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 چکيده
 کسی چه هک کرد بینی پیش قبل از بتوان که های منحصربفردی نیستندشخصیت کارآفرینان،

 .است بسیار متنوع های کارآفرینانویژگی واقع در. شودنمی کسی چه و شودمی کارآفرین

 یست، بلکهن یموهبت ژنتیک یک کارآفرینی. است عملی انضباط یک نیست؛ راز یک کارآفرینی

توانند بیاموزند. ویژگی های شخصیتی، تجارب فردی و اغلب افراد می که است مهارتی

تحصیالت از جمله عوامل تاثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان هستند. از سوی دیگر مستند سازی 

این ویزگی های مربوط به یک کارآفرین جوان به نحوی که در مخاطب ایجاد انگیزه در جهت 

و کارآفرینی نماید از جمله خالهای موجود در مسیر ترویج کارآفرینی در کشورمان  حرکت

 است.

 .کارآفرینی، شخصیت، موفقیت، کسب و کار :واژگان کليدي
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 دانشجوی دکتری کارآفرینی سازمانی و مدرس دانشگاه 1
 کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران 2
 اد کتولآزاد علی آب دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه 3
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تاثير ویژگی هاي شخصيتی، تجربيات فردي و تحصيالت 

 بر موفقيت کارآفرینان
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 مقدمه         

 ویژگی هاي شخصيتی کارآفرینان

نرژی باال، آینده نگری، مهارت در مسئولیت پذیری، ریسک پذیری متعادل، اعتماد به موفقیت، تمایل به گرفتن بازخورد سریع،ا

سازماندهی، توجه به ارزش موفقیت بیش از پول، تعهد باال، تحمل ابهام، انعطاف پذیری از جمله ویژگی های شخصیتی کارآفرینان می 

 ( .4: ص 2002باشد)زیمرر و اسکاربور، 

.)فرهنگ فارسی است« خاص و مخصوص»مشتق شده که یک لفظ پهلوی و به معنی « ویژه»ویژگی از کلمۀ : مفهوم ویژگی

ضمنی  ایهای کارآفرینان است باید به دنبال صفاتی باشیم که مخصوص این گروه از مردم است. در این جا نکتهوقتی سخن از ویژگیمعین(

 .آید و آن این است که ویژگی شخصیتی، گاهی مربوط به یک شخص و گاهی مربوط به گروهی از مردم استنیز به دست می

 

 عریف شخصيتت              

های بسیار متنوع ثباتِ فرد، که در چگونگی رفتار او در موقعیت با جسمیِ و رفتاری هیجانی، شناختی، هایویژگی همۀ به( 1  

 دهد.شود؛ جنبۀ قابل مشاهدۀ منش یک شخص است که دیگران را تحت تأثیر قرار میکند شخصیت گفته میتجلی می

 خصش یک هم روی بر که مداومی و ثابت نسبتاً خصوصیات از متشکلی واحد و یافته سازمان مجموعۀ از است عبارت شخصیت  (2

 .سازدمی متمایز دیگر، اشخاص یا شخص از را

ها و صفات دیگر ها، نگرشیا همسازی ساختمان بدنی، رفتار، عالیق، استعدادها توانایی کلی الگوی همان فرد هر شخصیت( 3

 (1331.)محمود ساعتچی،توان گفت که منظور از شخصیت، مجموعه یا کل خصوصیات و صفات فرد استترتیب می اوست. بدین

 

 تعریف کارآفرینی

نشأت گرفته است. بنابر تعریفِ واژه نامۀ دانشگاهی « متعهد شدن»به معنای  Entrependreواژۀ کارآفرینی از کلمۀ فرانسوی 

 های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.شود مخاطرهمی وبستر، کارآفرین، کسی است که متعهد

های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپیتر، اقتصاد دانان، نخستین کسانی بودند که در نظریه

 گوید:داند و میکارآفرین را نیروی محرکۀ اصلی در توسعۀ اقتصادی می

آفرین، نوآوری است. از دیدگاه وی ارائه کاالیی جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازاری تازه، یافتن منابع نقش کار

 های کارآفرینان است.جدید و ایجاد هرگونه تشکیالت جدید در صنعت ... از فعالیت

 کند:را این گونه تشریح میباشد کارآفرینی کرزنر، نیز که از استادان اقتصاد دانشگاه نیویورک می

 کارآفرینی یعنی ایجاد سازگاری و هماهنگی متقابل بیشتر در عملیات بازار.

