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 چكيده

  

در واقع دو مشكل عمده اقتصادي حال . بيكاري يكي از مشكالت اساسي پيرامون اقتصاد فعلي ايران است

يكي از بهترين راههاي كاهش بيكاري در ايران استفاده از . باشند حاضر كشور ما تورم و بيكاري مي

مزيتهاي اينترنت در گسترش كسب و كار و گسترش ارائه خدمات اينترنتي توسط كارآفرينان در كسب و 

  . كارهاي نوپا از طريق اينترنت است

ه با روش نفر از كارآفرينان موفق ايراني در حوزه اينترنت است ك 120اين تحقيق حاصل مصاحبه با 

هر كدام از اين كارآفرينان اينترنتي . تحقيق پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه اينترنتي انجام شده است

در اين پژوهش به بررسي ويژگيهاي . در عرصه كسب و كارهاي اينترنتي نقش به سزايي را ايفا مي كنند

ن پاسخ اين پرسشها است كه ويژگيهاي پرداخته شده و به دنبال يافتشخصيتي اين گروه از كارآفرينان 

تمايزهاي آنها نسبت به ساير پردازند كدامند و تمايز يا شخصيت افرادي كه در اينترنت به كارآفريني مي

  چه مي باشند؟جامعه افراد 

نتايج نشان دادند كه كارآفرينان اينترنتي در تمام ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان داراي سطح باالتر از 

اما در ويژگي سالست فكري و خالقيت داراي سطح پايين تري هستند كه نيازمند . دارد مي باشنداستان

  .برنامه ريزي براي تقويت اين ويژگي در اين دسته از كارآفرينان است
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  يتشکر و قدردان

  يزگهواره تا گور دانش بجو

  

 يد و درود بيعلم را شرافت بخش، ان پروردگار منان را که با سوگند خود به قلميپا يسپاس و حمد ب
رهنمون  يا و عقبيما را به سعادت دن يکه با ابالغ امر اله) ص( ياش محمد مصطفدهيان بر بنده برگزيپا

  .ساخت
ل ين و تکميکه در تدو يزيد عالم و دوستان عزياسات يسر نبود مگر با همراهين اندک ميا يگردآور

شکر المخلوق لم يمن لم «فه يه شريبه رسم ادب و مصداق آ .مند شدمق حاضر از مساعدتشان بهرهيتحق
  .دارميو سپاس خود را از آنان اعالم م يمراتب قدردان» شکر الخالقي

محمود دكتر  يجناب آقا ياستاد گرامان خود را نسبت به يپايو سپاس ب يدر ابتدا مراتب قدردان

نمودند و همواره در  ياري يق علمين تحقيا مرا در انجامخود  يها و مشورتهاييراهنماکه با  احمدپور
  .دارمير بودند ابراز مين بنده حقيا يدلسوز برا ييل راهنمايسنوات تحص

تحليلها و  در محاسبات و يمحمدرضا زالدكتر  يجناب آقا قيدق يمشاوره هاق از ين تحقيا يدر ط
 يجناب آقان از يهمچن .نامبردگان دارمکه کمال امتنان و سپاس را از ، دميمند گردبهره يآمار يآزمونها

دكتر  يآقاز يو ن ان نامه را قبول کردندين پايا ييت استاد راهنمايکه مسئول يدكتر غالمرضا طالقان

را  يکمال تشکر و قدردان ان نامه را قبول کردندين پايا يت استاد مشاوريكه مسئول محمود احمدپور
  .دارم

ان نامه را قبول کردند کمال تشکر و ين پايا يکه داور قلي پورآرين  دكتر يجناب آقان از يهمچن
  .را دارم يقدردان

ان نامه دچار زحمت شدند ين پاين ايدر تدو يکه به نحو يزانيان جا دارد از دوستان بزرگوار و عزيدر پا
و فرزند  فداکارهمسر ن از يهمچن .مينما يو سپاس گذار يقدردان، گنجدين مقال نميو ذکر نام آنان در ا

کمال سپاس و ، متحمل شدند ياديدادند و زحمات ز ياريان نامه ين پايه و تدارک ايکه مرا در تهرم يعز
 يکنم عذرخواه يانتظار داشت با او باز ان نامهيپا يهنگام کار رو زم کهيعز کوچکاز دختر  .تشکر را دارم

   .کنميم
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 قيات تحقيكل: فصل اول

  مقدمه

ت يموفق يافته اند كه در ورايقات فراوان دريو اقتصاد پس از تحق يجامعه شناس، تيريصاحب نظران مد
خالق و مبتكر را  يروهاين نيصاحب نظران ا .خالق و مبتكر نهفته است يانسان يرويشرفته نيپ يكشورها

 .نام نهاده اند» نيكارآفر«

 .باشند يگران مياز د يزيمتما يها يژگيو يهستند كه دارا ينان كسانيانه كارآفريو عام يك نگاه كليدر 
 يژگيكرد ويرو، ينيكارآفر يها مطالعات و پژوهش  يكردهاين روين و مهم ترياز اول يكي، لين دليبه هم

 .بوده است يتيشخص يها

نان برشمرده اند اما همه يكارآفر يرا برا يمتفاوت يتيشخص يها يژگيو، كرد صفات مشخصهيطرفداران رو
 يبرا يتيشخص يها يژگيكرد ويكه رو ييگرچه تالش ها .رفته اندين مشخصات را پذيآنها وجود ا ي

كرد ين اوصاف روياما با ا، نشد يز كننده ايمتما يها يژگيمنجر به كشف و   ر آنهاينان از غيز كارآفريتما
  .مزبور كامال كنار گذاشته نشده است

و   عالئق، استعدادها  افراد از لحاظ . است  جامعه  آن  يانسان  يروياز ن  نهيبه  استفادة در گرو  جامعه  شرفتيپ
و   ييتوانا  ز مستلزميكار ن  انجام در  تيموفق .گر متفاوتنديكديبا   يتيشخص  اتيگر خصوصيها و د ييتوانا

در   ارزنده  يتنها كمك  افراد نه  يشغل  تيهدا  جهت  منظم و  قيدق  يزير برنامه  كه  است  ياستعداد خاص
 از  يكي .شود يفرد م  ييدر كارآ  تيو موفق  تيرضا  سبب  بلكه،  است  جامعه  ياقتصاد  و رونق  يبازده  جهت

 .کسب و کار است ينان مجهز به مهارتهايت کارآفريترب، كشور  منابع  تيريدر مد  يياجرا  مهم  يندهايفرآ

شده است به شناخت  يسع يبه عنوان جامعه آمار ينترنتينان ايبا انتخاب کارآفرن پژوهش يدر ا
 .نان پرداخته شودين گروه از کارآفريا يتيشخص يهايژگيو

ا يرو، تحمل ابهامسالست فكري، ، ييعملگرا، نياز به پيشرفت، بيرونيكانون كنترل ، ريسک پذيري معقول
 ين جامعه آماريآنان در ا يق به بررسين تحقيهستند که در ا يتيشخص يهايژگيو يچالش طلبو  يپرداز

 .پرداخته شده است

 نترنتين در حوزه ايجوانان کارآفر يبرا ينيکسب و کار و کارآفر يآموزش مهارتهادر خصوص  يزير برنامه
ش جوانان يبا افزا يت فعليدر وضع .رديقرار گ يد به دقت مورد بررسياست كه امروزه با ياز مسائل يكي



٢ 

 

ت يگر جوانان در بلند مدت چندان احساس امنيش است و ديجوانان در حال افزا يكارينرخ ب، كار يايجو
نه اتالف منابع ينكه هزياست جدا از ا يت واقعه ناگوارين وضعيز اين يبه لحاظ اقتصاد .كنند ينم يشغل
   .ار باال استيز بسين يانسان

نترنت يحضور در عرصه کسب و کار و رقابت در ا يبراآنها  يكه مهارتهانند يبب ييد آموزشهايلذا جوانان با
ن جهت جوانان ما به يبه هم ،آماده شوندنترنت يگوناگون در ا يکسب و کارها يت شود و برايتقو

   .ازمندندين يكار ير نگرش در مورد ساختارهاييو تغ ينوآورو  ينيخاص كارآفر يمهارتها

سازند و  يماطالعات و نرم افزار ارزشمند را از محصوالت و خدمات هستند كه  يكسان ينترنتيانان يكارآفر
به  ينترنتيو ا ينرم افزارن رو با بكار انداختن منابع ياز ا .ل كننديتبدارزش را به اطالعات برآنند كه 

   .ندينما يكمك مکشور  ياقتصادتوسعه 

از   يكي . است  او را دشوار نموده  وحوش  در حول  قيوتحق  مطالعه،  يراز آدم و و پر رمز  دهيچيپ  عتياما طب
تا ،  و مؤثر است  قيعم،  قيدق  اطالعات  به  يابيدست،  مطالعات و  در پژوهش  و نسبتاً مشكل  بغرنج  مراحل
  اقياشت .ديرس هايزير و برنامه  يريگ ميتصم،  در پژوهش  معتبر و نسبتاً مشكل  جينتا  آنها به  يبر مبنا  بتوان
  و تالش  نموده  بيترغ، ر ناهمواريمس  نيا  يط  ياو را برا،  خيتار  يابتدا  از همان  يمطالعات  نيچن  به  انسان

 يتيشخص يهايژگيسنجش و يابزارهامانند   يمتنوع  يها ابزار و روش  ةيته و  ابداع  منجر به، افراد متفكر
 . است  شده نانيکارآفر

نان موفق يكارآفر يتيشخص يها يژگيت دارد كه شناخت ويها ازآن جهت اهم يژگين ويامابازگوكردن ا
ت يق و موفقيباشند سبب تشو ينان بالقوه ميا كارآفريكنند و  يم ينيكه شروع به كارآفر يافراد يبرا

 جاد كند ويدرخود ا كند آنها را يم يسع، اتين خصوصيدن ايكه فرد با شن يبه طور .شود يآنها م ياحتمال
  .شود ينانه ميكارآفر يها تيشتر او به انجام فعاليل و رغبت بين امر موجب ميهم

 

  قيتحق يمسأله اصل 

و  ينترنتيا ينان فعال در حوزه کسب و کارهايز کارآفريمتما يهايژگيق شناخت وين تحقيا يمسئله اصل
 :پاسخ دهدن سواالت يو تالش دارد به ا .باشد ير افراد ميآنها نسبت به سا يزهايتما

  كدامند؟  ينترنتينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيو •

  باشند؟ ير افراد چه ميآنها نسبت به سا يزهايتما •
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 ان مسألهيح و بيتشر

، اب در اقتصاديمنابع كم، است ينترنتيتال و ايجيد انقالب اقتصاد دو ي موتور محركه ينترنتيا انقالب
 .است تيريمد يريپذ سكيو قدرت ر ييدانا، ها شركت ياصل ييدارا .تاس ييو دانا ينيكارآفر ي هيروح

خود را به  يجا، تعادل است ها د مستمر شركتيتول، ينوآور .است ار بااليبس ينيكارآفر سرعت در اقتصاد
ل به يتبد، در اقتصاد يخط يها ركتح .توازن داده است خود را به عدم يجا، توازن .تعادل داده است عدم

 .رفته است ها باال ر شركتيسرعت مرگ و م .شده است يا چرخه يها حركت

كه پا به  ياز مباحث يكي، نترنتيمختلف از جمله ا يها يامروزه به همراه گسترش روزافزون تكنولوژ
ن امر به يباشد كه ا يتجارت و كسب و كار م يايوب و شبكه به دن يعرصه وجود نهاده است ورود تكنولوژ

شده است  ين پژوهش سعيدر ا .گشته است ينترنتيا يكسب و كارها نوبه خود موجب رونق فراوان
ج يپرداخته شود و در ادامه با توجه به نتا ينترنتينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيو ينخست به بررس

ارائه شود تا بتوانند در صحنه  يرانينان اين دسته از كارآفريآموزش كارآمد ا يبرا يشنهاداتيق پيتحق
   .فعال داشته باشند يحضور ينترنتياقتصاد ا

كسب وكار دچار  يندهايفرا ييكايامر ياز شركتها يتوسط برخ ۱۹۶۰ك در يش تجارت الكترونيدايبا پ
منجر به ۱۹۹۰آن در دهه  ينترنت و گسترش تجاريا يجاد شبكه جهانيا با۱۹۸۰در دهه  شد و يتحوالت

با  يبردند ول يبزرگ از آن بهره م يهاشتر شركت يابتدا ب در .د انجام كار شديجد يجاد روش هايا
بهره بردند  ياتيك عامل حينترنت به عنوان يز از ايها ن SMEدتر يشد يرقابت يجاد فضايا گذشت زمان و

ت يموفق يهاالزمهد از يا خريالت پرداخت يجاد تسهيبا ا يت مشترين رضايتامو  چرا كه امروزه سرعت
کسب و کارانه از اينترنت  ياقدام به بهره بردار نان بودند كهيكارآفر نينترنت ايان كاربران ايدر م .باشد يم

   .نمودند

  

  قيت و ضرورت انجام تحقياهم

تواند  يم ينترنتيا ينيکارآفر .رقابل انکار استيغ يتيواقع، کيو توسعه خدمات الکترون ينترنتيا ينيکارآفر
آموزش ، کيالکترون يروابط عموم، کيتجارت الکترون، کيالکترون يبانکدار يها از حوزهک يهر در 
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مستعد  يرويمولد هزاران ن ييزا کار و اشتغال و نه کسبيک اتفاق افتد و زميالکترون يک و گردشگريالکترون
  .ت را فراهم کندين فعاليد بستر ايک بايدولت الکترون .را فراهم کند

ر ينترنت در کشور و فراگينفوذ اب يضر يارتقا .است رشد شتابانران در حال يدر ا ينترنتيا ينيکارآفر
 يتيشخص يهايژگيشناخت و .را خلق کرده است ينترنتيا ينيبروز کارآفر يها نهيزم، رانيدر ا IT شدن
، آموزش، يزيبرنامه ر، تيريمد يبپردازند برا ينينترنت به کارآفريل دارند در عرصه ايکه تما يافراد
 .است يضرورن نوع کسب و کارها ين مقررات و توسعه ايتدو

مي  ينترنتيا يبه فرصت ها و سريعي مناسب هايپاسخبه اين سمت هدايت شده که  كارآفرينيفضاي 
د دنبال يكسب و كار جد يهاياستراتژ .است پرداخته شده ينترنتيا در اروپا به خوبي به كارآفريني .دهد

، ديجد ينه اطالعات اقتصاديها به جهت رقابت در زم يكمپان يبرا .د هستنديجد ينترنتيا يهاداديرو
ده يكنند و ا يطراح، كنند يه گذاريسرما، تا تجربه كنندمجبور مي کند را  كارمندانر و يمد نترنتيا

 نترنتيا .را بسازند يده ايچيپ يهايو محصوالت و تكنولوژ .ر دهندييكنواخت تغيشان را به طور يها
دار شود و يك شبه پديتواند  يم يت رقابتيمز ت كهين واقعيها ا ين شده كه كمپانين منجر به ايهمچن

  )Cusmano and Yoffie (1998) (.را بپذيرند د شوديپدا ناي

 كارآفرينان يول .بردند يبهره م يوتريكامپ يقبل از شبكه ها يليخ يبزرگ سال ها ياگر چه شركتها
 كارآفرينان .را يافتنداينترنت و انبوه مصرف كنندگان  يشگيل هميپتانس افرصت مرتبط ب يپنجره جهان

ه محدود ياولمشتريان نترنت به يكه ايزمان .آنرا درك كردند نترنت بردند ويل ايبه پتانس يران پگيقبل از د
ه شكست خورد يبرخ ،شروع شد كارآفرينانله يها بوسيآورات و نوياز تجربجديدي  انيو جر شده بود

نترنت را يكمتر ااينترنت، کارآفرينان گران نخست يباز يمال يرشكستگبعد از و ۲۰۰۰در اواخر سال . بودند
كه به تازه واردان اجازه کمتر مورد توجه بزرگان کسب و کار قرار گرفت نترنت ين ايو بنابرا در نظر گرفتند

است  ينترنتيك ايالكترونکسب و کار ك شركت ي Amazon.com .كنند يآورو نو برداشته يداد تا قدم
ان دهه عرضه خدمات يتا پا۱۹۹۰از اواسط سال  .افتيدست  ييبه سود باال۱۹۹۰كه در اواخر سال 

اين از  يكي هاي امروزينترنت در كسب وكاريا يمركز و ينقش ضرور .داشت ياديشرفت زيپ نترنتيا
 .كند يمنتقل مو مديران ان يوگزارش ها را به مشتر يرا جمع آوراطالعات نترنت يا .باشديمخدمات 

  .شود يمايجاد  يسنت هايكسب وكار يروبا انجام تغييراتي اغلب  ينترنتياکسب و کارهاي 

  

  نترنتيط ايدر مح ينيت کارآفرياهمل يدال
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  يانتقال تكنولوژ •

 ) ينوآور( ب خالق يتخر •

 )جاد ارزشيا(كند يجاد ميا يمشتر يكه برا ياديل زيپتانس •

 ورود ين براييپا يت هايمحدود •

 ن يپا يه گذاريسرما ينه هايهز •

 ييدور از هر جا يبه بازارها يدسترس •

 ريمناسب وامكان پذ يت  كسب وكاريموفق ياديتعداد ز •

 )venture capital(  يمخاطره ا يه گذاريت سرمايقابل •

  

  قات و مطالعات انجام گرفته يتحق سابقه

ن شرکتها در يو نقش ا در حال توسعهيافته و به ويژه   باتوجه به اهميت كارآفريني در كشورهاي توسعه
  عوامل هاي كارآفرين و  هاي زيادي در مورد كارآفرينان، شركت ، هر ساله پژوهشکشورها يتوسعه اقتصاد

هاي رفتاري و جامعه  هاي تحقيقاتي مهم، انجام پژوهش يكي از حوزه. دريگ انجام مي ينيگسترش کارآفر
هاي شخصيتي كارآفرينان و كشف خصوصيات رفتاري  ويژگي درك. شناختي در مورد افراد كارآفرين است

براي اين منظور . دهد را تشكيل مي هاپژوهشن ياز ا ياريبسمتمايز كننده آنان از افراد عادي، محور اصلي 
تواند مبناي تمايز افراد كارآفرين از افراد  رفت مي برخي از صفات شخصيتي و رفتاري كه گمان مي

افراد كارآفرين  شه مطرح بوده است که ين سوال هميق بوده اند و ايمواره مورد تحقهغيركارآفرين باشد، 
ات ين خصوصيا ايو آ داراي چه خصوصيات شخصيتي هستند كه احتماالً افراد غيركارآفرين فاقد آنند؟

  ر؟يا خيگران هستند يت در ديا تقويجاد يقابل ا
روان شناسي توسعه   هاروارد آمريكا كه اولين بار نظريه  ديويد مك كارلند از استادان روان شناسي دانشگاه

ماندگي  را مطرح نمود، معتقد است كه عامل عقبكارآفرينان  شخصيتي  هاي  ويژگيو نقش اقتصادي 
ر عقيده ايشان با يك اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خالقيت فردي است، بناب

اي كه شرايط  توان روحيه كاري الزم را در  جوامع تقويت نمود، به گونه برنامه صحيح تعليم و تربيت مي
 . الزم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد

هايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاييد شده بودند،   كارلند و همكارانش اهم ويژگي
نياز ) ج پذيري تمايل به مخاطره )ب   نياز به توفيق) الف  :نمودند كه اهم آنها عبارتند ازآوري  جمع

  خالقيت) ه  مركز كنترل دروني ) د                   به استقالل
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هاي شخصيتي بررسي شده در تحقيقات روانشناسي كارآفريني شامل خصايص كالسيكي چون ابعاد  ويژگي

  . باشد گرايش و انگيزش مي
قابل توجهي را در تحقيق درباره   هاي موازي تاريخچه تحقيق در رابطه ميان شخصيت و كارآفريني، فعاليت

فاز قبلي ) ۹۵نافزيگر . (دهد هاي شخصيتي با رهبري نشان مي خصوصيات شخصيتي، رابطه ويژگي
كارآفريني، هاي شخصيتي در زمينه  هاي ويژگي تحقيقات، بوسيله موفقيت هاي حاصل شده در بررسي

كرده  گيري شخصيتي را فرموله تعدادي از مقاالت كه يك جنبه حياتي تحقيق در اهميت و اندازه
هاي تحقيق و تا  تحقيقات جديدتر بازتعريف توسعه تئوري، يكپارچه سازي مدل .بودند،شكل گرفته بود

  .گرفت  به مالحظات شخصيتي را در بر مي" بازگشت"حدي يك 
هاي شخصيتي در كارآفرينان  آميز از ويژگي خوشبينانه بوسيله يك معرفي تقريبأ موفقيتاولين فاز تحقيق 

هاي شخصيتي كارآفرينان را بررسي  هاي بين ويژگي به وسيله شماري از مطالعات كه تفاوت. توصيف شد
ناسب هاي شخصيتي م كنندگان بالقوه موفقيت كارآفرينانه، سرانجام سه ويژگي بيني كردند، مثل پيش مي

  .پذيري گرايش به ريسك) ۳مركز كنترل دروني ) ۲نياز باال به كاميابي  ) ۱: پديدار شد
اين جنبه . تر شخصيت كارآفرينانه در ادبيات موضوعيت يافت ، يك جنبه حياتي۸۰از اواسط دهه 

هاي شخصيتي در متون كارآفريني تا انتقادات  موضوعات گوناگوني را، از توصيف جستجوي ويژگي
هاي تعاملي متفاوتي براي ايجاد يك بنگاه جديد و  مدل. دهد لند پوشش مي كله بينانه به تئوري مك ريكبا

  .زمينه نظري پيشنهاد شده است و الحاقيات جديدي بر پيش. موفقيت بنگاه جديد ارائه شده است
ي براي موفقيت هاي شخصيت اينك دوباره جريان جديدي از مطالعات به راه افتاده است كه اهميت ويژگي

هاي شخصيتي را  بعضي از اين مطالعات تالش دارند اهميت ويژگي.  و اهداف كارآفرينانه را تأييد مي كند
هاي موفقيت كارآفرينانه  هاي وسيع شخصيتي يا با ارائه  توپولوژي گيري به سادگي با به كار بردن اندازه

  .تأييد كنند
ريزي  رفتار برنامه«داف كارآفرينانه با به كارگيري تئوري اخيرأ، روش هاي اميدبخشتري مثل تحليل اه

هاي تحقيق  روش. رود و استفاده از تئوري عمل براي توضيح تصميمات كارآفرينانه موفق به كار مي» شده
، كنترل عمل، سالمت ذهني و شهود شخصي را فعاليت أل از نظر افتاده مثل پيشبيشتري اهميت ابعاد قب

ر مطالعات اهميت انگيزش كارآفرينانه براي موفقيت كارآفرينانه و رابطه ساي. كند تحليل مي
، يك ساختار شخصي به طور گسترده تعريف شده، با عملكرد را "هاي گرايش كارآفرينانه گيري جهت"

تواند  دهد كه شخصيت كارآفرينانه در بهترين شكل مي اين ساختار آخر به وضوح نشان مي. كند تحليل مي
هاي  واحد تحليل در اين روش. يك الگوي ويژه خصوصيات شخصيتي عملگرايانه توصيف شودبه عنوان 

  .باشد م، انتخاب و ابعاد فرايند ميتازه شخصيت كارآفرينانه، شامل اقدا
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آفريني اينترنتي و کسب و کار در محيط اينترنت ديده ربا بررسي نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه کا
اينترنتي از نظر روانشناسي اشخاصي کامال متمايز از عامه مردم نمي باشند ولي غالبا شده که کارآفرينان 

نشان مي دهند همچنين اين نتايج . افرادي درون گرا مي باشند و بيشتر به فعاليتهاي انفرادي مي پردازند
  )۲۰۰۳کوراتکو و همکاران، . (اين افراد بسيار سخت کوش هستند

 

 قياز انجام تحق ياهداف اساس

  :دارد يق دو هدف اساسين تحقيا

  .در شهر تهران ينترنتيا ينان فعال در کسب و کارهايکارآفر يتيشخص يهايژگيو ييشناسا .۱

  .گريكديبا  يتيشخص يهايژگين وين اين ارتباط بييتع .۲

  

  قيتحق يه هايفرض

   .هستندنانه يکارآفر يتيشخص يها يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر: يه اصليفرض

  .هستند معقول پذيري ريسك يدارا اينترنتينان يكارآفر .۱

 .هستند بيروني كنترل كانون يدارا اينترنتينان يكارآفر .۲

  .هستند پيشرفت به نياز يدارا اينترنتينان يكارآفر .۳

  .هستند) تيخالق( فكري سالست يدارا اينترنتينان يكارآفر .۴

  .هستند گرايي عمل يدارا اينترنتينان يكارآفر .۵

  .هستند ابهام تحمل يدارا اينترنتينان يكارآفر .۶

  .هستند پردازي رويا يدارا اينترنتينان يكارآفر .۷

  .هستند طلبي چالش يدارا اينترنتينان يكارآفر .۸
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 قيتحق يرهايمتغ

 ينترنتيا ينيکارآفر .۱

   معقول پذيري ريسك .۲
  بيروني كنترل كانون .۳
  پيشرفت به نياز .۴
  فكري سالست .۵
  گرايي عمل .۶
  ابهام تحمل .۷
  پردازي رويا .۸
  طلبي چالش .9

 

  رهايف متغيتعر

 ينترنتيا ينيکارآفر

ر شکل کسب و کار ييو تغ ينترنت به همراه نوآوريط ايبه انجام کسب و کار در مح ينترنتيا ينيکارآفر
 ينانيبه کارآفر ينترنتينان ايکارآفر :ديگو يم ينترنتيا ينياز کارآفر يگريف ديتعر .شود يگفته م ينترنتيا

  .دهندينترنت انجام ميا در اينترنت يرا با استفاده از ا ينيند کارآفريگردد كه فراياطالق م

  

   ١ معقول پذيري ريسك

 يق تالشهايتوانند از طر يمعتدل كه م يها رش مخاطرهيعبارت است از پذ يريپذ ه ل به مخاطريتما
 يك، ين مفهوم نقش دارنديجاد ايدو عنصر در ا، هنگام در نظر گرفتن هر گونه مخاطره .مهار شوند يشخص

                                                           
1
 Risk-taking propensity 
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احتمال شكست در صورت  يگريز و ديآم ت مخاطرهين از مخاطره در آغاز هر فعاليسطح درك فرد كارآفر
  .)١٣٨٣، احمدپور(ت استيناموفق بودن آن فعال

 

   ١بيروني كنترل كانون

 .نامند يم باشد را مركز كنترل يم يا داخلي يع خارجيتحت كنترل وقا ينكه ويده فرد نسبت به ايعق
معتقدند كه  يرونيافراد با مركز كنترل ب .اند ف نمودهيتوص يمركز كنترل درون ينان را دارايشتر كارآفريب

نان يكارآفر"، گريبه عبارت د .كند ين مييسرنوشت آنها را تع، باشد يكه خارج از كنترل آنها م يع خارجيوقا
 .دهند يمشابه نسبت نم يروهايا نياقبال و ، سرنوشتا شكست را به يت يمان دارند و موفقيبه خود ا، موفق
شان مؤثر يج عملكردهايشرفتها تحت كنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتايده آنها شكست و پيبه عق

  .)١٣٨٣يزيعز، احمدپور( دانند يم

  

   ٢پيشرفت به نياز

آن  يكه بر رو يكنند از عهده كار يم يسع و زنند يزه و مهارت خود دست به رقابت مينان با انگيكارآفر
عبارت است از پيشرفت از به ين :كللند از نظرمك"نديبرآ ياند به درست خود را تمركز كرده يدقت و انرژ

  .)١٣٧٨احمدپور "(يرقابت يها تيت درموقعيموفق جهت يعال يل به انجام كار در استانداردهايتما

 

  خالقيت

خالقيت همان تمايل به ذوق و  ٣فرهنگ روانشناسي سيالمي در :ازخالقيت تعاريف متفاوتي شده است
 - با محيط اجتماعي و دارد بالقوه وجود طور ي سنين به همه در ي افراد و ايجادگري است كه درهمه

خودشكوفايي   به  شرايطي مناسب الزم است تااين تمايل طبيعي نزديكي دارد فرهنگي پيوستگي مستقيم و
  ).۱۳۵۸ه، زاد خان(به تحقق بپيوندد

  

                                                           
1
 locus of control 

2
 Need for Achievement 

3
 Sillamy 
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 فكري سالست

 شده يطبقه بند يسه عامل اصلت در ياند، خالقي شدهت طراحيسنجش خالقکه به منظور  ييدر آزمونها
مجزا و قابل  يفرع يصه هايواحد نبوده و شامل خص يصه اصليك خصيت بصورت يخالق يعني .است

ابتكار "صه ين سه خصيا يروانشناست و يو خالق ينياست كه پس از مشورت با خبرگان كارآفر ييشناسا
 ياصل يبخش يب مولفه سالست فكرين ترتيبه ا .نام گرفته اند" يسالست فكر"و " يا پردازيرو"و " عمل

ن ين در ايبنابرا. شده است يز بصورت جداگانه بررسين يا پردازيرو يژگيو و باشد يت ميخالق يژگيو
  .گرفته شده استت در نظر يمعادل با خالق يق سالست فکريتحق

ارزش اين كار . سالست فكر بر توان گردآوري فكرها و طرحهاي متنوع و متعدد در مورد مساله داللت دارد
به همين . احتمال يافتن راه حل عملي افزايش مي يابد ،در آن است كه با افزايش ميزان فكرهاي موجود

  )۱۱۶صفحه  ،۱۳۸۰ ،رضائيان( .يت استكميت فكرها و طرحها نيز حائز اهم ،در فراگرد خالقيت ،دليل

  

  ييعملگرا

ل به يبا تما ييعملگرااست  ينيكارآفر يازهاين نيتر ياز قوم يكي  س خود بودن كهيرئ يعني ييعملگرا
خود انجام دهند  ي وهيخواهند كار را به ش ياند كه م ينان افراديعموماً كارآفر .دارد يكينزد ي كنترل رابطه

  .شان دشوار استيگران برايد يو كار كردن برا

را در تمام حوزه هاي زندگي به ويژه در حوزه تعليم و تربيت اعمال کرد، ديوئي بر  ييعملگراجان ديوئي 
له اي را که براي حل آن ساخته و پرداخته ر صورتي حقيقت دارد که شرايط مسأآن بود که هر تصوري د

 ده به وسيله نظريه ابزار گراييديوئي در خارج از اياالت متح. شده است برآورد کند
)instrumentalism( در اين نظريه تفکر اجتماعي . که روايت او از پراگماتيسم است بيشتر متهور است

به کلي شکلي از تحقيق اجتماعي است که تجربه و آزمون را در خود دارد و تجربه و آزمون خود مستلزم 
دوبر آن بودند که ذهن در روند تکاملي به عنوان ابزاري  ويليام جيمز و جان ديوئي هر. جرح و تعديل است

براي قادر ساختن مخلوقاتي که ذهن هاي خود را براي انطباق با محيط زيست خود جرح و تعديل آن 
  )٣٦٧، ص ١٣٧٨، يسالک( .رشد و توسعه مي بخشد شکوفا مي شود و رشد مي کند
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١تحمل ابهام
 

ات يح ي ادامه ييتوانا، ياز زندگ يت به عنوان بخشيرفتن عدم قطعيقدرت تحمل ابهام عبارت است از پذ
ا يا موفق خواهد شد يآنكه شخص بداند آ يمستقل ب يتيل به آغاز فعاليط و تمايمح ي با تالش ناقص درباره

  .ريخ

بطور تا  ند قادرندينما ياناراحتيد ينكه احساس تهدينان بدون ايكارآفر :نگ استار معتقدنديتراپمن و مورن
ضمن رفع  و ر شفاف روبرو شوديافته و غيسازمان ن، يرقطعيغ، ناقص، ط واطالعات مبهمياثربخش باشرا

  .)١٣٧٨، احمدپور(شود يزش آنها ميدرواقع ابهام سبب انگ .ر دهندييابهامات آنها را به نفع خود تغ

  

  ياپردازيرو

رود و همين ويژگي رويا است كه به  مي انسان در رويا پردازي، بيشتر سراغ تصورات غيرعملي و غيرواقعي

اگر تصورات انسان، پس از مدتي به سمت . كند جهش و تغيير ناگهاني در زندگي انسان كمك مي

پذيري ميل كند و به عبارت ديگر، وي روياهاي خودش را غربال كند و به روياهايي فكر كند كه  امكان

هايي را در  رود و هدف كم سراغ هدف گذاري مي ماي بينديشد، ك تواند براي رسيدن به آنها چاره مي

شود براي رسيدن به بصيرت نسبت به آينده كه به آن  كند و اين مبنايي مي روياهاي خود متبلور مي

  .شود انداز نيز گفته مي چشم

در عـوض،  . دهنـد  ل، معناي خود را از دست مييدانيد به سمت چه هدفي درحركتيد، همه مسا وقتي نمي

تـان   خود آگاه باشيد و بدانيد كارهاي كنوني شما چه ارتباطي با اهداف نهايي ي ندهيهداف شغلي آاگر از ا

ن سـواالت را از خـود   يـ اپرداز همواره ايافراد رو. كنيد هاي خود پيدا مي فعاليت يالزم  را برا ي دارد، انگيزه

  :کنند ير آسنده خود را معلوم ميآن مس يپرسند و بر مبنا يم

  خواهم كجا باشم؟ سال آينده مي ۵در عرض  •
  ...سال آينده به كجا خواهم رسيد؟ والي آخر ۱۰در عرض  •

                                                           
1
 Ambigutiy Tolerance 
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  رشته تحصيلي من چگونه مرا به نقطه و هدف مورد نظرم نزديك خواهد كرد؟ •
  هايي ممكن است مانع رسيدن من به اهدافم شود؟ چه اتفاق •
  كنم؟چه كارهايي را بايد به انجام برسانم تا بر اين موانع غلبه  •

انسان براساس تجربيات خود، . تربيت فرد و زندگي خانوادگي و اجتماعي، در اين تصورات، موثر است

ها و تهديدهاي  هاي در دسترس و محدوديت ها، امكانات و فرصت هاي بزرگ انسان موفقيت ي مشاهده

آنها را مورد توجه قرار پذيري تحقق  كند و امكان روياهاي خود را به تدريج، ارزيابي مي موجود در جهان

. سازد كند و هم روياهاي جديدي مي خود را غربال مي ي در اين فرآيند، هم روياهاي گذشته. دهد مي

كند و آن تصوير را به عنوان چشم  هاي خود را در يك تصوير هماهنگ و مطلوب جمع مي خواسته  ي همه

نارضايتي از وضع موجود و ايجاد تمايل   :د از جملهدار يروياپردازي، فوايد زياد. دينما انداز خود تعريف مي

هاي انسان باشد و گستردن  تواند مبنايي براي براي هدف آل كه مي به تغيير، تصور شرايط بسيار ايده

 .)١٣٧٨، احمدپور(هاي ذهني موجود هاي نو به روي انسان و كمك به خروج وي از از قالب راه

  

  يچالش طلب

از آنجا كه . دهد يت را پوشش مياز به موفقياز موارد ن يقت بعضيدر حق يچالش طلب يتيشخص يگژيو
است و عالقه مند به حوزه  يافتنيدست ن يبه حوزه ها يابيكه چالش طلب است دنبال دست ينيكارآفر

د خواهد شد يجد ين وارد كارهاين كارآفريطلبد بنابرا ين را به مبارزه ميكارآفر يتهاياست كه قابل ييها
  .به كار مسلط خواهد شد ين كار دخل و تصرف خواهد كرد و پس از مدتو در آ

ناشناخته کسب و  يق آنان به ورود به حوزه هايزاننده و تشوينان نقش انگيدر كارآفر يتيشخص يژگين ويا
د يجد يد در حوزه هايجد يشود که کسب و کارها ينان باعث ميدر کارآفر يژگين ويوجود ا. کار را دارد

  .کشور خواهد داشت يدر توسعه اقتصاد ييل شودند که نقش سزايتشک يفناورعلوم و 

  

  روش انجام پژوهش

ن يق استفاده شده در ايو روش تحق يقات كاربردياز نوع تحق، قيق حاضر بر اساس هدف تحقيتحق
  .است ينترنتيش ايمايق پيتحق، و  از نظر نوع يشيمايپژوهش روش پ
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ت يك و كل شخصينانه به تفكيهشت گانه كارآفر يهايژگيو، يتک نمونه ا T يبا استفاده از آزمونها
   .د گرفتقرار خواه يمورد بررس ينترنتينان اينانه کارآفريكارآفر

 يهايژگيو يو آزمون همبستگ crosstab ،دمنيانس فريل واريج آزمون تحليسرانجام با استفاده از نتا
  .خواهند شد ينانه آنها رتبه بنديكارآفر يتيشخص

  

  قيقلمرو تحق

نترنت به کسب يباشد که در حوزه ا يم يا شرکتي ينان فرديمطالعه کارآفر، ان نامهين پايا يقلمرو موضوع
در  ينترنتينان ايکارآفر، نامه انين پايدر ا .است ينترنتيا ينيکرد کارآفريباشند و با رو يو کار مشغول م

   .رنديگ يقرارم ن حوزه در سطح شهر تهران مورد مطالعهيا

  

  

 قيمکان تحق

  .باشد ياستان تهران م، قيتحق يقلمرو مكان
 )N( يجامعه آمار 

 .فعال در شهر تهران هستند يا شرکتي يفرد ينترنتينان ايق حاضر شامل کارآفريتحق يجامعه آمار
نترنت انجام يرا با استفاده از ا ينيند کارآفريگردد كه فراياطالق م ينانيه کارآفرب ينترنتينان ايکارآفر

  .دهنديم
ق  راه يتحق يه زمانگر در بازيکسال ديا تا يگذرد و يکسال از عمرشان ميکه  ينترنتينان ايه کارآفريکل 

 .ل خواهند دادين جامعه را تشکيا، کنند يدا ميتوسعه پ ين بازه زمانيا در ايشوند  و يم يانداز
  

 يريروش نمونه گ

    .شده است ساده استفاده يتصادف يريگاز روش نمونه ق ين تحقيدر ا
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  اطالعات يگردآور يروشها

ق  به ين تحقيکه در ا يبا استفاده از روش مورد کاو، ازيق حاضر با توجه به اطالعات مورد نيدر تحق
در  .شودياستفاده م ياز روش مورد كاو ينان اجتماعيكارافر يتيشخص يهايژگيق ويمنظور شناخت عم

