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ها شخصیتی کارآفرینی ی بین ویژگیمطالعه و بررسی رابطه

 با کارایی کارکنان شهرداری شهر قم
 

 *علی درخشان مهر
 دانش و اطالعات و علم گروه شناسی، دانش و اطالعات علم ارشد کارشناسی دانشجوی 

 ایران قم، قم، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسی،

 چکیده

صیتی کارآفرینان بر کارایی را در مدیران و کارمندان شهرداری شهر قم بررسی ها شخاین پژوهش اثر ویژگی

ها، توصیفی و از نوع پیمایشی کند. تحقیق حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی است و ازنظر روش گردآوری دادهمی

نتایج با  .شوده میباشد. این تحقیق به لحاظ بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر، تحقیق همبستگی نیز خواندمی

، t-testاسمیرنوف، آزمون -تحلیل گردیده. در این تحقیق از آزمون کولموگروف SPSS 20افزار استفاده از نرم

 خالقیت، بین دارشده است. نتایج تحقیق، دال بر وجود رابطه معنیرگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی استفاده

باشد ولی های شهر قم میبا کارایی کارکنان شهرداریطلبی استقالل طلبی، توفیق طلبی و کنترل درونی وقدرت

ای نشان یک نمونه tآزمون های شهر قم رد شده است. ارکنان شهرداریک ییو کارا پذیریریسک نیبرابطه 

های شهر قم ها شخصیتی کارآفرینان دارای وضعیت مطلوب در میان کارکنان شهرداریتمامی ویژگیکه  دهدمی

شده و تحلیل عاملی تأییدی به بررسی مدل پرداخته LIZRELافزار با استفاده از نرم در این تحقیق اشد.بمی

در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  دهند.جامعه آماری این تحقیق را کارمندان شهرداری شهر قم تشکیل می است.

قبول در حد قابل شان t-value 53و  42، 315جز سؤال ها شخصیتی کارآفرینان تمام سؤاالت بهاول ویژگی

در حد  t-value سؤاالت شود و در تحلیل عاملی مرتبه اول کارایی تمامباشند که این سؤال حذف میمی

ها های عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم ویژگیتحلیل RMSEAو  df2x/باشند و مقدارهای قبول میقابل

و  df2x/مقدار باشد و با توجه به ی حاکی از مناسب بودن مدل میشخصیتی کارآفرینان و مرتبه اول و دوم کارای

RMSEA  وt-value باشد.ری تحقیق نیز پس از انجام اصالحات الزم مناسب میمدل ساختا 

 : ویژگی شخصیتی کارآفرینان، کارایی کارکنانکليدواژه

                                                                 
 Khorshid0251@yahoo.comیمیل نویسنده مسئول: ا *
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 مقدمه

 تیبا عنا زیکشورها و ن یو اقتصاد یتصنع ییدر رشد و شکوفا نانیدر حال حاضر، با توجه به نقش کارآفر

 جابیوجود دارد، ضرورت ا یکاریخصوص بو به یو توسعه صنعت یکه ازنظر اقتصاد ییبه مسائل و تنگناها

راستا  نیدر ا (Ardichvili et al, 2003) شودو فرهنگ آن در جامعه پرداخته  ینیکارآفر جیکند تا به ترومی

 تیکارکنان از اهم ینیرشد و پرورش کارآفر یبرا رانیها از طرف مدانفضا و بستر مناسب در سازم جادیا

و فناورانه بهتر  ی، مالیدارند که از منابع انسان از افراد وجود یدر هر سازمان، گروه رایبرخوردار است، ز ییباال

کنند و به  تیماو ح قی، تشوییگروه از افراد را شناسا نیبکوشند ا دیبا رانیمد کنند.استفاده می گرانیاز د

 دیکوش دیبا یبالقوه وجود دارند، ول نانیکارآفر یدیگر، در هر سازمانعبارتبه ؛بدهند تیها امکان رشد و فعالآن

ابراز وجود کند  نیاجازه دهند، کارآفر وجودم یکه ساختارهاتر از همه این؛ و مهمابندی تیها فعلهای آنتوانایی

موجود، موجب پرورش و  ییبسزا تیسازمان از اهم رانیدر اینجا نقش مد ار بندد.را به ک شهایو بتواند توانایی

ساختار و  نهیزم نیدر ا (32، 1532همکاران، ی و در سازمان شوند )پرداختچ نانهیهای کارآفرفعالیت قیتشو

وردار است، برخ یخاص تیهای سازمان و کارکنان از اهمبر فعالیت میتأثیر مستق لیران به دلیمنابع قدرت مد

در کارکنان  ینیو کارآفر تیرشد خالق نهیکارگیری مناسب از ابزار و منابع قدرت، زمتوانند با بهمی رانیمد رایز

کارکنان در  ینیتوانند موجب پرورش کارآفرمی یبا چه ابزار و منابع قدرت رانیمد دید دیاما با ؛فراهم آورند

 .ها گردندسازمان

ترین اصل برای مهم شده است،تبدیل ثانیه به نقر مانیز سمقیا از آن تاتغییر شکل که جهانی در

 یتقاار وبه تولید فکر  نسرعت بخشید که ستا یحد به اتتغییر سرعتو  عتنوها بقا و توسعه است. سازمان

 اترین تغییاهماهنگی با  منظوربه ،یگرد یسواز  فرینرآکاو  قخال یهاونیر شتندا وسو یک ازتفکر های شیوه

مهمی های مقوله خالقانهو  فرینانهرآکا دعملکرو  تفکر هشیو ینابنابر .ستا نیاوافر همیتا دارای ،نو تتحوال و

و  ورشپر ساززمینه ها،ویژگیین ا از انمدیر رداریبرخو ،مینهز ینا در .ستابا عصر جدید  ادفراتطابق  ایبر

 از انمدیر یفکر هشیو ست که متناسب باا شیزموآ منظا خصوصبه هاسازماندر  کارآفرینی حیهرو تقویت

 یهاویژگی میختنآ همدر یعنی دن،بو فرینرآکا (1523ران،همکاو  زقاورپو. )ستا ردارضعف برخو و تشد

داد و  ورشپر توانمیرا  شخصیتی یهااز ویژگی ریبسیا که ر؛کا محیطدر  دموجو منابعو  مالی اربزا ،شخصی
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 ستا ( معتقد1522(. تامسون )1535 ،حسینی)شاه یافتدست فقیتمو به وکارکسبآن در  کمک به

از  دهستفاا کثراحد مستمر طوربه تا دهدمی دفر بهرا  نمکاا ینا که ستا یند مدیریتیافرینی یک فررآکا

 رتافررا  فرینیرآکا نیز للند مک .دگیر رکا به آن را وهد دئه ارا یجدید هیدا ،آوردهعمل بهرا  دموجو هایفرصت

از ( 1223داگالس لوبر ) (1533،کیا یسعیداز  نقل )به نمایدمی تعبیر ندگیز هشیو یک بلکه حرفهو  شغلاز 

 که شوندمی مانیزسا کارآفرینی توسعه باعث ملاعو ستهد سه که ستا وربا ینا بر ،فرینیرآکا نظرانصاحب

 یگرد نمحققا فرینیرآکا در مطالعات. تیشخصی یهاو ویژگی نیوبیر محیط ،سازمانیدرون ملاعواز:  اندعبارت

