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 چکیده

 راهبرد اجراي طریق و از ددار توسعه اقتصادي به اقتصاد شهري و دستیابی در کلیدي بسیار نقشی ،کارآفرینی تردید بی

ثیر کارآفرینی و عوامل آن در اقتصاد و به علت تأ .شود می شرایط مطلوبی براي مدیریت شهري فراهم ،اقتصادي توسعه
در تحقیق . باشد ها می ینی و استاندارد نمودن این ویژگیگذاري عوامل کارآفر نام ،هدف پژوهش حاضر مدیریت شهري،

اي براي سنجش  پرسشنامهسپس از . اند اي و تحقیقات میدانی گردآوري شده اساس مطالعات کتابخانهها بر  حاضر، عمده داده
جامعه آماري این مقاله شامل تمامی کارکنان اعم از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان در . کارآفرینی استفاده گردید

اي  طبقهبرداري تصادفی  نمونهآنها با روش نفر از  201 نفر است و 420باشد که تعداد آنها  تهران می 7شهرداري منطقه 
نتایج به دست آمده نشان داد که . ماده مربوط به کارآفرینی تهیه گردید 75ساخته از  این پرسشنامه محقق. انتخاب شدند
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 مقدمه -1

بشر بوده و  باینی، مفهومی است که همواره کارآفر 
در توسـعه و   تـأثیر بسـزایی   ،به عنوان یک پدیـده نـوین  
طـوري کـه در    به ؛است داشتهپیشرفت اقتصادي کشورها 

داراي نقــش ، اقتصــاد رقــابتی و مبتنــی بــر بــازار امــروزه
کـارآفرینی  کشـورها   يحیات و بقـا  بوده و ضامنکلیدي 

هـاي عظـیم    بـه عنـوان سـرمایه   افراد کارآفرین  . باشد می
 رونـد و  به شمار می ثیرات حیاتیأو موجد ت أمنش ،انسانی

ــه و   ــرفت جامع ــد پیش ــعه در رون ــورتوس ــدؤم ،کش  .ثرن
 بـا  همزمـان  کـه دارد  عملـی  و عینی مفهومی ،کارآفرینی

 کسـب  بـراي  و تـالش  زمـین  روي بـر  انسان زندگی آغاز
رآبـاد،  سعیدي مه( است گذاشته وجود عرصه به پادرآمد، 

  .)1387مهتدي، 
طور گسترده در مکالمات روزمره ه کارآفرینی ب واژه

و به عنوان یک لغـت فنـی در مـدیریت و اقتصـاد، مـورد      
، در 17این لغـت در ابتـدا در قـرن   . گیرد استفاده قرار می

کـارآفرین  فرانسه مطرح گردیـد کـه در آن زمـان،    کشور 
دار  هـده را عهاي تجـاري   پروژه هاي سفارشود که فردي ب

  .(Wickham, 2000) شد می
که  به عنوان راهکاريآفرینی کار ،هاي اخیر در سال

 وضـعیت  بهبـود  جهـت  در ،باشـد  عمـوم مـی   اقبـال  مورد
 همـه  حـال  ایـن  با .است شده مطرح اجتماعی و اقتصادي
 بـدیع  نظرات و نو هاي اندیشه نیازمند بقا، ها براي سازمان

 در روحـی  همچـون  ،دیـد ج نظـرات  و افکار زیرا ؛اند تازه و
 فنـا  و نیسـتی  از را آن و شـوند  مـی  سازمان دمیـده  کالبد
 حتی و پیشرفت و بقا براي حاضر عصر در. دهند می نجات
 در را نـوآوري  و نوجـویی  جریـان  موجود، باید وضع حفظ

 جلـوگیري  آن نـابودي  و رکود از تا بخشید تداوم سازمان

 ).1385 الوانی،( شود

هاي شـغلی جدیـد    ایجاد فرصتکارآفرینان تنها به 
 ،رهنـگ پردازند بلکه بـا سـاختار، تفکـر، تحـرك و ف     نمی

 ،هاي کهن زنند تا از دل ویرانه دست به تخریب خالق می
 . بناي رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند

 مــدیریت کشــورها، اقتصــادي توســعه راســتاي در

 بـه  شـهري  مـدیریت  .کنـد  مـی  ایفا را مهمی نقش شهري
 و کالبـد  در مـدیریت  اصـول  و فنـون  اجـراي  ،سـاده  زبان

 مصـنوع  ترین پیچیده عنوان به شهر .باشد می شهر اجتماع
 .اسـت  هـا  پیچیـدگی  بـا ادراك  مـدیریتی  نیازمنـد  ،بشـر 

 بـراي  ثمـر  بـی  هایی مکان که این جاي به شهرها بنابراین،
 انبـوه  بـا  بیکـار  کارگران تراکم یا گذاري اقتصادي سرمایه

 باید ،باشند زیستی محیط و اجتماعی دي،اقتصا مشکالت
 چارچوب در اجتماعی، و اقتصادي و پویایی رشد مراکز به

 شهرها نه گفت توان می واقع در. شوند تبدیل ملی، توسعه
 و کارآفرینی براي ارزنده هایی گر فرصت آفرینش باید تنها

بایـد بـراي    بلکه آن باشند، در ساکن جمعیت زایی اشتغال
حسـنی  (هایی ایجاد کننـد   فرصت ،کشور تمامی جمعیت

 .)1391مقدم و همکاران، 

 سرمایه کمبود ،اغلب توسعه، حال در کشورهاي در
 محسـوب  توسـعه اقتصـادي   در اصـلی  مانع ،کار نیروي و

 مشـکل  پویـا  کارآفرینی هاي برنامه کمبود ،بلکه شود نمی
  .)United Nation Organization, 1999( باشد می اصلی

 بـه  منحصـر  اقتصـادي،  توسـعه  در رینیکارآف نقش
 گذاري پایه شامل بلکه نیست، سرانه درآمد و بازده افزایش

 و اقتصـادي  فعالیـت  در سـاختاري  تغییـرات  اعمال آغاز و
 نقش کارآفرینی امروزه دلیل همین به. باشد می اجتماعی

 از کـه  اسـت  کلیـدي  قدر آن کشورها اقتصادي توسعه در
 شـود  مـی  بـرده  نـام  اقتصـادي  توسعه موتور عنوان به آن

  .)1389احمدیان راد، (
 ،کـارآفرینی  هـاي  فعالیـت  بـا  کارکنان شدن درگیر

 خواهـد  شـهر  بـه  رسانی خدمت براي سازي ظرفیت سبب
ــد ــایی. ش ــل شناس ــؤثر عوام ــترش در م ــعه گس  و توس

 سـازي  فـراهم  در شـهري  مـدیریت  به تواند می کارآفرینی
 هـم  و شـهروندان  هـم  تـا  کنـد  کمـک  ممکـن  بسترهاي

 یـان، ن خواجه( شوند منتفع توسعه این از ،مدیریت شهري
1389.(  

 در کارآفرینانـه  اقـدامات  دهـد  مـی  نشـان  مطالعات
 مـؤثر  شـهري  عملکـرد  بهبـود  در توانـد  می شهريمحیط 

 شــهري توجــه مــدیران مــورد همــواره بنــابراین ؛دنباشــ
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ت شـهري در شـهرهاي کـالن بـا     امروزه مـدیری و اند بوده
کند تا با فـراهم آوردن   یستماتیک سعی میریزي س برنامه

وجـب رشـد و   بستر مناسـب بـراي کارآفرینـان شـهري م    
 هزینـه کـردن بـراي    ؛ زیـرا توسعه اقتصـادي شـهر شـود   

گذاري است که سـود   سازي این بستر، نوعی سرمایه آماده
ها به خود شهر و مجموعـه  نهایی و ارزش افزوده آن در انت

 .شود تزریق می

 خـود را  جهان، فعالیـت  نقاط قصیا در ها شهرداري
 انجـام  و تناقضات پیچیدگی روزافزون، تغییرات شرایط در
 و یافتـه  توسـعه  ،اي ینـده افز طور به آنها وظایف. دهند می
 در را بیشـتري  هرچه هاي موریتمأ ،عمومی نهادهاي این

ایـن   اما واقعیـت  ،اند گرفته برعهده شهري مدیریت عرصه
هـا شـرایط الزم    نند شهرداريهایی ما است که در سازمان

بـه همـین    ؛براي رشد و توسعه کـارآفرینی وجـود نـدارد   
، میزان و عوامـل کـارآفرینی در ایـن سـازمان    باید منظور 

است  بر آنبنابراین پژوهش حاضر . تعیین و بررسی شوند
مشـخص   ،که عوامل کارآفرینی را از طریق تحلیل عاملی

مورد بررسـی   7 لذا این موضوع در شهرداري منطقه ؛کند
  .قرار گرفته است

  
  پیشینه پژوهش -2

ــث ــش در  )1998( 1مردی ــین بخ ــود اول ــاب خ کت
موضـوع  اولین کتاب منتشر شده در این که  »کارآفرینی«

ها را بر شمرده و سپس در  هاي کارآفرین ویژگیباشد،  می
ــالی کــارآفرینی ســخن   مــورد برنامــه ــزي و نظــارت م ری

 هـا ه یک کارآفرین باید از آنمنابعی ک ،گوید و در پایان می
   .)1371 ،مردیث( استفاده کند را ذکر کرده است