، شده يقرار گرفته اند و بر اساس اطالعات جمع آور مطالعه مورد  ينترنتين ايکارآفر ۱۲۰ق يتحق نيا
  .ل قرار خواهند گرفته انديمورد تحل يج آمارينتا

 

  :ل داده هايه و تحليتجز يروش ها

  يتک نمونه ا T يآزمونها

  دمنيانس فريل واريآزمون تحل

  ) crosstab( يآزمون توافق

  رسون يپ يآزمون همبستگ

  

  :قيشرح مختصر مراحل انجام تحق

  قيات و منابع تحقيمطالعه ادب

  ينترنتينان ايانجام مصاحبه با کارآفر

  ج مصاحبه هايحاصل از نتا يل داده هايه و تحليتجز

  ه هايصحت فرض يو بررس يريجه گينت

  ان نامهين و اصالح پايتدو
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  :قين تحقيج مورد انتظار پس از انجام اينتا

 يتيشخص يهايژگينسبت به و يرود با بدست آوردن شناخت کاف يق مذكور انتظار ميانجام تحقپس از 
موفق وجود دارد  اينترنتين يک کارآفريز در وجود يچچه افت که يبتوان در ينترنتينان ايکارآفر هشتگانه 

  .بزند رس ياز ونترنت يط ايدر مح ينيکارآفرشود اعمال يکه باعث م

ک يکه  ييهايژگيوم يکن يم بندين تقسيرکارآفرينان و غينکه جهان را به کارآفريا ياست به جا هدف 
و  يآموزش يم در برنامه هايکن يم و سعيسازد را به دقت مورد مالحظه قرار ده يرا م ينترنتين ايکارآفر

در  ينينه کارآفريرا که در زمان يدانشجوآن دسته از  ،انيدانش آموزان و دانشجو يو پرورش يتيترب
ت يفعال ياز برايمورد ن يهايژگيم که ويمورد آموزش قرار ده يباشند طور ياستعداد م ينترنت دارايا

ت شود و آماده ورود به صحنه پر رقابت کسب و کار در ينترنت در آنها تقويز در عرصه ايت آميموفق
 .نترنت باشنديا
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   دومفصل 

  ادبيات تحقيق
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  قيات تحقيادب: فصل دوم

 مقدمه

تال يجيمخصوصا اقتصاد د يتوسعه اقتصاد يبراران يا يجد يازهاياز ن يكي ينترنتيا ينيكارآفر ي توسعه
در اقتصاد كشور  يگذار هيجه كاهش سرمايو در نت ينفت ي كه كاهش درآمد سرانه يطيدر شرا .استاست 

و وابسته به دولت از  يدولت يدر سازمانها يانسان يرويل نيش به تعدين و گراييپا يور بهره، ك سوياز 
 يو اجتماع يرا به معضل بزرگ اقتصاد يكاريب، گريد يكار از سو ي واردان به عرصه ل تازهيگر سو و خيد
 ينيآفر ج فرهنگ كاريو ترو ينترنتيا ينيرسد كه توسعه كارآفر يبه نظر م .ن زمان بدل كرده استيا
  .است ياجتماع و ياقتصاد يك ضرورت جدي ينترنتيا

در سازمانها و  يكيتكنولوژ يها شرفتيمهم و پ يهايامروز نشان داده است كه نوآور يايدن ي تجربه
ك ساختار ياست كه از  يزيچ، از روزيق با بازار و نيت تطبيقابل .اتفاق نخواهد افتاد يبزرگ دولت يشركتها
تنها راه ، ديجد ع و ارائه محصوالتيشرفت سريپ يجه برايست و در نتيتودرتو ساخته ن ي هديچيبزرگ پ

  .س شوند و رقابت كننديكوچك بتوانند تأس ياقتصاد يتهاياست كه فعال يطيشرا ي هجاد و توسعيا، موثر

ل يبلكه دل، ستيجاد اشتغال نيا ي فقط به خاطر مسئله ينيت كارآفرياهم، شرفتهيبزرگ و پ يدر كشورها
، اند اند و رشد كرده به وجود آمده ن كشورهايكه در ا يكوچك ياقتصاد يتهاين است كه فعاليا ياصل

ا را به خود يد ثروت در دنيگر توليد يشرفته و از سويپ يهايفناور ي در توسعه يا اند سهم عمده توانسته
توان از آن به  يكال كه ميراد يجهش ها ش از نود درصديدهد ب ينكه آمار نشان ميا .اختصاص دهند
بزرگ اتفاق افتاده  يكوچك و متوسط و نه در سازمانها يها شركتدر ، ر كرديتعب يكيانقالب تكنولوژ

  .)١٣٨٣، ض بخشيف(. است

در  کسب و کارك يخودش  يتواند برا يم ياست و هر كس يالزم و ضرور  ينترنتيا ينيكارآفر  ن باور كهيا
 يانداز به راهم يتصم .جاد شوديا يكباره و ناگهان در ذهن كسي  ست كهين يزيچ، كند ينترنت راه اندازيا

آغاز گردد و در آموزش و  يكودك يد از ابتداياست كه با ينديفرآ ي جهينت، نترنتيط ايکار در محکسب و 
جهت حضور فعال و رقابت الزم  يو حساب شده در نظر گرفته شود تا فرد مهارتها يپرورش به طور جد

  .رديفرا گ يرا به درستنترنت يدر ا

 



١٨ 

 

 

  ينيمفهوم كارآفر

 ين واژه به جايافت ايآن دست  يتوان به مفهوم واقع ياش نم از كلمهكه است  يا واژه" ينيكارآفر"واژه 
Entrepreneurship ابداع شده است با  ١دوريبكار رفته است و در اصل از زبان فرانسه توسط برنارد دوبل

ف استاندارد و جامع يتعرتوان  يست و نميهنوز شناخته شده ن ينيكارآفر يت اصليمفهوم و ماه، ن همهيا
ف ينطور تعريرا ا ينيك كارآفري American Heritage از آن به دست داد در فرهنگ لغت يو مانع

ك يخصوصاً ؛رديپذ يكند و خطرات آن را م يو اداره م يك شغل را سازماندهي كه يشخص«كند  يم
وش شدن نقشها و شاز م يرا ناشن مورد يو اختالف نظرها در ا ينيف كارآفريكللند مشكل تعر مك.« ريمد

ن آنچه ينان جدا دانست و بنابرايد از رفتار كارآفرينانه را بايداند و معتقد است رفتار كارآفر يم ٢تهايموقع
ك نسبت به يل تئورينان را بدون تحليرفتار كارآفر ٣يتجرب - يق پژوهش علميبخواهد تنها از طر يمحقق

او .رديگ يجه ميا اشتباه نتيخورد و  يا به مشكل برميف كند يتعرنانه يرفتار كارآفر ينعينقش آن شغل 
م يريت آنهادر نظر بگينانه را بدون توجه به وضعيكارآفر يرفتارها يعنيمعتقد است اگر فقط نقشها 

 يتهايفعال ي را همهيز.رديگ يانسان را در بر م يها تيفعال ي هيشود و كل يتر م ار گستردهيبس ينيكارآفر
  .ديآ نانه به اجرا دريتواند به روش كارآفر يانسان م

نان ين كارآفريهست كه در ب ييها وجود دارد اما مشخصه كارآفرينيف يتعاردر كه  يبا توجه به تنوع
  :شود ياز دانشمندان اشاره م ينجا به نظرات برخيدر ا .باشد يمشترك م

 ياست و نقش و ياقتصاد يدر توسعه  ياصل يمحركه  يروين ينيكارآفر :4تريژوزف شومپ :1934
  .)١٣٨٣، بخش ضيف(تازه از مواد  يها بيجاد تركيا اي يعبارت است از نوآور

است و  يو اقتصاد يو كار اجتماع چندساز ين مبتكر و سازمان دهندهيكارآفر :5آلبرت شاپرو :1975
  .رديپذ يرا م يسك ورشكستگير

  .از آنها غافلند استفاده از از فرصتها كه غالباً مردم :6كزرنر :1975

                                                           
1
 Bernard f.De Belidor 

2
 Roles-Status 

3
 Emprical 

4
 Joseph Schumpeter 

5
 Albert shapero 

6
 kirzner 
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  است  يشتريجاد ثروت بيا ييايند پويفرآ ينيمعتقد است كه كارآفر :1روبرت رونشتات :1985
  

  

  ينيمختلف کارآفرف يتعار يبند جمع

  :م كهيكن يبحث م يمورد رفتار كه در دارد وجود  توافق  نيا  ينيف كارآفريتعار ي باً درهمهيتقر
ت يتها به وضعيل منابع و موقعيتبد يرا برا يو اقتصاد ياجتماع يسازو كارها -٢شگام است يپ - ١

  .با مخاطره و شكست همراه است -٣كند  يمجدد م يا سازماندهيو  يسازمانده، يعمل

ب يها را با هم ترك يير دارايمواد و سا، كار يروين، است كه منابع ين كسيكارآفر، از نظر اقتصاددانان - 
ها و نظم  ينوآور، است كه تحوالت ين طور كسيهم.ديشتر نمايبه قبل بكند تا ارزش آنها را نسبت  يم

  .نهد يان ميرا بن يديجد
بزرگ  يسكهايكنند كه ر يد مين ثروت را توليا يكسان .ثروت است يجيد تدريتول يايند پوين فرآيكارآفر

ا يمحصول  .ننديآفر يم يمحصوالت و خدمات ارزش يبعض يا برايرند يپذ يرا م ياتعهد شغليو، يزمان، يمال
به آن  ينياست كه كارآفر يدر ارزش ياساس ي نكته يا منحصر به فرد باشد وليد يخدمات ممكن است جد

جاد يفوق را ا يتواند ارزش يمناسب مهارتها و منابع م يابين با درك و جايكارآفر.بخشد يم
  .)١٣٨٣، بخش ضيف(دينما

 يمشابه يها دهيا يآنها حاو ي اما همه، كنند ينگاه م يا جنبهنان را از يف كارآفرياگرچه هر كدام از تعار
 ي نان در همهيكارآفر كهعلت  ايناست به ...و يريپذ سكير، خلق كردن، ها ص فرصتيتشخ، همانند
  ...و يخدمات، يمشاغل اجتماع، يمهندس، يپزشك، آموزش، ها وجود دارند؛ پژوهش حرفه

نانه را در بر يكارآفر ين جنبه از انواع رفتارهايشتريرا كه به ب يفيتعرف ارائه شده ينكه در تعاريبه منظور ا
  :ميده ين پژوهش قرار مير را اساس ايف زيرد تعريگ

( كارآفرين فردي است كه با تشخيص فرصت و تبديل ايده و فكر جديد به يك كسب و كار  «

كسب و كار كوچك و ، كسب و كار خانوادگي، كسب و كار اينترنتي، كسب و كار خانگي 

                                                           
1
 Roneshtat 



٢٠ 

 

اجتماعي آبرويي و حيثيتي مي باشد ، و با بسيج منابع كه توأم با مخاطره مالي ...) متوسط

  .)1378، احمد پور( .محصول و خدمت جديد به بازار ارائه مي نمايد

  :)ميريخاص را در نظر بگ يكار ي نهيبدون آنكه زم(ورزد يم ديتأك ينيدركارآفر ياساس جنبه٤به فيتعر نيا

  .ند خلق استيمستلزم فرآ ينيكارآفر :ديده و فكر جديا -1

  وكار طرح كسب يوكار و مراحل اجرا طرح كسب يچگونگ :وكار جاد كسبيا - 2

رامون يدارند اما معموالً پ يمختلف يها ن مشكليتالش كارآفر ي نهيكه با توجه به زم :يريپذ سكير - 3
  .متمركزند يو اجتماع يروان، يمال يها نهيزم

  .د به بازار استيا خدمات جديد و يو تول ينوآور :د به بازاريا خدمت جديارائه محصول  -4

  

  کارآفريني از ديدگاه روانشناسان

نيروهايي از قبيل  .اندر كسي است كه عموماً با نيروهاي شخصي به پيش ميکارآفرين از منظر روانشناسان، 

از منظر تاجر،  .ي ديگران انجام دادن يا شايد فرار از سلطهنياز به كسب يا رسيدن به چيزي، تجربه كردن، 

كارآفرين تهديد رقيبي مهاجم است درحالي كه شايد از نظر تاجر ديگري همان كارآفريني متحد، منبع 

آفريند، كسي است كه راههاي بهتري براي  عرضه، مشتري، يا كسي باشد كه براي ديگران ثروت مي

كند كه ديگران از داشتن آنها  و مشاغلي را ايجاد مي دهد ضايعات را كاهش مي .دياب گيري از منابع مي بهره

  ).١٣٨٣بخش،  فيض. (شوند خوشحال مي

كه كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند به اين معني كه آنها احساس مي نمايد جوليان راتر تأكيد 

استقالل، خود مختاري و اتكا به . مي گردد مي كنند تقدير و سرنوشت شان بوسيله تالش خود آنها تعيين

كارآفرينان در مقياس هاي رهبري، استقالل و نياز به . خود نيز از شاخه هاي رفتاري كارآفرينان است

بازشناسي به طور معني داري باالتر از ديگران بودند و در مقياس نياز به حمايت و دستگيري نمرات 

خود به اين نتيجه رسيد كه توانايي تصميم گيري تحت شرايط  پالمر نيز در مطالعه. پاييني داشتند

نكته تأكيد دارد كه گرفتن  اين پالمر بر. نامطمئن و عدم قطعيت از ويژگي هاي ديگر كارآفرينان است
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و فرصت براي پيشرفت شخصي به همان اندازه ريسك پذيري براي ) مثالً مزايا(فيدبك در باره عملكرد 

پول براي . برانگيخته مي شوند نه به خاطر پول  كارآفرينان بخاطر خود پيشرفت،. ردكارآفرينان اهميت دا

، ٢٠٠١الشينگر و باگبي، ( .آنها به عنوان مقياسي براي سنجش رسيدن به اهداف و پيشرفت مطرح است

   )١٢ص

  

 سه رويکرد متداول در مطالعات کارآفريني

براي روشن . نگاه کرده است کارآفرينيصصي خود به بايد توجه شود که هر محققي با توجه به زمينه تخ
شدن مطالب الزم است اشاره شود که اقتصاددانان بيشتر نقشهاي کارکردي کارآفرين را مورد مطالعه قرار 

ويژگي نيز تأثيرات محيط بر فرد و و يز ابعاد فرهنگي و اجتماعي نداده و جامعه شناسان و روانشناسان 
  .را بررسي کرده اندکارآفرينان  تيهاي شخصي

 

  مديران كارآفرين  يهايژگيو

ها از جمله سـطوح اجرايـي    دهد كه نوآوري و كارآفريني در تمام سطوح سازمان مطالعات بورينز نشان مي

و مديران مياني وجود دارد و معموالً رفتارهاي حمايتي نيز در سـطوح مـديران عـالي    ) مديران و كاركنان(

هـاي دولتـي    هاي اقتصادي بلكه با شدت كمتر در سازمان ها نه تنها در سازمان شود؛ اين يافته مشاهده مي

  )Zampetakis ،۲۰۰۷(خورد نيز به چشم مي

كننـد تـا    ها و عدم اطمينان محيطي واكنش نشان داده و تالش مـي  ها، ناآرامي مديران كارآفرين به آشوب

هـا همچنـين بـا     وقتي داشته باشـند؛ آن يك موقعيت استراتژيك قوي ايجاد نمايند، هر چند كه ماهيت م

شـوند و بـا تخريـب     هـا مـي   ي خود، باعث ايجاد عدم اطمينان محيطي در ديگـر سـازمان   ابتكارات فعاالنه

ها زودتـر از رقبـاي خـود در پـي دسـتيابي بـه        كنند؛ آن هاي جديدي را ايجاد مي موقعيت موجود، فرصت

  ).٢٠٧، ص١٣٨٤، يميمق(وه، مترصد و هوشيار هستند هاي جديد هستند و در مقابل تهديدات بالق فرصت
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دهد كه درك مديران از مفهوم كارآفريني استراتژيك، آنها را از عناصر  نشان مي) ٢٠٠٦(تحقيق بليندا لوكا 

ايـن عناصـر شـامل شناسـايي فرصـت، نـوآوري، پـذيرش ريسـك،         . سـازد  ضروري پيرامون خود آگاه مـي 

اين امر در نهايت بـا عناصـر پشـتيباني ازقبيـل اسـتراتژي      . ماني استپذيري، مأموريت و رشد ساز انعطاف

سازي، دسترسي به برتري، افزايش كارايي، كاهش هزينه و انتقال دانش  هماهنگ، اعتماد به افراد، فرهنگ

 ).Luke، 2006(شود  پذير مي امكان

ي  درباره» شومپيتر«عقايد  .يابي براي موفقيت استراتژيك حياتي است كند كه موضع استدالل مي ١»پورتر«

شومپيتر معتقد است كه . نظران مكتب اتريش است يابي كارآفرينان متفاوت از عقايد صاحب ي موضع نحوه

كنند؛ در حالي كه دانشـمندان مكتـب    كارآفرينان با ايجاد عدم تعادل در يك بازار اين وضعيت را خلق مي

در نتيجـه،  . كننـد  زده تعـادل ايجـاد مـي    اآرام و آشـوب ها در يك محيط ن كنند كه آن اتريش، استدالل مي

. شود ها و نتايج مثبت موجب مي آگاهي و يادگيري استراتژيك، مديريت تغيير مؤثر را براي ايجاد استراتژي

كنندگان نوآوري  طور مستمر براي مصرف كنند تا به كارآفرينان اطالعات را با محتواي رقابتي را تركيب مي

  . ايجاد كنندو ارزش افزوده 

هاي ميان مديران سنتي و مديران كارآفرين را در جدول  تفاوت ٣»جورج سولومون«و  ٢»اريك وينسلو«

  :بيان مي دارند ر يزاي  مقايسه

  

  )۲۰۸، ص۱۳۸۴، يميمق(مقايسه مديران سنتي و كارآفرين 

  مديران كارآفرين  مديران سنتي

ــررات و    -۱ ــاد از مق ــيار زي ــاهي بس آگ
  ها  حريم

  .نگرند عنوان خطوط راهنما مي به مقررات صرفاً به -۱

ــه   -۲ حساســيت بــه آينــده و تمايــل ب
  ها  تعويق انداختن پاداش

مفهوم آينده مبتني بر تصوير ذهني شخصي است و آستانه ناكامي  -۲
  .ها كم است در آن

پـذيري دارنـد و    يـت و مسـووليت  نگرش دو سويه به كنترل، موفق -۳ها بسيار  نياز به پذيرفته شدن در آن -۳

                                                           
1 - Porter 
2 - Erick K.Winslow 
3 - George T.Solomon 
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  .برداري نمايند ها بهره توانند ديگران را به كار وا دارند و از آن مي  .باالست
توانايي براي شناسايي مشـكالت در   -۴

هـاي   هر حوزه كـاري و ترسـيم برنامـه   
  تفصيلي 

مسـتعد اقـدام هسـتند و از انگيـزه     . ميانه خوبي با تئوري ندارنـد  -۴
  . بااليي برخوردارند

 

توانـد وجـود داشـته باشـد امـا مـديران و        ي افـراد مـي   هاي كارآفريني به شكل يك طيف، در همـه  ويژگي

  .كنند كارآفرينان ضمن داشتن اين خصوصيات، در ابعاد ذيل متفاوت از هم عمل مي

يك كارآفرين سعي دارد كسب و كاري را براي خود آغاز كند اما يـك مـدير در   : مديريت اهداف  - ١
  .كند بالً توسط ديگران تأسيس شده است خدمت ميسازماني كه ق

 .كارآفرين صاحب كسب و كار است، مدير خدمت دهنده در يك كسب و كار است: موقعيت - ٢

 .ها را قبول كند تواند همه ريسك يك كارآفرين با ريسك درگير است اما مدير نمي - ٣

گيرد  نظم و ثابت پاداش ميي خدمت م گيرد، مدير براي ارائه اش سود مي كارآفرين براي تحمل ريسك - ٤
 ).در قالب حقوق(

هاي كـارآفرين اسـت و در    ي برنامه كارآفرين يك نوآور و عامل تغييرات است اما يك مدير اجرا كننده - ٥
 ).Kumar،etal،2003،p.6(كند  واقع ايده را تبديل به عمل مي

نقش اسـتراتژيك  . دارندمديران در تمام سطوح سازماني نقش استراتژيك و حساس براي موفقيت سازمان 

ي مديران مياني به ارتباطات و  اين نقش در حوزه. مديران عالي به تصميمات مؤثر استراتژيك بستگي دارد

نيز ) عملياتي(نقش استراتژيك مديران پايه . اطالعات مؤثر بين مديران عالي و مديران اجرايي وابسته است

براي برقراري ارتباط بين ايـن  . از مديران رده باال است العمل نشان دادن نسبت به اطالعات دريافتي عكس

هاي استراتژيك به خوبي ايفا شده و رفتارهاي موفق كارآفريني توسط مـديران،   سطوح ضروري است نقش

  .پشتيباني و رهبري شوند

 

  رين با مديتفاوت كارآفر
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د الزم باشد يدانند شا يم يكي ران موفقيرا با مبتكران و مد ينان سازمانيكارآفر، نكه افراديل ايبه دل
نان يكارآفر يتر معتقد است كه نوآوريشومپ، آنها داده شود ياساس يها تفاوت ي درباره يح كوتاهيتوض

ده دارند فرق آنها در عامل يعق يا كه عده يدر حال، ران استيك آنها از مديعامل تفك يسازمان
، ينان عمدتاً توجهشان به بخش تجاريكه كارآفر يدرحال گرياز طرف د .نان استيكارآفر يريپذ سكير

  .)١٣٨٢، ييصمدآقا(است يكين توجهشان به مسائل تكنيشتريمبتكران ب، هاستيبازار و مشتر
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  )1378، احمدپور(نانيران و كارآفريمد ي سهيمقا 1-2جدول 

    رانيمد    نانيكارآفر

  كنند يم ينده زندگيدر آ -

   اق به كنترل دارندياشت -

  ر دارندييبه تغعالقه  -

  گردند يدر هر مسئله بدنبال فرصت مناسب م -

 يبعد ي خانه يسازند و بالفاصله برا يخانه م -
  .كنند يم يزير برنامه

  كنند يرا خلق م) اءياش(زها يچ -

است  خودش يز سرجاين هر چيبدون كارآفر -
 .خورد يوبهم نم

  كنند يم يدر گذشته زندگ -

  نداق به دستور دادن دارياشت -

  عالقه به ثبات دارند -

  گرا هستند ديتهد -

شه در يخواهند هم يسازند و م يك خانه مي -
  كنند يآن زندگ

  .و شسته رفته بودن را خلق كردند يزيتم -

نان مشغول نظم يران بعد ازكارآفريمد -
او  يها يزكردن شلوغ كاريدن و تميبخش

 .شوند يم

  

  

  

  تيصشخ

. شود يف ميتعر يمنطبق بر رفتار آدم ينيد يها و آموزه يشناس است که در علم روان يا ت، واژهيشخص
 يشناس هر کدام از علوم روان. دهد يشکل م يرا تشخص فرد يو رفتار فرد يرا تشخص جمع يرفتار جمع

 )٨٤ يفاطم( .اند ت ارائه دادهياز شخص يف خاصيتعار ينيو د

ک معنا تمام يت به يشخص. است يشناس ن دستاورد روانيتر دهيچيو پ ييت، هدف نهايدرک مساله شخص   
  . رديگ يرا در برم يشناس روان
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 ان راتر مشاهدهيآلبرت بندورا و جول يشتر در کارهايت که بيدر شخص ياجتماع يريادگيکرد يرو   
. ورزند يد ميتاک ينيرا رد و بر رفتار ع يکاو ز روانيها ن آن. نر استياسک ييکرد رفتارگرايشود، بسط رو يم
که در نظام  يزيز اعتقاد دارند، چين يدرون يشناخت يرهاين است که به متغيها ا نقطه اختالف آن يول

  .ندارد يينر مطلقا جاياسک

او معتقد است که ما خود را . کند يم ياز بندورا بررس يتر ور جامعرا به ط يار درونيهوش يندهايراتر، فرا   
م تا يريبگ ييها ميم و تصمير بگذاريات خود تاثيم بر تجربيم، قادريکن يآگاه درک م يبه صورت موجودات

 يت، بستگيتقو ياثربخش يکند، ول يم ين نظام بازيدر ا ينقش يرونيت بيتقو. ميخود را نظم بخش يزندگ
ر قرار يتحت تاث ين عواملياز چن يا له مجموعهيرفتار هر فرد به وس. دارد يدرون يبه عوامل شناخت

 يانتظار ذهن يکه به دنبال آن خواهد آمد، دارا يتيرفتارمان بر حسب تقو يها ما نسبت به بازده. رديگ يم
ن يخواهد شد تخم يشخص تيمنجر به تقو ينيق معين احتمال را که رفتار کردن به طري، ايعنيم؛ يهست

ت يمختلف ارزش و اهم يها تيتقو ين برايهمچن. ميکن يم ميم و رفتار خود را بر طبق آن تنظيزن يم
، ٧٨ يميکر(.ميده يمختلف مورد قضاوت قرار م يها تيها را در موقع آن يم و ارزش نسبيشو يقائل م

   )٥٣٣ فحهص

 يها ر تجربهيچرا که تحت تاث( است يثبات و تداوم قابل توجه يت فرد داراين که شخصيبا وجود ا   
تازه، به  يها ت، به علت قرار گرفتن ما در معرض تجربهياز شخص ين حال، وجوهي، در ع)گذشته ماست

، به نظر او يعنيده است؛ يرا برگز يا خچهيت، روش تاريراتر در مطالعه شخص. ر استييطور مداوم در تغ
ن طور اگر يهم. ميک فرد، الزم است که گذشته او را مورد مطالعه قرار دهيت يدرک رفتار و شخص يبرا

 يها ت کنندهيتقو. رديگ يرا دست کم نم يرونينقش عوامل ب ياست، و يذهن يدادهايچه تمرکز او بر رو
ت ين حداکثر تقوبه دست آورد يم تا برايشو يخته ميرا ما برانگيبخشند؛ ز يبه رفتار ما جهت م يرونيب

ن است که دو روند جداگانه يه راتر تالش بر ايرو، در نظر نياز ا. ميه، کوشش کنيمثبت و اجتناب از تنب
. ، را در هم ادغام کنند"يشناخت يها هينظر"و " تيتقو يها هينظر"، يعنيت، يمهم در پژوهش شخص يول

   )١٩٩، صفحه ٧٧ يميکر(.کند يف ميتوص دار خود يط معنين روش را بر حسب تعامل فرد با محيخود او ا

ت يت، و موقعيل رفتار، انتظار، ارزش تقويعبارتند از؛ پتانس ياجتماع يريادگيه ينظر يچهار مفهوم اصل  
  . يشناخت روان
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  ينيدر کارآفر ينقش عوامل روانشناخت

کنندگي، براي تشريح داند و از ويژگي تسريع کارآفريني را يک متغير ميانجي مي) ۱۹۹۲( ١ويلکن   

كارآفريني بعنوان يك تسريع : وي معتقد است که. کندکارآفريني در توسعه اقتصادي استفاده مي

او چهاردسته از عوامل را براي ظهور  .آوردجرقة رشد و توسعة اقتصادي را فراهم مي كننده،

  :کارآفريني مهم مي شمارد

 سرمايهمزيتهاي بازار، و فراهم بودن  :عوامل اقتصادي -

، تحرکات اجتماعي، امنيت، و عواملي )فرهنگي(مقبوليت کارآفريني  :عوامل غيراقتصادي -
 همچون طبقه اجتماعي، قدرت و کنترل 

 نياز به توفيق، انگيزه ها، و مخاطره پذيري: عوامل روانشناختي -

، ٢مارتين و سام(به منظور ايجاد تغيير در توليد محصوالت و خدمات  :تركيب عوامل توليد -
 ).۸۹، ص ۱۹۹۲

 

 يتيشخص يهايگژيوو  ينيکارآفرن يبروابط 

از اواسط قرن بيستم روانشناسان، جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاري با درک نقش کارآفرينان در    

اقتصاد و به منظور شناسايي ويژگيها و الگوي رفتاري کارآفرينان، به بررسي و تحقيق در خصوص 

که در اين قسمت مهمترين تعاريف از ديدگاه اين دسته از انديشمندان رفتاري مورد  کارآفرينان پرداختند

  .بررسي قرار مي گيرند

زيادي  اگر نظريه پردازان مکتب سرمايه داري با يکديگر اختالف: "معتقد است) ۱۹۵۱( ١"هوشليتز"   

همراه با رشد توليدات  داشته باشند، در يک مسأله با يکديگر توافق دارند و آن مسأله اين است که

                                                           
1
- P. Wilken 

2
- R. Martin & W. Sum 
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کارآفرينان يا کاسبکاران مي نامند، " بورژاها"درجامعة سرمايه داري، يک دسته از افراد جديد که آنها را 

  ).۲۴۵، ص ۱۹۶۱، ٢مک کله لند(ظهور مي کنند و عملکرد کارآفرينان، عدم قطعيت را دنبال دارد 

وي معتقد بود به که . وان تصميم گيرنده استمعتقد به نقش کارآفرين به عن) ۱۹۵۲( ٣"رابرت لمب"   

کارآفريني يک نوع تصميم گيري اجتماعي است که توسط نوآوران اقتصادي انجام مي شود و نقش عمدة 

کارآفرين را اجراي فرآيند گستردة ايجاد جوامع محلي، ملي و بين المللي و يا دگرگون ساختن نمادهاي 

  ).۴۸، ص ۱۹۸۷ پالمر،(اجتماعي و اقتصادي مي دانست 

معتقد بود که کارآفرين وظيفه تعيين نوع کسب و کار مورد نظر را بر عهده ) ۱۹۵۷( ٤"هربرتون ايوانز"   

همچنين تصميم گيري در خصوص ماهيت کاال و خدمات، اندازه مؤسسه و . داشته و يا آن را مي پذيرد

. له مسؤليت بر عهدة مديريت استپس از اين مرح. مشتري هاي مورد نظر نيز بر عهدة کارآفرين است

البته نقش کارآفرين پايان نمي پذيرد بلکه دائماً بايد هوشيار باشد تا با توجه به تغيير شرايط بازار و ايجاد 

  ).۴۸، ص ۱۹۸۷پالمر، (فرصتهاي جديد، تصميمات جديدي را اتخاذ نمايد 

کارآفرين در حالي که مدير، سرپرست و هماهنگ کننده فعاليتهاي توليدي ) ۱۹۵۸( ٥"ردليچ"به نظر    

در واقع او، تأمين . است، برنامه ريز، نوآور و تصميم گيرنده نهايي در يک شرکت توليدي نيز مي باشد

  ).۲۴۰، ص ۱۹۶۱لند، مک کله(کننده وجوه و ديگر منابع در شرکت مي باشد 

که مدير نوآوري که مسؤليت تصميم گيري را بر عهده دارد، به اندازه معتقد بود ) ۱۹۶۱" (لندمک کله"   

يا واحد (وي معتقد بود که فرد کارآفرين کسي است که يک شرکت . مدير يک شرکت، کارآفرين است

وي همچنين ويژگيهاي . را سازماندهي مي کند و ظرفيت توليدي آن را افزايش مي دهد) اقتصادي

  .شتن نياز به توفيق باال و مخاطره پذيري معرفي نمودکارآفرين را دا

، نقش کارآفريني در جوامع مختلف را که بايد در درک تفاوت رفتار، مورد )۱۹۶۲( ١"ژوزف مک گواير"   

  :توجه قرار داد عواملي است همچون

                                                                                                                                                                                 
1
- B. Hoslitz 

2
- D. McClelland 

3
- R. K. Lamb 

4
- Herberton G. Evans 

5
- F. Redlich 
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 عقايد اجتماعي -

 هنجارها -

 پاداش رفتارها -

 آرمانهاي فردي و ملي -

 مکاتب ديني -

 )۴۸، ص ۱۹۸۷پالمر، (تعليم و تربيت  -

جنبة اصلي کارآفريني همانا شناسايي و بهره برداري از فکرهاي فرصت طلبانه ) ۱۹۶۸( ٢"پنروز"از ديد    

  ).۴۵، ص ۱۹۸۶بروکهاس و هورويتز، (براي گسترش شرکتهاي کوچکتر است 

و  ٦، مخاطره پذير٥"، مخاطره جو٤"جسور"کارآفرينان را مترادف با صفاتي مانند ) ۱۹۶۸( ٣"شالن برگر"   

را متضاد کارآفريني مي  ١٠و روزمرگي ٩، محافظه کاري٨مي داند و واژه هايي همچون سازگاري ٧مجري

  ).۳۴-۳۵، ص ۱۹۸۰، ١١وسپر(داند 

وظيفه اول، وظيفه اجرايي است؛ : فعاليت کارآفريني را به دو دسته تقسيم مي کند) ۱۹۷۹( ١٢هاري"   

است؛ يعني انتقال احساسات به  ١٣"رابط بودن"وظيفه دوم وي . ي افراديعني مديريت امور و رفع نيازها

اين وظيفه همراه با وظيفه اصلي در فعاليت انساني و اجتماعي، موجب باال رفتن شهرت و جايگاه . ديگران

كارآفرين بايد سعي نمايد تا حامل پيام دوستي، اعتماد، صداقت به مشتريان . کارآفرين مي شود

  .تداوم روابط و همچنين موفقيت شودبوده و موجب 

                                                                                                                                                                                 
1
- J. McGuire 

2
- E. Penrose 

3
- F. Shallenberger 

4
- Bold 

5
- Venturesome 

6
- Risk Taker 

7
- Doer 

8
- Conforming 

9
- Conservative 

10
- Routine 

11
- Karl Vesper 

12
- R. Harre 

13
- Liaison 
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کارآفرين فردي است که شرکتي را به منظور سود و رشد، تأسيس و ) ۱۹۸۴( ١و ديگران" کارلند"از نظر    

ويژگي اصلي او رفتار نوآورانه . مديريت مي نمايد و از آن براي پيشبرد اهداف شخصي استفاده مي کند

  .است و از تجربيات مديريت استراتژيک در فعاليت خود استفاده مي کند

فردي است که جهت دستيابي به سود و رشد، شغلي را به وجود  معتقد است که کارآفرين،" کارلند"   

هاي استراتژيک مديريتي در کار، از خصايص رفتار خالقانه و بکارگيري شيوه. کندآورده و مديريت مي

  .کارآفرين است

در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که کارآفرينان افرادي هستند که ) ۱۹۸۸( ٢"هارت"و " چل"   

ت مشاهده و ازريابي فرصتهاي تجاري، گردآوري منابع مورد نياز و دستيابي به مزاياي حاصل از آنها را قابلي

  .داشته و مي توانند اقدامات صحيحي را براي رسيدن به موفقيت انجام دهند

توان آن را در يک مقطع کارآفريني يک فرآيند است و نمي ٤کاترين زيمر"و  ٣"هوارد آلدريچ"به نظر    

. خاص بررسي نمود؛ بنابراين ارتباطات و روابط بين اجزاي اصلي اين فرآيند را بايد بهتر شناخت

کارآفرينان بايد بين منابع و ساختار فرصت، ارتباط ايجاد نمايند، آنها همچنين گاهي اوقات تحت تأثير 

  .گيرندروابط با بنگاههاي اجتماعي که آنها را برمي انگيزد، قرار مي

تعريف کارآفريني خاطرنشان ساختند که کارآفريني  ۲۵هنگام بررسي ) : ۱۹۸۹( ٥"براش"و " روفواند"   

  : رفتارهاي زير است" اشتراک"بعنوان يک فعاليت تجاري، مشتمل بر 

  تأسيس يک واحد تجاري جديد ٦:ايجاد   

  جهت گيري مديريتي يک فعاليت تجاري يا تخصيص منابع به آن ٧:مديريت عمومي   

  بهره برداري تجاري کاال، فرآيند، بازار، مواد اوليه يا سازمان جديد ١:نوآوري   

                                                           
1
- J. C. Carland et al. 