 لمد کهاند کرده بندیتقسیم دیفرو  محیطی ،جتماعیا ملاعو ستهد سه بهرا  فرینانهرآکا رفتار بر مؤثر ملاعو

 تمرکز نفرینارآکا شخصیتی یهاویژگی برو  شدهشناخته هاویژگی لمدعنوان به دهگسترطور به دیمل فراعو

 به تمایل ،وکارکسب ایبر بخو شم شتندا را نفرینارآکا یهاسان ویژگیآتو  ولگر (4332کایرد، ) کند.می

 به ستیابید ناییاتوو  تشتباهاا حصالا ناییاتو ،وکارکسب هایفرصت شناخت ناییاتو ات،خطر شپذیر

 علم نظران( صاحب43 ص ،1523 ،و آقا بابایی نترجمااز  نقل ست. )بها دهکر معرفی دآورسو هایفرصت

 عوامل سازمانیو آن را در کنار  دهنمو تلقی نمازسا موفقیتدر  ارتأثیرگذ عاملرا  شخصیت یژگیو نیز دیریتم

 ساخت یکی:باشند مهم یژگیدو و جدوا باید نکنارکا که ندوربا ینا برداده و  ارقر موردتوجه محیطی ملاعوو 

 شتندا یمعنا به که صیتیشخ ساخت ییگرو د ستا کافی تخصصو  نشدا شتندا یمعنا به که تخصصی

 (5، 4334، یگمن. )دنکانو،پذیریریسک ،نفساعتمادبه: مانند شخصیتی یهاویژگی

 ها شخصیتی کارآفرینیویژگی

 کارآفرین نسبت افراد به متنوعی هایفعالیت و کارکردها ها،ویژگی کارآفرینی، مفهومی تبیین سیر در

شد.  منجر شخصیتی کارآفرینیه هاویژگی رویکرد گیریشکل به ینهزم این در شدهانجام است. مطالعات شدهداده

 وجود شدهتعریف شخصیتی هاویژگی برخی که است این بر اعتقاد کارآفرینیه، شخصیتی هاویژگی رویکرد در

 ایهسال طی که هاییمقوله از باشد؛ بنابراین یکی انسان در کارآفرینی روحیه توسعه ساززمینه تواندمی که دارد

 است هاکارآفرین شخصیتی هاویژگی است، بررسی پذیرفته صورت آن با ارتباط در بسیاری هایپژوهش اخیر

 (.123، ص 1522فر و پوراحمد، جاللی)
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 الف. خالقیت

ه ب تا گیرندقرار می مورداستفاده هاییحلراه عنوانبه که است جدیدی فنون و هاایده معنای به خالقیت

کند که خالقیت هم شامل سالمت )توانایی ( اشاره می1225کنند. کارول ) حل را شدهشناخته مشکالت توانند

 (.213، ص 4333، 1های جدید و غیرعادی( هست )فورمن و باچتیرها( و هم ابتکار )پاسخخلق ایده

 جدید خدمات یا محصوالت به است ممکن هاایده این که است جدید هایایده خلق توانایی همانا خالقیت،

 معلومات، در مبهم نقاط کردن پیدا ها،نقص مسائل، به شدن حساس» فرایند( 1222) تورنس. شوند منجر نیز

 آزمون نواقص، درباره هافرضیه بندیصورت و زدن حدس حل،راه برای وجوجست مشکل، نمودن مشخص

 اتصال درنهایت و هاآن مجدد آزمودن و در فرضیات تغییر ها،فرضیه آزمون و فرضیات در تغییر ها،فرضیه

 را نوآوری جایگاه ابتدا باید خالقیت، از دقیق تعریف ارائه برای. شماردمی خالقیت را «یکدیگر به مختلف عناصر

 که است نیرویی خالقیت و باشدمی بازار به جدید خدمات و فرایند محصول، ارائه همانا نوآوری. کرد مشخص

 .است نهفته نوآوری پس در

 خاطره پذیریم .ب

 مخاطره شدهحساب که رومیانه است شخصی مرد، خواه باشد زن خواه کارآفرین که دهدمی نشان تحقیقات

 را مخاطره از متوسطی مقدار است مایل بلکه باشد، زیاد آن مخاطره که نیست فعالیتی پی در لزوماً او. کندمی

 امنیت، پول، تا شودمی حاضر حد این در و پذیردب شود،می تلقی «معمولی» اقتصادی فعالیت شروع برای که

 گونهاین را پذیری مخاطره خود، تحقیقات از پس «برکهاوس. »اندازد مخاطره به را خود موقعیت و شهرت

 در را خود اینکه از قبل شخصی که پیشنهادی فعالیت موفقیت درنتیجه پاداش دریافت احتمال: کندمی تعریف

 .نمایدمی تعیین را آن دهد، قرار شکست از ناشی پیامدهای معرض

 را خطرپذیری در دارد. کارآفرینی اعتدال بستگی وی گذشته تجارب و فرد شخصیت به مخاطره پذیری

 غیرممکن نه و الوصولسهل خیلی بودن، نه انگیزچالش بر عالوه که کنندمی دنبال را اموری و دهندمی ترجیح

 )همان منبع(. باشد

 

                                                                 
1. Furnham & Bachtiar 
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 لپ. کانون کنتر

 مدیریت حوزه در اهمیت بسیار حائز موضوعات از و کارآفرینیه شخصیتی مهم هاویژگی از یکی کنترل کانون

 دیگران یا خود به را منفی یا مثبت نتایج چگونه منبع شخص که است آن معنای به و شودمی محسوب سازمان و

 بیرونی درونی و بیرونی درونی، کنترل نکانو بعد سه بر مشتملانه کارآفرین شخصیتی ویژگی دهد. اینمی نسبت

 پایدار به نسبت هاویژگی یا رفتار از ناشی را خاصی رویداد فرد که است درونی آن کنترل کانون از است. منظور

 رفتار به دنبال که را منفی یا مثبت تقویت نوعی فرد که است معنا این به بیرونی داند. کانون کنترلمی خود

عوامل  طرح با و کند تلقی شانس و اتفاق و تصادف نتیجه را آن بلکه نداند؛ خود رفتار آمده، معلول خاصی

 برخوردار و بیرونی درونی کنترل ویژگی دو از زمانهم فرد کهکند. هنگامی نفی را آن بینیپیش امکان محیطی،

، 1522فر و پوراحمد، یگیرد )جاللمی خطاب بیرونی درونی کنترل کانون باشد، داشته متوسط وضعیتی یا بوده

 (.123ص 

 طلبیت. قدرت

منظور انجام دادن کاری که یابی به اهداف و نفوذ در دیگران بهتوانایی اثرگذاری بر یک گروه برای دست

موردنظر است. ازآنجاکه اقدامات کارآفرینانه معموالً نیاز به همکاری بیش از یک نفر دارد، کارآفرین باید از 

در  همبیشتری برای به ثمر رساندن آن اقدام با مشارکت دیگران، برخوردار باشد. از طرفی  طلبیدرجات قدرت

آورد )مصلح شیرازی، های کارآفرینانه موفق برای کارآفرین آن ثروت، شهرت و قدرت میبیشتر جوامع، فعالیت

1521.) 

