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این پژوهش اثر ویژگیها شخ صیتی کارآفرینان بر کارایی را در مدیران و کارمندان شهرداری شهر قم بررسی
میکند .تحقیق حاضر ازنظر هدف ،از نوع کاربردی است و ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی و از نوع پیمایشی
می باشد .این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر ،تحقیق همبستگی نیز خوانده میشود .نتایج با
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استفاده از نرمافزار  SPSS 20تحلیل گردیده .در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون ،t-test
رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی استفادهشده است .نتایج تحقیق ،دال بر وجود رابطه معنیدار بین خالقیت،
قدرتطلبی ،توفیق طلبی و کنترل درونی و استقاللطلبی با کارایی کارکنان شهرداریهای شهر قم میباشد ولی
رابطه بین ریسکپذیری و کارایی کارکنان شهرداریهای شهر قم رد شده است .آزمون  tیک نمونهای نشان
میدهد که تمامی ویژگی ها شخصیتی کارآفرینان دارای وضعیت مطلوب در میان کارکنان شهرداریهای شهر قم
میباشد .در این تحقیق با استفاده از نرمافزار  LIZRELو تحلیل عاملی تأییدی به بررسی مدل پرداختهشده
است .جامعه آماری این تحقیق را کارمندان شهرداری شهر قم تشکیل میدهند .در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه
اول ویژگیها شخصیتی کارآفرینان تمام سؤاالت بهجز سؤال  42 ،315و  t-value 53شان در حد قابلقبول
میباشند که این سؤال حذف میشود و در تحلیل عاملی مرتبه اول کارایی تمام سؤاالت  t-valueدر حد
قابلقبول میباشند و مقدارهای  x2/dfو  RMSEAتحلیلهای عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم ویژگیها
شخصیتی کارآفرینان و مرتبه اول و دوم کارایی حاکی از مناسب بودن مدل میباشد و با توجه به مقدار  x2/dfو
 RMSEAو  t-valueمدل ساختاری تحقیق نیز پس از انجام اصالحات الزم مناسب میباشد.
کليدواژه :ویژگی شخصیتی کارآفرینان ،کارایی کارکنان
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مقدمه
در حال حاضر ،با توجه به نقش کارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت
به مسائل و تنگناهایی که ازنظر اقتصادی و توسعه صنعتی و بهخصوص بیکاری وجود دارد ،ضرورت ایجاب
میکند تا به ترویج کارآفرینی و فرهنگ آن در جامعه پرداخته شود ( )Ardichvili et al, 2003در این راستا
ایجاد فضا و بستر مناسب در سازمانها از طرف مدیران برای رشد و پرورش کارآفرینی کارکنان از اهمیت
باالیی برخوردار است ،زیرا در هر سازمان ،گروهی از افراد وجود دارند که از منابع انسانی ،مالی و فناورانه بهتر
از دیگران استفاده میکنند .مدیران باید بکوشند این گروه از افراد را شناسایی ،تشویق و حمایت کنند و به
آنها امکان رشد و فعالیت بدهند؛ بهعبارتدیگر ،در هر سازمانی کارآفرینان بالقوه وجود دارند ،ولی باید کوشید
تواناییهای آنها فعلیت یابند؛ و مهمتر از همه اینکه ساختارهای موجود اجازه دهند ،کارآفرین ابراز وجود کند
و بتواند تواناییهایش را به کار بندد .در اینجا نقش مدیران سازمان از اهمیت بسزایی موجود ،موجب پرورش و
تشویق فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان شوند (پرداختچی و همکاران )32 ،1532 ،در این زمینه ساختار و
منابع قدرت مدیران به دلیل تأثیر مستقیم بر فعالیتهای سازمان و کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است،
زیرا مدیران میتوانند با بهکارگیری مناسب از ابزار و منابع قدرت ،زمینه رشد خالقیت و کارآفرینی در کارکنان
فراهم آورند؛ اما باید دید مدیران با چه ابزار و منابع قدرتی میتوانند موجب پرورش کارآفرینی کارکنان در
سازمانها گردند.

در جهانی که شکل تغییرات آن از مقیاس زمانی قرن به ثانیه تبدیلشده است ،مهمترین اصل برای
سازمانها بقا و توسعه است .تنوع و سرعت تغییرات به حدی است که سرعت بخشیدن به تولید فکر و ارتقای
شیوههای تفکر از یکسو و داشتن نیروهای خالق و کارآفرین از سوی دیگر ،بهمنظور هماهنگی با این تغییرات
و تحوالت نو ،دارای اهمیت فراوانی است .بنابراین شیوه تفکر و عملکرد کارآفرینانه و خالقانه مقولههای مهمی
برای تطابق افراد با عصر جدید است .در این زمینه ،برخورداری مدیران از این ویژگیها ،زمینهساز پرورش و
تقویت روحیه کارآفرینی در سازمانها بهخصوص نظام آموزشی است که متناسب با شیوه فکری مدیران از
شدت و ضعﻒ برخوردار است( .پوروقاز و همکاران )1523،کارآفرین بودن ،یعنی درهم آمیختن ویژگیهای
شخصی ،ابزار مالی و منابع موجود در محیﻂ کار؛ که بسیاری از ویژگیهای شخصیتی را میتوان پرورش داد و
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به کمک آن در کسبوکار به موفقیت دستیافت (شاهحسینی .)1535 ،تامسون ( )1522معتقد است
کارآفرینی یک فرایند مدیریتی است که این امکان را به فرد میدهد تا بهطور مستمر حداکﺜر استفاده از
فرصتهای موجود را به عملآورده ،ایده جدیدی ارائه دهد و آن را به کار گیرد .مک للند نیز کارآفرینی را فراتر
از شغل و حرفه بلکه یک شیوه زندگی تعبیر مینماید (به نقل از سعیدی کیا )1533،داگالس لوبر ( )1223از
صاحبنظران کارآفرینی ،بر این باور است که سه دسته عوامل باعﺚ توسعه کارآفرینی سازمانی میشوند که
عبارتاند از :عوامل درونسازمانی ،محیﻂ بیرونی و ویژگیهای شخصیتی .در مطالعات کارآفرینی محققان دیگر
عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه را به سه دسته عوامل اجتماعی ،محیطی و فردی تقسیمبندی کردهاند که مدل
عوامل فردی بهطور گسترده بهعنوان مدل ویژگیها شناختهشده و بر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان تمرکز
میکند( .کایرد )4332 ،گرول و آتسان ویژگیهای کارآفرینان را داشتن شم خوب برای کسبوکار ،تمایل به
پذیرش خطرات ،توانایی شناخت فرصتهای کسبوکار ،توانایی اصالح اشتباهات و توانایی دستیابی به
فرصتهای سودآور معرفی کرده است( .به نقل از ترجمان و آقا بابایی ،1523 ،ص  )43صاحبنظران علم
مدیریت نیز ویژگی شخصیت را عامل تأثیرگذار در موفقیت سازمان تلقی نموده و آن را در کنار عوامل سازمانی
و عوامل محیطی موردتوجه قرار داده و بر این باورند که کارکنان باید واجد دو ویژگی مهم باشند:یکی ساخت
تخصصی که به معنای داشتن دانش و تخصﺺ کافی است و دیگری ساخت شخصیتی که به معنای داشتن
ویژگیهای شخصیتی مانند :اعتمادبهنفس ،ریسکپذیری،کانون( .دیگمن)5 ،4334 ،

