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 چکیده
 باعث ها ویژگي این. رفتارهـاي كارآفرینانـه در افراد میباشد،انگیزه ها در  بروز خصوصیات شناسایي  كـارآفریني،  حوزه روان شناسي كي از مباحث مهم در ی     

 موفق عنوان افراد به كارآفرینان هاي ویژگي شناخت .مي كند آغاز را خود كارآفرینانه وفعالیت قبول را خطرها تماماو  شود مي وتحریک كارآفرینبرانگیختن 

هدف از این پژوهش  بررسي ارتباط بین رفتار  شود. استفاده هم كارآفرینان براي تربیت آن از خود در ها ویژگي این پرورش ضمن شود مي باعث جامعه

توفیق طلبي ، سرمایه انساني  )نقش كارآفرینانه با سرمایه انساني ونیاز به توفیق طلبي در كارآفرینان ایراني  است . رفتار كارآفرینانه بعنوان متغیر وابسته و نیاز به 

پرسشنامه بین كارآفرینان ایراني توزیع گردید وداده هاي جمع  353در چهار چوب تحقیق حاضر  اطلاعات حاصل از ارتباطات( بعنوان متغیرهاي مستقل  هستند .

د كه رفتار كارآفرینانه  آوري شده  بر اساس  آزمون تي ،تجزیه واریانس ،آزمون دانكن  ، تجزیه وتحلیل شدند، نتایج بدست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها نشان دا

 . ني به ویژه انگیزه پیشرفت یا نیاز به توفیق طلبي وسرمایه انساني استوهاي در ازانگیزه اني تابعيدر میان كارآفرینان ایر

 

 رفتار كارآفریني ، كارآفرین ، انگیزه پیشرفت یا نیاز توفیق طلبي ،سرمایه انساني:  واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1
 هدف مهمترین كه گفت بتوان شاید . است شناسي علم روان دارد، انساني حالات و رفتار تبیین در اساسي نقش كه بشري علوم از یكي         

 یابي علت در كه هایي اززمینه یكي .گیرد قرار توجه مورد باید كند، كمک مهم این به كه اي زمینه هر بنابراین رفتاراست، بیني پیش شناسي روان

 عواطف تفكر، ادراك، یادگیري، مانند هایي زمینه در بحث اساسي محور كه چرا افراد است، انگیزش ، گیرد مي قرار توجه مورد رفتار بیني پیش و

 مي تأثیر انسان رفتار بر كه اجتماعي هاي انگیزه مهمترین از یكي         از یكي .(4331است.)شاملو ، قبیل این از مواردي و هوش واحساسات،

  (Elliot (1997,قرار داد توجه مورد انسان رفتار تبیین و بیني پیش در را آن توان مي كه است یا نیاز توفیق طلبي  پیشرفت ، انگیزة گذارد

هاي فردي وروانشناختي كه كارآفرین را از غیر كارآفرین جدا میسازد اواسط قرن بیستم توجه خود را به كشف آن دسته از ویژگي روانشناسان از

-هاي روان شناختي باعث ميآنها كشف چگونگي ایجاد این ویژگیهاي متمایز كننده در افراد بوده است.  . در واقع ویژگي،معطوف ساختند ، هدف 

هاي هستند، توانایي درك مهارت لازم كه فاقد چنین ویژگي با دانش و يشاید افراد و هاي مناسب بگیردشود كه فرد تصمیم متفاوتي براي فرصت

روي  بر بیشتر تحقیقاتي كه در زمینه كارآفریني صورت گرفته است،(4331در شرایط خاص را نداشته باشند)صمد آقایي ، گیريتصمیم ها وفرصت

، در حالي كه افراد دیگر تحت همان رفتارهاي كارآفرینانه همواره این سؤال مطرح شده است كه چرا افراد معیني،  شخص كارآفرین تمركز داشته و

 درصدد شناسایي ویژگي كه  تحقیقي  هر  در   تمركز  دهند؟ زیرا آنها خصایص دروني معیني را دارا هستند. اینانجام نمي رارفتارها شرایط این 

 Carlland (1984,غیركارآفرینان بوده، وجود دارد ي كارآفرینان وهاي متمایزكننده

 رفتار کارآفرینی-2 
 را كه كارآفریني رویكردي    Matviuk, 2010).دارند ) ي مخصوصي ها ویژگي كارآفرینان كه دهد مي نشان رفتار كارآفرینان   همطالع      

  بر شخصیتي هاي ویژگي است. رویكرد معروف شخصیتي رویكرد به كند مي تبیین كارآفریني هاي براساس ویژگي

