فصلٌاهِ اًديؽِّاي تازُ در علَم تربيتي
سبل ششن ،شوبرُ ی چْبرم ،پبییس0991
بررظي رابطِ كارآفريٌي ٍ خالقيت با هيساى تحصيالت در كاركٌاى پارك ّاي
علن ٍ في آٍري ؼْرظتاى ؼيراز
سیسعلي شوس ًیب



زکتر عجبزالِ احوسی
هحوس افشبر

**

***

چکيدُّ :سف از ایي پژٍّش ثررسي راثطِ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت ثب هیساى تحظیالت زر کبرکٌبى پبرك ّابی علان ٍ
فيآٍری شْرستبى شیراز اسات ثاب تَخاِ ثاِ اث ابز تحویاح ٍ ًحاَُ ثررساي ساشاتت ،رٍ

تحویاح ،تَطای ي از ًاَ

ّوجستگي است ٍ خبه ِ آهبری هَرز ًظر حسٍزاً  ً 011ر از کبرکٌبى پابرك ّابی علان ٍ فايآٍری شْرساتبى شایراز
ثَزًس ثب است بزُ از فرهَل کَکراى ت ساز  ً 71ر ثِ عٌَاى ًوًَِ زر ًظر گرفتِ شسُ است پرسش ًبهِ سٌدش ٍیژگيّاب
ٍ ذظَطیبت کبرآفریٌبى ثب رٍایي ٍ پبیبیي  ٍ 1/87پرسش ًبهِ سٌدش ذالقیت عبثسی ثاب رٍایاي ٍ پبیابیي  ،1/80ثایي
خبه ِ ًوًَِ تَزیع گرزیس ٍ زازُّبی ثِ زست آهسُ ثب کوک ًرم افسار  SPSSتدسیِ ٍ تحلیل گرزیاس ًتابیح حبطال
از ایي تحویح ًشبى زاز کِ :ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت راثطِ ه ٌبزاری ٍخَز زارز ٍ ایي ارتجبط از ًاَ هساتوین ٍ ذطاي
هي ثبشس ثایي کابرآفریٌي ٍ ذالقیات ثاب هیاساى تحظایالت راثطاِ ه ٌابزاری ٍخاَز زارز ٍ کابرآفریٌي ٍ ذالقیات زر
کبرکٌبى ثب هیساى تحظیالت ثبتتر ،ثیشتر ذَاّس ثَز ّن چٌیي ثیي ّار چْابر ث اس ذالقیات یسایبلي ،اً طابف پا یری،
اثتکبر ٍ ثسط) ثب کبرآفریٌي ّوجستگي هثجت ٍخَز زارز
5

0

6

ٍاشُ ّاي كليدي :کبرآفریٌي ،0ذالقیت ،2سیبلي ،9اً طبف پ یری  ،اثتکبر  ،ثسط

هقدهِ
ثرای زاًشوٌساى علَم ترثیتي ،علَم رفتبری ٍ ثِ ٍیژُ ثرای هترظظبى ٍ رٍاىسٌدبى ،سٌدش ٍ
اًسازُ گیری ذالقیت ه َْم پیچیسُ ای است اذیراً پژٍّش ّبی ثسیبری زر زهیٌِ ذالقیت اًدبم
شسُ تب هشرض کٌٌس کِ آیب هي تَاى ذالقیت را آهَز

زاز؟ ٍ چگًَِ هي تَاى آى را سٌدیس؟

* زاًشگبُ علوي ٍ کبرثرزی کَار ،گرٍُ علَم ترثیتي ،هسیریت آهَزشي ،شیراز ،ایراى shamsnia_a@yahoo.com
** گرٍُ علَم ترثیتي ،هسیریت آهَزشي ،زاًشگبُ آزاز اسالهي ٍاحس شیراز ،ایراى ebady@yahoo.com
***

زاًشگبُ علوي ٍ کبرثرزی کَار ،گرٍُ علَم ترثیتي ،هسیریت آهَزشي ،شیراز ،ایراى esi.afshar58@yahoo.com

3- fluidity
6- expansion

2- creativity
5- innovation

1- entrepreneurship
4- flexibility
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زر زهیٌِ آهَز
آهَز

ذالقیتً ،تبیح ثسیبری از پژٍّش ّب ًشبى زازُاًس کِ ذالقیت را هيتَاى

زاز ثرای اًسازُ گیری ذالقیت ٍسیلِ ّبی هت بٍتي تْیِ شسُ است کِ ثِ ٍسیلِ

پرسشًبهِّبی هرتلف هیساى آى سٌدیسُ هي شَز
هْن تریي عبهل هشثر زر هَفویت ،ذَز فرز است ثٌبثرایي ثِ هٌظَر پرٍر

افراز ثرای

کبرآفریٌي ثبیس ثِ چٌس ًکتِ تَخِ کرز :افراز ثبیس اّساف ذَز را ت ییي کٌٌس ،ثِ ذَز ایوبى زاشتِ
ثبشٌس یثبت ثرزى اعتوبز ثِ ً س)ً ،وبط قَت ذَز را هشرض کرزُ ٍ ثب اًتربة ف بلیتّب ٍ اّسافي
کِ ثِ سَز آًْب ثبشسً ،وبط ض ف ذَز را پٌْبى کٌٌس یذَزشٌبسي) یهیرخلیلي )0985 ،از خولِ
عَاهل هشثر ثر کبرآفریٌي سرهبیِ ّبی اختوبعي است کِ سرهبیِ ّبی اختوبعي از زٍ طریح ثر
کبرآفریٌي تأثیر هي گ ارًس :اٍل از طریح هراکس حوبیت از کبرآفریٌبى یپبرك ّبی علن ٍ
فيآٍری) ٍ زٍم از طریح سیستن آهَزشي گستر