ــام ــارآفرین موفــــق )2000( 2ویکهــ را داراي  کــ
، 3کوش سخت: از جمله ؛داند می یهای خصوصیات و ویژگی

، 6پـذیر  ، متهور و انعطـاف 5گذاري شخصی ، هدف4پیشگام

                                                             
1- Meredith 
2- Wickham 
3- Hard Work 
4- Self-Starting 
5- Setting of Personal Goals 
6- Resilience 

 دهنـده و  ، تشخیص8هاي جدید ، پذیراي ایده7قابل اعتماد
، 10، به دنبـال اطالعـات  9هاي ارتباطی خوب داراي مهارت

، پـذیرش  12هـا  کننده فرصت ، هماهنگ11مشتاق یادگیري
  .15، آسایش همراه قدرت14، تعهد به دیگران13تغییر

مجموعـه  «در کتاب خود با عنوان ) 1382(هاشمی 
اي از  مجموعه »هاي پیشرفته مقاالت کارآفرینی و فناوري
هاي  کارآفرینی و فناوري«ش مقاالت مطرح شده در همای

در . اسـت  دادهرا در دسترس عالقمندان قـرار   »پیشرفته
 مقالـــه در خصـــوص موضـــوعات 16تعـــداد  ،مجمـــوع

در این کتـاب   ،هاي پیشرفته کارآفرینی، نوآوري و فناوري
به ارایه  ،بررسی موضوعارایه شده است که هر یک ضمن 

  .دنپرداز راهکارهایی جهت رفع موانع احتمالی می
 هـاي کارآفرینـان   ، ویژگی)1383(پور داریانی احمد

ــاوري، طلبــی توفیــق، نــوآوري و خالقیــت، ایــدهرا   خودب
، تجربه، )پذیري مخاطره( پذیري ریسک، )اعتماد به نفس(

  .و شکست پذیري بیان داشته است تالش
ــالرك ــورد م )2011( 16کـ ــب  در مـ ــا و معایـ زایـ

 شـود،  مـی فرین را شـامل  آهاي کـار  کارآفرینی که ویژگی
   :را چنین برشمرده است مزایاي کارآفرینی

 ریــزي،  کــارآفرین بــراي برنامــه: شــور و هیجــان
یدن بـه ایـده خـود داراي هیجـان     توسعه و عینیت بخشـ 

پـذیر بـوده و بایـد مـورد      ریسـک  ،زیرا کلیـه امـور   است؛
  .دنمحاسبه قرار گیر

 کننـد   کارکنان اغلب احسـاس مـی  : حقوق بالقوه
دریـافتی، متناسـب بـا کـاري کـه انجـام       حقوق و پاداش 

کسـب حقـوق را    ،باشـد ولـی کارآفرینـان    دهند، نمـی  می
  .دانند متناسب با تالش خود می

 هـاي کـاري و    کنترل داشتن بـر برنامـه  : انعطاف

                                                             
7- Confidence 
8- Receptiveness to New Ideas 
9- Assertiveness 
10- Information Seeking 
11- Eager to Learn 
12- Attuned to Opportunity 
13- Receptive to Change 
14- Commitment to Others 
15- Comfort with Power 
16- Clark 
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آنها حتی در زمان بیکـاري  . تعهد آنها قابل تحسین است
کننـد بـر برنامـه     و مرخصی که با خانواده خود سپري می

  .خود کنترل دارندکاري 
 افـرادي کـه بـه مـواردي کـه سـایرین       : استقالل

توانند کارآفرینانی  باشند می پاسخگو نیستند، عالقمند می
تواننــد  حتــی تحــت فشــار نیــز مــیموفــق باشــند؛ زیــرا 

 .نمایندگیري  تصمیم

کالرك معایب کارآفرینی را نیز به این صورت شرح 
  :می دهد
    هـاي   در مـاه ): قانونمنـد (نداشتن حقـوق مـنظم

دهـی   شروع یک کسب و کار جدیـد امکـان حقـوق   اولیه 
  .منظم را ندارند

 کارهاي بلندمدت را نیز  ،کارآفرینان: برنامه کاري
در مقابـل، کارکنـان   . نماینـد  بنـدي مـی   با اطمینان، زمان

مند اغلب نگرانـی زیـاد در مـورد موقعیـت      منظم و قانون
باید آنهـا را مطمـئن   کاري را دوست ندارند و کارآفرینان 
  .سازند که همه چیز بهتر خواهد شد

 صــاحبان کــار هســتند  ،چــون کارآفرینــان: اداره
بار مسئولیت . تصمیمات مهم باید توسط آنها اتخاذ گردد

توانـد   زیرا هر تصـمیمی مـی   سنگین است؛ ،و پاسخگویی
آینده کسب و کار را تغییر دهـد؛ لـذا دوري از خطاهـاي    

  .استآور، ضروري  زیان
 در مقاله خود بـه ) 1391(حسنی مقدم و همکاران 

 مـدیریت  بسـتر  در کـارآفرینی  توسـعه  و گسترش بررسی
شـهري   مـدیریت  مسـئولیت  به توجه با. پردازد می شهري

 و شـهروندان  در انگیـزه  ایجـاد  منـابع،  کـردن  فـراهم  در
 مهـم  بعـد  دو به مقاله این در ؛کارآفرینی براي بسترسازي

 مـدیریت  و کـارآفرینی  بـه  گـرایش  کـارآفرینی، یعنـی  
 دهـد  مـی  نشـان  مطالعات. است شده پرداخته کارآفرینی

 بهبـود  در دنتوان می محیط شهري در کارآفرینانه اقدامات
 توجـه  مـورد  همـواره  بنابراین؛ دنباش مؤثر شهري عملکرد
 ایـن  اصـلی  اسـاس، هـدف   این بر. ندا بوده شهري مدیران
 کـارآفرینی  بـین  طـه راب از مفهـومی  مـدلی  ارایـه  ،مقالـه 

 شـهري  اسـتراتژیک  مـدیریت  بستر در عملکرد و شرکتی

 مـدیریت  اسـتراتژیک  ابعـاد  شـده،  ارایه مدل در .باشد می
 بـازوي  دو عنـوان  بـه  ،کـارآفرینی  به گرایش و کارآفرینی

 در و نـد گرفت قـرار  مطالعه مورد ،شرکتی کارآفرینی اصلی
 تفکـر  فضـاي  در شـده،  ارایـه  مفهـومی  مـدل  ،نهایـت 

 و محـیط  بـا  تعامـل  بسـتر  در خـود نیـز   کـه  سـتراتژیک ا
  .گردید تبیین یافت، خواهد معنا ،محیط از یادگیري

 در مقالـه خـود بـا عنـوان    ) 1391(اکبري لنگوري 

 نمونه: اقتصادي پایدار توسعه بر کارآفرینی نقش بررسی«
 نقـش  بررسـی  به »بابل شهر زودبازده هاي کارگاه موردي

 که آثاري و پرداخته اقتصادي دارپای توسعه در کارآفرینی

کـرده   بیـان  را دارد شـهر  اقتصـادي  بر توسـعه  فرینیآکار
 بابـل  کارآفرینـان  شـامل  پژوهش این آماري جامعه .است
 1مورگـان  و کرجسـی  جـدول اساس  بر نمونه که باشد می

 سـاده  تصـادفی  روش بـه  و شـد  محاسـبه  نفـر  212
 روش از ،اطالعات تحلیل و تجزیه براي .شدند گیري نمونه

 تحقیـق  هـاي  یافته. است شده استفاده تحلیلی -توصیفی
...  و سـازي  فرهنـگ  انگیـزه،  ایجـاد  بـا  کـه  دهد می نشان
 طریـق  از اقتصـادي  پایـدار  توسـعه  جهـت  تـوان در  مـی 

  .برداشت اساسی هاي گام ،کارآفرینی
  
  مبانی نظري تحقیق- 3
 Entrependre هفرانسـ  درکـارآفرینی   هواژمعادل  

 هنامـ  بنابر تعریـف واژه . باشد می» متعهد شدن«به معناي 
، کـارآفرین، کسـی اسـت کـه متعهـد      2دانشگاهی وبسـتر 

هاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی، شود مخاطره می
اقتصاددانان، نخستین کسانی بودند که  .اداره و تقبل کند

هــاي اقتصــادي خــود بــه تشــریح کــارآفرین و در نظریـه 
 زمـان  طـول  در کـارآفرینی  وضوعم .کارآفرینی پرداختند

 ،اجتمـاعی  هـاي  ارزش و تولیـد  هاي شیوه تحول با همراه
 آن برگیرنـده  در مفاهیم افزایش و فراوان دگرگونی دچار
 واژه ایـن  کـاربرد  موارد و تحوالت این بررسی. است شده
 کارآفرینی نظریه توسعه راستاي در زیادي حد تا تواند می

                                                             
1- Krejcie and  Morgan 
2- Webster 
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 رود بـه شـمار    مفیـد  ريام ،آن مجهول جوانب شناخت و
  ).1383احمدپورداریانی، (

 نخســـتین از یکــی ) 1730( 1کـــانتیلون ریچــارد 
 همـین  بـه  و کـرد  عرضـه  کارآفرینی مورد در را ها نظریه
 کارآفرین او .دانند می واژه این گذار بنیان را او برخی دلیل

 بــه بنــا و باشـد  ریســک اهــل کـه  دانســت مــی فـردي  را
بازرگانـان، کشـاورزان،    مشاهداتش، ریسک شـامل حـال  