 را ها آن و كرده فراهم ها براي آن محرك نیروي یک كه دارند هایي ارزش و ها، دیدگاه ها، ویژگي كارآفرینان كند كه مي تاكید فرضیه این        

 با مقایسه در خصیتيشهاي  ویژگي رویكرد كه دهد مي نشان شده انجام مطالعات   ,Gurol & Atsan, 2006).كند )   مي متمایز دیگران از

 كـارآفریني،  حوزه روان شناسي كي از مباحث مهم در ی ( ,Kruzic & Pavic, 2010است )  داشته تري بیش رواج كارآفریني سایر رویكردهاي

اعتقاد دارد كارآفریني، بـیش از آن كـه یـک ویژگـي  Drucker,1985,اي كارآفرینانـه در افراد میباشدرفتارهـشناسایي ویژگیها ،انگیزه ها ، ایجاد 
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مـوزش داد تا آنها یاد بگیرند كه چگونه بـه طـور كارآفرینانـه رفتـار این الگوي رفتاري را میتوان به افراد آ .شخصیتي باشد، یک الگوي رفتاري است

 ترویج و كارآفریني اخیر، ي دهه چند دراست. به كارآفریني بوده وتمایل  كننـد. بـه زعـم وي از جملـه پیش شرط هاي رفتار كارآفرینانه، گرایش 

 كارآفرینانه، فضاي یک در . است بوده كشورها ي حوزه روان شناسي  و رفتاراقتصادي به منظور شناسایي توسعه  اهداف از یكي كارآفرینانه، رفتار

 احتیاج رقابتي بازار در شدن براي موفق اشخاص .پردازند مي ها فرصت این از استفاده براي امكانات و منابع بسیج و ها شناسایي فرصت به اشخاص

 پدیده یک را كارآفرینانه رفتارهايScheiner,2009 و  4831Gibb, Ritchieمحققان مانند ،دارند. دیگران توسط شده شناخته منابع، اطلاعات، به

ها  وجوددارد.  دسته ي از پژوهشها كه  به رویكرد رفتاري  معروفند  ،تعامل بین عوامل اجتماعي  انسان برخي در تولّد بدو از كه اند دانسته ذاتي ي

به عنوان  ,Ajzen 4884اجتماعي  است را مورد تاكید قرار میدهند  ودر نهایت نظریه ي رفتار برنامه ریزي شده  وفردي  كه در حوزه روان شناسي 

. الف( نگرش به رفتار ب(هنجار بیان مي كند تابعي از سه متغیر را  تمایل به انجام رفتار  Ajzenشود چهارچوب رفتارهاي كارآفرینانه مطرح می

اولین متغیر كه نگرش  به رفتار ،یک متغیر فردي وشخصي است  كه طي آن رفتار از نظر خود فرد ارزیابي  ذهني ج(كنترل رفتار ادراك شده . 

فرد تا چه اندازه براي انجام رفتار كارآفرینانه از سوي جامعه تحریک وتشویق میشود وعواملي در جامعه  كه با ومنظور از هنجار ذهني اینكه .میشود 

یند . عنوان فشارها معروف هستند باعث بروز رفتارهاي كارآفرینانه میشود . ومتغیر سوم یكي از پیشگو كننده هاي ضروري در رفتار به حساب مي ا

  یري رفتار  را با كنترل رفتار ادراك شده  نزذیک بهم مي دانند .تحقیقات زیادي  امكان پذ
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ارتباط بین انگیزش ورفتار جستجویي براي پاسخ به سوالات پیچیده در باره رفتارهاي انسان است . نظریه هاي مختلف در باره ارتباط بین          

ي شكل دهنده رفتار وجود دارد .كه  تقریبا  تمامي  این نظریه ها  یكي از مهمترین  عوامل بروز رفتار هاي انسان را نیازها ، انگیزه  انگیزها ونیازها

كه شور و شوق پایه و اساس كارآفریني است مشخص شده است  با مطالعه دستاوردهاي كارآفرینان موفق .ها وحالات دروني انسان مي دانند

(Thimmones ،1999به عبارت دیگر .)، سطوح بالایي از انگیزش دروني براي برخورد با مسائل یا پیگري فرصتها  رفتار كارآفرینانه خلّاق نیاز به

به  دارد.رفتاركارآفرینانه خلّاق  هاي بازار انگیزه نقشي اساسي در بروزبه شكلي بدیع دارد. با وجود این، مناسبت و بجا بودن، بویژه مناسبت با واقعیت

بیروني ممكن  هاي سینرژيهاي بدیع و مناسب در جهان صنعت و تجارت دارد، تحریک كنندهسازي ایدهعلت آن كه رفتار كارآفرینانه نیاز به پیاده

