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چکیذٌ
َذفٔ :غاِؼ ٚ ٝتشسػی ساتغ ٝتیٗ ٚیظٌیٞای ؿخلیتی واسآفشیٗی تا واسایی وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی اػتاٖ لٓ ٞذف ٔماِٝ
حاضشاػت.
ريش پژيَص ٛ٘ :ع پظٞٚؾ،واستشدی  ٚسٚؽ آٖ پیٕایؾ -تحّیّی اػت  .اتضاس ٌشآٚسی اعالػات پشػـٙأٚ ٝیظٌی ٞای
واسآفشیٙی تا  30ػٛاَ(ضشیة آِفای وش٘ٚثاخ  ٚ )0/74پشػـٙأ ٝواسایی تا  16ػٛاَ (ضشیة آِفای وش٘ٚثاخ  )0/87اػت.وُ رأؼٝ
آٔاسی ٘ 113فشاص وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای ػٕٔٛی اػتاٖ لٓ تٛد٘ذ و ٝت ٝكٛست ػشؿٕاسی ٔٛسد ٔغاِؼ ٝلشاسٌشفتٙذ  .تا تٛصیغ پشػـٙأٝ
 .تزضی ٚ ٝتحّیُ دادٞ ٜا تا آٔاسٞای تٛكیفی
تیٗ كاحة ٘ظشاٖ  ٚوتاتذاساٖ تا اػتفاد ٜاص ضشیة تٛافمی ،سٚائی آٖ تأییذ ٌشدیذ
ٚاػتٙثاعی(ؿاخق ، KMOتحّیُ ٚاسیا٘غ یه ػٛی ،ٝضشایة ٕٞثؼتٍی  ٚتؼییٗ  ٚآصٔ )T ٖٛكٛست ٌشفت.
یبفتٍَب٘ :ـاٖ داد ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی دس وتاتذاساٖ ت ٝعٛس ٔؼٙاداسی اص حذ ٔتٛػظ وٕتش اػت ٓٞ ،چٙیٗ ساتغٔ ٝؼٙا داسی تیٗ
خاللیتٔ ،خاعشٜپزیشی ،لذستعّثی ،تٛفیكعّثی ٚوٙتشَ دس٘ٚی تا واسایی آ٘اٖ ٚرٛد داؿت  ٚساتغٔ ٝؼٙا داس تیٗ اػتمالَعّثی ٚواسایی
تاییذ ٘ـذ.
وتیجٍ گیزی :وتاتذاساٖ ػأالٖ ٔإحش دس خذٔات اعالػاتی تٛد ٜو ٝتا تش٘أ ٝسیضیٞای كحیح  ٚاتخار ػیاػت ٞای اكِٛی دس رٟت
تمٛیت ٚیظٌی ٞای فشدی واسآفشیٙی  ٚرزب  ٚآٔٛصؽ آ٘أٖ ،ی تٛاٖ ٔٛرثات سؿذ  ٚتٛػؼ ٝارتٕاػی رأؼ ٚ ٝایزاد تؼتش فؼاِیت -
ٞای واسآفشیٙا٘ ٝدس سػیذٖ ت ٝاٞذاف خٛد ٚوتاتخا٘ ٝسا فشا ٓٞػاخت ٚ ٝاػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ ٔ ٚشارؼاٖ ا٘تظاس تغییش  ٚدٌشٌ٘ٛی دس اسائٝ
خذٔات تا سٚؽ ٞای ٘ ٚ ٛرذیذ و ٝحاكُ تٛا٘ایی ٟٔ ٚاست ٞای ؿغّی وتاتذاساٖ دس فغ اِیت ٞای واسآفشیٙا٘ ٝاػت سا داس٘ذ  ٚایٗ أش
ٔٛرة تشلی رایٍا ٜوتاتذاسی  ٚاعالع سػا٘ی دس رأؼ ٝؿذ ٜتا وتاتذاساٖ تٛر ٚ ٝاحتشأی وٕٞ ٝیـ ٝآسصٚی آٖ سا داؿت ٝا٘ذ ،تیاتٙذ.
ياژٌَبی کلیذی :کارآفزیٌی،کتابذاراى،کتابخاًِّای عوَهی،کارایی ،قن

هطالعِ ٍ بررسی رابطِ بیي ٍیژگی ّای شخصیتی کارآفریيی با کارایی…

ٔٙاتغ ٔاِی خٛد،وؼة  ٚواسی تا یه ایذ ٜو ٝحاكُ ٘ٛآٚسی

مقذمٍ

اػت سا تأػیغ  ٚتا تالؽ آٖ سا ت ٝػٛدآٚسی  ٚسؿذ

وتاتخا٘ ٝدس فشایٙذ تٛػؼ ٝوـٛسٞا ٘مؾ اػاػی ایفا وشدٜ
 ٚتذ ٖٚآٖ ،دػتیاتی ت ٝتٛػؼ ٝأىاٖ پزیش ٘خٛاٞذ تٛد .وتاتخا٘،ٝ
ػاصٔا٘ی خذٔاتی و ٝسػاِت اكّی آٖ پی٘ٛذ رأؼ ٝتا دا٘ؾ ٚ
(اتارسی،1391،

اعالػات اص عشیك خذٔات واسآٔذ اػت

ف .)5.ایٗ خذٔات تایذ تا ا٘تظاسات ٘ ٚیاصٞای دس حاَ تغییش
رأؼ ٝاػتفاد ٜوٙٙذ ٚ ٜواستشاٖ ٕٞا ًٙٞتاؿذ  .سؿذویفی رأؼٝ
ا٘ؼا٘ی استثاط ٔؼتمیٕی تا ٔیضاٖ سؿذ وتاتخا٘ ٝآٖ رأؼٝ
داسد.وتاتخا٘ ٝتا ٔٙاتغ اعالػاتی سٚصآٔذ  ٚوتاتذاساٖ ٔتخلق
ٔی تٛا٘ذ ٘مـی ٔٛحشتشداؿت ٝتاؿذ

.وتاتذاساٖ ٘خؼتیٗ ػأُ

ٔٛفمیت یا ػذْ ْ ٚفمیت وتاتخا٘ٞ ٝؼتٙذ صیشا اػاع فؼاِیت
ٞایآ٘اٖ خاللیت
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اسصؽ آفشیٙی 5اػت(اتارسی  ٚتاب اِحٛائزی،1395 ،فٚ )9.
دس ایٗ ٔیاٖ ٘مؾ وتاتخا٘ ٝػٕٔٛی ٔ ٟٓتٛد ٜوٝ
تش٘أٝسیضی كحیح تشای تمٛیت سٚحیٝ

تایذ تا

واسآفشیٙی ،رزب

وتاتذاس واسآفشیٗ  ٚتا اػتؼذاد ،رٛأغ سا تٛػؼ ٝدٙٞذ.
واسآفشیٙی ٘مؾ وّیذی دس تٟشٜ
فؼاِیتٞای ٘ٛآٚسا٘ ٝػاصٔاٖ

ٚسی ،افضایؾ  ٚتٟثٛد

ٞا ایفا ٔی

وٙذ(احٕذی ٚ

ٔشرا٘ی ،1391،ف .)154.واسآفشیٙی ػثاست اػت اص اسصؽ
آفشیٙی  ٚواسآفشیٗ وؼی اػت و ٝتتٛا٘ذ اسصؿی ٔادی یا ٔؼٛٙی
سا دس رأؼ ٝخّك ٕ٘ایذ ٔ 3.ىتة فىشی دسواسآفشیٙی ٚرٛد
داسدٔ :حیغیٔ ،خاعش ٜای  ٚا٘ؼا٘ی ٔ .ىتة ا٘ؼا٘یٚ ،یظٌی ٞای
اٍ٘یضؿی(سٚاٖؿٙاختی) سا تشای واسآفشیٙاٖ ٔٛفك تیاٖ ٔی وٙذ:
٘ٛآٚسی ،خاللیت ،خغشپزیشیٞ ،ذایت  ٚسٞثشیٟٔ ،است ٞای
استثاعی  ( ... ٚتاب اِحٛائزی ،اتارسیٛ٘ ،ؿیٗ فشد ،1392 ،ف.
 .)37واسآفشیٗ فشدی اػت و ٝتا ت ٝواسٌیشی  ٚت ٝخغش ا٘ذاختٗ
1. Creativity
2. Innovation

واسایی سا ٔیتٛاٖ تحمك ٞذف ٞای ػاصٔاٖ تا حذالُ
ٞضی٘ ٚ ٝرٌّٛیشی اص ػٛالة ٘أغّٛب تؼشیف وشد

