاملي وجود ندارد.

ها دقيق و بيشتر خصيصه ،مطالعات علوم انسانيدر 

 ،همپوشدي و تدداخل متغيرهدا    .اندد نشدده  روشن تعريدف 

 ؛سدازد هاي افراد را دشدوار مدي  توصيف و شناخت ويژگي

هايي که با اسدتفاده از ابدزار سدنجش    بدين معنا که نمره

، معدرف خصيصده متمدايز و    دند آيبراي فرد به دست مدي 

اي که ميزان همپوشدي  براي يافتن سازه .ندروشني نيست

تعددد و متندوعي وجدود    هداي م روش بين آنها کمتر باشد

اسدت   0هدا، روش تحليدل عداملي   يكي از ايدن روش  ؛دارد

 .(7327)ثرنديک، 

 شدامل  آمداري  جامعده  تحقيدق،  ماهيدت  بده  توجه با

کارشناسدان ارشدد و    مدديران،  از اعدم  کارکندان   تمدامي 

باشدد  تهران بدزرگ مدي   0کارشناسان در شهرداري منطقه 

 بده  توجده  بدا  تحقيدق  اين نفر است. در 496که تعداد آنها 

احتمدال   وواريانس جامعه  جامعه و مشخ  نبودن ساختار

 هداي فرمدول  از تدوان نمدي موفقيت يا عدم موفقيت متغيدر  

و بده منیدور    کدرد  استفاده نمونه حجم برآورد براي آماري

. از جدول مورگان استفاده شدده اسدت   ،تعيين حجم نمونه

                                                           
4- Kaiser-Meyer-Olkin  Measure of Sample Adequacy 

5- Kruit- Bartlett 
6- Factor Analysis 
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نفدر   967 طبدق جددول مورگدان    ،بنابراين نمونه آزمدودني 

تعدداد  اي، سدهميه آوردن نمونده   بدراي بده دسدت   بودند و 

کارشناس( جمعيت کل هر طبقه )مدير، کارشناس ارشد و 

 ،ضدرب و بدر  تعدداد کدل جامعده     را در تعداد کدل نمونده،   

 بده دسدت   ،تا سهميه هر طبقه مورد نیدر  کنيمميتقسيم 

اي برداري تصدادفي طبقده  آيد و در هر طبقه با شيوه نمونه

 33کارشدددناس،  756نمونددده،  ناسدددب بدددا حجدددم  مت

 انتخاب شدند. ،مدير 72ارشد و کارشناس

 هدا، داده گدردآوري روش  عمدده ، حاضر تحقيق در

 بدراي  .اسدت  ميدداني  تحقيقدات  و ايکتابخانده  مطالعات

 و ادبيدات  نیدري،  مبداني  زمينده  در اطالعات آوريجم 

 ،کتب مقاالت، اي مانندکتابخانه مناب  از ،تحقيق پيشينه

سدپس از   .اسدت  شدده  اينترندت اسدتفاده   نيدز  و نشريات

 اي براي سنجش کدارآفريني اسدتفاده گرديدد.   پرسشنامه

 سددنجش هددايشدداخ  الؤسدد 02پرسشددنامه شددامل  

هدايي اسدت   گوياي ويژگي ،و هر گويه باشدمي کارآفريني

ايدن   .مدل خداع از کدارآفريني ارتبداط دارد    که با يک عا

نیدران  عاملي و نیدر صداحب  ها توسط روش تحليل عامل

گدروه کلدي تعيدين شدده      هشدت ها در از عرصه هر کدام

هاي به دست آمده متغير کدارآفريني شدامل:   عامل است،

اسددتعداد  بيرونددي بددودن،  خالقيددت، اسددتقالل، نفددوذ،  

 يدادگيري طلبدي و  توفيدق  ،پدذيري انعطداف  ،سازيتجاري

   باشند.مي

ر چهدا  ،االتؤدر اين پژوهش بدراي هدر يدک از سد    

مدوافقم   . نسدبتاً 9موافقم  . کامال7ًگزينه ارائه شده است: 

مدوافقم   گزينده کدامالً  . مخالفم . کامال4ًمخالفم  . نسبتا3ً

 و کدامالً  9مخالفم  ، نسبتا3ًموافقم  نسبتاً ،4داراي امتياز 

و  02بندابراين حدداقل نمدره هدر فدرد       ؛اسدت  7مخالفم 

 خواهد بود. 900حداکثر نمره او 

 

 ي تحقیقهایافته -6

پژوهش حاضر بدا بررسدي ميدزان اعتبدار و روايدي       

پرسشدنامه   به اجرا در آمد. ،اي براي کارآفرينينامهپرسش

ال بدود کده بدا راهنمدايي اسدتاد راهنمدا و       سؤ 05شامل 

 بندي کامالًو با رتبهپس از تعديل، بازنويسي  ،متخصصان

مخالفم تهيه  مخالفم و کامالً نسبتاً موافقم، نسبتاً موافقم،

بعددد از  نفددر انتخدداب شددد.  967حجددم نموندده  گرديددد.

