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 چکیده 
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 مقدمه 
در نرر گرفته شده  یو نوآور یاقتصادتوسعه یاوان موتور محرک  به یایکارآفر   

 توزی  مااسب در آمد، بربود کيفي، زندگی،موجب موتور محرکی که  (،Sitaridis, 2018)اس،

-وری یريم ملی و افزایش سود اجتمایی میبرداری از مااب  و فعال شدن آنرا برای بررهبرره

 یتراولوژ شرف،يو پ یاشتغال، رشد اقتصاد یماب  اصل یایکارآفریالوه بر این  ،شود

سازمانرا در محيط پویای رقاب، جرانی امروز با وجود (  به همين خاطر Leutner, 2014)اس،

ای به انجام  تغييرات سری  جرانی، جر، بقا و دستيابی به موفقيترای رقابتی به طور فزایاده

وزه کارآفریای را به امردرواق   .((Covin & Kuratko, 2008اند فعاليترای کارآفریاانه متعرد شده

کارآفرین موجب ایجاد  هایکااد  چراکه وجود انسانمییاوان یری از ابزارهای توسعه محسوب 

خواهاد به طور موفق کارآفریای سازمانی را انجام  هایی که میشود  سازمانها می، بستر موفقي

های راهبردی و رد روشدهاد، نياز به یک گرایش کارآفریاانه دارند  گرایش کارآفریاانه در مو

(  ; Pearce et al, 1996)باشدمیهای کسب و کار در فعالي، مدیرانهای اتخاذ شده سبک

های شرک، محقق ایش کارآفریاانه مزی، استراتژیک اس، که در بررسی فرص،همچاين گر

 Huang)کادها سازمان دهی میشده اس، و این امور را به مارور امران استفاده از این فرص،

&Wang, 2011.) شده  یزیرفتار برنامه رشاخص جر،  نیبه یاوان برترکارآفریای  تمایالت

  .(Mei, 2017)شااخته شده اس،

شخصيتی خاص افراد در  هایویژگی که دهدمی نشان موفق ره کارآفریااندربا تحقيقات پيشين

ا از افراد غيرکارآفرین تواناد آنرا رمیبرانگيختن آنرا در جر، کارآفرین شدن نقش داشته و 

کارآفریای توجه خود را از فرد به فرآیاد معطوف  ۀ تحقيقات اخير دربارهمچاين متمایز سازند  

 هایداشته ولی تمرکز بر کارآفریای از ایمال به بازیگران تغيير جر، پيدا کرده و تأثير ویژگی

 هایدر سالبه همين خاطر  تمایالت کارآفریاانه شده اس،  ی مرکز مطالعاتکارآفریا شخصيتی

کارآفریای  تمایل بهیاوان یوامل مؤثر در  کارآفریاانه به هایاخير توجه فراوانی نسب، به ویژگی

شخصيتی  هایدهد که داشتن ویژگیمیکارآفریاانه نشان  هایبررسی ویژگی،  پدید آمده اس

ه برد و البته درجمی باال کارآفریاانه مشغول شود را هایخاص، ابتمال ایاره فرد در فعالي،

 ( kafi, 2013)کادمیگونه ویژگی از کشوری به کشور دیگر فرق  رواج این

هایی که ابساسات و نگرش اندیشه ها، رفتارها، یادی الگوهای به معموال ویژگی ها هواژدر واق  

ها از فردی به رود که این ویژگی میگردد  انترار  میدر طبيع، فرد به طور ذاتی وجود دارد بر 

(. Ramirez, 2013)مانادمیفرد دیگر متفاوت باشد و شخصي، اغلب آنرا نيز در طول زمان ثاب، 
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دههد کهه کارآفریاهان  بررسی پيهشياه مطالعهات کهارآفریای نهشان مهیدر این راستا 

ی ویژگ 8ها را شامل محققين این ویژگی (.Matviuk, 2010)ههای مخههصوصی دارنههدویژگهی

تواند های معتدل که میپذیرش مخاطرهکه ّ به  "7پذیری متعادلیسکر"داناد که یبارتاد از؛ می

قيده فرد بر که به ی "8کانون کاترل درونی"، اشاره دارد، های شخصی مرار شودشتواند با تالمی

که به  "9نياز به موفقي،"داخلی، اشاره دارد،  اساس ایاره تح، کاترل وقای  خارجی اس، یا

اشاره  های رقابتیبه انجام کار در سطح استانداردهای یالی به قصد موفقي، در موقعي، مایل

توانایی انجام امور فی البداهه و بل ایاگونه مسائل به صورت که به  "4س، فرریسال"دارد، 

به توانایی خوب انجام دادن کارها و داشتن پشترار و  که "5یملگرایی"اشاره دارد،  موفقي، آميز

پذیرش یدم قطعي، به یاوان که به  "6تحمل ابرام"در امور محوله اشاره دارد،  به موفقي،اميد 

وانایی فرد در ارائه ایده های نوین بخصوص که به ت "1رویاپردازی"زندگی اشاره دارد،  بخشی از

ميزان تمایل افراد به درگير شدن در که به  "9چالش طلبی"اشاره دارد،  در زمياه هایی جدید

التی اس، که فردی کسب و کار که ب کارآفریای فردیاشاره دارد،  ای پيچيده و مبرمکاره

ب  و امرانات مستقلی را ایجاد می کاد یا نمایادگی آن را از طریق شااسایی فرص، و بسيج ماا

   (kerdnaeich,2006)وردآالزم به دس، می

 در آموزش و یایکارآفرچرا که باشاد،  میمطالعه در این پژوهش مدیران مدارس ابتدایی  مورد

 هيمؤثر از کل یو برره بردار ییسو به شااسا کیاس، که از  یمارم و مستمر ادیپرورش فرا

 هایفرص، جادیموجب ا گرید یشود و از سو میماجر  ینرام آموزش یرونيو ب یمااب  درون

 گردد یم یريادگیو  یاددهی دیجد

 باالطب  و دارد که یشمول جامعه تاثير واسطه بهیای در واق  نقش آموزش و پرورش در کار آفر