 .یىی اص

ٍ٘شا٘ی ٞای ٔذیشاٖ،واسایی واسوٙاٖ اػت  .تذیٟی اػت ٘یشٚی
ا٘ؼا٘ی واسآٔذ ٔی تٛا٘ذ ت ٝوٕه لذست اساد ٚ ٜتزشتٞ ٝای تا
اسصؽ خٛد  ٕٝٞچیض سا ت٘ ٝفغ رأؼٔ ٚ ٝحیظ واسی خٛد تغییش
دٞذ(ػشؿی،1381،ف.)5 .واسایی واسوٙاٖ تا ا٘ذا صٜای ٚاتؼت ٝتٝ
دا٘ؾٟٔ ،است ،تٛا٘ایی  ٚآٔادٌی سٚحی  ٚسٚا٘ی آ٘اٖ
اػت(ِٔٛٛی ٙٔ ٚفشد ،1396 ،ف ٞ .)76 .ش یه اص ایٗ افشاد تا
ٚیظٌیٞای ٔٙحلش ت ٝفشدٚ ،اسد ػاصٔاٖ ٔی ؿ٘ٛذ .یىی اص ایٗ
ٚیظٌیٞا ،خٛدواسآٔذی  ٚواسایی اػت
واسایی اص تاٚسٞا  ٚا٘تظاسٞای یه

 .خٛدواسآٔذی ٚ

ؿخق دستاس ٜتٛا٘ایی اؽ

تشای ا٘زاْ ٔٛفمیت آٔیض ٚظایف یا سفتاسٞای ٔؼیٗ ایزاد ؿذٜ
اػت.واسایی دس ٔحیظ ػاصٔاٖ ٔٛرة

سػایت ٔمشسات ٚ

ا٘ضثاط اداسی٘ ،ظٓ ،دلت ،داؿتٗ ٟٔاست  ،تالؽ دس رٟت حُ
ٔـىالت ػاصٔاٖ ،كشفٝرٛیی ،احتشاْ تٕٞ ٝىاساٖ  ٚاستاب -
سرٛع ،تـخیق  ٚا٘تماَ ٔـىُ تٔ ٝذیش ػاصٔاٖ ٔی ؿٛد.
واسایی اتؼاد صیادی داسد  .اتؼادی چ : ٖٛتؼاٚی ٓٞ ،ػٛیی،
ػشػت دس واس  ٚاػتفاد ٜاص تزٟیضات  ٚأىا٘ات و ٝتش اػاع
آٖ ٞا ػٛاالت پشػـٙأ ٝواسایی تٙظیٓ ٌشدیذ  .دس تؼذ تؼاٚی،
ت ٝتشسػی ٔیضاٖ ػالقٙٔ ٜذی تٕٞ ٝىاسی تا دیٍش واسوٙاٖ (تا
ٚرٛد اختالف فشدی ) ،احؼاع یٍاٍ٘ی  ٚدس ٟ٘ایت ٔیضاٖ
احؼاع سضایت اص ػاصٔاٖ ٔی پشداصد .دس تؼذ  ٓٞػٛیی ،تٝ
تشسػی ٔیضاٖ ساتغٝ

واسوٙاٖ ٔ ٚذیشاٖ ،حٕایت ٔذیشاٖ

اصواسوٙأٖ ،یضاٖ پزیشؽ كحثتٞای ٔافٛق خٛد ٘ ٚظشخٛاٞی
ٔذیشاٖ اص آ٘اٖ دس تلٕیٓ ٌیشی ٞا اؿاس ٜداسد  .دس تؼذ ػشػت
دس واس ،تٟٔ ٝاست ،تزشت ٚ ٝتٛإ٘ٙذیٔ ،یضاٖ اٍ٘یض ٚ ٜدس

3. Dynamism

ٟ٘ایت ٔیضاٖ دػتشػی ت ٝأىا٘ات  ٚتزٟیضات الص

4. Risk-taking

ػشػت تخـیذٖ ت ٝفؼاِیت ٞا پشداختٔ ٝی ؿٛد  .دس تؼذ اػتفادٜ

5.Value Creativity
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تشػا٘ذ(ٔلّح ؿیشاصی،1391 ،ف.)12 .

اص تزٟیضات  ٚأىا٘ات ،تٝ

ْ رٟت

تشسػی ٔیضاٖ اػتفادٙٔ ٜاػة

فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)
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واسوٙاٖ اصتزٟیضات تشای ا٘زاْ تٟتش فؼاِیت ٞأٟ ،یا وشدٖ

وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ

1

( )2004دسیافتٙذ و٘ ٝمؾ ٞای

أىا٘ات  ٚتؼٟیالت ٔٙاػة اص عشف ٔذیشاٖ ٔ ٚیضاٖ تٟشٜ

واسآفشیٙا٘ ،ٝدس ٔحیظ ٞای ػّٕیاتی ٔٙزش ت ٝایزاد تٙؾ دس افشاد

ٌیشی اص آٖ ٞا دس افضایؾ اٍ٘یض ٜواس وٙاٖ ٔی پشداصد (حاری-

ؿذ ٚ ٜآغاص ت ٝواس  ٚفؼاِیت واسآفشیٙا٘٘ ،ٝیاصٔٙذ ٔخاعشٜ
پزیشی ٔاِی ،ؿغّی  ٚارتٕاػی اػت

صاد ،1384،ٜف.) 123.
پظٞٚؾٞای صیادی دس ٔغاِؼٚ ٝیظٌیٞای سٚاٖ ؿٙاختی
واسآفشیٙاٖ ا٘زاْ ؿذ ٜوٝ
ادٕٞی()1383

تا

ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝاسدی اؿاس ٜوشد :
ؿٙاختی

ٔغاِؼٚ ٝیظٌی ٞای سٚاٖ

واسآفشیٙاٖ(اػتمالَ عّثی ،پـتىاسٞ ،ذف ٌشایی ،تٛفیك عّثی )
دس ٔذیشاٖ دسیافت و ٝػغح ایٗ ٚیظٌی

ٞا دس آ٘اٖ اص حذ

ٔتٛػظ تیـتش تٛد ٚ ٜاص تیٗ ٚیظٌی ٞای فشدیٔ ،تغیش اػتمالَ
عّثی  ٚاص تیٗ ٔتغیشٞای رٕؼیت ؿٙاختی ٔ ٚحیغیٔ ،تغیش
تزشت ٝواسی تیـتشیٗ ٘مؾ سا دس ٔٛفمیت ٔذیشاٖ داؿتٝ
اػتٚ،ی ٘ـاٖ دادو ٝساتغٔ ٝؼٙاداسی تیٗ تشخی اص ٚیظٌی ٞای
فشدی  ٚسٚاٖ ؿٙاختی واسآفشیٙاٖ ٚرٛدداسد  .عثاعثایی()1386
٘تیزٌ ٝشفت و ٝواسآفشیٙاٖ تا ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی ٔتٛػظ تٝ
تاالٕٛٞ ،اس ٜتا أىاٖ ػذْ ٔٛفمیت ٔٛارٞ ٝؼتٙذ

 .تغییشات

پیٛػتٝای وٛٔ ٝرة اتٟاْ  ٚتٙؾ دس  ٕٝٞرٙثٞ ٝای واسی ْی-

 .واسآفشیٙاٖ دسٔحیظ

واسی تایذ ت ٝعٛس ٔؼتٕش تا تٛا٘ایی ٞای ؿغّی ٟٔ ٚاست ٞای
استثاعی تا ٕٞىاساٖ ،استاب سرٛع ،اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ  ٚدیٍشاٖ
تؼاَْ داؿت ٝتاؿٙذ  .چُ ٞ ٚاٚسث ( )2009دسیافتٙذ واسآفشیٙاٖ،
لاتّیت اسصیاتی فشكت ٞاٌ،شدآٚسی ٔٙاتغ ٔٛسد ٘یاص دس ٔحیظ
واس  ٚدػتیاتی تٔ ٝضایای حاكُ اص آٖ ٞا سا داؿتٔ ٚ ٝی تٛاٖ تا
آٔٛصؽ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙا٘ ٝتا تٛر ٝت ٝتٛا٘ایی ٞای ٟٔاست
ؿغّی آ٘اٖ ،الذأات كحیحی تشای س ػیذٖ تٛٔ ٝفمیت ا٘زاْ
(

داد .دس استثاط  ٚتأحیش آٔٛصؽ واسآفشیٙاٖ ،یافتٞ ٝای دائْٛ
٘ )2011ـاٖ داد و ٝواسآفشیٙاٖ تا ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی

ٔتٛػظ ت ٝتاال ،اص آٔٛصؽ ٞا  ٚسٚؽ ٞای واسآفشیٙی دس ٔحیظ
واسؿاٖ تٟشٔ ٜی تش٘ذ  ٚساتغٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؼٙاداسی ٔیاٖ آٔٛصؽ
 ٚفؼاِیت ٞای واسی تش اػاع ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙا٘ٚ ٝرٛد
داسد.