دار است و یا کسی که منابع الزم  آوری منابع الزم برای شروع کسب و کار را عهدهکارآفرین فردی است که مسؤولیت اولیۀ جمع

تمرکز او بر نوآوری و توسعۀ فرآیند، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر،  کند وبرای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می

اش سود آوری و رشد است. مشخصۀ اصلی یک کارآفرین، نوآوری کند و هدف اصلیکارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می

 .می باشد

ی از جانب اقتصاددانان صورت گرفته است امّا توجه آنان بیشتر به این که چنان که اشاره شد نخستین رویکرد مدوّن به کار آفرین

واستند خبوده است. دومین رویکرد به این موضوع از سوی روانشناسان صورت گرفت که می "کنند و کارشان چه ارزشی داردکارآفرینان چه می"

ن نوشته به آن خواهیم پرداخت. رویکرد سوم؛ دیدگاه محیط گرایان بدانند کارآفرین چه کسی است و این همان رویکرد ویژگی است که در ای

کند و درنتیجه تأثیر آموزش و یادگیری محیط را در پدیدۀ کارآفرینی به عنوان عامل درجه اوّل تلقی می نقش که است شناسانیا همان جامعه 

 (پرداختچی، محمد حسن و شفیع زاده، حمید .)سازدرا در این زمینه برجسته می

 ها عبارت بودند از:های کارآفرینان موفق شناسایی کرده است. این ویژگی( تنها سه شاخص را به عنوان ویژگی1621مک کله لند)

 ؛رقابت جویی -1

 ؛های فردی برای نتایجپذیرش مسؤولیت -2

 ؛نوآوری -3
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 (یک تحقیق تجربی بر روی 1631فرنالد وسالمن )کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که کارآفرین در کشور پرتقال اجرا  200

 های ابزاری و نهایی در اختیار دارند که در جدول زیر نشان داده شده است:ای از ارزشکارآفرینان مجموعه

  
 های نهاییارزش های ابزاریارزش

 احساس لذت جاه طلبی

 دوستی واقعی روشنفکری

 احساس پیشرفت درستکاری

 زندگی راحت یبرخورداری از عواطف انسان

 رستگاری برخورداری از قوۀ تخیل قوی

 هاي ابزاري و نهایی کارآفرینانارزش

 

 ( معتقد است که هفت ویژگی اصلی کارآفرینان عبارت است از:2001برنز ) 

 سود؛ کسب برای تغییر از برداری بهره و طلبی فرصت -1

 ها؛فرصت از برداری رهبه و ایجاد برای اولیه ابزار عنوان به آن از استفاده و نوآوری -2

 نفس؛ به اعتماد -3

 انرژی؛ باالی سطح با همراه زیاد فعالیت و قاطعیت -4

 انگیختگی؛ خود -1

 تشخیص؛ قوۀ و اندیشی دور -2

 ؛زیادی از عدم قطعیت بامیزان زندگی و باال هایریسک پذیرش به تمایل -1

 

 (ده ویژگی کارآفرینان را در قرن 2004توماس )کند:چنین عنوان می 21 

 ؛های سودآورایی و استفاده از فرصتشناس -1

 ؛( کاردانی و تدبیر2 -2

 ؛خالقیت -3

 ؛دورنماسازی -4

 ؛تفکر مستقل -1

 ؛سخت کوشی -2

 ؛خوش بینی -1

 ؛نوآوری -3

 ؛ریسک پذیری -6

 رهبری. -10

11-  

اید است. ش های ویژگی محور در این زمینه حاکمها به خوبی قابل احساس است نوعی از پراکندگی بر دیدگاهچنان که در این نمونه

ا عرضه های شناختی، نگرشی و رفتاری رها ترکیبی از ویژگیهای مختلف روانشناسی مرتبط دانست امّا بیشتر شاخصاین امر را به مکتببتوان 

 (1330 شکر شکن، حسین .)اندداشته
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 و از این شود می 1661تا  1343اند شامل دورۀ زمانی جدولی که بلیک و همکارانش از دیدگاه صاحب نظران مختلف ارائه داده

 قرار است:

 

 هاي کار آفرینانویژگی سال صاحب نظرنام ردیف

 پذیرش ریسک های حساب شده 1343 میل 1

 خالقیت و نوآوری 1634 شومپیتر 2

 های حساب شدهنیاز به موفقیت و ریسک 1621 مک کله لند 3

 پشتکارتعهد، اراده و  1624 پیکل 4

 های حساب شدهپذیرش ریسک 1611 کیبی 5

 نیاز به موفقیت، خالقیت و نوآوری، تمایل به استقالل 1611 آبودو هورنادی 6

 پایداری در حل مشکالت، جست و جوی بازخورد، مرکز کنترل درونی 1614 برلند 7

 نیاز به موفقیت 1630 هال 8

 ریسک پذیریتحمل شکست، انرژی باال،  1630 سکستون 9

 1632 بروکهاس 11
ریسک پذیری، پایداری در حل مشکالت، جست و جوی بازخورد، مرکز کنترل 

 درونی

 تمایل به برنامه ریزی 1634 دیزورابینسون 11

 های حساب شده، دورنماسازی، مرکز کنترل درونیپذیرش ریسک 1631 تیمونز 12

 نیاز به موفقیت 1632 بوید 13

 1631 ویلیامز 14
ریزی، تحمل ابهام، جست و جوی باز خورد، مرکز کنترل درونی، تمایل به برنامه