ال حدذف  سدؤ  شدش همبستگي هر سؤال با کدل آزمدون   

گرديددد و اعتبددار نهددايي از طريددق آلفدداي کرونبددا  برابددر 

ضريب به دست آمده نشان داد کده   برآورد شد. 2707/6

اعتمداد داشدت. انددازه     ،توان به نتايج محاسبات بعديمي

 027/6هدا در پرسشدنامه کدارآفريني    دادهضريب کفايت 

بدرداري در پدژوهش حاضدر    است که نشانگر کفايت نمونه

 است. 

مقدددار مشخصدده آمدداري آزمددون  ،در ايددن پددژوهش

دار بدودن  و سط  معندا  230/0704 بارتلت برابر -کرويت

بندابراين عدالوه بدر کفايدت      ؛است 66667/6آن کمتر از 

قابل  ،يابيعمل عامل برداري، اجراي تحليل عاملي ونمونه

توجيه است. براي بررسي روايي سازه پرسشنامه و پاسدخ  

ارآفريني از چده  هاي کبه اين پرسش که مجموعه پرسش

از تحليل عاملي استفاده شد. براي  ،اندعواملي اشباع شده

اجراي تحليل عاملي بدا در نیدر گدرفتن پيشدينه نیدري      

نددي يع ؛نرآفريني و شددواهد تجربددي مربددوط بدده آ   کددا

ني و نيز با توجه به همبستگي بين عوامل سازنده کارآفري

تدري از  تر و روشدن تصوير ساده ،هاي متعامداين که عامل

بدراي   ،دهدد را نشدان مدي  هدا  روابط موجود بدين ويژگدي  

 استفاده گرديد. از روش متعامدها چرخش عامل

 

  اجراي تحلیل مواد پرسشنامه كارآفریني

مطلددب کدده مجموعدده عبددارات  بددراي تعيددين ايددن         

دهنده پرسشنامه کارآفريني از چند عامدل معندادار   تشكيل

سه شاخ  عمده مورد توجه قدرار گرفتده    ،اندتشكيل شده

نسدبت واريدانس تعيدين شدده      -9 7ارزش ويدژه  -7 است:

هداي ويدژه کده طدرح     نمدودار ارزش  -3توسط هدر عامدل    

را  3/6ر از شود. ضرايب بداالت مي سنگريزه يا شيبدار ناميده

ها مهم و با معنا دانسته و ضدرايب کمتدر از   در تعريف عامل

اين حدود به عنوان صفر )عامل تصدادفي( در نیدر گرفتده    

                                                           
1- Eigenvalue 
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دهنددده وزن هددر عامددل نشددان ،د. بارهدداي عدداملينشددومددي

هداي اصدلي در مدورد    . نتدايج اوليده تحليدل مؤلفده    هستند

 ،دهد که همه عبدارات مقياس سنجش کارآفريني نشان مي

( 3. در جدددول )هسددتند 3/6داراي بددار عدداملي بدداالتر از  

هداي  هاي آماري اوليه که با اجراي تحليدل مؤلفده  مشخصه

هداي  . تعدداد مؤلفده  انداصلي به دست آمده نشان داده شده

ها به گونده  و اين مؤلفه هستنداصلي با تعداد متغيرها برابر 

ها در مدل عاملد. وقتي همه نکنها را توليد ميداده ،کامل

و  نسبت واريدانس آنهدا   کل واريانس متغيرها  ؛منیور شود

بندابراين واريدانس توجيده شدده توسدط       ؛شدود توجيه مدي 

هاي مشتر  )يعني ميزان اشدترا ( بدراي متغيرهدا    عامل

هاي اصلي بده  منیور شده است. اگر همه مؤلفه 6/7ميزان 

عرفدي شدود.   تواند دقيقاً توسط آنها مد هر متغير مينکار رو

زيدرا بده تعدداد    ؛ شدود اما در اين حالت چيدزي عايدد نمدي   

که با مقصود اصدلي تحليدل    آيدميمتغيرها عامل به دست 

( دو سددتون اول 3هماهندد  نيسددت. در جدددول ) ،عدداملي

دهنده اطالعاتي دربداره متغيرهداي انفدرادي )سدتون     نشان

سؤاالت پژوهش و ستون دوم ميزان اشترا  متغيرها(  ،اول

. آخدرين  هسدتند ها کننده عاملچهار ستون آخر توصيفو 

درصدد واريدانس قابدل     بيانگر ،يعني درصد تراکمي ؛ستون

هاي قبدل از آن اسدت. چنانچده    استناد به هر عامل و عامل

 ،شود بدا توجده بده سدتون چهدارم     در جدول فوق ديده مي

عامل بزرگتر از يک است و با توجه بده   96هاي ويژه ارزش

ميزان تبيين واريانس مشدتر  بدين متغيرهدا     ،ستون آخر

کدل   درصدد  00عامل بدر روي هدم برابدر بدا      96براي اين 

 .باشدميواريانس متغيرها 
 

 