2
- E. Chell & J. Haworth 

3
- Howard Aldrich 

4
- Catherien Zimmer  

5
- P. Van der Werf & C. Brush 

6
- Creation 

7
- General Management 
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قبول مخاطره ناشي از زيان يا شکست بالقوة يک واحد تجاري که بطور غيرمتعارفي  ٢:مخاطره پذيري   

  .زياد باشد

  ارينيت و قصد تحقق و دستيابي به سطوح باالي رشد و سود در يک واحد تج ٣:نيت عملكرد   

  

  ينيدر مطالعات کارآفر يتيشخص يرويکرد ويژگيها

. كند مي كارآفريني مستعد را افراد معيني و مشخص شخصيتي هاي ويژگي روانشناختي، رويكرد طبق

 هاي ويژگي تعيين براي جستجو شده تحقيق آن مورد در مكرر طور به كه مباحثي از يكي بنابراين

 دست براي كه قوي انگيزه با و عمل اهل است شخصي كارآفرين .است ها كارآفرين مشترك روانشناختي

  .كند مي مخاطره قبول هدف، به يافتن

از راه مطالعة روابط بين توسعة اقتصادي نظام سرمايه داري و مذهب پروتستان دامنة تحقيقات  ٤وبر

تان وجود خود را وسعت داد و به اين نتيجه رسيد که سه بدعت عمده در اصول فکري مسيحيان پروتس

  : اين سه بدعت عبارتند از. داشته که آنها را از پيشگامان نظام سرمايه داري نموده است

 منع هرگونه واسطه ميان خالق و مخلوق  )۱

 دخالت عقل در ايمان )۲

 کوشش براي بهبود يا اخالق کار )۳

بدعت سوم، از نظر وبر، نقش اصلي را در توسعة اقتصادي و صنعتي نظام سرمايه داري بازي کرده 

به چاپ  ۱۹۰۴که در سال " اخالق پروتستاني و روحية سرمايه داري"وبر در کتاب خود تحت عنوان . است

دي سرمايه رسيد، تأکيد مي کند که بين اخالق پروتستاني و طرز زندگي پروتستانها و پيشرفت اقتصا

به عبارت ديگر، تنها محرک پيشرفت اقتصادي نظام سرمايه داري همين . داري رابطة مستقيم وجود دارد

وبر معتقد است که در اخالق پروتستاني و در هر فرد . اخالق پروتستاني و طرز تفکر پروتستانها بوده است
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- Innovation  

2
- Risk Bearing 

3
- Performance Intention 

4
- Max Weber 
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فرد وجدان کاري خود را در تمام پروتستان يک صفت کاري يا اخالق کاري وجود دارد که براساس آن، 

اين خصيصه اخالقي موجب مي شود که فرد با احساس مسئوليت و در . مراحل کاري به ثبوت مي رساند

با اين همه وي اولين محققي بود که بيان . نهايت دقت و کارايي، وظايف کاري و شغلي خود را انجام دهد

  .فتار کارآفرينانه منتهي مي شوندنمود ارزشهاي عقيدتي و دروني فرد مستقيماً به ر

، استاد روانشناسي دانشگاه هاروارد "ديويد مک کله لند"در قرن بيستم بعضي از روانشناسان و از جمله 

براساس اين نظريه، مک کله لند معتقد . آمريکا ، اقدام به طرح نظرية روانشناسي توسعه اقتصادي نمود

ر کشورهاي در حال توسعه، مربوط به عدم درک اخالق است که عامل عمدة عقب ماندگي اقتصادي د

ه تجربه بود، از رامک کله لند سعي کرده است که رابطه نامعلومي را که ماکس وبر بيان کرده . فردي است

  :بطور دقيق تر، مک کله لند معتقد است که در انسان سه نياز وجود دارد. به دست آورد

 نياز به توفيق يا توفيق طلبي )۱

 قدرت  نياز به )۲

 نياز عاطفي يا احساس تعلق )۳

در حيدرآباد هندوستان  ۱۹۶۴بازرگان را در سال  ۵۲هاي خود، لند براي آزمون تجربي فرضيهمک کله

شرکت کرده و براي  ١انتخاب کرد و در ابتدا از هر يک از آنها درخواست نمود که در آزمون نياز به توفيق

  ).هدفي معين پرتاب کنند اي را بهحلقه(مثال کاري را انجام دهند 

گيرد که با اينکه روحية انسان براي توفيق در دوران کودکي شکل لند نتيجه مياز اين آزمون، مک کله

گيرد، ولي در عين حال مي توان با يک برنامه صحيح آموزشي، روحية خالق و رسالت کاري را در افراد مي

ي شود كه عليرغم نظرية وبر با يك برنامه صحيح از اين نتايج اين نكته استنباط م. به وجود آورد

تعليم و تربيت مي توان همان رسالت كاري را كه ناشي از آيين پروتستاني است، در جوامع 

بنابراين، براساس نظرية مک کله لند، جوامع غيرپروتستاني نيز مي  .غيرپروتستاني نيز به وجود آورد

  ).۲۹، ص ۱۳۷۲تفضلي، (را براي صنعتي شدن مهيا سازند توانند با ايجاد روحية کاري الزم، شرايط 

که در دفتر تحقيقاتي اقتصادي و  ٣"داراب آنوال"و  ٢"ديويد مور"، ١"اورويس کالينز"تيم تحقيقاتي

کارآفرين که در زمينه صنايع  ۱۵۰با  ۱۹۶۴بازرگاني دانشگاه ايالتي ميشيگان فعاليت مي کرد، در سال 

                                                           
1
- Need For Achievement 
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آنها نتيجه گرفتند که . دو تا هفده سال صاحب شرکت بودند، مصاحبه نمود سبک فعاليت داشتند و بين

  .در رويارويي با مشکالت غيرقابل حل هستند ٤تمايل ناخودآگاهکارآفرينان داراي يک 

آنها به بررسي نقش کارآفرينان رؤساي تجاري پرداخته و اختالف اساسي را از نقطه نظرات و دورنماي 

به نظر آنها براي کارآفرينان آينده نگر که داراي فکرهاي نوآور هستند، . فلسفي آنها مورد بحث قرار دادند

کالينز و ديگران، (مي گذارد  گيريها در شروع فعاليتهاي مخاطره آميز، تأثيربر تصميم ٥عوامل وضعيتي

  ).۳۷۸، ص ۱۹۶۴

همانطور که از نگرش پيشگامان اين رويکرد پيداست، درونمايه اصلي در اين رويکرد براساس تفاوت 

قائل شدن بين کارآفرين با غيرکارآفرين بوده است و با فرض اينکه کارآفرينان داراي ويژگيهايي هستند 

دهد، تحقيقات در اين زمينه توسط محققين روانشناسي ا شکل ميکه زيربناي رفتار و موفقيت آنان ر

و يا نسبت دادن  ٦آنچه که اين قبيل محققين به دنبال آن بودند در واقع فردي نمودن. انجام پذيرفته است

 .باشدتمامي فعاليتهاي حوزة کارآفريني به شخص مي

ود که قادر به تأسيس يا رشد شرکتهاي به عبارتي ديگر، هدف از اينگونه تحقيقات، شناسايي افرادي ب

در اينگونه تحقيقات تک بعدي سعي شده است تا ويژگيهاي بين کارآفرينان و . جديد و موفق بودند

ه مخاطره بآنها فهرستي طوالني از ويژگيهائي همچون نياز به توفيق، تمايل . شرکتهايشان شناسايي گردد

و  الل طلبي، تحمل ابهام، عزم و اراده، پشتکار، اتکاء به نفس، استق٧پذيري، دارا بودن مرکز کنترل دروني

کليه تحقيقات و مطالعاتي که به شناسايي ويژگيها، تفاوت قائل شدن . اندرا در فرضيات خود گنجانده... 

بين کارآفرينان و غيرکارآفرينان و يافتن تفاوتهاي بين مدير و کارآفرين مربوط مي شود در اين رويکرد 

در واقع، فرض اين تحقيقات آن است که ويژگيهاي ). ۱۵۹- ۱۶۰، ص ۱۹۹۴جنينگز، (گيرند جاي مي 

يا نشأت گرفته از يک مبدأ و منبع خاص ) ذاتي(کارآفريني قابل دستيابي و آموزش نبوده، بلکه طبيعي 
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ريه وي در نظ). ۴۳۵، ص ۱۹۸۴، ١ولف(مي باشند و از اينرو کارآفرينان از افراد ديگر متمايز هستند 

افرادي که داراي جوهرة کارآفريني مي اينگونه مطرح نمود که  ٢"خميره الزم"کارآفريني خود در کتاب 

باشند، کارآفرين مي شوند و افرادي که داراي اينگونه ويژگيهاي طبيعي و شخصيتي نباشند، به هيچ وجه 

  .کارآفرين نخواهند بود

ه ضمن ابداع واژه کارآفريني در ادبيات انگليس، به بود ک" جان استيوارت ميل"از جمله اولين محققين 

عنوان اولين فردي است که عامل مخاطره پذيري را به عنوان عامل اصلي تمايز بين مدير و کارآفرين 

  .معرفي نمود، شومپيتر نيز بر اين عقيده بود که نوآوري، ويژگي اصلي تالشهاي کارآفرينانه مي باشد

، نياز به پيشرفت نياز به )ريسك پذيري(پژوهشگران عواملي مانند استعداد قبول مخاطره  همچنين

استقالل، تمايل به كار بيش از حد معمول و تمايل به تفويض اختيار و تحمل ابهام را ذكر كرده اند 

  )٧٠،ص١٣٧٢رضائيان، علي، (

پيشقدمي، ريسك پذيري، اشتياق به اعتماد به نفس، استقالل رأي خوش بيني، پشتكار، انرژي،   

كارهاي بزرگ، رفتارهاي هدايت گرايانه، مردم داري، انتقاد پذيري، فكر باز، دانايي، دورانديشي و قدرت 

  .درك باال از ساير ويژگي هاي شخص كارآفرين است

  :طالبي خصوصيات فردي يك كارآفرين را عوامل ذيل مي داند

  . كه از حداقل امكانات حداكثر استفاده را مي كند برنامه ريز دقيق و آينده نگر - ١

  )ايجاد رابطه همگن بين دو مقوله(هماهنگ كنندة منابع موجود توليد با شرايط  - ٢

  جسور بودن براي دستيابي به موفقيت در آينده اي مجهول - ٣

  داراي هنر و خالقيت براي نوآوري و ابداع توليدات جديد - ٤

  پويا و مؤثرداراي قدرت سازماندهي  - ٥

  تصميم گيري قاطع براي انجام كار جديد و يا تحول در روند كار - ٦
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2
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  خواهان كسب موفقيت و موقعيت اجتماعي - ٧

  استفاده حداكثر از حداقل امكانات مادي و غير مادي - ٨

 طالبي،(گرايش شديد به آگاهي يافتن از روش هاي نوين توليد و به كارگيري بهترين روش ها  - ٩

  )٣٨، ص١٣٧٢

    

 

  

  در تحقيقات مشابه اخير نانيكارآفر يتيشخص يها يژگيو

گر اقشار جامعه ينان را از دين كارآفريز بياند كه بتوانند وجه تما آن بوده يهمواره دانشمندان در پ
 .نان وجود داردين كارآفريب يمشترك قابل تأمل يها يژگيدهد كه و يقات نشان ميمشخص كنند؛ تحق

ن يك نسبت از اي ا بالفعل بهينان بالقوه و يك از كارآفريها منحصر به فرد نبوده و هر  يژگين ويالبته ا
ت دارد كه شناخت و يها ازآن جهت اهم يژگين ويبازگوكردن ا اما .ستنديها برخوردار ن تيها و قابل يژگيو
، باشند ينان بالقوه ميا كارآفريكنند و  يم ينيكه شروع به كارآفر يافراد ينان موفق برايكارآفر يها يژگيو

كند  يم يسع، اتين خصوصيدن ايكه فرد با شن يبه طور .شود يآنها م يت احتماليق و موفقيسبب تشو
نانه يكارآفر يها تيشتر او به انجام فعاليل و رغبت بين امر موجب ميجاد كند و هميدرخود ا آنها را

  .شود يم
مقايسه ارزيابي توسط : شخصيت و درآمد در مکزيکو"با عنوان  ۲۰۰۹در مطالعه خود در سال  ١پاليفكا

تاثيرات ويژگيهاي شخصيتي بر درآمد فارغ التحصيالن دانشگاه تگزاس آمريكا با " ناظر با خودارزيابي
  . استفاده از يازده ويژگي شخصيتي مورد بررسي قرار داده است

 ،سختكوشي ،ريسك پذيري ،اده در اين تحقيق شامل خالقيتويژگيهاي شخصيتي مورد استف
اين تحقيق بيان مي کند که تاثيرات شخصيت بر درآمد . مسئوليت پذيري و چند ويژگي ديگر مي باشد

با استفاده از يک پايگاه داده هاي واحد از اطالعات فارغ التحصيالن اين تاثيرات مورد . هنوز ناشناخته است
اين تحقيق نشان مي دهد . است و با کارکنان و ناظران آنان مصاحبه صورت گرفته استبررسي قرار گرفته 

                                                           
1 Bonnie J. Palifka 
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ني خود عکه ارزيابي ناظر و ارزيابي خود شخص از ويژگيهاي شخصيتي مشابه داراي تفاوتهايي است ي
اين تحقيق به تخمين ميزان اختالف حقوق . شخص خودش را متفاوت از ناظر خود ارزيابي مي کند

اين پژوهش با تحقيقات قبلي خود همخواني داشته . ناشي از اين اختالف ارزيابي پرداخته استپرداختي 
است و بيان مي کند که ويژگي هاي شخصيتي مرتبط انگيزش بهترين با براي تخمين ميزان جبران 

  .خدمت مي باشد
، خالقيت، ٢ار، استاندارد باالي ک١ويژگيهاي شخصيتي مورد استفاده در اين پژوهش شامل ذهن باز

، ريسک پذير، انعطاف پذير، مسئوليت پذير، کار تيمي خوب، وفادار و به دنبال ٣سختکوشي، روياپردازي
  .مزيت اقتصادي بودن بوده است

تاثير بيشتري نسبت به انگيزش  ٤اما اين تحقيق نشان مي دهد که ويژگي شخصيتي فرهنگ و تربيت 
وجود اطالعات مربوط به ارزيابي ناظران در اين تحقيق اطالعات مهمي را در مورد . در جبران خدمت دارد

  . چگونگي تاثير شخصيت بر درآمد را ارائه ميدهد که در تحقيقهاي ديگر چندان به آن پرداخته نشده است
. ويژگيهاي شخصيتي در تعيين ميزان جبران خدمت دارد در نهايت اين تحقيق به اولويت بندي تاثير

يافته هاي اين تحقيق بيان مي کند که هر کارفرمايي کارکنان خود را بر اساس برخي ويژگيهاي 
بنابراين توصيه پاليفکا اين است که تا . شخصيتي که براي خودش داراي اهميت مي باشد ارزيابي مي کند

اي ارزيابي کارکنان استفاده شود و تا حد امکان جنبه هاي بيشتري از حد ممکن از ابزارهاي بيشتري بر
هرچه ابعاد بيشتري از ويژگيهاي شخصيتي در . شخصيت کارکنان مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد

يجه جبران خدمت بصورت صحيحتر صورت تارزيابي بررسي شوند نتايج دقيقتري بدست خواهد آمد و در ن
  )۲۰۰۹ ،اپاليفك. (خواهد گرفت

مشابهت ها و تفاوتهاي بين فرهنگي "با عنوان  ۲۰۰۹طي تحقيقي سه مليتي در سال  ٦و فرناندز ٥گوپتا
به بررسي ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري در سه " در ويژگيهاي شخصيتي نسبت داده شده به کارآفرينان

هاي نسبت داده شده به كشور تركيه و آمريكا و  هند پرداخته است و نشان داده است كه برخي ويژگي
كارآفرينان در كشورهاي مختلف يكسان مي باشد ولي برخي ويژگيها در كشورهاي مختلف متفاوت است و 

براي هر يک از اين ويژگيها، شرکت کننده ها از نظر . ديدگاه كشورها نسبت به كارآفرينان متفاوت است
  . ير رتبه بندي شدنداينکه آيا در کشور خودشان کارآفرين ناميده مي شوند يا خ

نفر از دانشجويان رشته کسب و کار از اين سه کشور  ۴۲۴اين تحقيق در يک جامعه آماري متشکل از  
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چنين . مشخصه از ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري مورد مطالعه قرار رفته است ۹۲انجام شده است و در آن 
توان به ط دانشمندان يك كشور را نميتحقيقاتي نشان مي دهد كه ويژگيها و معيارهاي معرفي شده توس

  .  همان شكل در مورد كارآفرينان كشورهاي ديگر استفاده نمود و ابتدا بايد تغييرات الزم در آنها اعمال شود
نويسندگان اين مقاله بيان مي کنند که در مقاالت و متون قبلي ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان 

يتي تمام کارآفرينان در سراسر دنيا در نظر گرفته مي شدند آمريکاي شمالي به عنوان ويژگيهاي شخص
ولي اين تحقيق برخالف اين تحقيقات قبلي چنين رويکردي ندارد که باعث خواهد شد به فهم بهتري از 

  .ديدگاه کشورهاي مختلف در مورد کارآفرينان دست پيدا کنيم
مللي را دارند توصيه مي کند که اين تحقيق به پژوهشگراني که قصد انجام تحقيق در سطح بين ال

تفاوتهاي بين مليتها را در تحقيقات خود در نظر داشته باشند و يافته هاي مربوط به ويژگيهاي شخصيتي 
اين تحقيق همچنين بيان مي کند . و رفتاري کارآفرينان در يک کشور را به کارآفرينان دنيا تعميم ندهند

وزشي و پرورشي براي کارآفرينان هر کشور بايد تحقيقات مختص که براي انجام برنامه هاي انگيزشي و آم
  )۲۰۰۹  گوپتا. (آن کشور صورت گيرد

مديران : ايجاد نوگرايي در مديران"با عنوان  ۲۰۰۸نيز در پژوهش خود در سال  ٢و لورنژ ١چاكراوارتي
مهارتي مديران انجام شده است و در مورد شناسايي ويژگيهاي شخصيتي و  ۲۰۰۸كه در سال " کارآفرين

اين چهار . كارآفرين موفق مي باشد از چهار ويژگي شخصيتي براي اين مديران كارآفرين نام مي برند
  . مي باشند ٦و داراي اعتماد به نفس ٥عملگرا ،٤مشتاق و سختكوش ،٣ريسك پذير: ويژگي عبارتند از

هر دو نوع تالش پايين به باال و در اهداف اين تحقيق آمده است كه ايجاد نوگرايي استراتژيك نياز به 
مديريت رده باال چشم انداز وسيعي را براي شركت بوجود مي آورند و دورنما و مراحل . دارد ٧باال به پايين

در هرحال مديران كارآفرين هستند كه نوگرايي استراتژيك را در . رسيدن به آن را تعيين مي كنند
هدف اين تحقيق اين . رنامه هاي نوگرايانه را قبول مي كنندسازمان بوجود مي آورند و مسئوليت اجراي ب

  .است كه ويژگيهاي شخصيتي مديران كارآفرين را بصورت يك پروفايل تبيين نمايد
اين . يافته هاي اين تحقيق بيان مي کند که مديران کارآفرين تا حدودي کارآفرين سازماني هستند 

د و از تغييرات در محيط کسب و کار خود و فرصتهاي ناشي مديران به بيرون سازمان تمرکز بيشتري دارن
اين مديران دوست دارند مدلهاي کسب و کار جديد را تجربه کنند و . از اين تغييرات آگاه هستند
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اين . اين مديران داراي تعدادي ويژگي شخصيتي مخصوص دارند. توانمندي هاي جديد را بررسي کنند
لياتي هستند به دنبال افزايش ايده هاي کارآفرينانه در کار خود مديران در عين حال که مديران عم

مديران کارآفرين لزوما افراد جديدي که وارد سازمان مي . هستند که بتواند نتايج مثبتي را ايجاد کند
آنان . آنها با تصدي طوالني مدتي که داشته اند به دنبال ايجاد شبکه در سازمان هستند. شوند نيستند
اين ثبت سوابق به آنها اجازه مي دهد که . ستمي براي سابقه ثبت فعاليتهاي شرکت دارندهمچنين سي

همچنين . فراتر از فعاليتهاي معمول سازمان حرکت کنند و با اطمينان بيشتري تصميم گيري کنند
يي آنان همچنين داراي اعتماد به نفس باال. مديران كارآفرينان ريسك گريز نيستند و نيز عملگرا هستند

وجود چنين ويژگيهاي شخصيتي در مديران باعث مي شود كه آنها از ريسك استقبال كنند و در . هستند
در نهايت اين تحقيق يك پروفايل از . مقابل شكستها بسيار مقاوم باشند و از اشتباهات خود درس بگيرند

و همچنين . شناسيايي نمود مديران كارآفرين ارائه مي دهد كه بوسيله آن بتوان اين دسته از مديران را
اين تحقيق بيان مي كند كه مديران كارآفرين هستند كه نوگرايي استراتژيك را در سازمان بوجود مي 

  )۲۰۰۸  چاكراوارتي و لورنژ،( .آورند و هدايت مي كنند
ي روابط به بررس" نگاهي تازه به خالقيت در فرايند کارآفرينانه"با عنوان  ۲۰۰۸در تحقيق خود در سال  ١ژو

اي نسبت به پردازد و براي خالقيت اهميت ويژهبين ويژگيهاي شخصيتي و ميزان فعاليتهاي كارآفريني مي

محققان هنوز هم مي توانند ارزش قابل تـوجهي را از  : "گويدساير ويژگيهاي شخصيتي قائل مي شود و مي

اين مقاله مروري اسـت  . ادبيات بيفزايندطريق ادامه تحقيقات در مورد ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان به 

بر سه مقاله در مجله کارآفريني استراتژيک که در مورد اين بحث مي کنند که خالقيـت نقـش مهمـي در    

کل فرايند کارآفريني بازي مي کند و اينکه تحقيقات معاصر در مورد خالقيت موارد جديدي براي افزايش 

  .چنين اين تحقيق چهار مسير براي تحقيقات جديد ارائه مي دهدهم. درک ما  از کارآفريني ارائه مي دهد

خالقيت همانطور كه تاثيرات مثبتي در فرايند كارآفريني ايجاد مي كند كه اين تاثيرات بايد بيشتر مـورد  

مـثال آيـا رويـاپردازي    . مطالعه قرار گيرند مي تواند تاثيرات منفي نيز در فراينـد كـارآفريني داشـته باشـد    

ر فرايند كارآفريني مفيد است و بايد وجود داشته باشد؟ آيا سطح بسيار قوي خالقيت در فرايند هميشه د

كارآفريني مي تواند مانعي براي سوددهي در كسب و كارهاي كارآفرينانه و مانعي براي موفقيت اين كسب 

  و كارهاي باشد؟
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في ناشي از نارضـايتي افـراد خـالق    مسئله ديگري كه اين تحقيق به آن اشاره مي كند تاثيرات مثبت و من

در صورت برخورد منفي و عدم پذيرش خالقيتهاي ارائه شده توسط افـراد خـالق ممكـن اسـت     . مي باشد

نارضايتي بوجود آمده در افراد خالق در ميزان تخيل و تشخيص و خلق فرصت توسط اين افراد تاثير گذار 

بـه عنـوان   . ي مورد توجه زياد و كم قرار گرفته استاين موضوعات در ادبيات خالقيت بصورت نوسان. باشد

. مثال از تاثيرات مثبت نارضايتي افراد خالق ايجاد شـعبه هـاي جديـد در تفكـرات ايـن افـراد مـي باشـد        

. نشان داده اند كه اين تاثيرات مثبت مقدمه اي براي خالقيت اسـت ) ۲۰۰۵(و همكاران  ١همچنين امبيل

ر نشان داده اند كه تاثيرات منفي نارضايتي در افراد خالق مي تواند در همچنين محققان در تحقيقات ديگ

مـثال تحقيقـاتي در خصـوص اينكـه     . عملكرد اين افراد در فرايندهاي خالقانه تـاثير منفـي داشـته باشـند    

نارضايتي شغلي تحت چه شرايطي تاثيرات مثبـت در خالقيـت افـراد خواهـد داشـت توسـط جـورج و ژو        

به عنوان مثال اين محققان شرايطي را كه نارضـايتي شـغلي   . ققان صورت گرفته استو ساير مح) ۲۰۰۷(

در يافتـه هـاي   . منجر به خالقيت خواهد شد را مورد بررسي قرار داده اند و بصورت فرموله ارائه نموده اند

کشف اين بررسي آمده است که کارآفريني مملو از احساسات است و کارآفرينان وقتي يک فرصت جديد را 

ژو، .  (و وقتي درخواست آنان رد مي شود احساس نااميدي مـي کننـد  . مي کنند بسيار خوشحال ميشوند

۲۰۰۸(  

: تمايـل کارآفرينانـه در اقتصـاد در حـال گـذار     "با عنوان  ۲۰۰۸و همکاران در مقاله خود در سال  ٢چالريو

ل فرهنگـي در سـطح فـرد و    به بررسي ميـزان تـاثير عوامـ   " بررسي سوابق فرهنگي در سطح ميکرو و مزو

هدف اين تحقيق اين است که پيشينه هاي فرهنگـي  . سازمان در ميزان قصد کارآفرينانه افراد پرداخته اند

مطالعه . اشخاص را در قالب دو مطالعه جداگانه بصورت انفرادي و سازماني مورد تحليل و بررسي قرار دهد

در قصد کارآفرينانه با متغييـر واسـطه کـانون کنتـرل      اول بيان مي کند که تاثير ارزشهاي فرهنگي فردي 

مطالعه دوم به اثر متقابل بين ويژگي نياز بـه اسـتقالل و فرهنـگ بوروکراسـي کـه بصـورت       . مرتبط است

  . تمرکزگرايي و رسميت باال شناخته مي شود پرداخته است

د در بازار بـا بـا اسـتفاده از    از آنجا که کارآفريني يک فرايند هدف محور است و کارآفرين فرصتهاي موجو

تفکر خالق خود کشف مي کند، يک روش در مطالعات کارآفريني به بررسي متغييرهاي فرهنگي پرداخته 
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اين مطالعات فرهنگي در کـارآفريني  . است تا تاثير عوامل فرهنگ در فرايندهاي کارآفريني را توضيح دهد

هاي کارآفرينانه مانند توفيق طلبي و ريسک پذيري همواره در دو سطح فاکتورهاي فرهنگي فردي و ويژگي

روش دوم همـواره نتـايج ناهمـاهنگي را در    . و همچنين فاکتورهاي فرهنگي ملي همواره مطرح بوده است

کشورهاي مختلف نشان داده است و بنابراين اخيرا دانشمندان به پيشينه هاي فرهنگـي در سـطح مـاکرو    

  .مثال عدم قطعيت محيطي پرداخته اند

جامعه آماري اين تحقيق متشکل از دانشجويان کسب و کار و خرده فروشـان در رومـاني بـوده اسـت و از     

  .روش تحليل رگرسيون در بررسي هاي استفاده شده است

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهند که ويژگي شخصيتي مرکز کنترل دروني ميزان قصد کـارآفريني را  

همچنين تمرکز گرايي و رسـميت  . ت واسطه اي مورد تاييد قرار نگرفتهمچنين اثرا. پيش بيني مي کند

. ي شخصيتي نيـاز بـه اسـتقالل   گباعث تحريک انگيزه کارآفريني مي گردد مخصوصا در فروشندگان با ويژ

بطور کلي نتايج اين تحقيق نشان داده است که روش مطالعاتي ارزشهاي فرهنگي فردي نتايج ضـعيفي را  

حالي که روش مطالعاتي فرهنگ سازماني تاييدهاي قوي براي فرضـيات ايـن تحقيـق     نشان داده است در

  )۲۰۰۸چالريو، ( .نشان دادند

بـه دنبـال   " افزايش ادراکـات مـديران هتلهـا   "با عنوان  ۲۰۰۸و همكاران در پژوهش خود در سال  ١فرناندو

شناسايي مهمترين ويژگيهاي شخصيتي و توانايي هايي در مديران هتلها هستند كه بر افزايش ادراك آنان 

ادراك ايـن    در اين تحقيـق ميـزان ارتبـاط ميـان خالقيـت بـا      . از محيط رقابتي در عصر جديد تاثير دارد

 برخي ويژگيهاي مورد بررسي در اين تحقيق عبارتنـد از  خالقيـت،  . مديران مورد بررسي قرار گرفته است

آموزش، تجربه، توانمندي هاي جهاني سازي، شبکه سازي و ديد نسبت به آينده و ساير فاکتورهاي مرتبط 

سپانيايي استفاده کرده است و از روش اين تحقيق از پرسشنامه براي مديران هتلهاي ا. با شخصيت و رفتار

  . دلفي براي کارشناسان بين المللي استفاده نموده است

متون توريسم نشان مي دهند كه مديران اين بخش در مورد شناسايي فرصتها بـا اسـتفاده از ادراك خـود    

تعريف شـده  " از احساسهاي ذهن فهم با استفاده"در اين تحقيق ادراكات مديريت بصورت . عمل مي كنند

كه نشان دهنده مجموعه پديده هاي مرتبط مانند آگاهي، اعتقاد،  شناخت، تخمين و حدث زدن مي است 
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فاكتورهـا و  . باشد و شامل هر چيزي مي شود كه بر فهم مديران از وضعيت كـاري تـاثير دارد، مـي شـود    

كاري مديران هتلهـا ايجـاد    تغييراتي كه در اثر تغييرات محيطي مانند عصر ديجيتال و اينترنت در فضاي

مي شود موضوع اصلي اين تحقيق است و از آنجا كه صنعت توريسم جلودار خريدهاي اينترنتي است و در 

اثر تغييرات جديد ديجيتالي اقتصاد اينترنتي از اهميت بااليي برخوردار شده است ادراك مديران هتلها در 

ات مديران از ريسك، امنيت و ايمني و بطور كلي تحوالت به عنوان مثال ادراك. اين زمينه بسيار مهم است

 محيط كسب. بخش توريسم در اثر تجارت الكترونيك و اينترنت كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است

و كار محيطي غيرقابل پيش بيني است و فناوري اطالعات و اينترنتي و جهـاني سـازي و كوچـك سـازي     

تغييرات در مدريت كسب و كار كه بايد متناسب . هتلداري بوجود آورده استتغييرات زيادي را در صنعت 

بنـابر داشـتن و تقويـت برخـي     . با اين تغييرات محيطي صورت گيـرد بـه ادراكـات مـديران بسـتگي دارد     

ويژگيهاي شخصيتي كه در ادراكات مديران موثر است براي اين مديران ضروري است و بايد مورد مطالعـه  

  .ين مديران قرار گيرندو پرورش در ا

نتايج اين تحقيق نقش آموزش و توانمندي هاي جهاني سازي را در اين زمينه بسيار مهم مـي دانـد و بـر    

  )۲۰۰۸فرناندو و همكاران،  . (تقويت آنان در اين مديران تاکيد مي کند

ي است؟ يـك تحليـل   آيا موفقيت كارآفرينانه قابل پيش بين"و همكاران در تحقيق خود با عنوان  ١كاليندو

كه در مورد پيش بيني موفقيت كارآفرينان بـا اسـتفاده از ويژگيهـاي    " پيش از وقوع از روش ويژگي محور

شخصيتي آنان صورت گرفته است، به ارتباط ميان ساختار شخصيت  و نيروي انساني موسسـان كسـب و   

يـن رابطـه پـيش بينـي موفقيـت      پاسخ اين سـوال هسـتند كـه آيـا ا     رها پرداخته اند و به دنبال يافتنكا

  كارآفرينانه را ممكن مي سازد يا خير؟

نفر قبل از راه انـدازي كسـب و كـار از     ۴۱۴براي اين منظور اين محققان به بررسي ويژگيهاي شخصيتي 

طريق چند روش سنجش ويژگيهاي شخصيتي پرداختند كه شامل يك ارزيـابي يـك روزه در يـك مركـز     

ايـن  . تفاده از يك پرسشنامه استاندارد تعيين ويژگيهاي شخصيتي بوده استو همچنين اس) AC(ارزيابي 

سنجش ميزان موفقيت آنان پـس  . دو ارزيابي قبل از راه اندازي كسب و كار توسط اين افراد صورت گرفت

از راه اندازي كسب و كار بصورت تعداد كارمندان استخدام شده توسط كـارآفرين صـورت گرفـت و نتـايج     
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قابل انتظار بودند و نسبت به ارزيابي هاي قبل از راه اندازي كسب و كار امتيـازات كمتـري را    بصورت غير

ويژگيهاي شخصيتي مورد استفاده در اين تحقيق شامل توفيق طلبي، مركز كنترل، تمايل . نشان مي دادند

نتـايج ايـن    .بـوده اسـت   ٢و قاطعيـت ) بازكنش گري بين فردي( ١به حل مساله، تجديد فعاليت بين فردي

تحقيق تناسب بين امتيازات ارزيابي هاي يك روزه و پرسشنامه را نشان دادنـد و همچنـين قـدرت پـيش     

در . بيني روش ارزيابي يك روزه در مركز ارزيابي نسبت به پرسشنامه بسيار نزديك تر به واقعيت بوده است

نسبت به آنچه در تئوري انتظـار   هردو روش پيش بيني مركز ارزيابي و روش پرسشنامه، نتايج پيش بيني

بصورت جالبي در مورد گروههايي كه ارزيابي مركـز ارزيـابي يـك روزه قـدرت     . مي رفت ضعيفتر بوده اند

نتيجه ديگري كه اين تحقيق نشان داد . پيش بيني كمتري داشته است، پرسشنامه بهتر عمل نموده است

توسط كارآفرينان به عنوان معيار موفقيت آنـان در   اين بود كه وقتي تعداد كاركنان به خدمت گرفته شده

نظر گرفته شود، روش پيش بيني موفقيت با استفاده از ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان ابزار ضعيفي براي 

  )۲۰۰۸ كاليندو و همكاران،. (بيني موفقيت كارآفرينانه مي باشدپيش

پـذيري  جسـتجوي هيجـان خواهانـه در وراثـت     تـاثير "و همكاران، در مقاله خود با عنـوان   ٤و شين ٣نيكال

را نيز به عنوان ويژگي شخصيتي كارآفرينان عنوان مي كنند و در  ٥جستجوي هيجان خواهانه" كارآفريني 

تحقيق خود تاثير اين ويژگي شخصيتي را در ميزان درگير شدن مردم در راه اندازي كسب و كار را بررسي 

  .ان تاثير عوامل ژنتيكي در تمايل به راه اندازي كسب و كار مي پردازداين تحقيق به بررسي ميز. نموده اند

يكي از مهمترين سواالت كارآفريني در طول زمان اين بوده است كه چـه كسـي كـارآفرين خواهـد شـد؟      

سال دانشمندان مختلف كارآفريني از جمله گارتنر، برد، شين، ونكاتارامان، آلدريچ مرتينز،  ۴۰حداقل براي 

و بسياري دانشمندان ديگر مشغول بررسي اين پرسش بوده انـد تـا بداننـد چـه ويژگيهـايي باعـث       بارون 

  .كارآفرين شدن افراد ميشود

احتمال اينكـه  : در اين مقاله ويژگي شخصيتي جستجوي هيجان خواهانه به اين صورت تعريف شده است

چنـين ويژگـي   . داشـته باشـد   يك شخص اشتغالي را انتخاب كند كه پس از اين تازگي ريسك بـه دنبـال  

                                                           
1 Interpersonal Reactivity 
2 Assertiveness 
3 NICOS NICOLAOU 
4 SCOTT SHANE 
5 sensation seeking 
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شخصيتي در اين افراد باعث ميشود نسبت به ديگران سطح تحريك پذيري باالتري از قبول كردن چنـين  

به دليل داشتن ويژگيهاي شخصيتي يكسان  ١در اين تحقيق از دوقلوهاي همسان. اشتغالهايي داشته باشند

  .به عنوان جامعه آماري استفاده شده است

تحقيق نشان مي دهد كه ويژگي شخصيتي هيجان خواهي بر تمايل مـردم در درگيـر شـدن در    نتايج اين 

درصد از  ۴۲درصد تا ۳۷در نمونه اي كه اين محققان مورد بررسي قرار داده اند بين . كارآفريني تاثير دارد

ژنتيكي مربوط مي عوامل تاثيرگذار در تمايل افراد به درگير شدن در فعاليتهاي كارآفرينانه به فاكتورهاي 

سـهم قابـل   . شود و در حقيقت مي توان گفت عوامل ژنتيكي در رفتار كارآفريني به نسبت باال سـهم دارد 

توجهي از اين عوامل ژنتيكي در اين تحقيق به ويژگي شخصيتي جستجوي هيجان خواهانه اختصاص داده 

از طريـق توزيـع  جسـتجوي هيجـان     شده بود كه اشاره دارد به تاثير ژن در تمايل مـردم بـه كـارآفريني    

  )۲۰۰۸همكاران،  شين و نيكال و. (خواهانه بين مردم

ويژگيهاي شخصيتي به عنوان بهبود دهنده هاي عملكرد؟ يك "در تحقيق خود با عنوان  ٣و سميكينا ٢لينز

انجـام  و در آمريكـا   ۲۰۰۹كه در سال " تحليل مقايسه اي در مورد كاركنان در روسيه، آمريكا و قزاقستان

گذارد يا شده است، به دنبال اين پاسخ بودند كه آيا ويژگيهاي شخصيتي كاركنان بر عمكلرد آنان تاثير مي

خير؟  در اين تحقيق عالوه بر متغيرهاي جمعيت شناختي از دو ويژگي شخصيتي مركز كنتـرل و چـالش   

  . طلبي در ارزيابي ها استفاده شده است

ن يـ اهميـت و ضـرورت ايـن تحقيـق بـه ا     . ابه در گذار اقتصادي هستنددر فازهاي مش هر سه اين كشورها

صورت بيان شده است كه با شناخت رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و عملكرد كاركنان در اين سه كشور 

به اين امر كمك مي كند كه بفهميم آيا يافته هاي تحقيقات در اقتصادهاي با بازارهاي توسعه يافته قابـل  

دهاي سوسياليستي قبلي مي باشد يا خير؟ همچنين مستند سازي شـباهتهاي ميـان سـه    تعميم به اقتصا

اقتصاد در حال گذار با تفاوتهاي فرهنگي به دانشمندان جامعه شناس كمك خواهد نمود تـا يـك ديـدگاه    

اين تحقيق به دنبال شـناخت  . جهاني در مورد فاكتورهاي موثر بر عملكرد كار بوجود آورند و تكامل دهند

اهميت نسبي ويژگيهاي شناختي و غيرشناختي تاثيرگذار در تفاوتهـاي موجـود در كاركنـان اقتصـادهاي     

                                                           
1 monozygotic 
2 Susan J. Linz 
3 Anastasia Semykina 
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نفـر از   ۴۷۹۰از  ۲۰۰۵در اين تحقيق از اطالعات پرسشنامه اي كه در سـال  . سوسياليتي سابق بوده است

مل عملكرد مورد كاركنان در روسيه، آمريكا و قزاقستان جمع آوري شده است استفاده شده است تا سه عا

كيفيت و كميت خوداظهار شده كار نسبت ساير افرادي كه همان كار  -۱اندازه گيري قرار گيرند كه شامل 

سپس اين سه فاكتور عملكردي . ارتقاهاي مورد انتظار مي باشند -۳درآمد و  -۲مشابه را انجام مي دهند، 

يري شده اند مقايسه شده اند تا وابسـتگي  با دو ويژگي شخصيتي مركز كنترل و چالش طلبي كه اندازه گ

  . بين عملكرد و ويژگيهاي شخصيتي در اين كاركنان مشخص شود

نتايج اين تحقيق نشان داده است كه ويژگيهاي شخصيتي تاثير مثبت بر عملكرد دارد اما مقدار اين تـاثير  

رخي موارد ميـزان تـاثير   در ب. در مورد ميزان عملكرد و همچنين در مورد كشورهاي مختلف متفاوت است

و دو حتي اگر تاثير هـر  . ويژگيهاي شخصيتي در عملكرد با ميزان تاثير آموزش در عملكرد برابر بوده است

ويژگي شخصيتي را بصورت تركيبي باهم در نظر بگيريم مقدار تاثير ويژگيهاي شخصيتي از ميزان مقـدار  

  )٢٠٠٩لينز و سميكينا، . (مي باشدتاثير آموزش بيشتر هم 

كه " از ديدگاه مدل شناختي : تكامل مقاصد رشد"با عنوان  ۲۰۰۸در سال در مقاله خود   2و تورنهيل 1داتا

پاسخ دادن به دنبال  ،به بررسي ارتباط ميان قصد رشد و سبك شناختي  و محيط رقابتي كارآفرينان دارد