 ریسک پذیری

 درونماسازی، قابل اعتماد بودن، اعتماد به نفس، تحمل ابهام و تیم سازی 1661 کرتکو 15

  
 (1331پرداختچی، محمد حسن و شفیع زاده، حمید) های کارآفرینان از دیدگاه صاحب نظران مختلفجدول ویژگی

شود از دید کارشناسان ویژگی محور، کارآفرین یک موجود کامالً آگاه و فعال است. چنان که در این جدول به خوبی مالحظه می

 .این در حالی است که از دید روانشناسان، شخصیت افراد نتیجۀ تعامل محیط و توارث است

 

 ویژگی هاي شخصيتی کارآفرینان از دیدگاه زیمر و اسکاربورگ 

 

 کنترل دهندمی ترجیح هاآن .شخصی دارند مسئولیت احساس اند،آغاز کرده کارآفرینان در قبال مخاطراتی که :پذیریمسئولیت (1

 & Zimmererدهند ) قرار استفاده مشخص، مورد اهداف به دستیابی جهت را منابع و باشند خود داشته را منابعشان

Scarborough, 2006, p.4.) 

 

 است ممکن هاهای آننتایج فعالیت. حساب شده هستند یسکاما اهل ر نیستند، پرخطر ریسک اهل کارآفرینان: متعادل پذیریریسک (2

 یک از را هاموقعیت به نظر بیاید اما کارآفرینان، ممکن غیر دیگران نگاه ها ممکن است درو یا اهداف آن مشخص شود بلندمدت در

 دانش که ایمحدوده در را نقاط معموال هاآن. است یافتنی دست و بینانه واقع هاآن اهداف که دارند باور و بینندمی متفاوت دیدگاه

 یک. دهدمی افزایش را هاآن موفقیت احتمال یک هر تجربیات، ها وزمینهپیش کنند.می یابیفرصت است، برداریبهره قابل هاآن

 تعیین یشپ برای اهداف از منابع به دستیابی باشد.می بازار دانش پایه بر ریسک محاسبه و ریزیبرنامه کارآفرین، کار :گویدمی نویسنده
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 & Zimmererکنند )مهابا خطر نمیگاه بیهیچ موفق، کارآفرینان عبارت دیگر، به. است موفقیت از شروط الزم برای شده،

Scarborough, 2006, p.4.) 

 

ط طبق پژوهشی که توسبین هستند. ها نسبت به موفقیت خود، خوشآن. دارند ایمان خود موفقیت به کارآفرینان: اعتماد به موفقیت (3

یکی از مراکز ملی ایاالت متحده آمریکا در مورد کسب و کارهای مستقل انجام شده است، صاحبان کسب و کار، به موفقیت شرکتشان، 

، انترین کارآفرینتواند نشان دهد که چرا برخی از موفقبینی میاند. این سطح باال از خوشداده 3/1، به طور متوسط، نمره 10تا  1از 

 (.  Zimmerer & Scarborough, 2006, p.4اند)قبل از موفقیت نهایی، غالبا بیش از یک بار شکست خورده

 

ه چ حاصله که نتیجه بدانند دارند دوست هابرند. آن می لذت کار و کسب هایچالش از کارآفرینان: سریع به گرفتن بازخورد تمایل (4

 (.Zimmerer & Scarborough, 2006, p.4) خواهد بود؟

 

 تواند یک عامل حیاتی باشد که سبب تالشاین انرژی، می. هستند معمولی افراد به نسبت تریبیش انرژی دارای کارآفرینان: باال انرژی (1

رای ناپذیر، بشود. ساعات طوالنی کار و تالش خستگیاندازی کسب و کار مستقل خود میانگیزی از سوی کارآفرین برای راهشگفت

 (.Zimmerer & Scarborough, 2006, p.4ون است )ها یک قانآن

 

 چهنآ نگران ترکم و کنندمی نگاه را رو پیش هاآن دارند. هاجستجوی فرصت درست از تعریف و احساس یک کارآفرینان: نگری آینده (2

 هایشانبه سبب موفقیت حالیخوش و گذشته بازگشت به مایل به هاآن .هستند دهند، انجام باید فردا چهو آن اندداده انجام دیروز

 دهید،می رشد و توسعه را شرکت یک شما که جاییآن از: گویدمی 1کروس کنند. بتمی تمرکز  آینده بر واقعی کارآفرینان. نیستند

 هاغیرممکن و مشکالت فقط مردم تربیش که کارآفرینان، جایی. کنیدتر پیدا میتوسعه بیش به تمایل خواهد شد و ترمتعالی شما اهداف

 ربارهد مدیران حالی که در. شودمی هاآن برای بزرگ هایموفقیت به تبدیل افکارشان سرانجام، بینند ومی را هاپتانسیل بینند،می را

 & Zimmererهستند ) هافرصت در گذاریسرمایه و کشف به مندعالقه کارآفرینان، هستند، نگران دسترس در منابع

Scarborough, 2006, p.4.) 