اولین برونداد اجراي تحلیل عاملي )اكتشافي( براي شناسایي عوامل سازنده كارآفریني درجامعه مورد  -3جدول 

 (n=261مطالعه )
 تراکمي درصد کل واريانس درصد ويژه ارزش عوامل متغيرها اشترا  ميزان سؤاالت

 2/72 2/72 96353/73 7 66666/7 7 الؤس

 4/94 5/5 20429/3 9 66666/7 9 الؤس

 0/92 9/4 20602/9 3 66666/7 3 الؤس

 7/39 4/3 32272/9 4 66666/7 4 الؤس

 3/35 9/3 90707/9 5 66666/7 5 الؤس

 4/32 7/3 73509/9 0 66666/7 0 الؤس

 7/47 2/9 29522/7 0 66666/7 0 الؤس

 2/43 0/9 20320/7 2 66666/7 2 الؤس

 9/40 4/9 02672/7 2 66666/7 2 الؤس

 5/42 3/9 03329/7 76 66666/7 76 الؤس

 2/56 3/9 52663/7 77 66666/7 77 الؤس

 2/59 7/9 44222/7 79 66666/7 79 الؤس

 2/54 6/9 43320/7 73 66666/7 73 الؤس

 2/50 2/7 34727/7 74 66666/7 74 الؤس

 0/52 2/7 92057/7 75 66666/7 75 الؤس

 5/06 2/7 90442/7 70 66666/7 70 الؤس

 9/09 0/7 97920/7 70 66666/7 70 الؤس

 2/03 0/7 70324/7 72 66666/7 72 الؤس

 5/05 0/7 75720/7 72 66666/7 72 الؤس

 7/00 0/7 73055/7 96 66666/7 96 الؤس

 0/02 4/7 22043/6 97 66666/7 97 الؤس

 2/02 4/7 20556/6 99 66666/7 99 الؤس

... ................... ................... ................... ................... ................... 

 2/22 9/6 79336/6 02 66666/7 04سوال

 6/766 7/6 62260/6 06 66666/7 05 الؤس

 هاي نگارندگان(منبع: )یافته
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 56......../ محمود اکرامي، ثنا صفري، مهان قلمكاري دددددددددددددددددددددددددددددددددد  هاي کارآفريني کارکنان شهرداريتوسعه مؤلفه

 چرخش بارهاي عاملي انتقال یا

چدرخش داده   ،هداي حاصدل از تحليدل اوليده    عامل

تدرين شديوه قابدل    ترين طرح به آساند تا مطلوبنشومي

هدا را  ساختار عامل ،چرخش محورها تفسير به دست آيد.

مداتريس اوليده را بده     ،هدا چدرخش عامدل   کندد. ساده مي

دهد و از طريق پراکنده کدردن  ماتريس ديگري انتقال مي

، سداختار  تدر ها تا حدي يكنواخدت همه عامليانس در وار

حدل  سازد و به گونه کلي بده يدک راه  عاملي را روشن مي

هداي  به احتمال زيادتر بده سداير نمونده    پذيرتر کهتفسير

بددين   شدود. همان جامعه قابل تعمديم اسدت منجدر مدي    

به منیور به دسدت آوردن سداختاري بدا معندا از      ،ترتيب

هاي استخراج شده بر پايه روشهاي ، عاملبارهاي عاملي

بده محورهداي    ،متعامدد  چدرخش متداول و کداربرد روش  

 گيرندد اي قائمه قدرار مدي  جديد که نسبت به هم با زاويه

 ،عداملي مقددماتي  پس از اجراي تحليدل   انتقال داده شد.

بدوده و بده    بيش از يک ماده داراي مقادير ويژه 96تعداد 

آفريني در مطالعده حاضدر   هاي کاراين ترتيب تعداد عامل

( پدس از چدرخش   4است. مطدابق جددول )    96حداکثر 

مداده کدارآفريني    هشت داد نهايي شامل، برونواريماکس

دهنددده دو سددتون اول نشددان (4شددود. در جدددول )مددي

االت ؤ)سدتون اول سد   اطالعاتي درباره متغيرهاي انفرادي

ش و ستون دوم ميدزان اشدترا  متغيرهدا( و چهدار     پژوه

آخدرين سدتون    ها اسدت. ه عاملکنندتوصيف ،آخر ستون

بيانگر درصد واريانس قابدل اسدتناد    ،يعني درصد تراکمي

چنانچده در   هداي قبدل از آن اسدت.   به هر عامل و عامدل 

 ،شدود بدا توجده بده سدتون چهدارم      ديده مي ذيلجدول 

بزرگتدر از يدک اسدت و بدا      ،عامدل  هشتهاي ويژه ارزش

ميزان تبيين واريانس مشتر  بدين   ،توجه به ستون آخر

 9/44 عامل بر روي هم برابدر بدا   هشتمتغيرها براي اين 

 .باشدميکل واريانس متغيرها  درصد

 