ویژگیها شخصیتی کارآفرینی
در سیر تبیین مفهومی کارآفرینی ،ویژگیها ،کارکردها و فعالیتهای متنوعی به افراد کارآفرین نسبت
دادهشده است .مطالعات انجامشده در این زمینه به شکلگیری رویکرد ویژگیها شخصیتی کارآفرینیه منجر شد.
در رویکرد ویژگیها شخصیتی کارآفرینیه ،اعتقاد بر این است که برخی ویژگیها شخصیتی تعریﻒشده وجود
دارد که میتواند زمینهساز توسعه روحیه کارآفرینی در انسان باشد؛ بنابراین یکی از مقولههایی که طی سالهای
اخیر پژوهشهای بسیاری در ارتباط با آن صورت پذیرفته است ،بررسی ویژگیها شخصیتی کارآفرینها است
(جاللیفر و پوراحمد ،1522 ،ص .)123
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الف .خالقیت
خالقیت به معنای ایدهها و فنون جدیدی است که بهعنوان راهحلهایی مورداستفاده قرار میگیرند تا به
توانند مشکالت شناختهشده را حل کنند .کارول ( )1225اشاره میکند که خالقیت هم شامل سالمت (توانایی
خلق ایدهها) و هم ابتکار (پاسخهای جدید و غیرعادی) هست (فورمن و باچتیر ،4333 ،1ص .)213
خالقیت ،همانا توانایی خلق ایدههای جدید است که این ایدهها ممکن است به محصوالت یا خدمات جدید
نیز منجر شوند .تورنس ( )1222فرایند «حساس شدن به مسائل ،نقﺺها ،پیدا کردن نقاط مبهم در معلومات،
مشخﺺ نمودن مشکل ،جستوجو برای راهحل ،حدس زدن و صورتبندی فرضیهها درباره نواقﺺ ،آزمون
فرضیهها ،تغییر در فرضیات و آزمون فرضیهها ،تغییر در فرضیات و آزمودن مجدد آنها و درنهایت اتصال
عناصر مختلﻒ به یکدیگر» را خالقیت میشمارد .برای ارائه تعریﻒ دقیق از خالقیت ،باید ابتدا جایگاه نوآوری را
مشخﺺ کرد .نوآوری همانا ارائه محصول ،فرایند و خدمات جدید به بازار میباشد و خالقیت نیرویی است که
در پس نوآوری نهفته است.

ب .مخاطره پذیری
تحقیقات نشان میدهد که کارآفرین خواه زن باشد خواه مرد ،شخصی است میانهرو که حسابشده مخاطره
میکند .او لزوماً در پی فعالیتی نیست که مخاطره آن زیاد باشد ،بلکه مایل است مقدار متوسطی از مخاطره را
که برای شروع فعالیت اقتصادی «معمولی» تلقی میشود ،بپذیرد و در این حد حاضر میشود تا پول ،امنیت،
شهرت و موقعیت خود را به مخاطره اندازد« .برکهاوس» پس از تحقیقات خود ،مخاطره پذیری را اینگونه
تعریﻒ میکند :احتمال دریافت پاداش درنتیجه موفقیت فعالیت پیشنهادی که شخصی قبل از اینکه خود را در
معرض پیامدهای ناشی از شکست قرار دهد ،آن را تعیین مینماید.

مخاطره پذیری به شخصیت فرد و تجارب گذشته وی بستگی دارد .کارآفرینی اعتدال در خطرپذیری را
ترجیح میدهند و اموری را دنبال میکنند که عالوه بر چالشانگیز بودن ،نه خیلی سهلالوصول و نه غیرممکن
باشد (همان منبع).

1. Furnham & Bachtiar
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پ .کانون کنترل
کانون کنترل یکی از ویژگیها مهم شخصیتی کارآفرینیه و از موضوعات بسیار حائز اهمیت در حوزه مدیریت
و سازمان محسوب میشود و به معنای آن است که شخﺺ چگونه منبع نتایج مﺜبت یا منفی را به خود یا دیگران
نسبت میدهد .این ویژگی شخصیتی کارآفرینانه مشتمل بر سه بعد کانون کنترل درونی ،بیرونی و درونی بیرونی
است .منظور از کانون کنترل درونی آن است که فرد رویداد خاصی را ناشی از رفتار یا ویژگیها به نسبت پایدار
خود میداند .کانون کنترل بیرونی به این معنا است که فرد نوعی تقویت مﺜبت یا منفی را که به دنبال رفتار
خاصی آمده ،معلول رفتار خود نداند؛ بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق و شانس تلقی کند و با طرح عوامل
محیطی ،امکان پیشبینی آن را نفی کند .هنگامیکه فرد همزمان از دو ویژگی کنترل درونی و بیرونی برخوردار
بوده یا وضعیتی متوسﻂ داشته باشد ،کانون کنترل درونی بیرونی خطاب میگیرد (جاللیفر و پوراحمد،1522 ،
ص .)123
ت .قدرتطلبی
توانایی اثرگذاری بر یک گروه برای دستیابی به اهداف و نفوذ در دیگران بهمنظور انجام دادن کاری که
موردنظر است .ازآنجاکه اقدامات کارآفرینانه معموالً نیاز به همکاری بیش از یک نفر دارد ،کارآفرین باید از
درجات قدرتطلبی بیشتری برای به ثمر رساندن آن اقدام با مشارکت دیگران ،برخوردار باشد .از طرفی هم در
بیشتر جوامع ،فعالیت های کارآفرینانه موفق برای کارآفرین آن ثروت ،شهرت و قدرت میآورد (مصلح شیرازی،
.)1521
ث .توفیق طلبی
به مفهوم نیاز به کسب موفقیت ،انگیزه مشخﺺ بشری که از دیگر نیازهای انسانی متمایز است .کارآفرینی
که با بهکارگیری انگیزه و محرک درونی خود دست به رقابت و چالش میزنند ،بهنوعی نیاز به توفیق یافتن و
مطرحشدن را احساس میکنند (ملکاحمدی و پوربهرام ،1524 ،ص  .)411افرادی که از توفیق طلبی باالیی
برخوردارند ،ترجیح میدهند تا بهطور شخصی مسئولیت حل مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از
طریق تالش شخصی خود بر عهده گیرند .این افراد در کارهای چالشبرانگیز کارایی بیشتری از خود نشان
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میدهند و در زمینه یافتن راههای جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق میباشند (گورول و آتسان،1
 ،4332ص .)43
نیاز به توفیق طلبی عبارت است از تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی ،جهت پیش گرفتن از رقبا و
تعیین استاندارد توسﻂ خود فرد .در حوزه تحقیقات مربوط به خصوصیات شخصیتی و کارآفرینی مفهوم نیاز به
موفقیت توجه زیادی را به خود جلب کرده است .مطالعات «مک کله لند» ( )1224مفاهیم اولیه نیاز به
موفقیت را موردبررسی قرار دادهاند «مک کله لند» معتقد است که انگیزه موفقیت باال با برخی از جنبههای
عملکرد مخاطرهآمیز مرتبﻂ میباشد .وی همچنین بیان میدارد که نیاز به توفیق در افرادی که فعالیتهای
اقتصادی خود را آغاز نمایند ،باالتر میباشد .این افراد مایل هستند تا همواره در چالش باشند و در راه رسیدن
به اهداف قابلدسترس و همچنین نسبت به عملکرد خود ،بازخورد مکرر و منظم زمانی نیاز دارند .این افراد
ترجیح میدهند تا شخصاً مسئولیت حل مشکالت ،تعیین اهداف و دستیابی به آنها را از طریق تالشی
شخصی خود بر عهده گیرند .بهطور خالصه وی استدالل مینماید افرادی که نیاز به توفیق بسیار زیادی دارند،
دارای ویژگیها ذیل میباشند:
 .1مسئولیت شخصی برای تصمیمگیری را ترجیح میدهند.