 معلـوم  قیمـت  بـه  کـه  شد می مالکان گران و سایر صنعت
 در رو این از و فروختند می نامعلوم قیمت به و خریدند می

  ).1384عابدي، (بودند  خطر معرض
موجب گردیده که معنی ایجاد کـار   این نوع تعریف

کـه   در حـالی  ؛شـود  از ایـن واژه برداشـت    ،زایی یا اشتغال
ــارآفری ــیع نی دارايک ــومی وس ــا ارزش مفه ــر و ب ــر از  ت ت
صحیح از ایـن مفهـوم و   این برداشت نا. زایی است اشتغال

ویـژه در  ه ب(م نیروي انسانی بیکار در جامعه همچنین تور
بسیاري در موجب شده  ،)یآموختگان دانشگاه بین دانش
آن اتخاذ شـده و نیـز در    ههایی که براي توسع از سیاست
، هاي مسـئوالن در ایـن خصـوص    رانیها و سخن بخشنامه
در . زایی براي آن در نظر گرفتـه شـود   اشتغال هصرفاً جنب

داراي پیامدهاي مثبت و مهم دیگري  ،که کارآفرینی حالی
 ه، ترغیب به نوآوري و توسعها بارورشدن خالقیت :همانند

، تکنولـوژي  هافزایش اعتماد به نفس، ایجـاد و توسـع  آن، 
افزایش رفاه عمـومی اسـت و در    تولید ثروت در جامعه و

زایـی آن توجـه شـود، از     اشتغال هکه فقط به جنب صورتی
  .بهره خواهیم ماند سایر پیامدهاي آن بی

در تبیین چگـونگی   ،شناس آلمانیجامعه، 2ماکس وبر
ــکل ــدن نــ  ش ــري تم ــنعتی و ســرمایه گی داري در وین ص
 کند که این مفهوم به زبـان اشاره می زمین به مفهومی مغرب

توسعه فرهنـگ   ،وبر. کارآفرینی است امروزي، همان فرهنگ
 سـعادت،  کار براي را متأثر از چهار عامل تشویق به کارآفرینی

آینـده و   بـراي  ریـزي  خطرپذیري براي تغییر سرنوشت، برنامه
   .(Haug, Pardy ,1999) داند می جویی صرفه

                                                             
1- Cantillon 
2- Max Weber 

معاصـر، نظریـه   روانشناس اجتمـاعی   ،3لندمک کله
اجتمـاعی   قیت را براي اولـین بـار در مباحـث   نیاز به موف
منـد بـه    کـه عالقـه  وي معتقد بـود جـوامعی   . مطرح کرد

ــب ــت کسـ ــطح  موفقیـ ــرخ در سـ ــتند، نـ ــایین هسـ  پـ
پذیري در آنها پایین است و به تبـع  خطر و گذاري سرمایه

 ،نیافته هستند و در جوامعی که نیاز به موفقیت آن توسعه
. تپذیري نیـز باالسـ  رگذاري و خطباال است، نرخ سرمایه

شـوند کـه کسـب و کـار      در این جوامع، افرادي پیدا مـی 
یا واحـد اقتصـادي را   کنند، شرکت  اندازي می جدیدي راه

آن وري  تولیـدي و بهـره   کننـد و ظرفیـت   سازماندهی می
لنـد چنـین    مک کلـه . بخشند را افزایش و بهبود میواحد 

ــی  ــارآفرین م ــرادي را ک ــی  اف ــر ش ــواملی نظی ــد و ع وه نام
هاي تربیتی والدین، طبقـه اجتمـاعی    پذیري، شیوه جامعه

والدین، ایدئولوژي حاکم، مـذهب و تحـرك اجتمـاعی را    
در امـر  . داند ثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی میؤعوامل م

تـرین   و مناسـب اي به فرهنگ شده  توجه ویژه ،کارآفرینی
تقویـت اسـتقالل فـردي و ایجـاد     ، پـذیري را  نوع جامعـه 

 .شـود  داند که موجـب کـارآفرینی مـی    به نفس میاعتماد 
اي از تـاریخ بـه مقتضـاي شـرایط،      در هر دوره کارآفرینی

ــازه ــف ت ــه اســت تعری ــفیع( اي یافت زاده،  پرداختچــی، ش
1385(.   

ــومپتر ــه  ) 1934( 4ش ــور محرک ــارآفرینی را موت ک
دانـد و از آن تحـت عنـوان تخریـب      توسعه اقتصادي مـی 

 ،معنی اسـت کـه کـارآفرینی    این بدان .کند خالق یاد می
کنـد و تعـادل و    تعادل ایسـتا را در اقتصـاد تخریـب مـی    

وي مفهوم توسـعه اقتصـادي را   . نماید میپویایی را ایجاد 
ابداع یک محصول جدید، ابداع روش جدید تولید، : شامل

 گشایش بازار جدید، گشایش منبـع جدیـد مـواد خـام و     
احمـدپور  (د دان اداره کردن سازمان جدید یک صنعت می

     ).1380داریانی، 
نیاز به موفقیت را یک عامل بـالقوه   )1991(مک کله لند 

نیاز به موفقیت، نوع خاصـی از  . در کارآفرینی مطرح کرد

                                                             
3- McClelland 
4- Schumpeter 
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انگیزه است که شامل یک احساس درونی و قـوي نسـبت   
 سـه داراي  اناز نظـر او کارآفرینـ  . باشـد  به موفقیـت مـی  
ري نسـبت بـه   گیـ  فعالیـت زیـاد، جهـت   : شاخص هستند

زاده،  شفیع پرداختچی،(و تعهد نسبت به دیگران  موفقیت
1385( .  

بـــرداري از  بهـــره را کـــارآفرینی) 1985( 1دراکـــر
از  و کـارآفرین  کند تعریف می ،ها براي ایجاد تغییر فرصت

همواره به دنبال تغییر، پاسـخ دادن   نظر او کسی است که
 باشـد  مـی صت برداري از آن به عنوان یک فر به آن و بهره

عتقد اسـت کـه کـارآفرین کسـی     موي ). 1383مقیمی، (
است که فعالیت اقتصادي کوچک و جدیدي را با سرمایه 

کند و بیان داشته است که کارآفرینی یک  خود شروع می
نـه یـک صـفت خـاص در شخصـیت افـراد        ،رفتار اسـت 

    ).1380داریانی،  احمدپور(
  

     هاي کارآفرینان گیژوی
 هـاي  ویژگـی  مهمتـرین ) 1383(ی داریـان  احمدپور

) 2 طلبـی  توفیـق  )1: را بیان داشت کارآفرینان شخصیتی
 اسـتقالل  به نیاز) 4 پذیري ریسک )3 درونی کنترل مرکز

    .ابهام تحمل) 6 خالقیت) 5
 اسـت  کرده ذکر کارآفرینان براي را ویژگی ده نیز 2گراس

 توانـایی ) 2 خـوب  جسـمانی  بهداشـت  )1: از عبارتند که
) 5 قوي اراده و انگیزه) 4 نفس به اعتماد) 3 عالی ادراکی

 پـذیري  ریسـک )6 دهـی  جهـت  و کنتـرل  بـه  اساسی نیاز
ــاز تفکــر)7 متوســط ــی و ب ــع )8 کل ــی واق ــاد گرای  )9 زی

  .مؤثر عاطفی تعادل) 10 و متوسط فردي بین هاي مهارت

پس از بررسی و تجزیه ) 1385(احمدپور و مقیمی 
هـاي خـود، مهمتـرین     هاي مبتنـی بـر پـژوهش    و تحلیل

بنـدي   به صورت زیـر جمـع   ،ها را براي کارآفرینان ویژگی
 :اند کرده

) 3 نیـاز بـه موفقیـت   ) 2 ذهنی مثبـت  وضعیت) 1
گـرایش بـه خالقیـت و    ) 4 تمایل بـه ریسـک و مخـاطره   

                                                             
1- Drucker 
2- Gras 

 مرکز کنترل درونی) 6 ناپذیري شکست روحیه) 5 نوآوري
  .نیاز به استقالل) 7

هفت ویژگـی اصـلی    معتقد است که) 2001( 3برنز
    :از ندکارآفرینان عبارت

د برداري از تغییر براي کسـب سـو   طلبی و بهره فرصت )1
نوآوري و اسـتفاده از آن بـه عنـوان ابـزار اولیـه بـراي        )2

 )4 اعتمـاد بـه نفـس    )3 هـا برداري از فرصت ایجاد و بهره
 )5 قاطعیت و فعالیت زیاد همراه بـا سـطح بـاالي انـرژي    

تمایل به  )7تشخیص هاندیشی و قودور )6 خودانگیختگی
میزان زیـادي از عـدم    هاي باال و زندگی باپذیرش ریسک

  .قطعیت
ــین ــاس همچن ــی ده )2004( 4توم ــلی ویژگ  اص

 عبارتنـد  کـه  است کرده مطرح 21 قرن در را کارآفرینان
) 2 ســودآور هــاي فرصــت از اســتفاده و شناســایی) 1: از

 تفکـر ) 5 سـازي دورنما) 4 خالقیـت ) 3 تـدبیر  و کاردانی
) 9 نـوآوري ) 8 بینـی  خـوش ) 7 کوشـی سخت) 6 مستقل
  .)1385 احمدپور، مقیمی،( رهبري) 10پذیريریسک