 خروجي نهایي از پرسشنامه كارآفریني پس از چرخش واریماكس -4جدول 

 سؤاالت
 اشترا  ميزان

 متغيرها
ويژه ارزش عوامل کل واريانس درصد  تراکمي درصد   

 7/72 7/72 72900/73 7 94674/6 7سؤال 

 0/94 0/5 20940/3 9 45923/6 9سؤال 

 6/92 3/4 25356/9 3 42240/6 3سؤال 

 5/39 5/3 32272/9 4 30429/6 4سؤال 

 2/35 3/3 90204/9 5 46504/6 5سؤال 

 2/32 7/3 73503/9 0 56203/6 0سؤال 

 0/47 2/9 27404/7 0 44933/6 0سؤال 

 9/44 5/9 09906/7 2 36927/6 2سؤال 

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 

نمدودار  اي اين پرسشنامه که در نمودار سنگريزه از

توان استنباط کرد کده  ( نمايش داده شده است نيز مي7)

چشدمگير و   ،سهم عامل نخست در واريانس کل متغيرهدا 

کنندده  و مشدخ  باشدد  مدي ها متمايز از سهم بقيه عامل

 عامل است. هشت
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 هاي كارآفرینينمودار سنگریزه براي نمایش عامل  -1 نمودار

 (نگارندگان هايیافته: )منبع

 

طرحي از واريانس تبيين شده بده   ،دارنمودار شيب

وسيله هر متغيدر را در ارتبداط بدا سداير متغيرهدا نشدان       

هداي بدزرگ در بداال و    عامل در اين طرح معموالً دهد.مي

ها با شيبي تددريجي در کندار هدم نشدان داده     ساير عامل

پژوهشدگر را ملددزم   ،دارآزمدون نمدودار شديب    د.نشدو مدي 

هداي بدين   هاي ويژه را ترسديم يدا تفداوت   سازد ارزشمي

 ،هرچدده ارزش ويددژه هدداي ويددژه را محاسددبه کنددد.ارزش

عنداتر اسدت و بندابراين    بدا م  ،عامل مشدتر   بزرگتر باشد

هداي مشدتر  واجدد    تشدخي  عامدل   ،دارنمودار شديب 

پايده   بر سازد.ها را تسهيل ميشرايط براي نگهداري عامل

هداي ذکدر   اصل از اجراي تحليل عاملي و شاخ نتايج ح

اسدتخراج   ،عامدل  هشتتعداد  ،هاشده از مجموعه پرسش

درصدد کدل    9/44عامدل   هشدت طبدق ايدن    شده اسدت. 

، 72/73عامل يكم با ارزش ويژه  شود.تبيين مي ،واريانس

يانس درصد وار 979/43درصد واريانس کل )معادل 7/72

درصددد   0/5، 20/3بددا ارزش ويددژه ، عامددل دوم مشددتر (

، درصد واريدانس مشدتر (   002/79واريانس کل )معادل 

درصد واريدانس کدل    3/4، 25/9عامل سوم با ارزش ويژه 

درصد واريانس مشتر (، عامل چهارم بدا   092/2)معادل 

درصددد واريددانس کددل )معددادل    5/3، 32/9ارزش ويددژه 

بدا ارزش  شتر (، عامدل پدنجم   درصد واريانس م 272/0

 400/0)معددادل  درصددد واريددانس کددل 3/3، 90/9ويددژه 

بدا ارزش ويدژه   ، عامدل ششدم   درصد واريدانس مشدتر (  

درصدد   673/0معدادل  درصد واريدانس کدل )   7/3، 73/9

 2/9،  27/7واريانس مشتر (، عامل هفتم با ارزش ويژه 

درصددد واريددانس  334/0معددادل درصددد واريددانس کددل )

درصدد   5/9، 09/7عامل هشتم با ارزش ويدژه  ، مشتر (

درصدد واريدانس مشدتر (     050/5واريانس کل )معدادل  

   کند.متغيرها را توجيه مي

ره تحليدل عداملي بدراي    پس از اجدراي چنددين بدا   

 ،عامدل  هشدت تعدداد   ،هاي مدورد اشداره  حصول مفروضه

ها به شيوهبار چرخش عامل 96و پس از  شدند ستخراجا

 

)عامل اول(       15/13  ┼ * 

                       │ 
           

55/3  )عامل دوم(        ┼   * 
                      │ 
56/2  )عامل سوم(      ┼     * 