، بسيار پررنگ دهدمی قرار ريتأث تح، سری، به زين را جامعه آن، در تأثر و ريتأث هرگونه

 .(Mohammadi, 2019)اس،

 ارياس، بس یو یامل اصل اتیاز ضرور یایکه کارآفر یهایدر مجمویه نيز رینقش مد همچاين

و  جیترو جاد،یرا در افراد ا یایو استعداد کارآفر ییتوانا تواندمی ،یریدم رایمرم و بساس اس، ز

                                                             
1. Moderate risk-taking propensity 

2. Internal control center 

3. Need for success 

4. Thought Flow 

5. Operation oriented 

6. AmbiguityTolerance 

7. Vision 

8. Challenge 
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یامل  نیمرم تر رانیمد  شودی اتيامر ب نیمان  ا تواندمیرفتار و یملررد او  ایکاد و  قیتشو

 کارکاان یبر رو اريبس رياثت ریو رفتار مد ،يدر مدارس هستاد و مسلماً شخص شرف،يو پ رييتغ

بر همين اساس در انتصاب مدیران آموزشی بایستی به دارد   یهداف آموزشمدرسه و تحقق ا

و مالک گزیاش آنرا، تخصص و شایستگی الزم باشد تا  های آنرا توجه شودها و شایستگیمرارت

به نحو مطلوب استفاده  در جر، تحقق اهداف آنرا از همه مااب  و امرانات موجود

 .(Mohammadi, 2016)نمایاد

 یمطلوب در مدارس، فرصت یسازمان یفضا جادیو ا یآموزش طيبا بربود مح دیبا یموزشآ رانیمد

 نیکااد تا از ا جادیدر معلمان و دانش آموزان ا یایکارآفر هيرشد روب یبرا یمااسب و مقتض

 یبر کل جامعه باکم شود و کشور به سم، و سو اانهیرآفرو رفتار کا یایکارآفر هيروب قیطر

 هایلذا با توجه به به این که محققين بسياری به اهمين ویژگیم بر دارد  گا یتوسعه و ترق

ریاانه بر تمایل به کارآفریای اشاره نمودند، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال فکارآ

مدرسه  رانیدر مد یایبه کارآفر لیبا تما اانهیکارآفر یتيشخص هاییژگیو باشد که آیا بينمی

 وجود دارد؟یی رابطه ای ابتدا

 

 مباني نظری

 آموزشی هایزمياه در کارآفریای به تمایل

 پا پيش امری  باشد،می تغيير بال در سریعاً و پویا دنيای یک امروز، دنيای که امر این اثبات

 در پذیر انعطاف ای شيوه به واکاش و یادگيری به مجبور نيز خود جامعه  اس، یادی و افتاده

 دو هر در رقابتی کار بازار و محور دانش جامعه پيشرف،  »اس، ادهاروید جدید تحوالت برابر

 برای مرمی جایگاه در جامعه و افراد مارر از آموزش اس، شده موجب جرانی و محلی باف،

 با مقایسه در اما، (.Sam & Van der Sijde, 2014) «بگيرد قرار بيشتر دوام و زندگی گذران

 یک و یالقگی بی و رخوت با دانشگاه خصوص به و همدرس محور، دانش جامعه یک پویایی

 چاد طول در  دهادمی نشان واکاش خود ساتی هایسيستم از آوری هم به نسب، آشرار تمایل

 آموزش اس، شده موجب محور دانش اقتصاد افزون روز تقاضاهای و شدن جرانی گذشته، دهه

 .(Usaci, 2015) شود جریتو قابل هایدگرگونی دستخوش جران کشورهای از بسياری در

(2007) Masen &Olson در شده ادراک بحران یک غالب در نيز اصالبات این که کاادمی اشاره 

 روبرو ضعيف ارتباط و وری برره فقدان کيفي،، کاهش با مرتبط مبابث که جایی اروپا، آموزش

 به ،تمایلازسوی دیگر(. Pinheiro & Stensaker,2013)«رسدمی گوش به غالباً هستاد،
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 آزاد شغل یک در را کاری دوره یک فرد، یک گرددمی موجب که اس، صفتی کارآفریای،

 کارآفرین و خالقي، شغل، یک انجام در یا و بياندازد راه را خود شخصی کار و کسب یا بگذراند

 .(Espíritu& Sastre, 2015)باشد

 مدل که 7شاپيرو مدل  شوندمی داده توضيح خالصه صورت به ها مدل این از برخی ادامه در

 آن در که آفریاانه کار فرایاد یک توصيف برای و(EEM) اس، شده ناميده آفریاانه کار رویداد

 یاوان به را کار و کسب اندازی راه مدل، این  شودمی استفاده دارد قرار محوری، در مادی ني،

 و نسبی استقالل مدیری،، ،توانایی یمل، ابترار بين تعامل واسطه به تواندمی که رویدادی

  .(Usaci, 2015)گيردمی نرر در شود، داده توضيح ریسک

 که اس، (TPB) شده ریزی برنامه رفتار نرریه دوم مدل( TPB: )شده ریزی برنامه رفتار نرریه

 مؤلفه سه شامل (TPB)شده ریزی برنامه رفتار نرریه  شد معرفی 7887سال در  8آجزن توسط

، رفتار به نسب، فرد نگرش(7 از یبارتاد و کااد؛می بيایپيش را قصد گيری شرل که اس،

 تحقيقاتدر (  فردی کارآیی ابساس) شده ادراک رفتاری کاترل ميزان(9 و ذهای هاجارهای(8

 و اندشمرده بر مرم را آفریای کار به گرایش با مرتبط شخصيتی یوامل از برخی نقش دیگر

 هستاد یواملی ترین مااسب جمله از شده ادراک رفتاری کاترل و شخصی نگرش که دریافتاد

 .(&2018Motallebi Varkani Adli,)دهاد شرح را آفریاانه کار نيات توانادمی که

 و کسب کردن برپا جر، در آنرا رفتار و افراد شخصی خصوصيات روی بر مطالعات ازسوی دیگر،