.4

مخاطره پذیری آنها متوسﻂ است.

 .5به دریافت بازخورد از نتایج تصمیمات خود عالقهمند میباشند.

«مک کله لند» ( )1224در تحقیقات خود نتیجهگیری مینماید که نیاز به توفیق ،انگیزه اصلی توسعه
اقتصادی در کشورها بوده و در تصمیمگیری فرد برای کارآفرین شدن تأثیر بسزایی دارد.

ج .استقاللطلبی
ازنظر مک کران و فالنیگان ( )1222استقالل نیروی برانگیزاننده که فرد با این ویژگی احساس میکند که
بر سرنوشت خودکنترل دارد ،کاری را برای خود انجام میدهد و آقای خودش است .استقاللطلبی
(بهعبارتدیگر ،بیعالقگی به کار کردن برای دیگران) همانند نیرویی است که باعﺚ میشود که کارآفرین تمام
مخاطرهها و ساعتهای طوالنی کار خسته را برای ایجاد فعالیت کارآفرینانه نوپا به جان بخرد .نیاز به
1. Gurol & Atsan
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استقاللطلبی همانند نیاز به موفقیت از ویژگیها افراد کارآفرین تلقی میشود ،نیاز به استقاللطلبی بهعنوان
تمایل به مستقل بودن و خود هدایتی تعریﻒ میشود ،نیاز به استقاللطلبی بهعنوان یک انگیزه اساسی برای
دانشجویانی که ممکن است عالقهمند به کار کردن در شرکتهای کوچکتر باشند ،پیشنهاد میشود .نیاز به
استقاللطلبی عنصر محوری موردعالقه کارآفرین میباشد .نیاز به استقالل ویژگیهایی است که بهعنوان یک
نیروی انگیزشی مهم برای کارآفرینان بر آن تأکید شده است .درواقع ،نیاز به استقالل را نمیتوان با عباراتی
نظیر «کنترل داشتن بر سرنوشت خویش» «کاری را برای خود انجام دادن» و «رئیس خود بودن» تعریﻒ کرد.
درواقع نیاز به استقالل ،عاملی است که سبب میشود تا کارآفرینان به اهداف و رویاهای خود دست یابند .البته
داشتن استقالل ،یک زندگی راحت را تضمین نمینماید .بیشتر کارآفرینان ساعات زیادی را در روز کار
میکنند ،علیرغم محدودیتهای اقتصادی و محیطی ،خود تصمیم میگیرند ،کارها را به شیوه خود انجام
میدهند ،طبق برنامه خود عمل مینمایند و سودی که خود ایجاد نمودهاند را برداشت میکنند و آنچه حاصل
میشود ،رضایت آنهاست.

نیاز به استقالل از ویژگیهایی است که بهعنوان نیروی بسیار برانگیزاننده مورد تأکید واقعشده است.
استقاللطلبی را میتوان بهصورت عباراتی مانند کنترل داشتن بر سرنوشت خود ،کاری را برای خود انجام دادن
و آقای خود بودن تعریﻒ کرد (احمدپورداریانی و مطلبی ،1523 ،ص .)42
چ .اعتمادبهنفس
اعتمادبهنفس دیدگاهی است که به فرد اجازه میدهد تا از خود تصویری مﺜبت و واقعی داشته باشند .داشتن
اعتمادبهنفس به این معنی نیست که فرد قادر به انجام همه کاری هست .افراد با اعتمادبهنفس انتظارات
واقعگرایانه دارند .حتی وقتیکه بعضی از انتظاراتشان برآورده نمیشود ،دیدگاه مﺜبتشان را حفظ میکنند و
خودشان را قبول دارند (احمدپورداریانی و مطلبی ،1523 ،ص .)42
ح .آیندهنگری
کارآفرینی میدانند به کجا میخواهند بروند .آنها تصور و دیدگاهی از آینده سازمان خوددارند .گرچه شاید
کارآفرین مجبور به برنامهریزی کوتاهمدت و قطعی باشد ،ولی داشتن چنین دیدگاهی میتواند این برنامههای
کوتاهمدت را در یکجهت برای رسیدن به هدف هماهنگ نماید (جاللیفر و پوراحمد ،1522 ،ص .)122
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به زبانی دیگر میتوان گفت .افراد کارآفرین دارای طرز تفکر مبتنی بر کشﻒ فرصتها هستند و افراد غیر
کارآفرین به موانع و مشکالت میاندیشند .یک فرد کارآفرین به تغییرات محیطی بهعنوان فرصت نگاه میکند
تا از آن طریق موقعیتهای جدید را کشﻒ کند ولی افراد غیر کارآفرین تغییرات را مانع و خطری برای
جستجوی کار تلقی میکنند؛ بنابراین آنچه گفته شد بهطور خالصه افراد کارآفرین کسانی هستند که دارای
ویژگیها زیر میباشند:
 -1کنجکاو نسبت به محیﻂ خود و جستجوگر اطالعات
 -4دارای انگیزه باال برای پیشرفت
 -5دارای انگیزه باال برای نوآوری
 -2متکیبهخود و مستقل
 -3مسئولیتپذیر
 -2قدرت درک فرصتها بهجای موانع
 -2توان استفاده از تغییرات بهعنوان یک فرصت
 -3دارای اطالعات کافی درباره مشاغل و فرصتهای شغلی
 -2دارای پشتکار
 -13دارای هدفهای عالی و کنار گذاشتن لذتهای زودگذر
 -11اعتمادبهنفس و خودکارآمدی در حل مشکل.
 -14دارای توان حل مسئله.
 -15توان استفاده از اطالعات کسبشده.
 -12دارای مرکز کنترل درونی.
 -13تمایل به چالش.
 -12نوآور و خالق.
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 -12جدی و بلندهمت.
 -13دارای تحمل در شرایﻂ مبهم.
 -12اهل خطر کردن.
 -43تمایل به رشد و خود شکوفایی.