                      │ 
)عامل چهارم(      35/2  ┼       * * 

25/2  )عامل پنجم(     ┼           * 

13/2  )عامل ششم(      ┼             * * 

 * *               ┼      51/1 )عامل هفتم(     

52/1 )عامل هشتم(      ┼                     * * * 

                213/1      ┼                           * * * * 

                135/1      ┼                                   * * * 

                 513/6   ┼                                         * * * * * * 

                 561/6    ┼                                                     * * * * * * * 
                      │ 
                      │ 
                 .000 ┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼ 

   33  39  37 36 92 92 90 90 95 94 93 99 97 96 72 72 70 70 75 74 73 79 77 76   2   2    0   0   5   4   3  9    7 
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 55......../ محمود اکرامي، ثنا صفري، مهان قلمكاري دددددددددددددددددددددددددددددددددد  هاي کارآفريني کارکنان شهرداريتوسعه مؤلفه

 
 

 .آمدندهاي نهايي به دست عامل ،واريماکس

هداي هدر عامدل بده کمدک      با مشخ  شدن مداده 

بدا توجده بده پيشدينه پدژوهش و      اساتيد و متخصصين و 

گانده  هشدت هداي  عامدل  ،هاي موجود در اين مدورد نیريه

 به اين ترتيب که: ند؛کارآفريني نامگذاري گرديد

بسددتگي دارد کدده سددؤال هم 97عامددل يددک بددا ( 7

، 35، 59، 96، 70، 73، 3، 74هدداي گيرنددده پرسددشدربر

و  93، 7، 72، 06، 42، 0، 77 ،9، 47، 75، 53، 79، 54

 74مربدوط بده سدؤال     ،است که باالترين همبسدتگي  00

دانم چگونه خودم را در برابر گروه زيدادي از  )مي باشدمي

در « خالقيدت »توان اين عامدل را  افراد اداره کنم( که مي

 نام نهاد. ،ميان افراد جامعه مورد مطالعه

مبسددتگي دارد کدده سددؤال ه 75عامددل دوم بددا ( 9

، 72، 44، 30، 55، 50، 52، 50هداي  برگيرنده پرسشدر

اسددت کدده بدداالترين   90و  57، 2، 32، 43، 02، 52، 40

)آزادي در  باشدددمددي 50همبسددتگي مربددوط بدده سددؤال 

خواهم، بدرايم  انتخاب و شيوه انجام دادن کارهايي که مي

در ميدان  « استقالل»توان اين عامل را مهم است( که مي

 نام نهاد. ،افراد جامعه مورد مطالعه

کدده  سددؤال همبسددتگي دارد 0عامددل سددوم بددا ( 3

است  36و  04، 30، 33، 39، 37هاي دربرگيرنده پرسش

 باشدد مدي  37که باالترين همبستگي مربدوط بده سدؤال    

سرنوشت خود تأثير بگذارم( کده   توانم بر)معتقدم که مي

در ميان افراد جامعده مدورد   « نفوذ»وان اين عامل را تمي

 نام نهاد. ،مطالعه

دارد که در سؤال همبستگي  76عامل چهارم با ( 4

، 09، 32، 04، 00، 06، 95، 56هدداي برگيرنددده پرسددش 

است که بداالترين همبسدتگي مربدوط بده      70و  42، 46

)در انتخاب يک شغل براي مدن، يدک    باشدمي 56سؤال 

توان ايدن  رشد است( که مي مكانامهمتر از  ،تدرآمد ثاب

در ميدان افدراد جامعده مدورد     « 7بيروندي بدودن  »عامل را 

 نام نهاد. ،مطالعه

                                                           
1- Externality 

سدؤال همبسدتگي دارد کده در     5عامل پنجم با ( 5

اسددت کدده  05و  05، 40، 5، 94اي هددبرگيرنددده پرسددش

)وقتدي   باشدد مي 94باالترين همبستگي مربوط به سؤال 

هاي به دست آوردن پول بيشدتر  بچه بودم، هميشه شيوه

اسدتعداد  »تدوان ايدن عامدل را    دادم( مدي را تشخي  مي

ندام   ،در ميان افراد جامعه مدورد مطالعده  « 9سازيتجاري

 نهاد.

دارد کده در  سدؤال همبسدتگي    4عامل ششم با ( 0

است )خودم را به  02و  34، 2، 92هاي برگيرنده پرسش

دهم( کده بداالترين همبسدتگي    تغييرات وفق ميخوبي با 

تدوان ايدن عامدل را    مدي  باشدد، مدي  92مربوط به سدؤال  

ندام   ،در ميان افراد جامعه مورد مطالعه « پذيريانعطاف»

 نهاد.