 اسـت  مشـخص ها به خـوبی  که در این نمونه چنان
 محـور در ایـن   هـاي ویژگـی  از پراکندگی بر دیدگاهنوعی 

 و 5کارلنـد  توسـط  کـه  پژوهشی در. باشد میزمینه حاکم 
 کلیـه  آوري جمـع  بـه  آنهـا  شـد،  امانجـ  )1984(همکاران 

 1984امـر تـا سـال     از بـدو  بررسـی  مـورد  هـاي  ویژگـی 
 پرداختـه  آنـان  از برخـی  بـه  )1(پرداختند که در جـدول  

  .شده است

                                                             
3- Burns 
4- Thomas 
5- Carland 
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  نظران مختلف هاي کارآفرینان از دیدگاه صاحبویژگی - 1جدول 
 هاي کار آفرینانویژگی نظر صاحبنام سال  ردیف

  رسمی تاختیارا منبع  1وبر  1917  1
 پذیري مسئولیت به تمایل  2ساتون  1954  2

  رسمی اختیارات منبع  3هارتمن  1959  3  
  نفس به اعتماد ،پذیر مسئولیت طلب، استقالل آرزومند،  4دیویدز  1963  4
  رهبر ،دوست نوع ،سرشناس ،مستقل ،پذیر مخاطره  5لتیزینگر  1965  5
  بحران در شرایط ضعیف عملکرد دوستی، نوع ی،سرشناس قدرت، به انگیزش گرایی، واقع  6شراگ  1965  6
  مخاطره سنجش  7پالمر  1971  7
  قدرت به نیاز  8وینتر  1973  8
  توفیق به نیاز  9الیلز  1974  9
 شخصی هاي ارزش به گرایش  10گاسه  1977  10

 طرات متعادلمخا خواهان تهاجم، انگیزه/ نفس به اعتماد پذیري، مسئولیت کنترل، به نیاز  11وایت و ولش  1981  11

  طلب مهارت طلب، استقالل رشدگرا،  12وکوپر برگ دانکل  1982  12  

  نفس عزت نوآوري، براي آزادي درونی، کنترل مرکز  13پانگ و ولش  1982  13

  )1387فرد، آهنگرپور،  حسینی: (منبع  
  

) 1995( و همکـاران 14بلـیکمن  ،در پژوهشی دیگـر 
 ،انـد  زده نظـران  دست به پاالیش و تلخـیص آراي صـاحب  

رغم پراکندگی موجود در این نظریات، نقاط مشترك  علی
شـامل  ) 2(جـدول   .شـود اي نیز در آنها دیـده مـی  عمده

نظـران مختلـف کـارآفرینی در     بندي دیدگاه صاحب جمع
پرداختچـی،  (باشـد   مـی  1995تا  1848 هاي زمانی دوره
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  هاي کارآفرینانویژگی -2جدول 
 هاي کار آفرینانویژگی سال نظر صاحب نام ردیف

 هاي حساب شده پذیرش ریسک 1848 15میل 1
 خالقیت و نوآوري 1934 شومپیتر 2
 هاي حساب شدهنیاز به موفقیت و ریسک 1961 مک کله لند 3
 تعهد، اراده و پشتکار 1964 16پیکل 4
 هاي حساب شدهپذیرش ریسک 1971 17کیبی 5
 نیاز به موفقیت، خالقیت و نوآوري، تمایل به استقالل 1971 18و هورنادي آبود 6

 پایداري در حل مشکالت، جست و جوي بازخورد، مرکز کنترل درونی 1974 19برلند 7

 نیاز به موفقیت 1980 20هال 8
 پذیري تحمل شکست، انرژي باال، ریسک 1980 21ستونسک 9
 پذیري، پایداري در حل مشکالت، جست و جوي بازخورد، مرکز کنترل درونی ریسک 1982 22بروکهاس 10
 ریزي تمایل به برنامه 1984 23دیزورابینسون 11
 هاي حساب شده، دورنماسازي، مرکز کنترل درونیپذیرش ریسک 1985 24تیمونز 12

 نیاز به موفقیت 1986 25بوید 13
 پذیري ریزي، تحمل ابهام، جست و جوي باز خورد، مرکز کنترل درونی، ریسکتمایل به برنامه 1987 26ویلیامز 14
 ، قابل اعتماد بودن، اعتماد به نفس، تحمل ابهام و تیم سازيدورنماسازي 1995 27کرتکو 15

  )1387فرد، آهنگرپور،  حسینی(: منبع     

1- Weber 
2- Sutton 
3- Hartman 
4- Davids 
5- Litzinger 
6- Schrage 
7- Palmer 
 

8- Winter 
9- Liles 
10- Gasse 
11- Welsh and White 
12- Dunkelberg and Cooper 
13- Welsch and Young 
14- Blickman 
 

15- Mill 
16- Pickle 
17- Kiby 
18- Aboud and Hornaday 
19- Borland 
20- Hull 
21- Sexton 

22- Brockhaus 
23- Dess and Robinson 
24- Timmons 
25- Boyde 
26- Williams 
27- Kuratko 
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  روش تحقیق -4
این پرسش کـه آیـا پرسشـنامه     به منظور پاسخ به

از  ،از یک عامل کلی اشباع شده اسـت یـا نـه    ،کارآفرینی
در این . استفاده شده است 1هاي اصلی روش تحلیل مؤلفه

قـرار داده   1عـدد   ،هاي قطري پژوهش در هر یک از خانه
یعنـی مجمـوع واریـانس     ؛شود که هم میزان اشـتراك  می

و واریانس اصی واریانس اختصبین متغیرها و هم  مشترك
جسـتجوي   بـراي بنـابراین ایـن روش    .دست آیده خطا ب
هـایی اسـت کـه کـل واریـانس متغیرهـا را تبیـین         عامل

اي از  مجموعـه  ،هاي اصـلی  ؤلفهتکنیک تحلیل م .کند می
ــه   ــه مجموع ــته را ب ــاي همبس ــاي اي از متغیر متغیره ه

بـه   .کنـد  منتقـل مـی   )هاي اصلی ؤلفهیعنی م(ناهمبسته 
روش از  ،عوامل و تعیـین سـاختار سـاده    تشخیصمنظور 

 ،روشایــن  .شــده اســت اســتفاده 2چــرخش واریمــاکس
کند  هایی تولید می یعنی عامل نماید؛ میها را تبیین  عامل

که با مجموعه کـوچکتري از متغیرهـا داراي همبسـتگی    
ــ ــوي باش ــا داراي  نق ــه دیگــري از متغیره ــا مجموع د و ب

هـاي مـاتریس    سـتون  ،این روش .دنهمبستگی ناچیز باش
، سـازي  فراینـد سـاده   ،در آن سـازد و  عاملی را سـاده مـی  

معادل با بیشینه ساختن واریانس مجذور بارهـاي عـاملی   
  .هر ستون است

 3چرخش متعامداز روش  ،ها با فرض استقالل عامل
ر پژوهشـگر عالقـه بیشـتري بـه     اگـ  .استفاده شده اسـت 

کـار   پذیري نتایج داشته باشد بایـد چـرخش را بـه    تعمیم
نتــایج چــرخش متعامــد بــه احتمــال زیــادتري در   .بــرد

در تجزیـه و  . شـود  تجدیـد و تکـرار مـی    ،مطالعات آینـده 
مـاتریس   ،دادهـا  بـرون  ، یکـی از نخسـتین  هـا  تحلیل داده

پیش از اجـراي تحلیـل   . باشد می ها همبستگی بین سؤال
  :الزم است دو موضوع مورد مطالعه قرار گیرد ،عاملی

مینان از ایـن مطلـب   اط) 2برداري  کفایت نمونه )1
برابر با صفر  ،بناي تحلیل عاملی در جامعهکه ماتریس زیر

 .نیست

                                                             
1- Principal Components  
2- Varimax Rotation Method 
3- Orthogonal Rotation Method  

، 4(KMO) بــرداري شــاخص کفایــت نمونــهمقــدار 
شاخصی است که مقادیر همبستگی مشـاهده شـده را بـا    

مقدار شـاخص   .کند مقایسه می ،مقادیر همبستگی جزئی
 791/0ینی بـرداري در پرسشــنامه کــارآفر  کفایـت نمونــه 

بـرداري در پـژوهش حاضـر     است که نشانگر کفایت نمونه
مطلـب کـه آیـا مـاتریس     ایـن  اثبـات  ر وبه منظ .باشد می

از آزمــون  ،صــفر نیســت ،هــا در جامعــه همبســتگی داده
مقصود از اجراي این  .استفاده شده است 5بارتلت -کرویت

مبتنـی بـر درسـت بـودن     رد فرضـیه صـفر    ،ناین آزمـو 
ایـن   ،آزمـون بارتلـت   .امعـه اسـت  ماتریس همـانی در ج 

متعلـق   ،ي مشاهده شدهها که ماتریس همبستگیفرضیه 
 .آزمایـد  مـی را اي با متغیرهاي ناهمبسته اسـت   به جامعه

مفید باشد الزم است  ،عاملی براي اینکه یک مدل تحلیل
ها با هم همبسـتگی داشـته باشـند و در غیـر ایـن      متغیر

  .جود ندارددلیلی براي تبیین مدل عاملی و ،صورت

ها دقیق و  بیشتر خصیصه ،مطالعات علوم انسانیدر 
 ،همپوشـی و تـداخل متغیرهـا    .انـد  تعریف نشـده  ،روشن