 -41جستجوگر فرصتها
 -44از ارزشهای خودآگاهاند
 -45اهل یادگیری سریع و فعاالنهای هستند( .هیسریﭻ وپتر1221 ،؛ مارچ1232 ،؛ واتس4333 ،؛ ماتلی و
میترا1222،؛ چارمی و لیبکاپ4332 ،؛ کلینﭻ و همکاران)1223 ،
سایر ویژگیها کارآفرینی عبارتاند از :آیندهنگری ،عزم ،اراده ،پشتکار ،فرصتطلبی ،رهبری،
مسئولیتپذیری ،هدفگرایی و...

ده ویژگی شخصیتی کارآفرینان ازنظر «بایگرو»
 .1رویا )(Dream
 .4عملگرایی )(Doers
 .5وقﻒ )(Dedication
 .2توجه به جزئیات )(Details
 .3افزایش درآمد )(Dollars
 .2قاطعیت )(Decisiveness
 .2اراده )(Deterination
 .3عشق )(Devotion
 .2کنترل سرنوشت )(Desting
 .13توزیع ثروت )(Distribute
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مفهوم کارایی از دیدگاههای مختلف
مفهوم کارایﻲ در نﻈریﺔ ﻫﻨری ﮔانت :تأکید «هنری گانت» بر روی مسائلی چون عناصر انسانی در
سازمان بیشتر بوده است؛ زیرا او به جنبه روانی کار و کارکنان و همچنین به درجه کارایی انفرادی آنها توجه
خاصی معطوف داشته است .او در مورد شناخت ارزش واقعی عناصر انسانی که در پژوهشهای وی دیده
میشود ،به این نتیجه رسیده بود که اثر انجام صحیح در نزد کارکنان حاصل انگیزههای خودآگاه درونی
آنهاست .او همچنین معتقد بود که اگر در سازمانها به ایجاد کاری جدید مبادرت شود بایستی کارگران را به
کار جدید گماشت تا در آنها انگیزه به کار جدید به وجود آید؛ این امر باعﺚ میشود تا آنها بتوانند به خاطر
دریافت پاداشهای بیشتر تا جایی که امکان دارد کوشش کنند تا کار را بهخوبی انجام داده و در کار خود
موفقیت کسب کنند.
کارایﻲ در نﻈریه ماکس وبر :بخش عمده نظریه کالسیک مربوط به سازمان را ،میتوان در نظریههای
ماکس وبر یافت .او اولین نظریﺔ جامع در مورد سازمانهای بوروکراتیک ارائه داد .درواقع وبر ،بهجای استفاده از
سازمان از لغت بوروکراسی استفاده کرد و منظور وی از این کار نظم ایده آل برای ساختار رسمی بود .به نظر او
هر چه سازمان بتواند ازلحاظ وﻇایﻒ مشخﺺ شغلی ،نظارت مربوط به هماهنگی ،فنون مربوط به واپایش و
برنامه ،رسمیتر باشد ،در نیل به اهدافش کاراتر خواهد بود .ضعﻒ نظریﺔ او در این است که به جنبههای
غیرانسانی مستتر در دیوانساالری توجه نکرده است.
کارایﻲ در نﻈریه رنسيس ليﻜرت :بر اساس پژوهشهایی که بهوسیله این دانشمند صورت پذیرفته ،است
برای اولین بار تلفیق مکاتب مدیریت علمی روابﻂ انسانی تحت عنوان تئوری ساختگرایان ارائه شد .بررسیها
و کاوشهای این دانشمند درباره انسان و رابطه انگیزش با تولید و کارایی است .لیکرت در پژوهش خود رابطه
افزایش تولید و کارایی با انگیزش سطح را در چهار سطح مختلﻒ موردبررسی قرار داد (جعفری قوشچی،
.)1531
کارایﻲ در نﻈریه مایو :در آزمایشهایی که به آزمایش هاثورن شهرت یافت ،بررسی اثر مختلﻒ محیﻂ کار
بر روی کارایی کارکنان را موردپژوهش قرار داد و به نتایج شگفتانگیزی در آن زمان دستیافت .این نتایج
عبارت است از:
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نتایج مرحله اول آزمایش هاثورن :عامل روحی و روانی بیش از عوامل فیزیکی محیﻂ کار در افزایش یا
کاهش تولید مؤثرند .مرحله دوم :شناخت ارزش و اهمیت وجود از طرف کادر مدیریت یکی از پدیدههای مهم
ازدیاد تولید است بهگونهای که بدون اینکه تغییر فیزیکی در محل کار ایجاد کند ،فقﻂ با توجه خاص به
شخصیت هر یک از افراد امکان ازدیاد تولید را میسر میسازد .مرحله سوم :در این دوره توجه مستقیماً بر روی
تفکر روابﻂ انسانی معطوف شد و افزایش کارایی در آزمایشها ،نه به علت شرایﻂ فیزیکی محیﻂ کار ،بلکه
نشانگر جنبههای روانی کار در تأثیر افزایش کارایی بوده است .مرحله چهارم :در این مرحله کارکنان مورد
آزمایش ،در مقابل پاداش مادی و واپایش و نظارت شدید حین انجام کار ،نسبت به افزایش کارایی به عامل
محرک و ایجاد انگیزش در آنان ،اذعان داشتهاند :پاداش مادی نقش محرک نداشته و بدون اینکه واپایش و
نظارت حین انجام کار در مورد آنها اجرا شود ،آزادی عمل بهعنوان عامل محرک در افزایش تولید کارکنان
شناخته شد .با شرح این دورهها در آزمایش هاثورن ثابت شد که انگیزه کارکنان سازمانها ،در افزایش یا
کاهش تولید صرفاً مادی نبوده بلکه جنبههای معنوی سرشت آنها نیز مؤثر است( .جعفری قوشچی)1531 ،