فرٌّگ کبرآفریٌي هي تَاًس ًوش ثسیبر

هْوي زر تغییر زیسگبُ ّبی افراز زر خْت ذَز اشتغبلي ٍ کبرآفریٌي ای ب ٍ آى ّب را ثرای اشتغبل
زر ثبزار کبر ذَز اشتغبلي آهبزُ کٌس یطوسآقبیي)0987 ،
رٍیکرز اکثر کشَرّبی خْبى زر زِّ ّبی اذیر ثِ هَضَ کبرآفریٌي ٍ تَس ِ آى هَخت
گرزیسُ هَخي از سیبست ّبی تَس ِ کبرآفریٌي زر زًیب ایدبز شَز تَس ِ کبرآفریٌي ًیبزهٌس
شٌبسبیي سبذتبرّبی هٌبست ٍ راّکبرّبی هشثری است کِ ثتَاًس شرایط تزم ثرای تحوح
کبرآفریٌي زر سطح کل آحبز خبه ِ را فراّن آٍرز
هطبل بت هت سزی ًشبى زازُاًس کِ اًگیس

پیشرفت ثب پیشرفت ّبی شغلي ،رضبیت از زًسگي،

ذالقیت ٍ پبیساری شرظي ،راثطِ زارز یزاراثي0981 ،؛ ّریسَى )2118 ،ثب تَخِ ثِ پژٍّشّبی
اًدبم شسُ زر زهیٌِ ذالقیت ٍ کبرآفریٌي ٍ ٍیژگي ّبی افراز کابرآفریي 0یزاشتي پشتکبر ،اًگیسُ
پیشرفت ثبت ٍ ) ثِ ًظر هاي رسس کِ اًگیس

پیشرفت یکي از ّوجستِّبی هْن ذالقیت ٍ

کبرآفریٌي است یحسیٌي0978 ،؛ عسیسی)0982 ،
کبرآفریي هستول کسي است کِ ثب تال  ،پشتکبر ٍ استوبهت شرظيً ،یبز را ت ریف هي کٌس
هحظَتت ٍ ذسهبت را ثرای ارضبء ًیبز ،تَس ِ  ،تکویل ٍ آهبزُ ثْرُ ثرزاری هيکٌس یکي از
ٍیژگي ّبی اطلي کبرآفریٌبى ،ذالقیت ٍ ًَآٍری 2است ذالقیت ثب سبذتي ٍ یبفتي فکرّب ٍ

1 - entrepreneur
2- innovation
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ایسُّبی خسیس ٍ ًَآٍری ،ثب کبرثرز ایسُ ّب زر تَلیس ٍ ارائِ هحظَتت ٍ ذسهبت خسیس ارتجبط
زارز یزارعي)0987 ،
زر ایي تحویح ذالقیت زر چْبر ث س سیبلي ،ثسط ،اثتکبر ٍ اً طبف پ یری ت ریف هي شَز
 -0سیبلي :ت ساز خَاة ّبیي کِ فرز ثِ هسألِ هي زّس ًِ الساهبً طحیح ثَزى یهوسار)؛
 -2ثسط یگستر ) :تَخِ ثیشتری ثِ خسئیبت ٍ ثسط ایسُ ّب یخسئیبت)؛
 -9اثتکبر :تَاًبیي تَلیس خَاة ّبی تبزُ ٍ ًبزر یهجتکراًِ)؛
 -0اً طبف پ یری :تٌَ خَاة ّب یتٌَ )
ٍ ّوچٌیي اث بز کبرآفریٌي عجبرتٌس از :
ً -0یبز ثِ هَفویت :توبیل ثِ اًدبم کبر زر استبًسارّبی عبلي ثِ قظس هَفویت زر هَق یت ّبی
رقبثتي
 -2ثرذَرزاری از هرکس کٌترل زرًٍي :عویسُ فرز را زر ایي هَرز کِ تحت کٌترل ٍقبیع ذبرخي
است یب زاذلي ،هرکس کٌترل هي ًبهٌس
 -9هربطرُ پ یری :پ یر

هربطرُ ّبی ه تسل کِ هي تَاًٌس ثب تال

ّبی شرظي هْبر شًَس

 -0استوالل طلجيً :یبز ثِ استوالل را هي تَاى ثب عجبراتي ًظیر کٌترل زاشتي ثر سرًَشت ذَیش ٍ
رئیس ذَز ثَزى ،ت ریف کرز
 -5ذالقیت :تَاًبیي ذلح فکرّبی خسیس
 -6تحول اثْبم :پ یرفتي عسم قط یت ثِ عٌَاى ثرشي از زًسگي  ،توبیل ثِ آغبز ف بلیتي هستول ثي
آى کِ شرض ثساًس هَفح ذَاّس شس یب ذیر یس یسی کیب)0982 ،
ثب تَخِ ثِ اّویت کبرآفریٌي ٍ ذالقیت سشاتت هطرح شسُ زر ایي تحویح عجبرتٌس از:
 -0آیب ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت زرکبرکٌبى پبرك ّبی علن ٍ فيآٍری شْرستبى شیراز راثطِ
ٍخَز زارز؟
 -2آیب راثطِ ای ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت زر کبرکٌبى پبركّبی علن ٍ فيآٍری شْرستبى
شیراز ثب تَخِ ثِ هیساى تحظیالتٍ ،خَز زارز ؟
 -9آیب راثطِ ای ثیي اث بز ذالقیت یسیبلي ،ثسط ،اثتکبر ،اً طبف پ یری) ثب کبرآفریٌي کبرکٌبى
پبرك ّبی علن ٍ فيآٍری شْرستبى شیراز ٍخَز زارز ؟
ّسف اطلي پژٍّش حبضر ثررسي راثطِ ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت ثب هیساى تحظیالت زر ثیي
کبرکٌبى پبرك ّبی علن ٍ فيآٍری شْرستبى شیراز است ثب ًتبیح ثِ زست آهسُ از ایي تحویح
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هي تَاى گبم ّبی هْن علوي ٍ عولي را زر خْت تَس ة فرٌّگ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت کِ از
ارکبى اطلي ثوبء ّر خبه ِ است  ،ثرزاشت
رٍغ پصٍّػ
ثب تَخِ ثِ اث بز تحویحً ،حَُ ثررسي فرضیِّب ،سشاتت تحویح ٍ پیاسا کارزى خاَاة ّابی آى،
رٍ