ؿٛد ایٗ ػذْ لغؼیت سا پیچیذ ٜتش وشدٚ ٜتٛا٘ایی دسا٘زاْ أٛس،

ٌش ٜٚی اص پظٞٚـٍشاٖ ٘ظیسعثاعثائی ( ،)1386تاب

ٔٛفمیت آ٘اٖ سا افضایؾ خٛاٞذداد  .سػتٕی( )1387دسیافت وٝ

اِحٛائزی  ٚاتارسی ٛ٘ ٚؿیٗ فشد ( ،)1392وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ

ساتغٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚؼٙا داسی تیٗ ٚیظٌی ٞای ؿخلیتی ٔذیشاٖ ٚ

( ٚ )2004دائ )2011( ْٛتٔ ٝغاِؼٚ ٝیطيی ٞای ٘ٛآٚسی،

واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی ٚرٛد داسد  ٚاص تیٗ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی

یی ،خالقیت  ... ٚواسآفشی٘اٖ دس ٔحیط ٞای ٔتفاٚت
ٔخاعش ٜپز س

ػاصٔا٘ی ،رزب فشكتٞای ٔٙاػة تشای ػاصٔاٖ تیـتشیٗ تأحیش

پشداخت ٚ ٝدسیافتٙذ و ٝایٖ ٚیطيی ٞا اص ضشٚسیات ٔٛفكیت

سا تش واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی داؿت ٝاػت  .تاب اِحٛائزی  ٚاتارسی

افشاد دس ٔٛلغیت ٞای ٔختّف اػت .پظٞٚؾ حاضش تا رٙثٝ

ٛ٘ ٚؿیٗ فشد ( )1392دسپظٞٚؾ"ٔغاِؼٔ ٝتغیشٞای رٕؼیت

٘ٛآٚسی دس ٔغاِؼٚ ٝیظٌی ٞای وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای ػٕٔٛی

ٚتحیشآٖ تشٚیظٌی
ؿٙاختی وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞٝای دا٘ـٍاٞی أ

وٛؿیذ ٜاػت تا ایٗ ٚیظٌی ٞا ؤ ٝلادیك تاسص ٚیظٌی ٞای

ٞای سٚاٖؿٙاختی واسآفشیٙی اصدیذٌأ ٜىتة ا٘ؼاٌٖشایا٘ "ٝتا

واسآفشیٙی تٛد ٚ ٜضشٚست ا٘زاْ پظٞٚؾ ٞای تیـتش دس آٖ ٞا

تشسػیٖ 109فشاص وتاتذاساٖ
٘ذوٝ
آصاداػالٔی دسیافت

ٚاحذٞای رأغ دا٘ـٍاٜ

ایٗ ٚیظٌی ٞا دسوتاتذاساٖ اص حذ

ٚرٛد داسد ،سا تیاٖ ٕ٘ایذ  .تشخی اص ٔحمماٖ  ٓٞچ ٖٛادٓٞی
یيی ٞای فشدی واسآفشیٖی ،ت٘ ٝمؾ ٟٔٓ
( )1383تا ٔغاِؼ ٚ ٝط

ٔتٛػظ تیـتش  ٚساتغٔ ٝؼٙاداسی تیٗ ػغح تحلیالت ٔٚذسن

تزشت ٝواسی ت ٝػٛٙاٖ یه ػأُ ٔحیطی دس ٔٛفمیت وتاتذاساٖ

تحلیّی تا ٚیظٌیٞای سٚاٖؿٙاختی ٚرٛد داؽت .

پشداخت ٝصیشا وتاتذاساٖ تشای اسائ ٝخذٔات تٟتش تٔ ٝشارؼاٖ ٚ
1.Kuratko & Hodgetts
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اػتفاد ٜوٙٙذٌاٖ اص ایٗ ػأُ اػتفاد ٜتٟی ٝٙای خٛاٙٞذ تشد

.

واسآفشیٗ داس٘ذ ٞ .ذف پظٞٚؾ حاضش ،ؿٙاػایی ػغح

یاٖ ٚیطيیٞای واسآفشی٘اٖ ٘ ٚمؾ آٖ دس
سػتٓی ( )1387تا ب

ٚیظٌیٞای واسآفشیٙی  ٚساتغ ٝایٗ ٚیظٌی ٞا تاواسایی وتاتذاساٖ

واسآفشیٖی ػاصٔاٖی تا رزب فشكت ٞای ٔٙاػة ػاصٔاٖی وٝ

وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی اػتاٖ لٓ  1اػت تا تا اسائ ٝتلٛیشی سٚؿٗ

ی سا تش واسآفشیٖی ػاصٔاٖی داسد ،پشداخت ٝاػت .چُ
تاث
یؿتش یٖ س
ب

اص ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ ،تؼتشی ٔٙاػة تشای تشٚص

ی واسآفشی٘اٖ
یاٖ ٚیطيی ٞای ؿخقیت
ٞ ٚاٚسث ( )2009تا ب

ایٗ ٚیظ ٌیٞا دس سا ٜسػیذٖ ت ٝاٞذاف وتاتخا٘ٞ ٝا  ٚافضایؾ

ی فشكت ٞا تشای سعیدٖ ت ٝاٞذاف سا ْی
تیاٖ وشد٘ذ و ٝاسصیاب

واسایی وتاتذاساٖ سا فشا ٓٞػاخت .

تٛاٖ تا آٔٛصؽ ایٖ ٚیطيی ٞا ٕٛٞاس وشد.
دس صٔی ٝٙواسایی ٘یض تحمیمات صیادی ا٘زاْ ؿذ ٜو ٝت ٝتشخی
اص آٖ ٞا اؿاسٔ ٜی ؿٛد

ٔ :یشغفٛسی ٚكادلیآسا٘ی()1389

دسپظٞٚؾ«تشسػی  ٚاسصیاتی واسایی وتاتخا٘ٞٝا دس ت ٝواسٌیشی

فشضیٞ ٝای پظٞٚؾ ػثاستٙذ اص:
ٚ .1یظٌیٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ دس ػغح

«ٔتٛػظ

واسآفشیٗ تٛدٖ » اػت.

ٔذیشیت دا٘ؾ ٛ٘ ٚآٚسی تٙٔ ٝظٛستٟثٛد ویفیت خذٔات دس

 .2تیٗ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی (خاللیتٔ ،خاعش ٜپزیشی،

وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی  ٚدا٘ـٍاٞی یضد» تا پشػـٙأ ٝدس تشسػی

لذستعّثی ،تٛفیك عّثی ،وٙتشَ دس٘ٚی  ٚاػتمالَ عّثی) ٚ

یزٝ
اصوتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی  ٚدا٘ـٍاٞی ٜبا یٗ ٘ت

ِٔٛفٞ ٝای واسایی (تؼاٚی ٓٞ ،ػٛیی ،ػشػت دس واس ٚ

سػیذٖد و ٝواسایی وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی ٘ؼثت ت ٝوتاتخا٘ٞٝای

اػتفاد ٜاص تزٟیضات  ٚأىا٘ات

دا٘ـٍاٞی دس ٜبواسٌیشی تزٟیضات دس ٔذیشیت دا٘ؾ تشای

ٚرٛد داسد .

تٟثٛد ٘ٛآٚسی تیـتش اػت  ٚوتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی دس ٜب
واسٌیشی ٘ٛآٚسی تشای اسائ ٝخذٔات،واساتش اصوتاتخا٘ٞٝای

) وتاتذاساٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی

ريش ضىبسی پژيَص

دا٘ـٍاٞی ٞؼتٙذ .سٚاٍ٘شدی ٕٞ ٚىاساٖ()1393دس پظٞٚؾ«

٘ٛع پظٞٚؾ،واستشدی  ٚسٚؽ آٖ پیٕایؾ-

ساتغ ٝػٛأُ اٍ٘یضؿی تشافضایؾ واسایی دسواسوٙاٖ ػتادی

اػت .دس ٔغاِؼٔ ٝثاحج ٘ظشی اص پشػـٙأٚ ٝیظٌی ٞای

دا٘ـٍا ٜػّ ْٛپضؿىی ٚخذٔات تٟذاؿتی دسٔا٘ی ؿیشاص» تا

واسآفشیٙی ٔحٕذ ٔمیٕی ( )1390تا 30ػٛاَ(ضشیة آِفای

ٔغاِؼ ٝواسٔٙذاٖ دا٘ـٍا ٜتا اػتفاد ٜاص پشػـٙأ ،ٝػٛأُ

وش٘ٚثاخ  ٚ )0/74پشػـٙأ ٝواسایی اص حأذ حاری صادٜ

اٍ٘یضؿی ْؤ حش تشافضایؾ واسایی تشاػاع ػّؼٔ ٝشاتة ٘یاصٞای

( )1384تا  16ػٛاَ (ضشیة آِفای وش٘ٚثاخ  )0/87اػتفادٜ

ٔاصِ ٛت ٝایٗ ٘تیز ٝسػیذ٘ذ و٘ ٝیاص ت ٝخٛدؿىٛفایی دس اِٛٚیت

ؿذ.وُ رأؼ ٝآٔاسی ٘ 113فشاص وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای ػٕٔٛی

ا٘ ٚ َٚیاص ت ٝتؼّك٘ ،یاص ت ٝأٙیت٘ ،یاصٞای فیضیِٛٛطیه٘ ،یاص تٝ

اػتاٖ لٓ تٛد٘ذ و ٝت ٝكٛست ػشؿٕاسی ٔٛسد ٔغاِؼٝ

لذس ٙٔ ٚضِت دس اِٛٚیتٞای تؼذی أتحیش تشواسایی لشاسداسد.