 تحریک کار و کسب اندازی راه رایب را افراد روانشااسی، هایویژگی که دارد تاکيد کارها

 پيشرف،، و درونی کاترل برای بيشتر نياز با درافرادی ویژه به کارآفریاانه، گرایش این  کادمی

 شخصيتی صف، هف، شامل مدل  اس، مشرود ابرام، تحمل و پذیری ریسک به بيشتر گرایش

 نياز مرربانی، هاویژگی این  دهادمی ارتباط افراد کارآفریای تمایالت به قبلی مطالعات که اس،

 که مرربانی،  خویی رنجور روان و درونی کاترل ابرام، تحمل برونگرایی، ریسک، پيشرف،، به

 به اس، ممرن اس،، بودن فروتن و ني، خوش دوستانه، مراقب مسایی، تشریک به تمایل

 و دجدی کار و کسب یک برپایی برای که کاد کمک خارجی کار و کسب هایشبره ساخ،

 موجب که اس، رفتاری گرایش پيشرف،، به نياز  اس، کااده تعيين درونی، متحد هایتيم

 یک نيازماد یهایفعالي، چاين  بماناد باقی قدم ثاب، خاصی هایفعالي، با افراد شودمی

 برای آنرا خواس، و هاقابلي، نيازماد که چالشی با مواجره هاگام افراد که اس، تعالی استاندارد

 (.Espíritu& Sastre, 2015)بساجاد را خودشان آن با بتواناد اس،، فقي،مو

                                                             
1. Shapiro 

2. Ajzen 
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 و دارند کارآفریای به بيشتری تمایل مردان که دهدمی مطالعات نشان ایاره، نتایج نرته دیگر

 بوده، بيشتری اهميّ، باثز آنچه زنان، دیدگاه از  کاادمی ارزیابی مرم بسيار را پولی هایپاداش

 تمایل بر خانوادگی  زمياه پس که دهدمی نشان  مطالعات همچاين  اس، انزندگی ش معاای

 (. Sasu, 2015)گذاردمی تأثير کارآفریای به

 کارآفریای به تمایل پيامدهای و نتایج

  مطلوبی ازجمله پيامدهای و نتایج مختلف، هایسازمان مدیران و کارکاان کارآفریای به تمایل

به  را پایدار توسعه سازمانی و اقتصادی، چابری توسعه خالقي،، و نوآوری سازمانی، یملررد

 همراه دارد 

 شخصيتی و تمایل به کارآفریای هایویژگی

 شخصيتی هایویژگی ابعاد 7کردنایچ شخصيتی هایویژگی وپرسشاامه نرریه اساس بر

 .باشدمی زیر موارد شامل کارآفریاانه

 زندگی، از بخشی یاوان به قطعي، یدم پذیرش زا اس، یبارت ابرام تحمل قدرت: ابرام تحمل

 آنره بی مستقل، فعاليتی آغاز به تمایل و محيط درباره ناقص دانش با بيات ادامه توانایی

   (kerdnaeich,2006)خير یا شد خواهد موفق بداند شخص

 و مبرم و پيچيده کارهای در شدن درگير به افراد تمایل ميزان از اس، یبارت: طلبی چالش

 کااده ترميل متغيرهای از یری متغير این  موقعيترا گونه این در سازنده راهرارهای ارائه توانایی

   شود می گيری اندازه و شااسایی جداگانه بصورت که اس، طلبی توفيق متغير

 توسط قبالً  که جدیدی هایی زمياه در بخصوص نوین های ایده ارائه در فرد توانایی:  رویاپردازی

 متغير خيالی بوزه یاوان به یامل این  باش نگرفته قرار پردازی ایده و کاراش مورد گردی افراد

   شودمی گرفته قرار شااسایی مورد و معرفی کارآفرین افراد در خالقي،

 هایتالش با تواند می که معتدل های مخاطره پذیرش از اس، یبارت: متعادل پذیری ریسک

 به مااب  اختصاص و امور گرفتن بریرده و مدیری، به مایل کارآفرین  شود مرار شخصی

 در مخاطره از مقصود باابراین  دارد همراه به نيز را معقولی شرس، ابتمال که اس، هاییفرص،

 .نيس، انترا بی و کاترل قابل غير ریسک ایاجا

                                                             
1. kerdnaeich 
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 صورت به مسائل ایاگونه بل و البداهه فی امور انجام توانایی از اس، یبارت: فرری سالس،

 مورد و معرفی کارآفرین افراد در خالقي، متغير فرری بوزه یاوان به یامل این  آميز موفقي،

  .(kerdnaeich,2006)شود می گرفته قرار شااسایی

 در موفقي، به اميد و پشترار داشتن و کارها دادن انجام خوب توانایی به یامل این: یملگرایی

 کارآفرین افراد در خالقي، متغير یملی بوزه یاوان به یامل این  دارد اشاره فرد به محوله امور

 .شود می گرفته قرار شااسایی مورد و معرفی

 داخلی، یا اس، خارجی وقای  کاترل تح، ایاره اساس بر را فرد یقيده: درونی کاترل کانون

 به را خود شرس، یا موفقي، و هستاد متری خود به کارآفریاان  نامادمی کاترل مرکز

  .(kerdnaeich,2006)دهاد نمی نسب، مشابه موارد یا شانس اقبال، ،سرنوش،

 موفقي، قصد به یالی استانداردهای سطح در کار انجام به تمایل از اس، یبارت: موفقي، به نياز

 در و باشاد چالش در همواره دارند تمایل توفيق، به نياز از برخوردار افراد  رقابتی موقعيترای در

 نياز زمانی مارم و مررر بازخورد به خود، یملررد به نسب، همچاين داف،اه به رسيدن راه

 به دستيابی و اهداف تعيين مشرالت، بل مسئولي، خود تا دهاد می ترجيح افراد این  دارند