 

 مشاغل، افراد و اثربخش ترکیب دهند. قرار هم کنار هاانجام فعالیت جهت افراد را چطور که دانندمی سازماندهی: کارآفرینان در مهارت (1

 (.Zimmerer & Scarborough, 2006, p.5کنند ) واقعیت تبدیل به را اندازشانچشم که سازدمی قادر را کارآفرینان

 

. کنندمی ارک تنها برای دستیابی به پول هاآن که است این کارآفرینان درباره غلط تصورات از یکی: پول یش ازتوجه به ارزش موفقیت، ب (3

 .است فقیتمو به دستیابی از سمبل تنها یک پول، و باشدمی کارآفرینان اولیه انگیزش و ارزش موفقیت، به نیاز که رسدمی نظر اما به

 ،دهدمی سوق ترعمیق و تربیش پیچیدگی سوی به را هاآن و انگیزدرا برمی ه کارآفرینانچآن»: گویدمی کسب و کار محقق یک

 (.Zimmerer & Scarborough, 2006, p.5« )است پول از محرکی بیش

 

ک ی اندازی موفق یک کسب و کار، نیازمند تعهد باال از سوی کارآفرین است. مؤسسانباال: کارآفرینی، کاری دشوار است و راه تعهد (6

ن امر، شماری غلبه کنند که ایکنند. اغلب کارآفرینان بایستی بتوانند بر موانع بیکسب و کار، غالبا خود را در کارشان کامال غرق می

 (.3، ص1364نیازمند تعهد باالست )سیدامیری و هندیجانی فرد، 

 

شرایط و محیط هستند. این توانایی برای کنترل عدم  ابهام: کارآفرینان، دارای تحمل بسیاری نسبت به ابهامات ناشی از تغییر تحمل (10

ها، از اطالعات جدید و بعضا گیرند که در آنهای محیطی، حیاتی است، چرا که کارآفرینان به طور پیوسته تصمیماتی میقطعیت

 (.6، ص1364کنند )سیدامیری و هندیجانی فرد، اند، استفاده میمتناقض که از منابع متنوع و ناآشنا به دست آمده

 

                                                           
1Beth Cross 
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ها در سازگاری و تطابق با نیازهای متغیر مشتریان و کسب و کارشان های کارآفرینان حقیقی، توانایی آنپذیری: یکی از ویژگیانعطاف (11

 (.6، ص1364است )سیدامیری و هندیجانی فرد، 

 

 چه که کرد نیبی پیش قبل از توانب که های منحصربفردی نیستندشخصیت البته باید به این نکته مهم توجه کرد که کارآفرینان،

 عملی باطانض یک نیست؛ راز یک کارآفرینی .است بسیار متنوع های کارآفرینانویژگی واقع در. شودنمی کسی چه و شودمی کارآفرین کسی

 ,Zimmerer & Scarborough, 2006توانند بیاموزند )اغلب افراد می که است مهارتی نیست، بلکه موهبت ژنتیکی یک کارآفرینی. است

p.5.) 
 

 پيشينه تحقيق )مروري بر پژوهش هاي خارجی(

 

 متغيرهاي کارآفرینی موفق: یک مرور از ادبيات نظري اخير

های های شخصیتی کارآفرینان و تیماین مقاله، ادبیات نظری آکادمیک را در این زمینه که چگونه عملکرد کارآفرینانه به ویژگی

کند که عواملی همچون آموزش، تجربه صنعتی، تجربه مدیریتی و مرور و ارزیابی کرده است. این مقاله پیشنهاد می کارآفرینانه، بستی دارد،

تجربه کارآفرینانه قبلی، به طور مثبت با عملکرد کسب و کار مرتبط هستند. همچنین شواهدی وجود دارد که صفاتی همچون سرسختی و 

 (.Sorensen, J., & Chang, P. (2006)دهند)پشتکار، عملکرد را بهبود می

 

 هاي شخصيتی کارآفرینانهکارآفرینی و ویژگی
این مقاله، کاراکترهای شخصیت کارآفرینانه و تأثیر تغییرات در روابط شخصی کارآفرین را بررسی و آزمون نموده است. بر اساس 

ان یک کارآفرین، دو جنبه فرآیند یادگیری کارآفرین هستند های تجربی این پژوهش، تبدیل شدن به کارآفرین و فعالیت کردن به عنویافته

های شخصیتی کارآفرین تأثیر دارند. همچنین، پس از مرحله استارتاپ، توانایی کارآفرین در حل مسئله )تسلط( افزایش که به ترتیب، بر ویژگی

های شخصیتی یرات در روابط کارآفرین با دیگران، بر ویژگییافته و کنترل وی توسط سایر افراد قدرتمند کاهش یافته است. عالوه بر این، تغی

های این پژوهش همچنین نشان داده است که با کاهش تعداد شرکای همکار، کنترل کارآفرین توسط کارآفرین، تأثیرگذار بوده است. یافته

وشنی ها به رشان افزایش یافته بود، تسلط آنیابد و پس از مرحله استارتاپ، کارآفرینانی که روابط شخصیسایر افراد قدرتمند کاهش می

 Littunen, H. (2000.)افزایش یافت)