ایي تحویح ،تَطی ي از ًَ ّوجستگي هي ثبشس

جاهعِ آهاريً ،وًَِ ٍ رٍغ ًوًَِ گيري
خبه ِ آهبری ایي تحویح شبهل توبهي کبرکٌبى پبرك ّبی علان ٍ فايآٍری شْرساتبى شایراز
هيثبشٌس ٍ رٍ

ًوًَِگیری ،تظبزفي سبزُ است ایي هطبل ِ از ًَ تحویوبت هیساًي است ٍ ،پس

از طراحااي پرسااشًبهااِ ّااب ،آى ّااب را ثاایي کبرآفریٌاابى تَزیااع ًوااَزُ ٍ پااس از پبسااد گااَیي ٍ
خوعآٍری ،زازُّبی ثِ زست آهسُ ثب ًرم افسار آهبری  spssتدسیِ ٍ تحلیل گرزیس
ابسار پصٍّػ
ابسار اًدازُ گيري كارآفريٌي (پرظػًاهِ كارآفريٌي):
رٍایي ٍ پبیبیي پرسش ًبهِ کبرآفریٌي ثب است بزُ از ضریت آل بی کراًجبخ ثراثر ثب  1/8709یاب 1/87
ثِ زست آهس رٍایي ٍ پبیبیي پرسش ًبهِ ذالقیت ثب است بزُ از ضریت آل بی کراًجبخ ثراثر ثب 1/80
هي ثبشس کِ ضریت پبیبیي ثرش سیبلي  ،1/85اثتکابر  ،1/82اً طابف پا یری  ٍ 1/80ثساط 1/81
هيثبشس پرسش ًبهِ کبرآفریٌي ثرای ارزیبثي ط بت ٍ هشرظِ افراز کابرآفریي طراحاي گرزیاسُ
است ایي آزهَى شبهل  22سشال  5گسیٌِ ای ثَزُ ،کِ ثبیستي ثِ پبسد ّر سشال ثیي  +2تب  -2اهتیبز
اذتظبص زّین ی )-2 ٍ -0 ٍ1 ٍ +0 ٍ +2کس  +2ثیبًگر آى است کِ ،ایي ٍیژگي ذیلاي زیابز زر
شرض ٍخَز زارز کس  +0ثیبًگر آى است کِ شرض ایي ٍیژگي را زارز کس  1ثیابًگر آى اسات
کِ ،شرض ثي ًظر است کس  -0ثیبًگر آى است کِ ،شرض کوي از ایي هشرظِ را ثب ذَز زارز
کس  -2ثیبًگر آى است کِ ،شرض فبقس ایي هشرظِ است کل اهتیبزات هرثَط ثِ ٍ 22یژگاي ،ثاب
یکسیگر خوع ثستِ شسُ اًس حساقل اهتیبز  ٍ -00حساکثر  +00ذَاّس ثَز
الف :اگر اهتیبز حبطلِ ثیي  ٍ -22ط ر قرار گیرزً ،شبًگر آى است کِ فرز ثب چِ هشرظِ ّبیي
فبطلِ زیبزی زارز زر ٍاقع ثرای کبرآفریي شسى ثبیستي تال

زیبزی اًدبم زّس
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ة :اگر اهتیبز حبطلِ ثیي  -00 ٍ -22ثبشس ٍ اهتیبزات ثِ ً -00سزیکتار ثبشاس ًشابًگر آى اسات
کِ فرز اطالً فبقس ٍیژگي کبرآفریٌي است ٍ اهیسی ًوي رٍز کِ ثِ ایي زٍزی ثِ ایي هْبرت زست
یبثس
ج :اگر هدوَ اهتیبزات فرز ثیي ط ر ٍ  +22ثبشاسً ،شابى زٌّاسُ آى اسات کاِ فارز ،کواي از
ٍیژگي کبرآفریٌبى را ثب ذَز زارز ّر چِ اهتیبز ثِ ً +22سزیکتر شَز ثِ کبرآفریٌي شرض افاسٍزُ
هيگرزز
ز :اگر هدوَعِ اهتیبزات حبطلِ ثیي  +00 ٍ +22قرار گیرز حکبیت از آى زارز کِ فرز قبثلیت
کبرآفریٌي زیبزی زارز ٍ ّر چِ ثِ ً +00سزیک تر شَز ،ثِ کبرآفریٌي فرز افسٍزُ هي شَز
زر حویوت اهتیبز ثبتتر کِ ثِ طَرت هثجت ثیبى شسُ ،ثیبًگر ایي ٍاق یات اسات کاِ فارز ساْن
ثیشتری از ط بت هشرظِ هشترك ثب کبرآفریٌبى هَفح را زارز
ابسار اًدازُ گيري خالقيت (پرظػًاهِ خالقيت):
پرسش ًبهِ ضویوِ شوبرُ زٍ ،پرسشًبهِ ذالقیت هاي ثبشاس کاِ زر سابل  0992تَساط گارٍُ
استبزاى زاًشگبُ کبلی رًیب زر لسآًدلس سبذتِ شاس یارًیال ،عبثاسی ٍ اسابیل ثارد) ٍ زارای 61
سشال سِ گسیٌِ ای است کِ گسیٌِ ّبی آى ،ذالقیت را زر سِ سطح پبییي ی ،)0هتَسط ی ٍ )2ثابت
ی ٍ )9زر  0ذرزُ آزهَى یسیبلي ،ثسط ،اثتکبر ٍ اً طبف پ یری) هيسٌدس هدوَ ًوارات کسات
شسُ زر  0ذرزُ آزهَىً ،ورات کلي ذالقیت فرز را ًشبى هي زّس
گسیٌِ یالف) زر ّر سش ال عسم تَاًبیي زر اًدبم ف بلیت را هطرح کرزُ است کِ ثاِ پبساد ّابی
آى ًورُ ط ر زازُ هي شَز
گسیٌِ یة) ّر سش ال تَاًبیي زر اًدبم ف بلیت را ثِ طَرت هحسٍز هطرح کرزُ است کِ ًورُ 0
ثِ پبسد آى زازُ هي شَز
گسیٌِ یج) ّر پرسش تَاًبیي اًدبم کبهل ف بلیتي را هطرح کرزُ است کاِ ذالقیات را آشاکبر
هي سبزز ٍ ًورُ  2ثِ آى اذتظبص زازُ هي شَز
ایي ًورُ ّب زر چْبر گرٍُ خوع شسُ ٍ ثسیي ترتیت چْبر ًورُ ثرای ّر ثرش ثِ زست هي آیس
ٍ ثب خوع چْبر ًورُ هي تَاى یک ًورُ کل ثرای ذالقیت آزهَزًي ثِ زست آٍرز زاهٌِ ًورات زر
ایي آزهَى ثیي  1تب  021هي ثبشس ٍ هیساى ذالقیت افراز ثِ شرح زیر هشرض هي شَز:
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زستِ ثٌسی ًورات ذالقیت
ًورُ زیر 51