 ث. توفیق طلبی

 است. کارآفرینی انسانی متمایز نیازهای یگرد از که بشری مشخص انگیزه موفقیت، کسب به نیاز مفهوم به

 و یافتن توفیق به نیاز نوعیبه زنند،چالش می و رقابت به دست خود درونی محرک و انگیزه کارگیریبه با که

(. افرادی که از توفیق طلبی باالیی 411، ص 1524احمدی و پوربهرام، کنند )ملکمی احساس را شدنمطرح

ها را از طور شخصی مسئولیت حل مشکالت، تعیین اهداف و دستیابی به آندهند تا بهبرخوردارند، ترجیح می

برانگیز کارایی بیشتری از خود نشان طریق تالش شخصی خود بر عهده گیرند. این افراد در کارهای چالش
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، 1و آتسان باشند )گورولهای جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق میدهند و در زمینه یافتن راهمی

 (.43، ص 4332

 و رقبا از گرفتن پیش جهت عالی، استانداردهای در کار انجام به تمایل از است عبارت طلبی توفیق به نیاز

 به نیاز مفهوم کارآفرینی و شخصیتی به خصوصیات مربوط تحقیقات حوزه در. فرد خود توسط استاندارد تعیین

 به نیاز اولیه مفاهیم( 1224) «لند کله مک» مطالعات. تاس کرده جلب به خود را زیادی توجه موفقیت

 هایجنبه از برخی با باال موفقیت انگیزه که است معتقد «لند کله مک» اندداده قرار موردبررسی را موفقیت

 هایفعالیت که افرادی در توفیق به نیاز که داردمی بیان همچنین وی. باشدمی مرتبط آمیزمخاطره عملکرد

 رسیدن راه در و باشند چالش در همواره تا هستند مایل افراد ین. اباشدمی باالتر نمایند، آغاز را خود اقتصادی

 افراد این. دارند نیاز زمانی منظم مکرر و بازخورد خود، عملکرد به نسبت همچنین و دسترسقابل اهداف به

 تالشی طریق از را هاآن به یدستیاب و اهداف تعیین مشکالت، حل مسئولیت شخصاً تا دهندمی ترجیح

 دارند، زیادی بسیار توفیق به نیاز که افرادی نمایدمی استدالل وی خالصه طوربه. گیرند بر عهده خود شخصی

 :باشندمی ذیل هاویژگی دارای

 .دهندمی ترجیح را گیریتصمیم برای شخصی مسئولیت .1

 .است متوسط هاآن پذیری مخاطره  .4

 .باشندمی مندعالقه خود تصمیمات نتایج از بازخورد دریافت به .5

 توسعه اصلی انگیزه توفیق، به نیاز که نمایدمی گیرینتیجه خود تحقیقات در( 1224) «لند کله مک»

 .دارد بسزایی تأثیر شدن کارآفرین برای فرد گیریتصمیم در و بوده کشورها در اقتصادی

 طلبیاستقالل .ج

 که کندمی احساس ویژگی با این فرد که برانگیزاننده نیروی استقالل (1222) فالنیگان و کران مک ازنظر

 طلبیاستقالل. است خودش آقای و دهدمی انجام خود برای را کاری دارد، خودکنترل سرنوشت بر

 تمام کارآفرین که شودمی باعث که است نیرویی همانند( دیگران برای کردن کار به عالقگیبی دیگر،عبارتبه)

 به نیاز. بخرد جان به نوپا کارآفرینانه فعالیت ایجاد برای را خسته کار طوالنی هایساعت و هامخاطره

                                                                 
1. Gurol & Atsan 
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 عنوانبه طلبیاستقالل به نیاز شود،می تلقی کارآفرین افراد هاویژگی از موفقیت به نیاز همانند طلبیاستقالل

 برای اساسی انگیزه یک عنوانبه طلبیلاستقال به نیاز شود،می تعریف هدایتی خود و بودن مستقل به تمایل

 به نیاز. شودمی پیشنهاد باشند، ترکوچک هایشرکت در کردن کار به مندعالقه است ممکن که دانشجویانی

 یک عنوانبه که است هاییویژگی استقالل به نیاز. باشدمی کارآفرین موردعالقه محوری عنصر طلبیاستقالل

 عباراتی با تواننمی را استقالل به نیاز درواقع،. است شده تأکید بر آن رآفرینانکا برای مهم انگیزشی نیروی

. کرد تعریف «بودن خود رئیس» و «دادن انجام خود برای را کاری» «خویش سرنوشت بر داشتن کنترل» نظیر

 البته. یابند ستد خود رویاهای و اهداف به کارآفرینان تا شودمی سبب که است عاملی استقالل، به نیاز درواقع

 کار روز در را زیادی ساعات کارآفرینان بیشتر. نمایدنمی تضمین را راحت زندگی یک استقالل، داشتن

 انجام خود شیوه به را کارها گیرند،می تصمیم خود محیطی، و اقتصادی هایمحدودیت رغمعلی کنند،می

 حاصل آنچه و کنندمی برداشت را اندنموده ادایج خود که سودی و نمایندمی عمل خود برنامه طبق دهند،می

 .هاستآن رضایت شود،می

است.  شدهتأکید واقع مورد برانگیزاننده بسیار نیروی عنوانبه که است هاییویژگی از استقالل به نیاز

 دادن مانجا خود برای را خود، کاری سرنوشت بر داشتن کنترل مانند عباراتی صورتبه توانمی را طلبیاستقالل

 (.42، ص 1523، و مطلبی کرد )احمدپورداریانی تعریف بودن خود آقای و

 نفسچ. اعتمادبه

 باشند. داشتن داشته و واقعی مثبت تصویری خود از تا دهدمی اجازه فرد به که است دیدگاهی نفساعتمادبه

 انتظارات نفساعتمادبه اب هست. افراد کاری همه انجام به قادر فرد که نیست معنی این به نفساعتمادبه

 و کنندمی حفظ را مثبتشان دیدگاه شود،نمی برآورده انتظاراتشان از بعضی کهوقتی دارند. حتی گرایانهواقع

 (.42 ص ،1523 مطلبی، و احمدپورداریانی)د دارن قبول را خودشان

 نگریح. آینده

 شاید سازمان خوددارند. گرچه آینده از دگاهیدی و تصور هابروند. آن خواهندمی کجا به دانندمی کارآفرینی

 هایبرنامه این تواندمی چنین دیدگاهی داشتن ولی باشد، قطعی و مدتکوتاه ریزیبرنامه به مجبور کارآفرین

 (.122، ص 1522فر و پوراحمد، نماید )جاللی هماهنگ هدف به رسیدن برای جهتیک در را مدتکوتاه
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 غیر ادفرو ا هستند هافرصت کشف بر مبتنی تفکر زطردارای  کارآفرین ادفرا. توان گفتبه زبانی دیگر می

 کندمی هنگا فرصت عنوانبه محیطی اتتغییر به کارآفرین دفر یک .اندیشندمی تمشکالو  نعامو به کارآفرین

 ایرب یخطرو  مانعرا  اتتغییر غیر کارآفرین ادفرا لیو کند کشفرا  جدید هایموقعیت طریقاز آن  تا

دارای  که هستند کسانی کارآفرین ادفرا خالصه طوربه شد گفته نچهآ بنابراین کنند؛می تلقی رکا یجستجو