 .(Espíritu&Sastre, 2015)گيرند یرده بر شخصی تالش طریق از را آنرا

 کارآفریای هایانواع مرارت 

 شخصی، هایمرارت متفاوتی دارد که شامل، هایها ونرریهی دسته بادیمرارترای کارآفریا

تغيير ه ادار توانایی و پذیریریسک (Huang & Wang, 2011)درونی نرم و کاترل

(pearce&fritz,2010)، تغييرمحوری (Ramierz, 2013 ،) ،پشترار  و مقاوم، پافشاری، نوآوری

(Sam&sijd, 2015)دوراندیشی رهبری و (Mel & et al,2017) باشد می 

 ،(Usaci, 2015)اهداف  تعيين و ریزی شامل،برنامه کارآفریای مدیریتی هایازسوی دیگرمرارت

 ،(Kafi & Hosseini, 2013)بازاریابی  انسانی، روابط (Covin&Kuratko, 2008) گيریتصميم

، کاترل ،رمدی ،(Huang & Wang,2011) بسابداری و مالی هایمرارت کار، و کسب اندازیراه

 باشد می (Sam & sijd, 2015) توسعه و مدیری، مذاکره

  کارآفریای فای هایمرارت

ها این مرارت فای اس،  هایمرارت مرم مبتای بر مرارترای کارآفریای، هایدسته بادی یری از

 ارزیابی یا نرارت کالمی ارتباطات یا شفاهی ارتباطات ،(Mel, 2017)نوشتاری هایشامل، مرارت

 توانایی شايداری، مرارت فردی، ميان مرارت ، تراولوژی،(Pinheiro & Stensaker, 2013)حيطم
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گری مربی مشارکتی(، )مدیری، مدیری، هایشبره ایجاد ،(Espíritu& Sastre, 2015) سازماندهی

 باشد می (Mohammadi, 2016) تيم در نقش ایفاکاادة و و بازیگر

 پیشینه تحقیق

به  شیو گرا یفرد هاییژگیو نيرابطه ب یرسبر"تح، یاوان  Zalea(2017)شی پژوه رد   

 نیا یجامعه آمار انجام دادند  "شررستان ساادج هیريموسسات خ رانیمد یاجتمای یایکارآفر

  از روش پرسشاامه جر، بودشررستان ساادج  هیريموسسات خ رهیمد ،يئه شاملپژوهش 

 ليو تحل هیتجز یستفاده از مدل معادالت ساختارداده ها با ا د،یها استفاده گردداده یجم  آور

 یمعاادار ريتاث یاجتمای یایبه کارآفر شیبر گرا یفرد هاییژگینشان داد، و جینتا شدند 

داش، و در  یاجتمای یایبه کارآفر شیرا بر گرا ريتاث زانيم نیشتريب یطلب قيتوف یژگی  و،داش

در رتبه سوم، ایتماد به نفس  یریپذ ،يم، مسولدر رتبه دو ،يخالق یژگیرتبه اول قرار گرفته، و

در  ینوآور یژگیدر رتبه ششم و و ییدر رتبه پاجم، کمال گرا یریپذ سکیدر رتبه چرارم، ر

 ابعاد اثربخشی مطالعه"پژوهشی تح، یاوان  Alamkhany (2017) رتبه هفتم )آخر( قرار گرف، 

 779را با انجام مطالعه روی  "وسطمت و کوچک صاای  صاببان بين در کارآفریای بر شخصي،

 همبستگی و ابزار تحليل با روش مراغه شررستان متوسط و کوچک صاای  صاببان نفراز

 ابعاد معاادار رابطه دهاده نشان ساختاری معادالت مدلسازی نتایج  انجام دادند پرسشاامه

 به تمایل بين طهراب بررسی"پژوهشی تح، یاوان  Safary(2017)  بود کارآفریای بر شخصيتی

را با  "مراغه اجتمایی تامين کارکاان دیدگاه از( بيرونی-درونی) کاترل مرکز با کارآفریای

 راتر کاترل مرکز و کوروال و نونن هایکارآفریای به تمایل استاندارد پرسشاامه استفاده از دو

 با کارآفریای به لتمای نشان داد که بين تحقيق هایفرضيه تمام ضمن تایيد نتایج انجام داد 

 وجود داری معای رابطه مراغه اجتمایی تامين کارکاان دیدگاه از( بيرونی-درونی)کاترل مرکز

با  یایکارآفر شیو گرا یرابطه هوش یاطف"پژوهشی تح، یاوان  Abdalrahimy(2015)  داش،

 نيموسس)اانیکارآفرنفر  از  798 را با مطالعه  "اانیکارآفر یتيشخص هاییژگیتوجه به و

یالمه  ر،يرکبيام ف،یشر یدانشگاه ها در شرر ترران)صعات یها( در مراکز رشد و فااورشرک،

جم  آوری پرسشاامه استاندارد  انجام داده و یافته ها را با استفاده از (یبرشت ديو شر ییطباطبا

 یایارآفرک شیبا گرا یهوش یاطف نيرابطه ب یتيشخص هاییژگیکه و نشان داد هاافتهی  نمودند

 ري، اما تأثبودگذار ريتأث یایکارآفر شیافراد بر گرا یتيشخص هاییژگیکاد و ومی یگریانجيرا م

 پژوهش رد شد  نیدر ا یایکارآفر شیبر گرا یهوش یاطف
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 ،يشخص های، ویژگیوسيکافوس هاییژگیو"یاوانObschonka (2018) تح، پژوهشی رد

را با روش پژوهش  "یماطقه ا ليو تحل هیتجز کی  :نيدر چ یایکارآفرگرایش به و  یایکارآفر