 ؛سـازد  هاي افراد را دشـوار مـی   توصیف و شناخت ویژگی
هایی که با اسـتفاده از ابـزار سـنجش     بدین معنا که نمره

، معـرف خصیصـه متمـایز و    دنـ آی براي فرد به دست مـی 
اي کـه میـزان همپوشـی     براي یافتن سازه ستروشنی نی

هـاي متعـدد و متنـوعی وجـود      روش بین آنها کمتر باشد
اسـت   6هـا، روش تحلیـل عـاملی    یکی از ایـن روش  ؛دارد

 .)1381ثرندیک، (

 شـامل  آمـاري  جامعـه  تحقیـق،  ماهیـت  به توجه با
کارشناسـان ارشـد و    مـدیران،  از اعـم  کارکنـان   تمـامی 

باشـد   تهران بزرگ می 7منطقه کارشناسان در شهرداري 
 بـه  توجـه  بـا  تحقیق این در. نفر است 420که تعداد آنها 

احتمال  وواریانس جامعه  جامعه و مشخص نبودن ساختار
 هـاي  فرمـول  از تـوان  نمیموفقیت یا عدم موفقیت متغیر 

و بـه منظـور    کرد استفاده نمونه حجم برآورد براي آماري
. ان استفاده شده اسـت از جدول مورگ ،تعیین حجم نمونه

                                                             
4- Kaiser-Meyer-Olkin  Measure of Sample Adequacy 
5- Kruit- Bartlett 
6- Factor Analysis 
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نفـر   201 طبق جـدول مورگـان   ،بنابراین نمونه آزمودنی
تعـداد  اي،  سـهمیه آوردن نمونـه   براي بـه دسـت  بودند و 

) مدیر، کارشناس ارشد و کارشناس(جمعیت کل هر طبقه 
 ،را در تعداد کل نمونه،  ضرب کرده و بر  تعداد کل جامعه

آید و  به دست ،تا سهمیه هر طبقه مورد نظر کردهتقسیم 
اي  بـرداري تصـادفی طبقـه    در هر طبقه بـا شـیوه نمونـه   

ــم   ــا حجـ ــب بـ ــه،  متناسـ ــناس،  150نمونـ  33کارشـ
  .انتخاب شدند ،مدیر 18ارشد و  کارشناس
 هـا،  داده گـردآوري روش  عمـده ، حاضر تحقیق در

 بـراي  .اسـت  میـدانی  تحقیقـات  و اي کتابخانـه  مطالعات

 و ادبیـات  ري،نظـ  مبـانی  زمینـه  در اطالعـات  آوري جمع
 ،کتب مقاالت، اي مانند کتابخانه منابع از ،تحقیق پیشینه

سـپس از   .اسـت  شـده  اینترنـت اسـتفاده   نیـز  و نشـریات 
 .اي براي سنجش کـارآفرینی اسـتفاده گردیـد    پرسشنامه

ــامل   ــنامه ش ــ 69پرسش ــاخص الؤس ــاي ش ــنجش ه  س
هـایی اسـت    گویاي ویژگی ،و هر گویه باشد می کارآفرینی

ایـن   .مـل خـاص از کـارآفرینی ارتبـاط دارد    که با یک عا
نظـران   ها توسط روش تحلیل عاملی و نظـر صـاحب   عامل

 گروه کلی تعیـین شـده اسـت،    8ها در  از عرصه هر کدام
: هــاي بــه دســت آمــده متغیــر کــارآفرینی شــامل عامــل

ــوذ،   ــتقالل، نف ــت، اس ــودن،  خالقی ــی ب ــتعداد  بیرون اس
 یـادگیري  طلبـی و  توفیـق  ،پـذیري  انعطـاف  ،سازي تجاري

   .باشند می
چهـار   ،االتؤدر این پـژوهش بـراي هـر یـک از سـ     

مـوافقم   نسـبتاً . 2موافقم  کامالً. 1: گزینه ارائه شده است
مـوافقم   گزینـه کـامالً  . مخالفم کامالً. 4مخالفم  نسبتاً. 3

 و کـامالً  2مخالفم  ، نسبتا3ًموافقم  نسبتاً ،4داراي امتیاز 
و  69نمـره هـر فـرد     بنـابراین حـداقل   ؛اسـت  1مخـالفم  

  .خواهد بود 276حداکثر نمره او 
  
  ها یافته -4
پژوهش حاضر بـا بررسـی میـزان اعتبـار و روایـی       
 .به اجـرا در آمـد   ،اي استاندارد براي کارآفرینی نامهپرسش

ال بـود کـه بـا راهنمـایی اسـتاد      سؤ 75پرسشنامه شامل 

ــا و متخصصــان ــدیل، بازنویســی   ،راهنم ــس از تع ــا پ و ب
و  ،مخـالفم  نسـبتاً  موافقم، نسبتاً موافقم، دي کامالًبن رتبه

نفـر انتخـاب    201حجم نمونه  .مخالفم تهیه گردید کامالً
ال سـؤ  6بعد از همبستگی هر سؤال بـا کـل آزمـون     .شد

حذف گردید و اعتبار نهایی از طریق آلفاي کرونباخ برابـر  
ضریب به دست آمده نشـان داد کـه    .برآورد شد 9171/0

انـدازه  . اعتمـاد داشـت   ،ه نتایج محاسبات بعديتوان ب می
 791/0هـا در پرسشـنامه کـارآفرینی     ضریب کفایت داده

بـرداري در پـژوهش حاضـر     است که نشانگر کفایت نمونه
  . است

مقــدار مشخصــه آمــاري آزمــون  ،در ایــن پــژوهش
دار بـودن  و سطح معنـا  837/6164 بارتلت برابر -کرویت

راین عـالوه بـر کفایـت    بنـاب  ؛است 00001/0آن کمتر از 
قابل  ،یابی برداري، اجراي تحلیل عاملی و عمل عامل نمونه

براي بررسی روایی سازه پرسشنامه و پاسـخ  . توجیه است
ارآفرینی از چـه  هاي ک به این پرسش که مجموعه پرسش

براي . از تحلیل عاملی استفاده شد ،اند عواملی اشباع شده
ن پیشـینه نظـري   اجراي تحلیل عاملی بـا در نظـر گـرفت   

ــا ــه آ   ک ــوط ب ــی مرب ــواهد تجرب ــی  ؛نرآفرینی و ش یعن
نی و نیز با توجه به همبستگی بین عوامل سازنده کارآفری

تـري از   تر و روشن تصویر ساده ،هاي متعامد این که عامل
بـراي   ،هـد د هـا بـه دسـت مـی     روابط موجود بین ویژگی

  .استفاده گردید از روش متعامدها  چرخش عامل
  

  لیل مـواد پرسشـنامه کـارآفرینی   اجراي تح
دهنده  براي تعیین این مطلب که مجموعه عبارات تشکیل

 ،اند پرسشنامه کارآفرینی از چند عامل معنادار تشکیل شده
ارزش  -1:سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفته اسـت 

 -3نسبت واریانس تعیین شده توسط هر عامل   -2 1ویژه
نامیده  گریزه یا شیبدارسنهاي ویژه که طرح  نمودار ارزش

ها مهم و با  را در تعریف عامل 3/0ضرایب باالتر از . شود می
معنا دانسته و ضرایب کمتر از این حدود به عنـوان صـفر   

بارهـاي عـاملی   . دنشـو  در نظر گرفته می) عامل تصادفی(

                                                             
1- Eigenvalue 
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نتـایج اولیـه تحلیـل    . دهنـده وزن هـر عامـل اسـت     نشان
جش کارآفرینی نشان هاي اصلی در مورد مقیاس سن مؤلفه

 3/0داراي بـار عـاملی بـاالتر از     ،دهد که همه عبارات می
هاي آماري اولیـه کـه بـا     مشخصه) 3(در جدول . هستند

هاي اصلی به دست آمده نشـان داده   اجراي تحلیل مؤلفه
هاي اصلی بـا تعـداد متغیرهـا برابـر      تعداد مؤلفه. اند شده

هـا را تولیـد    دهدا ،ها بـه گونـه کامـل    و این مؤلفه هستند
کـل   ؛ها در مـدل منظـور شـود    وقتی همه عامل. دنکن می

 ؛شـود  توجیه مـی و  نسبت واریانس آنها واریانس متغیرها 
هـاي مشـترك    بنابراین واریانس توجیه شده توسط عامل

منظـور   0/1براي متغیرهـا میـزان   ) یعنی میزان اشتراك(
متغیر د هر نهاي اصلی به کار رو اگر همه مؤلفه. شده است

اما در ایـن حالـت   . تواند دقیقاً توسط آنها معرفی شود می

زیرا به تعداد متغیرها عامل به دست ؛ شود چیزي عاید نمی
. هماهنگ نیست ،که با مقصود اصلی تحلیل عاملی آید می

دهنده اطالعاتی درباره  دو ستون اول نشان) 3(در جدول 
سـتون  سؤاالت پژوهش و  ،ستون اول(متغیرهاي انفرادي 

ــا   ــتراك متغیره ــزان اش ــر   ) دوم می ــتون آخ ــار س و چه
یعنی درصد  ؛آخرین ستون. هستندها  کننده عامل توصیف
درصد واریانس قابل استناد به هر عامـل و   بیانگر ،تراکمی