لشاسٌشفتٙذ . .تا تٛصیغ پشػـٙأ ٝتیٗ كاحة ٘ظشاٖ  ٚوتاتذاساٖ

ٔغاِؼ ٚ ٝتشسػی ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی واسوٙاٖ  ٚاستثاط
تا واسایی آ٘اٖ دس  ٕٝٞػاصٔاٖ ٞا ضشٚسی اػت  ٚوتاتخا٘ٞ ٝای
ػٕٔٛی اص ایٗ لاػذٔ ٜؼتخٙا ٘یؼتٙذ  .ایٗ وتاتخا٘ٞٝا تشای سؿذ ٚ
تٛػؼ ٝػاصٔاٖ  ٚایفای ٘مؾ وّیذی دس ٌؼتشؽ فؼاِیت ٞای
پظٞٚـی دس رأؼ٘ ،ٝیاص ت ٝتش٘أ ٝسیضی ٔٙاػة دس ساػتای
تمٛیت سٚحی ٝواسآف سیٙی وتاتذاساٖ فؼّی  ٚرزب افشاد

4

تحّیّی

تا اػتفاد ٜاص ضشیة تٛافمی ،سٚائی آٖ تأییذ ٌشدیذ  .تزضیٚ ٝ
تحّیُ دادٞ ٜا تا آٔاسٞای تٛكیفی ٚاػتٙثاعی(ؿاخق، 2KMO
 .1دس ایٗ پظٞٚؾ تٙٔ ٝظٛس ایزاد اختلاس تشای " کتببذاران
کتببخبوٍ َبی عمًمی استبن قم" اص ٚاط " ٜکتببذاران " اػتفادٜ
خٛاٞذ ؿذ.
2. Kaiser-Mayer-Olkin
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تحّیُ ٚاسیا٘غ ،ضشایة ٕٞثؼتٍی  ٚتؼییٗ  ٚآصٔ)T ٖٛ

كٛست ٌشفت.

یبفتٍ َبی پژيَص
ت ٝدػت آٔذ:

دستیاٖ ٚیظٌی ٞای رٕؼیت ؿٙاختی وتاتذاساٖ ،یافتٞ ٝای صیش

جذٍل ٍ :1یژگیّای جوعیت شٌاختی کتابذاراى
جىسیت

مطخصبت فزدی

سببقٍ کبر(سبل)
تا  5ػاَ

15 - 6

25- 16

تاالی 25

صیش دیپّٓ

دیپّٓ ٚ

واسدا٘ی

واسؿٙاػی

درصذ

43

57

33

37

18

12

5

9

53

33

ببالتز

فزاياوی

49

64

38

43

20

12

5

10

60

38

ارضذ ي

ٔشد

کبرضىبسی

يیژگی

صٖ

سطح تحصیالت

جذٍل یک ًشاى هیدّذ بیشتزکتابذاراى ،هزد  ،با سابقِ کار 6تا  15سال ٍ دارای هذرک کارشٌاسی بَدًذ
فزضیٍ ٚ .1یظٌیٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ دس ػغح «ٔتٛػظ

تشای آصٔ ٖٛفشضی ٝا َٚاص آصٔ T ٖٛاػتفاد ٜؿذ و٘ ٝتایذ

واسآفشیٗ تٛدٖ » اػت.

آٖ دس رذ 2 َٚآٔذ ٜاػت:
جذٍل ً :2تایج آسهَى Tبزای سٌجش هعیار ٍیژگی ّای کارآفزیٌی کتابذاراى

يیژگی َبی ضخصیتی

تعذاد

میبوگیه

اوحزاف معیبر

اوحزاف معیبر میبوگیه

خالقیت

109

2/0606

0/57123

0/05471

مخبطزٌ پذیزی

104

2/4115

0/69328

0/06798

قذرت طلبی

106

0/1878

0/04473

0/00434

تًفیق طلبی

109

1/9633

0/56579

0/05419

کىتزل دريوی

111

2/0072

0/53321

0/05061
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111

استقالل طلبی

2/4126

0/56715

فزضیٍ  .2تیٗ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی (خاللیتٔ ،خاعش- ٜ

تشاػاع رذ ،2 َٚچٚ ٕٝٞ ٖٛیظٌی ٞای واسآفشیٙی
2/4126

پزیشی ،لذست عّثی ،تٛفیك عّثی ،وٙتشَ دس٘ٚی  ٚاػتمالَ -

 3وٕتش اػت ( أتیاص1،5،4،3،2

عّثی) ِٛٔ ٚفٞ ٝای واسایی(تؼاٚی ٓٞ ،ػٛیی ،ػشػت دس واس

)،

 ٚاػتفاد ٜاص تزٟیضات  ٚأىا٘ات ) وتاتذاساٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی

وتاتذاساٖ دس حذ وٓ ٔ ٚتٛػظ تٛد  ٚاص ٔیاٍ٘یٗ
تشای حذ ٔتٛػظ ،اص أتیاص

0/05383

تشای ٌضیٞ ٝٙای تؼیاسوٓ ،وٓٔ ،تٛػظ ،صیاد  ٚتؼیاس صیاد

ِزا فشضی ٝأ َٚثٙی تش ػغح «ٔتٛػظ واسآفشیٗ تٛدٖ » ٚیظٌی
ٞای واسآفشیٙی دس وتاتذاساٖ تاییذ ٘ـذ ٔ ٚیضاٖ ٚیظٌی ٞای
ؿخلیتی واسآفشیٙی آ٘اٖ اص ٚضؼیت ْ

عّٛتی تشخٛسداس

٘یؼت.

ٚرٛد داسد.
دسرذ ،3 َٚػغح  ٚساتغ ٝیا ػذْ ساتغٔ ٝؼٙاداسی دس ٚیظٌی
ٞای واسآفشیٙی تا واسایی وتاتذاساٖ آٔذ ٜاػت:

جذٍل  :3سطح ٍ رابطِ یا عذم رابطِ هعٌاداری در ٍیژگی ّای کارآفزیٌی با کارایی کتابذاراى
سطح معىبداری

ضزیب َمبستگی پیزسًن

تبییذ یب رد فزضیٍ َب

فزضیٍ َب
رابطٍ خالقیت ي کبرایی

0/001

0/388

تاییذ

رابطٍ ریسکپذیزی ي کبرایی

0/005

0/327

تاییذ

رابطٍ قذرتطلبی ي کبرایی

0/015

0/288

تاییذ

رابطٍ تًفیقطلبی ي کبرایی

0/000

0/581

تاییذ

رابطٍ کىتزل دريوی ي کبرایی

0/000

0/565

تاییذ

رابطٍ استقاللطلبی ي کبرایی

0/344

0/114

سد

جذٍل ً 3شاى هی دّذ بیي خالقیت ،هخاطزُ پذیزی ،قذرتطلبی ،تَفیقطلبی ٍ کٌتزل درًٍی با کارایی
یٖ اػتمالَ عّثی ٚ
وتاتذاساٖ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚرٛد داسد ِٚی ب

ػٛٙاٖ ٔتغیش ٚاتؼت ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ

واسایی ساتغ ٝای ٚرٛد ٖداسد  .رٟت تشسػی تاحیش ٚیظٌی ٞای

تؼییٗ ٔ 0/431حاػث ٝؿذ:

 .دس رذ 4 َٚضشیة

ؿخلیتی واسآفشیٙی تش واسایی اص سٌشػی ٖٛاػتفادٚ ٚ ٜیظٌی
ٞای ؿخلیتی واسآفشیٙی ت ٝػٛٙاٖ ٔتغیش ٔؼتمُ  ٚواسایی تٝ
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جذٍل :4هذل رگزسیًَی هتغیزّای جوعیت شٌاختی ٍیژگی ّای کارآفزیٌی کتابذاراى
مذل رگزسیًوی

ضزیب َمبستگی

ضزیب تعییه تعذیل

ضزیب تعییه

خطبی استبوذارد بزآيرد

ضذٌ
0/656

1

0/431

0/377

رذ٘ 4َٚـاٖ ٔی دٞذ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ

0/361

ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ اػت  ٚساتغٔ ٝؼٙاداسی تیٗ
 .رذ5 َٚ