اگر تغيير كرده اند دليل اين تغييـر   اند؟ وبه اين پرسش است كه آيا اين قصدها در طول زمان تغيير كرده

نفـره از   ٣٠در طول زمان چه بوده است؟ اين تحقيق در يك دوره پنج ساله و در مورد يك جامعه آمـاري  

  .اين مقاله جزو اولين مقاالتي است كه به اين موضوع جديد پرداخته است. كارآفرينان انجام شده است

ارتباط ميان ويژگيهاي شركت و رشد پرداخته اند و تعداد  اغلب ادبيات گذشته در مورد رشد به بررسي

اين تحقيق به جنبه جديدي از پديده . كمي از متون به بررسي خود رشد به عنوان يك پديده پرداخته اند

در اين تحقيق قصد كارآفرينانه . رشد كه قصد كارآفرين و سبك شناختي كارآفرين است پرداخته است

اين سه دسته شامل فاكتورهاي فردي، . كتورها در نظر گرفته شده استمتشكل از سه دسته از فا

در دسته فاكتورهاي فردي عواملي چون آگاهي . است فاكتورهاي سازماني و فاكتورهاي محيطي

                                                           
1 Dev K. Dutta 
2 Stewart Thornhill 
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و ساير  ٥، سبك شناختي٤، اعتماد به نفس٣، مشاركت و مسئوليت پذيري٢، ريسك پذيري١كارآفرينانه

  .رهنگي مي باشدفاكتورهاي جمعيت شناختي و ف

يافته هاي اين تحقيق نشان داده است كه سبك شناختي كارآفرينان يك متغيير واسطه اي است كه 

كارآفرينان با سبكهاي شناختي . ارتباط ميان ادراكات از محيط رقابتي و انگيزه هاي رشد را برقرار مي كند

فرينان در مقايسه با كارآ. خود دارندروشهاي مختلفي براي فرموله سازي و بازنگري مقاصد رشد متفاوت 

مستعد تغييرات بيشتر در قصد  ٦تحليلي كه پايداري باالتري در قصدهاي خود دارند، كارآفرينان جامعنگر

نتايج اين تحقيق براي استفاده در سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب است و . رشد خود هستند

 .ي و آموزش كارآفريني از نتايج اين تحقيق استفاده گرددنويسندگان توصيه نموده اند كه براي سياستگذار

  )٢٠٠٨، و تورنهيل داتا(

که " يک مطالعه مصاحبه اي: روش شناختي کارآفرينان قراردادي خرده فروش"در مقاله اي با عنوان 

به چاپ رسيده است به بررسي ارتباط بين سبک شناختي  ۲۰۰۸و همکاران در سال  ٧توسط ليندبولم

هدف اين تحقيق اين است که . استشده کارآفرينان خرده فروش و عملکرد کسب و کاري آنها پرداخته 

شبک شناختي کارآفرينان خرده فروش را به تصميمات بازاريابي آنها مرتبط سازد و تحقيق کند که آيا 

چگونه مي توان سبک شناختي  -۱: اين تحقيق دو سوال اصلي دارد. ن دو ارتباطي هستبين اي

اگر تفاوتهايي در سبک شناختي اين کارآفرينان وجود  - ۲کارآفرينان خرده فروش را دست بندي کرد؟ 

  دارد، اين تفاوتها چگونه به عملکرد کسب و کاري آنان مرتبط مي شود؟ 

آمده است که تصميم گيريهاي مديران به سبک ) ۲۰۰۳(ت وايت و همکاران در ادبيات قبلي مانند تحقيقا

شناختي آنان وابسته است و بين انواع مديران با سبکهاي شناختي مختلف تفاوتهاي قابل توجهي وجود 

ص، شناخت عاملها، تشخيص امکان پذيري و ياين سبکهاي شناختي باعث بروز تفاوتهايي در تشخ. دارد

  .ان مي گرددواقعگرايي مدير

                                                           
1 Entrepreneurial alertness 
2 Risk taking 
3 Proactivity 
4 Self-efficacy 
5 Cognitive schema 
6 holistic entrepreneurs 
7 Arto Lindblom 
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و همچنين آزمون  ١براي انجام اين تحقيق از يک پرسشنامه که برپايه تئوري تعيين نوع شخصيت جانگ

سپس با استفاده از يک مطالعه پيمايشي کمي . شده است استفاده ٢بريگز-تعيين نوع شخصيت ماير

و سپس . اخته شده استخرده فروش فعال در فنالند به بررسي فرضيات تحقيق پرد ۲۲۶اينترنتي در بين 

ويژگيهاي شخصيتي مورد استفاده در اين تحقيق همان . نتايج مورد تحليلهاي آماري قرار گرفته است

  .بريگز بوده است- ويژگيهاي آزمون مايرز

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که سبک شناختي اغلب اين کارآفرينان خرده فروش مطابق سبک 

همچنين يافته هاي . مي باشد و مشابه سبک شناختي کارآفرينان نمي باشدشناختي مديران حقوق بگير 

اين تحقيق نشان مي دهد که سبک شناختي شرکت کنندگان رابطه مشخصي با عملکرد کسب و کاري 

همچنين نتايج اين تحقيق نشان داده است که سود ناخالص در ميان خرده فروشان کاالهاي . آنها ندارد

در ميان شرکت کنندگان هم عملکرد خوب و . رده فروشان محصوالت غذايي مي باشدماندگار بيشتر از خ

هم عملکرد ضعيف وجود داشته است ولي رابطه اي بين سبک شناختي و سطح عملکرد آنان يافت نشده 

  )۲۰۰۸، ليندبولم و همکاران( .است

بين اطمينان شغلي و  برقراري ارتباط: شغلي و شخصيت ٣خودکارآمدي"در يک تحقيق ديگر با عنوان 

در جامعه آماري متشکل از  تعدادي دانشجويان  ۲۰۰۸در سال  ٥و بتز ٤كه توسط بورگن" شخصيت سالم

هدف اين تحقيق اين است که رابطه بين احساس خودکارآمدي شغلي و ويژگيهاي . صورت گرفته است

ابزار آزمون جديد استفاده يک از  اين تحقيق براي بررسي ويژگيهاي شخصيتي. شخصيتي را بررسي کند

   .نموده است

روش اين تحقيق به اين صورت است که ابتدا ويژگيهاي شخصيتي و نقاط قوت هر دانشجو با استفاده از 

دو ابزار اندازه گيري زير که شامل دو آزمون جديد براي شناسايي اجزاي شخصيت و نقاط قوت هستند، 

  :شوداندازه گيري مي

                                                           
1 Jung's “typology theory” 
2 Myers-Briggs Type Indicator 

3 Self-Efficacy 

4 Fred H. Borgen 

5 Nancy E. Betz  
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مقياس اندازه گيري مي باشد که نشان دهنده  ۱۷که داراي ) HPI( ١سالمآزمون اجزاي شخصيت  - ۱

از اندازه هاي هر ويژگي شخصيتي  ٢ويژگيهاي شخصيتي مي باشد و با استفاده از آن يک آرايه

  .هر دانشجو مي باشد شخصيت سالمشود که نشان دهنده وضعيت تشکيل مي

٣که به نام  CAPAآزمون سنجش اعتماد به نفس  - ۲
CCI  واحد اندازه  ٦نيز شناخته مي شود و داراي

مي باشد که مجموعا ميزان  ٤روش مشغوليت ٦واحداندازه گيري پايه و  ٢٧گيري وسيع، 

 )۲۰۰۸بورگن، .( خودکارآمدي شغلي را اندازه گيري مي کند

در يک جامعه آماري تشکيل شده از دانشجويان کالج فرضياتي مبني بر ارتباط بين شخصيت و 

رآمدي تشکيل شده است و در نهايت نتايج اين تحقيق بصورت کلي تاييد اين فرضيات را نشان خودکا

داراي  HPIبه عنوان مثال شاخص خالقيت . همچنين تعدادي ارتباط غير منتظره نيز يافت شد. دادند

  . قدرت پيش بيني اعتماد به نفس اجتماعي و سازماني مي باشد

نها در اين تحيقيق لزوم ادامه تحقيقات، توسعه تئوري و انجام عملي نتايج ناشي از استفاده اين آزمو

در نهايت نتايج اين تحقيق وجود ارتباط بين ويژگيهاي . ارزيابي هاي بيشتر در اين زمينه را نشان دادند

  )۲۰۰۸بورگن و بتز، ( .شخصيتي و خودکارآمدي شغلي را تاييد کردند

ن ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان و تاسيس كسب و كار و و همكاران در تحليل ارتباط ميا ٥آندرس

-تحمل تنش ،٨نوآوري ،٧كلي خودکارآمدي ،٦موفقيت در كسب و كار به ويژگيهايي چون نياز به موفقيت

اشاره مي كند و وجود همبستگي مثبت بين اين ويژگيهاي شخصيتي  ١١و كنش گرا١٠نياز به استقالل ،٩ها

  )۲۰۰۷آندرس و همكاران، . (مي كنندرفتار كارآفرينانه را تاييد 

                                                           
1 Healthy Personality Inventory (HPI) 

2 array 

3 The CAPA Confidence Inventory (CCI) 
4 engagement 
5 Andreas 
6 need for achievement 
7 generalized self-efficacy 
8 innovativeness 
9 innovativeness 
10 need for autonomy 
11 proactive personality 
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  تحقيقات اخير در مورد ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان اينترنتي

شناسايي پتانيسل دانشـجويان بـراي کـارآفريني در فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـا        "مقاله اي با عنوان 

و همکاران نوشـته شـده    ١توسط جانستون ٢٠٠٩که در سال " بريگز-استفاده از آزمون نوع شخصيت ماير

تالش دارد با استفاده پيش بيني هاي روانشناسي در مورد شخصـيت مشـخص کنـد کـه آيـا يـک        ،است

دانشجو در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات خواهد توانست يک کارآفرين موفـق باشـد يـا خيـر؟ اکثـر       

انـد بـه بررسـي ويژگيهـاي      متوني که در مورد ارتباط بين کـارآفريني و شخصـيت بـه تحقيـق پرداختـه     

شخصيتي کارآفرينان سنتي پرداخته اند ولي اين تحقيق بطور خاص بر ويژگيهاي شخصـيتي کارآفرينـان   

تحقيقات قبلي نشان مي دهند کـه بـين ويژگيهـاي    . در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات پرداخته است

فناوري اطالعات با امکاناتي کـه دارد و   از آنجا که. شخصيتي کارآفرينان و نوع شخصيت رابطه وجود دارد

همچنين تغييرات زيادي که ايجاد کرده است و نيز تاثيرات زيادي که در اقتصاد ايجاد مي کند بايد مـورد  

از اين رو شناخت افرادي . توجه بيشتري قرار گيرد و زمينه براي ورود کارآفرينان به اين بخش فراهم گردد

کارآفرينان موفقي در اين بخش باشـند بسـيار مهـم اسـت کـه متاسـفانه در       که مي توانند بصورت بالقوه 

  . تحقيقات به آنان پراداخته نشده است

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي به عنـوان يـک ابـزار شناسـايي کارآفرينـان فنـاوري       

ي کارآفرينان بالقوه مـي  همچنين هدف ديگر اين تحقيق ارائه وسيله اي براي شناساي. اطالعات بوده است

در اين تحقيق براي اندازه گيري ويژگيهاي شخصيتي شرکت کنندگان از يک موسسه ارزيابي معتبر . باشد

براي مشخص کـردن ويژگيهـاي شخصـيتي    . است هاستفاده شد Keirsey Temperament Sorterبه نام 

سپس نتايج اين دو آزمـون بـا   . استشرکت کنندگان در اين تحقيق از دو آزمون کارآفريني استفاده شده 

جامعه آماري اين تحقيق کارآفريناني بودند . توانمندي هاي کارآفريني شرکت کنندگان مقايسه شده است

ويژگيهاي شخصيتي مورد استفاده در اين تحقيق همان ويژگيهاي . که داراي افتخارات و جوايز برتر بودند

                                                           
1 Kevin A. Johnston 
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، ٢، درونگرايـي ١ويژگـي شخصـيتي برونگرايـي    ٨ه شامل موجود در آزمون تعيين نوع شخصت مي باشد ک

  . مي باشد ٨و درک ٧، قضاوت گرايي٦، حواس٥، تفکر٤، شهودگرايي٣عاطفي

نتايج اين تحقيق وجود ارتباط مثبت بين ويژگيهاي شخصيتي ايده آل گرايـي و منطقـي بـودن و ميـزان     

ين ميان نوع شخصيت و ميـزان فعاليـت   همچن. فعاليت کارآفريني فناوري اطالعات و ارتباطات وجود دارد

  . کارآفرينانه رابطه قابل توجهي با توجه به نتايج اين تحقيق مشاهده نشده است

در ضمن وجود يک رابطه مثبت بين مرد بودن کارآفرينان فناوري اطالعات و ارتباطـات و ميـزان فعاليـت    

نم در اين تحقيق به اندازه کافي بـراي  متاسفانه تعداد شرکت کنندگان خا. کارآفرينانه مشاهده شده است

  )٢٠٠٩، جانستون و همکاران( .معتبر بودن نتايج نرسيده اند

" تاثيرات شخصيت بر اطمينان و تفاوتهاي آن در تيمهـاي مجـازي و حضـوري   "در تحقيقي ديگر با عنوان 

در مجلـه بـين المللـي توسـعه منـابع انسـاني و        ۲۰۰۹در سال  ١١و گرين ١٠، پيل٩نوشته آقايان کيمبرلي

مديريت چاپ شده است رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان با ميزان اطمينان بين اعضاي تيمهاي 

  .متشكل از آنان بررسي شده است

شـركت كننـدگان اسـتفاده     گي شخصيتي اصلي براي بررسي شخصيتدر اين بررسي از اين مدل پنج ويژ

بـودن هزينـه هـاي     ناين مقاله به اهميت اطمينان در تيمها تاکيد مي کند و دليل آن را پـايي . شده است

احساس اطمينان دارند از عدم افرادي که با يکديگر . مبادالت در تيمهاي داراي اطمينان باال بيان مي کند

  . م احساس ناخوشايند ندارندت و عدم چک کردن دوباره کارهاي عضو ديگر تينظار

                                                           
1 Extroversion 
2 Introversion 
3 Sensing 
4 Intuition 
5 Thinking 
6 Feeling 
7 Judgment 
8 Perception 
9 Kimberly Furumo 
10 Emmeline de Pillis 
11 David Green 
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ابعاد مختلف شخصيت بر ميزان اطمينان بين اعضاي گـروه در دو  دسـته از تيمهـاي    تاثير ر اين مطالعه د

همانطور که از پيش انتظار مي رفتـه اسـت سـطح    . مورد بررسي قرار گرفته استچهره به چهره مجازي و 

بعالوه سطح اطمينان درون گروه توسط ويژگيهـاي   باالتر اطمينان با سطح باالتري از رضايت همراه است

ير شخصيت بر اطمينان و نيز تاثير اطمينان بر رضايت تاث. ي آن گروه قابل پيش بيني استشخصيتي اعضا

  .در تيمهاي مجازي قوي تر است

اين تحقيق بر اساس نتايج خود پيشنهاد مي دهد که به منظور حداثر کردن سطح اطمينان، در تيمهـاي   

ازي بايد اعضايي عضو شوند که داراي سطح بااليي در ويژگي شخصيتي اصلي وظيفـه شناسـي، ثبـات    مج

بايـد از افـرادي در تـيم    چهـره  بـه   چهرهدرحالي که در تيمهاي حضوري و . عاطفه و برونگرايي مي باشند

چنـين   چرا کـه بيشـترين سـطح اطمينـان در    . استفاده نمود که داراي ويژگي شخصيتي برونگرايي باشند

فورومو، پيلـز و  . (گروههايي گزارش شده است و چنين گروههايي از هزينه هاي کمتري برخوردار بوده اند

  )۲۰۰۹، گرين
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  ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و كارآفريني  در مورد  تحقيقات اخير

: ١از دانشـگاه عوامل تعيين کننده و پيامدهاي فعاليتهاي شرکتهاي جدا شده " در تحقيق ديگري با عنوان 

چاپ شده است، به عوامل تاثير گذار در  ۲۰۰۸و همکاران در سال  ٢که توسط شي" يک چارچوب مفهومي

از جمله عوامل تاثير گـذار ذکـر شـده در ايـن     . ايجاد شرکتهاي جدا شده از دانشگاهها پرداخته شده است

  . فرينان دانشگاهي مي باشدمقاله در تشکيل شرکتهاي جدا شده از دانشگاه، ويژگيهاي شخصيتي کارآ

مطالعه در مورد ماهيت و رفتارهاي دانشگاهي در شرکتهاي جدا شده از دانشگاهها همـواره يـک موضـوع    

چنين مطالعاتي ارزش انجام تحقيقات را دارند چرا که همواره . مهم در ادبيات اقتصاد و مديريت بوده است

اين تحريک از طريق . اقتصاد در نظر گرفته مي شوندبراي  کنوآوري هاي دانشگاهي به عنوان عاملي محر

توسعه يافتن محصوالت جديد، خلق صنايع جديد و همچنين مشارکت در بکارگيري نيروهاي کار و خلـق  

به همين دليل دانشگاهها بـا انجـام چنـين تحقيقـاتي و بـا داشـتن پتانسـيلهاي        . ارزش صورت مي گيرد

هدف اين مقاله اين است که چارچوبي بـراي مطالعـه   . زش هستنداقتصادي زياد در سطوح بسيار باالي ار

ارائه دهد که بتواند جنبـه هـاي مختلـف رفتارهـاي ايجـاد شـرکتهاي جداشـده از         ٣کارآفريني دانشگاهي

اين مقاله بصورت پيشنهادي ادبيات مرتبط با اين موضوع را در . دانشگاهها را بصورت منسجم توضيح دهد

لب يک چارچوب دسته بندي نموده است و چارچوبي از عوامل موثر و پيامـدهاي  شش جريان جدا و در قا

  . فعاليتهاي جدا شدن شرکت از دانشگاه ارائه داده است

ر ايجـاد شـرکتهاي جداشـده از    دمطالعه ادبيات انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد که عوامل مـوثر  

منـابع و   -۲گاهي تشـکيل دهنـده ايـن شـرکتها     ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان دانش -۱دانشگاه شامل 

عوامل محيطي  -۴ساختار دانشگاه و سياستهاي تجاري سازي موجود در دانشگاه  -۳توانايي هاي دانشگاه 

مطالعـاتي کـه نقـش     -۶توسعه و عملکرد شرکتهاي جداشده از دانشگاه و  -۵شامل کارآفريني دانشگاهي 

  .در اقتصاد منطقه اي اندازه گيري مي کند اقتصادي شرکتهاي جداشده از دانشگاه را
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تعدادي از مطالعات موجود در اين ادبيات به بيان نقش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينانـه در تشـکيل ايـن    

به عنوان مثال برونگرايي يکي از ويژگيهاي شخصيتي موثر در تشکيل ايـن شـرکتها   . شرکتها پرداخته اند

دانشـمند و مهنـدس    ۳۰۰کارآفرين فني و  ۱۳۰ري که در مورد همچنين در تحقيق ديگ. بيان شده است

انجام شده است، ويژگيهاي شخصيتي نياز به موفقيت و استقالل طلبي و مرکز کنتـرل درونـي در هـر دو    

  )۲۰۰۸، و همکاران ١شي( .گروه بطور مشابه مشاهده شده است

ينانـه در دانشـجويان كسـب و كـار     آزمـون ويژگيهـاي كارآفر  "در مقاله خود با عنوان  ٣و گيبسون ٢هريس

به چاپ رسيده است به بررسـي ويژگيهـاي شخصـيتي ايـن دانشـجويان بطـور        ۲۰۰۸كه در سال " آمريكا

پيوسته پرداخته است و به دنبال برقراري ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي اين دانشـجويان و فعاليتهـاي   

جامعه آماري مورد بررسي در .  و پااليش شده است و بطور پيوسته اين فرايند تكرار كارآفرينانه آنان است

در سـطح   ٤بوده اند كه در برنامه هـاي آموزشـي موسسـه كسـب و كـار كوچـك      اين تحقيق دانشجوياني 

ساختار شخصـيتي و  تباط ميان مطالعات گذشته به برقراري ار. انددانشگاههاي مختلف شركت كرده بوده 

  .كه بين فعاليت كارآفريني و تجربيات گذشته ارتباط وجود دارد كارآفريني پرداخته اند و نشان داده اند

دانشـجو تحـت يـك آزمـون شناسـايي ويژگيهـاي        ٢١٦روش اين تحقيق به اين صورت بـوده اسـت كـه    

٥كارآفرينانه به نام آزمون 
EOA اين آزمون يـك نمـره تركيبـي بـر اسـاس چهـار ويژگـي        . قرار گرفته اند

موفقيـت در  : ايـن چهـار ويژگـي عبارتنـد از    . براي هر فرد ارائه مي دهدشخصيتي قابل اندازه گيري شده 

اعتماد به نفس در كسب كسب و كار، نوآوري در كسب و كار، ميزان كنترل مشاهده شده بر كسب و كار و 

عالوه بر اين از شركت كنندگان خواسـته شـده اسـت كـه اطالعـات جامعـه شـناختي و        . و كار مي باشند

  .تجربيات كارآفرينانه قبلي خود را بيان كنند فرهنگي خود و نيز

. نتايج اين تحقيق نشان دادند كه اغلب اين دانشجويان داراي ويژگيهاي مـورد انتظـار كارآفرينانـه بودنـد    

همچنين يافته هاي اين تحقيق نشان داده اسـت كـه هـم ويژگيهـاي شخصـيتي ايـن دانشـجويان و هـم         

مخصوصا دانشجويان مرد امتيازات . ي كارآفرينانه آنان در ارتباط استتجربيات قبلي آنان با ميزان فعاليتها
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باالتري در مورد كنترل شخصي و نوآوري دريافت كردند و همچنين دانشـجويان بـا تجربـه كسـب و كـار      

، هـريس و گيبسـون  ( .خانوادگي قبلي از ويژگيهاي شخصيتي كارآفريني تكامل يافته تري برخوردار بودند

٢٠٠٨(  

  

) ٢٠٠٠( گرفتـه مطــالعات ليتـونن    ي كارآفرينان صـورت اهـ كه درخصوص ويژگي ديگر تحقيقات جمله از

توجه بـه   كه كارآفرين بودن اتفاقي نيست و كارآفريني افراد با اين استفـرض اصلي تحقيق ايشان  .است

انگيـزه  «دو متغيـر   او. هاي اجتماعي متفاوت خواهد بود قرارگرفتن در گروه ي و نحوه هاي مختلف موفقيت

پذيري، نوآوري، دانش  توانايي ريسكاز نظر ليتونن  .را مورد آزمون قرار داد »طلبي و تأكيد بر كنترل توفيق

كار، توانايي بـراي همكـاري، برداشـت     و  هاي مديريت كسب فنون كار، بازار و بازاريابي، مهارت ي زمينه در

آيـد   شمار مي  هجمله مشخصات يك كارآفرين ب از رصت،وكار و توانايي براي شكار ف خوب نسبت به كسب

).(Littunen،2000 

 .Jahnson،2001)( دندان هاي كارآفرينانه را عامل كارآفريني مي نظران رفتار و گرايش بعضي از صاحب

در يك معادله كـارآفريني عـالوه بـر    «: گويد مي) Jef timmons(به نقل از جف تيمونز ) ٢٠٠٦(تورون بري 

هاي ذاتي و شخصيتي كارآفريني، نيمي از معادله به فلسفه و ذهنيت كـارآفريني مـديران بسـتگي     ويژگي

دانـد   تورون بري ده ويژگي ذيـل را بـراي مـديران كـارآفرين ضـروري مـي      . »دارد كه قابل يادگيري است

)Thornberry، 2006، p.4.(  

 يآور قرار گرفته بود را جمع ينان مورد بررسيرا كه در مورد كارآفر يهايژگيارانش انواع ويكارلند و دست
  .)١٣٧٨، احمدپور( .ده استير ارائه گردينمودند كه در جدول ز

  
 

  نان از نظر كارلنديكارآفر يها يژگيو 2-2جدول 

 ها يژگيو سندهينو خيتار

 Risk bearing يريپذ مخاطره Millل يم ١٨٤٨

 Weberوبر   ١٩١٧
  يارات رسميمنبع اخت

Source of formal authourity 

 Innovation، Initiativeت يو خالق ينوآور chumperterتر يشوپ  ١٩٣٤
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 Desire for responsibility يريپذ تيل به مسئوليتما Suttonساتون   ١٩٥٤

 Source for formal authority  يارات رسميمنبع اخت Hartmanهارتمن   ١٩٥٩

 Risk taking، need for achiere meut يطلب قيتوف، يريپذ مخاطره Mcclellandمك كله مند   ١٩٦١

 Davidsدز يويد  ١٩٦٣
  اعتماد به نفس، ريپذ تيمسئول، استقالل طلب، آرزومند

Ambision desire for independence responsibility، self-confidence 

 Pickleكل يپ  ١٩٦٤
  يارتباطات دانش فنجاد يا ييتوانا، يروابط انسان

Human relations، CommuniCation ability، Technical knowledge 

  Litzingerنگره يتزيل  ١٩٦٥
 ،Risk preference، Independence، استقالل، يريپذ مخاطره

 Recoynition، Benevolence، leadership يرهبر، يدوست نوع، يسرشناس

 Risk measurementخاطره مسنجش  Plmerپالمر   ١٩٧١

١٩٧٣  
  Hornaday يهورناد

& 

  Aboudآبود 

  Need for achievement، autonomy، يخودمختار، قياز به توفين
 Aggression، power، Recoguitionشناخت، قدرت، متهاجم

 Innovative، Independentاستقالل ، ينوآور

 Need for powerاز به قدرت ين winterنتر يو  ١٩٧٣

 Internal Locus of Cantrol يمركز كنترل داخل Borlandبرلند   ١٩٧٤

 Need for achievementق ياز به توفين Lilesلز يال  ١٩٧٤

 Personal Value orientationيشخص يش به ارزشهايگرا Gasseكاسه   ١٩٧٧

 Timmonsمونز يت  ١٩٧٨

 Desire/self-Confidence، هدفگرا، اعتماد به نفس/ زهيانگ

  goal-oriented، Moderated risk takerمعتدل  يها سكيخواهان ر
 Internal Locus of Control ، يمركز كنترل داخل

 Creativity، Innovation ينوآور، تيخالق

 Risk-taking prpensity يريپذ ل به مخاطرهيتما Brockhous بروكهاوس  ١٩٨٠

 تيولش و وا  ١٩٨١

Welsh &White  

 Need for Cantrol-responsibility يريپذ تيمسئول، از به كنترلين

   Self-Confidence/drive، Aggression تهام  زهيانگ/ اعتماد به نفس
 Moderate risk takerها معتدل  خواهان مخاطره

  دانكل برگ و كوپر  ١٩٨٢
 Osrowth-oriented، Independence-oriented، رشدگرا

  Craftsman-orientedطلب  طلب مهارت استقالل

  انگيولش و   ١٩٨٢
Welsch & Yong 

 Locus of Control، openness toعزت نفس، ينوآور يبرا يآزاد، مركز كنترل

Innovation، Self-Esteem 

  
  :توان ينان را ميكارآفر يو روانشناخت يتيشخص يهايژگيذكر شده عمده و يهايژگيبا توجه به و

ت تحمل ابهام يخالق از به استقاللين يريپذ به مخاطرهل يمركز كنترل تما، يطلب قيا توفيق ياز به توفين
 .شود يدانست كه بطور اجمال به آنها پرداخته م

  ١اصليشخصيتي  ويژگيپنج مدل 

                                                           
1 THE BIG FIVE PERSONALITY FACTORS MODEL 
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 ويژگيپنج يا  هايي كه تأثير بسياري بر تحقيق و نظريه در شخصيت دارد، نظريه صفات از جمله نظريه

پنج ويژگي گيري  شود كه رفتار شخص را با اندازه در اين ديدگاه تالش مي. است اصليشخصيتي 

پردازان معتقدند كه خصوصيات شخصيتي هر طور كه ارزيابي  اين نظريه. بيني نمايد پيش شخصيتي اصلي

كه شخصيت انسان را تشكيل  پردازان در تعيين صفات اين نظريهاگر چه . شوند با رفتار ارتباط دارند

هاي  پايه پنج ويژگي شخصيتي اصليدهند از يك ديگر متفاوتند، ولي همگي بر اين باورند كه اين  مي

القولند كه رفتار و شخصيت انسان را  و نيز در اين امر متفق. دهند شخصيت اصلي انسان را تشكيل مي

 شخصيتي اصلي پنج ويژگيتوان به صورت سلسله مراتب درآورد، و به طور خالصه اين كه، در نظريه  مي

فرض اصلي اين  ). ۱۳۷۴پروين، (هاي مشخصي دارد تا به طريق خاصي واكنش نشان دهد  انسان آمادگي

هاي خاص  ها به موقعيت هاي متفاوت انسان باشد، اين است كه پاسخ نظريه كه مبناي اين پژوهش نيز مي

به . شود گفته مي ويژگي هاها  ها موجود است، به اين آمادگي هاي مشخصي است كه در آن به دليل آمادگي

روش . ها، شناسايي و توصيف نمود خاص آنتوان با توجه به اين طرز رفتارهاي  عبارت ديگر، افراد را مي

يك روش رياضي كه اساس . گيري تعداد محدودي از اين صفات؛ تحليل عاملي؛ است علمي انتخاب و اندازه

هاي شخصيت به يك ديگر بستگي  دهد كه چگونه موضوعات در تست آن همبستگي است و نشان مي

بندي شده وجود دارد  هاي درجه يت يا مقياسهاي شخص ها در تست يك نوع تحليل عاملي پرسش. دارند

ها همبستگي خوبي دارند  دهد ولي معموالً پنج عامل هستند كه با پرسش كه چند عامل را نشان مي

اي در تحليل عاملي گزارش شد كه به عنوان مبنايي براي  مطالعه ١٩٦٣در سال ). ١٩٩٣هاشميان، (

در . ه دست آمد و بعدها نيز به همين نام شهرت يافتهاي بعدي قرار گرفت و پنج عامل بزرگ ب پژوهش

شناسي، ثبات عاطفي، و  برونگرايي، سازگاري، وظيفه: به پنج عامل بزرگ ويژگيهاي شخصيتياين نظريه 

  .)١٣٧٤پروين، ( شود فرهنگ و تربيت تقسيم مي
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  :اين ويژگيها بصورت زير دسته بندي شده اند 

 ويژگيهاي فرعي نام ويژگي اصلي

1برونگرايي يا شادخويي - 1
 

  ساكت-پرحرف

  رازدار -رك گو و صريح

  محتاط -ماجراجو

  گير گوشه - اجتماعي

 مهربان و با محبت

  2سازگاري -2

  كج خلق- خوش برخورد

  حسود - عاري از حسادت

  لجباز -رامآماليم و 

  باف منفي-داراي حس همكاري

 همدردي كردن

 3وظيفه شناسي - 3

  توجه بي - منظم

  غيرقابل اعتماد -مسئول

  دمدمي مزاج -پشتكار داشتن

  درستكار و دقيق

  هدفمند

 اخالقي

 4پايداري يا ثبات عاطف - 4

  عصبي - باثبات عاطفي

  هيجاني - خونسرد و مطمئن

 مضطرب

5فرهنگ و تربيت -5
 

  توجه به هنر بي -هنردوست

  فكر و محدود كوته -روشنفكر

  لوح و صريح ساده - خالق

                                                           
1 Extraversion 
2 Neuroticism 
3 Agreeable 
4 Consociation 
5 Openness to experience 
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 جسور

  

 THE BIG FIVE-FACTOR) شود كه مدل پنج عامل بزرگ و نورمن چنين استنتاج مي از تحقيقات فيسك

MODEL) دهنده اين  بهترين نمونه براي ساختار شخصيت است و ارائه مقاالت در روانشناسي اخير نشان

هاي شخصيت مورد توافق همگان  است كه مدل پنج عاملي تقريباً براي شناسايي و تأييد مهمترين ويژگي

  .است

  :عبارتند از اند كهدادهنشان داده  برخي محققان ديگر اين پنج ويژگي را با نامهاي ديگري

  ١برونگرايي .۱
   ٢يروان رنجور .۲
   ٣يريتوافق پذ .۳
   ٤ييوجدان گرا .۴
  ٥يريانعطاف پذ .۵

 هايهستند كه در پرسشنامهفرعي ويژگي شخصيتي تعدادي هر كدام از اين ويژگيهاي اصلي شامل 

اين ويژگيهاي . سنجش ويژگيهاي شخصيتي به تناسب موضوع تحقيق مورد سنجش قرار مي گيرند

  :شخصيتي فرعي شامل موارد زير هستند

اجتماعي، جمع گرا، با جرات سر و زبان دار و : صفات همراه اين عامل شخصيتي عبارتند از: ـ برون گرايي۱

  .فعال بودن

داشتن اضطراب، افسردگي، خشم، : ل شخصيتي عبارتند ازصفات همراه اين عام: يـ روان رنجور۲

  .هاي تند پرخاشگري، خجالت زدگي، دستپاچگي، نگراني، هيجان
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4 Consociation 
5 Openness to experience 
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صفات شخصيتي همراه . شخص خوشايند يا مطلوب، رفتاري دوستانه و همكارانه دارد: ـ توافق پذيري۳

ابل اعتماد، خوش فطرت، همكار، مودب، با نزاكت، قابل انعطاف، ق: عامل خوشايند يا مطلوب عبارتند از

  .بخشنده، رقيق القلب و متحمل بودن

توان به اين عامل شخصيتي نسبت داد، ولي آنچه از اين  مي هر چند معاني گوناگوني را : ييوجدان گرا - ۴

: صفاتي كه با اين عامل همراه هستند عبارتند از. توان استنباط كرد، قابل اتكا بودن است مي عامل 

پر كار : عبارتند از رصفات مرتبط ديگ. دقيق، مسئول و منظم بودن و همچنين برنامه داشتن سنجيده،

  .بودن، عالقمند بودن به پيشرفت و پشتكار داشتن

افرادي كه نمره آنان در اين عامل باالست، از نيروي عقالني و خردمندي قابل توجهي : ـ انعطاف پذيري۵

ر، ابتكا، ي، كنجكاويتخالق: والً همراه اين عامل هستند عبارتندصفات شخصيتي كه معم. برخوردار هستند

  )١٣٨٢ساعتچي، ( .و از حيث هنري حساس بودني روشنفكر

  

  پنج ويژگي اصليبا استفاده از مدل ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان در مورد اخير تحقيقات 

انجام گرفته است با استفاده از  اكثر تحقيقاتي كه در مورد ويژگيهاي شخصيت كارآفرينان در دو سال اخير

  . مدل پنج فاكتور اصلي شخصيت انجام شده اند

يك : و درگير شدن در فعاليتهاي كارآفرينانه ١كار زياد"توان به تحقيقي با عنوان از جمله اين تحقيقات مي

و  شين ،٢كيمتوسط  ٢٠٠٩است كه در سال " مقايسه تطبيقي با استفاده از پنج ويژگي اصلي شخصيتي

در اين تحقيق ابعاد ويژگيهاي شخصيتي كارمندان مورد بررسي قرار گرفته است . سوانگر انجام گرفته است

در . و سپس ارتباط آن با ميزان درگير شدن آنان با فعاليتهاي كارآفرينانه مورد بررسي قرار گرفته است

بر كار زياد و اشتغال به  تمركز ااين تحقيق ب. اين تحقيق از پنج ويژگي شخصيتي اصلي استفاده شده است

 ،سازگاري ،شادخويي يا برونگراييبررسي ارتباط اين دو متغيير با پنج ويژگي شخصيتي اصلي كه شامل 

داده هاي اين تحقيق . مي شوند پرداخته است تربيت و فرهنگ و عاطف ثبات يا پايداري ،شناسي وظيفه

                                                           
1 burnout 
2 Hyun Jeong Kim 
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نتخاب شده اند كه در رستورانهاي سفارش سريع غذا از كارمندان در سطوح مختلف مديريتي و نظارتي ا

يك مفهوم جديد است كه فرض  ١اين تحقيق بيان مي كند كه مفهوم درگير شدن در كار. كار مي كنند

  . مي شود در انتهاي پيوستار كار زياد قرار دارد

  :است هفرضيات اصلي اين تحقيق شامل موارد زير بود

  في داردبرونگرايي با كار زياد رابطه من •

  .برونگرايي با درگيرشدن در كار رابطه مثبت دارد •

  وظيفه شناسي با كار زياد زابطه منفي دارد •

  ثبات عاطفه با درگيرشدن در كار رابطه مثبت دارد •

  سازگاري با كار زياد رابطه مثبت دارد •

  سازگاري با درگيرشدن در كار رابطه منفي دارد •

دو مفهوم كار زياد و درگير شدن در كار دو مفهوم كامال مجزا مي  اما نتايج اين تحقيق نشان دادند كه اين

اين تحقيق نشان مي دهد كه مهمترين ويژگي . باشند و به ويژگي هاي شخصيتي افراد بستگي دارند

اين تحقيق بيان مي كند كه ساير . ويژگي اصلي سازگاري مي باشد ،شخصيتي كه در كار زياد تاثير دارد

(  .مورد مطالعه در اين تحقيق با كار زياد و درگير شدن در كار ارتباط ضعيفي دارندويژگي هاي شخصيتي 

  ) ٢٠٠٩ ،كيم و همكاران

نقش ميزان نوآوري و شخصيت كارآفرينان كسب و كارهاي "و همكاران در تحقيق خود با عنوان  ٢ماركاتي

ري و شخصيت كارآفرينان با ارتباط ميان نوآو ٢٠٠٨در سال " كوچك و متوسط در استفاده از نوآوريها

ميزان تطبيق دادن نوآوريهاي جديد با كسب و كار خود را با استفاده از مدل پنج ويژگي اصلي شخصيتي 

مورد تحقيق قرار داده اند و به بررسي تاثيرات ميزان نوآوري كارآفرينان بر قصد آنان در تطبيق نوآوري در 

ي به دو شاخه نوآوري كلي و نوآوري خاص تقسيم شده است در اين تحقيق نوآور. كسب و كار مي پردازند

                                                           
1 Engagement 
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كه نوآوري كلي درجه انعطاف پذيري نسبت به مسائل جديد و نوآوري خاص بصورت اولين بودن در 

در اين تحقيق از مدل پنج . ها در يك حوزه خاص تعريف شده استبكارگيري و پياده سازي نوآوري