چنانچه در جدول فـوق دیـده   . هاي قبل از آن است عامل
عامل  20هاي ویژه  ارزش ،شود با توجه به ستون چهارم می

میزان تبیین  ،از یک است و با توجه به ستون آخربزرگتر 
عامل بر روي  20واریانس مشترك بین متغیرها براي این 

  .باشد میکل واریانس متغیرها  درصد 67هم برابر با 

  

براي شناسایی عوامل سازنده کارآفرینی درجامعه مورد ) اکتشافی(اولین برونداد اجراي تحلیل عاملی  - 3جدول 
  )n=201(مطالعه 

 تراکمی درصد کل واریانس درصد ویژه ارزش عوامل متغیرها اشتراك میزان سؤاالت

 9/18  9/18  20353/13  1  00000/1  1 الؤس

  4/24  5/5  87492/3  2  00000/1  2 الؤس
  6/28  2/4  97078/2  3  00000/1  3 الؤس
  1/32  4/3  39818/2  4  00000/1  4 الؤس
  3/35  2/3  27161/2  5  00000/1  5 الؤس
  4/38  1/3  13572/2  6  00000/1  6 لاؤس
  1/41  8/2  92588/1  7  00000/1  7 الؤس
  8/43  7/2  86397/1  8  00000/1  8 الؤس
  2/46  4/2  69019/1  9  00000/1  9 الؤس
  5/48  3/2  63382/1  10  00000/1  10 الؤس
  8/50  3/2  58003/1  11  00000/1  11 الؤس
  9/52  1/2  44988/1  12  00000/1  12 الؤس
  9/54  0/2  43386/1  13  00000/1  13 الؤس
  8/56  9/1  34181/1  14  00000/1  14 الؤس
  7/58  8/1  28651/1  15  00000/1  15 الؤس
 5/60  8/1  26448/1  16  00000/1  16 الؤس

  2/62  7/1  21287/1  17  00000/1  17 الؤس
  9/63  7/1  17384/1  18  00000/1  18 الؤس
  5/65  6/1  15197/1  19  00000/1  19 الؤس
  1/67  6/1  13655/1  20  00000/1  20 الؤس
  6/68  4/1  98643/0  21  00000/1  21 الؤس
  9/69  4/1  96550/0  22  00000/1  22 الؤس

...  ...................  ...................  ...................  ...................  ...................  
  7/99 2/0 13370/0 68  00000/1 72 الؤس

 9/99  2/0  12330/0  69  00000/1  74سوال

  0/100  1/0  09906/0  70  00000/1  75 الؤس

  )هاي نگارندگان یافته: (منبع
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  انتقال یا چرخش بارهاي عاملی
چـرخش داده   ،هـاي حاصـل از تحلیـل اولیـه     عامل

تـرین شـیوه قابـل     ترین طرح به آسان د تا مطلوبنشو می
هـا   ملساختار عا ،چرخش محورها .به دست آید ،ندتفسیر

مـاتریس اولیـه را بـه     ،هـا  چرخش عامل .کند را ساده می
دهد و از طریق پراکنده کـردن   ماتریس دیگري انتقال می

، سـاختار  تـر  ها تا حدي یکنواخـت  همه عاملواریانس در 
حـل   سازد و به گونه کلی بـه یـک راه   عاملی را روشن می

هـاي   به احتمال زیادتر بـه سـایر نمونـه    پذیرتر کهتفسیر
بـدین   .شـود  ن جامعه قابل تعمـیم اسـت منجـر مـی    هما

به منظور به دسـت آوردن سـاختاري بـا معنـا از      ،ترتیب
هاي  استخراج شده بر پایه روشهاي  ، عاملبارهاي عاملی

بـه محورهـاي    ،متعامـد  چـرخش متداول و کاربرد روش 
 گیرنـد  اي قائمه قـرار مـی   جدید که نسبت به هم با زاویه

 ،عـاملی مقـدماتی  اجراي تحلیـل   پس از .انتقال داده شد

بـوده و بـه    بیش از یک ماده داراي مقادیر ویژه 20تعداد 
هاي کارآفرینی در مطالعـه حاضـر    این ترتیب تعداد عامل

پـس از چـرخش   ) 4(مطـابق جـدول   . است  20حداکثر 
مـاده کـارآفرینی    هشت داد نهایی شامل ، برونواریماکس

ــی ــود م ــدول . ش ــا )4(در ج ــتون اول نش ــده  ندو س دهن
االت ؤسـتون اول سـ  ( اطالعاتی درباره متغیرهاي انفرادي

و چهـار  ) ش و ستون دوم میـزان اشـتراك متغیرهـا   پژوه
آخـرین سـتون    .ها اسـت  ه عاملکنند توصیف ،ستون آخر

بیانگر درصد واریانس قابـل اسـتناد    ،یعنی درصد تراکمی
چنانچـه در   .هـاي قبـل از آن اسـت    به هر عامل و عامـل 

 ،شـود بـا توجـه بـه سـتون چهـارم       دیده میجدول فوق 
بزرگتـر از یـک اسـت و بـا      ،عامـل  هشتهاي ویژه  ارزش

میزان تبیین واریانس مشـترك بـین    ،توجه به ستون آخر
 1/44 عامل بر روي هم برابـر بـا   هشتمتغیرها براي این 

  .باشد میکل واریانس متغیرها  درصد
  

  پس از چرخش واریماکسخروجی نهایی از پرسشنامه کارآفرینی  -4جدول 

 سؤاالت
 اشتراك میزان

 متغیرها
ویژه ارزش عوامل کل واریانس درصد  تراکمی درصد   

  1/19  1/19  18267/13  1  24014/0  1سؤال 
  7/24  6/5  87246/3  2  45283/0  2سؤال 
  0/29  3/4  95350/2  3  49946/0  3سؤال 
  5/32  5/3  39818/2  4  36492/0  4سؤال 
  8/35  3/3  26964/2  5  40564/0  5سؤال 
  9/38  1/3  13563/2  6  50973/0  6سؤال 
  6/41  8/2  91474/1  7  44233/0  7سؤال 
  1/44  5/2  72260/1  8  30291/0  8سؤال 

  )محاسبات نگارندگان: (منبع
  
نمـودار  اي این پرسشنامه که در  نمودار سنگریزه از

توان استنباط کرد کـه   نمایش داده شده است نیز می) 1(
چشـمگیر و   ،ت در واریانس کل متغیرهـا سهم عامل نخس

کننـده   و مشـخص باشـد   مـی ها متمایز  از سهم بقیه عامل
  .عامل است هشت
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  هاي کارآفرینی نمودار سنگریزه براي نمایش عامل  -1 نمودار
  )نگارندگان هاي یافته: (منبع

  
طرحی از واریانس تبیین شـده بـه    ،دار نمودار شیب

وسیله هر متغیـر را در ارتبـاط بـا سـایر متغیرهـا نشـان       
هـاي بـزرگ در بـاال و     عامل در این طرح معموالً .دهد می

ی تدریجی در کنـار هـم نشـان داده    ها با شیب سایر عامل
پژوهشـگر را ملــزم   ،دار آزمــون نمـودار شــیب  .دنشـو  مـی 
هـاي بـین    هاي ویژه را ترسـیم یـا تفـاوت    سازد ارزش می

ــژه .هــاي ویــژه را محاســبه کنــد ارزش  ،هرچــه ارزش وی
عنـاتر اسـت و بنـابراین    بـا م  ،عامل مشترك بزرگتر باشد

واجــد هـاي مشـترك    تشـخیص عامـل   ،دار نمـودار شـیب  
پایـه   بر .سازد ها را تسهیل می شرایط براي نگهداري عامل

هـاي ذکـر    اصل از اجراي تحلیل عاملی و شاخصنتایج ح
اسـتخراج   ،عامـل  هشتتعداد  ،ها شده از مجموعه پرسش

درصـد کـل    1/44عامـل   هشـت طبـق ایـن    .شده اسـت 
، 18/13عامل یکم با ارزش ویژه  .شود تبیین می ،واریانس

درصد واریانس  212/43معادل (انس کل درصد واری1/19
درصــد   6/5، 87/3بــا ارزش ویــژه ، عامــل دوم )مشــترك

، )درصد واریـانس مشـترك   669/12معادل (واریانس کل 
درصد واریـانس کـل    3/4، 95/2عامل سوم با ارزش ویژه 

، عامل چهارم بـا  )درصد واریانس مشترك 728/9معادل (
ــژه  ــ  5/3، 39/2ارزش وی ــانس ک ــد واری ــادل (ل درص مع

بـا ارزش  ، عامـل پـنجم   )درصد واریانس مشترك 918/7
ــژه  ــانس کــل 3/3، 26/2وی ــادل ( درصــد واری  466/7مع

بـا ارزش ویـژه   ، عامـل ششـم   )درصد واریـانس مشـترك  
درصـد   013/7معـادل  (درصد واریـانس کـل    1/3، 13/2

 8/2،  91/1، عامل هفتم با ارزش ویـژه  )واریانس مشترك
ــانس  334/6ل معــاد(درصــد واریــانس کــل  درصــد واری

درصـد   5/2، 72/1، عامل هشتم بـا ارزش ویـژه   )مشترك
) درصـد واریـانس مشـترك    656/5معـادل  (واریانس کل 