کده در   سدؤال همبسدتگي دارد   4عامل هفتم با ( 0

اسدت کده بداالترين     4و  03، 0، 07هاي برگيرنده پرسش

خدواهم  )مدي  باشدد مدي  07ل مربوط به سدؤا  ،همبستگي

توان ايدن عامدل را   مي (مقدار زيادي پول به دست بياورم

ندام   ،در ميان افراد جامعه مدورد مطالعده   «توفيق طلبي»

 نهاد.

سؤال همبسدتگي دارد کده در    4( عامل هشتم با 2

اسددت کدده   07و  90، 76، 09هدداي نددده پرسددش برگير

)امنيدت   باشدمي 09باالترين همبستگي مربوط به سؤال 

  «يدادگيري »توان اين عامدل را  مالي برايم مهم است( مي

 نام نهاد. ،در ميان افراد جامعه مورد مطالعه

عامل، درصد واريدانس و   هشتهاي ويژه اين ارزش

درصد واريانس مشتر  و درصد تراکمي هر يدک از آنهدا   

بدا تأييدد اعتبدار و     ( نشان داده شدده اسدت.  5در جدول )

نيدز  عملدي   ،تدوان گفدت ايدن ابدزار    روايي اين آزمون مي

 .باشدمي

                                                           
2- Aptitude of Commercialization 
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 هاي كارآفرینيهاي ویژه و درصد عاملارزش -6جدول 

 هاي نگارندگان(منبع: )یافته     

 

 و پیشنهاد گیرينتیجه -5

هاي اصلي بر پايده تحقيدق   ؤلفهدر اجراي تحليل م

هاي تحليل عداملي  ( مفروضه7که عبارت بودند از: حاضر 

نمودار کده از عامدل    ( شيب3( درصد تبيين واريانس و 9

 طبق عامل استخراج گرديد. ، هشتشودهشتم شروع مي

 تبيددين درصددد کددل واريددانس 9/44 ،عامددل هشددتايددن 

 7/72و  2/73سدهم عامدل يكدم بدا ارزش ويدژه      شود مي

رصدد از واريدانس   د 979/43درصد واريانس کدل معدادل   

نتدايج   کندد.   بين مواد پرسشدنامه را تبيدين مدي   مشتر

هدا نشدان   ي عاملحاصل از چرخش متعامد و نيز نامگذار

د به نشوگيري ميهد عواملي که در پرسشنامه اندازهدمي

 :هستندشرح زير 

سددؤال همبسددتگي دارد کدده  97عامددل يددک بددا ( 7

د جامعده  در ميدان افدرا  « خالقيدت »توان اين عامل را مي

 نام نهاد. ،مورد مطالعه

سددؤال همبسددتگي دارد کدده  75عامددل دوم بددا ( 9

در ميدان افدراد جامعده    « اسدتقالل »توان اين عامل را مي

 نام نهاد. ،مورد مطالعه

سددؤال همبسددتگي دارد کدده  0عامددل سددوم بددا ( 3

در ميان افراد جامعده مدورد   « نفوذ»توان اين عامل را مي

 نام نهاد. ،مطالعه

توان سؤال همبستگي که مي 76عامل چهارم با ( 4

در ميان افدراد جامعده مدورد    « بيروني بودن»اين عامل را 

 نام نهاد. ،مطالعه

سددؤال همبسددتگي دارد کدده  5عامدل پددنجم بددا  ( 5

در ميدان  « سدازي استعداد تجداري »توان اين عامل را مي

 نام نهاد. ،افراد جامعه مورد مطالعه

مبسددتگي دارد کدده سددؤال ه 4عامددل ششددم بددا ( 0

در ميدان افدراد   « پدذيري انعطداف »توان اين عامدل را  مي

 نام نهاد. ،جامعه مورد مطالعه

سددؤال همبسددتگي دارد کدده  4عامددل هفددتم بددا ( 0

در ميان افراد جامعده  « طلبيتوفيق»توان اين عامل را مي

 مورد مطالعه نام نهاد.

سدؤال همبسدتگي دارد کده     4عامل هشدتم بدا    (2

در ميدان افدراد جامعده    « يادگيري»ن عامل را توان ايمي

 مورد مطالعه نام نهاد.