در بخش مربوط به ويژگي اصلي انعطاف پذيري به خالقيت و  ويژگي اصلي شخصيتي استفاده شده است و

در بيان ارتباط ميان کارآفريني و پنج . ارتباط آن با تطبيق نوآوري در كسب و كار پرداخته شده است

فاکتور اصلي شخصيت مارکاتي و همکاران بيان مي کنند که نوآوري به عنوان يکي از فاکتورهاي 

بحث در . اصلي شخصيت تصميم گيران و کارآفرينان در ارتباط است شخصيت آدمي با قسمتهاي ديگر

مورد اجزاي شخصيت آدمي هنوز باز است و به طور مشخص ابعاد شخصيت بيان نشده است اما محققان 

اين . معتقدند با استفاده از مدل پنج ويژگي اصلي مي توان به اندازه کافي شخصيت انسان را توصيف نمود

برخي تحقيقات قبلي در مورد رابطه بين شخصيت و نوآوري . توافق بين محققان استمدل يک مدل مورد 

روابطي را ميان ) ۱۹۸۷و۱۹۸۴(به عنوان مثال گولد اسميت . يافته هاي جالبي را نماين ساخته است

ميزان نوآوري مشتريان و شخصيت آنان بيان نمود و نشان داد برخي ويژگي هاي شخصيتي افراد به 

نشان داد که نوآوري کلي با ) ۲۰۰۲(گالد . وآوري و توانايي آنان در حل مسئله وابسته استخالقيت، ن

برخي ويژگيهاي شخصيتي در ارتباط است و به عنوان مثال با برونگرايي  و انعطاف پذيري رابطه مثبت 

تحليل همچنين ژائو و سيبرت طي يک . دارد و با برخي ديگر از ويژگيهاي شخصيتي رابطه منفي دارد

در مورد رابطه بين شخصيت و فعاليتهاي کارآفرينانه نشان دادند که تفاوتهاي  ۲۰۰۶رياضي در سال 

اين تحقيق اهميت زيادي به نقش شخصيت كارآفرينان در . مشخصي بين کارآفرينان و مديران وجود دارد

نده ويژگيهاي شخصيتي اين تحقيق از قدرت پيش بيني كن. ميزان استفاده از نوآوريهاي جديد داده است

نتايج اين تحقيق چند پيشنهادات اجرايي را براي . براي پيش بيني قصد كارآفرينان استفاده كرده است

  )٢٠٠٨ ،ماركاتي و همكاران. (كارآفرينان، مديران و سياستگذاران ارائه داده است

و  ١و توسط كنته ٢٠٠٨که در سال " ارزيابي رهبري در يک کمپاني چيني"در تحقيقي ديگر با عنوان 

همكاران و با دو تيم محقق در چين و آمريکا صورت گرفته است، با موضوع بررسي اينكه آيا ابزارهاي 

سنجش شخصيت كه در آمريكا و بر اساس نظريات مديريت منابع انساني آمريكايي تهيه شده اند قابل 

صيتي كه در مدل پنج ويژگي اصلي استفاده در ارزيابي رهبران چيني هستند يا خير از ويژگيهاي شخ

اين محققان به دنبال اين بوده اند که مشکالت کليدي که . استفاده نموده اند ،شخصيتي ارائه شده است
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. در استفاده از اين ابزارهاي ارزيابي و مشاوره آمريکايي در کشور ژاپن وجود داشته است را پر رنگ کنند

ه مشاوره خود به عنوان مطالعه موردي در اين تحقيق استفاده نويسنده اصلي اين مقاله از آخرين نمون

کرده است که در آن از مدلهاي آمريکايي براي ارزيابي اين کسب و کار چيني و بررسي محيط فرهنگي 

يافته هاي اين تحقيق بيان مي کند که تفاوتهاي فرهنگي و موقعيتي . اين کسب و کار استفاده نموده است

استفاده از اين ابزارها در نظر گرفته شود و ابزارهاي سنجش و  د دارد بايد هنگامدر دو کشور وجو که

مثال اين تحقيق بيان مي کند . مورد مطالعه تطبيق يابند يارزيابي بايد بر اساس مرسومات و عرف جامعه

و يا که بسياري از کسب و کارهاي چيني، کسب و کارهاي خانوادگي با اندازه هاي بسيار زياد هستند 

ي ادر اکثر موارد در مورد کسب و کاره. که با يکديگر همسو شده اند دکسب و کارهاي کوچکي هستن

اين تحقيق به . چيني با نگاه کردن به چارت سازماني نمي توان فهميد که در واقع چه کسي مسئول است

ي گذارد و دنبال اين است که بفهمد چه ويژگيهاي شخصيتي در يک رهبر بر انگيزش وي تاثير م

اين محققان ابزار ارزيابي خود . وبژگيهاي شخصيتي چگونه بر رشد آينده يک کسب و کار تاثير مي گذارد

  . را مدل پنج ويژگي اصلي بيان مي کنند و از اين مدل استفاده نموده اند

مدير اين ه شده است و به قيق ارائتعدادي از تغييرات الزم براي اعمال در ابزارهاي سنجش توسط اين تح

  .کسب و کار که مورد مطالعه موردي قرارگرفته است انتقال داده شده است

اين تحقيق بيان مي دارد كه در استفاده از ابزارهاي ارزيابي ويژگيهاي مديران در چين بايد تغييراتي در  

در کشوري  يافته هاي اين تحقيق لزوم بومي سازي ابزارهاي سنجش براي استفاده. ها صورت گيردارزيابي

معموال مشاوران اين ابزارها و روشهاي ارزيابي را در . غير از کشور توليد کننده اين ابزارها را نشان مي دهد

مورد سفارش دهندگان خود استفاده مي کنند که بايد قبل از استفاده با توجه به فرهنگ و محيط کشور 

  )٢٠٠٨ ،كنته و همكاران.(مورد استفاده تغير داده شوند

که توسط " بررسي مجدد شخصيت و انگيزش: پروژه هاي شخصي و ويژگيهاي آزاد"پژوهشي با عنوان  در

از دانشگاه مک گيل انجام شده است به بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و ميزان  ١برين ليتل

در اين تحقيق از مدل پنج ويژگي اصلي . انگيزش در پيگيري پروژه هاي شخصي پرداخته شده است
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اين تحقيق به دنبال ارائه مدلي براي . خصيتي براي بررسي ويژگيهاي شخصيتي استفاده شده استش

  . توسعه توانايي و بازدهي شخصي مي باشد

ويژگيهاي شخصيتي آزاد در اين تحقيق ويژگيهايي تعريف شده اند که از نظر فرهنگي پذيرفته شده اند و 

اين تحقيق نشان مي دهد که افراد با ويژگيهاي . ر هستنددر ميزان پيگيري پروژه هاي افراد تاثيرگذا

اين تحقيق مي گويد که با . شخصيتي متفاوت داراي ميزان متفاوتي از پيگيري در پروژه ها هستند

به نظر ليتل . استفاده از نتايج بدست آمده مي توان در زندگي زوجها کيفيت زندگي مشترك را باال برد

. زان انگيزش و پيگيري آن فرد در مورد پروژه هاي شخصي وي بستگي داردكيفيت زندگي هر فرد به مي

ويژگيهاي شخصيتي يك فرد از طريق عكس العملهايي كه در مواجهه با پروژه هاي شخصي در فرد ايجاد 

در اين تحقيق با بررسي روابط . مي كند مي توانند در ميزان پيگيري فرد در آن پروژه تاثير داشته باشد

  . جها از اين ديدگاه مدلي براي ارتقاء كيفيت زندگي افراد ارائه شده استميان زو

در اين تحقيق ويژگيهاي شخصيتي مورد بررسي همان پنج ويژگي شخصيتي مي باشند كه عبارتند از 

اين نويسنده معتقد است در مورد . شناسي، ثبات عاطفي، و فرهنگ و تربيت برونگرايي، سازگاري، وظيفه

طبيعت مسئوليت پذيري افراد بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد تا بتوان از آن طريق ميزان پيگيري 

پيگيري شديد برخي افراد در پروژه هاي حتي به آسيب ديدن سالمت . آنان را در پروژه هاي بيشتر نمود

  . آنان نيز منجر مي شود

يان مي كند كه در مورد عوامل تاثير گذار در انتخاب پروژه هاي شخصي بايد در نهايت اين تحقيق ب

شخصيتي تاثير بيشتري در مورد تعيين  يهمچنين آيا برخي ويژگيها. مطالعات جديدي صورت گيرد

ميزان اهميت پروژه هاي شخصي دارند؟ پرداختن به چنين سواالتي مي تواند كمك زيادي در توضيح و 

  )۲۰۰۸ليتل، . (دگي بشر داشته باشدافزايش كيفيت زن

يک تحليل . پنج ويژگي شخصيتي اصلي و وضعيت کارآفرين"تحقيق خود با عنوان در و همكاران  ١هائو

مدل پنج ويژگي با استفاده از ابعاد شخصيتي و وضعيت كارآفريني ارتباط موجود ميان تحليل به " مروري

ه از مدل ورد استفاده در تحقيقات قبلي با استفادويژگيهاي شخصيتي م. پرداخته اندشخصيتي اصلي 

نتايج اين تحقيق تفاوتهاي قابل توجهي را بين ويژگيهاي شخصيتي . صفات دسته بندي شده اند
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بطوري كه در برخي ويژگيهاي . دهدنشان ميدر چهار فاکتور از پنج فاکتور اصلي را كارآفرينان و مديران 

نتايج اين تحقيق نشان داده است که در مورد . اندكارآفرينان باالتر بوده مديران باالتر و در برخي ويژگيها

ويژگي شخصيتي ثبات شخصيت و نيز فرهنگ و تربيت کارآفرينان امتيازات باالتري دريافت کرده اند و در 

. ويژگيهاي سازگاري و وظيفه شناسي، کارآفرينان امتيازات کمتري را نسبت به مديران کسب نموده اند

چنين اين تحقيق بيان مي کند که در مورد ويژگي اصلي برونگرايي تفاوتي بين کارآفرينان و مديران هم

 ١در اين تحقيق در مورد تمام ويژگيهاي شخصيتي به جز وظيفه شناسي عدم تجانس. مشاهده نشده است

متعادل اين عدم تجانس لزوم انجام تحقيقات بيشتر در مورد کشف . قابل توجهي مشاهده شده است

 ،هائو و همكاران(. هاي ممکن ميان ويژگيهاي شخصيتي و وضعيت کارآفريني را بيان مي کندهکنند

۲۰۰۶(  

نيز در بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان و ادامه حيات سرمايه  و همكاران ٢سياوارال

اند و سعي كرده استفاده كرده هاي انجام شده توسط كارآفرينان از مدل پنج فاكتور اصلي شخصيتگذاري

اند كه بر ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان به عنوان عامل اصلي تفاوت آنان در مواجهه با نوآوري تمركز 

  )۲۰۰۴سياوارال و همكاران ( .داشته باشند

در تمامي تحقيقاتي كه از مـدل پـنج ويژگـي اصـلي شخصـيتي در مـورد بررسـي ويژگيهـاي شخصـيتي          

در مصاديق فاكتور پنجم از اين پنج فاكتور اصلي كه همان  ،ركارآفرينان استفاده شده استكارآفرينان و غي

نام برده شده است و به عنوان يكي از ويژگيهاي شخصـيتي   ٤مي باشد همواره از خالقيت ٣انعطاف پذيري

  .مورد بررسي و سنجش قرار گرفته شده است

  

   ٥)يطلب قيا توفيق ياز به توفينيا (نياز به پيشرفت 

 يكه بر رو يكنند از عهده كار يم  يسع و زنند يزه و مهارت خود دست به رقابت مينان با انگيكارآفر
ق عبارت است از ياز به توفين :كللند از نظرمك"نديبرآ ياند به درست خود را تمركز كرده يآن دقت و انرژ
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  .)١٣٧٨احمدپور "(يرقابت يها تيموقع ت دريموفق  جهت  يعال يل به انجام كار در استانداردهايتما
عبارت است از تمايل به انجام كار در استانداردهاي عالي جهت موفقيت در  "نياز به توفيق"

مک کله لند، با تحقيقات خود چنين نتيجه گيري نمود که نياز به توفيق در . رقابتي هايموقعيت

اين افراد مايل هستند تا همواره در . االتر مي باشدافرادي که فعاليتهاي اقتصادي خود را آغاز مي نمايند، ب

چالش باشند و در راه رسيدن به اهداف قابل دسترس و همچنين نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مکرر 

اين افراد ترجيح مي دهند تا شخصاً مسئوليت حل مشکالت، تعيين اهداف و . و منظم زماني نياز دارند

بطور خالصه وي استدالل مي نمايد که . ق تالش شخصي خود بعهده گيرنددستيابي به آنها را از طري

  :افرادي که نياز به توفيق بسيار زيادي دارند، داراي ويژگيهاي ذيل مي باشند

 .مسئوليت شخصي براي تصميم گيري را ترجيح مي دهند )۱

 .مخاطره پذيري آنها متوسط است )۲

 .عالقمند مي باشندبه دريافت بازخورد از نتايج تصميمات خود  )۳

در واقع اين نياز، . نياز به توفيق در افرادي وجود دارد که در فعاليتهاي کارآفرينانه موفق مي باشند

افراد را تحريک مي کند تا کارآفرين شوند و کارآفرينان آينده نگري که در شرکتهاي جديدي تأسيس 

ند در تحقيقات خود نتيجه گيري مي نمايد مک کله ل. کرده باشند را نيز به سوي رشد هدايت مي نمايند

که نياز به توفيق، انگيزه اصلي توسعه اقتصادي در کشورها بوده و در تصميم گيري فرد براي کارآفرين 

  ).۹۹، ص ۱۹۶۲مک کله لند، . (شدن تأثير بسزايي دارد

  

   ١كنترلکانون 

باشد را مركز كنترل  يم يا داخلي يع خارجيتحت كنترل وقا ينكه ويده فرد نسبت به ايعق
 يرونيافراد با مركز كنترل ب.اند ف نمودهيتوص يمركز كنترل درون ينان را دارايشتر كارآفريب.نامند يم

، گريبه عبارت د.كند ين مييسرنوشت آنها را تع، باشد يكه خارج از كنترل آنها م يع خارجيمعتقدند كه وقا
مشابه  يروهايا نياقبال و ، ا شكست را به سرنوشتيت يمان دارند و موفقيبه خود ا، نان موفقيكارآفر"

ج يتحت كنترل و نفوذ آنها بوده و خود را در نتا يشرفتهايده آنها شكست و پيبه عق .دهند ينسبت نم
  .)١٣٨٣يزيعز، احمدپور( دانند يشان مؤثر ميعملكردها
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 : تعريف دقيق تري را در خصوص مرکز کنترل بيان نموده است ١"روتر"

شخصي بازخوردي را مشاهده نمايد که بطور کامل ناشي از عملکرد وي نباشد، پيامد آن را به  هرگاه

بخت يا اقبال نسبت داده و آن را تحت کنترل ديگران دانسته و يا اصوالً به علت پيچيدگي فراوان نيروهاي 

ارد و چنانچه شخصي هرگاه فرد کنترل بيروني اعتقاد د. محيطي آن را غيرقابل پيش بيني تصور مي نمايد

، ص ۱۳۷۸، احمدپور(رخداد را پيامد رفتار و يا ويژگيهاي دائمي خود بداند به کنترل دروني اعتقاد دارد 

۸۲.(  

  

  :٢ معقول پذيري ريسك

معتدل كه  يها رش مخاطرهيعبارت است از پذ يريپذ ه ل به مخاطريتماا ي معقول پذيري ريسك
جاد يدو عنصر در ا، هنگام در نظر گرفتن هر گونه مخاطره.مهار شوند يشخص يق تالشهايتوانند از طر يم
 يگريز و ديآم ت مخاطرهين از مخاطره در آغاز هر فعاليسطح درك فرد كارآفر يكي، ن مفهوم نقش دارنديا

  .)١٣٨٣ يزيعز ،احمدپور(ت استياحتمال شكست در صورت ناموفق بودن آن فعال
شتر يپاداش ب يوكار فعل كنند و در بازار كسب يپاداش موازنه برقرار من مخاطره و ينان همواره بيكارآفر

پر شتاب كه اگر به  يها يمخصوصاً در دگرگون.اندازد ير ميرا به تأخ يريپذ است كه مخاطره يكس يبرا
ك موضوع سبب عقب ماندن يسك نكردن در ير يانجامد و گاه يم يجد يموقع عمل نشود اغلب به خطر

  .)١٣٨٢، ايك يديسع(شود ياز بازار م از رقبا و خروج
  

٣يطلب استقالل
 

از به استقالل با ياست ن ينيكارآفر يازهاين نيتر ياز قوم يكي س خود بودن كهيرئ يعني يطلب استقالل
خود  ي وهيخواهند كار را به ش ياند كه م ينان افراديعموماً كارآفر .دارد يكينزد ي ل به كنترل رابطهيتما

  .)١٣٨٣بخش  ضيف( .شان دشوار استيگران برايد يانجام دهند و كار كردن برا
خود دست  ياهاينان به اهداف و رويشود كه كارآفر ياست كه سبب م يعامل، از به استقالليدر واقع ن

شود كه  ينجا حاصل ميت آنها از ايكنند اما رضا يرا در روز كار م يادينان ساعات زيشتر كارآفريب .ابندي
، دهند يانجام م خود  وهيش  به را  كارها، رنديگ يم ميخود تصم، يطيومح ياقتصاد يها تيرغم محدود يعل
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  .)١٣٧٨، احمدپور(. كنند  برداشت را اند نموده جاديا خود  كه را  يسود تا و ندينما  عمل خود  ي برنامه  طبق
  

  ١خالقيت

خالقيت همان تمايل به ذوق و  ٢روانشناسي سيالمي در فرهنگ :ازخالقيت تعاريف متفاوتي شده است
 - با محيط اجتماعي و دارد بالقوه وجود طور  ي سنين به همه ي افراد ودر ايجادگري است كه درهمه

 خود  به  اين تمايل طبيعي شرايطي مناسب الزم است تا نزديكي دارد فرهنگي پيوستگي مستقيم و
  .)١٣٥٨زاده،  خان(شكوفايي به تحقق بپيوندد

كه توسط گروهي در يك زمان به  استاي  ي آن يك كار تازه خالقيت فرآيندي است كه نتيجه: استين
  .عنوان چيزي مفيد و رضايتبخش مقبول واقع شود

  پذيري و حساسيت در برابر نظرياتي كه خالقيت تركيبي است از قدرت ابتكار، انعطاف: برگ استون
از نتايج تفكر نامعقول به نتايج متفاوت و مولد بينديشد كه حاصل آن سازد خارج  يادگيرنده را قادر مي

  .)١٣٥٨زاده،  خان( .رضايت شخصي و احتماالً خشنودي ديگران خواهد بود
ي سطح  شد، اما مقايسه زماني خالقيت به عنوان يك خصيصه منحصر به فرد و ذاتي در نظر گرفته مي

فرهنگها با همان سطح پيچيدگي ليكن با نوآوري كمتر، خالف خالقيت و نوآوري در ايالت متحده با ديگر 
آن را نشان داد، امروزه برخي از مكاتب فكري معتقدند كه خالقيت قابل آموزش و يادگيري است 

  .)١٣٧٨احمدپور، (
ها ممكن است به محصوالت يا  هاي جديد است كه اين ايده بنابراين خالقيت همانا توانايي خلق ايده

  .نيز منجر شوند خدمات جديد
  

  ٣يسالست فکر

ارزش اين . سالست فكر بر توان گردآوري فكرها و طرحهاي متنوع و متعدد در مورد مساله داللت دارد
به . احتمال يافتن راه حل عملي افزايش مي يابد ،كار در آن است كه با افزايش ميزان فكرهاي موجود

يكي ديگر از عوامل مهم . كميت فكرها و طرحها نيز حائز اهميت است ،در فراگرد خالقيت ،همين دليل
براي ايجاد و گردآوري طرحها و فكرهاست؛ زيرا » موعد يا قرار زماني«تعيين كردن يك  ،محرك خالقيت

طرحها و فكرهاي بدست آمده را نبايد ارزيابي كرد؛ زيرا ارزيابي . انسان معموال تمايل به مسامحه دارد
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از اين رو بهتر است ارزيابي هنگامي انجام شود . قف ساختن روند ارائه فكرهاي جديد مي گرددموجب متو
اين مرحله بايد تا زماني ادامه يابد كه امكان . كه مقدار قابل توجهي از فكرها و طرحها گردآوري شده باشد

اصل خالقيت است كه  در واقع اين يك. گردآوري هيچ نوع طرح و انديشه مفيد ديگري وجود نداشته باشد
در اين . تا يك موعد معين بايد تالش شود كه حتي المقدور طرحها و فكرهاي مفيد گردآوري شوند«

صفحه  ،۱۳۸۰ ،رضائيان( .»مرحله از فراگرد خالقيت اجتناب از ارزيابي طرحها و افكار جديد ضروري است
۱۱۶(  

خالقيت در سه عامل اصلي طبقه بندي اند، در آزمونهايي که به منظور سنجش خالقيت طراحي شده
يعني خالقيت بصورت يك خصيصه اصلي واحد نبوده و شامل خصيصه هاي فرعي مجزا و قابل . شده است

و با استفاده از روش شناسايي است كه پس از مشورت با خبرگان كارآفريني و خالقيت و روانشناسي 
به . نام گرفته اند" سالست فكري"و " رويا پردازي" و" ابتكار عمل يا نوآوري"اين سه خصيصه تحليل عاملي 

و ابتكار رويا پردازي هاي و ويژگي اين ترتيب مولفه سالست فكري بخشي اصلي ويژگي خالقيت مي باشد
مي توان با كم اغماض ويژگي بنابراين در اين تحقيق . اندبررسي شدهعمل نيز از طريق ويژگيهاي ديگر 

  .كندگيري ميو در حقيقت ويژگي خالقيت را اندازه القيت در نظر گرفتمعادل با خرا سالست فکري 
  

  افزايش سالست فكر روشهاي 

البته تقريبا در همه افراد مي توان ميزان سالست . عادتها موجب محدود شدن سالست فكر مي شوند
  :ارتند ازچند مورد از شيوه هاي ويژه افزايش سالست فكر عب. فكر را بهبود بخشيد و افزايش داد

  يادداشت برداري .۱
  انتخاب زمان و مكان مناسب .۲
  تقويت حس كنجكاوي و توان پرسش كردن .۳
  استفاده از روابط ميان افكار  .۴
  تغيير شكل وضعيت موجود .۵
  تهيه فهرست ويژگيها .۶
  تحليل شبكه .۷
  هم انديشي مستقيم .۸
  هم انديشي غيرمستقيم .۹

  هم انديشي رقابتي مستقيم .۱۰
  قراردادن خود به جاي ديگران  .۱۱
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  استفاده از رويدادهاي پيش بيني نشده .۱۲
  هابرداشت از گزارشها و نامه .۱۳
  هاتحليل داده ها و بازداده .۱۴

  

١تحمل ابهام
 

 ي ادامه ييتوانا، ياز زندگ يت به عنوان بخشيرفتن عدم قطعيقدرت تحمل ابهام عبارت است از پذ
ا موفق خواهد يآنكه شخص بداند آ يمستقل ب يتيل به آغاز فعاليط و تمايمح ي ات با تالش ناقص دربارهيح

  .ريا خيشد 
ند قادرندتا ينما ياناراحتيد ينكه احساس تهدينان بدون ايكارآفر :نگ استار معتقدنديتراپمن و مورن

ضمن  و ر شفاف روبرو شوديافته و غيسازمان ن، يقطع ريغ، ناقص، ط واطالعات مبهميشرا بطور اثربخش با
  .)١٣٧٨، احمدپور(.شود يزش آنها ميواقع ابهام سبب انگ در .ر دهندييخود تغرفع ابهامات آنها را به نفع 

  
ات ين خصوصيدهند ا ينسبت م كارآفرينانر به يرا ن يگريات دين خصوصيعالوه بر موارد فوق محقق

اعتماد به نفس، عزم و پايمردي، انرژي و سخت كوشي، دسترسي به منابع ، توانايي در  عبارت است از
ناميسم، رهبري، خوش بيني ، نياز به موفقيت، انعطاف پذيري ؛ اطالع از يريسك محاسبه شده، دپذيرش 
، توانايي تأثيرگذاري بر ديگران، توانايي كنارآمدن با تفن آوري، خالقي و بازار ماشين آالت و محصول

پيشنهادها و  ديگران، نوگرايي، هوشمندي، جهت گيري در راستاي اهداف واضح، استقالل، پاسخگويي به
بازدهي، توانايي تصميم گيري سريع، مسؤوليت پذيري، پيش بيني، صحت، كامل  انتقادات، رقابت زماني، 

بودن، حس همكاري، جهت گيري در راستاي منافع، توانايي آموختن از اشتباهات، حس قدرت، شخصيت 
، بازدهي، تعهد، توانايي دلپذير، خودبيني، جرأت، تخيل، ديدگاهي، تحمل براي ابهامات، پرخاشگري

محرابي، (توازن  اطمينان به كارمندان، حساسيت نسبت به ديگران ، شرافت، يكپارچگي و انسجام، بلوغ، 
١٣٨٣( 

 

 

  چالش طلبي  

از آنجا كه . دهد يت را پوشش مياز به موفقياز موارد ن يقت بعضيدر حق يچالش طلبويژگي شخصيتي 
است و عالقه مند به حوزه  يافتنيدست ن يبه حوزه ها يابيكه چالش طلب است دنبال دست ينيكارآفر

                                                           
1
 Ambigutiy Tolerance 
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د خواهد شد يجد ين وارد كارهاين كارآفريطلبد بنابرا ين را به مبارزه ميكارآفر يتهاياست كه قابل ييها
  .به كار مسلط خواهد شد يو در آن كار دخل و تصرف خواهد كرد و پس از مدت

ينان نقش انگيزاننده و تشويق آنان به ورود به حوزه هاي ناشناخته کسب و در كارآفر يتيشخص يژگين ويا
هاي جديد وجود اين ويژگي در کارآفرينان باعث مي شود که کسب و کارهاي جديد در حوزه . کار را دارد

  .سزايي در توسعه اقتصادي کشور خواهد داشتبند که نقش علوم و فناوري تشکيل شو

و تالش وي براي تقويت نياز " ديويد مک کله لند"و با فعاليتهاي  ۱۹۶۰که از دهة  يوزش چالشکرد آميرو 

توجه مضاعفي را بخود  ۱۹۸۰به توفيق از طريق آموزش به بازرگانان هندي آغاز گرديد و از اوايل دهة 

وص سهم در خص ١"برچ"مي باشد همچنين با انتشار نتايج تحقيقات  آموزش كارآفرينيمبذول داشت، 

در اقتصاد آمريکا و عدم کارآيي شرکتهاي  ۱۹۷۹اشتغالزايي و روندن سودآوري شرکتهاي کوچک تا سال 

بزرگ و ظهور رقيبان کوچک که سهم زيادي را در نوآوريها بدست آورده بودند، محققين بيش از پيش با 

ره هاي وهاي بزرگ دبه همين جهت دانشگاه. مزاياي کارآفريني در سطح کالن و ملي آشنا گرديدند

آموزشي و دروس تخصصي متعددي را براي ايجاد چالش در دانشجويان در جهت انجام فعاليتهاي 

  ).۷، ص ۱۹۹۲، ٢کاساردا(اقتصادي مستقل، طراحي و ارائه نمودند 

  

   ٣ وكار كسبمفهوم 

د و فروش يخر يوكار به معن اكسفورد كسب ي نامه در واژه .وكار ارائه شده است از كسب يف متفاوتيتعار
كه از آن پول  يت پول درآوردن و تجارتيوكار به فعال كسب، من النگ ي در واژه نامه .و تجارت آمده است

  .شود يگفته م، شود يحاصل م
است كه شامل   ييتهايشامل فعال، ت؛ و بطور عامياز مشغول يوكار عبارت است از حالت به زبان ساده كسب

ف مهم يتعار ياگر بعض .باشد يد كاالها و خدمات با هدف فروش آنها جهت كسب سود ميد و خريتول
توان  يوكار را بهتر م ان شود مفهوم كسبيوكار ارائه شده ب ن امور كسبيوكار كه توسط متخصص كسب

 .درك كرد

                                                           
1
- David Birch 

2
- J. Kasarda 

3
 Business 
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كه  ييكاالهاا ي هر نوع كسب كه درآن خدمات :وكارعبارت است از كسب 1ك و هانتيطبق نظر ارو -1
ع و ارائه يوزت، ديتول، دآن بوده وتوان پرداخت آن را دارنديل به خريازدارندومايآن ن  به  ر افراد جامعهيسا

  .شود
وكار  كسب ، رديگ يد وفروش صورت ميكه درآن خر ين باورندكه هرتبادليبرا :2و پلومن پترسون - 2

  .وكار است كسب يدوفروش به معنيخر ي د نشوندهيتجد و يست بلكه هرنوع تبادل تكرارين
فروش در  يا خدمات برايآن كاالها  يداند كه ط يم يك نوع كاسبيوكار را  كسب» 3اون«پروفسور  - 3

  .شوند يع ميد و توزيبازار تول
ا يد كاال يتول، د و فروش كاالهايوكار با خر افت كه كسبيتوان در يف فوق مين با توجه به تعاريبنابرا

  )١٣٨٣، يميمق، احمدپور( .سروكار دارد، خدمات به منظور بدست آوردن سود ي عرضه
  :وكار عبارتند از كسب يها يژگيف ارائه شده ويبا توجه به تعار

  كسب ارزش يا انتقال كاالها و خدمات برايفروش  - ١
  كاالها و خدمات ي معامله - ٢
  تكرار معامالت - ٣
  )وكار امور كسب ي ن محرك ادارهين و قدرتمندتريتر مهم(سود  ي زهيانگ - ٤
 ندهيآ  يژگيو  نانياطم  عدم و است متمركز  ندهيبرآ  شهيهم وكار كسب به سكيبار توام تيفعال- ٥
  .ك استسير كار توام با و  لذا همواره كسب .باشد يم 

ت يواقعن يكه ا يدر حال، است يوكار بدست آوردن سود اقتصاد كسب  هدف تنها  است كه  نيا  يعموم باور
 وكار كسب  هدف تنها، كند ينم  يزندگ  خوردن  هدف با تنها  انسان  كه همانطور  است معتقد  كيارو، ندارد

  .هستند يو هم اهداف اجتماع يهدف اقتصاد يهم دارا  وكارها ن كسبيبنابرا .ستين كسب سود هم
   

                                                           
1 Urwick & Hunt 

2 peterson & plowman 

3 own 
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  وكار  انواع كسب

 ١كسب و كار خانگي  .١

  ٢كسب و كار خانوادگي  .۲
  ٣كسب و كار روستايي  .۳
   ٤:كسب و كار مجازي .۴

  ٦و  کسب و کار الکترونيک ٥کسب و کار اينترنتي .۱
  ٧توليد بدون کارخانه .۲

 

  

   يوكار خانگ  كسب

  :كند يف مينگونه تعريرا ا يوكار خانگ كسب، وكار كسب يها در فرهنگ واژه
معموالً در خانه وجود دارد و از يل مورد نياست كه در محل سكونت فرد واقع شده است وسا يوكار كسب"

 يا ا نشانهيوكار تابلو و  ن نوع كسبيدر ا.باشند يك نفر نميش از يشوند معموالً ب يكه بكار گرفته م يافراد
   ٨در محل سكونت وجود ندارد

  

  يكار خانگ و  ت كسبياهم

 ياز بخشها يوكارخانگ امروزه كسب.وجوددارد يفراوان يبحثها، يوكارخانگ ت كسبياهم ي درباره
از نظر  يخانگ يوكارها كسب.شود يشرفته محسوب ميپ يكشورها ياقتصاد يها تيفعال يو ضرور ياتيح
در اجتماع و اقتصاد  ياديز يموجب تنوع و دگرگون، ا خدماتيمحصول و  ي در عرضه ينوآور، جاد شغليا

 يانداز راه يبرا ينقطه شروع مناسب يخانگ يوكارها جوانان كسب ين برايهم چن.شوند يهر كشور م
، احمدپور(وكار ساده و آسان است گر انواع كسبيسه با ديآن در مقا يانداز را راهيوكار شخص است ز كسب

                                                           
1 Home Business 

2 Family Business 
3 Rural Business 
4 Virtual Business 
5 Internet Business 

6 E- Business 
7 Factoryless Production 
8
- www.Commerce-detabase.com 
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  .)١٣٨٣، يزيعز
  

   يوكار خانگ كسب يايمزا

  :دارد كه عبارتند از ييها يا و برتريمزا، ها وكارها و شغل گر كسبيسه با ديدرمقا يوكارخانگ كسب
  شتريو استقالل عمل ب يآزاد - ١
  ريپذ انعطاف يساعات كار - ٢
  ين كار و زندگيشتر بيب ي جاد تعادل و موازنهيا - ٣
  يانداز راه ي نهين بودن هزييپا - ٤
  سكيزان رين بودن مييپا - ٥
  امكان كار كردن پاره وقت - ٦
  ها ت بچهيتر بودن ترب راحت - ٧
  شتريداشتن فرصت و زمان ب - ٨
  افراد معلول و كم توان يجسم يهايژگيو تناسب با - ٩

  شتريت بياحتمال موفق -١٠
  تناسب با اقشار مختلف -١١
  شتريب ياحساس راحت -١٢
 )١٣٨٣احمدپور، عزيزي، (از به مجوز يعدم ن -١٣

  

  :١ينترنتيوكار ا كسب

  .ف شده استيمتفاوت تعر يدگاههاير و ديبا تعاب يكيا تجارت الكترونيو  ينترنتيوكار ا كسب
ف ين تعارينجا به چند مورد از ايدر ا.است يكيدگاه خاص از تجارت الكترونيك دي يف بر مبنايهر تعر
  .شود ياشاره م

ن يتأم، يل طراحياز قب، ياقتصاد يسازمانها ياتيح يندهايفرآ ياجراوهماهنگ يكيالكترون تجارت - ١
ها و  انهيرا يا حرفه يريبكارگ قيارائه خدمات از طر، سفارشات ياجرا، د و فروشيتول، موارد خدمات

  .ها را برعهده دارد انهيره شده در رايذخ يها ارتباطات و داده يآور فن
اهداف  ياجرا يبرا ٢ارتباطات و اطالعات يآور با فن يشامل انجام هر كار يكيتجارت الكترون - ٢

                                                           
1
-E-Business 

2
- Communication Technology In Formation (ICT) 
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  .ا سازمان مصرف كننده استين سازمانها يب يتجار
ل ياز قب، يداخل يندهايها فرآ ن تفاوتياست با ا ١يكيالكترون يزرگانهمان با يكيتجارت الكترون - ٣

ت دانش و منابع يريمد، هيت سرمايريمد، سكيت ريريمد، محصول ي توسعه، ت انباريريمد، ديتول
  .شوند يپوشش داده م يكيهم در تجارت الكترون يانسان
 يندهايتوسعه و تحول فرآ ينترنت برايا يهايآور استفاده از فن يكيتجارت الكترون، انين بيتر به ساده

 يسنت يبرده و در حال انتقال از روشها ين مهم پيشتر شركتها به ايب، دگاهين ديبا ا.سازمان است يديكل
  .)١٣٨٠محمود ، زرگر(هستند يكيبه تجارت الكترون

  

  كوچك و متوسط يوكارها كسب

نفر باشند و در  ٥٠شاغل در آن كمتر از شود كه تعداد افراد  يگفته م يوكار وكار كوچك به كسب كسب
  .نفر باشند ٥٠٠تا  ٥٠ن يكنند ب يكه در آن كار م يوكار متوسط تعداد افراد كسب

كوچك و متوسط  يوكارها جاد كسبيخودرا از ا ياقتصاد ي افته رشدتوسعهي توسعه يامروزه كشورها
كوچك و متوسط اختصاص  يوكارها سبكار به ك يروياز ن ٥٣%كا يكه در بازار كار آمر يدانند بطور يم
  .افته استي

بلكه در ، روند يبزرگ نم ين به سراغ شركتهايران كارآفرياصوالً مد يصنعت يدر كشورها يبطور كل
 يل سعين دلياده كنند و به هميخود را پ يها ها و طرح دهيا يشوند كه بتوانند به راحت يمشغول م ييجا
با  يرانين را مديمفهوم كارآفر يدر موارد .كوچك كارشان را شروع كنند يكنند با احداث كارگاهها يم

 .)١٣٨٣، يمياحمد پورمق(. اند ه كرد يكوچك معن يواحدها

  

   ينيكارآفرآموزش ت ياهم

ونسكو در يعضو سازمان  يكم كه توسط كشورهايست و يدر قرن ب يآموزش عال يه جهانيدر اعالم
توان مشاهده نمود كه به  يرا م يعبارت و جمالت ،گرفته است ب قراريمورد تصو يالديم ١٩٩٨سال 
  :ميخوان يه مين اعالميدر ا .است يآموزش يها ها و دوره  در برنامه يت نوآورياز اهم يحاك يروشن
نه يدر زم يديجد يفكر يها كردها و چهارچوبياز محسوس به روين، رات شتابانييبا تغ يدر جهان"

                                                           
1
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ران بوده و يفراگ يازهايمتوجه ن يستيد بايجد يفكر يها كردها و چارچوبيرو نيدر ا .وجود دارد يآموزش
در مورد مسائل جامعه حساس ، دهيشيت نمود تا نقادانه انديترب يقو يها زهيآگاه و با انگ يآنها را شهروندان

مشتاق به  خالصه قادر و يباشند و در كالم يمشكالت اجتماع يبرا يعلم يها حل راه يبوده و در جستجو
 ينيب شيكار و پ يايبا دن يضمن همكار يستيبا ينظام آموزش .ت شونديترب ياجتماع يتهايرش مسئوليپذ

كار مورد توجه قرار دهد تا توان و  يرويو ابتكار را در ن ينيكارآفر يتهايتوسعه ظرف، ياجتماع يازهاين
استخدام خواهند  ينه تنها در جستجوالن يالتحص ن فارغيا .ل گردديالن تسهيالتحص امكان اشتغال فارغ

  ".باشند يستيز بايجاد كنندگان اشتغال نيبلكه مهمتر از آن ا، بود
نقش  يفايقادر به ا يطيتنها درشرا يدهد كه نظام آموزش ينشان م يجمالت مذكور به صراحت و روشن