                                                                .کند متغیرها را توجیه می
ره تحلیـل عـاملی بـراي حصـول     پس از اجراي چندین با

 سـتخراج ا ،عامـل  هشـت تعـداد   ،رد اشارههاي مو مفروضه
ــار چــرخش عامــل 20و پــس از  شــدند ــه شــیوه ب هــا ب

 
)عامل اول(       18/13  ┼ * 
                       │ 
           
)    عامل دوم(    87/3   ┼   * 
                      │ 
) عامل سوم(       95/2 ┼     * 
                      │ 
) عامل چهارم(     39/2  ┼       * * 
)عامل پنجم(       26/2 ┼           * 
) عامل ششم(       13/2 ┼             * * 
)   عامل هفتم(    91/1      ┼               * * 
)عامل هشتم(       72/1 ┼                     * * * 
                213/1      ┼                           * * * * 
                137/1      ┼                                   * * * 
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                      │ 
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  .آمدندهاي نهایی به دست  عامل ،واریماکس
هـاي هـر عامـل بـه کمـک       با مشخص شدن مـاده 

بـا توجـه بـه پیشـینه پـژوهش و      اساتید و متخصصین و 
گانـه   هشـت هـاي   عامـل  ،هاي موجود در این مـورد  نظریه

  :به این ترتیب که ند؛ذاري گردیدکارآفرینی نامگ
بســتگی دارد کــه ســؤال هم 21عامــل یــک بــا ) 1

، 35، 52، 20، 16، 13، 3، 14هــاي  گیرنــده پرســشدربر
و  23، 1، 19، 70، 48، 7، 11 ،2، 41، 15، 53، 12، 54
 14مربـوط بـه سـؤال     ،است که باالترین همبسـتگی  67
زیـادي از  دانم چگونه خودم را در برابر گروه  می( باشد می

در » خالقیـت «توان این عامـل را   که می) افراد اداره کنم
  .نام نهاد ،میان افراد جامعه مورد مطالعه

ــا ) 2 مبســتگی دارد کــه ســؤال ه 15عامــل دوم ب
، 18، 44، 37، 55، 57، 58، 56هـاي   برگیرنده پرسشدر
ــاالترین   26و  51، 8، 39، 43، 69، 59، 47 ــه ب ــت ک اس

ــه ســؤال ــوط ب آزادي در ( باشــد مــی 56 همبســتگی مرب
خواهم، بـرایم   انتخاب و شیوه انجام دادن کارهایی که می

در میـان  » استقالل«توان این عامل را  که می) مهم است
  .نام نهاد ،افراد جامعه مورد مطالعه

ــا ) 3 کــه  ســؤال همبســتگی دارد 6عامــل ســوم ب
است  30و  74، 36، 33، 32، 31هاي  دربرگیرنده پرسش

 باشـد  مـی  31همبستگی مربـوط بـه سـؤال     که باالترین
کـه  ) سرنوشت خود تأثیر بگذارم توانم بر معتقدم که می(

در میان افراد جامعـه مـورد   » نفوذ«توان این عامل را  می
  .نام نهاد ،مطالعه
دارد که در سؤال همبستگی  10عامل چهارم با ) 4

ــش  ــده پرس ــاي  برگیرن ، 62، 38، 64، 66، 60، 25، 50ه
است که بـاالترین همبسـتگی مربـوط بـه      17و  49، 40

در انتخاب یک شغل براي مـن، یـک   ( باشد می 50سؤال 
توان ایـن   که می) رشد است مکانامهمتر از  ،درآمد ثابت

در میـان افـراد جامعـه مـورد     » 1بیرونـی بـودن  «عامل را 
  .نام نهاد ،مطالعه

                                                             
1- Externality 

سـؤال همبسـتگی دارد کـه در     5عامل پنجم با ) 5
اســت کــه  65و  75، 46، 5، 24 ايهــ برگیرنــده پرســش

وقتـی  ( باشـد  می 24باالترین همبستگی مربوط به سؤال 
هاي به دست آوردن پول بیشـتر   بچه بودم، همیشه شیوه

اسـتعداد  «تـوان ایـن عامـل را     مـی ) دادم را تشخیص می
نـام   ،در میان افراد جامعه مـورد مطالعـه  » 2سازي تجاري

  .نهاد
دارد کـه در  سـؤال همبسـتگی    4عامل ششم با ) 6

خودم را بـه  (است  68و  34، 9، 28هاي  برگیرنده پرسش
کـه بـاالترین همبسـتگی    ) دهم خوبی با تغییرات وفق می

تـوان ایـن عامـل را     مـی  باشـد،  مـی  28مربوط به سـؤال  
نـام   ،در میان افراد جامعه مورد مطالعه » پذیري انعطاف«

  .نهاد
کـه در   سـؤال همبسـتگی دارد   4عامل هفتم با ) 7

اسـت کـه بـاالترین     4و  63، 6، 71هاي  رگیرنده پرسشب
خـواهم   مـی ( باشـد  مـی  71مربوط بـه سـؤال    ،همبستگی

توان ایـن عامـل را    می )مقدار زیادي پول به دست بیاورم
نـام   ،در میان افراد جامعه مـورد مطالعـه   »توفیق طلبی«

  .نهاد
سؤال همبسـتگی دارد کـه در    4عامل هشتم با ) 8

ــش برگیر ــده پرس ــا ن ــه   61و  27، 10، 72ي ه ــت ک اس
امنیـت  ( باشد می 72باالترین همبستگی مربوط به سؤال 

  »یـادگیري «توان این عامـل را   می) مالی برایم مهم است
  .نام نهاد ،در میان افراد جامعه مورد مطالعه

عامل، درصد واریـانس و   هشتهاي ویژه این  ارزش
ا درصد واریانس مشترك و درصد تراکمی هر یـک از آنهـ  

بـا تأییـد اعتبـار و    . نشان داده شـده اسـت  ) 6(در جدول 
نیـز  عملـی   ،تـوان گفـت ایـن ابـزار     روایی این آزمون مـی 

  .باشد می

                                                             
2- Aptitude of Commercialization 
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  هاي کارآفرینی هاي ویژه و درصد عامل ارزش - 6جدول 

  )هاي نگارندگان یافته(: منبع     

  
  و پیشنهاد گیري نتیجه

هاي اصلی بـر پایـه تحقیـق     ؤلفهدر اجراي تحلیل م
هاي تحلیل عـاملی   مفروضه) 1: که عبارت بودند ازحاضر 

نمودار کـه از عامـل    شیب) 3درصد تبیین واریانس و ) 2
 طبـق .عامل استخراج گردید ، هشتشود هشتم شروع می

 تبیــین کــل واریــانس درصــد 2/44 ،عامــل هشــتایــن 
 1/19و  8/13سـهم عامـل یکـم بـا ارزش ویـژه      شود  می

درصـد از واریـانس    212/43درصد واریانس کـل معـادل   
نتـایج   .کنـد  ك بین مواد پرسشـنامه را تبیـین مـی   مشتر

هـا نشـان    ي عاملحاصل از چرخش متعامد و نیز نامگذار
د به نشو گیري می هد عواملی که در پرسشنامه اندازهد می
  :هستندرح زیر ش

ســؤال همبســتگی دارد کــه  21عامــل یــک بــا ) 1
در میـان افـراد جامعـه    » خالقیـت «توان این عامل را  می

  .نام نهاد ،مورد مطالعه
ــا ) 2 ســؤال همبســتگی دارد کــه  15عامــل دوم ب

در میـان افـراد جامعـه    » اسـتقالل «توان این عامل را  می
  .نام نهاد ،مورد مطالعه

ــا ) 3 ل همبســتگی دارد کــه ســؤا 6عامــل ســوم ب
در میان افراد جامعـه مـورد   » نفوذ«توان این عامل را  می

  .نام نهاد ،مطالعه
توان  سؤال همبستگی که می 10عامل چهارم با ) 4

در میان افـراد جامعـه مـورد    » بیرونی بودن«این عامل را 
  .نام نهاد ،مطالعه
ســؤال همبســتگی دارد کــه  5عامـل پــنجم بــا  ) 5

در میـان  » سـازي  استعداد تجـاري «را  توان این عامل می
  .نام نهاد ،افراد جامعه مورد مطالعه

ســؤال همبســتگی دارد کــه  4عامـل ششــم بــا  ) 6
در میـان افـراد   » پـذیري  انعطـاف «توان این عامـل را   می

  .نام نهاد ،جامعه مورد مطالعه
ســؤال همبســتگی دارد کــه  4عامــل هفــتم بــا ) 7

در میان افراد جامعـه  » طلبی توفیق«توان این عامل را  می
  .مورد مطالعه نام نهاد

سـؤال همبسـتگی دارد کـه     4عامل هشـتم بـا    )8
در میـان افـراد جامعـه    » یـادگیري «توان این عامل را  می

 .مورد مطالعه نام نهاد

واریانس درصد   درصد واریانس  ارزش ویژه  عامل
  مشترك

  درصد تراکمی واریانس

  1/19  212/43  1/19  18/13  خالقیت

  7/24  669/12  6/5  87/3  استقالل

  0/29  728/9  3/4  95/2  نفوذ

  5/32  918/7  5/3  39/2  بیرونی بودن

  8/35  466/7  3/3  26/2  سازي استعداد تجاري

  9/38  013/7  1/3  13/2  پذیري انعطاف

  6/41  334/6  8/2  91/1  طلبی توفیق

  1/44  656/5  5/2  72/1  یادگیري

    100  2/44  41/30  جمع
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مک کلـه   و) 1934( عامل خالقیت توسط شومپیتر
در  بیان شد و همچنـین  نوآوري تحت عنوان) 1961( لند