شرر کشور چين انجام دادند  نتایج  84نفر از کارآفریاان در  86415توصيفی پيمایشی روی 

به  شیگرا بر (،يپاج یامل بزرگ شخصی)ایکارآفر ،يشخص هاییژگیو باکی از این بود که

پژوهشی تح، Sitaridis (2018) شرر کشور چين تأثير داش،  84ی کارآفریاان در ایکارآفر

و آموزش  ،يجاس ،،ياطالیات: نقش شخص یفااور اهيدر زم یایمقاصد کارآفر"یاوان 

روش پژوهش توصيفی پيمایشی  را با مطالعه موردی دانشجویان کشور یونان  با  "یایکارآفر

نقش  يرتح، تأث اطالیات یفااور اهيدر زم یایمقاصد کارآفرانجام داده و نشان دادند که 

 داریپا ،يشخص"پژوهشی تح، یاوان  Mei (2017) ی بود ایو آموزش کارآفر ،يجاس ،،يشخص

 تمایالتو  یایکارآفر یآمدکارخود ی،تيشخصویژگی برتر رابطه شش بررسی : نیکارآفر

چيای و استفاده از پرسشاامه بسته پاسخ  هایدانشجوی دانشگاه 891با مطالعه   "یایکارآفر

 ،7یاستقام، ابساسی، تيشخصویژگی برتر شش م دادند  نتایج نشان داد که از بين استفاده انجا

 (2017) بر تمایالت کارآفریای تأثير مثب، داش،  4یفرد نيو روابط ب 9برونگرایی، 8وجدان

Antonioرا با  "یایکارآفر ،يو موفق ،يهوش، شخص ،،يخالق یهمبستگ" تح، یاوان پژوهشی

تگی انجام دادند  نمونه آماری شامل دانشجویان دانشگاه پوترا در روش پژوهش توصيفی  همبس

کشور مالزی بود که جر، گردآوری داده ها از پرسشاامه استفاده شد   نتایج نشان داد که بين 

 ی همبستگی مثب، وجود داش، ایکارآفر ،يو موفق ،يهوش، شخص ،،يخالق

 روش تحقیق  
 بين ارتباط بيث از و توصيفی ماهي،، نرر از و اس، کاربردی هدف، جر، از تحقيق این

 باشد  می همبستگی ازنوع پژوهش متغيرهای

صف،  کیبداقل  یوابدها که دارا ایاز افراد  یپژوهش یبارت اس، از مجمویه ا یآمار جامعه

اس، که پژوهشگر  یجامعه آمار کی یمشترک باشاد  معموال در هر پژوهش، جامعه مورد بررس

پژوهش  یجامعه آمار .آن مطالعه کاد یوابدها ري( متغهای)صف،ه صف،راس، دربا لیما

-89تحصيلی ، در سالنفر 791به تعداد  اصفران کليه مدیران مدارس ابتدایی شررباضر شامل 

  باشدیم7981

                                                             
1. Emotional Stability 

2. Conscientiousness 

3. Extraversion 

4. Interpersonal Relationship 
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 شده استفاده gerjesy&morgan(1970) جدول از نمونه بجم نييتع یبرا باضر پژوهش در

که در  کادمی ،یکفا نفر 788 نمونه تعداد ینفر791 جامعه یراب جدول نیا با مطابق  اس،

 پرسشاامه جم  آوری و مالک تجزیه و تحليل قرار گرف،  781نرای، با توزی  این تعداد ،

 اس، استفاده شده طبقه ای  ریيگ بجم نمونه، از روش نمونه نييپس از تع قيتحق نیدر ا

 
 آماری هاینمونه (:1)جدول

 

 

 

 

 

 

 
 ابزارگردآوری اطالیات

 باشد:پرسشاامه بود که اطالیات آن به شرح زیر می8پرسشاامه تخصصی شامل 

                 استاندارد پرسشاامه از ارآفریاانک شخصيتی هایویژگی ريمتغ ساجش یبرا

(2006) kerdnaeichمورد و یبررسایشان  پژوهش در ابزار نیا ییایپا و ییروا که شده استفاده 

 ريمتغ ساجش یبرا  باشدمی سوال 85مولفه و 9دارای  پرسشاامه نیا  اس، گرفته قرار دیيتا

 نیا ییایپا و ییروا که شده استفاده Lumpkin & Des(1996) پرسشاامه از کارآفریای به تمایل

 نیا  اس، گرفته قرار دیيتا مورد و یبررسداخلی بسياری  هایو پژوهش  پژوهشاین  در ابزار

  باشدمی سوال 79بعد و  5دارای  پرسشاامه

 

 هاتجزيه وتحلیل داده
 ابتدایی مدرسه مدیران در کارآفریای به تمایل با کارآفریاانه شخصيتی هایاصلی: ویژگی فرضيه

( در سطح کمتر از 958/1) رسونيمقدار آماره پشود در این تحقيق مالبره می  دارد رابطه

17/1 (Sig<0/01 )،و بر اساس ضریب تعيين معاادار اس(2r)  درصد واریانس  5/18بدس، آمده

 چاين توانمی نیباابرا مشترک بوده اس،  "کارآفریای به تمایل " و " شخصيتی هایویژگی "

 تعداد کل نابيه
 تعداد توزی  شده

 )تعداد نمونه(

 8 79 7نابيه

 75 88 8نابيه

 89 47 9نابيه

 97 46 4نابيه

 89 94 5نابيه

 76 84 6نابيه

 788 791 کل
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 یبارت به  اس، دار معای 88/1 اطمياان سطح در فوق متغيرهای ميان رابطه که نمود اذیان

 و "شخصيتی هایویژگی"ر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود باابراین صف فرض دیگر

  دارد  وجودرابطه مثب، و معااداری  "کارآفریای به تمایل "

با   دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با متعادل پذیری : ریسکفرضيه اول

( Sig<0/01) 17/1( در سطح کمتر از 161/1) رسونيمقدار آماره پ آماری ، هایتوجه به یافته

 پذیری ریسک"درصد واریانس  1/51بدس، آمده  (2r)و بر اساس ضریب تعيين معاادار اس،

 بوده اس، مشترک  "کارآفریای به تمایل" و "متعادل

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با درونی کاترل دوم: کانون فریی فرضيه