در درون خود اقدام به  ابتدار كار خواهند بودكه يبه شدت متغ يايدن يكار برا يروين يساز مؤثر در آماده
  .)١٣٨١، ضيف(شود يشناخته م يآموزش ينيده تحت عنوان كارآفرين پديا .كند ينيكارآفر
  

  نترنت يا

 اجرا و يمهندس، يطراح انسان دست به تاکنون که دانست يا سامانه نيتر بزرگ ديبا را نترنتيا
 يدسترس، يهمکار زهيانگ با و يالديم ۱۹۶۰ سال اواخر در، يجهان ميعظ شبکه نيا .است دهيگرد

 و علوم يا رشته نيب يها نهيزم در کار شدن ريپذ امکان و، يمحاسبات يها مهارت و منابع به هيچندسو
 و يهمگان شبکه کي صورت به نترنتيا که است ۱۹۹۰ دهه اواسط از تنها .شد شروع يمهندس
 در و ميعظ اريبس ياسيمق در نترنتيا به بشر يها تيفعال يتمام شدن وابسته .است درآمده شمول جهان

 به و، يّآور فن، علوم گوناگون يها عرصه در نينو يخيتار دوران کي آغاز از تيحکا، کوتاه نيچن يزمان
  .دارد انسان تفکّر نحوه در خصوص

 يخاص يهاپروتکل از که است ييها دروازه و ها شبکه از گسترده يا مجموعه نترنتيا گريد انيب به
 يها گره نيب باال سرعت با يارتباط خطوط شامل، نترنتيا .ندينما يم استفاده گريکدي با ارتباط بمنظور

  .دينما يمتبادل  را ها اميپ و ها داده که است يزبانيم يوترهايکامپ اي و ياصل
 کي جاديا يبرا نترنتيا شبکه به يابيدست ازمندين، متعدد موسسات و يقاتيتحق و يعلم مراکز، ها سازمان

، يکيالکترون پست ستميس از استفاده اي و قاتيتحق انجام ،ان يپ يو دور راه از يابيدست، تيسا وب
 تنها، کرد خواهد و ساخت خواهد بشر يبرا نترنتيا آنچه از که است دست در ياديز شواهد .باشند يم

  .است درآمده تيواقع به ياندک اريبس مقدار
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 با مختلف يها شبکه از که دانست مختلف انهيرا ها ونيليم از متشکّل ميعظ يا شبکه توان يم را نترنتيا
 شبکه کي صورت به تينها در يول، است آمده وجود به متعدد يمحاسبات اهداف يدارا و، گوناگون کاربران
  )Wikipedia، 2009( .است شده متّصل هم به يجهان اسيمق در و واحد شمولِ  جهان

  

  نترنتيا فرهنگ

 نترنتيا در قيتحق .است داشته ينيب جهان و ييدانا زانيم بر يقيعم اريبس ريتأث نيهمچن نترنتيا
 ريپذ امکان Google مانند جستجو يموتورها توسط که باشد کلمات اساس بر جستجو لهيوس به تواند يم

 آن صورت به گوناگون اطالعات از ياديز حجم به يراحت به توانند يم ايدن سراسر در انسان ونهايليم .است
 اطالعات تواند يم زين نترنتيا، يمل يها کتابخانه و ها نامه دانش همانند .باشند داشته يدسترس نيال

  )Wikipedia، 2009( .دهد هيارا سرعت به را يا پراکنده و فراوان

 زبان نيا اساس بر نترنتيا اصل چون .است يسيانگل شود يم استفاده آن از نترنتيا در که يزبان نيشتريب
 عدم آن گريد علت .گردند يم هيته زبان نيا به زين يا انهيرا يافزارها نرم شتريب و است  شده ليتشک
  .بود يغرب ي الفبا از ريغ يحروف پردازش يبرا يميقد يها انهيرا ييتوانا

 يها زبان به يکاف اندازه به اتيتجرب و اطالعات که است  کرده دايپ گسترش آنقدر شبکه اکنون هم اما
  )۲۰۰۸، يهارو( .باشند دسترس قابل و هيته مربوط يکشورها در يمحل

  

  رانيا در نترنتيا

 حدود با رانيا www.internetworldstats.com ينترتنيت ايدر سا موجود يآمارها اساس بر
 تيجمع کل درصد ۳۴ بر بالغ که دارد نترنتيا کاربر ونيليم سه و ستيب، تيجمع نفر ونيليم هفتاد
 در نترنتيا رشد زانيم و است درصد ۵۰ از شيب انهيخاورم در نترنتيا کاربران تعداد از رانيا سهم .است

 از سال هفت فاصله در تنها رايز دارد انهيخاورم در را رشد زانيم و سهم نيباالتر که است درصد ۹۱۰۰ آن
 بر .است داشته ريچشمگ يرشد ۲۰۰۸ تا بود نفر هزار ۲۵۰ نترنتيا کاربران زانيم که ۲۰۰۰ دسامبر
 مصرف هزار ۵۰۰ و ونيليم هفت به کينزد داشتن با يزمان رانيا، نيگارد از نقل به گريد يآمار اساس
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 .است داشته انهيخاورم در را نترنتيا از استفاده زانيم نيباالتر لياسرائ از بعد نترنتيا کننده
)www.internetworldstats.com(  

 

  ينترنتيا ينيکارآفر

نان يباعث شده است که کارآفر ،نترنت صورت گرفته استيوتر و اينه کامپيکه در زم ييشرفتهايپ
نترنت يمخصوصا با استفاده از ا .به بازار ارائه کنند يشتريخود را با امکانات ب يها يبتوانند نوآور

رنت تنيکنند و از ا يان و جامعه معرفيکسب و کار خود را به مشتر يها ينان توانسته اند توانمنديکارآفر
ند ينترنت فرايار سود جسته اند و توانسته اند با استفاده از ايغ کسب و کار خود بسيگسترش و تبل يبرا

ده ينام ينترنتيا ينيکارآفر، ينيد از کارآفرين حوزه جديا .کنند يط شتر و موفقتريرا با سرعت ب ينيکارآفر
 يفرد ينترنتيا ينيشود که از کارآفر يم ينياز کارآفر يعيف وسيشامل ط ينترنتيا ينيکارآفر .شده است

 ينترنتيا ينين نوع کارآفريساده تر .ابدي يگسترش م يسازمان ينترنتيا ينيشود و تا کارآفر يشروع م
شرفته تر يپ يدر حالتها .باشد ينترنت ميت در ايک سايکوچک بصورت  ينترنتيک کاتالوگ ايداشتن 

 ينترنت به فروش ميق ايا خدمات خود را از طريسازمانها و شرکتها محصوالت  ينترنتيا ينيکارآفر
دست  يدايع و زيآنچنان سر ينترنت به رشدهاين شرکتها توانسته اند با استفاده از اياز ا يبعض .رسانند

افتد و اکثر  ينترنت به ندرت اتفاق ميدر ا يين رشدهاياما چن .ر بوده استينظ يخ بيابند که در تاري
چندان  يده اند که پاسخهاکرگزارش  ،نترنت در کسب و کار خود استفاده نموده انديکه از ا ييشرکتها

نترنت در کسب و يکه از ا ييشرکتهان يهمچن .افت نکرده اندينترنت دريت در ايوب سا ياز راه انداز يخوب
  .نترنت در کسب وکار خود مشکل داشته اندير ايزان تاثيم يريکنند در اندازه گ يکار خود استفاده م

توان به  ينترنت ميق در ايتحق اب .است داشته ينيو جهان ب ييزان دانايبر م يقيار عمير بسينترنت تأثيا
ونها انسان در يليم، ر استيپذ امکاند جستجو مانن يموتورهاله جستجو بر اساس کلمات که توسط يوس 

داشته  ين دسترسياز اطالعات گوناگون به صورت آن ال ياديبه حجم ز يتوانند به راحت يا ميسراسر دن
را به  يا تواند اطالعات فراوان و پراکنده يز مينترنت نيا، يمل يها ها و کتابخانه همانند دانش نامه .باشند

 .ه دهديسرعت ارا

ن ينترنت بر اساس ايچون اصل ا .است يسيشود انگل ينترنت از آن استفاده ميکه در ا ين زبانيشتريب
گر آن عدم يعلت د .گردند يه مين زبان تهيز به اين يا انهيرا يشتر نرم افزارهاياست و ب ل شدهيزبان تشک

  .بود يغرب ير از الفبايغ يپردازش حروف يبرا يميقد يها انهيرا ييتوانا
 يها به زبان يات به اندازه کافياست که اطالعات و تجرب دا کردهياما هم اکنون شبکه آنقدر گسترش پ
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    .ه و قابل دسترس باشنديمربوط ته يدر کشورها يمحل

  

  ينترنتيا ينيف کارآفريتعر

کسب و کار  ،ر شکلييو تغ ينترنت به همراه نوآوريط ايبه انجام کسب و کار در مح ينترنتيا ينيکارآفر
   .شود يگفته م ينترنتيا

CYBERPRENEURSHIP باشد يم ين معنياست که به هم يگريز واژه دين.   
وتر به خصوص استفاده از ياستفاده از کامپ، ينيکارآفر يفن يدر حوزه ها ينياز کارآفر يدينوع جد

ن حوزه از يا يبطور کل .است ينيند کارآفريت و توسعه کسب و کار با استفاده از فراينترنت در هدايا
  )Knight، 1996 (.نامند يم سايبر ينيا کارآفري ينترنتيا ينيرا کارآفر ينيکارآفر
  

  ينترنتيا ينيحوزه کارآفر

ش يا نماي ينترنتيک کاتالوگ ايجاد يباشد و از ا يم يعيف وسيشامل ط ينترنتيا ينيحوزه کارآفر
که  ييا شرکتهايشود و تا سازمانها  يشروع م يابيغ و بازارينترنت به قصد تبليمحصوالت سازمان در ا

  .شود يدهند را شامل م يند فروش را انجام مينترنت فرايق اياز طر "کامال
 .ستين نينچنيهمواره ا يوجود دارد ول ياديز ينترنت داستانهايار کالن در ايبس يدر مورد فروش ها

ن روش گزارش کرده يار کم در ايزان فروش بسيم، ن روش را انتخاب کرده انديکه ا يياز شرکتها ياريبس
  .اند

ندارند  يچ برنامه ايکنند ه يد ميآنها بازد ينترنتيت ايکه از سا يانياز شرکتها در مورد مشتر ياريبس
ن گروه از يا يبرا يزيکه توجه و برنامه ر يکنند در صورت ينم يريگيآنها را پ يدهايآمار بازد يو حت
   .شرکت جلب کند يرا برا يشتريان بيتواند مشتر يان ميمشتر

، اب در اقتصاديمنابع كم، است ينترنتيتال و ايجياقتصاد دو انقالب د ي موتور محركه ينترنتيانقالب ا
 .ت استيريمد يريپذ سكيو قدرت ر ييدانا، ها شركت ياصل ييدارا .است ييو دانا ينيكارآفر ي هيروح

خود را به  يجا، ها است تعادل د مستمر شركتيتول، ينوآور .ار باال استيبس ينيسرعت در اقتصاد كارآفر
ل به يتبد، در اقتصاد يخط يها حركت .خود را به عدم توازن داده است يجا، توازن .عدم تعادل داده است

    )١٣٨٤، يانياحمدپور دار( .ها باال رفته است ر شركتيسرعت مرگ و م .شده است يا چرخه يها حركت
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   ينترنتيا ينيکارآفر يايمزا

باشد که به شرح  يم ييايمزا ينترنت داراير ايغ يطهايدر مح ينينسبت به کارآفر ينترنتيا ينيکارآفر
  :ر استيز

   يانتقال تكنولوژ •
  )  ينوآور( ب خالق يتخر •
  ) جاد ارزشيا(كند يجاد ميا يمشتر يكه برا ياديل زيپتانس •
  ورود  ين براييپا يت هايمحدود •
  ن ييپا يه گذاريسرما ينه هايهز •
   ييدور از هر جا يبه بازارها يدسترس •
  ر يمناسب وامكان پذ يت كسب وكاريموفق ياديتعداد ز •
  ريپذمخاطره  يه گذاريت سرمايقابل •

    

  ينترنتينان اينمونه کارآفر

 يده مينام يتاليجينان دينان هستند که کارآفرياز کارآفر يرمجموعه دسته بزرگتريز ينترنتينان ايکارآفر
 يد استفاده ميجد يخلق کسب و کار ها ينوآور يوترها برايکامپ ياياز مزا يتاليجينان ديکارآفر .شوند
  .کنند

ش قرار گرفته اند را ينترنت مورد آزماير ايغ يايکسب و کار را که در دن يندهايفرا ينترنتينان ايکارآفر
  .کنند ينترنت استفاده ميخود در ا يدهند و از آنها در کسب و کار ها يتوسعه م

   :ر نام برديتوان افراد ز يرا م ينترنتينان ايکارآفر ياز نمونه ها يبرخ

Sergey Brin  موسس شرکت گوگلcom.google.www  

Larry Page موسس شرکت گوگلcom.google.www  
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Jeff Bezosن يآنال يت کتابفروشيموسس ساcom.amazon.www  

 يابيت ساده و چند ابزار بازاريک وب سايبوده اند که تنها با  يافراد ينترنتيا يموسسان کسب و کار ها
ال معروف به ملکه ، د لدوکسيويد، وريالکل يما .ستيتعداد آنها هم کم ن .ساده تر کار خود را شروع کردند

   .گريد ياريندا براتون و بسيل، تيربکا اسم، ينيس تيکر، ينترنتيمجله ا

ن يدانند اول يشبکه را م يرو يابيمربوط به بازار يو مهارت ها يسيزبان انگل، تيسا يآن ها که طراح
شوند و  يدکننده ميه داران خود تولينترنت سرمايا يبا استفاده از ابزارها .خواهند بود ينترنتينان ايکارآفر

، خود را خواهند فروخت يسندگان و مترجمان کتاب هاينو، فروشند يشبکه م يمحصوالتشان را رو
کار  Googleو  eBayچون  يبزرگ يتجار يخواهند آورد و با بنگاه ها يت ها رويلياب ها به اقيبازار

، خبرنامه ها، ت هايق سايد خود را از طريشوند عقا يم ز مجبورياستمداران نيس يخواهند کرد و حت
، eBayشده اند و با  ين واديها وارد ا يرانياز ا يهم اکنون برخ .و انتشار مقاالت بفروشند يوبالگ شخص

    .کنند يکار م ...و Linkshare، گوگل

  

  رانيدر ا ينترنتيا ينيبازار کارآفر

ان گرفته يرانيرا از ا ين الملليب ياز کسب و کارها ياريبسران که فرصت يا يش رويپ يمهايبا وجود تحر
حضور در صحنه کسب و  ين راههاينه ترين و کم هزياز بهتر يکي ينترنتينترنت و کسب و کار اياست ا

  .باشد يران و جهان ميکار ا

پرداختن به  ،نترنتيجوانان عالقه مند به ا يار بااليران و تعداد بسيدر ا يکاريب يبا توجه به نرخ باال
 يبرا .خواهد داشت يکارينترنت و کاهش بيد از اياستفاده مف در ياديار زير بسيتاث ينترنتيا ينيکارآفر

برنامه  ،نترنتيدر عرصه ا ينيکارآفر برنامه ريزي شده و حيصح و گسترشتوسعه  ينکه دولت بتواند برايا
شتر با يهرچه ب ييو آشنا ينترنتيا ينيده کارآفريح داشته باشد در قدم اول شناخت پديصح يزير

  .باشد يم يضرور ينترنتينان ايکارآفر يهايژگيات و ويخصوص

  

  در جهان ينترنتينان ايکارآفر يتيشخص يهايژگيو
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 يها هر ساله پژوهش، ژه در حال توسعهيافته و به وي  توسعه يدر كشورها ينيت كارآفريبا توجه به اهم
، مهم يقاتيتحق يها از حوزه يكي .گردد يره انجام مين و غيكارآفر يها شركت، نانيدر مورد كارآفر ياديز

 يها يژگيدرك و .است ينترنتيا اننيدر مورد كارآفر يو جامعه شناخت يرفتار يها انجام پژوهش
در توسعه  ياديرات زيز كننده آنان تاثيمتما يات رفتاريو كشف خصوص ينترنتينان ايكارآفر يتيشخص

   .کشورها خواهد داشت ياقتصاد

توسعه  يروان شناس  هين بار نظريكا كه اوليهاروارد آمر  دانشگاه يد مك كارلند از استادان روان شناسيويد
 يماندگ معتقد است كه عامل عقب، نان را مطرح نموديكارآفر يتيشخص يها  يژگيو نقش و ياقتصاد
ك يشان با يده ايبنابر عق، است يت فرديالقدر حال توسعه مربوط به عدم درك خ يدر كشورها ياقتصاد

ط يكه شرا يا به گونه، ت نموديالزم را در جوامع تقو يه كاريتوان روح يت ميم و تربيح تعليبرنامه صح
   .ديشدن جوامع فراهم آ يصنعت يالزم برا

ن يباشند و ا ير افراد ميدرون گرا تر نسبت به سا يافراد ينترنتينان ايدهند که کارآفر يمطالعات نشان م
    .ددارنان ين گروه از کارآفريشتر ايت هرچه بيموفق يبرا يمتفاوت يتيو ترب ين برنامه آموزشيتدوبه از ين
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  فصل سوم

  روش تحقيق
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  قيروش تحق: فصل سوم

  مقدمه

ن هر يدارد و اعتبار و ارزش قوان يا نظر بستگيبه روش شناخت آن علم  يا نظريگاه هر علم يقوت و جا
  )۲۰ص، ۱۳۷۶، يعزت( .است يرود مبتن يكه در آن علم به كار م يبه روش شناخت يعلم

انجام پژوهش  يق مناسب برايانتخاب روش تحق، يقات علمين مراحل تحقياز مهمتر يكين خاطر يبد
موضوع  يبررس يبرا يقيم چه روش تحقيمناسب آن است كه مشخص كن يقيمنظور از روش تحق .است
ق يح تحقيد در انتخاب روش صحيق به عهده محقق است و او بايو انتخاب روش تحقالزم است  يخاص

  )۵۶ص، ۱۳۷۸، يليخل( .ت الزم را به عمل آورديحساس

، ات مربوط به آنيق حاضر و جزئيته شده در تحقق به كار گرفيروش تحق ين فصل ابتدا به معرفيدر ا
 يها و روش يريگ و اعتبار ابزار اندازه ييروا، يريگ نمونه و روش نمونه، پرداخته شده و سپس جامعه

ها  داده يو گردآور يريگ ند با بهرهين فرايدر ا .قرار گرفته اند يق مورد بررسيمورد استفاده در تحق يآمار
 .ابدي يق به حداقل ممكن كاهش ميابهام حاصله از مسئله تحق، ها افتهيل آنها به يو تبد

  

  قيروش تحق 

 .و آزمون قرار داد يش تحت بررسيمايق پيتوان جامعه مورد مطالعه را از طر يم يفيقات توصيدر تحق
ش يپ، فيتوص يعمل ياطالعات كه با طرح و نقشه و به عنوان راهنما يش عبارت است از جمع آوريمايپ
  .رديگ يها صورت م ريمتغ يل روابط برخيه و تحليا به منظور تجزيو  ينيب

 ينترنتيش ايمايق پياست که از نظر نوع تحق يشيمايپژوهش روش پن يق استفاده شده در ايروش تحق
  .است
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  ش يمايمراحل انجام پ

  :ر بوده استين پژوهش به صورت زيصورت گرفته شده در ا يها شيمايمراحل مختلف پ

  متخصص و با تجربه، نظر مصاحبه با افراد صاحب، ات مربوطهيمطالعه کتب و نشر) ۱

  قيروش تحق يطراح ه وين فرضيتدو) ۲

  ق يو رفع نواقص ابزار تحق يطرح مقدمات ياجرا، قياز تحقيمورد ن يها متون و روش يطراح

  رنديقرار گ يد مورد بررسيکه با يو انتخاب افراد يريگ نمونه) ۴

  ها   عات و دادهافت اطاليو در يو جمع آور يدانيکار م) ۵

  هاهو پردازش داد يکد گذار) ۶

  يآمارل يه و تحليتجز) ۷

  ها هيج و آزمون فرضينتا يگرد آور) ۸

  ق يج بدست آمده و نگارش گزارش تحقيل نتايتحل) ۹

 يو از نظر نحوه گردآور يكاربرد يقيتحق، ن پژوهش از نظر هدفيتوان گفت که ا يم يبند بصورت جمع
 يها يژگيو ر وابستهيمتغن پژوهش يدر ا .باشد يم يشيمايق پيو از نوع تحق يفيتوص يقيها تحقداده

    .باشد يم ينترنتيا ينير مستقل کارآفرينانه است و متغيهشت گانه كارآفر يتيشخص

 

  ابزار آزمون

 يهايژگيابزار سنجش و"نانه كه در كتاب يكارآفر يهايژگيو ييفوق از ابزار شناسا يانجام آزمونها يبرا
ك ين ابزار شامل يا .است استفاده شده) ١٣٨٦همکاران، ج و يكردنائ(ران ينان ايكارآفر يتيشخص

شده  يطراح  يرانينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيسنجش و يو استاندارد است كه برا يپرسشنامه بوم
  :شود يم ير بررسياز هشت بعد ز يرانينان ايت كارآفرين ابزار شخصيدر ا .است
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 يريسك پذير .۱

  كانون كنترل .۲

 تياز به موفقين .۳

 يسالست فكر .۴

 ييعملگرا .۵

 تحمل ابهام .۶

 ياپردازيرو .۷

 يچالش طلب .۸

  

 يز مورد بررسيد نيآ يهشت گانه بدست م يهايژگيع وز که از مجموين ينيکارآفر يکل يژگين ويهمچن
 .رديگ يقرار م

 ٩٥ن ابزار سنجش شامل يا ،مه آورده شده استيق كه در ضمين تحقيدر پرسشنامه مورد استفاده در ا
نان يكارآفر يتيشخص يژگيهشت و، گروه ن سواالت در هشتيباشد كه ا يم ينه ايسوال چهار گز

 يتيشخص يهايژگيو، شود يكه به پاسخها داده م يازاتيكند و با امت يم يريرا اندازه گ ينترنتيا
   .دريگ ينان مورد سنجش قرار ميکارآفر

  

  نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيابزار سنجش و يازبندينحوه امت

 :ر استينان بصورت زيكارآفر يتيشخص يهايژگيابزار سنجش و يازبندينحوه امت

 :از داده شده استير امتياس زينه ها بر اساس مقيك از گزيبه هر ٧٢-٨٢ يدر همه سوالها به جز سوالها

  

 ينترنتيا نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيو سنجش ابزار يازبنديامت نحوه 3-2 جدول

  كامال مخالفم  مخالفم  موافقم  كامال موافقم
۴  ۳  ۲  ۱  
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  :از داده شده استير امتياس زينه ها بر اساس مقيك از گزيبه هر ٧٢-٨٢ يسوالهادر مورد 
  

سواالت  ينترنتيا نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيو سنجش ابزار يازبنديامت نحوه 4-2 جدول

82-72 

  كامال مخالفم  مخالفم  موافقم  كامال موافقم
۱  ۲  ۳  ۴  

  .است ١-١٨ يبه سوالها ازات مربوطيهر فرد معادل جمع امت يريسك پذيرنمره 

  .است ١٩-٣٥ يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت كانون كنترلنمره 

  .است ٣٦-٥٠يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت تياز به موفقيننمره 

  .است ٦٣-٥١ يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت يسالست فكرنمره 

  .است ٦٤- ٧١ يازات مربوط به سوالهايمعادل جمع امت هر فرد ييعملگرانمره 

  .است ٧٢-٨٢يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت تحمل ابهامنمره 

  .است ٨٣-٨٩ يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت ياپردازيرونمره 

  .است ٩٠-٩٥ يازات مربوط به سوالهايهر فرد معادل جمع امت يچالش طلبنمره 

  .ه سوالها استيازات مربوط به كليهر فرد معادل جمع امت ينيكارآفرنمره 

  

  يازبنديج امتير نتايتفس

ر مجموعه آن يز يصه هايو خص ينيزان کارآفريگاه هر فرد را از نظر ميتوان جا ير ميبا توجه به جداول ز
  .استخراج کرد
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ار يف تا بسيار ضعيچهار مقوله بسصه ها در قالب يک از خصيت فرد را در خصوص هريوضع ٥-٢جدول 
ک يدر  ينيکارآفر ياس کليز مقيهشتگانه و ن يهايژگيهمه و، مطابق جدول مزبور .دهد ينشان م يقو
  .شده اند يطبقه بند  يار قويف تا بسيار ضعيوستار از  بسيپ

  

ينيهشت گانه کارآفر يها يژگيو يا مقوله چهار ينرمها ٥-٢جدول  

  يار قويبس  يقو  فيضع  فيار ضعيبس  مقوله
  ]۵۷-۷۲(  ]۵۱-۵۷(  ]۴۳-۵۱(  ]۱۸-۴۳( متعادل يريسك پذير

  ]۶۰-۶۸(  ]۵۵-۶۰(  ]۴۹-۵۵(  ]۱۷-۴۹( يرونيكانون كنترل ب
  ]۵۳-۶۰(  ]۴۸-۵۳(  ]۴۴-۴۸(  ]۱۵-۴۴( تياز به موفقين

  ]۴۳-۵۲(  ]۳۸-۴۳(  ]۳۴-۳۸(  ]۱۳-۳۴( يسالست فكر
  ]۳۰-۳۲(  ]۲۸-۳۰(  ]۲۵-۲۸(  ]۸-۲۵( ييعملگرا
  ]۲۶-۴۴(  ]۲۲-۲۶(  ]۱۸-۲۲(  ]۱۱-۱۸( ابهامتحمل 

  ]۲۳-۲۸(  ]۲۱-۲۳(  ]۱۹-۲۱(  ]۷-۱۹( ياپردازيرو
  ]۲۱-۲۴(  ]۱۹-۲۱(  ]۱۶-۱۹(  ]۶-۱۶( يچالش طلب

  ] ۳۰۳-۳۸۰(  ] ۲۸۳-۳۰۳(  ]۲۶۴-۲۸۳(  ]۹۵-۲۶۴(  ينيکارآفر
  

  قيتحق يها هيفرض

   .نانه هستنديکارآفر يتيشخص يها يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر: يه اصليفرض

  .سک هستنديل به ريتما يدارا اينترنتينان يكارآفر .۱
 .هستند يرونبيکنترل کانون  يدارا اينترنتينان يكارآفر .۲
  .هستندنياز به موفقيت  يدارا اينترنتينان يكارآفر .۳
 . هستندسالست فکري داراي  اينترنتيكارآفرينان  .۴
 . هستندعمگرايي داراي  اينترنتيكارآفرينان  .۵
  .تحمل ابهام هستند يدارا اينترنتينان يكارآفر .۶
  .هستند ياپردازيرو يدارا اينترنتينان يكارآفر .۷
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 . هستندچالش طلبي داراي  اينترنتيكارآفرينان  .۸
  

  داده ها يابزار گردآور

باشد و از نظر نوع پرشسنامه  ين پژوهش پرسشنامه ميمورد استفاده در ا يداده ها يابزار گرد آور
د و در يگرد يطراح Google Docs ينترنتيس اين پرسشنامه با استفاده از سرويا .باشد يم ينترنتيا

  .ار شرکت کنندگان قرار گرفتياخت

  

  ينترنتيپرسشنامه ابا  ييآشنا

ن يمناسبتر .دا کرده انديپ يقاتيمختلف تحق يفراوان در حوزه ها يکاربردها ينترنتيا يپرسشنامه ها
نترنت است که پاسخ دهندگان يا يصفحه وب و قراردادن آن بر روک يه پرسشنامه به صورت يوه تهيش
  .ن به پرسشنامه پاسخ دهنديتوانند به صورت آنال يم

رخط يا زيا با پررنگ يو ) در مورد سئواالت باز(پ کردن يخود را با تا يتوانند پاسخها يپاسخ دهندگان م
ن يس آناليتابيک ديتال در يجيپاسخ ها بصورت د کنند ومشخص دار کردن در مورد سئواالت بسته 

  .ره خواهند شديذخ

  .الزم است  ييابزارها و مهارتها ن نوع پرسشنامه تحت وبيه ايته يبرا

 يکه برا يياز نرم افزارها يکيا استفاده از ي html  زبان يبا استفاده از کدها  صفحه وب يطراح ييتوانا  .١
کنند  يکاربر پسند فراهم م يکيصفحات وب واسطه گراف يطراح

  .Dreamweaver اي  FrontPage  رينظ

ن سرور يا .کرد يآن بارگذار يکه بتوان صفحه وب پرسشنامه را بر رو  نترنتيک سرور ايبه  يدسترس  .٢
ا يباشد و   CGI  ايPHP رينظ ييپت هايبان اسکريا پشتيکند مثال  يبانيخدمات خاص پشت يد از برخيبا
 Microsoft FrontPage Server و  Active Server Page اي  ASP سوم بهنکه از صفحات مويا

Extensions  کند يبانيپشت.  

  .است يز ضروريفوق ن ينترنتيا يهاياز فناور يکيبا   يسيمهارت برنامه نو يقدر   .٣



٨٨ 

 

ره يافت و ذخيدر يبرا يوه ايتدارک ش يمسئله اصل .ستين يخود کار مشکل يصفحه وب به خود يطراح
افت شده و يدر يو يد پاسخ هايباکند  يک ميکل  Submitعالمت يکه پاسخگو رو يزمان .پاسخهاست

نکه به يا ايره شوند و يذخ يک بانک اطالعاتيا يل يک فايمثال  ييجا ش شده و دريآرا يبا نظم مشخص
  .است رين کار به طرق مختلف امکان پذيا .ل به محقق ارسال شونديميق ايمثال از طر عنوان

  

  يريابزار اندازه گ ييروا

 يتيشخص يها يژگيابزار سنجش و كتاب مستند به پرسشنامه معرفي شده درنا ين پرسشنامه عيا ييروا
  .باشديم )۱۳۸۶ ،جينائ و يزال ( يرانينان ايكارآفر

بتواند ، يريگ مطرح است که ابزار اندازه يهمزمان استفاده شده است و هنگام يينامه از روا ن پرسشيدر ا
نکه هدف يز کند و به هر حال با توجه به اياز هم متما، را که با هم تفاوت دارند ييها به نحو مطلوب آزمون

همزمان مطرح شده است و  ييروا، نجاين در ايبنابرا، باشد ينان مير کارآفرينان از غيکارآفر ييابزار شناسا
آزمون  و يزيل مميک تحليب از تکنيهمزمان به ترت ييروا يو به منظور بررس .رديگ يقرار م يمورد بررس

t مستقل استفاده شده است.  

  

  يريابزار اندازه گ ييايپا

ساخته شده  يسنجش صفت يکه برا يريگ له اندازهين است که وسيا يريگ ابزار اندازه ييايمقصود از پا
 يياين پاييبه منظور تع .)۱۳۱، ۱۳۷۷، ايحافظ ن(د يارائه نما يج مشابهيط مشابه نتايدر شرا ،است
  .کرونباخ استفاده شده است يمربوطه از آزمون آلفا يها نامه ق پرسشيشده از طر يجمع آور يها داده

(كرونباخ  يق از روش آلفاين تحقيدر ا يريگ ت اعتماد ابزار اندازهيمحاسبه قابل يبرا

)1(
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از  يريگ ر اندازهزااب يدرون يمحاسبه هماهنگ ين روش برايا .شده استاستفاده ) 

ن يدر ا .رود يد بكار منكن يم يريگ مختلف را اندازه يها صهيكه خص ييها ا آزمونيها  نامه جمله پرسش
  .ا آزمونينامه  پرسش يها ر مجموعه سؤاليتعداد ز=  i : روش
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2
i
s   =ر آزمون يانس زيوارi2          .ام

s  =انس كل آزمونيوار  

 SPSS  يط نرم افزاريمورد نظر را که از مح يبدست آمده از نمونه مقدمات، کرونباخ يب آلفايضر
در  يکرونباخ مورد يج آزمون آلفاين با توجه به نتايهمچن، است% ۹۲ده است برابر با ياستخراج گرد

نامه  در پرسش .ابديش يافزا ينامه به اندازه معنا دار اعتبار پرسش، نامه وجود ندارد که با حذف آن پرسش
که  يياست  و از آنجا% ۹۲به دست آمده برابر با  يب آلفايضر، قين تحقيمورد استفاده در ا يتميآ ۹۵
 يکاف ييايپا ينامه دارا پرسش ،جه گرفتيتوان نت يباشد لذا م يبزرگتر م ۶بدست آمده از  يب آلفايضر

  .باشد يم

  

 يريروش نمونه گ

با مشاهده  .ل انتخاب شده استيه تحليمشاهده و تجز يباشد که برا ياز جامعه م ينمونه گروه کوچکتر
 ينيمشخصات کل جامعه استنتاج مع توان از يم، ک جامعه انتخاب شده استيکه از  يمشخصات نمونه ا

وجود  يمتداول يها روش يعلوم رفتار يها در پژوهش يريگ نمونه يبرا .)۲۴ص۱۳۷۱، بست(بدست آورد 
، يا طبقه يريگ نمونه، افتهينظام  ينمونه تصادف، ساده يتصادف يريگ ن جمله نمونهدارند که از آ

ن پژوهش از يکه در ا) ۱۳۷۹، يآذر و مومن( .باشند يم يا چند مرحله يريگ و نمونه يا خوشه يريگ نمونه
   .ساده استفاده شده است يتصادف يريگ روش نمونه

  

 ها ل دادهيه وتحليتجز يموردنظر برا يروشها

و  يفيبه دو شكل توص يآمار يها از روشق يات تحقيق و آزمون فرضيتحق يها ل دادهيه و تحليتجز يبرا
 يها يژگيف وين و توصييبه تب يفيدر ابتدا با استفاده از آمار توصخواهد شد كه استفاده  ياستنباط

ق از آمار يات تحقيفرض يبررس يو سپس براشود  يمپرداخته  ينترنتينان ايهشت گانه کارآفر يتيشخص
ل ياز آنها به دل يآزمونها تعداد کم يباشد که در برخ يعدد م ۱۲۰تعداد نمونه  گردد ياستفاده م ياستنباط

م جداول يتنظ، انجام دادن محاسبات يبرا، به عالوه .معتبر نبودن توسط نرم افزار در نظر گرفته نشده اند
  .استفاده شده است SPSSها از نرم افزار  هيو آزمون فرض يفراوان
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 ،تيجنس ،مانند سن( يجامعه آمار يت شناختيجمع يرهايق ابتدا متغيتحق يافته هايل جامع يتحل يبرا
، يتک نمونه ا T يسپس با استفاده از آزمونها، شده يبررس) الت و سابقه كار پاسخ دهندگانيتحص

 يبررس ينترنتينان اينانه کارآفريت كارآفريك و كل شخصينانه به تفكيهشت گانه كارآفر يهايژگيو
   .ده استيگرد

 يهايژگيو يو آزمون همبستگ crosstab، دمنيانس فريل واريج آزمون تحليسرانجام با استفاده از نتا
  .شده است ينانه آنها رتبه بنديكارآفر يتيشخص
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  چهارم فصل

  

  تجزيه و تحليل 

  داده هاي تحقيق
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  قيتحق يل داده هايه و تحليتجز :فصل چهارم

  مقدمه

با  يو استنباط يفيها از نظر توص اطالعات حاصل از پرسشنامه، يآمار ين فصل بر اساس آزمونهايدر ا
  .ل قرار گرفته استيه و تحليمورد تجز SPSSافزار  كمك  نرم

 ،تيجنس ،مانند سن( يجامعه آمار يت شناختيجمع يرهايق ابتدا متغيتحق يهاافته يل جامع يتحل يبرا
، يتک نمونه ا t يسپس با استفاده از آزمونها، شده يبررس) الت و سابقه كار پاسخ دهندگانيتحص

 يبررس ينترنتينان اينانه کارآفريت كارآفريك و كل شخصينانه به تفكيهشت گانه كارآفر يهايژگيو
   .ده استيگرد

 يهايژگيو يو آزمون همبستگ crosstab ،دمنيانس فريل واريج آزمون تحليسرانجام با استفاده از نتا
  .ل قرار گرفته استيه و تحلين انها مورد تجزيشده و روابط ب ينانه آنها رتبه بنديكارآفر يتيشخص

  

   يت شناختيجمع يرهايل متغيه و تحليتجز

 يفيل توصيه و تحليان مورد تجزيگو پاسخ يشناخت تيجمع يها يژگيمربوط به و يها ن قسمت دادهيدر ا
   .گردد ير ارائه ميبه شرح ز يدرصد و جداول آمار، يصورت فراوان ج بهيقرار گرفته و نتا

 

 و دباش يسال م ٣٠سال تا  ٢٢ن سن ين سن شرکت کنندگان جوانان بيشتريبنتايج آماري  مطابق
 ٢٩همچنين نيمي از شركت كنندگان داراي سن باالي  .سال است ٣٠ ميانگين سن كارآفرينان اينترنتي
سال   ٢٥بيشترين تعداد شركت كنندگان در سن  و سال مي باشند ٢٩سال و نيمي داراي سن كمتر از 

مجموع اين اطالعات بيانگر اين موضوع است كه كارآفرينان اينترنتي در ايران را افراد جوان . بوده اند
   .تشكيل مي دهند

يكي از الزامات . سال تشکيل مي دهند ١٠سال و  ٥تجربه کاري کارآفرينان اينترنتي را ميزان بيشترين 
جدول فوق نيز نشان مي دهد كه اكثر . كارآفرين بودن داشتن سابقه فعاليت در كسب و كار است

ات در فعاليتهاي كارآفرينان اينترنتي سابقا در كارهاي ديگري مشغول فعاليت بوده اند و با كسب تجربي
سال در نظر  ٣٠اگر ميانگين سن کار کردن را براي يک فرد  .ديگر به فعاليت در اينترنتي روي آورده اند

سال تجربه کاري  ١٠تا  ٥بگيريم اين ميزان تجربه کاري در ميان کارآفرينان اينترنتي که اکثرا حدود 
زيادي براي کار کردن دارند و همچنين نشان دارند نشان مي دهد که اين طيف از کارآفرينان هنوز وقت 
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دهنده اين است که نسل جديد با اينترنت آشنايي زيادي دارند و در آينده نقش زيادتري در فعاليت هاي 
کارآفريني و اقتصادي جامعه خواهند داشت که لزوم برنامه ريزي و سياست گذاري مناسب براي اين 