تا ٔتغیشواسایی تا ضشیة ٕٞثؼتٍی  ،0/656ضشیة ٔخثت ٚ

ایٗ ٚیظٌی ٞا تا واسایی آ٘اٖ ٚرٛد ٘ذاسد

ٔؼتمیٓ اػت  ٚتیاٖ ٔی وٙذ و ٝتا افضایؾ ٕ٘شات ٔمیاع

ٔؼٙاداستٛدٖ ٔذَ سٌشػی٘ٛی ٔتغیشٞای ٔؼتمُ ٚ ٚاتؼت ٝسا

ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی ،واسایی وتاتذاساٖ افضایؾ ٔی یاتذ  .دس

٘ـاٖ ٔی دٞذ:

ضشیة تؼییٗ تا ٔمذاس ٘ 0/431یض تیاٍ٘ش  43/1دسكذ اص وُ

جذٍل  :5بزرسی هعٌادار بَدى هذل رگزسیًَی متغیزّای هستقل ٍ ٍابستِ
مذل

مجمًع

درجٍ آسادی

مجذيرات

میبوگیه

Fآمبرٌ

سطح معىبداری

مجذيرات

تغییزات بیه گزيَی

6/337

6

1/056

تغییزات درين

8/372

64

0/131

8/074

0/000

گزيَی
جمع

14/709

70

 .دس رذَٚ

 ،6ضشایة

دادٞ ٜای رذٔ 5 َٚؼٙاداس تٛدٖ ٔذَ سٌشػی٘ٛی اسائ ٝؿذٜ

واسآفشیٙی ٚواسایی ٚرٛد داسد

تشای ٔتغیش ٔؼتمُ ٔ ٚتغیش ٚاتؼت ٝسا تأییذ وشد ،صیشا ػغح

سٌشػی ٖٛاسائ ٝؿذ ٜدس وُ ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی وتاتذاساٖ

ٔؼٙاداسی دس رذ َٚتشاتش  0/000اػت و ٝاص ٔمذاس خغای

آٔذ ٜاػت:

آصٔ 0/05 ٖٛوٕتش اػت  ٚساتغٔ ٝؼٙاداسی تیٗ ٚیظٌی ٞای

جذٍل  :6ضزایب رگزسیَى کل ٍیژگی ّای کارآفزیٌی کتابذاراى
مذل

مقبدیز استبوذار وطذٌ

مقبدیز استبوذارد

Tآمبرٌ

سطح معىبداری

داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال یازدّن ،شوارُ  ،40بْار 1397
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ضذٌ
β

خغای اػتا٘ذاسد

Beta

مقذار ثببت

1/225

0/244

-----

5/012

0/000

خالقیت

0/106

0/092

0/131

1/158

0/251

مخبطزٌ پذیزی

0/020

0/080

0/033

0/254

0/801

قذرت طلبی

-01/390

1/415

-0/128

-0/982

0/330

تًفیق طلبی

0/306

0/102

0/390

2/996

0/04

کىتزل دريوی

0/277

0/118

0/336

2/341

0/022

استقالل طلبی

-0/075

0/089

-0/092

-0/839

0/404

دس رذ ،6 َٚتیٗ تشخی اص ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی ٚ
واسایی وتاتذاساٖ ٞیچ ساتغٔ ٝؼٙاداسی ٚرٛد ٘ذاسد  ٚتٟٙا
ٚیظٌی ٞایی و ٝساتغٔ ٝؼٙاداسی تا واسایی داس٘ذ ،تٛفیك عّثی
ٚوٙتشَ دس٘ٚی ٞؼتٙذ  .چ ٖٛػغح ٔؼٙاداسی آٖ ٞا ت ٝتشتیة
 0/022 ٚ 0/04تٛد ٜو ٝاص  0/05وٕتش اػت  ٚتیـتشیٗ احش سا
دس ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی  ٚواسایی وتاتذاساٖ داس٘ذ ،تٙاتشایٗ
ٔؼادِ ٝسٌشػی٘ Y=1.225 + 0.306X4+ 0.277X ٖٛـاٖ

ٔی دٞذ اص ٔیاٖ ٚیظٌی ٞای ؿخلیتی واسآفشیٙی ،تٛفیك
عّثی  ٚوٙتشَ دس٘ٚی تاحیش ٔؼتمیٕی تش واسایی وتاتذاساٖ داؿتٝ
و ٝتٛفیك عّثی تاحیش تیـتش  ٚوٙتشَ دس٘ٚی تاحیش وٕتشی داس٘ذ .
دس ایٗ پظٞٚؾ تشای ؿٙاػایی ٔٙاػة تٛدٖ تؼذاد دادٜ
ٞا ٔ ٚتغیشٞای اػاػی ػأُ ٞا اص تحّیُ ػاْ

ِی (ؿاخق

 ٚKMOآصٔ ٖٛتاستّت) اػتفاد ٜؿذ .دس رذ 7َٚایٗ ؿاخق
 ٚآصٔ ٖٛدس ٞشِٛٔ 2ف ٝآٔذ ٜاػت:

جذٍل  : 7شاخص  ٍ KMOآسهَى بارتلت ٍیژگی ّای کارآفزیٌی ٍ کارایی کتابذاراى
ي آسمًن KMOضبخص

0/666

ببرتلت

ي آسمًن ببرتلتKMOضبخص

0/757

کبرایی کتببذاران

يیژگی َبی کبرآفزیىی
آمبرٌ کبی دي

8

1/034

آٔاس ٜوای دٚ

100/386

فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم کتابذاری ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍری اطالعات)

علی درخشاى هْر | هحوذرضا ابارری | فرًَش عظیوی خبازاى

درجٍ آسادی

435

دسر ٝآصادی

6

سطح معىبداری

0/000

ػغح ٔؼٙاداسی

0/000

ٕٞثؼتٍی تیٗ دٔ ٚتغیش تا ٘تایذ

دس رذ ،7 َٚچ ٖٛؿاخق  KMOدس ٞش ِٛٔ2فٝ
تیـتش اص ٔمذاس  0/6تٛد ِزا تحّیُ ػأّی ٔٙاػة اػت  ٚػغح
ٔؼٙاداسی آصٔ ٖٛتاستّت و ٝدس ٞش ِٛٔ 2ف ٝتشاتش كفش تٛد ٘ـاٖ
اصواستشد آصٔ ٖٛتاستّت دس ایٗ پظٞٚؾ داسد.

ٞاٚسث(ٔ ٚ )2009یشغفٛسی ٚكادلیآسا٘ی ( ٓٞ )1389ػٛ
تٛد ٜصیشا چُ ٞ ٚاٚسث ()2009دسیافتٙذ ٚیظٌیٞای خاللیت
٘ ٚـ

ٛآٚسیٔ ،ؼﺌِٛیت پزیشیٔ ،یُت٘ ٝتیزٚ ٝ

آیٙـذٍٜ٘ـشیواسآفشیٙـاٖ ،دسحـ ذ صیاد ،تٛا٘ؼت ٝا٘ذ سا ٜسا تشای
سػیذٖ ت ٝاٞـذاف ػاصٔا٘ی ٕٛٞاس ٕ٘ایٙذ  ٓٞ .چٙاٖ و٘ ٝتیزٝ

بحث ي وتیجٍ گیزی

اال تٛدٖ واسایی
پظٞٚؾ ٔیشغفٛسی ٚكادلیآسا٘ی( )1389دس ب

تش اػاع فشضی ٝاٚ ،َٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی
نتاتذاساٖ ت ٝعٛس ٔؼٙاداسی اص حذ

تحمیــ ك چُ ٚ

ب-
وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی ٘ؼثت ت ٝوتاتخا٘ٞٝای دا٘ـٍاٞی دس ٜ

«ٔتٛػظ واسآفشیٗ

واسٌیشی تزٟیضات تشای تٟثٛد ٘ٛآٚسی اػت  ٚوتاتخا٘ٞ ٝای

تٛدٖ »وٕتش تٛد و ٝایٗ أش تا ٘تایذ تحمیمات
دسٌاٞی(،)1385وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ ( ٚ)2004دائٓٞ )2011(ْٛ
ػ٘ ٛثٛد ٜصیشا دس پظٞٚؾ دسٌاٞی ()1385آٔذ ٜو ٝوتاتذاساٖ
ٕٞا٘ٙذ دیٍشواسآفشیٙاٖ (دس تخؾ ٞای تِٛیذی  ٚخذٔاتی

)