 :باشندمی یرها زویژگی

 تطالعاا جستجوگرو  دخو محیط به نسبت وکنجکا -1

 پیشرفت ایبر باال هنگیزدارای ا -4

 آورینو ایبر باال هنگیزدارای ا -5

 مستقلو  خودبهمتکی -2

 پذیرمسئولیت -3

 نعامو جایبه هافرصتدرک  رتقد -2

 فرصت یک عنوانبه اتتغییرده از ستفاا انتو -2

 شغلی هایفرصتو  مشاغل رهبادر کافی تطالعادارای ا -3

 رپشتکادارای  -2

 رگذزود هایلذت شتناگذ رکناو  عالی هایهدفدارای   -13

 .مشکل حلدر  یمدآخودکارنفس و اعتمادبه  -11

 .مسئله حل انتودارای   -14

 .شدهکسب تطالعاا از دهستفاا انتو  -15

 .نیدرو لکنتر مرکزدارای   -12

 .چالش به تمایل  -13

 .قخالو  آورنو -12
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 .بلندهمتو  یجد  -12

 .مبهم یطاشردر  تحملدارای   -13

 .دنکر خطر هلا  -12

 .شکوفایی دخوو  شدر به تمایل  -43

 هافرصت جستجوگر  -41

 اندخودآگاههای از ارزش  -44

و  ماتلی ؛4333 ،تسوا ؛1232 رچ،ما ؛1221 ،پترو هیسریچ) هستند. ایفعاالنهو  سریع یگیردیا هلا  -45

 (1223 ،رانهمکا و کلینچ؛ 4332 ،پلیبکاو  میرچا ؛1222،امیتر

 رهبری، طلبی،فرصت پشتکار، اراده، عزم، نگری،آینده: از اندعبارت کارآفرینی هاویژگی سایر

 ...و گراییهدف پذیری،مسئولیت

 «بایگرو» ازنظر کارآفرینان شخصیتی ویژگی ده

 (Dream)رویا  .1

 (Doers)گرایی عمل .4

 (Dedication)وقف  .5

 (Details)جزئیات  به توجه .2

 (Dollars) درآمد  افزایش .3

 (Decisiveness)قاطعیت  .2

 (Deterination)اراده  .2

 (Devotion)عشق  .3

  (Desting) سرنوشت  کنترل .2

 (Distribute)ثروت  توزیع .13
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 های مختلفمفهوم کارایی از دیدگاه

در  نسانیا عناصر نچو مسائلیروی بر  «گانت ی»هنر کیدتأ :گانت یرهن نظریة در یيراکا ممفهو

 توجهها آن ادینفرا ییراکا جهدر به همچنین و نکناو کار رکا نیروا جنبه بهاو  ایرز ؛ستا بوده بیشتر نمازسا

 هیدوی د هایپژوهش درکه  نسانیا عناصر قعیارزش وا شناخت ردمواو در  .ستا شتهدا فمعطو خاصی

 نیدرو هگادآخوهای انگیزه حاصل نکنارکا در نزد صحیح منجاا ثرا که دبو هسیدر نتیجه ینبه ا ،شودمی

 به را انگررکا بایستی دشو درتمبا جدید ریکاایجاد  به هادر سازمان بود که اگر همچنین معتقدهاست. او آن

 به خاطر نندابتو هاآن تا شودمی اعثب مرا ین؛ اآید دجوو به جدید رکا به انگیزهها در آن تا گماشت ر جدیدکا

 دخو رکادر  وداده  منجاا خوبیبه را رکا تا کوشش کننددارد  نمکاا که جایی تا بیشتر هایپاداش یافتدر

 .کنند کسب موفقیت

 هاینظریهدر  توانمی، را نمازسا به طمربو کالسیک نظریه هعمدبخش  ماکس وبر: نظریه در یيراکا

از  دهستفاا جایبه ،برو درواقع داد. ئهارا تیکاکرروبو هایدر مورد سازمان جامع نظریة لیناواو  .بر یافتو ماکس

او  نظر به .دبو سمیر ساختار ایبرآل  هیدانظم  کار ینا وی از رمنظوو  دکر دهستفااسی اکرروبو لغتاز  نمازسا

 و پایشوا به طمربو فنون ،هماهنگی به طمربو نظارت ،شغلی مشخص ظایفازلحاظ و ندابتو نمازسا هر چه

 هایجنبه به که ستا یناو در ا نظریة ضعف. بود هداخو تررافش کااهدا به نیلدر  ،باشدتر ، رسمیبرنامه

 .ستا دهنکرتوجه ساالری در دیوان مستتر غیرانسانی

 ست، اپذیرفته رتصو نشمنددا ینا وسیلهبه که هاییبر اساس پژوهش :تليكر نسيسر نظریه در یيراکا

ها بررسی. شد ئهارا گرایانساخت ریتئو انعنو تحت نسانیا بطروا علمی مدیریت مکاتب تلفیقبار  لیناو ایبر

 بطهرا دخو هشوپژدر  تلیکر .ستا ییراکابا تولید و  شنگیزا بطهو را ننساا دربارهنشمند دا ینا هایو کاوش

 قوشچی، یجعفرداد ) ارقر موردبررسی فمختل چهار سطحرا در  سطح شنگیزا با ییراکاو  تولید یشافزا

1531.) 

کار  محیط مختلف ثرا بررسی ،یافت تشهر رنهاثو مایشآز به کههایی آزمایشدر  :مایو نظریهدر  یيراکا

 نتایجاین یافت. دست نماآن زدر  انگیزیشگفت نتایجبه داد و  ارقر را موردپژوهش نکنارکا ییراکا بر روی

 :از ستا رتعبا
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 یایش افزدر ا رکا محیط فیزیکی ملاعواز  بیش نیروا و حیرو عامل :رنهاثو مایشاول آز حلهمر نتایج 

 مهم هایاز پدیده یکی مدیریت کادر فطراز  دجوو همیتاو ارزش  شناخت دوم: مرحله. مؤثرند تولید کاهش

 به صخا توجه با طفق ،کندکار ایجاد  محل در فیزیکی تغییر ینکها ونبدکه  ایگونهبه استتولید  دیاازد

روی  بر مستقیماً توجه دورهین ادر  :مسو مرحله. سازدمی میسررا  تولید دیاازد نمکااافراد از  یک هر شخصیت

 بلکه ر،کا محیط فیزیکی یطاشر علت به نه ،هاآزمایش در ییراکا یشافزاشد و  فمعطو نسانیا بطروا تفکر

 ردمو نکنارکامرحله  ینادر  :رمچها مرحله. ستا دهبو ییرااک یشافزاتأثیر در  رکا نیروا هایجنبه نشانگر

 عامل به ییراکا یشافزا به نسبت کار، منجاا حین شدید رتنظاو  پایشو وا دیما داشپا مقابلدر  ،مایشآز

 و پایشوا ینکها ونبدو ک نداشته محر نقش دیما داشپااند: داشته نعااذ ر آنان،د شنگیزاد یجااو  کمحر

 نکنارکا تولید یشافزادر  کمحر عامل عنوانبه عملآزادی  د،شو اجرها اآن ردمودر  رکا منجاا حین رتنظا

 یا یشافزدر ا ،هاسازمان نکنارکا انگیزه کهشد  ثابت رنهاثو مایشها در آزدوره ینا حشر با .شناخته شد

 (1531)جعفری قوشچی، است. مؤثر  نیزها آن سرشت یمعنو هایجنبه بلکه دهنبو دیما صرفاً تولید کاهش

 ییابعاد کارا

و  زاتیدر کار، استفاده از تجه سرعت ،ییهمسو ،یتساو یتوان به چهار دسته اصلرا می ییکارا ابعاد

 (.145، ص 1532 ،زادهپردازیم. )حاجیها میبندی کرد که به شرح مختصر آنامکانات دسته

 ی. تساوالف

که شود و اینکه عضو سازمان هستند پرداخته میان از اینکارکن تیاحساس رضا بررسی به یبعد تساو در

در  یگانگیاحساس  یرغم وجود اختالف فردکارکنان هستند و علی گریبا د یمند به همکارعالقه زانیچه م

 ص ،1532 زاده،حاجی) ؟کنندمی تیسازمان دارند و درنهایت تا چه اندازه از بودن در سازمان احساس رضا

145.) 