ذالقیت ثسیبر کن

ًورُ ثیي  51تب 75

ذالقیت کن

ًورُ ثیي  75تب 85

ذالقیت هتَسط

ًورُ ثیي  85تب 011

ذالقیت زیبز

ًورُ ثیي  011تب 021

ذالقیت ثسیبر زیبز

رٍایي ٍ ،پبیبیي آزهَى:
رٍایي آزهَى ثِ زقت اًسازُ گیری ٍ ثجبت ٍ اعتجبر آى است ،ثسیي ه ٌي کِ ًوارُ کسات شاسُ
تَس ط فرز تب چِ اًسازُ هي تَاًس ثیبًگر ًورُ حویوي اٍ ثبشس ٍ تٌْب چیسی کِ زر اذتیبر پژٍّشگر
قرار زارزّ ،ویي ًورُ پرسش ًبهِ است کِ ثِ سٌدش یک ذظَطیت یب یک طا ت هاي پارزازز
زر ٍاقع کویتي اًسازُ گیری هي شَز کِ زر طَل زهبى ّبی هرتلاف ٍ زاهٌاِ ای از هَق یات ّابی
ذبص تب حسٍزی ثبثت هي ثبشس الجتِ زرخِ پبیبیي زر ایي ط بت کبهل ًواي ثبشاس ،چاَى شارایط
هحیط تغییر هي کٌس ٍ افراز ًیس تغییر ذَاٌّس کرز ٍ رفتبرّب تب حسٍزی غیرقبثل پیش ثیٌي هي ثبشٌس
اهب تب اًسازُ ای کِ زر ایي رفتبر ثجبت زاشتِ ثبشس ثاِ زسات آٍرزى ًوارُ ثارای فارز ثاب اًدابم یاک
آ زهَى زارای اّویت هي ثبشس ٍاضح است کِ ًورُ کست شسُ تَسط فرز ًوي تَاًس ًورُ حویوي
ثبشس ٍ زارای هوساری ذطبی اًسازُ گیری هي ثبشس
رٍایي ٍ پبیبیي پرسش ًبهِ کبرآفریٌي
ثب تَخِ ثِ اث بز شرظیت کبرآفریٌبى ،اثتسا پرسشًبهاِ ای شابهل  22پرساش کاِ ّار یاک زر
ثرگیرًسُ یک ث س از شرظیت کبرآفریٌابى ثاَز ،آهابزُ گرزیاس سابس ثایي  ً 21ار از کبرکٌابى،
پبركّبی علن ٍ فيآٍری تَزیع ٍ خوعآٍری گرزیس رٍایي ٍ پبیبیي پرسش ًبهاِ کابرآفریٌي ثاب
است بزُ از ضریت آل بی کراًجبخ ثراثر ثب  1/8709یب  1/87ثِ زست آهس
رٍایي ٍ پبیبیي پرسش ًبهِ ذالقیت
زر ایي تحویح از آزهَى استبًسارز شسُ ذالقیت زکتر عبثسی است بزُ شسُ است رٍایي ٍ پبیبیي
پرسش ًبهِ ذالقیت ثب است بزُ از ضریت آل بی کراًجبخ ثراثر ثب  1/80هي ثبشس کاِ ضاریت پبیابیي
ثرش سیبلي  ،1/85اثتکبر  ،1/82اً طبف پ یری  ٍ 1/80ثسط  1/81هي ثبشس
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ثبتَخِ ثِ سشاتت پژٍّشي ،ثرای ثررسي راثطِ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت کبرکٌبى پبرك ّبی علن
ٍ فيآٍری ثب هتغی ر هیساى تحظیالت ،از آزهاَى رگرسایَى ذطاي اسات بزُ شاسُ اسات ثاِ هٌظاَر
ثررسي ارتجبط ه ٌبزاری ذرزُ هویبس ّابی ذالقیات یثساط  ،اً طابف پا یری  ،اثتکبرٍسایبلي) ثاب
کبرآفریٌي ،از آزهَى ّوجستگي است بزُ شسُ است
هویبس ّبی اًسازُ گیری
زر ایي پژٍّش کبرآفریٌي ،ذالقیت ٍ هیساى تحظیالت ثب هویبس ترتیجاي ،ساٌدیسُ هايشاًَس،
زیرا اعساز ًسجت زازُ شسُ ثِ گسیٌِ ّب رتجِ ٍ ترتیت افراز را ًشبى هي زٌّس
يافتِ ّا
ایي تحویح شبهل ثررسي  ً 71ر کبرآفریي هي ثبشس کِ ثِ هٌظَر ثررسيّبی زقیح ٍ خلاَگیری
از ّر ًَ ذطبی احتوبلي ًبشي از عسم تسبٍی ت ساز ً 95 ،ر زى ٍ  ً 95ر هرز کابرآفریي ٍاقاع زر
پبرك علن ٍ فيآٍری کِ ّر کسام  51زرطس از حدان ًوًَاِ را ثاِ ذاَز اذتظابص زازُ ثَزًاس،
ثرگسیسُ شسًس ٍ ذظَطیبت آى ّب زر زهیٌِ ذالقیت ٍ کبرآفریٌي ثررسي گرزیس
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ حساقل تحظیالت ّستِ ّبی هرکسی شرکت ّب لیسبًس هي ثبشس ،تَزیع ًوًَِ
زر زهیٌِ تحظیالت ثب تَخِ ثِ خسٍل  0ثراثر ثب  ً 50ر لیسبًس ٍ  ً 09ر فَق لیسبًس است کاِ ثاِ
ترتیت ّر کسام  70 9زرطس ٍ  27 0زرطس از حدن ًوًَِ را ثِ ذَز اذتظابص زازُ اًاس ٍ تَزیاع
سٌي کبرآفریٌبى از  22سبل تب  61سبل هي ثبشس کِ ثب تَخِ ثِ فراٍاًي آًْب ،یک رزُ ًسجي خسیس از
گرٍُ ّبی سٌي ثِ ٍخَز آهس کِ ّر کسام ثاِ ترتیات  92 9زرطاس ٍ  51زرطاس ٍ  07 0زرطاس از
حدن کل ًوًَِ ّب را ثِ ذَز اذتظبص زازُ اًس
ت ساز افرازی کِ ذالقیت آًْب کن است  ً 00ر ٍ ت ساز  ً 07ر ثب ذالقیت هتَساط ٍ ت اساز 20
ً ر ثب ذالقیت زیبز ٍ  ً 08ر ثب ذالقیت ثسایبر زیابز هاي ثبشاٌس کاِ ثاِ ترتیات  05 7زرطاس20 9 ،
زرطس ٍ  90 9زرطس ٍ  25 7زرطس از حدن کل ًوًَِ را ثِ ذَز اذتظبص زازُ اًس ثاب تَخاِ ثاِ
خسٍل  0افرازی کِ ثرای کبرآفریي شسى هي ثبیست تال