ابعاد کارایی
ابعاد کارایی را میتوان به چهار دسته اصلی تساوی ،همسویی ،سرعت در کار ،استفاده از تجهیزات و
امکانات دستهبندی کرد که به شرح مختصر آنها میپردازیم( .حاجیزاده ،1532 ،ص .)145
الﻒ .تساوی
در بعد تساوی به بررسی احساس رضایت کارکنان از اینکه عضو سازمان هستند پرداخته میشود و اینکه
چه میزان عالقهمند به همکاری با دیگر کارکنان هستند و علیرغم وجود اختالف فردی احساس یگانگی در
سازمان دارند و درنهایت تا چه اندازه از بودن در سازمان احساس رضایت میکنند؟ (حاجیزاده ،1532 ،ص
.)145
ب .همسویی
در بعد همسویی به بررسی میزان رابطهی میان کارکنان و مدیران پرداخته میشود ،اینکه مدیران تا چه
اندازه کارکنان را در انجام وﻇایفشان حمایت میکنند و اینکه کارکنان تا چه اندازه صحبتهای مافوق خود را
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قبول دارند و درنهایت تا چه اندازه مدیران در تصمیمگیری و انجام امور واحدشان از کارکنان نظرخواهی
میکنند؟ (حاجیزاده ،1532 ،ص .)145
پ .سرعت در کار
در بعد سرعت در کار مهارت ،تجربه و توانمندی کارکنان سازمان جهت سرعت بخشیدن به امور سنجیده
میشود و همینطور میزان الزم جهت انجام کارهای معمول سازمان چه قدر است و انگیزه کارکنان سازمان
جهت سرعت بخشیدن به امور به چه میزان است؟ و درنهایت میزان دسترسی به امکانات و تجهیزات الزم
جهت سرعت بخشیدن به فعالیتها در شرکت به چه میزان است؟ (حاجیزاده ،1532 ،ص .)145
ث .استفاده از تجهیزات و امکانات
در بعد استفاده از تجهیزات و امکانات به بررسی میزان محیﻂ کاری و امکانات موجود در افزایش روحیه
کارکنان برای انجام بهتر فعالیتهای شغلیشان میگردد و اینکه کارکنان سازمان به چه میزان از امکانات و
تسهیالت موجود در شرکت بهطور درست و مناسب جهت انجام بهتر مشاغل خود استفاده میکنند همچنین تا
چه اندازه مدیران سازمان امکانات و تسهیالت مناسبی را برای انجام بهتر امور در این شرکت مهیا نمودهاند و
درنهایت تا چه اندازه امکانات و تجهیزات شرکت منجر به افزایش انگیزه کارکنان برای فعالیت بهتر میشود؟
(حاجیزاده ،1532 ،ص .)145

کارایی در شهرداریها
سیاستهای توس عه شهری نیازمند توجه ویژه به مدیریت هزینه است به عبارتی مدیریت در شهرداریها
یک مدیریت دووجهی است که هم عهدهدار درآمد و هم عهدهدار مدیریت هزینه میباشند و اینگونه میتوان
اقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کرد .بدینجهت بهمنظور جلوگیری از اتالف منابع و مدیریت هزینه
بایستی به اندازهگیری و تحلیل کارایی شهرداریها پرداخت.
انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده بهگونهای که
حتی در شرایﻂ کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون هنوز هم محدود به امکانات موجود میباشد.
کوشش های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکﺜر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به
دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی باالتر میباشد .بدون افزایش کارایی هیﭻ

53

مجله مطالعات نوین در اقتصاد ،مدیریت و حسابداری/دوره /3شماره  /1بهار /1011ص 40-04

www.jnsm.ir

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.3/No.1/Spring-2021/24-48

اقتصادی نمیتواند انتظار اعتالی سطح زندگی مردم خود را داشته باشد زیرا که یکی از عوامل تعیینکننده
رفاه جوامع ،میزان برخورداری افراد از امکانات محدود جامعه است (امامی میبدی )1532 ،شهرداریها یکی از
نهادهایی هستند که نقش زیادی در اداره شهر و خدمترسانی به شهروندان دارند و عملکرد بهینه و کارای
آنها نقش مؤثری در توسعه و افزایش رفاه شهروندان خواهد داشت ،بهعبارتدیگر شهرداریها نقشی محوری
در جهت باال بردن کیفیت زندگی در محیﻂهای شهری ،فراهم نمودن امکانات ،ارائه خدمات و مواردی از این
قبیل را ایفا می کنند .شهرداری یک مؤسسه مستقل و عمومی است که بهمنظور اداره امور محلی از قبیل
عمران ،آبادی ،بهداشت شهر ،تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر بهعنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان
تأسیس شده است و مردم در اداره این امور مستقیماً شرکت و دخالت دارند( .به نقل از بیدرام)1534،
(جمشیدزاده )42 ،1523 ،به عبارتی شهرداری با استفاده از درآمدهای حاصله از شهروندان وﻇیفه عرضه
خدمات و کاالهای عمومی را بر عهده دارد .هدف این سازمان و سیستم مدیریت شهری تقویت فرآیند توسعه
شهری است بهنحویکه در سطح متعارف جامعه و متناسب با ویژگیها اقتصادی و اجتماعی ،محیﻂ مناسبی
برای زندگی راحت شهروندان فراهم شود .به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و بهتبع آن تنوع نیازها و
احتیاجات شهروندان ،وﻇایﻒ و فعالیتهای شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافته بهگونهای که امروزه
از شهرداریها بهعنوان بزرگترین و متنوعترین سازمان خدمات شهری نامبرده میشود
بدین منظور محاسبه و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی این سازمان و ارائه راهکارهایی جهت افزایش آن
می تواند نقش به سزایی در استفاده بهینه از منابع موجود و ارتقاء سطح خدمات به شهروندان را داشته باشد به
عبارتی برای برنامهریزی و عملکرد بهتر شهرداریها ،اندازهگیری کارایی و مدیریت هزینه در مدیریت شهری
ضروری به نظرمی رسد.

متدولوژی تحقیق
ازآنجاکه در این تحقیق به دنبال بهبود و بهینهسازی میباشیم و در پیشناخت بیشتر شرایﻂ موجود و
یاریدادن به فرایند تصمیم گیری هستیم تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی است و ازنظر نحوه گرداوری
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دادهها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که همبستگی مﺜبت است و به روش پیمایشی انجام میشود و
بهطور مشخﺺ مبتنی بر مدل معادالت ساختاری 1است.
«مدل معادالت ساختاری» یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههای درباره روابﻂ بین متغیرهای
«مشاهدهشده» و «متغیرهای مکنون» است .از طریق این رویکرد میتوان قابلقبول بودن مدلهای نظری را در
جوامع خاص آزمون کرد .ازآنجاکه اگر متغیرهای موجود در تحقیقات مدیریتی بهصورت مکنون یا پوشیده
هستند ،ضرورت استفاده از این مدلها روزبهروز بیشتر خواهد شد (سرمد و دیگران)1531،

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور میباشد برای
نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای استفاده خواهم کرد.
در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ابتدایی  53عدد پرسشنامه توزیع و جمعآوری گردید و با
استفاده از نرمافزار SPSSضریب پایایی (آلفای کرونباخ) برای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه گردید؛ که
مقدار آن برابر  ./32محاسبهشده است که از پایایی مناسبی برخوردار است.
سپس  433عدد پرسشنامه توزیعشده که به علت نبودن کارشناسان داخل سازمان و سبککاریشان در
بیرون از سازمان  152عدد پرسشنامه جمعآوریشده است.