 ییب. همسو

تا چه  رانیکه مداین شود،میپرداخته  رانیکارکنان و مد انیی مرابطه زانیم بررسی به ییبعد همسو در

های مافوق خود را که کارکنان تا چه اندازه صحبتکنند و اینمی تیحما فشانیاندازه کارکنان را در انجام وظا
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 یانجام امور واحدشان از کارکنان نظرخواه گیری ودر تصمیم رانیقبول دارند و درنهایت تا چه اندازه مد

 (.145 ص ،1532 زاده،حاجیکنند؟ )می

 . سرعت در کارپ

 دهیبه امور سنج دنیکارکنان سازمان جهت سرعت بخش یبعد سرعت در کار مهارت، تجربه و توانمند در

کارکنان سازمان  هزیمعمول سازمان چه قدر است و انگ یالزم جهت انجام کارها زانیطور مشود و همینمی

الزم  زاتیو تجه اتبه امکان یدسترس زانیاست؟ و درنهایت م زانیبه امور به چه م دنیجهت سرعت بخش

 (.145 ص ،1532 زاده،حاجیاست؟ ) زانیها در شرکت به چه مبه فعالیت دنیجهت سرعت بخش

 و امکانات زاتی. استفاده از تجهث

 هیروح شیو امکانات موجود در افزا یکار طیمح زانیم بررسیه و امکانات ب زاتیبعد استفاده از تجه در

از امکانات و  زانیکه کارکنان سازمان به چه مگردد و اینشان میهای شغلیانجام بهتر فعالیت یکارکنان برا

چنین تا کنند همخود استفاده می لمشاغ بهتر انجام جهت مناسب و درستطور موجود در شرکت به التیتسه

 واند نموده ایشرکت مه نیانجام بهتر امور در ا یرا برا یمناسب التیسازمان امکانات و تسه رانیدازه مدچه ان

 ؟شودبهتر می تیفعال یکارکنان برا زهیانگ شیشرکت منجر به افزا زاتیتا چه اندازه امکانات و تجه درنهایت

 (.145 ص ،1532 زاده،حاجی)

 هاکارایی در شهرداری

ها عه شهری نیازمند توجه ویژه به مدیریت هزینه است به عبارتی مدیریت در شهرداریهای توسسیاست

توان گونه میباشند و ایندار مدیریت هزینه میدار درآمد و هم عهدهیک مدیریت دووجهی است که هم عهده

مدیریت هزینه  منظور جلوگیری از اتالف منابع وجهت بهاقتصاد مقاومتی را در جامعه نهادینه کرد. بدین

 ها پرداخت.گیری و تحلیل کارایی شهرداریبایستی به اندازه

ای که گونهانسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید مواجه بوده به

. باشدحتی در شرایط کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون هنوز هم محدود به امکانات موجود می

های اقتصادی انسان نیز همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را از امکانات و عوامل موجود به کوشش

باشد. بدون افزایش کارایی هیچ دست آورد و این همان تمایل انسان برای دستیابی به کارایی باالتر می
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کننده ه باشد زیرا که یکی از عوامل تعیینتواند انتظار اعتالی سطح زندگی مردم خود را داشتاقتصادی نمی

ها یکی از شهرداری (1532 رفاه جوامع، میزان برخورداری افراد از امکانات محدود جامعه است )امامی میبدی،

رسانی به شهروندان دارند و عملکرد بهینه و کارای نهادهایی هستند که نقش زیادی در اداره شهر و خدمت

ها نقشی محوری دیگر شهرداریعبارتعه و افزایش رفاه شهروندان خواهد داشت، بهها نقش مؤثری در توسآن

های شهری، فراهم نمودن امکانات، ارائه خدمات و مواردی از این در جهت باال بردن کیفیت زندگی در محیط

ز قبیل منظور اداره امور محلی اکنند. شهرداری یک مؤسسه مستقل و عمومی است که بهقبیل را ایفا می

عنوان زیستگاهی مطلوب برای شهروندان تأمین رفاه و آسایش اهالی شهر به ،عمران، آبادی، بهداشت شهر

 (1534به نقل از بیدرام،) دارند.شده است و مردم در اداره این امور مستقیماً شرکت و دخالت تأسیس

اصله از شهروندان وظیفه عرضه به عبارتی شهرداری با استفاده از درآمدهای ح (42، 1523 )جمشیدزاده،

دارد. هدف این سازمان و سیستم مدیریت شهری تقویت فرآیند توسعه  خدمات و کاالهای عمومی را بر عهده

ها اقتصادی و اجتماعی، محیط مناسبی که در سطح متعارف جامعه و متناسب با ویژگینحویشهری است به

تبع آن تنوع نیازها و ال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و بهبرای زندگی راحت شهروندان فراهم شود. به دنب

ای که امروزه گونهها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافته بههای شهرداریاحتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت

 شودبرده میترین سازمان خدمات شهری نامترین و متنوععنوان بزرگها بهاز شهرداری

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی این سازمان و ارائه راهکارهایی جهت افزایش آن منظور محاسبه و  بدین

تواند نقش به سزایی در استفاده بهینه از منابع موجود و ارتقاء سطح خدمات به شهروندان را داشته باشد به می

در مدیریت شهری  گیری کارایی و مدیریت هزینهها، اندازهریزی و عملکرد بهتر شهرداریعبارتی برای برنامه

 د.ضروری به نظرمی رس

 متدولوژی تحقیق

شناخت بیشتر شرایط موجود و باشیم و در پیسازی میازآنجاکه در این تحقیق به دنبال بهبود و بهینه

گیری هستیم تحقیق ازنظر هدف از نوع کاربردی است و ازنظر نحوه گرداوری دادن به فرایند تصمیمیاری
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شود و باشد که همبستگی مثبت است و به روش پیمایشی انجام میقات همبستگی میها از نوع تحقیداده

 .است 1طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاریبه

های درباره روابط بین متغیرهای رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه یک« مدل معادالت ساختاری»

های نظری را در قبول بودن مدلتوان قابلین رویکرد میاست. از طریق ا« متغیرهای مکنون»و  «شدهمشاهده»

صورت مکنون یا پوشیده جوامع خاص آزمون کرد. ازآنجاکه اگر متغیرهای موجود در تحقیقات مدیریتی به