زیبزی ثِ ذرج زٌّس  ً 0ر ،افرازی کِ

کوي از ٍیژگي ّبی کبرآفریٌبى را زارا هي ثبشٌس  ً 20ر ٍ افرازی کِ ٍیژگي کبرآفریٌي زیبزی را
زارا هي ثبشٌس  ً 05ر هي ثبشٌس کِ ثِ ترتیت ّار یاک 5 7 ،زرطاس ٍ  91زرطاس ٍ  60 9زرطاس از
حدن ًوًَِ را ثِ ذَز اذتظبص زازُ اًس
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جدول شماره  :1اطالعات دموگرافیگ

متغیرها
جنسیت
مدرک تحصیلی

گروه های سنی

رتبه خالقیت

رتبه کارآفرینی

مقوله ها

فراوانی

مرد

53

زن

53

لیسانس

35

فوق لیسانس

57

 55-53سال

55

 54-57سال

53

 57-47سال

55

کم

55

متوسط

55

زیاد

52

بسیار زیاد

56

کم

2

متوسط

55

زیاد

23

جمع کل
57
57

57

57

57

ظؤال اٍل تحقيق :آیب ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت کبرکٌبى پبرك ّبی علن ٍ في آٍری شْرستبى
شیراز راثطِ ٍخَز زارز؟
اطالعبت خوع آٍری شسُ زر خساٍل شوبرُ  9ٍ 2ارائِ گرزیسُ است
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جدٍل ؼوارُ ً :2حَُ هداخلِ ضرائب در هعادلِ رگرظيَى

ضریت رگرسیَى

هسل

ضریت رگرسیَى استبًسارز شسُ آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری

ضریت  Bاًحراف ه یبر
ثبثت

-25/266

8/115

ذالقیت

1/525

1/190

t

Beta

Sig

-9/056

1/112

5/705

1/111

1/572

جدٍل ؼوارُ ً :9حَُ هداخلِ هتغير در هعادلِ رگرظيَى

هسل

هدوَ هد ٍرات زرخِ آزازی هیبًگیي هد ٍرات آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری
F

رگرسیَى

2251/698

0

2251/698

ثبقي هبًسُ

0697/605

68

68/210

کل

6888/909

69

/110

sig
1/111

99

ثرای ثررسي ایي سئَال از رگرسیَى ذطي ٍ ثِ هٌظَر تحلیل ثْتر از  Method Enterاست بزُ
شسُ است ثب تَخِ ثِ خسٍل  9چَى هوسار سطح ه ٌبزاری ی )sig;1/111از  1/15کوتر هاي ثبشاس
رگرسیَى ه ٌبزار ثَزُ ٍ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت زر راثطِ هستوین ذطي ٍ هثجت قرار زارًس
ظؤال دٍم تحقيق :چِ راثطِ ای ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت کبرکٌبى پبرك ّبی علن ٍ فيآٍری
شْرستبى شیراز ثب تَخِ ثِ هیساى تحظیالت آًْب ٍخَز زارز؟
ثرای پبسد ثِ ایي سش ال ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَخِ شَز کِ هتغیر هیساى تحظیالت زر پرساش ًبهاِ،
زارای  9سطح لیسبًس ،فَق لیسبًس ٍ زکترا ٍ ثبتتر ثاَزُ ،اهاب ثارذالف اًتظابر زر ًتابیح ثسسات
آهسُ ،کبرآفریٌبى ثاب ساطح تحظایالت زکتارا ٍ ثابتتر ،زر ًوًَاِ ّاب ٍخاَز ًساشاتٌس ،لا ا ساطح
تحظیالت ثِ زٍ زستِ لیسبًس ٍ فَق لیسبًس تغییر یبفت ثِ هٌظَر ثررسي ایاي سائَال ،از آزهاَى
رگرسیَى ذطي ثِ طَرت خساگبًِ ،یکجبر ثرٍی کبرکٌبى لیسبًس ٍ یکجابر ثارٍی کبرکٌابى فاَق
لیسبًس است بزُ شسُ است
الف) زر خساٍل 5ٍ 0اطالعبت ثررسي کبرکٌبى فَق لیسبًس آهسُ است
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جدٍل ؼوارُ ً :4حَُ هداخلِ ضرائب در هعادلِ رگرظيَى

ضریت رگرسیَى
هسل

ضریت  Bاًحراف ه یبر

ثبثت

5/988

7/577

ذالقیت

1/209

1/180

ضریت رگرسیَى استبًسارز شسُ آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری
Beta