داسای ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی ٔتٛػظ ت ٝتاالٞؼتٙذ  .تش اػاع
یافت ٝپظٞٚؾ وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ ( )2004وتاتذاساٖ دس ٔحیظ
ٞای ػّٕیاتی وتاتخا٘ٞ ٝا تایذ ت ٝعٛس ٔذا ْٚتا ٟٔاست ٞای
استثاعی تا ٔشارؼاٖ ٕٞ ٚىاساٖ دسأش اعالع سػا٘ی ،تؼأُ ٚ
ٕٞىاسی داؿت ٝتاؿٙذ  ٚایٗ أش تا پاییٗ تٛدٖ ػغح ناسآفشیٙی
وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای ٔٛسد پظٞٚؾٔ ،ـىالتی سا تٚ ٝرٛد
خٛاٞذ آٚسد .یافتٞ ٝای پظٞٚؾ دائ٘ )2011 ( ْٛـاٖ داد وٝ
واسآفشیٙاٖ تا ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی ٔتٛػظ ت ٝتاال ،اص آٔٛصؽ
ٞای واسآفشیٙی دس ٔحیظ واسؿاٖ تٟش ٜتشد ٚ ٜساتغٔ ٝؼتمیٓ ٚ
ٔؼٙاداسی ٔیاٖ آٔٛصؽ  ٚفغاِیت ٞای واسی دس تٟثٛدواسایی
ٚرٛد داسد  .دس وتاتذاساٖ ٘یضآٔٛصؽ واسآفشیٙی ت ٝػٛٙاٖ یىی
اص تٛا٘ایی ٞای الصْ تشای احشاص واسایی تاال تؼیاس ضشٚسی ٚ
سا ٜسا تشای سػیذٖ ت ٝاٞذاف وتاتخا٘ٞ ٝا ٔ ٚشاوض اعالػاتی
ٕٛٞاس خٛاٞذ وشد.
تش اػاع فشضی ٝد ْٚدس ساتغ ٝخاللیت  ٚواسایی دس اتؼاد
 ٓٞػٛیی  ٚاػتفاد ٜاص تزٟیضات تا ػغح ٔؼٙاداسی ٚ 0/001

ػٕٔٛی دس ٜبواسٌیشی ٘ٛآٚسی تشای اسای ٚ ٝتٟثٛد خذٔات
تیـتش  ٚتاویفیت تش ،واساتش اصوتاتخا٘ٞٝای دا٘ـٍاٞی ٞؼتٙذ.
دس ساتغ ٝتیٗ ٔخاعش ٜپزیشی ٚواسایی دس تؼذ ػشػت دس
واس تا ػغح ٔؼٙاداسی ٕٞ ٚ 0/005ثؼتٍی تیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش
دس ٚیظٌی ٔخاعشٜپـزیشیٟٔ ،ـاست استثـاعی ٔ ٚذیشیت صٔاٖ
ت ٝػ ٛٙأٖٟٓتشیٗ ٚیظٌیواسآفشیٙاٖ ٘تایذ ایٗ پظٞٚؾ تا ٘تایذ
وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ  ٚ )2004(1تافتٛی  ٓٞ )2002( 2ػٛ
اػت .تش اػاعیافتٝپظٞٚؾ وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ ()2004
وتاتذاساٖ ٘یض دسوتاتخا٘ٞٝا ٔ ٚشاوض اعالػاتی٘یاصٔٙذ
خغشپزیشیتـاال تٛد ٚ ٜتافتٛی

(ٔ )2002ؼتمذ اػت :یه

ٚیظٌی ٔ ٟٓتشای ٔذیشاٖ اعالع سػا٘ی ٚوتاتذاساٖٕٞ ،اٖ اِٚیٗ
ٚیظٌی واسآفشیٙی یؼٙی ٘ذاؿتٗ تشع اص خغش وشدٖ دس فؼاِیت
ٞای ػاصٔا٘ی اػت  .فؼاِیت وتاتذاسی ت ٝػٛٙاٖ یه خذٔت
ٔـتشی ٔذاس ٘ـاٖ ٔی دٞذ و ٝوتاتذاساٖ ٔٛفك ،افشادی ٞؼتٙذ
ٚی،2002 ،ف .) 68
و ٝخغش پزیش٘ذ)تافت
دس ساتغ ٝتیٗ لذستعّثی  ٚواسایی دس اتؼاد تؼاٚی ٓٞ ٚ
ػٛیی تا ػغح ٔؼٙاداسی

ٕٞ ٚ 0/015ثؼتٍی تیٗ ایٗ دٚ
Kuratkoو1. Hodgetts
2. Toftoy
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ٔتغیش ،یافتٞ ٝا تا ٘تایذ سٚاٍ٘شدی ٕٞ ٚىاساٖ(ٓٞ )1393

سػیذٖ تٞ ٝذف ،تٙٔ ٝثغ ا٘شطی دس٘ٚی خٛد  ٚت ٝتالؽ ٚ

ػ ٛتٛد ٜصیشا آ٘اٖ دسیافتٙذ ٘یاص ت ٝخٛدؿىٛفایی دس اِٛٚیت

ػّٕىشد خٛیؾ ٔتىی اػت صیشا افشاد داسای وا٘ ٖٛوٙتشَ

ا ٚ َٚتمی٘ ٝیاصٞا دس اِٛٚیتٞای تؼذی أتحیش تشواسایی لشاس

دس٘ٚی اص ٚیظٌی ٞایی ْ ا٘ٙذ ٔؼﺌِٛیت پزیشی تاال ،ػالٔت

ٌشفتٙذ .أا ٘تیز ٝایٗ یافت ٝپظٞٚؾ تا ٘تایذ پظٞٚؾ ٔه

تٟذاؿت سٚا٘ی تیـتش ،تٕایُ تٕٞ ٝىاسی تا دیٍشاٖ  ٚاػتٕاد

وّّٙذ( )1961دس تؼذ لذست عّثی  ٓٞػ٘ ٛیؼت صیشا ٚی

ت ٝآ٘أٖ ،یُ ت ٝپیـشفت  ٚاػتٕاد ت٘ ٝفغ صیاد تٟشٙٔ ٜذ٘ذ  ،اص

٘ـاٖ داد و ٝواسآفشیٙاٖ وؼا٘ی ٞؼتٙذ و٘ ٝیاص صیادی تٝ

ایٗ س ٚضشٚست حضٛس واسوٙا٘ی تا وا٘ ٖٛوٙتشَ دس٘ٚی دس

پیـشفت ٘ ٚیاص وٕی ت ٝلذست داس٘ذ ،چشا و ٝواسآفشیٗ فشدی

یه ػاصٔاٖ رٟت تٟثٛد واسایی  ،ا٘ىاس ٘اپزیش اػت.

اػت و ٝتا ٔخاعش ٜپزیشی فؼاِیت خٛد سا آغاص ٔی وٙذ ٚ
وایی اص ٚیظٌی ٞای اكّی اٚػت  ٚتٛفیك عّثی تیـتش
خٛد ات
ٔٛرة حشوت ٞای تؼذی أ ٚی ؿٛد  ٚتش لذست ٞای
ػیاػی ٔ ... ٚتىی ٘یؼت  .دس ٘تیز ٝلذست عّثی افشاد ٔٛرة
پیـشفت فشد ٕ٘ی ؿٛد.

دس ساتغ ٝتیٗ اػتمالَعّثی  ٚواسایی دس اتؼاد ػشػت دس
واس  ٚاػتفاد ٜاص تزٟیضات  ٚأىا٘ات تا ػغح ٔؼٙاداسی
 ٚ 0/344ػذْ ٕٞثؼتٍی تیٗ دٔ ٚتغیش ٘ ،تایذ یافتٞ ٝا تا ٘تیزٝ
پظٞٚؾ ادٕٞی( ٓٞ )1383ػ٘ ٛیؼت صیشا ٚی تا

ٔغاِؼٝ

ٚیظٌیٞای سٚاٖ ؿٙاختی واسآفشیٗی ٔذیشاٖ (اػتمالَ عّثی،

دس ساتغ ٝتیٗ تٛفیك عّثی  ٚواسایی دس اتؼاد تؼاٚی ٓٞ ٚ

پـتىاسٞ ،ذف ٌشایی ،تٛفیك عّثی ) دسیافت و ٝػغح ایٗ

ػٛیی ،تا تٛر ٝت ٝػغح ٔؼٙاداسی  ٚ 0/000ضشیة ٕٞثؼتٍی

ٚیظٌیٞا دس آ٘اٖ اص حذ ٔتٛػظ تیـتش تٛد ٚ ٜاص تیٗ ٚیظٌی -

٘ 0/581تایذ ایٗ پظٞٚؾ  ٓٞػ ٛتا ٘تایذ پظٞٚؾ ٔه

ٞای فشدیٔ ،تغیش اػتمالَ عّثی  ٚاص تیٗ ٔتغیشٞای رٕؼیت

وّّٙذ( )1961دس تؼذ تٛفیك عّثی اػت ٚ .ی ضٕٗ تٛرٝ

ؿٙاختی ٔ ٚحیغیٔ ،تغیش تزشت ٝواسی تیـتشیٗ ٘مؾ سا دس

صیاد تٛٔ ٝفمیت افشاد ،تا ایٗ فشضیٛٔ ٝافك اػت و٘ ٝیاص تٝ

ٔٛفمیت ٔذیشاٖ داؿت ٝاػت.