 (1531سرمد و دیگران،شد )روز بیشتر خواهد ها روزبههستند، ضرورت استفاده از این مدل

 جامعه آماری

باشد برای سازمان بازرسی کل کشور می پژوهش کلیه مدیران و کارشناسانجامعه آماری در این 

 ای استفاده خواهم کرد.گیری طبقهگیری از روش نمونهنمونه

آوری گردید و با عدد پرسشنامه توزیع و جمع 53در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه ابتدایی 

 ؛ کهکرونباخ( برای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه گردید آلفایپایایی )ضریب  SPSSافزار استفاده از نرم

 شده است که از پایایی مناسبی برخوردار است./. محاسبه32مقدار آن برابر 

شان در کاریشده که به علت نبودن کارشناسان داخل سازمان و سبکپرسشنامه توزیع عدد 433سپس 

 ه است.شدآوریعدد پرسشنامه جمع 152بیرون از سازمان 

 آوری اطالعاتابزار جمع

 ایکتابخانه تمطالعا

 دسترسیقابل دوـموج ابعـمنو در  تولیدشده قبالً کههای )دادهثانویه های داده کسب ایبر مرحله یندر ا

 با ،هـختداپر خانهکتابدر  دوـموج اتتندـمس سایرو  تمقاال ،هانامهپایان ت،مجال ،هاکتاب سیربر ست( بها

 ستا دهوـب تـینترنا مورداستفاده منبع ترینمهم ،هشوپژ عموضو ردمودر  ایکتابخانه منابع یابیکم به توجه

 .افزایدمی هشوپژ دنبو روزبهو  هشوپژ همیتا بر مسئله ینا که ستا دهوـب تـینترنا که

 
                                                                 
1. Structural Equation Modeting (SEM) 



 

53 

 

 www.jnsm.ir                               40-04  /ص1011بهار / 1/شماره 3/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

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

 های میدانیپژوهش 

بدین ترتیب ست. شده ااستفاده نامهپرسشاز  وتحلیلتجزیه ایبر لیههای اوداده کسب ایبر قسمت یندر ا

 22/3( با ضریب آلفای کرونباخ 1523) یمیمقها کارآفرینی دکتر سید محمد که از پرسشنامه استاندارد ویژگی

 شود.استفاده می 32/3( با ضریب آلفای کرونباخ 1532زاده )و پرسشنامه استاندارد کارایی حامد حاجی

دهد که ابزار سشنامه )مفهوم روایی به این پرسش پاسخ میسپس از تحلیل عاملی جهت بررسی روایی پر

دیگر آیا نتایج تحقیق پاسخگوی سؤاالت تحقیق عبارتیسنجد بهگیری تا چه حد خصیصه موردنظر را میاندازه

منظور شده و بهاست؟( و پس از تائید روایی، پرسشنامه را در بین کارمندان شهرداری شهر قم توزیع

گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج دهد که آیا اندازهیایی پرسشنامه )پایایی به این سؤال پاسخ میگیری پااندازه

در نمونه مقدماتی ازنظر پایایی آلفای کرونباخ برابر کرونباخ )آید یا خیر؟( از روش آلفای همسانی به دست می

 spssافزار اده از آخرین ویرایش نرمشده است که از پایایی مناسبی برخوردار است( و با استف/. محاسبه32

 باشد.می

سؤال خالقیت، مخاطره پذیری،  53باشد. این سؤال می 53ها شخصیتی کارآفرین شامل پرسشنامه ویژگی

 12سنجد؛ و پرسشنامه کارایی کارکنان شامل طلبی را میقدت طلبی، توفیق طلبی، کنترل درونی و استقالل

 سنجد.همسویی، سرعت در کار، استفاده از تجهیزات و امکانات را می باشد و ابعاد تساوی،سؤال می

 جامعه آماری

گیری از روش باشد. و برای نمونههای شهر قم میجامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان شهرداری

عدد  233شده است. که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران محاسبه شده است؛ای استفادهگیری طبقهنمونه

 .آوری گردیداستفاده جمععدد پرسشنامه صحیح و قابل 423پرسشنامه در سازمان توزیع گردید که 

 ها جمعیت شناختی نمونه آماریویژگی

ی آماری ازلحاظ متغیرهای جمعیت شناختی هم چون جنسیت، وضعیت تأهل، در نگاره زیر وضعیت نمونه

 شده است.ئهمدرک تحصیلی، سابقه کار و پست سازمانی ارا
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 وضعیت نمونه آماری از منظر متغیرهای جمعیت شناختی

 جنسيت
 داده گمشده زن مرد

 درصد 183 درصد 13 درصد 3383

 وضعيت تأهل
  مجرد متأهل

 درصد 281 درصد 1383 درصد 3381

 

 تحصيالت

  لیسانس و دکتریفوق لیسانس دیپلمفوق دیپلم

 درصد 481 درصد 42 2283 درصد 1283 درصد 1182

 سابقه کاری

 3 کمتر از

 سال
 سال 13الی  3

الی  11

 سال 13

 43الی  12

 سال

 43الی  41

 سال

بیش از 

 سال 42
 

 درصد 5282 درصد 3
1282 

 درصد

1283 

 درصد
 درصد 13

1281 

 درصد
 درصد 482

 پست سازماني
  کارشناس رئیس اداره معاون مدیر

 درصد 385 درصد 2282 درصد 1182 درصد 282 درصد 3

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

های شهر عنوان متغیر مستقل و کارایی کارکنان شهرداریها شخصیتی کارآفرینی بهدر این تحقیق ویژگی

 شده است.عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهقم و ابعاد آن به

های تحقیق با بودن سازه های آماری )پارامتریک یا ناپارامتریک( ابتدا نرمالدر راستای تعیین مسیر تحلیل

منظور تحلیل روابط بین متغیرهای اسمیرنوف موردبررسی قرارگرفته و به -استفاده از آزمون کولموگروف

موردبررسی و اثبات فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین 

در آخر با استفاده از نر افزار  ؛ وگردداستفاده می (ANOVA)دو جامعه و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه 

LISREL شده است.به تحلیل عاملی تأییدی و بررسی مدل تحقیق پرداخته 

در جدول زیر به بررسی فرضیات تحقیق که به دلیل نرمال بودن متغیرها از طریق آزمون همبستگی 

 شده است.پیرسون پرداخته
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 ضيات تحقيقجدول ضرایب همبستگي پيرسون فر

 نتيجه ضریب همبستگي پيرسون (sig) سطح معناداری فرضيات

 تائید 423/3 331/3 بین خالقیت و کارایی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

 رد 322/3 543/3 پذیری و کارایی کارکنان رابطه مثبتی وجود داردبین ریسک

 تائید 413/3 334/3 رابطه مثبتی وجود دارد طلبی و کارایی کارکنانبین قدرت

 تائید 243/3 333/3 بین توفیق طلبی و کارایی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد

 تائید 532/3 333/3 بین کنترل درونی و کارایی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد

 تائید 422/3 331/3 طلبی و کارایی کارکنان رابطه مثبتی وجود داردبین استقالل

 

 طلبی، توفیق طلبی و کنترل درونی وقدرت خالقیت، دهد بیندول باال نشان میطور که جهمان

و  پذیریریسک نیبهای شهر قم رابطه مثبتی وجود دارد. ولی با کارایی کارکنان شهرداریطلبی استقالل