 کنگهنگ MBAآموزان های شخصیتی کارآفرینانه: یک مطالعه از دانشهای ویژگیآزمون فرضیه
نترل لبی، مرکز کطهای روانشناختی توفیقاین مطالعه بررسی کرده است که آیا تمایل به کارآفرینی به طور برجسته با ویژگی

داری و تحلیل الجیت در سطح معنی tدرونی، گرایش به ریسک کردن، تحمل ابهام، اعتماد به نفس و نوآوری ارتباط دارد یا خیر. نتایج آزمون 

مایل افرادی که ت نشان داد، افرادی که تمایل به کارآفرینی دارند، نوآوری، تحمل ابهام و گرایش به ریسک باالتری دارند، در مقایسه با 0001

 Chye Koh, H. (1996.)به کارآفرینی ندارند)

 

 هاي شخصيتی کارآفرینان موفقویژگی

های شخصیتی بسیاری برای کارآفرینی موفق، تا کنون از سوی محققان کند که ویژگی( در این مقاله بیان می1987کللند )مک

ی مختلف برای موفقیت در کسب و کارهای کوچک، برشمرده شده است. ویژگی شخصیت 21(، 1964) 2طرح شده است. در پژوهش هال پیکل

( نیز وجود 1964ها در پژوهش پیکل )ویژگی شخصیتی که بسیاری از آن 12تری شامل ( فهرست کوتاه1970) 3همچنین هورندی و بانکر

ی را به کارآفرینان نسبت داد. در این مقاله، ویژگ 32( فهرست بلندتری شامل 1976) 4شرق-داشتند، تهیه کرد. مؤسسه فناوری و توسعه غرب

ها ذکر شده بودند، استخراج گردید تا یک تر از سایر ویژگیهای شخصیتی را که بیشآوری شد و ویژگیپژوهش این چنینی جمع 1های یافته

فس، اند، عبارتند از: اعتماد به نکرار شدههایی که بیش از بقیه، تهایی تهیه شود. بر این اساس، برخی از ویژگیفهرست کامل از چنین ویژگی

                                                           
2 Hal Pickle 
3 Hornaday and Bunker 
4 East-West Center Technology and Development Institute 
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پذیری و چند کارگی )دانش محصول و بازار(، هوش نگری، ابتکار، تطبیقاستقامت )پشتکار(، انرژی )سعی و کوشش(، کاردانی، خالقیت، آینده

 McClelland, D. C. (1987.) و زیرکی و بینش )بصیرت()

 

 عوامل تعيين کننده کارآفرینی موفق 

سازی افرادی است که پس از آغاز سازی کارآفرینی، هدف واقعی، به طور خاص، شبیهکند که از طریق شبیهوهش بیان میاین پژ

های مختلف کارآفرینان )بالقوه(، نیاز است تا بینش و دیدگاه مشخصی کسب و کارشان، موفق خواهند شد. با توجه به گستره بسیار متنوع گروه

فقیت در کارآفرینان آغازگر کسب و کار ایجاد شود. این امر توسط این پژوهش در کشور هلند، مورد بررسی قرار از عوامل تعیین کننده مو

 گرفته است. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که میزان سرمایه انسانی، به طور خاص برای تعیین بقاء و سودآوری، حائز اهمیت است، در حالی

ها نیز، برای بازیابی اطالعات مرتبط، تقریبا به یک اندازه، تبط با استخدام است. سرمایه اجتماعی و استراتژیکه سرمایه مالی، به طور خاص، مر

 Bosma, N., Van Praag, M., & De Wit, G. (2000.)برای همه معیارهای موفقیت، حائز اهمیت بوده است)

 

 روانشناسی کارآفرین
هایی ، مورد بررسی قرار داده است که شامل پژوهش1632کارآفرینان را تا سال  این پژوهش، ادبیات نظری روانشناختی در حوزه

های شخصیتی آنان، تجارب فردی و تجارب کسب و کاری آنان انجام شده است. به دلیل عدم اجماع بر روی تعریف شود که بر روی ویژگیمی

یا تعمیم دادن، مناسب نیست. اما با این حال، یک ثبات نسبی در مورد  اند. از این رو، مقایسه وکارآفرینی، این گروه به خوبی تعریف نشده

های روانشناختی: در ( ویژگی1قیقات مورد بررسی قرار گرفته است: دسته از تح 3های روانشناختی آنان وجود دارد. در این پژوهش، ویژگی

طلبی باال و مالکیت کسب و کار کوچک یافت نشد. همچنین، مرکز کنترل درونی، کارآفرینان را متمایز این بخش، یک رابطه عل َّی میان توفیق

ط نباشد. تواند به تصمیم یا موفقیت کارآفرینانه، مرتبکردن، میکند، بلکه ممکن است کارآفرینان موفق را شناسایی کند. گرایش به ریسک نمی

( 2تواند به طور اثربخش، کارآفرینان موفق را از افراد عامه، متمایز کند. طلبی، استقالل و رهبری اثربخش( میهای شخصی )توفیقارزش