 17/1( در سطح کمتر از 911/1) رسونيمقدار آماره پ شودکهمیمالبره  با توجه به نتایج

(Sig<0/01) ،و بر اساس ضریب تعيين معاادار اس(2r)  درصد واریانس  8/16بدس، آمده

   مشترک بوده اس،  "کارآفریای به تمایل" و "درونی کاترل کانون"

با  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با موفقي، به سوم: نياز فریی فرضيه

 17/1( در سطح کمتر از 819/1) رسونيمقدار آماره پ شودمیمالبره  توجه به نتایج

(Sig<0/01 )،ضریب تعيينو بر اساس  معاادار اس(2r)  به نياز"درصد  4/98بدس، آمده 

 مشترک بوده اس،   "کارآفریای به تمایل" و "موفقي،

 رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با سالس، فرریچرارم:  فریی فرضيه

 17/1( در سطح کمتر از 955/1) رسونيمقدار آماره پ دهد،میپژوهش نشان  هاییافته دارد

(Sig<0/01) ،و بر اساس ضریب تعيين معاادار اس(2r)  درصد واریانس  7/19بدس، آمده

 مشترک بوده اس،   "کارآفریای به تمایل" و "سالس، فرری"

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با ابرام ششم: تحمل فریی فرضيه

معاادار ( Sig<0/01) 17/1ر سطح کمتر از ( د118/1) رسونيمقدار آماره پ دهد،مینشان  هایافته

 تمایل " و " ابرام تحمل "درصد واریانس  8/48بدس، آمده  (2r)و بر اساس ضریب تعيين اس،

  مشترک بوده اس، " کارآفریای به

باتوجه   دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با هفتم: رویاپردازی فریی فرضيه

 معاادار اس، (Sig<0/01) 17/1( در سطح کمتر از 189/1) رسونيمقدار آماره پ به نتایج آماری،

 به تمایل" و "رویاپردازی"درصد واریانس  8/58بدس، آمده  (2r)و بر اساس ضریب تعيين

 مشترک بوده اس،  "کارآفریای

با   دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با طلبی هشتم: چالش فریی فرضيه

 17/1( در سطح کمتر از 611/1) رسونيمقدار آماره پ شودمیمالبره  توجه به نتایج
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(Sig<0/01) ،و بر اساس ضریب تعيين معاادار اس(2r)  درصد واریانس  9/45بدس، آمده

 نمود اذیان چاين توان می نیباابرا مشترک بوده اس، "کارآفریای به تمایل" و "طلبی چالش"

 فرض دیگر یبارت به  اس، دار معای 88/1 اطمياان سطح در فوق يرهایمتغ ميان رابطه که

 متعادل، پذیریریسک"بين ابعاد  ر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود باابراینصف

 "طلبی چالش رویاپردازی و ، ابرام تحمل ،سالس، فرریموفقي،،  به نياز ، درونی کاترل کانون

توان این گونه بيان میهمچاين  دارد  وجودب، و معااداری رابطه مث"کارآفریای به تمایل" و

باکی از آنس، که شدت رابطه درهمه فرضيه ها ،ضریب همبستگی بين دو متغير داش، که 

  اس، مثب،و  مستقيمو جر، آن  یمذکور قو هایبين متغير

 گیریبحث ونتیجه

 و انگيزه بهه ميزان اشهاره آفریایکار به در تفسير و تبيين این موضوع باید یاوان نمود که تمایل

 دانش و توانایی و ميزان کارآفریاانهه فعالي، های انجام برای سازمان انسانی نيروی بالقوه تمایل

دارد، بدیری اس، که هر کس فراخور  مسؤلي، ها از نوع این گرفتن یرده به برای آنان

 از نوع این گرفتن یرده به الزم برای دانش و توانایی شخصيتی اش، ميزان هایویژگی

 هایویژگی کارآفرین توان گف، که هرمیها را دارد به طوری که باابراین پژوهش مسؤلي،

 کارآفریاان همه شخصي، در توجری قابل نرات مجموع در اما دارد، فردی به ماحصر شخصی

 و ال ميلشود، به یاوان مثمیسبب بربود تمایل آنان به رفتارهای کارآفریای  که دارد وجود

 شدن موفق آرزوی در مردم از بسياری  دارند واالتر اهداف به دستيابی برای درونی شدید یالقه

 کارآفریاان که بالی در دهاد،نمی انجام آرزوهایشان این به رسيدن در رفتاری هيچ اما هستاد،

کااد می شتال آرزوهایشان به رسيدن برای مداوم و پيوسته باال، دستاوردگرایی ميل داشتن با

 کار از کارآفریاان از که این ویژگی به نياز کارآفریاان به موفقي، اشاره دارد  همچاين بسياری

 خودشان رئيس هاآن  کاادمی کار خودشان برای رو این از و بيزارند( کارمادی)دیگران برای

ارآفریاان اشاره پذیرند و این ویژگی نيز به خودمختاری کمی نيز را تصميماتشان نتایج و هستاد

شود، در مرتبه سوم نيز باید بيان میدارد و سبب تمایل مدیران به انجام کارهای نو )کارآفریای( 

 به و کاادمی گيری تصميم قطعي، یدم شرایط در که هستاد افرادی نمود که کارآفریاان

 بال نیي در و مااسب ماطقی، هایریسک هاآن  باشاد پذیر ریسک باید بتما دليل همين

گزیااد، باابراین بدیری اس، که مدیری که می بر قبول قابل و ماصفانه شانس با را چالشی

 هایمسؤلي، گرفتن یرده بيشتری نيز جر، دانش و پذیرد، تواناییمیراب، تر ریسک را 

 قبل از را گيردمی یرده بر که شغلی شایستگی کارآفرین جدید و کارآفریای دارد، همچاين هر
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 بل را شودمی پدیدار پروژه اندازی راه طول در که مشرالتی شخصا هاآن  اس، کرده ابراز