 .داردنای وجود رابطههای شهر قم ارکنان شهرداریک ییکارا

های شهر قم از رگرسیون فرینان بر کارایی کارکنان شهرداریها شخصیتی کارآجهت بررسی تأثیر ویژگی

عنوان متغیر عنوان متغیر مستقل و کارایی کارکنان بهها شخصیتی کارآفرینان بهشد. ویژگی چندگانه استفاده

 شده است.محاسبه 424/3 جدول زیر ضریب تعیین شده است. بر اساسوابسته در نظر گرفته

 همبستگي جدول ضرایب

 خطای معيار تخمين شدهضریب تعيين تعدیل ضریب تعيين ضریب همبستگي چندگانه مدل

1 224/3 424/3 415/3 33243/3 

 

 آزمون فرض:

= 0 4= β 3= β 2= β1: β0H 

 :H1 یستندنها صفر  βکم یکی ازدست

نان با کارایی ها شخصیتی کارآفریرسیم که حداقل یکی از ویژگیبا استفاده از این آزمون به این نتیجه می

 های شهر قم در ارتباط است.کارکنان شهرداری
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 (ANOVA) جدول تحليل واریانس

 مدل
مجموع توان 

 (SS) هادوم

 یآزاددرجه 

(df) 

 هاميانگين توان دوم

(MS) 
F آماره 

سطح معناداری 

(sig) 

 33/3 122/3 352/4 2 412/13 هابین گروه

   532/3 132 232/22 هادرون گروه

    322/24 123 (T)کل 

حداقل یکی از  توان گفت کهباشد بنابراین میمی 33/3 داری کمتر ازکه میزان معنیبا توجه به این

 متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر وابسته است.

 .دهدجدول ضرایب رگرسیون و مقدار ثابت را نشان می

 جدول ضرایب رگرسيون

 مدل
 قادیر استانداردشدهم مقادیر استاندار نشده

t sig 
Β خطای معيار Beta 

 333/3 514/2  424/3 125/1 مقدار ثابت

 334/3 152/1 333/3 335/3 323/3 خالقیت

 122/3 -223/1 112/3 322/3 -132/3 پذیریریسک

 222/3 -432/3 -341/3 323/3 -342/3 طلبیقدرت

 333/3 331/2 521/3 332/3 234/3 توفیق طلبی

 331/3 542/1 112/3 132/3 124/3 رل درونیکنت

 343/3 412/4 122/3 323/3 133/3 طلبیاستقالل

ها است رابطه خطی بین این ویژگی 33/3طلبی بیشتر از پذیری و قدرتداری ریسکبا توجه به اینکه معنی

دارای رابطه خطی با  طلبیشود و خالقیت، توفیق طلبی، کنترل درونی و استقاللرد می با کارایی کارکنان

 باشند.کارایی کارکنان می

 باشد.:بنابراین معادله رگرسیون به این صورت می

6+ 0.155X5 + 0.142X4 + 0.402X1 Y=1.173 + 0.095X 

ها شخصیتی کارآفرینی، رسیم که از میان ویژگیبنابراین با استفاده از رگرسیون چندگانه به این نتیجه می

طلبی تأثیر مستقیمی بر کارایی کارکنان دارند که کنترل درونی و استقاللخالقیت، توفیق طلبی، 

 طلبی تأثیر بیشتر و خالقیت تأثیر کمتری دارند.استقالل
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 تحلیل عاملی

 LISRELافزار در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیرهای پژوهش توسط نرم

منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن رده شده است. الزم به ذکر است بهصورت جداگانه برای هر متغیر آوبه

( در بررسی 1532مومنی و فعال قیوم، ) باشد. 5/3عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی باید بیشتر از ها بهآن

این  گیری مناسب است؟ برای پاسخ بههای اندازهها سؤال اساسی این است که آیا این مدلهرکدام از مدل

صورت )کای دو( و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل موردبررسی قرار گیرد. بدین X 4بایستی پرسش 

های بهینه ذیل باشد. آزمون کای دو هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این که مدلی مناسب است دارای حالت

دهنده تفاوت اندک میان مدل خص نشاندهد. پائین بودن این شاآزمون اختالف بین داده و مدل را نشان می

هرچه کمتر باشد بهتر است؛ زیرا این  RMSEA باشد. آزمونشده در پژوهش میهای مشاهدهمفهومی با داده

 است. RMSEA 3833( حد مجاز 1223میانگین مجذور خطاهای مدل است )الو،

باشد. در می -1822از تر پایین و 1822باالتر از  t-valueقبول برای با توجه به این مطلب که مقدار قابل

-t 53و  42، 15جز سؤاالت ها شخصیتی کارآفرینان تمام سؤاالت بهتحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ویژگی

value تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم  در شوند.باشد که این سؤاالت حذف میقبول میشان در حد قابل

 باشد.قبول میشان در حد قابل t-valueبعاد مقدار ها شخصیتی کارآفرینان تمام اویژگی

باشد. در تحلیل قبول میشان در حد قابل t-valueدر تحلیل عاملی مرتبه اول کارایی تمام سؤاالت مقدار  

 باشد.قبول میشان در حد قابل t-valueعاملی تأییدی مرتبه دوم کارایی تمام ابعاد مقدار 

 گيریههای اندازی مدلجدول مقایسه

 df2X RMSEA/ درجه آزادی کای مربع نوع تحليل عاملي تأیيدی گيریمدل اندازه

 ها شخصیتی کارآفرینانویژگی
 38324 1832 532 323832 مرتبه اول

 38324 1825 513 213832 مرتبه دوم

 کارایی کارمندان
 38325 4842 23 444832 مرتبه اول

 38322 4822 133 422825 مرتبه دوم

ها شخصیتی کارآفرینان بر ثر ویژگیا

 کارایی کارمندان
 23832 52 4832 38322 
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 جدول نتایج تحليل عاملي مدل ساختاری تحقيق

-t بارهای عاملي استانداردشده بارهای عاملي استاندارد نشده متغير مستقل متغير وابسته

value 

 3833 3822 3822 کارایی کارمندان ها شخصیتی کارآفرینانویژگی

 

 

 نمودار مدل مفهومي اصالحي در حالت تخمين استاندارد

 

 نمودار مدل مفهومی اصالحی در حالت اعداد معناداری
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 گیریبحث و نتیجه

برد. در های تناسب در وضعیت مناسبی به سر میگردد مدل ازنظر شاخصطوری که مالحظه میهمان

 آمده است.دستمدل این نتایج به مورد روابط بین اجزای

ها شخصیتی کارآفرینی و کارایی کارمندان دارای اثر مثبت، مستقیم و معناداری برابر با راستایی ویژگیهم

ها شخصیتی کارآفرینی باشند افزایش هایی که دارای کارکنانی با ویژگیباشد. بدین معنا سازمانمی 3822

 کارایی را شاهد خواهند بود.

شود کنترل درونی طور که در نمودار مدل مفهومی اصالحی در حالت تخمین استاندارد مشاهده مینهما

ها شخصیتی کارآفرینی میان کارکنان شهرداری شهر قم دارد و ( را در ویژگی3821بیشترین تأثیر )با بار عاملی 

خالقیت، توفیق طلبی و  های بعدی و سپسدارای اولویت 3832طلبی با بار عاملی پذیری و قدرتریسک

ها شخصیتی کارآفرینی های بعد ویژگیدر اولویت 3822و  3823، 3833طلبی به ترتیب با بار عاملی استقالل

 کارکنان هستند.