ٔٛفمیت ،تشتشی رٛیی ،سلاتت ،اٞذاف چاِـی  ٚپافـاسی
تشای ا٘زاْ واس  ٚفایك آٔذٖ تش ٔـىالت تؼیاس ضش ٚسی اػت.
ؿخلی و٘ ٝیاص تٛٔ ٝفمیت دس ا ٚتاالػت ،ؿخلی اػت وٝ
دس رؼت  ٚرٛی واسایی تاالتش تٛد ٚ ٜتا ِزت تشدٖ اص ٔؼائُ
چاِـی ،پـتىاس  ٚسٚحی ٝسلاتتی دس فؼاِیت ٞای واسی داسد .
دس ساتغ ٝتیٗ وٙتشَ دس٘ٚی  ٚواسایی دس تؼذ ػشػت دس واس

دس ٘مؾ واسآفشیٙاٖ دس ػاصٔاٖ ٞای ػّٕی ،فشٍٙٞی ٚ
آٔٛصؿی تایذ ت ٝچٍٍ٘ٛی فؼاِیت  ٚا٘زاْ اسائ ٝخذٔات آ٘اٖ
٘یض تٛر ٝوشد ٘ .مؾ ایٗ واسآفشیٙاٖ ػال ٜٚتش تغییش  ٚتح َٛدس
ػاصٔاٖ ،ػأُ ػاصٔا٘ذٞی ٔٙاتغ  ٚاػتفاد ٜاحش تخؾ اص آٖ ٞا ٚ
یىپاسچٍی  ٚاستثاط تا ٘یاصٞا ی ٔـتشیاٖ و ٝتش اػاع لاتّیت
ٞا  ٚتش٘أٞ ٝای واس آفشیٙی ٔٙاتغ ا٘ؼا٘ی تٙا ؿذٔ ،ٜی

تا ػغح ٔؼٙاداسی  ٚ 0/000ضشیة ٕٞثؼتًی ٘ ،0/565تایذ

تاؿذ(احٕذپٛسداسیا٘ی،1386،ف.)82.وتاتذاساٖ ٘یض  ٓٞچٖٛ

ت ٝدػت آٔذ ٜتا ٘تایذ تحمیمات وٛساتىٞ ٚ ٛارتغ ()2004

دیٍش واسآفشیٙاٖ تایذ دس ٔحیظ واسی تا ٟٔاست ٞای استثاعی

 ٓٞػٔ ٛی تاؿذ  .آٖ ٞا دس تحمیمات خٛد ت ٝایٗ ٘تیزٝ

خٛد تا دیٍشاٖ ٔـاسوت داؿت ٚ ٝت ٝػٛٙاٖ واسوٙاٖ تٛإ٘ٙذ

سػیذ٘ذ و ٝواسآفشیٙاٖ ٔٛفك  ،ت ٝخٛدؿاٖ ایٕاٖ داس٘ذ  .اص ٍ٘اٜ

وتاتخا٘ٞٝا تا وؼة تٛاٖ ایی ٞا ٟٔ ٚاست ٞای ؿغّی خٛد دس

آٖ ٞا پیشٚصی یا ؿىؼت دس ٌش ٚػش٘ٛؿت ،تخت  ٚالثاَ یا

آیٙذ ،ٜت ٝدِیُ وٕثٛد ٚلت ٘ ٚثٛد ٟٔاست وافی دس واستشاٖ،

٘یشٞٚایی اص ایٗ لثیُ ٘یؼت ،تّه  ٜدس اختیاس خٛدؿاٖ تٛد،ٜ

تاصیاتی اعالػات سا ا٘زاْ دٙٞذ

ٔی تٛا٘ٙذ تا وٙتشَ دس٘ٚی تش ػٛالة اػٕاَ خٛد تاحیش تٍزاس٘ذ .

ٔٛرة ٌشدیذ ٜؤ ٝشاوض اعالػاتی،وتاتذاسا٘ی سا تشتیت

تا ایٗ اٚكاف  ،تایذ ٘تیزٌ ٝشفت و ٝفشد واسآفشیٗ تشای

ٕ٘ایٙذتا تتٛا٘ٙذ دػتشػی ٞشچ ٝتیـتش واستشاٖ سا ت ٝاعالػات
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پشاوٙذ ٜفشا ٓٞػاص٘ذ .ت ٝایٗ تشتیة ،ػشٔایٌ ٝزاسی ٞا تیـتش تش
ؿ٘ٛذ(اتارسی،1391،

وتاتذاساٖ  ٝ٘ ٚفٙاٚسی ٞا ٔتٕشوض ٔی

فٔ .)25.ذیشاٖ سد ٜتاالی ػاصٔاٖ تایذ فؼاِیت واسآفشیٙا٘ٝ
دس ٖٚػاصٔا٘ی سا تا راٖ  ٚدَ حٕایت  ٚپـتیثا٘ی وشد ٜچ ٝتا
وتاتذاساٖ

حضٛس فیضیىی  ٚچ ٝتا اعٕیٙاٖ دادٖ ت ٝایٗ وٝ

ٕٞیـ ٝآٔاد ٚ ٜدس دػتشع ا٘ذ .تذ ٖٚپـتیثا٘ی ٔذیشاٖ سد ٜتاال
دس وتاتخا٘ٞ ٝا ،فضای واسآفشیٙا٘ ٝدس ٖٚػاصٔا٘ی ٔٛفك سا
ٕ٘یتٛاٖ خّك وشد(اتارسی،تاب اِحٛائزی،1395 ،ف.1)9.

فُزست مىببع
اتارسیٔ ،حٕذسضا(ٚ .)1391یظٌی ٞای فشدی ٔشتثظ تا واسآفشیٙی
دس وتاتذاساٖ  ٚاسائ ٝاٍِٛی یـٟٙادیٔ ،غاِؼٛٔ ٝسدی  :وتاتخا٘ٞ ٝای
ٔشوضی ٚاحذٞای رأغ دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی  .سػاِ ٝدوتشی سؿتٝ
وتاتذاسی  ٚاعالع سػا٘ی دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػّٚ ْٛ
تحمیمات تٟشاٖ.
اتارسیٔ ،حٕذسضا  ٚتاب اِحٛائزی ،فٟیٕٚ .)1395( ٝیظٌی ٞای
حٕایتی واسآفشیٙی وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای دا٘ـٍاٞی  ٚوـف ساتغٝ

پیطىُبدات کبربزدی بذیه صًرت است کٍ چٚ ٖٛیظٌی

 ٚتاحیش ٔتغیشٞای رٕؼیت ؿٙاختی تش ٚیظٌی ٞای حٕایتی

ٞای ؿخلیتی واسآفشیٙی دس وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای ػٕٔٛی

واسآفشیٙی آ٘اٖ  .فلّٙأ ٝدا٘ؾ ؿٙاػی (ػّ ْٛوتاتذاسی  ٚاعالع

اػتاٖ لٓ اص ػغح

«ٔتٛػظ واسآفشیٗ تٛدٖ » وٕتش اػت ٚ

سػا٘ی  ٚفٙاٚسی اعالػات) .ػاَ .9ؿٕاس،)2( 33ٜف.16 -7.

ٔیضاٖ ایٗ ٚیظٌی ٞا دس آ٘اٖ اص ٚضؼیت ٔغّٛتی تشخٛسداس

اتارسیٔ ،حٕذسضا  ٚتاب اِحٛائزی ،فٟیٕٛ٘ ٚ ٝؿیٗ فشد ،فاعٕٝ

٘یؼت پیـٟٙاد ٔی ؿٛد تاوتاتذاساٖ تا ا سائ ٝسا ٜواسٞای ٘ٛیٖ ٚ

( .)1396ؿٙاػایی ٚیظٌی ٞای واسآفشیٙی كالحیتی  ٚتٛا٘ایی ٞای

ایدٞ ٜای خاللا٘ ٝت ٝػٛٙاٖ یىی اص تٛا٘ایی ٞای الصْ تشای

ٟٔاست ؿغّی  ٚساتغ ٚ ٝتاحیش ٔتغیشٞای رٕؼیت ؿٙاختی تش ایٗ

احشاص واسایی تاال دس ٔحیظ ػاصٔاٖ سا ٜسا تشای سػیذٖ تٝ

ٚیظٌی ٞا دس وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای دا٘ـٍاٞی  .فلّٙأ ٝدا٘ؾ

اٞذاف وتاتخا٘ٞ ٝا ٔ ٚشاوض اعالػاتی ٕٛٞاس ٌشدا٘ٙذ

 .چٖٛ

ی ٔ ٚتح َٛو ٖٛٙی ْی
ػاصٔاٖ ٞا تشای تما دس ٔح یط ٔتغ س

).