 چالش کااد و باابراینمی تالش و کار پروژه کل آميز موفقي، اجرای برای صادقانه و کاادمی

 زیاد راآن «پذیریانعطاف»طلب هستاد و برای انجام کارهای نو، سری پر دردسر دارند، همچاين 

 و کرده گيریاندازه را تصميم یک مافی و مثب، هایجابه موفق کارآفریاان از ریبسيا  اس،

  دارند خوبی «ذهای تحليل و تجزیه توانایی» هاآن  دهادمی تغيير را هاآن شرایط با متااسب

ریای گيرند و باابراین توانایی کارآفینم قرار شان شخصی هایبغض و بب تاثير تح، کارآفریاان

 و نگرواق  هایشاننگرش در هابه کراهای جدید را دارند، در نرای، باید بيان نمود که آنو تمایل 

 یمل در و دارندمی نگه دور هاداوری پيش و تعصبات از را خود دليل همين به و هستاد ماطقی

خویشاوندان،  و دوستان نه کاادمی استفاده خبره کارشااسان و متخصصان از نياز هاگام به

 کارشان و کسب مسائل و مشرالت به هيجانی و ابساسی هاینگاه از رین این افراد معموالباابا

جدید را بپذیرند و باابراین  هایتواناد کارهایی نو انجام دهاد و مسئولي،میکااد و می اجتااب

 همدرس مدیران در کارآفریای به تمایل با کارآفریاانه شخصيتی هایتوان ادیا نمود که ویژگیمی

  دارد رابطه ابتدایی

پذیری توان گف،، این موضوع باید یاوان نمود که ریسکفرضيه اول می در تبيين و تفسير

 مرار شخصی های تالش با تواند می که معتدل های مخاطره پذیرش از اس، متعادل یبارت

 هب مااب  اختصاص و امور گرفتن بریرده و مدیری، به در این مفروم مدیران تمایل  شود

 مخاطره از مقصود باابراین  دارد همراه به نيز را معقولی شرس، ابتمال که دارند هاییفرص،

ی اس، که افرادی که توانایی نيس،، بدیر انترابی و کاترل قابل غير ریسک ایاجا در

پذیری داشته باشاد به نسب، دیگران که تحمل پذیرش ریسک را دارند، دس، به کارهای ریسک

توان یاوان نمود میپردازند و بدین ترتيب میجدید  هایم کارهای جدید با شيوهجدید و انجا

دارد، پرا که تمایل  رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با متعادل پذیریکه ریسک

 جدید  هایبه کارآفریای جيزی نيس، جز انجام کارهای جدید و یا انجام کارها به شيوه

 دارد اشاره موضوع این به درونی کاترل که داش، اشاره موضوع دوم باید به این فرضيه تبيين در

 که مدیرانی بين این در اما باشد، داخلی یا خارجی وقای  کاترل تح، اس، ممرن فردی هر که

 مشابه موارد یا شانس اقبال، سرنوش،، به را خود شرس، یا موفقي، و هستاد متری خود به

 مسئول را خود کارهایشان انجام در و هستاد متری خود درونی قوای بر بيشتر دهاد،نمی نسب،

 درونی قوی بر تريه با کارهایی، و کسب توسعه و جدید کارهای انجام برای لذا و دانادمی

 دارند، کارآفریای به بيشتری تمایل دارند، ایمان خود توانایی بر چون و کاادمی اقدام خویش

 شودمی بایث و دارد درونش در فرد که اس، انسانی قوای از ستفادها همان آفریای کار که چرا
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 کارآفریای به تمایل با درونی کاترل کانون که نمود بيان توانمی لذا شود، تبدیل نوآوری به

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران

 در کار نجاما به تمایل از اس، یبارت موفقي، به ازين که نمود یاوان باید تبيين فرضيه سوم در

 به نياز از برخوردار افراد  رقابتی هایموقعي، در موفقي، قصد به یالی استانداردهای سطح

 به نسب، همچاين اهداف، به رسيدن راه در و باشاد چالش در همواره دارند تمایل توفيق،

 خود تا دهاد می ترجيح افراد این  دارند نياز زمانی مارم و مررر بازخورد به خود، یملررد

 یرده بر شخصی تالش طریق از را آنرا به دستيابی و اهداف تعيين مشرالت، بل مسئولي،

 تحقق به برای که جدید ایمال و فعاليترا وظایف، انجام یعای آفریای کار طرفی از گيرند،

 در که مدیرانی که نمود ادیا توانمی باابراین  سازمانی هایموفقي، ایجاد و فرص، رساندن

 جر، و خویش اهداف به رسيدن جر، در کااد،می ابساس را موفقي، به نياز خود درون

 توانمی لذا و ندارند  جدید ایمال و فعاليترا وظایف، انجام جز ای چاره سازمانی، اهداف تحقق

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با موفقي، به نياز که گف،

 توانایی از اس، یبارت سالس، فرری که نمود یاوان باید رارمفرضيه چ توصيح و تفسير در

 بوزه یاوان به یامل این  آميز موفقي، صورت به مسائل ایاگونه بل و البداههفی امور انجام

 باابراین  شود می گرفته قرار شااسایی مورد و معرفی کارآفرین افراد در خالقي، متغير فرری

 ماجر مدیران ذهن در جدید هایایده جز پيزی به رریف ،سسال و خالقي، که اس، پرواضح

 باابراین و بردارند گام کارآفریای راستای در مدیران که گرددمی سبب امر این نرایتاً و گرددمین

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با فرری سالس، که گف، توانمی

 کارها دادن انجام خوب توانایی به یملگرایی که نمود وانیا پاجم باید فرضيه تبيين و توضيح در

 بوزه یاوان به یامل این  دارد اشاره فرد به محوله امور در موفقي، به اميد و پشترار داشتن و

 این باابر  شود می گرفته قرار شااسایی مورد و معرفی کارآفرین افراد در خالقي، متغير یملی