و کمترین تأثیر همسویی  3834از طرف دیگر بیشترین تأثیر بر کارایی کارکنان سرعت در کار با بار عاملی 

آمده است. تساوی و استفاده از تجهیزات و امکانات بعد از دستبه 3824بار عاملی  ها باکارکنان بر کارایی آن

 اند.های بعدی در کارایی کارکنان شهرداری شهر قم بودهاولویت 3824سرعت در کار کارکنان با بار عاملی 

رونی که دارای ها کارآفرینی )بخصوص کنترل دتوان با ارتقاء ویژگیرسیم که میبنابراین بدین نتیجه می

 ها گردید.بیشترین اثر بود( کارکنان باعث بهبود کارایی آن

های ثبت ها نوآوری است. سازمانسازد، ویژگیجدا می کارها در پایان آن چیزی که یک نوآوری را از دیگر

 گیرند.ها خاصی را برای پذیرفتن یک نوآوری در نظر میاختراع، نوآوری و ابتکار ویژگی

شده در حوزه تخصصی هستند و ها درواقع راهکارهای ارائهدرصد از نوآوری 54عتقد است که آلتشولر م

 ها نوآوری است.استفاده از فنون مهندسی و دانش تخصصی، یکی از ویژگی

ای که باشند و آن اینکه مخاطره پذیرند البته، مخاطرهطورکلی کارآفرینان دارای یک ویژگی مشترک میبه

عنوان یکی گیری بهگیرد که تصمیمپذیری ازآنجا سرچشمه مییت اقتصادی است. ضرورت ریسکالزمه هر فعال

ترین وظایف، در بسیاری از اوقات باید در شرایط عدم اطمینان و ناآگاهی اتخاذ گردد. در این حالت، از اصلی
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بسیار رقابتی، پیچیده،  پذیری باالیی دارد. بخصوص در شرایط محیطی امروز کهگیری احتیاج به ریسکتصمیم

پذیری کارآفرینان به دنبال داشته باشد، خواه ای که ریسککه هرگونه نتیجهباشد. درحالیپویا و نامطمئن می

ها بوده و خود مسئولیت آن را بر عهده مالی باشد، خواه اجتماعی یا روانی، در درجه اول متوجه خود آن

 خواهند گرفت.

را  وکاریرسند که باید کسبایران، تنها تعدادی از افراد به این نتیجه مییک واقعیت است که در این

اما در اینجا یک سؤال مطرح  مستقل، برای خود داشته باشند و اداره آن را مستقالً به عهده بگیرند؛ صورتبه

ه خود کنند کدانند و سعی نمیالعمر خود را عضو کوچکی در یک مجموعه میای مادامشود: چرا عدهمی

ترسند حقوق گونه افراد میصاحب یک مجموعه باشند؟ شاید یک دلیل برای این مسئله آن باشد که این

پولی را تحمل کنند دلیل توانند ریسک، عدم اطمینان و فکر بیها نمیماهیانه خود را از دست بدهند، آن

نبود سرمایه اولیه برای شروع کار صورت مستقل کار کنند، شود افراد کمی برای خود بهدیگری که باعث می

 است.

هایی توانند به هدفدانند. اکثر مردم میاکثر کارآفرینان رمز موفقیت خود را تالش و پشتکار قوی می

تواند خود را اما کارآفرین کسی است که می خواهند انجام دهند؛برسند که مشابه همان چیزی که می

 ن باالیی داشته باشد که باید داشته باشند.برانگیزاند تا در کار خود بازدهی چنا

باشند زیرا این نیاز، کارآفرین را تحریک کارآفرینان نیز نیازمند انگیزه توفیق طلبی در سطح باالیی می

سوی رشد هدایت شوند. بر طبق نظر واینر و رابین نیز، های جدیدی تأسیس و بهنگری شرکتکند با آیندهمی

شده باشد. همچنین تحقیقات انجاممی ها در ارتباطنیاز به قدرت، با عملکرد باالی شرکتنیاز زیاد به توفیق و 

به نقل از پور ) ترند.دهد، کسانی که دارای انگیزه قدرت باالتری هستند، فعالتوسط مک کللند نشان می

 (35-1535:124داریانی،

ف و نسبت به عملکرد خود، به بازخورد مک کللند، افراد توفیق طلب، در راه رسیدن به اهدا طبق نظریات

ها، مسئولیت شخصی وجود دارد، بهتر هایی که در آنمکرر و منظم زمانی، نیاز دارند و همچنین در موقعیت

 (.1535؛ یارایی،1535:34احمد پور داریانی،) کنندکار می
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دارد. فرضیه او این بود، افرادی  دراتر معتقد است که نیاز به پیشرفت با اعتقاد به منبع کنترل درونی رابطه

به نقل از ) که منبع کنترل درونی دارند، پیشرفت گراتر از کسانی هستند که منبع کنترل بیرونی دارند

 (.1532عابدی،

نتایج  برای تحت کنترل درآوردن در حقیقت افرادی که دارای نیاز به توفیق باال هستند، به توانایی خود

باشند که فردی که مخاطره سرمایه خود را بر عهده . کالیز و مور نیز معتقد میهایشان اعتقاددارندتالش

اما در مقابل فردی که شهرت، حیثیت و  باشد؛گیرد، ضرورتاً یک کارآفرین نیست، بلکه یکسر مایه گذار میمی

، بعضی از های کارآفرینانه خود، به خطر بیندازدآبرو یا بخشی از یک سازمان بزرگ را درنتیجه فعالیت

 باشد.های کارآفرینی را دارا میشرطپیش

یابد و کارآفرین طی مراحل رشد، گوید: رفتار کارآفرینی با تأسیس سازمان یا شرکت پایان میماینز نیز می

که  سپاردای میپذیرد و یا اینکه کنترل سرمایه را به مدیریت حرفههای دیگری را میبلوغ و افول شرکت، نقش

کند. برای رشد بیشتر، شرکت به رهبری جدید همراه باانگیزه کاری ه خود، رشد بیشتر را تضمین میاین مسئل

 (.42-1535:12باالتر نیاز دارد )احمد پور داریانی،

وکار جدیدی را عنوان کارآفرین کسبتوان به این نتیجه رسید که افرادی که در ایران بهبنابراین می

باشد. ها کارآفرینی نمیشود، در اصل دارای همه ویژگیدار مییریت آن را عهدهنمایند و مدگذاری میبنیان

مسئله مهم، ادامه فرایند  کهکند درحالیها تنها تا مرحله تأسیس شرکت معنی پیدا میکارآفرینی برای آن

باال و  یزه ریسکباشد. بدین معنی که تنها به دلیل برخورداری از انگروحیه کارآفرینی می کارآفرینی و تقویت

وکار، به این امر اقدام نکنند. ادامه فرایند یک کسب اندازیدر اختیار داشتن سرمایه مالی الزم جهت راه

و پی  ارزشی جدید؛ منظور خلق و ایجادها بودن بهکارآفرینی و تقویت آن یعنی، همواره در جستجوی فرصت

 باشد.کارایی کارکنان میها افزایش و ارتقای سطح عملکرد و بهبود تمام این
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