شود. یک های کارآفرینان محسوب میه عنوان یکی از مشخصهتأثیرات تجربه قبلی: نارضایتی از شغل قبلی )به جز حقوق و مزایای دریافتی( ب

تری دارد تا یک کسب و کار را آغاز کند. همچنین، درصد زیادی از کارآفرینان، الگوهای نقشی داشتند که کارآفرین فرد بیکار احتمال بیش

سالگی اتخاذ شوند.  40تا  21تری دارد که بین سنین یشهای فردی مرتبط با کارآفرینان: تصمیمات کارآفرینانه، احتمال ب( ویژگی3اند. بوده

 .Brockhaus, R. Hمانند)تری نسبت به سایرین، در وطن خود میاند و آنان، با احتمال بیشکارآفرینان، بهتر از سایرین آموزش دیده

(1982.) 

 

 تأثير تجربه شغلی بر روي تأسيس شرکت جدید

 1662تا  1630های ه اختراعات ثبت شده به وسیله مؤسسه تکنولوژی ماساچوست بین سالای را بر روی مجموعاین مقاله، مطالعه

سازی اختراعش از طریق تأسیس یک سازمان جدید، آزمون کرده است. این مطالعه، انجام داده و تأثیر تجربه شغلی مخترع را بر احتمال تجاری

، یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد تجربه شغلی قبلی بر روی خود شواهدی را از وجود رابطه بین تاریخچه شغلی و تأسیس شرکت

 Shane, S., & Khurana, R. (2003.)گذارد)کارآفرین بالقوه و انتظارات وی برای تأسیس شرکت جدید تأثیر می

 

 مروري بر پژوهش هاي داخلی

 ه مجل. ر موفقیت زنان روستایی کارآفرین در استان همدانتأثیر ویژگی های شخصیتی ب (.1364ه. )عطی سلیمانی، احمد؛ عقوبی فرانی،ی
های شخصیتی زنان روستایی کارآفرین و بررسی تأثیر پژوهش در پی شناسایی ویژگی. این 130-113(، 1)13، زن در توسعه و سیاست

دف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق، است. این تحقیق از حیث هبوده ها در استان همدان آن هها بر میزان موفقیت کارآفریناناین ویژگی

آماری  هابزار اصلی تحقیق انجام شده است. جامع همنزل ـ همبستگی است که به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه بهکمی و توصیفی

قیت زنان کارآفرین عنوان نمونه بررسی شدند. میزان موف نفر به 111تحقیق را زنان روستایی کارآفرین در استان همدان تشکیل دادند که 

های روش کارگیریهایی نظیر رشد سطح درآمد، افزایش سطح تولید، استفاده از روش و ابزار جدید تولید، بهروستایی با استفاده از شاخص

های تحقیق، از بین ویژگی این اساس نتایج های شغلی جدید مورد سنجش قرار گرفت. برجدید در توزیع و فروش و ایجاد فرصت

طلبی ( و توفیق14/4کوشی )(، سخت12/4پذیری )میانگین هایی نظیر تعهد و مسئولیتشده در این مطالعه، ویژگیصیتی بررسیشخ
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داری بین مثبت و معنا هاند که بر مبنای نتایج آزمون همبستگی، رابطهای شخصیتی زنان روستاییترین ویژگی( به ترتیب مهم26/4)

 (. 1360.محمدی، محمود؛ عسگری، غالمرضا. )ق اقدامات کارآفرینانه زنان وجود داردها و میزان توفیاین ویژگی

 

 143-126(، 13)4، فصلنامه توسعه کارآفرینی. وکارهای کوچک و متوسطکسب ثیر شخصیت کارآفرینانه بر موفقیت کارآفرینانه درتا .

طلبی، مرکز کنترل درونی، خطر پذیری و تحمل ابهام توفیقهای شخصیتی کارآفرینان شامل خالقیت، ی میان ویژگیین تحقیق رابطها

گر تبیین های تخصصی بر موفقیت کارآفرینانه را متغییر تعدیلتاثیر آموزش ،افزون بر اینکرده است. با موفقیت کارآفرینانه را بررسی 

های بدین منظور برای سنجش صفتموده است. نهای کارآفرینانه را آزمون ی صفتهای زنان و مردان دربارهتفاوت ،چنینهم کند.می

نامه در میان پرسش 232ساخته استفاده شد و ی محققنامهی کردنائیچ و برای موفقیت کارآفرینانه از پرسشنامهشخصیتی از پرسش

ی ارهکم توفیق درب ها نشان داد میان کارآفرینان موفق وهای صنعتی خراسان رضوی توزیع شد. بررسیکارآفرینان صنایع فلزی شهرک

و زنان  چنین مردانی موفقیت کارآفرینانه است. همکنندهها تبییناین صفت ،پنج ویژگی شخصیتی تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع

صصی ای تخهگر دورهچنین بررسی متغیر تعدیلموفق در صفت خالقیت با یکدیگر تفاوت دارند و در چهار ویژگی دیگر مشابه هستند. هم