خواهند، به آنچه ياي باشد. توجه به جهان خارج و اقدامّاتي كه دیگران در شرف انجام دادن آنها هستند، به آنچه دیگران ماست داراي اهمیت ویژه

گردد لازم است. بطور كلي اگر آوري اطلاعاتي كه منجر به موقعیت تجارتي ميبراي جمع ،دهندنهند و به آن پاداش ميدیگران بدان ارزش مي

دروني اولیه كار را از شود، شور و هیجان هاي بیروني  كنترل ميهاي بیروني  به كارآفرین این احساس را بدهد كه توسط شرایط و محدودیتانگیزه

 هاي انگیزه مهمترین از یكي(.Thimmones ،4888 .دمي دهبرد و امكان موفقیت را كاهشبین مي برد و  به احتمال زیاد خلّاقیت را از بین مي

 انسان رفتار تبیین و بیني پیش در را آن توان مي كه استیا انگیزه توفیق طلبي  پیشرفت ، انگیزة گذارد مي تأثیر انسان رفتار بر كه اجتماعي

 در موفقیت براي تلاش . شد سازي مفهوم Murray ,4833 توسط بار اولینتوفیق    طلبي  به نیاز مفهوم(    Elliot ،4881)قرار داد  توجه مورد

 با ها انسان براي نیاز نوع 20 معرفي از پس موري .شود ارزیابي بودن عالي استانداردهاي از برخي طبق بتواند عملكرد كه نحوي به موقعیتي؛ هر

 سال در .پردازد مي سازند، مي آزمون این به پاسخ در افراد كه هایي داستان طریق از ها نیاز سنجش به موضوع یافت اندر فرافكن آزمون ساختن

Mc Clelland, 1953 با افراد.پیشرفت        به نیاز و پیوندجویي به نیاز قدرت، به نیاز :كرد معرفي ها انسان فتار ر زیربناي را اساسي نیاز سه 

 به شدید اشتیاق .دهند مي انجام احسن نحو به را خود كار  دروني یت تقو خاطر به تنها بیروني نظارت به نیاز حداقل با بالا پیشرفت به نیاز

 از شخصي پذیري ومسوولیت یج نتا از آگاهي متوسط، خطرپذیري رقابتي، ي ها موفقیت در توفیق امور، درانجام آل ایده استانداردهاي كسب

 هدف وروي بوده شناختي رویكردي پیشرفت، انگیزش به جدید رویكرد .شوند مي ظاهر كارآفرین نقش در اغلب كه است افراد این ویژگي سایر

 هاي هدف و عملكردي هاي هدف : دارد وجود پیشرفت اصلي هدف نوع دو . كنند مي انتخاب پیشرفت شرایط در افراد كه كند مي تمركز هایي

 جویاي و بوده جدید وظایف انجام براي خود تسلط و لیاقت توانایي، افزایش دنبال به افراد كه هستند هایي هدف یادگیري هاي هدف . یادگیري

 هدف عملكردي ي ها هدف درحالیكه هستند، هایشان توانایي از خود درك به توجه بدون شكست، به نسبت گرایانه سلطه العمل عكس و چالش

 خود توانایي شمردن معتبر و اثبات براي و بوده خود وتوانایي صلاحیت به نسبت مثبتي هاي قضاوت كسب پي در افراد آن در كه هستند هایي

ویژگي تک بعدي  ي پیشرفت یا توفیق طلبي را بعنوان یکپژوهشگران انگیزه.  دارند خود هي دربار دیگران منفي هاي قضاوت از پرهیز در سعي

(  مک كللند 4335،كند تا بتواند موفقیت و برتري خود را حفظ كند )مقیمي ها در او ایجاد انگیزه ميانسان مي دانند كه براي مقابله با چالش

به منظور دستیبابي نیاز به موفقیت عبارت است از میل براي انجام كارهاي سخت، سرآمد و برتر بودن و بهتر عمل كردن نسبت به سایرین " 4894

 (Cools &  Broeck  1003به یک احساس پیشرفت شخصي )

 سرمایه انسانی وکارآفرینی  -4



 
 

 و ه ها پدید به مربوط اصول و ها واقعیت شامل حقایق، است دانش شده تشكیل  مهارت و  دانش اصلي بعد دو از انساني ي سرمایه        

 كارها، درست انجام و عمل در دانش از استفاده توانایي به .شود مي كارآفریني دانش و فنّي دانش وكار، دانش شامل ، كسب در .است موجودات

 یابد مي فزاینده،گسترش صورت به و نیافته كاهش بیشتر، ي استفاده با افراد كه است اي سرمایه تنها انساني ي سرمایه.شود مي گفته مهارت