واريانس درصد  درصد واريانس ارزش ويژه عامل

 مشتر 
 درصد تراکمي واريانس

 7/72 979/43 7/72 72/73 خالقيت

 0/94 002/79 0/5 20/3 استقالل

 6/92 092/2 3/4 25/9 نفوذ

 5/39 272/0 5/3 32/9 بيروني بودن

 2/35 400/0 3/3 90/9 سازياستعداد تجاري

 2/32 673/0 7/3 73/9 پذيريانعطاف

 0/47 334/0 2/9 27/7 طلبيتوفيق

 9/44 050/5 5/9 09/7 يادگيري

  766 9/44 47/36 جم 
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تحددت ( 7234) عامددل خالقيددت توسددط شددومپيتر

در مطالعاتي که براي  بيان شد و همچنين نوآوري عنوان

کارآفرين انجدام   افراد براي شخصيتي ويژگي تعيين شش

و  داريدداني احمدددپور، (7323)داريدداني  شددده، احمدددپور

گرايش بده  عنوان خالقيت را تحت عامل ( 7325مقيمي )

 اند.مطرح نموده خالقيت و نوآوري

و داريداني   پدور احمدد  و (7323)داريداني   احمدپور

ده ويژگدي   تحت عنوانرا عامل استقالل  (7325مقيمي )

 اند.کردهبه نام تفكر مستقل مطرح اصلي کارآفرينان 

و  9تيمدونز  ،(7224) 7بروکهداس عامل نفوذ توسدط  

 (7325و مقيمدي ) دارياني پور احمدو ( 7225) همكاران

 دروندي عندوان گرديدده اسدت.     کنترل تحت عنوان مرکز

علت انتخاب واژه نفدوذ بدا توجده بده اينكده در نیريدات       

گذشته مطرح نگرديده اين اسدت کده کدارآفرين بايدد در     

بين همكاران خود نفوذ داشته باشد تا در جريان شدرايط  

در محيط کار حفظ نمايد و به قرار بگيرد و تسلط خود را 

داخلي  بازارهاي بر نفوذبا  چنيننوعي رهبري نمايد و هم

به کار خود ادامده دهدد.    ،در شرايط متغير کاريو جهاني 

باشدد  تري ميواژه نفوذ داراي دامنه گسترده ،به اين علت

 .(7325، دارياني)احمدپور

توسددط اسددت کدده عامددل چهددارم، بيرونددي بددودن  

( تحدت  7224) بروکهاس و( 7226) 3انو بومن سكستون

( تحددت عنددوان 7225) تيمددونز، پددذيريعنددوان ريسددک

داريداني   و احمددپور  هداي حسداب شدده   پذيرش ريسدک 

پددذيري و تحمددل ابهددام، تحددت عنددوان ريسددک( 7323)

تمايدل  تحدت عندوان    (7325و مقيمي )دارياني احمدپور 

 مطرح گرديد. به ريسک و مخاطره

بيروني بودن مربوط به افدرادي  در اينجا معني واژه 

دانند و به شود که شانس را نيز در کار خود دخيل ميمي

پذيرندد و بدا   پردازند و نكات مدبهم را نيدز مدي   ريسک مي

. کنندد مدي ريسدک   ،توجه به شانس خود در انجام آن کار

                                                           
1- Brockhaus 

2- Timmons 

3- Sexton and Bomnan 

هدم   ،علت انتخاب بيروني بودن ايدن اسدت کده ايدن واژه    

 شود.م را شامل ميپذيري  و هم تحمل ابهازمان ريسک

بده اسدتعداد    ،در هيچ يدک از نیريدات کدارآفريني   

توان اين مسدأله  سازي اشاره نگرديده است اما نميتجاري

تجدارت   ،را ناديده گرفت کده يكدي از ارکدان کدارآفريني    

 ،هاي عیيم انسانيافراد کارآفرين به عنوان سرمايه است.

جامعده و  ثيرات حياتي در روند پيشدرفت  أو موجد ت أمنش

 کددارآفريني ثرندد. ؤبسديار م  ،کشدور هسدتند و در توسددعه  

 زنددگي  آغداز  بدا  همزمان که است عملي و عيني مفهومي

 و در درآمدد  کسدب  بدراي  و تدالش  زمدين  روي بر انسان

 عرصه به پا زندگي، مايحتاج تأمين عنوان به اخير ساليان

 .(7320 است )سعيدي مهرآباد و مهتدي، گذاشته وجود

 کشورها اقتصادي توسعه در نقش کارآفريني امروزه

 توسدعه  موتدور  عندوان  بده  آن از کده  است کليدي قدر آن

   .شودمي برده نام اقتصادي

توسدط  باشدد کده   مدي پدذيري  عامل ششم انعطداف 

بده عندوان    «کارآفرين موفدق » ( در کتاب9666ويكهام )

يكددي از خصوصدديات کارآفرينددان مطددرح گرديددده اسددت. 

( در مورد مزايا و معايدب کدارآفريني کده    9677کالر  )

شدود انعطداف را بده    هاي کدارآفرين را شدامل مدي   ويژگي

 عنوان يكي از مزاياي کارآفريني بيان کرده است.