تحصيالت  .ارتهاي کسب و کار به ايشان را نمايان مي سازدکارآفرينان  اينترنتي در جهت آموزش مه
كارآفرينان اينترنتي بصورت غالب در سطح ليسانس و فوق ليسانس مي باشد كه اين نشان دهنده تاثير 
  .تحصيالت دانشگاهي در يادگيري مهارتهاي مربوط به كارآفريني و كسب و كار در اينترنت مي باشد

) نفر ٦٠(درصد  ٥٠.٤رينان اينترنتي ميزان تحصيالت آنها فوق ليسانس، کارآف) نفر ٣٨(درصد  ٣١.٩
داراي تحصيالت ) نفر ٥(درصد ٤.٢فوق ديپلم و ) نفر ٥(درصد ٤.٢ديپلم، ) نفر ٦(درصد  ٥ليسانس، 

داراي تحصيالت باالتر از ) نفر ١(درصد  ٠.٨داراي تحصيالت دکتري و ) نفر ٤(درصد  ٣.٤زيرديپلم و  
  .دکتري هستند

مشاهده  .با توجه به نتايج بيشترين سطح تحصيالت کارآفرينان اينترنتي ليسانس و فوق ليسانس مي باشد
  .شرکت کنندگان داراي تحصيالت ليسانس يا فوق ليسانس مي باشند% ۸۰که بيش از  شد

براي  از آنجا که فرصت گرا بودن الزمه کارآفرين بودن است و محيط اينترنت فرصتهاي بسيار زيادي را
اين آمار نشان مي دهد که قشر تحصيلکرده و جوان کشور داراي آشنايي . کسب و کار ايجاد نموده است

خانمهاي  .بيشتري با محيط اينترنت مي باشند و اکثر کارآفرينان اينترنتي در اين طيف قرار دارند
ليسانس يا فوق  کارآفرين اينترنتي داراي تحصيالت دانشگاهي مي باشند و داراي مدارک تحصيلي

اما در مورد آقايان هم از افراد با تحصيالت پايين تر نيز در ميان شرکت کنندگان . ليسانس مي باشند
  .حضور دارند

 

  ديشرکت جد يانداز س و راهيتاس

 ينيف عـام كـارآفر  يـ طبق تعر .ارائه نموده اند ينياز كارآفر يار مختلفيف بسيتعار ينيصاحبنظران كارآفر
  .شوند ين شناخته ميكسب و كار نموده اند كارآفر يكه اقدام به راه انداز ياشخاص

ا در راه يد يکسب و کار کرده ا يا قبالً اقدام به راه اندازيآ"ن سوال که يپاسخ به ا يع فراوانيل توزيجدول ذ
  .دهد يرا نشان م" د؟ يداشته ا يهمکار يکسب و کار يانداز
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 كار و كسب يانداز راه به اقدام يفراوان عيتوز 1 -4جدول 

  يدرصد تجمع  درصد معتبر  درصد  يفراوان  ؟يراه انداز  فيرد

 16.5 16.5 16.0 19  ريخ  ١

 100.0 83.5 80.7 96 بله  ٢

  100.0 96.6 115  جمع  ٣

   3.4 4  بدون پاسخ  ٤

   100.0 119  جمع  ٥

کسب و کار نموده اند  يانداز قبال اقدام به راه ينترنتينان ايکارآفر) نفر ٩٦(درصد ٨٠.٧ فوقمطابق جدول 
  .اند ز به سوال فوق پاسخ ندادهينفر ن ٤ .کسب و کار ننموده اند يز اقدام به راه اندازين) نفر١٩(درصد  ١٦و 

  
 كار و  كسب يانداز راه به اقدام تجربه يفراوان عيتوز 1 - 4نمودار 
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راه  يتجربه قبل%) ٨٠ش از يب( ينترنتينان ايشود که خوشبختانه اکثر کارآفر يدر نمودار باال مشاهده م

ف از ين طيان ايدر م ينين نشان دهنده باال بودن قصد کارآفريباشند و ا يکسب و کار را دارا م يانداز

نان يشود که کارآفر يکسب و کار باعث م يدر راه انداز ياز آنجا که تجربه قبل .باشد ينان ميکارآفر

د يجد يبتوانند کسب و کار ها يا نا موفق قبليموفق  يات کسب و کارهايبتوانند با استفاده از تجرب

 .کنند و احتمال شکست خود را کاهش دهند يراه انداز يشتريخود را با اطالعات ب ينترنتيا

 

  نيا مهارت معيداشتن تخصص 

 ينترنتيا ينيت در كارآفريموفق يط الزم برايشرا كسب و كار جزء يك مهارت خاص در راه اندازيداشتن 
 يابيبازار ييتوانا ،ينترنتيا يتهايوب سا يطراح ،يسيتوان به برنامه نو ين مهارتها مياز جمله ا .باشد يم

  .نترنت اشاره نموديق ايو فروش از طر
  .دهد يرا نشان م" د؟ ين هستيا تخصص معيمهارت  يا دارايآ"پاسخ به سوال  يع فراوانيل توزيجدول ذ

  
 نيمع مهارت اي تخصص داشتن يفراوان عيتوز 2 -4جدول 

  يدرصد تجمع  درصد معتبر  درصد  يفراوان  ؟يراه انداز  فيرد

 2.6 2.6 2.5 3  ريخ  ١

 100.0 97.4 94.1 112 بله  ٢

  100.0 96.6 115  جمع  ٣

   3.4 4  بدون پاسخ  ٤

   100.0 119  جمع  ٥

  
  

و  باشند يمن يا تخصص معيمهارت  يدارا ينترنتينان ايکارآفر) نفر ١١٢(درصد ٩٤.١ فوقمطابق جدول 
 .اند ز به سوال فوق پاسخ ندادهينفر ن ٤ .باشند ينم نيا تخصص معيمهارت  يداراز ين) نفر٣(درصد  ٢.٥
   نما
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 نيمع تخصص اي مهارت داشتن يفراوان عيتوز 3 - 4نمودار 

  
  

  

  يآمار يج آزمونهاينتا يبررس

دمن و آزمون يفر يت بنديآزمون الو ، crosstabآزمون ، )tآزمون (ن يانگين بخش چهار آزمون ميدر ا
 يان ميج هر آزمون بيات و نتاييب جزيد که به ترتيآزما يقات را ميات تحقيرسون  فرضيپ يهمبستگ

   .شود
 يهايژگيابزار سنجش و"نانه كه در كتاب يكارآفر يهايژگيو ييفوق از ابزار شناسا يانجام آزمونها يبرا

ك پرسشنامه ين ابزار شامل يا .استفاده شده است )۱۳۸۶، يج و زاليكردنائ( رانينان ايكارآفر يتيشخص
ن يدر ا .شده است يطراح  يرانينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيسنجش و يو استاندارد است كه برا يبوم

  :شود يم ير بررسياز هشت بعد ز يرانينان ايت كارآفريابزار شخص
  

 يريسك پذير .۱

 كانون كنترل .۲

 تياز به موفقين .۳
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 يسالست فكر .۴

 ييعملگرا .۵

 تحمل ابهام .۶

 ياپردازيرو .۷

 يچالش طلب .۸

  
  .رنديگ يل قرار ميه و تحليشده در فصل سوم مورد تجز ين پرسشنامه با استفاده از ابزار معرفيج اينتا
  

  )tآزمون ( ١نيانگيج آزمون مينتا

ج بدست آمده از شرکت يتوان نتا يشود م يانجام مSPSS ن و نرم افزار يانگيبا استفاده  از آزمون م
 يتيشخص يهايژگيابزار سنجش و"استاندارد ارائه شده در کتاب  يق را با شاخصهاين تحقيکنندگان در ا

نان يا کارآفريب قضاوت نمود که آين ترتيسه نمود و به ايمقا) ۱۳۸۶، يزالو ج يكردنائ( رانينان ايكارآفر
ج آزمون ينتا يدر ادامه به بررس .ريا خيباشند يم ينيهشت گانه کارآفر يهايژگيک از ويهر يدارا ينترنتيا
  .شود ين پرداخته ميانگيم

سنجش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان ايراني که در کتاب فوق براي استاندارد بومي اين شاخص هاي 
   ) ٢٢٨، صفحه ١٣٨٦كردنائيج و همکاران، (  :معرفي شده اند مي باشند

  .مي باشد ۵۱شاخص استاندارد ريسک پذيري کارآفرينان ايراني برابر 
  .مي باشد ۵۵کارآفرينان ايراني برابر کانون کنترل بيروني شاخص استاندارد 
  .مي باشد ۴۸کارآفرينان ايراني برابر نياز به پيشرفت شاخص استاندارد 
  .مي باشد ۳۸کارآفرينان ايراني برابر سالست فکري شاخص استاندارد 
  .مي باشد ۲۸کارآفرينان ايراني برابر عمل گرايي شاخص استاندارد 
  .مي باشد ۲۲کارآفرينان ايراني برابر تحمل ابهام شاخص استاندارد 

  .مي باشد ۲۱کارآفرينان ايراني برابر رويا پردازي استاندارد شاخص 
  .مي باشد ۱۹کارآفرينان ايراني برابر  چالش طلبيشاخص استاندارد 
  .مي باشد ۲۸۳کارآفرينان ايراني برابر  ويژگي کلي کارآفرينيشاخص استاندارد 

  

                                                           
1 One-Sample T test 
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 ينترنتينان ايدر كارآفر يريسك پذير يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۵۱برابر  ينترنتينان ايكارآفر يريسك پذيزان ريم

  باشد   ينم ۵۱برابر  ينترنتينان ايكارآفر يريسك پذيزان ريم
  

ن مطابق يهمچن .باشد يم ٥٢.٣٥٥٤برابر  ينترنتينان ايکارآفر يريسک پذين ريانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم ١.٤٧٢محاسبه شده برابر   t ۱۱- ۴جدول شماره 

  
 يريسك پذير يژگيو -يآزمون تك نمونه ا يآماره ها 4 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 
 ٩٢٠٦٠.  ١٠.١٢٦٥٨  ٥٢.٣٥٥٤  ١٢١ يريسك پذير

  
د يبا يم يريسك پذير يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم

 .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

 

  يريسك پذير يژگيو - يج آزمون تك نمونه اينتا 5 -4جدول 

 ۵۱ = مقدار آزمون 
جه ينت

  آزمون

  متغيرنام 
T  محاسبه

  شده
درجه 

 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  %۵زان خطا يم

  H0رد 
  نيحد پائ  حد باال

سك ير
 يريپذ

٣.١٧٨١  ٤٦٧٣.-  ١.٣٥٥٣٧  ١٤٤.  ١٢٠  ١.٤٧٢ 

 
آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم

با  ينترنتينان ايكارآفر يرين خطرپذيانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۵ يزان خطايم
   .شود يرد م ۵۱شاخص استاندارد 

H0: µR=٥١ 

H1: µR≠٥١ 
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سك ين ريانگيملذا  ،باشد يمثبت م يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د
به عبارت  .باشد يحداقل قابل قبول م يريباالتر از شاخص استاندارد خطرپذ ينترنتينان ايكارآفر يريپذ
  .ر هستنديسك پذير ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يد
  
 

  ينترنتينان ايدر كارآفر يرونيج آزمون كانون كنترل بينتا

   باشد   يم ۵۵برابر  ينترنتينان ايكارآفر يرونيزان كانون كنترل بيم

  باشد   ينم ۵۵برابر  ينترنتينان ايكارآفر يرونيزان كانون كنترل بيم
  

ن يهمچن .باشد يم ٥٨.٤١٠٣برابر  ينترنتينان ايکارآفر يرونين كانون كنترل بيانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم ٤.٨٧١محاسبه شده برابر   t، مطابق جدول شماره

  
  يرونيب كنترل كانون يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها هآمار 6 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 

 ٧٠٠١١.  ٧.٥٧٢٨١  ٥٨.٤١٠٣  ١١٧ يرونيكانون كنترل ب

 
 يم يرونيكانون كنترل ب يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم  
 .شودسه يزان خطا مقايآزمون با م يد سطح معناداريبا

 

 يرونيب كنترل كانون يژگيو -يا نمونه تك آزمون جينتا 7 -4جدول 

  
 ۵۵ =مقدار آزمون

جه ينت
  آزمون

  متغيرنام  
T  محاسبه

  شده
درجه 

 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

كانون كنترل 
 يرونيب

٤.٧٩٦٩  ٢.٠٢٣٦  ٣.٤١٠٢٦  ٠٠٠.  ١١٦  ٤.٨٧١ 

H0: µC=٥٥ 

H1: µC≠٥٥ 



١٠٠ 

 

 
آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم

نان يكارآفر يرونين كانون كنترل بيانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم
   .شود يرد م ۵۵با شاخص استاندارد  ينترنتيا

ن كانون يانگيملذا  ،باشد يمثبت م يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به ايطرف داز 
 يحداقل قابل قبول م يرونيباالتر از شاخص استاندارد كانون كنترل ب ينترنتينان ايكارآفر يرونيكنترل ب

كانون كنترل  يدارا ينترنتيانان يتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد
  .هستد يرونيب

  

 ينترنتينان ايشرفت در كارآفرياز به پين يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۴۸برابر  ينترنتينان ايشرفت كارآفرياز به پيزان نيم

  باشد   ينم ۴۸برابر  ينترنتينان ايشرفت كارآفرياز به پيزان نيم
  

ن مطابق يهمچن .باشد يم ٥١.٦برابر  ينترنتينان ايشرفت کارآفرياز به پين نيانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم ٥.٣٧٨محاسبه شده برابر  t، جدول شماره

  
 شرفتيپ به ازين يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره 8 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 
 ٠.٦٧٠٠٨  ٧.٢١٦٩٨  ٥١.٦٠٣٤  ١١٦ شرفتياز به پين

 
د يبا يشرفت مياز به پين يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم  

  .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار
  
  
  
  
 

H0: µA=٤٨ 

H1: µA≠٤٨ 



١٠١ 

 

  

 شرفتيپ به ازين يژگيو -يا نمونه تك آزمون جينتا 9 -4جدول 

  
 ۴۸ =مقدار آزمون

جه ينت
  آزمون

  متغيرنام  
T  محاسبه

  شده
درجه 

 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

از به ين
 شرفتيپ

٤.٩٣٠٧  ٢.٢٧٦١  ٣.٦٠٣٤٥  ٠.٠٠٠  ١١٥  ٥.٣٧٨ 

 
آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم ينشان منطور كه جدول باال اهم

نان يشرفت كارآفرياز به پين نيانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم
   .شود يرد م ۴۸با شاخص استاندارد  ينترنتيا

از به ين نيانگيملذا  ،باشد يممثبت  يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د
به  .باشد يشرفت حداقل قابل قبول مياز به پيتر از شاخص استاندارد نباال ينترنتينان ايشرفت كارآفريپ

 شرفتياز به پين يژگيو يدارا ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يعبارت د
  .هستند

  
  

 ينترنتينان ايدر كارآفر يسالست فكر يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۳۸برابر  ينترنتينان ايكارآفر يسالست فكرزان يم

  باشد   ينم ۳۸برابر  ينترنتينان ايكارآفر يسالست فكرزان يم
  

ن مطابق يهمچن .باشد يم ٣٦.١برابر  ينترنتينان ايکارآفر يسالست فكرن يانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم ١.٥٩١-محاسبه شده برابر  t، جدول شماره

  

H0: µM=٣٨ 

H1: µM≠٣٨ 



١٠٢ 

 

 يفكر سالست يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره 10 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 
 ١.١٩١١٩  ١٣.٢٦٤٥٥  ٣٦.١٠٤٨  ١٢٤ يسالست فكر

 

د يبا يم يسالست فكر يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گيتصماما به منظور   
 .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

   

 يفكر سالست يژگيو - يا نمونه تك آزمون جينتا 11 -4جدول 

 ۳۸ = مقدار آزمون 
جه ينت

  آزمون

  متغيرنام 
T  محاسبه

  شده
درجه 

 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  %۵زان خطا يم

  H0رد 
  نيحد پائ  حد باال

سالست 
 يفكر

-٠.٤٦٢٧  ٤.٢٥٣١-  ١.٨٩٥١٦-  ٠.١١٤  ١٢٣  ١.٥٩١ 

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم ينطور كه جدول باال نشان ميهم
با  ينترنتينان ايكارآفر يسالست فكرن يانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۳۸شاخص استاندارد 
ن يانگيملذا  ،باشد يمثبت ممنفي و  يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د

 يحداقل قابل قبول م يتر از شاخص استاندارد سالست فکرپايين ينترنتينان ايكارآفر يسالست فكر
 يسالست فكر يدارا ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد

  .نمي باشند
  

 ينترنتينان ايدر كارآفر ييعمل گرا يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۲۸برابر  ينترنتينان ايكارآفر ييزان عمل گرايم

  باشد   ينم ۲۸برابر  ينترنتينان ايكارآفر ييزان عمل گرايم

H0: µP=٢٨ 

H1: µP≠٢٨ 



١٠٣ 

 

ن مطابق جدول يهمچن .باشد يم ٢٩.٥برابر  ينترنتينان ايکارآفر يين عمل گرايانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم  ٥.٩٢٧محاسبه شده برابر   t، شماره

  

 ييگرا عمل يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره12 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 

 ٢٥٠٠١.  ٢.٦٢٢١٨  ٢٩.٤٨١٨  ١١٠ ييعمل گرا

 

د يبا يم ييعمل گرا يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم    
 .شودسه يزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

 
 

 ييگرا عمل يژگيو - يا نمونه تك آزمون جينتا 13 -4جدول 

 ۲۸ =مقدار آزمون 
جه ينت

  آزمون

  متغيرنام 
T  محاسبه

  شده
درجه 

 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  %۵زان خطا يم

  نيحد پائ  حد باال  H0رد 

 ١.٩٧٧٣  ٩٨٦٣.  ١.٤٨١٨٢  ٠.٠٠٠  ١٠٩  ٥.٩٢٧ ييعمل گرا

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم
با  ينترنتينان ايكارآفر يين عمل گرايانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۲۸شاخص استاندارد 
ن عمل يانگيملذا  ،باشد يمثبت م يبرآورد فاصله ا ين و باالييپان كه حد يگر با توجه به اياز طرف د

به عبارت  .باشد يحداقل قابل قبول م ييباالتر از شاخص استاندارد عمل گرا ينترنتينان ايكارآفر ييگرا
  .عمل گرا هستند ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يد
  
  



١٠٤ 

 

 ينترنتينان ايتحمل ابهام در كارآفر يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۲۲برابر  ينترنتينان ايزان تحمل ابهام كارآفريم

  باشد   ينم ۲۲برابر  ينترنتينان ايزان تحمل ابهام كارآفريم
  

جدول  ن مطابقيهمچن .باشد يم ٣٠.٥برابر  ينترنتينان اين تحمل ابهام کارآفريانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم  ١٣.٨٦٣ محاسبه شده برابر  t، شماره

  
 ابهام تحمل يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره14 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 
 ۰.۶۱۸۰۰  ٦.٥١١٠٠  ٣٠.٥٦٧٦  ١١١ تحمل ابهام

 

د يبا يتحمل ابهام م يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گيتصم اما به منظور    
 .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

 
 

 ابهام تحمل يژگيو - يا نمونه تك آزمون جينتا 15 -4جدول 

  
 ۲۲ =مقدار آزمون

جه ينت
  آزمون

نام  
  متغير

T  محاسبه
  شده

درجه 
 يآزاد

سطح 
  يمعنادار

تفاضل 
 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

تحمل 
 ابهام

٩.٧٩٢٣  ٧.٣٤٢٨  ٨.٥٦٧٥٧  ٠.٠٠٠  ١١٠  ١٣.٨٦٣ 

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم
با  ينترنتينان اين تحمل ابهام كارآفريانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۴۸شاخص استاندارد 

H0: µA=٢٢ 

H1: µA≠٢٢ 



١٠٥ 

 

ن تحمل يانگيملذا  ،باشد يم مثبت يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د
به عبارت  .باشد يابهام حداقل قابل قبول متر از شاخص استاندارد تحمل باال ينترنتينان ايابهام كارآفر

  .هستند تحمل ابهام يژگيو يدارا ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يد

 

  

 ينترنتينان ايدر كارآفر يا پردازيرو يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۲۱برابر  ينترنتينان ايكارآفر يا پردازيزان رويم

  باشد   ينم ۲۱برابر  ينترنتينان ايكارآفر يا پردازيزان رويم
  

ن مطابق جدول يهمچن .باشد يم ٢٣.٨برابر  ينترنتينان ايکارآفر يا پردازين رويانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم  ٨.٥٦٩محاسبه شده برابر   t، زير

  
 يپرداز ايرو يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره 16 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 

 ٣٢٢٧٥.  ٣.٤٠٠٤١  ٢٣.٧٦٥٨  ١١١ يا پردازيرو

 

د يبا يم يا پردازيرو يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم    
 .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يمعنادارسطح 

 

  
  
  
 

H0: µD=٢١ 

H1: µD≠٢١ 



١٠٦ 

 

 يپرداز ايرو يژگيو -يا نمونه تك آزمون جينتا17 -4جدول 

 ۲۱ =مقدار آزمون  

جه ينت
  آزمون

  يسطح معنادار يدرجه آزاد  محاسبه شده T  متغيرنام  
تفاضل 

 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

 ٣.٤٠٥٤  ٢.١٢٦١  ٢.٧٦٥٧٧  ٠.٠٠٠  ١١٠  ٨.٥٦٩ يا پردازيرو

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم
با  ينترنتينان ايكارآفر يا پردازين رويانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۲۱شاخص استاندارد 
ا ين رويانگيملذا  ،باشد يمثبت م يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د

به عبارت  .باشد يحداقل قابل قبول م يا پردازيباالتر از شاخص استاندارد رو ينترنتينان ايكارآفر يپرداز
  .باشنديم يا پردازيرواراي ويژگي د ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يد
 

 

 ينترنتينان ايدر كارآفر يچالش طلب يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۱۹برابر  ينترنتينان ايكارآفر يزان چالش طلبيم

  باشد   ينم ۱۹برابر  ينترنتينان ايكارآفر يزان چالش طلبيم
  

ن مطابق جدول يهمچن .باشد يم ١٩.٩برابر  ينترنتينان ايکارآفر ين چالش طلبيانگيم، ريمطابق جدول ز

  باشد يم ٢.٦٦٧محاسبه شده برابر  t، شماره

  

H0: µCh=١٩ 

H1: µCh≠١٩ 



١٠٧ 

 

  

  

 يطلب چالش يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره 18 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 

 ٣٤١٤١.  ٣.٦١٣١٧  ١٩.٩١٠٧  ١١٢ يچالش طلب

 

د يبا يم يچالش طلب يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم    
 .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

 
 

 يطلب چالش يژگيو -يا نمونه تك آزمون جينتا 19-4جدول 

 ۱۹ =مقدار آزمون  

جه ينت
  آزمون

  يسطح معنادار يدرجه آزاد  محاسبه شده T  متغيرنام  
تفاضل 

 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

 ١.٥٨٧٢  ٠.٢٣٤٢  ٠.٩١٠٧١  ٠.٠٠٩  ١١١  ٢.٦٦٧ يچالش طلب

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم
با  ينترنتينان ايكارآفر ين چالش طلبيانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۱۹شاخص استاندارد 
ن چالش يانگيملذا  ،باشد يم مثبت يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د

به عبارت  .باشد يحداقل قابل قبول م يتر از شاخص استاندارد چالش طلب باال ينترنتينان ايكارآفر يطلب
  .هستندچالش طلب  ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يد
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 ينترنتينان ايدر كارآفر ينيكارآفر يكل يژگيج آزمون وينتا

   باشد   يم ۲۸۳برابر  ينترنتينان ايدر كارآفر ينيزان کارآفريم

  باشد   ينم ۲۸۳برابر  ينترنتينان ايكارآفر ينيزان کارآفريم
  

ن يهمچن .باشد يم ٢٨٣.٣٦برابر  ينترنتينان ايکارآفر ينيکارآفر يکل يژگين ويانگيم، ريمطابق جدول ز

  .باشد يم ٠.٠٤٨محاسبه شده برابر  t، مطابق جدول شماره

  
 ينيكارآفر يژگيو -يا نمونه تك آزمون يها آماره 20 -4جدول 

  نيانگياستاندارد م يخطا  اريانحراف مع  نيانگيم  تعداد نمونه  متغيرنام 
 ٧.٣٢١١٨  ٨١.٥٢٥٢٢  ٢٨٣.٣٥٤٨  ١٢٤ ينيکارآفر

 

د يبا يم ينيکارآفر يکل يژگياز و ينترنتينان ايكارآفر يدر مورد برخوردار يريم گياما به منظور تصم    
  .سه شوديزان خطا مقايآزمون با م يسطح معنادار

  
  

 ينيكارآفر يژگيو - يا نمونه تك آزمون جينتا 21 -4جدول 

 ۲۸۳ = مقدار آزمون  

جه ينت
  آزمون

  يسطح معنادار يآزاددرجه   محاسبه شده T  متغيرنام  
تفاضل 

 نيانگيم

  H0رد   %۵زان خطا يم
  نيحد پائ  حد باال

 ١٤.٨٤٦٧  ١٤.١٣٧٠-  ٠.٣٥٤٨٤  ٠.٩٦١  ١٢٣  ٠.٠٤٨ ينيکارآفر

 

آزمون كوچكتر از  يچون سطح معنادار%  ۹۵نان يدهد در سطح اطم يطور كه جدول باال نشان م نيهم
 ينترنتينان ايدر كارآفر ينين کارآفريانگيم يلذا فرض برابر ،است) نوع اول يخطا% (۰.۰۵ يزان خطايم

   .شود يرد م ۴۸با شاخص استاندارد 

H0: µE=٢٨٣ 

H1: µE≠٢٨٣ 
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ن يانگيملذا  ،باشد يمو مثبت  يمنف يبرآورد فاصله ا ين و بااليين كه حد پايگر با توجه به اياز طرف د
به  .باشد يحداقل قابل قبول م ينيتر از شاخص استاندارد کارآفرباال ينترنتينان ايدر كارآفر ينيکارآفر

 يژگيران ويم يمنتخب دارا ينترنتينان ايتوان اظهار نمود كه كارآفر ينان مياطم% ۹۵گر با يعبارت د
 .هستند ينيکارآفر

  

 ايرانينان ير کارآفرين تر از سايکارآفر ينترنتينان ايکارآفر

 ينيشاخص استاندارد كارآفرباالتر و بسيار به نزديک به شركت كنندگان  ينيكارآفر يكل يژگين ويانگيم
ابزار سنجش ويژگيهاي شخصيتي کارآفرينان اينترنتي نوشته دکتر کردنائيج و "معرفي شده در کتاب 

 يباالتر ينيکارآفر يکل يژگيو يشرکت کنندگان دارا سه چهارمحدود  يول، اشدبيم" ۱۳۸۶همکاران، 
انجام  يبرا يرانيجوانان ا يين نشان دهنده توانايباشند که ا يم ينينسبت به شاخص استاندارد کارآفر

  .باشد ينترنت ميط اينانه در محيکارآفر يت هايفعال
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باالتر از شاخص استاندارد  ينيكارآفر يسطح كل يدارا يتنترنينان ايدرصد كارآفر 73ش از يب

راي سطح كلي درصد شركت كنندگان دا 73بيشتر از به عبارت ديگر  .باشند يم ينيكارآفر

ابزار سنجش ويژگيهاي شخصيتي "كه در كتاب  283كارآفريني باالتر از شاخص استاندارد 

  .مي باشندمعرفي شده است،  "كارآفرينان ايراني

به عنوان مثال در  .باشد يم يار خوبيمشابه انجام شده درصد بس يقهايتحق ين درصد نسبت به برخيا
ن منتخب در يان كارآفريو همكاران در مورد دانشجو يدكتر زال يكه توسط آقاديگر ق يك تحقيمورد 

ن نسبت حدود يا) غير از تحقيق تعيين شاخصهاي استاندارد کارآفريني(دانشگاه مازندران انجام شده است 
  .درصد بوده است ۲۰
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  )رهايمتغ يبند تياولو( دمن يج آزمون فرينتا

هشتگانه  يتيشخص يهايژگيدمن با استفاده از نظرات پاسخ دهندگان ويانس فريل واريبه کمک آزمون تحل
  .شود ين آزمون ارائه ميج ايدر ادامه نتا .شود يم يت بندياولو ينيکارآفر

 

  ينترنتينان ايکارآفر ينيکارآفر يهايژگيو يبند تياولو

               :H0       .گر برابرنديكدينانه با  يکارآفرهشتگانه  يهايژگيرتبه و

        :H1  .دارند يدارينانه با هم تفاوت معنيکارآفرهشتگانه  يهايژگيک زوج از ويحداقل 
  

  .دهد يج آزمون مزبور را نشان ميجدول شماره   نتا
  

 ينترنتيا نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيو يبرا دمنيفر آزمون جينتا 22 -4جدول 

  جه آزمونينت  زان خطايم  يدار يسطح معن  يدرجه آزاد  دو محاسبه شده يكا  تعداد نمونه 

 H0 رد ۰۵/۰  ۰.۰۰۰  ۷  ۷۰۳.۰۷۲  ۱۰۵

زان خطا يآزمون كوچكتر از م يدار يدرصد چون سطح معن ٩٥نان يدر سطح اطم، مطابق جدول مزبور
نان يکارآفر يتيشخص يهايژگيگر رتبه ويبه عبارت د .شود يرد مH0  لذا فرض ، )٠.٠٠>٠.٠٥(است

هشتگانه  يهايژگيو يبند تيجدول شماره   اولو، ن روياز ا .)H1(با هم دارند يدار يتفاوت معن، ينترنتيا
 .دهد يدهندگان را نشان م دگاه پاسخياز د ينيکارآفر
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 ينترنتيا نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيو يبرا دمنيفر يبند رتبه 23 -4جدول 

 رهايمتغ فيرد
رتبه 

 نيانگيم

 يرتبه بند

 رهايمتغ

  اول  ٧.٦٥  يرونيكانون كنترل ب ١

  دوم  ٦.٧٥  معقول يريسك پذير ٢

  سوم  ٦.٥٢  شرفتياز به پين  ٣

  چهارم  ٤.٨٧ ييعمل گرا  ٤

 پنجم  ٣.٥٦ تحمل ابهام  ٥

  هشتم  ٣.٤٠ يسالست فكر  ۶

  ششم  ٢.٠٧ يا پردازيرو  ۷

  هفتم ١.١٨ يچالش طلب  ۸

  
و  يرونيكانون كنترل ب يهايژگيو، ن پژوهشيمورد مطالعه در ا يهايژگيان ويطبق جدول فوق در م

اول و دوم قرار  يتهايدر اولو) ٦.٧٥و  ٧.٦٥(ن يانگين رتبه ميشتريب با بيبه ترت معقول يريسك پذير

از به ين يهايژگيو  .اند ت دادهيرها اهمير متغيساشتر از يب يژگين دو ويدارند و پاسخ دهندگان  به ا

ن يانگيبا متحمل ابهام  يژگيو و ٤.٨٧ن رتبه يانگيبا م ييعمل گرا يژگيو و ٦.٥٢ن يانگيبا رتبه م شرفتيپ

در  ٢.٠٧ن رتبه يانگيبا م يا پردازيرو يژگيو و ٣.٤٠با ميانگين رتبه  سالست فكري و ويژگي ٣.٥٦رتبه 

  .ت آخر قرار دارديدر اولو ١.١٨ن رتبه يانگيبا م يچالش طلب يژگيقرار دارند و و يبعد يتهاياولو

  
دهد که  ينشان م ينرنتينان ايکارآفر يتيشخص يهايژگيدمن در مورد ويج آزمون فريبه هرحال نتا

 يم ينترنتينان ايکارآفر يتيشخص يهايژگين ويمهمتر يرونيکانون کنترل بو  يريسک پذير يهايژگيو
   .باشد
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  رسونيپ يآزمون همبستگ

ن يز شناخت ارتباطات بيق و نيات تحقيفرض يرهاين متغيارتباط ب يرسون برايپ ياز آزمون همبستگ
ان ير بيب زيج آن به ترتياستفاده شده است که نتا ينترنتينان ايکارآفرهشت گانه  يتيشخص يهايژگيو
  .شود يم

رسون استفاده يپ ين آنها از آزمون همبستگيارتباط بن ييق و تعيتحق يرهايشتر متغيب يبه منظور بررس
 يتوان استفاده ها ينان ميهشتگانه کارآفر يتيشخص يهايژگين ويموجود ب يبا استفاده از ارتباطها  .شد

که به لحاظ  يتيشخص يهايژگيو يت برخيا تقويجاد يب که به منظور اين ترتيبه ا .نمود يتيو ترب يآموزش
 يتيو ترب يک روش آموزشيتوان بصورت  يم، ا مشکل استيگر امکان آن وجود ندارد يا مسائل ديامکانات 

که  يل ارتباطيت نمود و بدليباشند را تقو يارتباط م يمورد نظر دارا يژگيرا که با و ييهايژگيو، نيگزيجا
 نيب يت همبستگير وضعيجداول ز .ت خواهد شديز تقويمورد نظر ن يژگيوجود دارد و يژگين دو وين ايب
  :دهد يرا نشان م ينترنتيا نانيکارآفر يتيشخص يهايژگيو
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 ينترنتيا نانيكارآفر يتيشخص يهايژگيو نيبموجود  يها يهمبستگ 24 -4جدول 

  

 سكير

 يريپذ

 معقول

 كانون

 كنترل

 يرونيب

 به ازين

 شرفتيپ

 سالست

 يفكر

 عمل

 ييگرا

 تحمل

 ابهام

 ايرو

 يپرداز

 چالش

 يطلب

 سكير

 يريپذ

 معقول

 يهمبستگ
 رسونيپ

 .305** .253** .488**  .388** .406** .328** 

 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠ 006. 001.  يمعنادار سطح

 112 111 111  121 116 117  نمونه تعداد

 كانون

 كنترل

 يرونيب

 يهمبستگ
 رسونيپ

  .526** .385** .474**  .277** .397** 

 ٠.٠٠٠ 003.  ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠   يمعنادار سطح

 112 111  110 117 116   نمونه تعداد

 به ازين

 شرفتيپ

 يهمبستگ
 رسونيپ

   .661** .501** .243* .228* .611** 

 ٠.٠٠٠ 016. 010. ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠    يمعنادار سطح

 112 111 111 110 116    نمونه تعداد

 سالست

 يفكر

 يهمبستگ
 رسونيپ

    .359** .368** .383** .625** 

 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠     يمعنادار سطح

 112 111 111 110     نمونه تعداد

 ييگرا عمل

 يهمبستگ
 رسونيپ

      .210* .436** 

 ٠.٠٠٠ 028.       يمعنادار سطح

 110 110       نمونه تعداد

 ابهام تحمل

 يهمبستگ
 رسونيپ

      .280** .309** 

 001. 003.       يمعنادار سطح

 111 111       نمونه تعداد

 ايرو

 يپرداز

 يهمبستگ
 رسونيپ

       .464** 

 ٠.٠٠٠        يمعنادار سطح

 111        نمونه تعداد

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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زان خطا ياز مکوچکتر  يدار يبا توجه به سطوح معن، شود يهمانطور که در جدول مزبور  مشاهده م
 به نياز"و " بيروني كنترل كانون"" يهايژگيبا و ينترنتينان ايکارآفر “معقول يريسک پذير" يژگيو، )٠.٠٥(

 و ۰.۳۰۵زان يب به ميبه ترت "طلبي چالش"و " پردازي رويا"و " ابهام تحمل"و " فكري سالست"و " پيشرفت
   .باشد يم يهمبستگ يدارا ۰.۳۲۸و  ۰.۴۰۶و   ۰.۳۸۸و   ۰.۴۸۸و   ۰.۲۵۳
" يرونيکانون کنترل ب" يژگيو، )٠.٠٥(زان خطا ياز مکوچکتر  يدار ين با توجه به سطوح معنيهمچن
و " پردازي رويا"و " گرايي عمل"و " فكري سالست"و " پيشرفت به نياز" يهايژگيبا و ينترنتينان ايکارآفر

   .باشد يم يهمبستگ يدارا ۰.۳۹۷و   ۰.۲۷۷و  ۰.۴۷۴  و۰.۳۸۵  و ۰.۵۲۶زان يب به ميبه ترت" طلبي چالش"
" شرفتياز به پين" يژگيو، )٠.٠٥(زان خطا ياز مکوچکتر  يدار ين با توجه به سطوح معنيهمچن
زان يب به ميبه ترت" طلبي چالش"و " گرايي عمل"و " فكري سالست" يهايژگيبا و ينترنتينان ايکارآفر
   .باشد يم يهمبستگ يدارا ۰.۶۱۱و  ۰.۵۰۱و  ۰.۶۶۱

" يسالست فکر" يژگيو، )٠.٠٥(زان خطا ياز مکوچکتر  يدار ين با توجه به سطوح معنيعالوه برا
 زانيبه م" طلبي چالش"و " پردازي رويا"و " ابهام تحمل"و " گرايي عمل" هاييژگيبا و ينترنتينان ايکارآفر
   .باشد يم يهمبستگ يدارا ۰.۶۲۵و  ۰.۳۸۳و ۰.۳۶۸و  ۰.۳۵۹

با  ينترنتينان ايکارآفر" ييعمل گرا" يژگيو، )٠.٠٥(زان خطا ياز مکوچکتر  يدار يبا توجه به سطوح معن
   .باشد يم يهمبستگ يدارا .۴۳۶زان يبه م"  طلبي چالش " يژگيو

کارآفرينان اينترنتي با " تحمل ابهام"ويژگي ، )٠.٠٥(از ميزان خطا با توجه به سطوح معني داري کوچکتر 
  . داراي همبستگي مي باشد . ۳۰۹ و  ۲۸۰.به ميزان"  طلبي چالش "و " روياپردازي"ويژگي 

کارآفرينان اينترنتي "  روياپردازي" ويژگي ، )٠.٠٥(از ميزان خطا با توجه به سطوح معني داري کوچکتر 
  . داراي همبستگي مي باشد. ۴۶۴به ميزان "  طلبي چالش "با ويژگي 

"  پيشرفت به نياز " يژگيو، )٠.٠١(زان خطا ياز مکوچکتر  يدار يب با توجه به سطوح معنين ترتيبه هم
 يم يهمبستگ يدارا. ۲۲۸و  .۲۴۳زان يبه م" روياپردازي"و " تحمل ابهام" يژگيبا و ينترنتينان ايکارآفر
   .باشد