 باشد،می آنرا اجرای هایبوزه در فرری سالس، و لگرایییم تفاوت که گف، توانمی تعریف

 اشاره یمل مربله در ها ایده این اجرای به یملگرایی و جدید هایایده به فرری ،سسال که چرا

 یک توسعه و جدید کارهای انجام و کارآفریای جز مفرومی به جدید هایایده اجرای و دارد

 نيازهای محيطی، هایفرص، از استفاده یعای فریایآ کار که چرا گردد،مین ماجر کار و کسب

 کار و کسب ایجاد برای دسترسی قابل اما پراکاده مالی سازمانی،مااب  و فای هاینوآوری مردم،

 مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با یملگرایی که گف، توانمی باابراین  خيز خطر و جدید

 ابرام تحمل قدرت که نمود یاوان ششم باید يهفرض تفسير و توضيح در  دارد رابطه ابتدایی
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 دانش با بيات ادامه توانایی زندگی، از بخشی یاوان به قطعي، یدم پذیرش از اس، یبارت

 یا شد خواهد موفق بداند شخص آنره بی مستقل، فعاليتی آغاز به تمایل و محيط درباره ناقص

 در جدید کارهای و کسب ایجاد و هانوآوری و ابترار خلق فرایاد آفریای کار طرفی از خير؟

 تحمل که مدیری باابراین اس،، ازمااب  گيریبرره و هافرص، کشف طریق از خيز خطر شرایط

 کشف  به تواندمی برتر مسير این در خویش شريبایی و صبر با باشد داشته خوبی به را ابرام

 یمل تر موفق جدید کارهای و کسب ایجاد باابراین و بپردازد مااب  از گيری برره و فرصترا

 مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با ابرام تحمل که نمود ادیا توانمی باابراین و کرد خواهد

 ارائه در فرد توانایی به پردازی رؤیا که نمود اذیان فرضيه هفتم تفسير در  دارد رابطه ابتدایی

 ایده و کاراش مورد دیگر افراد توسط قبالً که جدیدی هاییزمياه در بخصوص نوین های ایده

 کارآفرین افراد در خالقي، متغير خيالی بوزه یاوان به یامل این  دباش نگرفته قرار پردازی

 کار و کسب هر ایجاد از قبل که اس، واضح پر  شود می گرفته قرار شااسایی مورد و معرفی

 در یملی و ایده هيچ ساساا که چرا اس،، بوده کار در رویاپردازی کارآفریای، هر توسط جدید

 لذا و شودمی شااسایی کارآفریاان بارز ویژگی یاوان به پردازیرؤیا و گيردمین شرل خأل

  دارد رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با رویاپردازی که گف، توانمی

 از اس، بارتی طلبی چالش که شودموضوع اشاره می فرضيه هشتم به این تبيين و تفسير در

 سازنده راهرارهای ارائه توانایی و مبرم و پيچيده کارهای در شدن درگير به افراد تمایل ميزان

 که اس، طلبی توفيق متغير کااده ترميل متغيرهای از یری متغير این  هاموقعي، گونه این در

 سعهتو جز نيس، چيزی آفریای کار و شود می گيری اندازه و شااسایی جداگانه بصورت

 و آزاد صورت به چه و شده تاسيس قبالً که سازمانی در چه نوآور، ریسری اقدامات و هاموقعي،

 رابتی به خویش ویژگی این واسطه به طلب چالش مدیران که گف، توانمی باابراین  مستقل

 آورندمی روی کارآفریای به موفقي، کسب راستای در و دهادمی خطر و ریسک پذیرفتن به تن

 رابطه ابتدایی مدارس مدیران کارآفریای به تمایل با طلبی چالش که گف، توانمی ابراینبا و

با  و بر اساس آزمون لوین بين گروه مردان و زنان تفاوت معاا دار آماری نيس،  همچاين  دارد

های پس، هاک و روش معروف جيمز هوئل گروه سای که بایث این تفاوت استفاده از آزمون

 کار آفریای بيشتر اس،  به تمایل 41تا  91 گروه سای بيناس، و معاادار شده

تحصيلی کارشااسی  هایشخصيتی کارآفریاانه در گروه هایویژگی دربحث سطح تحصيالت،

 تحصيلی کارشااسی  بيشتر باشد و شخصيتی کارآفریاانه در گروه هایو دکتری از ویژگیارشد 

 نداش،  های مختلف وجودگروهميان  سابقه خدم، تفاوت معااداری در در
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 نهادات كاربردی برمبنای يافته هاپیش
سازی توانماد هایگيری از استراتژیهای جدید و بررههایی برای آشاایی مدیران با روشفرص،

  ) ریسک پذیری(ری و کاهش موقام، در برابر تغييرو تشريل تيم و توسعه فرهاگ تغيير پذی

  لط به خود و شااخ، جایگاهشان )کانون کاترل درونی(آشاایی مدیران با توانایی تس

 ( نياز به موفقي،ر)غير مادی از جمله تفویض برخی اختيارات برای اثر گذاری برت هایتشویق 

  ، فرری(ید و تقوی، نقش مشورتی آنرا )سالسجد هایی برای شايدن ایدههایهمایش

  ملگرایی(تشویق بر اساس شایستگی و یملررد و جبران یادالنه)ی

بربود ویژگی تحمل ابرام مدیران از طریق آموزش مدیران مدارس جر، اتخاذ تصميم مااسب 

  در شغل و برفه خویش جر، مقابله با ابرام و ناشااخته)تحمل ابرام(

رویا پردازی : بربود ویژگی رویاپردازی از طریق بمای، از رویاها و اهداف مدیران توسطه نرام و 

  رورشوزارت آموزش و پ

چالش طلبی : بربود ویژگی چالش طلبی در مدیران از طریق فرایاهد تغييهر یملرهرد مدیران از 

 « اس، انجام دهاد آنچه که نياز»به « شود تا انجام دهادمیآنچه که به آنرا گفته »وضعي، 
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