 بـراي  شخصـیتی  ویژگـی  اي تعیین ششمطالعاتی که بر
، )1383(داریـانی   کارآفرین انجـام شـده، احمـدپور    افراد

خالقیــت را تحــت ) 1385(و مقیمــی  داریــانی احمــدپور
 .اند مطرح نموده گرایش به خالقیت و نوآوريعنوان 

و داریــانی  پـور  احمـد  و )1383(داریـانی   احمـدپور 
ه ویژگـی  د تحت عنوانرا عامل استقالل  )1385(مقیمی 

  .اند کردهبه نام تفکر مستقل مطرح اصلی کارآفرینان 
 تحت عنـوان ) 1994( 1بروکهاسعامل نفوذ توسط 

تحـت  ) 1985( و همکـاران  2تیمـونز درونی،  کنترل مرکز
و مقیمـی  داریـانی  پور احمددرونی و   کنترل عنوان مرکز

درونی عنـوان گردیـده    کنترل تحت عنوان مرکز )1385(
ب واژه نفوذ با توجه به اینکه در نظریـات  علت انتخا .است

گذشته مطرح نگردیده این است کـه کـارآفرین بایـد در    
بین همکاران خود نفوذ داشته باشد تا در جریان شـرایط  
قرار بگیرد و تسلط خود را در محیط کار حفظ نماید و به 

داخلی  بازارهاي بر نفوذبا  چنیننوعی رهبري نماید و هم
. به کار خود ادامـه دهـد   ،متغیر کاري در شرایطو جهانی 

باشـد   تري می واژه نفوذ داراي دامنه گسترده ،به این علت
  .)1385، داریانیاحمدپور(

ــودن   ــی ب ــارم، بیرون ــه عامــل چه توســط اســت ک
پـذیري،   تحت عنوان ریسک) 1980( 3و بومنان سکستون
 تیمـونز ، پـذیري  تحت عنـوان ریسـک  ) 1994( بروکهاس

و  هاي حسـاب شـده  ذیرش ریسکپتحت عنوان ) 1985(
پـذیري و   تحت عنـوان ریسـک  ) 1383(داریانی  احمدپور

تحـت   )1385(و مقیمـی  داریـانی  احمدپور تحمل ابهام، 
  .مطرح گردید تمایل به ریسک و مخاطرهعنوان 

در اینجا معنی واژه بیرونی بودن مربوط به افـرادي  
ه دانند و ب شود که شانس را نیز در کار خود دخیل می می

پذیرنـد و بـا    پردازند و نکات مـبهم را نیـز مـی    ریسک می
. کننـد  مـی ریسـک   ،توجه به شانس خود در انجام آن کار

                                                             
1- Brockhaus 
2- Timmons 
3- Sexton and Bomnan 

هـم   ،علت انتخاب بیرونی بودن ایـن اسـت کـه ایـن واژه    
  .شود پذیري  و هم تحمل ابهام را شامل می زمان ریسک

بـه اسـتعداد    ،در هیچ یـک از نظریـات کـارآفرینی   
توان این مسـأله   گردیده است اما نمیسازي اشاره ن تجاري

تجـارت   ،را نادیده گرفت کـه یکـی از ارکـان کـارآفرینی    
 ،هاي عظیم انسـانی  افراد کارآفرین به عنوان سرمایه  .است
ثیرات حیاتی در روند پیشرفت جامعـه و  أو موجد ت أمنش

 کـارآفرینی  .ثرنـد ؤبسـیار م  ،کشور هسـتند و در توسـعه  
 زنـدگی  آغـاز  بـا  همزمان هک است عملی و عینی مفهومی

 و در درآمـد  کسـب  بـراي  و تـالش  زمـین  روي بـر  انسان
 عرصـه  به پا زندگی، مایحتاج تأمین عنوان به اخیر سالیان
  .)1387سعیدي مهرآباد، (است  گذاشته وجود

 کشورها اقتصادي توسعه در نقش کارآفرینی امروزه
 توسـعه  موتـور  عنـوان  بـه  آن از کـه  است کلیدي قدر آن

   .شود می برده نام ادياقتص
توسـط  باشـد کـه    مـی پـذیري   عامل ششم انعطـاف 

بـه عنـوان    »کارآفرین موفـق « در کتاب) 2000(ویکهام 
. یکــی از خصوصــیات کارآفرینــان مطــرح گردیــده اســت

در مورد مزایا و معایـب کـارآفرینی کـه    ) 2011(کالرك 
شـود انعطـاف را بـه     هاي کـارآفرین را شـامل مـی    ویژگی

  .ز مزایاي کارآفرینی بیان کرده استعنوان یکی ا
لنـد   کلـه  مـک اسـت کـه   طلبی  عامل هفتم توفیق

داریـانی   موفقیـت و احمـدپور   بـه  به عنوان نیـاز  )1961(
احمد طلبی و  توفیق و توفیق به تحت عنوان نیاز) 1383(

بـه   ،نیاز بـه موفقیـت  تحت عنوان  )1385(پور و مقیمی 
  .اند طلبی اشاره کرده عامل توفیق

 با عنوان )1383(داریانی  گیري توسط احمدپوریاد
کارآفرین بـر اسـاس تجـارب     .است مطرح گردیده تجربه

گیرد  آموزد و یاد می ود و استفاده از تجارب دیگران میخ
بقاي خود را حفظ کند و  ،شرایط نامساعد بازار کاردر که 

هاي  فضاي کاري بر اساس دانش و آموختهدر زمان رونق 
 .در راه رسیدن به موفقیت هموار نماید را شمسیر ،خود
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  مدل نهایی پژوهش -1شکل 
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع                              

  
دهد که ابزار سـنجش   توجه به عوامل باال نشان می

 ،کارآفرینی که در مرحله نهایی پژوهش بـه دسـت آمـده   
آفرینی را بـا  ه کـار عوامـل سـازند   ،اي کلـی  به گونه تقریباً

پوشـش   ،هـاي مطالعـاتی   هـا و پیشـینه   توجه بـه تئـوري  
 ،توان به نتایج حاصـل از اجـراي آن   رو می از این .دهد می

بزار، عملـی  یید اعتبار و روایی ابا تأ .اطمینان کافی داشت
  .شود بودن آن نیز تعیین می

  
  منابع

ــوداحمــد ــانی، محم ــارآفرینی .)1380( .پور داری ــاریف،  :ک تع
  .پردیس نشر : ، تهرانو الگوها نظریات

کـارآفرینی در   تجـارب  .)1383( .محمـود  داریـانی،  احمـدپور 
  .  امیرکبیر :تهران .کشورهاي مختلف

مبانی ). 1385( .محمدمقیمی، سید؛ داریانی، محمود احمدپور
   .مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران :تهران .کارآفرینی
 بـر  کـارآفرینی  نقـش  بررسی). 1391( .جعفر اکبري لنگوري،

 زودبازده هاي کارگاه موردي نمونه(اقتصادي  پایدار توسعه

، مجموعه مقاالت کنفرانس ملـی کـارآفرینی و   )بابل شهر
  . مازندران مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان،

  .نشر نی: تهران .عمومی مدیریت ).1385. (سیدمهدي الوانی،
ــن   ــد حس ــی، محم ــفیع ؛پرداختچ ــد ش  .)1385(، زاده، حمی

  .ارسباران :تهران ،کارآفرینی سازمانی
ــدیک، ادوارد ال ــاربردي، )1381. (ثرن ترجمــه . روانســنجی ک

  .دانشگاه تهران :تهران حیدر علی هومن،
 د؛یوسـف پـور، وحیـ    ؛رضایی مقدم، علی ؛مقدم، صادق حسنی

از  مفهـومی  مـدل  ارائـه یـک   ).1391. (عبدالهی، سـمیه 
، چهـارمین  يشـهر  مـدیریت  بسـتر  در کارآفرینیتوسعه 

  .مشهد ریزي و مدیریت شهري، کنفرانس برنامه
رابطـه  ). 1387. (فرد، سـیدمجتبی؛ آهنگرپـور، عـادل    حسینی

کارآفرینی انجمن پـردیس  شخصیت با توسعه کارآفرینی، 
  ).2(1قم دانشگاه تهران، 

 در شـهري  مـدیریت  ، نقـش )1389. (دانـیس  نیـان،  خواجـه 

  .تهران گاهدانش کارآفرینی، توسعه براي بسترسازي
ثیر أت). 1387. (، محمد مهديمهتدي ؛، محمدسعیدي مهرآباد

ــارآفرینی  ــر آمــوزش ک ــه  ب ــاي کارآفرینان توســعه رفتاره
هاي کارآفرینی وزارت کار و امور  آموزش: مطالعه موردي(

  .57-72، )2(1 ،کارآفرینی توسعه، )اجتماعی
 بررســی و هنجاریــابی ســاخت، .)1384(. محمدرضــا عابـدي، 

 در کـارآفرینی  شـناختی  اسـتعداد  آزمـون  پایایی و روایی

کارآفرینی

خالقیت

استقالل

نفوذ

بیرونی بودن

استعداد 
تجاري سازي

انعطاف 
پذیري

توفیق طلبی

یادگیري
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