ابزار جمعآوری اطالعات
مﻄالعات کتابخانهای
در این مرحله برای کسب دادههای ثانویه (دادههای که قبالً تولیدشده و در منـابع موجـود قابلدسترسی
است) به بررسی کتابها ،مجالت ،پایاننامهها ،مقاالت و سایر مسـتندات موجـود در کتابخانه پرداختـه ،با
توجه به کمیابی منابع کتابخانهای در مورد موضوع پژوهش ،مهمترین منبع مورداستفاده اینترنـت بـوده است
که اینترنـت بـوده است که این مسئله بر اهمیت پژوهش و بهروز بودن پژوهش میافزاید.

)1. Structural Equation Modeting (SEM
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پژوهشهای میدانی
در این قسمت برای کسب دادههای اولیه برای تجزیهوتحلیل از پرسشنامه استفادهشده است .بدین ترتیب
که از پرسشنامه استاندارد ویژگیها کارآفرینی دکتر سید محمد مقیمی ( )1523با ضریب آلفای کرونباخ 3/22
و پرسشنامه استاندارد کارایی حامد حاجیزاده ( )1532با ضریب آلفای کرونباخ  3/32استفاده میشود.
سپس از تحلیل عاملی جهت بررسی روایی پر سشنامه (مفهوم روایی به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار
اندازهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میسنجد بهعبارتیدیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سؤاالت تحقیق
است؟) و پس از تائید روایی ،پرسشنامه را در بین کارمندان شهرداری شهر قم توزیعشده و بهمنظور
اندازهگیری پایایی پرسشنامه (پایایی به این سؤال پاسخ میدهد که آیا اندازهگیری مکرر در شرایﻂ مشابه نتایج
همسانی به دست میآید یا خیر؟) از روش آلفای کرونباخ (در نمونه مقدماتی ازنظر پایایی آلفای کرونباخ برابر
 ./32محاسبه شده است که از پایایی مناسبی برخوردار است) و با استفاده از آخرین ویرایش نرمافزار spss

میباشد.
پرسشنامه ویژگیها شخصیتی کارآفرین شامل  53سؤال میباشد .این  53سؤال خالقیت ،مخاطره پذیری،
قدت طلبی ،توفیق طلبی ،کنترل درونی و استقاللطلبی را میسنجد؛ و پرسشنامه کارایی کارکنان شامل 12
سؤال میباشد و ابعاد تساوی ،همسویی ،سرعت در کار ،استفاده از تجهیزات و امکانات را میسنجد.

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان شهرداریهای شهر قم میباشد .و برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری طبقهای استفادهشده است؛ که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبهشده است 233 .عدد
پرسشنامه در سازمان توزیع گردید که  423عدد پرسشنامه صحیح و قابلاستفاده جمعآوری گردید.

ویژگیها جمعیت شناختی نمونه آماری
در نگاره زیر وضعیت نمونهی آماری ازلحاظ متغیرهای جمعیت شناختی هم چون جنسیت ،وضعیت تأهل،
مدرک تحصیلی ،سابقه کار و پست سازمانی ارائهشده است.
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وضعیت نمونه آماری از منظر متغیرهای جمعیت شناختی
جﻨسيت
وضعيت تأﻫل

تحصيالت

مرد

زن

داده ﮔمشده

 3383درصد

 13درصد

 183درصد

متأهل

مجرد

 3381درصد

 1383درصد

 281درصد

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و دکتری

 1182درصد

 1283درصد

2283

 42درصد

کمتر از 3
سال

سابقه کاری

پست سازمانﻲ

 3الی  13سال

 11الی
 13سال

 12الی 43
سال

 41الی 43
سال

 3درصد

 5282درصد

1282
درصد

1283
درصد

 13درصد

 481درصد
بیش از
 42سال
1281
درصد

مدیر

معاون

رئیس اداره

کارشناس

 3درصد

 282درصد

 1182درصد

 2282درصد

 482درصد

 385درصد

تجزیهوتحلیل دادهها
در این تحقیق ویژگیها شخصیتی کارآفرینی بهعنوان متغیر مستقل و کارایی کارکنان شهرداریهای شهر
قم و ابعاد آن بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده است.
در راستای تعیین مسیر تحلیل های آماری (پارامتریک یا ناپارامتریک) ابتدا نرمال بودن سازههای تحقیق با
استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف موردبررسی قرارگرفته و بهمنظور تحلیل روابﻂ بین متغیرهای
موردبررسی و اثبات فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون ،ضریب همبستگی پیرسون ،آزمون مقایسه میانگین
دو جامعه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه ) (ANOVAاستفاده میگردد؛ و در آخر با استفاده از نر افزار
 LISRELبه تحلیل عاملی تأییدی و بررسی مدل تحقیق پرداختهشده است.
در جدول زیر به بررسی فرضیات تحقیق که به دلیل نرمال بودن متغیرها از طریق آزمون همبستگی
پیرسون پرداختهشده است.
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جدول ضرایب ﻫمبستگﻲ پيرسون فرضيات تحقيق
فرضيات

سطح معﻨاداری )(sig

ضریب ﻫمبستگﻲ پيرسون

نتيجه

بین خالقیت و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد.

3/331

3/423

تائید

بین ریسکپذیری و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد

3/543

3/322

رد

بین قدرتطلبی و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد

3/334

3/413

تائید

بین توفیق طلبی و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد

3/333

3/243

تائید

بین کنترل درونی و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد

3/333

3/532

تائید

بین استقاللطلبی و کارایی کارکنان رابطه مﺜبتی وجود دارد

3/331

3/422

تائید

همانطور که جدول باال نشان میدهد بین خالقیت ،قدرتطلبی ،توفیق طلبی و کنترل درونی و
استقاللطلبی با کارایی کارکنان شهرداریهای شهر قم رابطه مﺜبتی وجود دارد .ولی بین ریسکپذیری و
کارایی کارکنان شهرداریهای شهر قم رابطهای وجود ندارد.
جهت بررسی تأثیر ویژگیها شخصیتی کارآفرینان بر کارایی کارکنان شهرداریهای شهر قم از رگرسیون
چندگانه استفاده شد .ویژگیها شخصیتی کارآفرینان بهعنوان متغیر مستقل و کارایی کارکنان بهعنوان متغیر
وابسته در نظر گرفتهشده است .بر اساس جدول زیر ضریب تعیین  3/424محاسبهشده است.
جدول ضرایب ﻫمبستگﻲ
مدل

ضریب ﻫمبستگﻲ چﻨدﮔانه

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیلشده

خطای معيار تخمين

1

3/224

3/424

3/415

3/33243

آزمون فرض:
H0: β1= β2 = β3 = β4 = 0
دستکم یکی از βها صفر نیستند H1:

با استفاده از این آزمون به این نتیجه میرسیم که حداقل یکی از ویژگیها شخصیتی کارآفرینان با کارایی
کارکنان شهرداریهای شهر قم در ارتباط است.
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جدول تحليل واریانس ()ANOVA
مجموع توان

درجه آزادی

ميانگين توان دومﻫا

دومﻫا )(SS

)(df

)(MS

بین گروهها

13/412

2

4/352

درون گروهها

22/232

132

3/532

کل )(T

24/322

123

مدل

 Fآماره
3/122

سطح معﻨاداری

)(sig
3/33

با توجه به اینکه میزان معنیداری کمتر از  3/33میباشد بنابراین میتوان گفت که حداقل یکی از
متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.
جدول ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت را نشان میدهد.
جدول ضرایب رﮔرسيون
مدل

مقادیر استانداردشده

مقادیر استاندار نشده

t

sig

2/514

3/333

1/152

3/334
3/122

Β

خطای معيار

مقدار ثابت

1/125

3/424

خالقیت

3/323

3/335

3/333

ریسکپذیری

-3/132

3/322

3/112

-1/223

قدرتطلبی

-3/342

3/323

-3/341

-3/432

3/222

توفیق طلبی

3/234

3/332

3/521

2/331

3/333

کنترل درونی

3/124

3/132

3/112

1/542

3/331

استقاللطلبی

3/133

3/323

3/122

4/412

3/343

Beta

با توجه به اینکه معنیداری ریسکپذیری و قدرتطلبی بیشتر از  3/33است رابطه خطی بین این ویژگیها
با کارایی کارکنان رد میشود و خالقیت ،توفیق طلبی ،کنترل درونی و استقاللطلبی دارای رابطه خطی با
کارایی کارکنان میباشند.
بنابراین معادله رگرسیون به این صورت میباشد:.
Y=1.173 + 0.095X1 + 0.402X4 + 0.142X5 + 0.155X6

بنابراین با استفاده از رگرسیون چندگانه به این نتیجه میرسیم که از میان ویژگیها شخصیتی کارآفرینی،
خالقیت ،توفیق طلبی ،کنترل درونی و استقاللطلبی تأثیر مستقیمی بر کارایی کارکنان دارند که
استقاللطلبی تأثیر بیشتر و خالقیت تأثیر کمتری دارند.
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تحلیل عاملی
در این بخش ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توسﻂ نرمافزار LISREL

بهصورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است .الزم به ذکر است بهمنظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن
آنها بهعنوان یک متغیر مکنون ،بار عاملی باید بیشتر از  3/5باشد( .مومنی و فعال قیوم )1532 ،در بررسی
هرکدام از مدلها سؤال اساسی این است که آیا این مدلهای اندازهگیری مناسب است؟ برای پاسخ به این
پرسش بایستی ( X 4کای دو) و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل موردبررسی قرار گیرد .بدینصورت
که مدلی مناسب است دارای حالت های بهینه ذیل باشد .آزمون کای دو هر چه کمتر باشد بهتر است ،زیرا این
آزمون اختالف بین داده و مدل را نشان میدهد .پائین بودن این شاخﺺ نشاندهنده تفاوت اندک میان مدل
مفهومی با دادههای مشاهدهشده در پژوهش میباشد .آزمون RMSEAهرچه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این
میانگین مجذور خطاهای مدل است (الو )1223،حد مجاز  3833 RMSEAاست.
با توجه به این مطلب که مقدار قابلقبول برای  t-valueباالتر از  1822و پایینتر از  -1822میباشد .در
تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ویژگی ها شخصیتی کارآفرینان تمام سؤاالت بهجز سؤاالت  42 ،15و t- 53

 valueشان در حد قابلقبول میباشد که این سؤاالت حذف میشوند .در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
ویژگیها شخصیتی کارآفرینان تمام ابعاد مقدار  t-valueشان در حد قابلقبول میباشد.
در تحلیل عاملی مرتبه اول کارایی تمام سؤاالت مقدار  t-valueشان در حد قابلقبول میباشد .در تحلیل
عاملی تأییدی مرتبه دوم کارایی تمام ابعاد مقدار  t-valueشان در حد قابلقبول میباشد.
جدول مقایسهی مدلﻫای اندازهﮔيری
مدل اندازهﮔيری
ویژگیها شخصیتی کارآفرینان
کارایی کارمندان

نوع تحليل عاملﻲ تأیيدی

کای مربع

درجه آزادی

X2/df

RMSEA

مرتبه اول

323832

532

1832

38324

مرتبه دوم

213832

513

1825

38324

مرتبه اول

444832

23

4842

38325

مرتبه دوم

422825

133

4822

38322

23832

52

4832

38322

اثر ویژگیها شخصیتی کارآفرینان بر
کارایی کارمندان
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جدول نتایج تحليل عاملﻲ مدل ساختاری تحقيق
متغير وابسته