 ندارد.  های شخصیتی و موفقیت کارآفرینانهکه به دو گروه فنی و مدیریتی تقسیم شد، نشان داد این متغیر تاثیری بر رابطه میان صفت

 

 ،های شخصیتی با موفقیت شغلی در ابطه ویژگی(. ر1331. )سید محمود میرزمانی، ماندانا؛ امیری، رضا؛ کرمی نیا، سید حسن؛ سلیمی

های شخصیتی را با رابطه صفات و ویژگی، ژوهش. این پ12-1، 3و  1، شماره تحقیقات علوم رفتاری. سازمان دولتی کمدیران ارشد ی

در این پژوهش از جامعه مدیران ارشد یک سازمان دولتی داده است. سازمان دولتی مورد بررسی قرار  موفقیت شغلی در مدیران ارشد یک

نفر در گروه مدیران موفق و  30از این عده از طریق آزمون سنجش موفقیت شغلی  انتخاب شدند. ساده نفر به روش تصادفی 30تعداد 

اداری تفاوت معن ،شناختی با موفقیت شغلیهای جمعیتنتایج نشان داد که بین ویژگی. نفر در گروه مدیران ناموفق قرار گرفتند 30

دارای تسلط  موفق و ناموفق نشان داد گروه مدیران موفق بطور معناداری های شخصیتی در دو گروه مدیرانوجود ندارد. مقایسه ویژگی

ظرافت و احساس  نیرومندی فرامن، جسارت اجتماعی، پایداری هیجانی، های گرمی،تری در مقیاساین عده نمره بیش خود هستند. بر

 ت آوردند.بدس تریو در توانایی مهار خود نمره بیشتری داشته خودکفایی را کسب کردند. گروه موفق بطور معناداری میزان وابستگی کم

 همچنین نمره اضطراب هر تری داشتند.بیش چند که گروه مدیران موفق میانگین نمره هر ،گرایی کسب کردنددو گروه نمره برون هر

 .دو گروه در حد پایین قرار داشت

 

 ( .1334الهی، شعبان؛ بهاری فر، علی؛ صالحی، علی .)فصلنامه مدرس علوم تجربیات سازمانی مدیران،  مستندسازی نظام رساختا طراحی
 و اشتباه از آگاهی و گذشته از عبرت ها،سازمان و عملکرد بقا برای کند که امروزه، ویژه نامه مدیریت، پاییز. این مقاله بیان میانسانی

 امکان ها،تجربه مستندسازی با باشند.می هاسازمان دیگر و خود هایتجربه از به یادگیری مجبور هاسازمان است. موفقیت ضروری رموز

کند. می افزایش پیدا سازمانی عملکرد کار، و کسب با مرتبط هایتجربه به کارگیری با و شودمی فراهم سازمانی یادگیری افزایش دانش و

 از گرفتن الهام با ه است. این ساختاررا برای نظام مستندسازی تجربیات مدیران طراحی نمود بدین منظور، این پژوهش ساختاری

 شامل مشارکت مدیریت کیفیت، مدیریت ترویج، و آموزش مدیریت پروژه، مدیریت استراتژیک، مدیریت دانش، مدیریت هایشیوه

 سی،نوی مورد همچون هاییتکنیک نیز و اطالعات فناوری مدیریت عملکرد، ارزیابی مدیریت و... کاری هایتیم پیشنهادها، سیستم

 نظام فرایند ساختار، این اساس بر شد. تدوین و طراحی یادگیرنده سازمان مفهوم براساس و... و فیلم تهیه سخنرانی، نویسی، خاطره

 ارزیابی تجربه، )داده(، ارسال تجربه ثبت از: عبارتند مراحل این کند.می تبعیت ایمرحله پنج فرایند یک از مدیران تجربیات مستندسازی

  تجربه و انتشار )ترویج( تجربه. مستندسازیتجربه، 

 

 ( .1361یداللهی فارسی، جهانگیر؛ رضوی، سید مصطفی .) نقش سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهای

فرینی در روستاها، رای برانگیختن کارآکند که ب. این مقاله بیان می111-103(، 16)44، های جغرافیای انسانیپژوهش ،بخش کربال

آگاهی از عوامل موثر در موفقیت جوانان کارآفرین ضروری است. بر اساس مطالعات پیشین، سرمایه اجتماعی شامل ارتباطات فردی و 

های کارآفرینی موثر است. در این مقاله، سازمانی و سرمایه انسانی شامل دانش و تجربه کارآفرین در شناسایی و بهره برداری از فرصت

روش ت. گرفته اسرابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با شناسایی و بهره برداری از فرصت، توسط جوانان روستایی مورد بررسی قرار 

این نفر بود. نتایج  31ها پژوهش، ترکیبی از روش کیفی بر پایه مصاحبه حضوری و روش کمی بر پایه پرسشنامه است. شمار نمونه