 نوع .اند كرده كسب واطلاعات كرده زندگي هم به نسبت متفاوتي شرایط در آنها زیرا دارند؛ خود ذهن در یكدیگر به نسبت متفاوتي اطلاعاتي افراد 

 فرد، پیشین دانش ، .است متفاوت آنها ذهن در فرصت، به محیط از دریافتي اطلاعات تبدیل چگونگي همچنین و محیط به نسبت آنها نگرش

 یاري  كارآفرین هر ي گذشته تجربیات دهد مي را خاص كارآفریني  هاي فرصت تشخیص ي اجازه او به .. تنها كه كند مي ایجاد  دانشي راهرویي

 زماني و مكاني خاّص   دانش داراي كه آید مي دست به منابعي از كارآفریني ,مورد در اطلاعات.بود خواهدایجاد رفتار كارآفریني   در وي ي دهنده

خاص  دانشي افرادي  است نامشهود و  ضمني آن ٪ 80 و واضح و  آشكار افراد دانش ٪20 تنها كه دهد مي نشان , بسیاري هاي هستند پژوهش

 در توانایي .شود نمي منتقل دیگران به راحتي به دانش این موارد از بسیاري در .نیست موجود دیگران براي دانش این كه دارند مكان و زمان به

ندارد سرمایه انساني  وجود وجه هیچ به كامل، دانش اما ، انساني، ي سرمایه ناشي مكاني و زماني خاص دانشهاي برخي از فرصت یک شناخت

 تشخیص فرصت در نیز اجتماعي ي سرمایه بر تأثیر با و غیرمستقیم طور به گذارد، مي اثركارآفریني   بر مستقیم طور به  شود مي اینكه بر علاوه

  بر انساني ي تاثیر سرمایه (.4380)یدالهي ،تأثیردارند  ,نوظهور كارآفرین موفّقیت در انساني ي سرمایه و اجتماعي ي .سرمایه  است مؤثّر

 به اقدام دانش، و ها مهارت ي توسعه در خود انساني ي سرمایه بهبود براي ها سازمان و افراد كه شده سبب ، فرصت از برداري بهره وكارآفریني 

 عامل دو .گیرد مي صورت  اجتماعي ي سرمایه پلهاي از استفاده با اطلاعات و منابع دریافت براي ارتباطات اعتماد، بر تكیه  كنند  گذاري سرمایه

 (4380.)رضوي ،شود مي وكارآفریني   ها فرصت تشخیص و كشف به منجر ، كارآفرین انساني ي سرمایه و پیشین دانش كنار در شده گفته

 روش پژوهش   - 5

كاربردي است . )تحقیقات توصیفي شامل مجموعه روشهایي كه هدف آنها توصیف كردن شرایط یا پدیده –این پژوهش یک تحقیق توصیفي        

هاي مورد بررسي است(.اساس پژوهش   حاضر  درواقع روش پیمایشي  است ، در مطالعات پیمایشي هدف مطالعه ي مجموعه اي ساخت مند یا 

(  تحقیق بصورت میداني اجرا شده 4319ماتریس متغیر برحسب داده هاي موردي مي باشد ..)دواس، "دواس  "است كه به بیانمنظمي از داده ه

است  وبراي تحلیل داد ه هاي آماري از روشهاي مختلف آمار توصیفي واستنباطي استفاده شده است وبراي انجام دادن محاسبات وترسیم مدلها 

 س پي اس اس( بكاررفته است. ونمودارها نرم افزار  )ا

 جامعه /نمونه آماری   -6

پژوهشي بر اساس شاخصهایي انتخاب شده اند  كه تعداد –كه در جشنواره هاي علمي  هستند ، جامعه آماري مورد مطالعه كارآفریناني           

نفر مي باشد .در این مطالعه انتخاب حجم نمونه ، بنا بر ویژگي هاي موضوع مورد مطالعه ، از روش نمونه گیري تصادفي استفاده شده  3000

است با استفاده           3000ینكه حجم جامعه آماري است .براي تعیین حجم نمونه مورد بررسي از فرمول كوكران استفاده شده است وبا توجه به ا

محاسبه شدند كه پرسشنامه بین این تعداد افراد توزیع گردیدبه دلیل پراكندگي جمیت  353خطا تعدادافراد به 0/ 5از فرمول مذكور وبراساس 

نفر پرسشنامه را برگردانند .كه تجزیه  410نمونه  نمونه وعدم دسترسي مستقیم به همه ي آنها براي توزیع وجمع آوري اطلاعات از میزان حجم

 وتحلیل برروي این تعدادانجام شده است  .