لندد   کلده  مدک اسدت کده   طلبي عامل هفتم توفيق

داريداني   موفقيدت و احمددپور   بده  به عنوان نياز (7207)

طلبدي و  توفيدق  و توفيدق  بده  تحت عندوان نيداز  ( 7323)

 ،نياز به موفقيدت تحت عنوان  (7325پور و مقيمي )احمد

 اند.طلبي اشاره کردهبه عامل توفيق

 با عنوان (7323)دارياني  يادگيري توسط احمدپور

کارآفرين بدر اسداس تجدارب     .است مطرح گرديده تجربه

گيرد آموزد و ياد مياستفاده از تجارب ديگران ميود و خ

بقاي خود را حفظ کند و  ،شرايط نامساعد بازار کاردر که 

هاي فضاي کاري بر اساس دانش و آموختهدر زمان رونق 

 را در راه رسيدن به موفقيت هموار نمايد. شمسير ،خود
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 وهشمدل نهایي پژ -1شكل 

 هاي نگارندگان(منبع: )یافته                              

 

دهد که ابزار سدنجش  توجه به عوامل باال نشان مي

 کارآفريني که در مرحله نهايي پدژوهش بده دسدت آمدده    

ه عوامددل سددازند ،اي کلدديبدده گوندده تقريبدداً ،(7)شددكل 

هدداي هددا و پيشددينهتئددوري کددارآفريني را بددا توجدده بدده 

تدوان بده نتدايج    رو مدي از ايدن  دهد.پوشش مي ،مطالعاتي

ييد اعتبار با تأ اطمينان کافي داشت. ،حاصل از اجراي آن

 شود.بزار، عملي بودن آن نيز تعيين ميو روايي ا

 

 منابع -5

تعدداريف،  :کددارآفريني .(7326) .پور داريدداني، محمددوداحمددد

 .پرديس نشر : ، تهراننیريات و الگوها

کدارآفريني در   تجدارب  .(7323) محمدود.  داريداني،  احمددپور 

 .  اميرکبير تهران: .کشورهاي مختلف

مباني (. 7325) .محمدمقيمي، سيد؛ دارياني، محمود احمدپور

  مرکز کارآفريني دانشگاه تهران. تهران: .کارآفريني

 بدر  کدارآفريني  نقدش  بررسي(. 7327) جعفر. اکبري لنگوري،

 زودبازده هايکارگاه موردي اقتصادي )نمونه پايدار توسعه

رانس ملدي کدارآفريني و   ، مجموعه مقاالت کنفبابل( شهر

 مازندران.  کارهاي دانش بنيان،ومديريت کسب

 تهران: نشر ني. عمومي. مديريت (.7325سيدمهدي. ) الواني،

 (.7325)، زاده، حميدددشددفي  ؛پرداختچددي، محمددد حسددن  

 .ارسباران تهران: ،کارآفريني سازماني

روانسددنجي کدداربردي. ترجمدده  (، 7327ثرنددديک، ادوارد ال. )

 دانشگاه تهران. تهران: حيدر علي هومن،

 د؛يوسدف پدور، وحيد    ؛رضايي مقدم، علي ؛مقدم، صادقحسني

از  مفهدومي  مددل  ارائده يدک   (.7327. )عبدالهي، سدميه 

، چهدارمين  شدهري  مدديريت  بسدتر  در کارآفرينيتوسعه 

 مشهد. ريزي و مديريت شهري،کنفرانس برنامه

(. رابطده  7320فرد، سديدمجتبي؛ آهنگرپدور، عدادل. )   حسيني

کارآفريني انجمن پدرديس  شخصيت با توسعه کارآفريني، 

 (.9)7قم دانشگاه تهران، 

 در شدهري  مدديريت  (، نقدش 7322دانديس. )  نيدان،  خواجده 

 تهران. دانشگاه کارآفريني، توسعه براي بسترسازي

ثير أت(. 7320، محمد مهدي. )مهتدي ؛، محمدسعيدي مهرآباد

توسددعه رفتارهدداي کارآفريناندده  بددر آمددوزش کددارآفريني 

هاي کارآفريني وزارت کار و امور )مطالعه موردي: آموزش

 .50-09(، 9)7 ،کارآفريني توسعه، اجتماعي(

 بررسددي و هنجاريددابي سدداخت، .(7324)محمدرضددا.  عابدددي،

 در کدارآفريني  شدناختي  اسدتعداد  آزمدون  پايايي و روايي

کارآفرینی

خالقیت

استقالل

نفوذ

بیرونی بودن

استعداد  
تجاری سازی

انعطاف پذیری

توفیق طلبی

یادگیری
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 طدرح  اصفهان، دانشگاه کارآفريني مرکز ،اصفهان دانشگاه

 پژوهشي.

محمدصدادق  )ترجمده  کدارآفريني   .(7307) .جفدري  مرديدث، 

 المللي کار.، تهران: انتشارات دفتر بين(ئيانبني

مقدداالت کددارآفريني و  مجموعدده (،7329). هاشددمي، حميددد

 .انتشارات دانشگاه تهران . تهران:هاي پيشرفتهفناوري
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