ه های کارآفرین و تجربکه اندازه شبکه اجتماعی با موفقیت در کارآفرینی، رابطه مثبت و معناداری دارد. مهارت پژوهش بیانگر آن است
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و ضریب تاثیر بر  0061 وی با موفقیت در کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری دارد. ضریب تاثیر تشخیص فرصت بر بهره برداری از فرصت

 .است 0031 و کاربهره برداری از فرصت بر ایجاد کسب 

 

 ( .1336مصطفوی، شهرزاد .)اولین (. بررسی عوامل موثر در موفقیت کارآفرینان حوزه صنعت )مطالعه موردی صنایع استان کرمان
پژوهش بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان استان کرمان در حوزه این دف از ، شیراز. هکنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

ها از ابزار پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده-است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفیبوده صنعت 

 221جامعه مورد مطالعه در برگیرنده ( و لونسون( استفاده شده است. 2002های استاندارد پترایدرز و فارنهام )پرسشنامه )پرسشنامه

ت استان کرمان بوده است. نتایج ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن نشان داد که بین عوامل موثر در نفر از کارآفرینان حوزه صنع

ی نتایج ضریب همبستگ هوش هیجانی و منبع کنترل( همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. موفقیت کارآفرینان مورد مطالعه )سن،

والیس  نتایج آزمون کروسکال الت کارآفرینان در موفقیت آنان است.همچنین بیان کننده همبستگی منفی بین جنسیت و میزان تحصی

های مختلف سنی را نیز تائید کرد و آزمون من ویتنی مشخص نمود که توزیع موفقیت مرد و نیز یکسان نبودن توزیع موفقیت در رده

موفقیت کارآفرینان مشخص  هیجانی برهای هوش در آزمون فریدمن نیز یکسان نبودن تاثیر خرده مقیاس. زن )جنسیت( یکسان است

 .ها موثرترین و کم تاثیرترین عامل مشخص گردیدگردید و از طریق محاسبه میانگین میانه

 

ررسی میزان کارآفرینی مدیران (. ب1361)صدیق، منصور؛ علیی، حسین؛ باقری، داود؛ بافنده زنده، علیرضا؛ مرزی علمداری، جبرئیل.

. این مقاله 120-61(، 22)2، فصلنامه فراسوی مدیریت. های صنعتی استان آذربایجان شرقیهای تولیدی شهرکبا تحصیالت عالیه، در واحد

های مشهود که دیروز های سخت افزاری و داراییساختار اقتصادی دنیای امروز با گذشته به طور اساسی تفاوت دارد. شاخصکند که بیان می

های نرم افزاری داده کننده داشت جای خود را به نوآوری، ابداع، خلق محصوالت جدید و دارایی در جایگاه یک بنگاه اقتصادی نقش تعیین

و  هانماید. دانشگاهها، توانمندی و قدرت ایجاد میاست. تولید علم و دانش، بهره گیری ازدانش و گسترش آن در سطح جامعه در تمام زمینه

همه جانبه کشور باید بتوانند نیروهای جوان و طالب علم کشور را اهل فکر و نظر، نوآور و  مراکز تحقیقاتی به عنوان رکن اساسی در توسعه

ها ها هستند و این نیروهای یک بنگاه اقتصادی نیروهای اهل فکر، یادگیرنده و خالق آنترین سرمایهخالق پرورش دهند. در دنیای امروز بزرگ

های صنعتی استان نفر از مدیران با تحصیالت عالیه صنایع شهرک 331ه آماری آن پژوهش که جامع این کسی جز کارآفرینان نیستند.

طلبی ذیری، رقابتپطلبی، ریسک)مرکز کنترل درونی، توفیق باشند میانگین نمرات کارآفرینی و ابعاد پنج گانه موثر بر آنآذربایجان شرقی می

قرار داده و با  ستان را از طریق یک کار پژوهشی جامع مورد بررسی و ارزیابیهای صنعتی ارا در میان مدیران صنایع شهرک طلبی(و قدرت

ها شناساندن نقاط ضعف و قوت ابعاد مختلف کارآفرینی، پیشنهاداتی را به منظور تمرکز و بهبود بخشیدن به ابعاد ضعیف کارآفرینی در دانشگاه

 حد در مدیران کارآفرینی در دخیل معیارهای نمرات میانگین و کارآفرینی انداده است. نتایج نشان داد که میزه و مراکز آموزش عالی ارائ

 کارآفرینی میزان بودن پایین نشان دهنده باشد، می عالی تحصیالت با مدیران میان از که تحقیق آماری جامعه به توجه با که باشد می ضعیف

کشور و ارتباط ضعیف  هایدانشگاه و عالی آموزش در کارآفرینی وزشآم ضعف بیانگر امر این باشد که می بحث مورد آماری جامعه میان در

 پرورش بر تمرکز و ها دانشگاه در کارآفرینی آموزش مهم بسیار امر به توجه لزوم آمده بدست باشد. نتایجمی تحصیالت با کارآفرینی مدیران

 سازد.می آشکار را بود هندخوا کشور صنایع مدیران از چندان نه ای آینده در که کارآفرینی دانشجویان
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