  روش جمع آوری اطلاعات.-7          

 پرسشنامه ها به سه طریق در اختیار افراد نمونه قرار گرفت پرسشنامه ها  به طرق  مختلف از جمله آدرس  الكترونیک ایمیل ، تعدادي از            

 طریق فاكس ، تعدادي نیز  بصورت  حضور مستقیم در محل كار نمونه ها  پرسشنامه ها توزیع وجمع آوري شدند.

در تحقیقات از نوع پیمایشي، ابزار مناسب براي جمع آوري داده ها ،ابزارهایي همچون  پرسشنامه ومصاحبه      ابزار جمع آوری اطلاعات -8

آوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه شامل مجموعه اي از گویه هاست كه پاسخ دهنده است . در  تحقیق حاضر  براي جمع 

پس از مطالعه وملاحظه ي آنها ،جوابهاي لازم را ارائه میدهد . این جوابها  داده هاي مورد نیاز پژوهشگر را تشكیل مي دهد )خوي نژاد، 

 اجراي در تكرار به دلیل ( ثبات) پایایي لحاظ هم از اعتبارو) روایي نظر) هم از ، تحقیق این در برداري بهره مورد پرسشنامه هاي گرچه(4330

كرونباخ استفاده گردیده  آلفاي آزمون از بیشتر،و تعیین  روایي    پرسشنامه ها ، اعتماد كسب به منظور اما هستند، پایا و روا قبلي، تحقیقات

 18، وپرسشنامه سنجش رفتاركارآفرینانه با  03431سوال كه ضریب  پایایي برحسب الفاي كرونباخ  3پرسشنامه انگیزه ي پیشرفت داراي است.

. طراحي  4885-1004این پرسشنامه در تحقیقاتي بوسیله هیلز ،سینگ كه در سالهاي ،است.  0393سوال كه ضریب پایایي برحسب الفاي كرونباخ 

علاوه بر پرسشنامه هاي مذكور  سوالاتي عمومي   جمعیت شناختي نیز طراحي شدند كه افراد . اند ، در این پژوهش  استفاده گردید وبكار گرفته

 نقش ارتباط با فامیل ودوستان  در بروز رفتار كارآفرینانه.  نمونه به آنها  جواب دادند سوالات مانند .سن ، جنس ، سطح تحصیلات ، 



 
 

 داده های تحقیقتحلیل توصیفی -9
یتتوزیع فراوانی پاسخگویان براساس جنس -1جدول     

 درصد معتبر درصد فراواني متغیر

 40030 40030 410 مرد

اند ،كه در جشنواره دانشگاههاي مختلف كشور و وزارت كار وامور اجتماعي برگزیده شدهمي باشنددر این پژوهش افراد نمونه مردان كارآفرین   

فراوانی پاسخگویان براساس سنتوزیع  -2دول ج  

گروههاي 

 سني
 درصد فراواني

درصد 

 معتبر

<30 10 8.3 6.7 

31-40 22 18.3 18.3 

41—50 48 40. 40. 

51-60 25 20.83 20.83 

>60 15 12.5 12.5 

 120 100 100 

ترین گروه سني شركت دارند . از جو.انترین گروه تا مسنهستند ،گروه هاي سني متفاوتي   ازر این پژوهش افراد نمونه د     

  

 توزیع فراوانی پاسخگویان براساس نقش ارتباط با دوستان نزدیک در رفتارکارآفرینی -3جدول 

 درصد فراواني نمره
درصد 

 معتبر

7 65 54.2 54.2 

6 2 1.7 1.7 

5 6 3.3 3.3 

4 10 8 8 

3 27 22.5 22.5 

2 6 3.3 3.3 

1 2 1.8 1.8 

0 8 13 13 

تحلیل استنباطی داده های پژوهش -11            

آزمون تي و     تجزیه  براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از روش آمار استنباطي استفاده میشود. با توجه به ماهیت فرضیه هاي تحقیق از           

 .نشان داده شده است  1الي 1جدوال  استفاده میشود كه  نتایج در واریانس وآزمون دانكن 

       فته های پژوهشیا

 رفتار كارآفرینانه  باسرمایه انساني وانگیزه توفیق طلبي  ارتباط معناداري دارد .  رضیه  اصلی  پژوهش :ف         

 استفاده مي كنیم .  از آزمون تي یک جمعیتيانساني  وسرمایه نیاز به توفیق طلبي  با متغیرهاي رفتار كارآفریني به منظور بررسي ارتباط بین  
پاسخ گویي به این پرسش پس از همگن سازي نمره هاي سؤالات پرسشنامه و تولید معدل مؤلفه ها و ابعاد مختلف و درنهایت متغیر ویژگي  براي 

ها محاسبه شدند. سپس میانگینها و ابعاد شامل میانگین، انحراف معیار و انحراف استاندارد پارامترهاي آماري براي مؤلفه با استفاده از هاي فردي  

 .است مقایسه شدند 1ک جمعیتي با مقدار متوسط كه عددی با آزمون تي
 های فردی نمونه هاپارامترهای آماری، تی تست وسطح معناداری برای ویژگی 4جدول  

ابعاد  = 2 0µ 



 
 

 فردي
N 

 

Mean 

 

Std. 