ؿٙاػی (ػّ ْٛوتاتذاسی  ٚاعالع سػا٘ی  ٚفٙاٚسی اعالػات
ػاَ .10ؿٕاس،)2( 37ٜف.15 -7.

تایػت ٘ؼثت ت ٝتغییسات دس ٔح یط ػاصٔاٖ ت ٝؿىُی ٔٙاػة

احٕذپٛسداسیا٘یٔ ،حٕٛد (.)1386واسآفشیٙی؛ تؼاسیف ،اٍِٞٛا ٚ

ی تٟٙا اص عش یق ت ٝواسٌٕاسی
ٚاوٙؾ ٘ـاٖ دٙٞذ  ٚایٖ ٖص

٘ظشیات .تٟشاٖ :ؿشوت پشدیغ.

واسوٙاٖ خالق ٔ ٚثتىش ٕٔىٗ خٛاٞذ تٛد ِزا آ صادی ػُٕ ٚ
دس ا ختیاسلشاس دادٖ ا ٔىا٘ات تٙٔ ٝظ ٛسوـفتٛا٘اییٞای
وتاتذاساٖ رٟت افضایؾ خاللیت ٛ٘ ٚآٚسی پیـٟٙاد ٔیؿٛد.
 ٓٞچٙیٗ تا

ایزاد

تٛػؼٝ

ٚ

ٔذیشیت

ٌشٜٞٚایواسیتشایتؼأُتیـتشوتاتذ اساٖتایىذیٍش ،صٔی ٝٙسا
تشای

فؼاِیتٞایتیٕیتٙٔ ٝظٛ

أٛسػاصٔا٘یفشإٛ٘ٓٞدٜ

تا ػا

سٓٞ
صٔاٖ

افضایی
دس

پیـثشد

اٞذافخٛدٔٛفكتاؿذ.

احٕذی ،أ ٚ .شرا٘ی ،ع ،)1391(.تشسػی لاتُیت ٞای واسآفشیٙی
وتاتذاساٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝسدی:وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٔ ٝش وضی آػتاٖ لذع
سضٛی) ،پظٞٚـٙأ ٝوتاتذاسی ٚاعالع سػا٘ی،ػاَ 12ؿٕاس.)3(ٜف.
.168-153
ادٕٞی ،اتشاٞیٓ (ٔ .)1383غاِؼٚ ٝیظٌی ٞای واسآفشیٙی ٔذیشاٖ
اسؿذ كٙایغ غزایی اكفٟاٖ  .پایاٖ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ ،اكفٟاٖ ،
دا٘ـىذٔ ٜذیشیت.
تاب اِحٛائزی ،فٟیٕ ٚ ٝاتارسیٔ ،حٕذسضا ٛ٘ ٚؿیٗ فشد ،فاعٕٝ
(ٔ .)1392غاِؼٔ ٝتغیشٞای رٕؼیت ؿٙاختی وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞ ٝای

 . 1ایٗ ٔماِ ٝتشٌشفت ٝاص پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ تا ػٛٙاٖ" تشسػی ساتغ ٝتیٗ ٚیظٌیٞای

دا٘ـٍاٞی  ٚتاحیش آٖ تش ٚیظٌی ٞای سٚاٖ ؿٙاختی واسآفشیٙی اص

ؿخلیتی واسآفشیٗی تا واسایی وتاتذاساٖ وتاتخا٘ٞٝای ػٕٔٛی اػتاٖ لٓ" دس دا٘ـٍا ٜآصاد

دیذٌأ ٜىتة ا٘ؼاٖ ٌشایا٘ٔ ،ٝغاِؼٛٔ ٝسدی

اػالٔی اػتاٖ لٓ اػت.

دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ،فلّٙأ ٝدا٘ؾ ؿٙاػی (ػّ ْٛوتاتذاسی ٚ

ٚ :احذٞای رأغ

اعالع سػا٘ی  ٚفٙاٚسی اعالػات)ػاَ  .6ؿٕاس ،21 ٜف. 47-35.
داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ تْراى شوال ،سال یازدّن ،شوارُ  ،40بْار 1397
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تافتٛی ،چاسِض اٖ ( .)2004تٛػؼ ٝواسآفشیٙی ،وّیذ ٔٛفمیت

ٔلّح ؿیشاصی  ،ع .)1391(.تشسػی تاحیش ت ٝواسٌیشی ػیؼتٓ ٞای

وتاتذاساٖ؛ تشرٕ ٚ ٝتخّیق ٔشیٓ سحٕتی تاؽ ٔ .اٙٞأ ٝاعالع یاتی

ٔذیشیت فشایٙذٞای وؼة  ٚواس دس ػیؼتٓ ٞای اعالػات ٔذیشیت

 ٚاعالع سػا٘ی .ؿٕاس .5 ٜف .14-13

ػاصٔاٖ ٞای ٔذیشیت تحشاٖ وـٛس  ،دٔٚیٗ وٙفشا٘غ ّٔی ٔذیشیت.

ی استثاعات احشتخؾ تش
حادی صاد ،ٜحأذ ( .)1384تشسعی تأثس

ییٔ ،حٕذ(.)1390واسآفشیٖی دس ٟ٘ادٞای رأؼٔ ٝذٖی :پظٞٚؾی
ٔكْ

ی فاسع .پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاعی اسؿذ
واسایی واسوٙاٖ ٌش ٜٚكٙؼت

ی ،NGOs :تٟشاٖ :دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ.
دس ػاصٔاٖ ٞای غیسدِٚت

دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ.

ِٔٛٛیٙٔ ٚ .ْ ،فشد ،ح .)1396( .تشسػی تاحیش ٛٞؽ ارتٕاػی تش

دسٌاٞی ،پشٞاْ ( .)1385تشسػی ٚیظٌیٞای واسآفشیٙا٘ ٚ ٝػٛأُ

تٟثٛد واسایی واسوٙاٖ (ٔغاِؼٛٔ ٝسدی  :تا٘ه ٔؼىٗ اػتاٖ آرستایزاٖ

ٔشتثظ تا آٖ دس دا٘ـزٛیاٖ دا٘ـٍا ٜؿٟیذ تاٙٞش وشٔاٖ  .پایاٖ ٘أٝ

غشتی)ٞ ،فتٕیٗ وٙفشا٘غ تیٗ إِّّی حؼاتذاسی ٔ ٚذیشیت تا

واسؿٙاػی اسؿذ ،وشٔاٖ  ،دا٘ـىذ ٜادتیات  ٚػّ ْٛا٘ؼا٘ی.

سٚیىشد ػّ ْٛپظٞٚـی ٘ٛیٗ  .تٟشاٖ  :ؿشوت استثاعات اسغٛاٖ

سػتٕیِ ،یال ( .)1387تشسػی ساتغٚ ٝیظٌیٞای ؿخلیتی ٔذیشاٖ تا
واسآفشیٙی ػاصٔا٘ی دس ػاصٔاٖ ٞای تٟذاؿتی دسٔا٘ی ٚاتؼت ٝتٝ
دا٘ـٍا ٜػّ ْٛپضؿىی تثشیض  .پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ

ٔیش غفٛسی ح ،كادلی آسا٘ی ص

.تٟشاٖ :

( .)1389تشسػی  ٚاسصیاتی واسایی

وتاتخا٘ٞ ٝا دس ت ٝواسٌیشی ٔذیشیت دا٘ؾ ٛ٘ ٚآٚسی تٙٔ ٝظٛس تٟثٛد
ویفیت خذٔات تا اػتفاد ٜاص ٔذَ  DEAدٔٚشحّ ٝای ٔغاِؼٛٔ ٝسدی

دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحمیمات.

وتاتخا٘ٞ ٝای ػٕٔٛی  ٚدا٘ـٍاٞی ؿٟشػتاٖ یضد  ،وتاتذاسی  ٚاعالع

سٚاٍ٘شدی ٕٞ ٚىاساٖ (.)1393ساتغ ٝػٛأُ اٍ٘یضؿی تشافضایؾ

سػا٘ی .ؿٕاس،49 ٜف.204-175 .
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 .85-86پایاٖ ٘أ ٝواسؿٙاػی اسؿذ  .تٟشاٖ  :دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی،
ٚاحذ ػّ ٚ ْٛتحمیلات .
ػشؿی ،ؽ .)1381(.تؼییٗ استثاط ػغٛح ٔختّف ٘یاص ٞای ٔاصِٚ ٛ

Kuratko, D. ; Hodgetts R. (2004). Entrepreneurship:
A Contemporary Approach. Harcourt College
Publishers.

اسدتیُ.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society .
New Jersey: Van Nostrand Company.
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