" عمل گرايي"ويژگي ، )٠.٠١(از ميزان خطا به همين ترتيب با توجه به سطوح معني داري کوچکتر 
  . داراي همبستگي مي باشد. ۲۱۰به ميزان " روياپردازي"کارآفرينان اينترنتي با ويژگي 

نان يکارآفر يتيشخص يهايژگيق که همان ويتحق يرهاين متغيب يها ياد از همبستگين تعداد زيا
 يهشتگانه مابق يهايژگين ويک از ايف هر يا تضعيت يبا با تقويدهد که با تقر يباشد نشان م يم ينترنتيا
و  يآموزش يبرنامه ها ين برايف خواهند شد که ايا تضعيت يم تقويز بطور متناسب و مستقيها نيژگيو

 يبرنامه ها يکه برخ يمعناست که در صورتن ياست و به ا يل کننده ايامر تسه ينيکارآفر يپرورش
ر يت سايتقو يرا که برا ييتوانند برنامه ها ياجرا همراه باشد در عوض م يخاص با دشوار يآموزش

ن يموجود ب يز با توجه به همبستگيمورد نظر ن يژگيند و بطور متاسب ويباشد را اجرا نما يم يهايژگيو
  .ت خواهد شديها تقويژگيو
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  فصل پنجم

  نتيجه گيري و پيشنهادات
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  شنهاداتيو پ يريجه گينت: فصل پنجم

  مقدمه

ق و بـا اسـتناد بـه مطالعـات و     يتحق يها حاصله از پرسشنامه يآمار يها افتهين قسمت بااستفاده از يدر ا
ك از يـ رامـون هـر   يپ يريـ گ جـه يو نتل يـ تحلبـه   SPSSبدست آمده با استفاده از نرم افـزار   يج آمارينتا
ز يـ ن يشـنهادات يشـود و پ  يپرداخته مـ مورد مطالعه  ينترنتينان ايدر کارآفر ينيهشتگانه کارآفر يهايژگيو

 ينترنتـ يا يكسب و كارها يجاد مهارتهايان آموزش و ايز متوليو ن ينترنتيا يران كسب و كارهايمد يبرا
  .گردد يجوانان ارائه م يبرا

  

  ان مسالهياز ب يخالصه ا

كه پا به  ياز مباحث يكي، نترنتيمختلف از جمله ا يها يروزافزون تكنولوژامروزه به همراه گسترش 
ن امر به يباشد كه ا يتجارت و كسب و كار م يايوب و شبكه به دن يعرصه وجود نهاده است ورود تكنولوژ

شده است  ين پژوهش سعيدر ا .گشته است ينترنتيا ينوبه خود موجب رونق فراوان كسب و كارها
ج يپرداخته شود و در ادامه با توجه به نتا ينترنتينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيو ينخست به بررس

ارائه شود تا بتوانند در صحنه  يرانينان اين دسته از كارآفريآموزش كارآمد ا يبرا يشنهاداتيق پيتحق
   .فعال داشته باشند يحضور ينترنتياقتصاد ا

  

  يريجه گيبحث و نت

ر ياز هشت بعد ز ينترنتينان ايكارآفر يتيشخص يهايژگيو و يت شناختيجمع يهايژگين پژوهش ويدر ا
  .شود يج آن در ادامه ارائه ميقرار گرفت كه نتا يمورد بررس

 يريسك پذير .۱

 كانون كنترل .۲

 تياز به موفقين .۳
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 يسالست فكر .۴

 ييعملگرا .۵

 تحمل ابهام .۶

 ياپردازيرو .۷

 يچالش طلب .۸

  

  يت شناختيجمع يها ريج حاصل از متغينتا

اري منتايج آمجموع  و نيز سال ٣٠ ينترنتينان اين سن كارآفريانگيمكه مشاهده شد  يهمانطور
اين نتيجه بيانگر  .دهند يل ميران را افراد جوان تشكيدر ا ينترنتينان اين موضوع است كه كارآفريانگر ايب

بزاري براي اين است که دانشگاه مهمترين نقش را در آموزش مهارتهاي استفاده از اينترنت به عنوان ا
انجام کسب و کار را دارد و از آنجا که اکثر کارآفرينان اينترنتي ايراني در رده سني دانشگاهي بوده اند بايد 
در اين دوران آموزشها و مهارتهاي مورد نياز براي راه اندازي کسب و کار در اينترنت و کسب درآمد از 

راه اندازي و انجام کسب و کار در اينترنت بپردازند را  اينترنت و روشهاي مديريت بر تيمهايي که بتوانند به
اين مساله نشان مي دهد که الزم است دانشگاهها  مراکز آموزشي که مسئوليت آموزش دانشها . ياد بگيرند

و مهارتهاي کسب و کار به جوانان را به عهده دارند بايد تغييراتي در برنامه هاي آموزشي خود داشته 
سايت در اينترنت، برنامه نويسي، مديريت و کار از راه دور، يي مانند راه ندازي وبباشند که مهارتها

اينترنت به سرعت در حال حضور جدي در  را بياموزند چرا که فناوري... مديريت بر سيستمهاي مجازي و
  .تمام عرصه هاي زندگي و کسب و کار است

 ٥را  اينترنتينان يکارآفر ين سال تجربه کاريشتريب ينترنتينان ايكارآفر يزان تجربه كاريدر مورد م
ت در كسب و كار يبودن داشتن سابق فعال كارآفرين از الزامات  يكي .دهند يل ميسال تشک ١٠سال و 

چرا که براي انجام هر نوع کسب و کاري اعم از کسب و کار اينترنتي احتياج به اين دارد که فرد  است
سب و کار که مواردي چون مهارتهاي مالي، حسابداري،کامپيوتر و کارآفرين ابتدا به اصول و مباني ک

فناوري اطالعات، زبان خارجي، بازاريابي مي باشد، آشنا باشند و اين مهارتها جز با تجربه و قرار گرفتن 
نتايج اين  .بدست نمي آينديا تجربه عملي در محيط کسب و کار بصورت شاگردي کردن يا کارآموزي 

ت بوده اند و يمشغول فعال يگريد يسابقا در كارها ينترنتينان ايدهد كه اكثر كارآفر يم نشانتحقيق نيز 
که اين امر احتمال موفقيت آنها  آورده اند ينترنت رويت در ايگر به فعاليد يتهايات در فعاليبا كسب تجرب

 .را بيشتر خواهد نمود
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نده نقش يدارند و در آ ياديز ييآشنانترنت يد با اين است که نسل جدينشان دهنده ا يج آمارينتا
است يو س يزيجامعه خواهند داشت که لزوم برنامه ر يو اقتصاد ينيکارآفر يت هايدر فعال يادتريز

ان يشان را نمايکسب و کار به ا يدر جهت آموزش مهارتها ينترنتينان اين کارآفريا يمناسب برا يگذار
 .سازد يم

ماهيت  .مي باشندمرد   ينترنتينان اياز کارآفردرصد  ٨٥.١  اينترنتينان يت كارآفريدر مورد جنس
بيانگر اين امر است که اين نوع کسب و کسب و کار اينترنتي که حتي از داخل منزل نيز قابل انجام است 

اما چرا ميزان شرکت خانمها در اين حوزه از کسب و کار . توسط خانمها به راحتي قابل انجام استکار 
پاسخ به اين سوال نيازمند تحقيقات بيشتر است اما شايد بتوان عدم آشنايي خانمها با کمتر مي باشد؟ 

  .را از مهمترين داليل اين مساله ذکر نمودمهارتهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار در محيط اينترنت 

نشان ن يباشد كه ا يسانس ميسانس و فوق ليبصورت غالب در سطح ل ينترنتينان ايالت كارآفريتحص

 ينترنت ميو كسب و كار در ا ينيمربوط به كارآفر يمهارتها يريادگيدر  يالت دانشگاهير تحصيدهنده تاث

اين نتيجه نشان مي دهد که بيشترين برنامه ريزي براي تربيت کارآفريناني که بتوانند شرکتهاي  .باشد

گاهها  و در مقاطع کارشناسي و اينترنتي موفق در سطح اقتصاد کشور را راه اندازي کنند بايد در دانش

  .کارشناسي ارشد صورت پذيرد

قبال اقدام بـه   ينترنتينان ايکارآفراکثر س كسب و كار مشاهده شد كه يدر مورد سابقه اقدام به تاس
کسب و کار را  يراه انداز يتجربه قبل ينترنتينان اياز كارآفر% ٨٠ش از يب. کسب و کار نموده اند يانداز راه

و  .باشـد  ينان مـ يف از کارآفرين طيان ايدر م ينين نشان دهنده باال بودن قصد کارآفريباشند و ا يدارا م
نيز نشان دهنده اين است که کارآفرينان اينترنتي پس از اينکه کسب و کار هاي ديگر را امتحان نموده اند 

زي کسب و کـار در اينترنـت   و نتايج مطلوبي از موفقيت آن کسب و کارها بدست نياورده اند سراغ راه اندا
اين نتيجه نشان دهنده اين است که محيط اينترنت محيط مناسب تري نسبت به محيط واقعي . آمده اند

  .در کشور ما براي پرداختن به کسب و کار  مي باشد

برنامه مانند ن يا تخصص معيمهارت  يدارا ينترنتينان ايکارآفر درصد ٩٤.١ ج بدست آمدهيطبق نتا
اين نتيجه  .باشند يمنترنت يق ايو فروش از طر يابيبازار ييتوانا ،ينترنتيا يتهايوب سا يطراح ،يسينو

  . نشان مي دهد که الزمه حضور و موفقيت در اينترنت داشتن مهارت است
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  يآمار يج حاصل از آزمونهاينتا

  : اول يريجه گينت 

  .هستند يريسك پذير يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

باالتر از شاخص ) ۵۲.۳( ينترنتينان ايكارآفر يريسك پذين ريانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۵۱(حداقل قابل قبول  يرياستاندارد خطرپذ

   .ر هستنديسك پذير ينترنتينان اينمود كه كارآفر

 يرينسبت به شاخص استاندارد خطر پذ ينترنتينان ايان كارآفريدر م يريباال بودن سطح خطرپذ
ر كسب و كارها ينسبت به سا ينترنتيكسب و كار ا يكمتر راه انداز ينه هايتوان به هز ينان را ميكارآفر

ك يزان ضرر متحمل شده توسط يم ينترنتيك كسب و كار ايبا فرض شكست در  يعني .مرتبط دانست
 يم يزان كمتريبه م ينترنتير ايغ يدر كسب و كارها ياحتمال ينسبت به ضررها ينترنتين ايكارآفر
  .باشد

  

  : دوم يريجه گينت

  .هستند يرونيكانون كنترل ب يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

شاخص باالتر از ) ۵۸.۴( ينترنتينان ايكارآفر يرونين كانون كنتل بيانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۵۵(حداقل قابل قبول  يرونياستاندارد كانون كنترل ب

   .هستند يرونيكانون كنترل ب يدارا ينترنتينان اياظهار نمود كه كارآفر

آنها سرنوشت ، باشد يكه خارج از كنترل آنها م يع خارجيمعتقدند كه وقا يرونيافراد با مركز كنترل ب
ا شكست را به يت يمان دارند و موفقيبه خود ا، نان موفقيكارآفر"، گريبه عبارت د.كند ين مييرا تع

تحت كنترل و  يشرفتهايده آنها شكست و پيبه عق .دهند يمشابه نسبت نم يروهايا نياقبال و ، سرنوشت
  .)١٣٨٣يزيعز، احمدپور(دانند يشان مؤثر ميج عملكردهاينفوذ آنها بوده و خود را در نتا

ك مطالعه يبه عنوان مثال  .ت و آموزش را الزم دارنديرياز مد ينوع خاص يرونيكانون كنترل ب يافراد دارا
 .تر هستند يفرصت انتخاب داده نشود راض يرونيكانون كنترل ب ينشان داده است كه اگر به افراد دارا

  )۱۳۶۵ ،ديآرش(
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  :سوم يريجه گينت

  .هستند شرفتياز به پين يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

از شاخص  باالتر) ۵۱.۶( ينترنتينان ايشرفت كارآفرياز به پين نيانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۴۸(شرفت حداقل قابل قبول ياز به پياستاندارد ن

   .هستند شرفتياز به پين يدارا ينترنتينان اياظهار نمود كه كارآفر

  

  : چهارم يريجه گينت 

  .نمي باشند يسالست فكر يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

تر از شاخص پايين) ۳۶.۱( ينترنتينان ايكارآفر يسالست فكرن يانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۳۸(حداقل قابل قبول  يسالست فكراستاندارد 

   .باشندنمي يسالست فكر يدارا ينترنتينان اينمود كه كارآفر

 يشده بوده اند در سه عامل اصل يت طراحيكه مربوط به سنجش خالق ين سواالت پرسشنامه سواالتيدر ب
 يفرع يصه هايامل خصواحد نبوده و ش يصه اصليك خصيت بصورت يخالق يعني .شده اند يطبقه بند

ن سه يا يت و روانشناسيو خالق ينياست كه پس از مشورت با خبرگان كارآفر ييمجزا و قابل شناسا
ب مولفه ين ترتيبه ا .نام گرفته اند" يسالست فكر"و " يا پردازيرو"و " يا نوآوريابتكار عمل "صه يخص

  .باشد يت ميخالق يژگياز و يبخش يسالست فكر

باشد در  يت آنها مياز خالق يكه مولفه ا ينترنتينان ايكارآفر يدهد سالست فكر يمافته نشان ين يا
نترنت سرعت يط اينكه در محيبا توجه به ا .باشد ينان مير كارآفرياز شاخص استاندارد سا يترپايينسطح 

ت يخالق يژگيباشد داشتن و يار باال ميبس يد و از دور خارج شدن خدمات قبليجد ينترنتيارائه خدمات ا
و در صورت نبودن خالقيت در کسب  و  باشد يم ينترنتينان اين دسته از كارآفريا ياز برايك امتي

که باعث کم شدن مشتريان کارهاي اينترنتي رقبا به سرعت خدمات جديدتر و جذابتر ارائه خواهند کرد 
  .بدون خالقيت خواهند شد
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  : پنجم يريجه گينت

  .هستند ييعمل گرا يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

باالتر از شاخص ) ۲۹.۵( ينترنتينان ايكارآفر يين عمل گرايانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۲۸(حداقل قابل قبول  يياستاندارد عمل گرا

   .عمل گرا هستند ينترنتينان اينمود كه كارآفر

  

  :ششم يريجه گينت

  .هستند تحمل ابهام يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر 

نتر از شاخص ييپا) ۳۰.۵( ينترنتينان اين تحمل ابهام كارآفريانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۲۲(استاندارد تحمل ابهام حداقل قابل قبول 

   .هستند تحمل ابهام يدارا ينترنتينان اينمود كه كارآفر

ات يح ي ادامه ييتوانا، ياز زندگ يت به عنوان بخشيرفتن عدم قطعيقدرت تحمل ابهام عبارت است از پذ
ا يا موفق خواهد شد يآنكه شخص بداند آ يمستقل ب يتيل به آغاز فعاليط و تمايمح ي با تالش ناقص درباره

  .ريخ

ند قادرندتا بطور ينما يناراحت ايد ينكه احساس تهدينان بدون ايكارآفر: نگ استار معتقدنديتراپمن و مورن
ضمن رفع  و ر شفاف روبرو شوديافته و غيسازمان ن، يرقطعيغ، ناقص، اطالعات مبهم ط ويشرا اثربخش با

  .)۱۳۷۸، احمدپور(شود يآنها مزش يدرواقع ابهام سبب انگ .ر دهندييابهامات آنها را به نفع خود تغ

قدرت تحمل ابهام  يدارا يرانيا ينترنتينان ايشود كه كارآفر يق مشاهده مين تحقيج ايبا توجه به نتا
  .نقطه يک قوت براي کارآفرينان اينترنتي ايراني محسوب مي شودباشند كه يم بسيار بااليي

  

  : هفتم يريجه گينت

  .هستند يا پردازيرو يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر
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باالتر از شاخص ) ۲۳.۸( ينترنتينان ايكارآفر يا پردازين رويانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۲۱(حداقل قابل قبول  يا پردازياستاندارد رو

   .هستندا پرداز يرو ينترنتينان اينمود كه كارآفر

 يز مين ييدر سطح باال ياپردازيرو يژگيو يبرخوردار هستند دارا ييكه از سطح ادراك باال ينانيكارآفر
ن يباعث خواهد شد كه ا يژگين ويباشد ا يا ميص فرصت روياز منابع تشخ يكياز آنجا كه  .باشند
 يشتريت بيگران خالقينسبت به دز بتوانند ياز فرصتها را كشف كنند و ن يشترينان بتوانند تعداد بيكارآفر

 ير مثبت مينان تاثين كارآفريت ايزان موفقيش ميشتر در افزايب يص فرصتهاين تشخيكه ا .داشته باشند
  .گذارد

  

  :هشتم يريجه گينت

  .هستند يچالش طلب يتيشخص يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر 

از شاخص باالتر ) ۱۹.۹( ينترنتينان ايكارآفر ين چالش طلبيانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان اظهار  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۱۹(حداقل قابل قبول  ياستاندارد چالش طلب

   .هستند يچالش طلب يدارا ينترنتينان اينمود كه كارآفر

ق يج تحقيت نتايوضع دهد و يت را پوشش مياز به موفقياز موارد ن يقت بعضيدر حق يشاخص چالش طلب
ن چالش يانگيدر ضمن اختالف سطح م .هستند يژگين ويا يدارا ينترنتينان ايدهد كه كارآفر ينشان م

   .باشد يمکم ار يبس يشاخص استاندارد چالش طلببا  ينترنتينان ايكارآفر يطلب

است و عالقه مند  يافتنيدست ن يبه حوزه ها يابيكه چالش طلب است دنبال دست ينياز آنجا كه كارآفر
د يجد ين وارد كارهاين كارآفريطلبد بنابرا ين را به مبارزه ميكارآفر يتهاياست كه قابل ييبه حوزه ها

  .به كار مسلط خواهد شد يخواهد شد و در آن كار دخل و تصرف خواهد كرد و پس از مدت

رد و در يد مورد توجه قرار گيبا يرانيا ينترنتينان ايد در كارآفريار مفيبس يتيشخص يژگين وياتقويت 
د يبا يژگين ويت ايتقو يآموزش مختلف برا ينان از روشهاين دسته از كارآفريان ايآن در متوسعه جهت 

ز روش يو ن يچالش يها يو باز يچالش ينهايرتوان به انجام تم ين روشها مياز جمله ا .استفاده شود
  .باشد ينه مين زميموثر در ا ياز روشها يف چالشياشاره نمود كه روش وظا يف چالشيوظا

  



١٢٤ 

 

  : نهم يريجه گينت

  .هستند ينيكارآفر يكل يژگيو يدارا ينترنتينان ايكارآفر

از  باالتر) ۲۸۳.۳۶( ينترنتينان ايكارآفر ويژگي کلي کارآفريني درن يانگيم يج آزمون تك نمونه ايبنابر نتا
توان  ينان مياطم% ۹۵گر با يبه عبارت د .باشد يم) ۲۸۳(حداقل قابل قبول کارآفريني شاخص استاندارد 

 ينياز شاخص استاندارد کارآفرباالتر  ينيکارآفر يژگيران ويم يدارا ينترنتينان اياظهار نمود كه كه كارآفر
  .باشند يم) ۲۸۳(

  .باشد يم هشتگانه  يها يژگيشامل تمام و ينيكارآفر يكل يژگيو

د يباشد با ين پژوهش ميشركت كننده در ا ينترنتينان اياز كل كارآفر ينيانگيم يژگين وياز آنجا كه ا
  .باشند ينم يژگين ويا يباشند و چند درصد دارا يم يژگين ويا ينان دارايد كه چند درصد از كارآفريد

  

 

  :  دهم يريجه گينت

باالتر از شاخص استاندارد  ينيسطح كارآفر يدارا اينترنتينان يدرصد كارآفر 73ش از يب

  .باشند يم ينيكارآفر

به عنوان مثال در  .باشد يم يار خوبيمشابه انجام شده درصد بس يقهايتحق ين درصد نسبت به برخيا
ن منتخب در دانشگاه يان كارآفريو همكاران در مورد دانشجو يدكتر زال يق كه توسط آقايك تحقيمورد 

  .درصد بوده است ۲۰نسبت حدود ن يمازندران انجام شده است ا

ط ينانه در محيکارآفر يت هايانجام فعال يبرا يرانين ايجوانان كارآفر ييجه نشان دهنده تواناين نتيا
طلبد تا رشد و  ينترنت را ميكسب و كار در حوزه ا يو مهارت يآموزش يها يبانيباشد كه پشت ينترنت ميا
د ين ابزار مفيابد و بتوانند ايش ينترنت روز به روز افزايا ياقتصادن در عرصه ين جوانان كارآفريشرفت ايپ

  .و كسب و كار كشور حداكثر استفاده را برد ينترنت در جهت توسعه اقتصاديبه نام ا

  

  ن يمسئول يبرا ييشنهادات اجرايپ
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آنها  الت يدهند و با توجه به تحص يل ميرا جوانان تشك ينترنتينان اياز آنجا كه اكثر كارآفر .۱
آموزش  يبرا ين مقطع سنيتوان گفت كه بهتر يم) سانس دارنديا فوق ليسانس يل% ۸۰(

 يباشد و بهتر است كه آموزشها يسانس ميدوران دانشگاه و مخصوصا دوره ل ينيكارآفر يمهارتها
مخصوصا كه در  .سانس متمركز شوديل يان دوره هايدانشجو يرو ينترنتيا ينيكارآفر يمهارتها

  .سانس بوده انديا فوق ليسانس يالت ليتحص ينترنت تمام آنها داراين ايكارآفر ينمهامورد خا

 يسال سابقه كار م ۱۰تا  ۵ يدارا ينترنتينان اين پژوهش اكثر كارآفريا يج آمارياز آنجا كه نتا .۲
در نظر گرفته شود كه كمتر بصورت  يينان آموزشهاين دسته از كارآفريا يباشند بهتر است برا

در نظر  يمربوط به فناور يشرفته و آموزش هايپ يباشد و آموزشها يه و مقدماتيپا يآموزشها
ن دسته يا يد برايآ يبدست م يكه در اثر تجربه كار ييد در نظر داشت مهارتهايگرفته شود و با

كم هستند  يتجربه كار ياراكه د يتياقل يو برا .نان كمتر در نظر گرفته شودياز كارآفر
  .مجزا در نظر گرفته شود يآموزشها

 يتيشخص يژگيو يمتاسفانه دارا يرانيا ينترنتينان ايق كارآفرين تحقيج اياز آنجا كه طبق نتا .۳
نشان و سالست فکري در حقيقت بخشي از ويژگي خالقيت مي باشد باشند  ينم سالست فکري

ايراني نيازمند آموزشهاي تقويت کننده خالقيت  ينترنتيا نانين است كه متاسفانه كارآفريدهنده ا
داشتن خالقيت يکي از الزمه هاي بقا و ، از آنجا که در محيط بسيار پرتغيير اينترنت. مي باشند

پيشرفت کارآفرينان  تقويت و آموزش اين ويژگي براي، موفقيت در کسب و کارهاي اينترنتي است
بر  يسالست فکر  .ن و مخصوصا جهان بسيار ضروري استاينترنتي در محيط کسب و کار ايرا

 ش تعداديافزابا .  داللت داردمتعدد در مورد مساله  و  متنوع يفکرها و طرحها يگردآورتوان 
 تيمحرک خالقاز عوامل مهم .  ابدي يم شيافزا يراه حل عملافتن يموجود احتمال  يفکرها

جمع  يطرحها و فکرها.  فکرها يجاد و گردآوريا يبرا)  يموعد و قرار زمان(ک ين کردن ييتع
ک اصل ي.  قرار داد يابياد نشده    مورد ارزين فکرها زيکه تعداد ا يد تا زمانيشده را نبا يآور

د يمف يفکرهاالمقدور طرحها و  يد تالش شود که حتين بايک موعد معيتا  مي گويدت يخالق
 .شوند يگردآور

در . در اين تحقيق ميزان همبستگي و ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي مشخص شده است .۴
نان يكارآفر يبرا ينيكارآفر يتيشخص يهايژگيت ويتقو يبرا يآموزش يبرنامه ها يطراح

به عنوان  .برد ياديز ياستفاده ها يتيشخص يهايژگين ويتوان از روابط موجود ب يم اينترنتي
و  يک روش آموزشيتوان بصورت  يم، ممكن نباشد يآموزش ينامه هابر يبرخ يمثال اگر اجرا
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ت نمود و يباشند را تقو يارتباط م يمورد نظر دارا يژگيرا که با و ييهايژگيو، نيگزيجا يتيترب
  .ت خواهد شديز تقويمورد نظر ن يژگيوجود دارد و يژگين دو وين ايکه ب يل ارتباطيبدل

ن يگردد چن يشنهاد ميباشد پ يم ينترنتينان ايدر مورد کارآفر ق صرفاين تحقيج اياز آنجا که نتا .۵
به  ينيآموزش كارآفر يدوره هاز انجام شود و ينان نيگر کارآفريد يدر مورد گروهها ييقهايتحق
نان يکارآفر، ينترنتينان ايکارآفر، ينان خانگينان مثال کارآفريمختلف کارآفر يک گروههايتفک

 .گردد يطراح ...و ينان سازمانيکارآفر، يينان روستايکارآفر، يخانوادگ

مشخص  ينترنتينان ايرا در مورد کارآفر ينيمرخ کارآفريو ن يتيشخص يهايژگيق وين تحقيا .۶
نان يکارآفر يبرا ينيمختلف آموزش کارآفر يدوره ها يطراحشود  يشنهاد مينموده است و پ

آن گروه از  يتيشخص يهايگژيو يبر اساس مطالعات روانشناسنان ير کارآفريو سا ينترنتيا
 .ردينان صورت گيکارآفر

دمن که به يفر يت بنديويبر اساس آزمون اول يک از مواد آموزشيت و حجم هر يزان اهميم .۷
صورت گرفته  يت بندين اولويا ينترنتينان ايق در مورد کارآفرين تحقيا ۴عنوان مثال در فصل 

 .ن گردنديو تدو يطراح، است

در  ينترنتينان برتر ايق کارآفريو تشو يينان برتر جهت شناسايکارآفر يجشنواره ها يبرگزار .۸
که  ينترنتينان برتر اين کارآفريکشور از اجوانان  يرينقش به منظور الگو گ يجاد الگوهايجهت ا

تر و پشتکار باالتر  يقو يه ايبا روح ينترنتيا ينيکسب و کار و کارآفر يتهايمنجر به انجام فعال
 يتهاين حوزه از فعاليکسب و کار مناسب در کشور در ا يخواهد شد و مشکل فقدان الگوها

 ينان موفق که دارايشود کارآفر يباعث م يين برنامه هايچن .ز مرتفع خواهد شديکسب و کار ن
ر يند و ساريباشند به عنوان الگو قرار گ ير مردم مينسبت به سا يزيمتما يتيشخص يهايژگيو

 .نديت نمايها را در خود تقويژگيند تا آن ويافراد تالش نما

ق و رقابت يتشو يبرا) e-Business Plan( ينترنتيمسابقات طرح کسب و کار ا يبرگزار .۹
نان يان در کارآفريمورد نظر مرب يتيشخص يهايژگيکه باعث خواهد شد و ينترنتينان ايکارآفر

 .ت گردديتقو

به  يق دروس دانشگاهينان موفق صرفا از طريکارآفر يتيشخص يهايژگيو ياز آنجا که برخ .۱۰
 يان انواع رشته هايدانشجو يبرا ينيکارآفر ي، آموزش مهارتهاگردد يان منتقل نميدانشجو

نکه يو کسب و کار با هدف ا ينيکارآفر يش مهارتهاينترنت در جهت افزايوتر و ايمرتبط با کامپ
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قات يتحق يکسب و کار نگاه نکنند و به جنبه ها يبه فرصتها يسيو برنامه نو يصرفا از جنبه فن
ز آشنا باشند تا نرخ ين ينترنتيا ير جوانب کسب و کارهاينترنت و سايرقابت در ا، يمال، بازار

عالقه  يتنرنتيا ينيان مه به کارآفرين دسته از دانشجويا يبرا اينترنتي يشکست کسب و کارها
 .ابديدارند کاهش 

ا و انتقال يموفق در دن يتهايران سايا و مديموفق دن ينترنتينان اياز کارآفر ينراندعوت به سخ .۱۱
ت يو تقو يريدر جهت الگو گ رانيجوان در ا ينترنتينان ايات و دانش آنها به کارآفريتجرب

ق يو ارزش شدن کسب وکار و درآمد از طر يرانينان در جوانان ايکارآفر يتيشخص يهايژگيو
 .رانينترنت در ايا

از باشد و  يار کمرنگ ميبس ينترنتيا يق حضور خانمها در کسب و کارهاين تحقيج ايطبق نتا .۱۲
متفاوت ت يريو مدکسب و کار  ينترنت با اصول سنتيدر ات يو مدرآنجا که اصول کسب و کار 

آن  يشود برا يه ميتوص، باشد يع ميار سرينترنت بسيط کسب و کار در ايرات محيياست و تغ
 ينترنتيا يخواهند در کسب و کارها يخود م ير شغليان که در مورد برنامه مسيدسته از دانشجو

همچون  ييمهارتها يريادگيه شود تا عالوه بر يته يمتفاوت يمتون آموزش، ت کننديفعال
 يس ميدر دانشگاهها تدر يفعل يق متون آموزشيکه از طر يابيبازار، تيريمد، زبان، يحسابدار

ز يرا ن ينترنتيکسب و کار ا يت در صحنه رقابتيموفق ياز برايمورد ن يان مهارتهايدانشجو، شود
جاد يا ينترنتينان اين آموزش و رشد کارآفريا يبرا ييا رشته هايش ها يگرا يرند و حتيفرا بگ
 .گردد

  

  محققان  يبعد يپژوهشها يبرا يشنهاداتيپ

در  ينترنتيا ينيتوسعه کارآفر يبرا ييکمک ها يو عمل ينظرنه يتواند در هر دو زم ين مطالعه ميج اينتا
 يد که در ادامه اشاره ميمحققان محترم ارائه نما يرا برا ييو اشتغالزا يران و به تبع آن توسعه اقتصاديا

  :شود

 ينترنتينان ايدر کارآفر يريسک پذير يتيشخص يژگيت ويتقو يبرا يآموزش يدوره ها يطراح .۱

نان يدر کارآفر يت و سالست فکريخالق يتيشخص يژگيت ويتقو يبرا يآموزش يدوره ها يطراح .۲
  ينترنتيا
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 ينترنتينان ايدر کارآفر ييعملگرا يتيشخص يژگيت ويتقو يبرا يآموزش يدوره ها يطراح .۳

  ينترنتينان ايدر کارآفر يچالش طلب يتيشخص يژگيت ويتقو يبرا يآموزش يدوره ها يطراح .۴

  رانيدر ا اينترنتيکسب و کار  يو راه انداز ينترنتيا ينيموانع کارآفر يبررس .۵

 يو کارشناس يكارشناس يان دوره هايدانشجو يبرا ينترنتيا ينيکارآفر يرشته آموزش يطراح .۶
  ارشد

نترنت در جهت يوتر و ايمختلف کامپ يان رشته هايدروس ارائه شده به دانشجو ياثربخش يابيارز .۷
 ينترنتيا يکسب و کارها يراه انداز يالزم برا يت مهارتهايتقو

 ينترنتيدر کسب و کار ات آنها يموفق يموفق و ارائه الگو ينترنتيانان يكارآفر ييشناسا .۸

 نترنتيدر ا ياقتصادت يك فعاليجاد يا يو حقوق يقانون يجنبه ها يبررس .۹

  نترنتيق ايتوسعه اشتغال از طرمختلف در  يات كشورهايتجرب يبررس .۱۰

  کسب و کار ينترنت برايدر استفاده از امکانات اكار  يروين يتوانمندساز يابزار و روشها يبررس .۱۱

توسعه  يبا استفاده از تجارب كشورها ينترنتيا ينيمناسب توسعه كارآفر ين الگويو تدو يبررس  .۱۲
 افته ي

 نترنتيدر ا ينيکارآفر يکوچک و متوسط برا يبنگاه ها يباال بردن سطح آمادگ يروشها .۱۳
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  ضميمه

 پرسشنامه مورد استفاده

يگرام كارآفرين اينترنتيبا سالم؛   

خالق  ينيازمند كارآفرياست ن يهر ملت ين چشم انداز آرزويكه مهمتر يبه رشد و توسعه اقتصاد يابيدست، ديهمچنان كه استحضار دار

 يش را برايو رفاه و آسا يش درآمد عموميكرده و افزا ينيارزش آفر، نانهيكارآفر يت هايد و انجام فعاليجد يجاد كسب و كارهايو نوآور است كه با ا

ت يفعال يارتقا يك براين اقدام استراتژيبالقوه مهمترنان يو پرورش كارآفر يينان بالفعل و شناسايق كارآفريتشو. آورند يعموم جامعه به ارمغان م

 يژگيو يرياندازه گ يد برايار داريكه در اخت يو استاندارد ين رو پرسشنامه بومياز ا.باشد يدر كشور م ينينانه و توسعه فرهنگ كارآفريكارآفر يها

مرخ يانگر نيرا كه ب يقيدق يازهايامت، ل پرشنامه يدر تكم يق جنابعاليدق ين پاسخ هايقيبه طور . شده است يطراح ينيكارآفر يتيشخص يها

  . دهد يبه دست م، شما است ينيكارآفر

  يمشخصات عموم

  �زن    �مرد: تيجنس  سال:  سابقه كار  سال:  سن

  �ريخ   �يد؟    بلين هستيا تخصص معيمهارت  يا دارايآ  :التيتحص

  د؟يداشته ا يهمكار يكسب و كار يا در راه اندازيد يكسب و كار كرده ا يا قبالً اقدام به راه اندازيآ

  �ريخ             �يبل

  �ريخ        �يد؟ بليكسب و كار دار يبه راه انداز يليا در حال حاضر تمايآ

  .دييضربدر مشخص فرما(*) با عالمت ، رديگ يل در ذهن تان شكل ميك از عبارات ذيرا كه پس از مطالعه هر  ينه اين گزياول

رد

ي

  ف

  كامالٌ  سؤال

  موافقم 

  نسبتاٌ

  موافقم

  نسبتاٌ

  مخالفم

  كامالٌ

  مخالفم

          .باشم يخود راض ياگر از وضع فعل يسك كنم حتيت بهتر حاضرم ريكسب وضع يبرا  1
          . رميرا بپذ يباالتر يسك هايشتر رياوقات حاضرم به خاطر سود ب يگاه  2
          .است يخطر كردن نمك زندگ  3
  دهند باز هم يرا م يكه اكثر افراد احتمال شكست كار يزمان  4

  .رميسك انجام آن را بپذيحاضرم ر
        

گران آن را انجام يبا وجود مخالفت د يارزد حتيبه خطر كردنش ب يانجام كار يجه ياگر نت  5

  .دهم يم
        

          .برم ياز خطر كردن لذت م  6
          .دست بزنم كه ارزش آن را داشته باشد يباالتر يسك هايحاضرم به ر يوقت  7
          .كنم يشتر خطر ميب ينسبت به مردم عاد  8
          .رميرا بپذ يشتريدارد كه در جهت آنها خطرات ب ين امر وا ميج مطلوبتر معموالً مرا بر اينتا  9
          .رميبپذ يشتريدن به آن خطر بيرس يم جذاب باشد حاضرم برايبرا يجه انجام كارياگر نت  10
          .شود يه ميآورم توج يكه به دست م يجيرم با نتايپذ يكه م يخطرات  11
          .خود را رها كنم يداشته باشم حاضرم كار و شغل فعل يخوب يده ياگر ا  12
          .امتحان كنم، ج آن مبهم استيكه نتا يحاضرم شانس خود را در معامله ا  13
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          .ارزش خطر كردن را داردد يك كار جديمعتقدم كه شروع   14
          .دانند يم يمرا منطق يسك كردن هايان معموالً رياطراف  15
          . مبهم عالقه مندم يت هايبه سر و كار داشتن با وضع  16
          .توانند خوب هم باشند يناآشنا م يت هايوضع  17
          .كرد يريم گيتوان تصم يبر اساس اطالعات ناقص هم م  18
          .كنم يرا در راه آن سخت كار ميآورم ز يبخواهم به دست م يچه از زندگهر   19
          .مير دهييتغ يرا در زندگ يزيم هر چيتوان يم ييو توانا يپافشار، يق سختكوشياز طر  20
          . ابندي يدست م، افراد معموالً به آنچه استحقاقش را دارند  21
          .تحقق هدف ها معتقدم يبه قدرت خودم برا  22
          .دن است نه شانسيموفق شدن حاصل زحمت كش  23
          .رميتوانم سرنوشت خود را در دست بگ يم  24
          .دارد يخواهم كمتر به اقبال و شانس بستگ يبه دست آوردن آنچه م  25

 
  كامالٌ  سؤال  فيرد

  موافقم

  نسبتاٌ

  موافقم

  نسبتاٌ

  مخالفم

  كامالٌ
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          . جاد كنمير اييام تغ يت فعليتوانم در وضع يشتر ميبا تالش ب  26
          .شدند يموفق م يدر زندگ، دادند يشتر مردم اگر فقط از خود پشتكار نشان ميكنم ب يفكر م  27
          .شود يتالش كند حتماً موفق م يدر انجام كار ياگر شخص  28
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Abstract 

In this research 120 internet entrepreneurs in Iran was surveyed using an standard 

entrepreneurship personality characteristics assessment tool use for Iranian 

Entrepreneurs. The purpose of this research was identifying the personality 

characteristics of Iranian Internet Entrepreneurs. 

 This assessment identified the personality of Internet entrepreneurs in 8 factor 

including risk taking، locus of control، Need for achievement، ease of mind ، 

pragmatism، ambiguity، dreaming، challenging.  

Unisng the SPSS software the results was analysed using some tests and The results 

showed that all the factors except ease of mind are higher than standard level and 

more than 70% of responders have a overall Entrepreneurship level  higher than 

standard level for Iranian Entrepreneurs. And the only personality charrectristics 

which Iranian internet entrepreneurs are lowr than standard is ease of mind which is 

part of creativity charractristics.  
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