Deviation 

 

Std. 

Error 

Mean 

t 

Value 

 

Df 

 

Sig. 

(2-

tailed) 

 

سرمایه 

 انساني
120 2.2413 0.31918 0.02914 1318 119 

0.000 

** 

نیاز  

توفیق 

 طلبي

120 2.1095 0.27915 0.02548 8313 119 
0.000 

** 

رفتار 

 كارآفریني 
120 1311 0.30199 0.02757 7.21 119 

0.000 

** 

مجموع 

ابعاد 

 فردي

120 2.1976 0.18448 0.01684 11.736 119 
0.000 

** 

 0305*معناداري در سطح 

 03004**معناداري در سطح 

ودر  سنجش  1340ودر ویژگي انگیزه پیشرفت  131كنیم نمره میانگین كارآفرینان در ویژگي  سرمایه انساني مشاهده مي1همچنانكه در جدول

گیریم كه  ویژگیها ي نگین كارآفرینان نتیجه ميكسب كرده اند، از مقایسه نمرا ت میا 1348و در مجموع سه ویژگي نمره  1311رفتار كارآفرینانه 

كنیم مقدار مورد پژوهش تقریباً تأثیر یكساني بر  افراد نمونه داشته اند  . وقتي مقدار تي هرسه ویژگي را مقایسه مي كنیم نتایج زیر مشاهده مي

و مقدار تي در مجموع  1314رفتار كارآفریني   تي در ویژگي، مقدار 3313،مقدار تي در ویژگي انگیزه پیشرفت 1318تي در ویژگي  سرمایه انساني 

هاي فردي متوسطي بیشتر از مقدار میانگین یابیم كارآفرینان در كلیه ویژگي،درمي1بدست آمده است. با توجه به نتایج  جدول  44313سه ویژگي 

ها مثبت بوده است. هم چنین سطح معني داري آزمون تي ویژگيتوان دریافت كه نگرش پاسخ دهندگان نسبت به این اند بنابراین ميكسب كرده 1

هاي سرمایه انساني ،  نیاز توفیق دهنده این است كه نمره میانگین كارآفرینان در ویژگيیک درصد بوده است و نشانوهش در  متغیرهاي مورد پژ

 تفاوت معناداري داشته اند. 1طلبي ، با مقدار 

 تجزیه وتحلیل  سرمایه انسانی

هاي خانوادگي، سطح تحصیلات یا وضعیت فرهنگي و همچنین وضعیت اقتصادي   فامیل ودوستان  كارآفرینان را با استفاده از بررسي ویژگي

 دهیم.پارامترهاي آماري انجام مي
 پارامترهای آماری تی تست و سطح معناداری  سرمایه انسانی  5جدول 
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بدست آمده است با  1310و نمره میانگین كارآفرینان در این خصوصیت 8331كنیم نمره تي تست افراد نمونه مشاهده مي 5همچنانكه در جدول 

توان كسب كرده اند. بنابراین مي 1كارآفرینان در خصوصت  سرمایه انساني  كه متوسطي بالاتر میانگین 8331توجه به مقدار تي بدست آمده 

دریافت كه نگرش پاسخ دهندگان مثبت بوده است. هم چنین سطح معني داري آزمون تي در  مورد  سرمایه انساني یک درصد بوده است و نشان 

 تفاوت  1ینان  در این ویژگي با مقدار دهنده این است كه نمره میانگین كارآفر

 



 
 

ها داراي توزیع نرمال باشند، براي مقایسه میانگین ها  آزمون اف بكار گرفته مي شود .در این  موارد چنانچه داده .داشته اند %88معناداري در سطح 

ها وجود داري بین میانگینشوند. چنانچه تفاوت معنيمقایسه ميها با یكدیگر با تشكیل جدول تجزیه واریانس و استفاده از آزمون اف میانگین گروه

 شود.اي دانكن براي مقایسه زیر گروه ها استفاده ميداشته باشد، از آزمون چنددامنه

 فرضیه دوم

تباط معناداری رفتار کارآفرینی که تابع   ویژگیهای فردی )نیاز توفیق طلبی  وسرمایه انسانی ( است ،با ویژگی سن افراد  نمونه ار 

 دارد .