1/596

t

Sig

1/700

1/087

2/605

1/108

جدٍل ؼوارُ ً :5حَُ هداخلِ هتغير در هعادلِ رگرظيَى

هدوَ هد ٍرات زرخِ آزازی هیبًگیي هد ٍرات آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری

هسل

F
رگرسیَى

79/959

0

79/959

ثبقي هبًسُ

089/896

07

01/800

کل

257/789

08

6/899

Sig
1/108

ثرای ثررسي ایي سئَال از رگرسیَى ذطي ٍ ثِ هٌظَر تحلیل ثْتر از  Method Enterاست بزُ
شسُ است ثب تَخِ ثِ خسٍل  0چَى هوسار سطح ه ٌبزاری ی )sig;1/108کوتاراز  1/15هاي ثبشاس
رگرسیَى ه ٌبزار ثَزُ ٍ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت زرکبرکٌبى فَق لیسبًس زر راثطِ هستوین ذطاي ٍ
هثجت قرار زارًس
ة) زر خساٍل  7ٍ 6اطالعبت هرثَط ثِ ثررسي کبرکٌبى لیسبًس آهسُ است
جدٍل ؼوارُ ً :6حَُ هداخلِ ضرائب در هعادلِ رگرظيَى

ضریت رگرسیَى
هسل

ضریت  Bاًحراف ه یبر

ثبثت

-29/706

01/525

ذالقیت

1/571

1/029

ضریت رگرسیَى استبًسارز شسُ آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری
Beta

1/550

t

Sig

-2/820

1/117

0/627

1/111
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جدٍل ؼوارُ ً :7حَُ هداخلِ هتغير در هعادلِ رگرظيَى

هدوَ هد ٍرات زرخِ آزازی هیبًگیي هد ٍرات آهبرُ آزهَى سطح ه ٌبزاری

هسل

F
رگرسیَى

0898/966

0

0898/966

ثبقي هبًسُ

0217/790

09

85/879

کل

6106/057

51

20/018

Sig
1/111

ثرای ثررسي ایي سئَال از رگرسیَى ذطاي ٍ ثاِ هٌظاَر تحلیال ثْتار از Method Enter
است بزُ شسُ است ثب تَخِ ثِ خسٍل  7چاَى هواسار ساطح ه ٌابزاری ی )sig;1/111کوتاراز 1/15
هيثبشس ،رگرسیَى ه ٌبزار ثَزُ ٍ کبرآفریٌي ٍ ذالقیات زرکبرکٌابى لیسابًس زر راثطاِ هساتوین
ذطي ٍ هثجت قرار زارًس
ظَال ظَم تحقيق :آیب راثطِ ای ثیي اث بز ذالقیت یسیبلي ،ثسط ،اثتکبر ،اً طبف پ یری) ثب کابر
آفریٌي کبرکٌبى پبرك ّبی علن ٍ في آٍری شْرستبى شیراز ٍخَز زارز؟
ثِ هٌظَر ثررسي ایي سَال از آزهَى ّوجستگي است بزُ شسُ است زر خسٍل  8هوسار سطح
ه ٌبزاری ّرکسام از ذرزُ هویبسّبی ذالقیت ثب کبرآفریٌي ،آهسُ است
جدٍل ؼوارُ  :8رابطِ هعٌاداري خرد هقياض ّاي خالقيت با كارآفريٌي

سطح ه ٌب زاری ثب کبرآفریٌي

اث بز ذالقیت

1/111

اثتکبر

1/111

اً طبف پ یری

1/110

ثسط

1/110

سیبلي

ثب تَخِ ثِ اعساز خسٍل  8چَى هوسار سطح ه ٌبزاری ّرکسام از ذرزُ هویبس ّب از  1 15کوتر
هي ثبشس ،ل ا ّوجستگي ه ٌبزاری ثیي ّر چْبر ذرزُ هویبس ذالقیت ثب کبرآفریٌي ٍخَز زارز
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071

بحث ٍ ًتيجِ گيري
زرهَرز ثررسي راثطِ کبر آفریٌي ٍ ذالقیت ،ثب تَخِ ثاِ ایٌکاِ کابرآفریٌي یاک هتغیار ٍاثساتِ
کوي ٍ ذالقیت یک هتغیر هستول کوي هي ثبشٌس از رگرسیَى ذطي است بزُ شسُ است
ثِ هٌظَر تحلیل ثْتر از هسل  Method Enterاست بزُ شسُ است آهبرُ آزهَى ،F =99/110
 sig = 1/111هي ثبشس کِ ثب تَخِ ثِ ایي هوسار فرع ّوجستگي ذطي ثرقرار ثَزُ ٍ ٍخَز راثطاِ
ذطي ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت هَرز تأییس قرار هي گیرز
ثب تَخِ ثِ هوسارّ ،sig = 1/111ر زٍ هوسار ثبثت ٍ ضریت ذالقیت زر هسل ،هَرز تأییس قارار
هي گیرًس
ً Yواارُ کاابرآفریٌي کبرکٌاابى پاابرك ّاابی علاان ٍ فاايآٍری ٍ ً Xواارُ ذالقیاات کبرکٌاابى
پبركّبی علن ٍ فيآٍری هي ثبشس ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ضریت  Xهثجت است ًَ ،راثطاِ هساتوین ٍ
ذطي ثَزُ ٍ هوسار  ،-25/266رقن ثبثت هسل هي ثبشس اثتسا ًورات ذالقیت کِ از  1تاب  021ثاَزُ

را ثب هوسار ضریت  +1/525کَچاکتار ٍ سابس ثاب کان کارزى عاسز – 25/266ثاِ ساطح ًوارات