متغير مستقل

بارﻫای عاملﻲ استاندارد نشده

بارﻫای عاملﻲ استانداردشده

tvalue

ویژگیها شخصیتی کارآفرینان

کارایی کارمندان

3822

3822

3833

نمودار مدل مفهومﻲ اصالحﻲ در حالت تخمين استاندارد

نمودار مدل مفهومی اصالحی در حالت اعداد معناداری
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بحث و نتیجهگیری
همانطوری که مالحظه میگردد مدل ازنظر شاخﺺهای تناسب در وضعیت مناسبی به سر میبرد .در
مورد روابﻂ بین اجزای مدل این نتایج بهدستآمده است.
همراستایی ویژگی ها شخصیتی کارآفرینی و کارایی کارمندان دارای اثر مﺜبت ،مستقیم و معناداری برابر با
 3822میباشد .بدین معنا سازمانهایی که دارای کارکنانی با ویژگیها شخصیتی کارآفرینی باشند افزایش
کارایی را شاهد خواهند بود.
همان طور که در نمودار مدل مفهومی اصالحی در حالت تخمین استاندارد مشاهده میشود کنترل درونی
بیشترین تأثیر (با بار عاملی  )3821را در ویژگیها شخصیتی کارآفرینی میان کارکنان شهرداری شهر قم دارد و
ریسکپذیری و قدرتطلبی با بار عاملی  3832دارای اولویتهای بعدی و سپس خالقیت ،توفیق طلبی و
استقاللطلبی به ترتیب با بار عاملی  3823 ،3833و  3822در اولویتهای بعد ویژگیها شخصیتی کارآفرینی
کارکنان هستند.
از طرف دیگر بیشترین تأثیر بر کارایی کارکنان سرعت در کار با بار عاملی  3834و کمترین تأثیر همسویی
کارکنان بر کارایی آنها با بار عاملی  3824بهدست آمده است .تساوی و استفاده از تجهیزات و امکانات بعد از
سرعت در کار کارکنان با بار عاملی  3824اولویتهای بعدی در کارایی کارکنان شهرداری شهر قم بودهاند.
بنابراین بدین نتیجه میرسیم که میتوان با ارتقاء ویژگیها کارآفرینی (بخصوص کنترل درونی که دارای
بیشترین اثر بود) کارکنان باعﺚ بهبود کارایی آنها گردید.
در پایان آن چیزی که یک نوآوری را از دیگر کارها جدا میسازد ،ویژگیها نوآوری است .سازمانهای ثبت
اختراع ،نوآوری و ابتکار ویژگیها خاصی را برای پذیرفتن یک نوآوری در نظر میگیرند.
آلتشولر معتقد است که  54درصد از نوآوریها درواقع راهکارهای ارائهشده در حوزه تخصصی هستند و
استفاده از فنون مهندسی و دانش تخصصی ،یکی از ویژگیها نوآوری است.
بهطورکلی کارآفرینان دارای یک ویژگی مشترک میباشند و آن اینکه مخاطره پذیرند البته ،مخاطرهای که
الزمه هر فعالیت اقتصادی است .ضرورت ریسکپذیری ازآنجا سرچشمه میگیرد که تصمیمگیری بهعنوان یکی
از اصلی ترین وﻇایﻒ ،در بسیاری از اوقات باید در شرایﻂ عدم اطمینان و ناآگاهی اتخاذ گردد .در این حالت،
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تصمیمگیری احتیاج به ریسک پذیری باالیی دارد .بخصوص در شرایﻂ محیطی امروز که بسیار رقابتی ،پیچیده،
پویا و نامطمئن میباشد .درحالیکه هرگونه نتیجهای که ریسکپذیری کارآفرینان به دنبال داشته باشد ،خواه
مالی باشد ،خواه اجتماعی یا روانی ،در درجه اول متوجه خود آنها بوده و خود مسئولیت آن را بر عهده
خواهند گرفت.
اینیک واقعیت است که در ایران ،تنها تعدادی از افراد به این نتیجه میرسند که باید کسبوکاری را
بهصورت مستقل ،برای خود داشته باشند و اداره آن را مستقالً به عهده بگیرند؛ اما در اینجا یک سؤال مطرح
میشود :چرا عدهای مادامالعمر خود را عضو کوچکی در یک مجموعه میدانند و سعی نمیکنند که خود
صاحب یک مجموعه باشند؟ شاید یک دلیل برای این مسئله آن باشد که اینگونه افراد میترسند حقوق
ماهیانه خود را از دست بدهند ،آنها نمیتوانند ریسک ،عدم اطمینان و فکر بیپولی را تحمل کنند دلیل
دیگری که باعﺚ میشود افراد کمی برای خود بهصورت مستقل کار کنند ،نبود سرمایه اولیه برای شروع کار
است.
اکﺜر کارآفرینان رمز موفقیت خود را تالش و پشتکار قوی میدانند .اکﺜر مردم میتوانند به هدفهایی
برسند که مشابه همان چیزی که میخواهند انجام دهند؛ اما کارآفرین کسی است که میتواند خود را
برانگیزاند تا در کار خود بازدهی چنان باالیی داشته باشد که باید داشته باشند.
کارآفرینان نیز نیازمند انگیزه توفیق طلبی در سطح باالیی میباشند زیرا این نیاز ،کارآفرین را تحریک
میکند با آیندهنگری شرکتهای جدیدی تأسیس و بهسوی رشد هدایت شوند .بر طبق نظر واینر و رابین نیز،
نیاز زیاد به توفیق و نیاز به قدرت ،با عملکرد باالی شرکتها در ارتباط میباشد .همچنین تحقیقات انجامشده
توسﻂ مک کللند نشان میدهد ،کسانی که دارای انگیزه قدرت باالتری هستند ،فعالترند( .به نقل از پور
داریانی)35-1535:124،
طبق نظریات مک کللند ،افراد توفیق طلب ،در راه رسیدن به اهداف و نسبت به عملکرد خود ،به بازخورد
مکرر و منظم زمانی ،نیاز دارند و همچنین در موقعیتهایی که در آنها ،مسئولیت شخصی وجود دارد ،بهتر
کار میکنند (احمد پور داریانی1535:34،؛ یارایی.)1535،
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دراتر معتقد است که نیاز به پیشرفت با اعتقاد به منبع کنترل درونی رابطه دارد .فرضیه او این بود ،افرادی
که منبع کنترل درونی دارند ،پیشرفت گراتر از کسانی هستند که منبع کنترل بیرونی دارند (به نقل از
عابدی.)1532،
در حقیقت افرادی که دارای نیاز به توفیق باال هستند ،به توانایی خود برای تحت کنترل درآوردن نتایج
تالشهایشان اعتقاددارند .کالیز و مور نیز معتقد میباشند که فردی که مخاطره سرمایه خود را بر عهده
میگیرد ،ضرورتاً یک کارآفرین نیست ،بلکه یکسر مایه گذار میباشد؛ اما در مقابل فردی که شهرت ،حیﺜیت و
آبرو یا بخشی از یک سازمان بزرگ را درنتیجه فعالیتهای کارآفرینانه خود ،به خطر بیندازد ،بعضی از
پیششرطهای کارآفرینی را دارا میباشد.
ماینز نیز میگوید :رفتار کارآفرینی با تأسیس سازمان یا شرکت پایان مییابد و کارآفرین طی مراحل رشد،
بلوغ و افول شرکت ،نقشهای دیگری را میپذیرد و یا اینکه کنترل سرمایه را به مدیریت حرفهای میسپارد که
این مسئله خود ،رشد بیشتر را تضمین می کند .برای رشد بیشتر ،شرکت به رهبری جدید همراه باانگیزه کاری
باالتر نیاز دارد (احمد پور داریانی.)42-1535:12،
بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که افرادی که در ایران بهعنوان کارآفرین کسبوکار جدیدی را
بنیانگذاری مینمایند و مدیریت آن را عهدهدار میشود ،در اصل دارای همه ویژگیها کارآفرینی نمیباشد.
کارآفرینی برای آنها تنها تا مرحله تأسیس شرکت معنی پیدا میکند درحالیکه مسئله مهم ،ادامه فرایند
کارآفرینی و تقویت روحیه کارآفرینی میباشد .بدین معنی که تنها به دلیل برخورداری از انگیزه ریسک باال و
در اختیار داشتن سرمایه مالی الزم جهت راهاندازی یک کسبوکار ،به این امر اقدام نکنند .ادامه فرایند
کارآفرینی و تقویت آن یعنی ،همواره در جستجوی فرصتها بودن بهمنظور خلق و ایجاد ارزشی جدید؛ و پی
تمام اینها افزایش و ارتقای سطح عملکرد و بهبود کارایی کارکنان میباشد.
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