ي كنیم ، با توجه به اینكه  افراد نمونه  داراي گروه هاي سني متفاوتي هستند  ،براي مقایسه ویژگیهاي فردي این سه گروه از آزمون اف استفاده م

 م.تجزیه واریانس در ویزگیهاي فردي را محاسبه مي كنی

 
 تجزیه واریانس ویژگیهای  فردی براساس گروه های سنی 6جدول
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 متغبرها

سن  

 افراد
1.265 4 

0.31

6 

2.0

19 

0.096 

ns 

18.01 خطا

7 

11

5 

0.15

7 
  

19.28 كل

2 

11

9 
   

 نیاز توفیق طلبي

 4 2.788 سن
0.69

7 

8.5

86 

0.000 

** 

 9.335 خطا
11

5 

0.08

1 
  

12.12 كل

3 

11

9 
   

 سرمایه انساني

 4 0.744 سني
0.18

6 

4.6

18 

0. 000 

** 

 8.529 خطا
11

5 

0.07

4 
  

 9.273 كل
11

9 
   

 رفتار كارآفرینانه

 4 0.715 سني
0.17

9 

3.4

08 

0. 000 

** 

10.13 خطا

8 

11

5 

0.08

8 
  

10.85 كل

3 

11

9 
   

 ویژگي  فردي و

 4 0.501 سني
0.12

5 

4.5

37 

0.002 

** 

 3.176 خطا
11

5 

0.02

8 
  

 3.677 كل
11

9 
   

*,** 

*P<0.05     ,**P<0.001      NS ,not significant 

و مقدار اف در  94.1و مقدار اف در ویژگي  سرمایه انساني  53.3.مشاهده مي كنیم مقدار اف در ویژگي نیاز توفیق طلبي9همچنانكه در جدول 

/ تفاوت معنادار دارند. در این قسمت براي اینكه ذر یابیم 85بدست آمده است كه  این ویژگیها در سطح اطمینان  15.3كارآفریني ویژگي رفتار 

 كنیم.ها تفاوت معناداري دارند از آزمون چنددامنه اي دانكن  استفاده ميهاي سني ودر كدام ویژگي با دیگر گروهكه كدام گروه



 
 

 

 درصد 5ابعاد و ویژگی های فردی اجتماعی کار آفرینان با آزمون دانکن در سطح مقایسه میانگین 7جدول

گروه 

هاي 

 سني

ویژگیها

 ي فردي 

نیاز 

توفیق 

 طلبي

سرمایه 

 انساني

كارآفرین

 ي

30< 

Mean    

Class 

Mean    

Class 

Mean    

Class 

Mean    

Class 

2.1594  

       A 

2.5163  

          A 

1.9625      

         B 

2.3775   

      A 

31-40 
2.1723  

        A  

2.38      

           

A 

2.1306 

              

AB        

2.3382   

       A 

41-50 
2.059    

       AB 

2.0789  

        B 

2.1717      

       A 

2.1972   

      A 

51-60 
1.9973  

         B 

2.45      

        AB 

2               

        AB 

2.2877   

      A 

60> 
2.0991  

         B 

2.4575  

          A 

2.1            

          AB 

2.2775   

       A 

هاي فردي مورد مقایسه وتجزیه و تحلیل قرار داد. افراد نمونه كه توان تأثیر سن را بر ویژگيبا توجه به نتایج كه از این فرضیه بدست آمده است مي

وان داراي سن پاییني هستند یا بعبارت دیگر جوانترین گروه نمونه داراي نمره  توفیق طلبي بالاي هستند ولي دو گروه  بعدي با وجود اینكه ج

سال به بالا نمره نیاز توفیق طلبي   پایینتري بدست آورده  50گروه سني هستند واز نظر قواي فكري واستعداهاي ذاتي  توانا هستند در مقایسه با 

پیشرفت اند با بررسي مطالعات علمي كه در زمینه  انگیزه پیشرفت در گروه هاي سني متفاوت انجام شده است نتایج   تحقیقات ارتباط بین  انگیزه 

ن ، انگیزه ي قوي براي پیشرفت در زمینه هاي اقتصادي وكسب درآمد زیادتر و كارآفریني یک ارتباط مستقیم را نشان مي دهد چون افراد جوا

 .ورئیس خود بودن دارند 
 

 بحث ونتیجه گیری -11
 

افراد نمونه  نشان دهنده این موضوع است كه  این ویژگي فردي عامل بسیار مهمي براي كارآفرین وسرمایه انساني   بالابودن نمره انگیزه پیشرفت