کبرآفریٌي کِ زر ثیي  -00تب  +00قرار زارز ،زست یبفتین
ثب تَخِ ثِ ایي هسل ،ثب خبیگسیٌي ًورُ ذالقیت کبرآفریٌبى ثِ ًورُ کبرآفریٌي آى ّاب رسایسُ ٍ
ایي ٍضع ًشبى زٌّسُ یک راثطِ ذطي ثسیبر قَی ثیي کبرآفریٌي ٍ ذالقیت ،کبرآفریٌبى است
زر ثررسي راثطِ کبر آفریٌي ٍ ذالقیت ٍ تحظیالت ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحویح ،تحظیالت ثاِ
عٌَاى یک عبهل اثرگ ار ثر کبرآفریٌي ٍ ذالقیت شٌبذتِ شس ثاِ شاکلي کاِ ًوارُ کابرآفریٌي ٍ
ذالقیت کبرکٌبى ثب هیساى تحظیالت فَق لیسبًس ،ثیشتر از ًورُ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت کبرکٌبى ثب
هیساى تحظیالت لیسبًس ثَز
زر ًتبیح ثاِ زسات آهاسُ از تحویوابت پیشایي ،عسیاسیی )0982زر تحویواي زر زهیٌاِ ثارٍز ٍ
پرٍر

کبرآفریٌي زر زاًشدَیبى زاًشگبُ شْیسثْشتيً ،تیدِ گرفتِ است کِ ثیي هتغیرّبی اعتوابز

ثااِ کٌتاارل زرًٍااي ،اًگیااسُ پیشاارفت ،ریسااک پا یری ،اسااتوالل طلجااي ٍ ذالقیاات زاًشاادَیبى ثااب
کبرآفریٌي آًبى راثطِ ه ٌبزاری ٍخَز زارز
ّسارخریجي ی )0982زر تحویوي ٍیژگي ّبی کبرآفریٌي زر ثیي زاًش آهَذتگبى زاًشگبُ ّاب ٍ
هشسسبت آهَز

عبلي ثِ ٍیژُ رشتِ ّبی علَم اًسبًي را هَرز ثررساي قارار زازُ اسات ًتابیح ثاِ

زست آهسُ از تحویح حبکي ازآى است کِ ثیي کبرآفریٌي ٍ زٍرُ ّبی آهَزشي ،هْابرت فارزی،
اًگیسُ فرزی ،ریسک پ یریً ،یبز ثِ تَفیح ٍذالقیت ،راثطِ ه ٌي زاری ٍخَز زارز

بررظي رابطِ كارآفريٌي ٍ خالقيت با هيساى تحصيالت در كاركٌاى پارك ّاي علن ٍ ...

070

زر هَرز ثررسي راثطِ کبرآفریٌي ٍ ذالقیت ثب ،هیساى تحظیالت کبرکٌبى پابرك ّابی علان ٍ
فيآٍری کِ زر رٍز اًدبم ًوًَِ گیری زر آى هراکس ثَزًس ،ثِ زٍ گارٍُ لیسابًس ٍ فاَق لیسابًس
کِ فراٍاًي ّر کسام ثِ ترتیت  ً 50ر ٍ  ً 09ر ثَز ٍ سبس ثِ ثررسي راثطِ کبر آفریٌي ٍ ذالقیت
ثِ طَرت خساگبًِ ثِ رٍی کبرکٌبى ثب هیساى تحظیالت لیسبًس ٍ کبرکٌابى ثاب هیاساى تحظایالت
فَق لیسبًس پرزاذتِ شس زر هَرز کبرکٌبى ثب هیساى تحظیالت فاَق لیسابًس ،ثاب تَخاِ ثاِ ایٌکاِ
کبرآفریٌي ،یک هتغیر ٍاثستِ کوي ٍ ذالقیت یک هتغیر هستول کوي ّستٌس ،از رگرسایَى ذطاي
است بزُ شسُ است ٍ ّوبى گًَِ کِ گ تِ شس ثب تَخِ ثِ هوسار  ،sig= 1 108راثطِ ذطاي ،ه ٌابزار
است
ثِ هٌظَر تحلیل ثْتر ،از هسل  Method Enterاست بزُ شسُ کاِ  sig = 1/108هايثبشاس ،ثاب
تَخِ ثِ ایي هوسار ،فرع ّوجستگي ذطاي ثرقارار ثاَزُ ٍ ٍخاَز راثطاِ ذطاي ثایي کابرآفریٌي ٍ
ذالقیت هَرز تأییس قرار هي گیرز
ثب تَخِ ثِ هوسار  ،sig = 1/108فوط ضریت ذالقیت زر هسل هَرز تأییس قرار هي گیرز
از آًدب کِ هوسار  sig = 1/108است ،ثِ ٍخَز راثطِ ذطاي ثایي کابرآفریٌي ٍ ذالقیات پاي
هيثرین ثب تَخِ ثِ هوبزیر ثبثت خساٍل  ٍ 0 ٍ 9ثرقراری شرایط هسل رگرسیَى ،ثِ هسل ذطي زیر
زر هَرزکبرکٌبى ثب هیساى تحظیالت فَق لیسبًس پي هي ثرین:
=X1/209 + Y
ثبتَخِ ثِ ضریت ذالقیت ًَ ،راثطِ ،ذطي هستوین ٍ هثجت است
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ت ساز  ً 50ر از خبه ِ ًوًَِ ،زارای تحظیالت لیسبًس ثَزًس زر ثررسي راثطِ
کبرآفریٌي ٍ ذالقیت ثررٍی ایي گرٍُ ،از آزهَى رگرسیَى ذطي است بزُ شسُ ٍ ٍخَز
هوسار ،sig ;1/111راثطِ ذطي ٍ هثجت کبرآفریٌي ٍ ذالقیت زر کبرکٌبى لیسبًس را ًشبى
هيزّس
راثطِ ذطي ٍ هثجت کبر آفریٌي ٍ ذالقیت زر کبرکٌبى لیسبًس ثِ طَرت زیر است:
 = X 1/571 +29/706Yذالقیت زارای چْبر ث س یسیبلي ،اً طبف پ یری ،اثتکبر ٍ ثسط) هاي ثبشاس ،کاِّ ،رکاسام ثاِ
تٌْبیي عبهلي اثرگ ار ثر رٍی کبر آفریٌي ّستٌس زرثبرُ اثتکابر ثبیاس گ ات ،ثاب تَخاِ ثاِ آزهاَى
ّوجستگي پیرسَى چَى هوسار  sig ;1/111از عسز  1/15کوتر هي ثبشس ،اًسازُ ضریت ّوجستگي
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هرثَطِ از لحبظ آهبری ه ٌي زار هي ثبشس ثب تَخِ ثِ ایٌکِ آهبرُ آزهَى عسزی هثجات هاي ثبشاس؛
ارتجبط ،ذطي از ًَ هستوین ٍهثجت هي ثبشس
زرثبرُ اً طبف پ یری؛ ثب تَخِ ثِ آزهَى ّوجستگي پیرسَى چَى هوسار  sig ;1/111از عاسز
 1/15کوتر هي ثبشس ،اًسازُ ضریت ّوجستگي هرثَطِ از لحبظ آهبری ه ٌبزار هي ثبشس ثبتَخاِ ثاِ
ایٌکِ آهبرُ آزهَى عسزی هثجت هي ثبشس؛ ارتجبط ،ذطي از ًَ هستوین ٍ هثجت هي ثبشس
زرثبرُ ثسط؛ ثب تَخِ ثِ آزهَى ّوجستگي پیرسَى چَى هوسار  sig ;1/110از عسز  1/15کوتر
هي ثبشس ،اًسازُ ضریت ّوجستگي هرثَطِ از لحبظ آهبری ه ٌبزار هي ثبشس ثبتَخِ ثِ ایٌکِ آهابرُ
آزهَى عسزی هثجت هي ثبشس؛ ارتجبط ،ذطي از ًَ هستوین ٍهثجت هي ثبشس
زرثبرُ سیبلي؛ ثب تَخِ ثِ آزهَى ّوجستگي پیرساَى چاَى هواسار  sig ;1/110از عاسز 1/15
کوتر هي ثبشس ،اًسازُ ضریت ّوجستگي هرثَطِ از لحبظ آهبری ه ٌبزار هي ثبشس ثبتَخِ ثاِ ایٌکاِ
آهبرُ آزهَى عسزی هثجت هي ثبشس؛ ارتجبط ،ذطي از ًَ هستوین ٍ هثجت هي ثبشس
زر ًتیدِ ّر چْبر ث س ذالقیت ثب کبرآفریٌي ّوجستگي هثجت زارًس
ثب تَخِ ثِ ایٌکِ عٌَاى ایي تحویح ثرای اٍلیي ثبر هَرز ثررسي قرار هي گرفت پیشٌْبز هي شَز:

 اًدبم تحویح ثب ت ساز ًوًَِ ّبی گسترزُ تر خْت اطویٌبى ثیشتر از ًتبیح تحویح
 اًدبم تحویح زر سطَح ثبتتر تحظیلي خْت ت وین آى ثِ خبه ِ کبرآفریٌبى

 اًدبم تحویح زرگرٍُ ّبی هرتلف سٌي ،خْت ت وین آى ثِ خبه ِ کبرآفریٌبى
 -شٌبسبیي کبرکٌبى ذالق پبرك ّبی علن ٍ فيآٍری ٍ ثرگاساری کاالس ّابی آهاَز

کابر

آفریٌي خْت ارتوبء سطح علوي آًبى
هٌابع فارظي

حعيٌي ،ا .ال .)0978( .هبّیت ذالقیت ٍ شیَُ ّبی پرٍر

آى ،هشْس :اًتشبرات آستبى قسس

رضَی

دارابي ،ج .)0981( .راثطِ ذبًَازُ ،پبیگبُ اختوبعي ٍ هکبى کٌترل ثب اًگیس

پیشرفت ،فظلٌبهِ

ت لین ٍ ترثیت ،شوبرُ 25-91 9

زارعي ؼوط آبادي ،ف .)0987( .راثطة شرظیت پَیب ثب ًیبت کبرآفریٌي ٍ هَفویات کابر را
ّر زر ثیي کبرکٌبى زاًشگبُ علَم پسشکي اط ْبى ،علَم ترثیتي ٍ رٍاًشٌبسي زاًشگبُ اطا ْبى،
پبیبى ًبهِ کبرشٌبسي ارشس

بررظي رابطِ كارآفريٌي ٍ خالقيت با هيساى تحصيالت در كاركٌاى پارك ّاي علن ٍ ...
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ظعيدي كيا ،م .)0982( .آشٌبیي ثب کبر آفریٌي ،اًتشبرات سببس
صودآقايي ،ج .)0987( .سبزهبى کبرآفریي ،تْراى :هرکس آهَز

هسیریت زٍلتي

عسيسي ،م .)0982( .ثررسي زهیٌِ ّابی ثارٍز ٍ پارٍر کابرآفریٌي زر زاًشادَیبى سابل آذار
کبرشٌبسي ٍ کبرشٌبسي ارشس زاًشگبُ شْیسثْشتي ،پبیبى ًبهِ کبرشٌبسي ارشس ،زاًشاگبُ علاَم
ترثیتي ٍ رٍاًشٌبسي زاًشگبُ شْیس ثْشتي

هيرجليلي ،ف .)0985( .اشتغبل زاًش آهَذتگبى آهَز عبلي ٍ تأکیس ثر کبرآفریٌي ثِ عٌاَاى
یک راّکبر افسایش آى ،هدلس ٍ پژٍّش ،شوبرُ 51ٍ 09

ّسارجريبي ،ج .)0982( .ثررسي هیساى کبرآفریٌي زاًاش آهَذتگابى علاَم اًسابًي زر عرطاِ
ًشریبت فرٌّگي ٍ اختوبعي شْر تْراى ،رسبلِ زکتری ،زاًشکسُ ازثیبت ٍ علَم اًسبًي زاًشگبُ
اط ْبى
هٌابع اًگليعي
Campo, C. H. (2008). Academia: Revista latinoamericana de
adminiatracion, 40, 13-31.
Chin, T. (2008). Creativity, innovation and entrepreneurship. R & D
Management, 38(3), 235-240.
– Harryson, S. J. (2008). Entrepreneurship through relationships
navigating from creativity to commercialization. R & D
Management, 38(3), 290-310.