 آرتوركول، جینیگز، ،مک كللند محققیني مانند. باتئوري ي این قسمت از پژوهشنتیجه هست. افرادي كه استعداد وپتانسیل كارآفریني دارند، نشد

ویژگیهاي  1001وبر واس چي پي  ..هماهنگ مي باشد انگیزه پیشرفت تأكید دارند همسو و كه بر فراي بروكهاوس، گارتنر، واندروف وبراش،

بررسیهاي كردند ونتیجه شده بودند را  ودر آن فعالیتها موفق هم راه اندازي كرده  هاي افراد مسن كه كارهاي  اقتصادي را و توانایيشخصیتي 

نها ا وقتي آگرفتند كه با دارا بودن سه ویژگي توانایي مالي وتوانایي انساني  وتوانایي علمي مي توانند كارهاي اقتصادي انجام دهند علاوه بر اینه

دي -سینگ)و ( 1004،كارون وبلاك بوم و مک كي ) .آنها كمک مي كند  موفقیت  به این تجربه  خاص هستند نیز ايداراي تجربه كاري در زمینه

 پژوهش كردند و نتیجه گرفتند كه انگیزه هايرفتارهاي اقتصادي  بر روي انگیزه هاي افراد مسن و ارتباط آن با ( 1008كوتون () 1003 ،نوبل

سن ایده آلي وجود ندارد كه در آن یک فعالیت اقتصادي را آغاز كرد در یک .شود آنها به كارهاي اقتصادي دست بزنندموقعیتي باعث مي -كششي

سالگي آغاز كرده اند  15-50شان را در بین سنین درصد از كارآفرینان فعالیت اقتصادي33كارآفرین صورت گرفت 3000بررسي میداني كه برروي 

شود این به این گفته مي "پنجره كارآفرینانه"سالگي فعالیت اقتصادي شان را شروع كرده اند . به این دوره  30تا 10درصد در سنین  95تقریباً  و

تا  10اكثراً تجربه ویا سرمایه گذاري جهت شروع یک فعالیت اقتصادي موفق ندارند. به محض اینكه افراد به سن  دلیل است كه قبل از آن زمان،

شود. یک گروه دیگر از كارآفرینان آنهایي هستند كه فعالیت اقتصادي شان را بعداز بازنشستگي سالگي مي رسند .این انگیزه در افراد تقویت مي 18

ند ونیز سالگي آغاز كرده ا 50درصد كارآفرینان، فعالیت اقتصادي خود را بعداز سن  40آغاز مي كنند .در این بررسي نشان داده شده است كه 



 
 

با بررسي مطالعات علمي كه در زمینه  انگیزه پیشرفت در گروه هاي سني  (4313،سالگي یا بیشتر خواهد بود. )احمدپور  90تعدادي از سن 

)تئوري سرمایه كه به بررسي و تأثیر فاكتورهاي شناختي بركارآفریني مي پردازد روانشناسي شناختي در حوزه كي از تئوریهاي مهمی يمتفاوت

 .این تئوري بیان مي كند دانش واطلاعات در افراد كوریدور علم بوجود مي آورند كه فرایندهاي مغزي افراد را تحت تأثیر قرارانساني(

 

در هر دونوع دانش افراد نمونه  مي دهند در پژوهش حاضر دانش تخصصي ودانش عمومي افراد نمونه را با مقیاس لیكرت مورد سنجش قرار دادیم و

این  هاي روانشناسي شناختي است وبا تحقیقات محققین تئوري اند .نتیجه این قسمت از تحقیق نیز تأییدي برین نمره بالاي كسب كردهكارآفر

 مي باشد همسووحوزه  هماهنگ 
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Abstract .One of the important issues   in the field of psychology of entrepreneurship is identifying the characteristics, 

motivations entrepreneurial behavior in individuals. These characteristics will motivate and stimulate entrepreneurs. 

He/she accepts all risks and begins his/her entrepreneurial activities. Identify the characteristics of entrepreneurs as 

successful people society that these characteristics can Foster in them and also used to train other entrepreneurs. The 

goal of this study is to examine the relationship between the entrepreneurship behavior with human capital and need for 

achievement among Iranian entrepreneurs.  Need for achievement and human capital are independent variables and 

entrepreneurial behavior as dependent variable. In the framework of the present study a total of 353 questionnaires were 

distributed among Iranian entrepreneurs and the data were analyzed based on multi variety regression and the 

correlation coefficient. The obtained results from data analyses show that the entrepreneurial behavior of among Iranian 

entrepreneurs is dependent upon human capital and need for achievement. 
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