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با کطاٍرسی   ضٌاختی کارآفزیٌاًِ ٌّزجَیاى ٌّزستاى ّای رٍاى بزرسی ٍیضگی

 (ضْزستاى ضَضتزهَرد هطالعِ ) ّا تأکید بز رٍیکزد ٍیضگی
 

2یَسفی حاجیًَد ِیرق ،1پَربْوي خسزٍی  

خَصستبى يیساه یؼیٍ هٌبثغ عج یداًطگبُ وطبٍسص ،یٍ آهَصش وطبٍسص حیگشٍُ تشٍ استبد 1  
خَصستبى يیساه یؼیٍ هٌبثغ عج یداًطگبُ وطبٍسص ،یوطبٍسص ٍ آهَصش حیتشٍبسضٌبسی اسضذ ًص آهَختِ ودا 2  

 

 چکیدُ

ی ٌّشخَیبى ٌّشستبى وطبٍسصی ٍالغ دس ضْشستبى  ضٌبختی وبسآفشیٌبًِ ّبی سٍاى  هٌظَس ثشسسی ٍیژگی  پژٍّص ضبضش ثِ

ًفشی اص  70ی آهبسی  ّویي هٌظَس ًوًَِ است. ثِضَضتش اًدبم ضذ. سٍش پژٍّص، تَغیفی اص ًَع پیوبیطی ٍ ّوجستگی ثَدُ 

ی  گیشی تػبدفی اًتخبة ضذ. اثضاس پژٍّص پشسطٌبهِ ًفشی ٌّشخَیبى سبل سَم تطػیلی ثب سٍش ًوًَِ 136ی  خبهؼِ

پزیشی، گشایص ثِ خاللیت،  علجی، سیسه سبخت دس همیبس لیىشت ثَد وِ دس ضص سغص: هیضاى تطول اثْبم، تَفیك هطمك

علجی تْیِ ضذ. سٍایی پشسطٌبهِ ثب استفبدُ اص ًظش اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ وطبٍسصی ٍ هٌبثغ  دسًٍی ٍ استمالل هشوض وٌتشل

ّب ثب  دسغذ ثشآٍسد گشدیذ. دادُ 84عجیؼی ساهیي خَصستبى، تأییذ ٍ پبیبیی آى ثب هطبسجِ اص عشیك ضشیت آلفبی وشًٍجبظ، 

تش ٌّشخَیبى ٍ پس اص  علجی ثیص ی تَفیك . ًتبیح پژٍّص ًطبى داد وِ سٍضیِاستفبدُ اص آهبس تَغیفی ٍ استٌجبعی تطلیل ضذ

ی هشوض وٌتشل دسًٍی دس ضذ هتَسظ ٍ  ّب، ًسجتبً ثبال ثَدُ است. ّوسٌیي سٍضیِ علجی دس آى آى، هیضاى تطول اثْبم ٍ استمالل

ت. ًتبیح پژٍّص ّوسٌیي هطخع وشد وِ سٍ ثِ ثبال ٍلی خاللیت دس اوثش ٌّشخَیبى، دس ضذ هتَسظ ٍ سٍ ثِ پبییي ثَدُ اس

پزیشی، هشوض وٌتشل  ّبی وبسآفشیٌبًِ هشتجظ ًیست؛ اهب ثیي هتغیشّبی: اضتغبل ضیي تطػیل ٍ سیسه ی وبسی ثب ٍیژگی سبثمِ

 داسی ٍخَد داسد. ی آهبسی هؼٌی دسغذ ساثغِ 95دسًٍی ٍ سضبیت اص وست ٍ وبس ثب اضتوبل 

 

 وطبٍسصی ضَضتش  ّب، ٌّشستبى ضٌبختی وبسآفشیٌبًِ، سٍیىشد ٍیژگی ّبی سٍاى ٌّشخَیبى، ٍیژگیّای کلیدی:  ٍاصُ
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 هقدهِ -1

ی وبسآفشیٌی ٍ  تشدیذ ّیر هفَْهی ثِ اًذاصُ گزسد اهب ثی صهبى صیبدی اص ٍسٍد اغغالش وبسآفشیٌی ثِ ادثیبت ػلوی خْبى ًوی

(. دس دًیبی وًٌَی، ثب تَخِ ثِ 1382تِ است )ویب، ی وبسآفشیي دس ایدبد ٍ ثسظ توذى ثطشی سْن ًذاض ّیر فشدی ثِ اًذاصُ

ّب ثشای سبصگبسی ثب ایي ضشایظ  عَس ٍسیؼی دس ضبل ٍلَع است، افشاد ٍ سبصهبى ّبی ػلوی ٍ فٌی وِ دس سغص خْبًی ثِ پیطشفت

ی  ٍ تَسؼِ ًظشاى، پشٍسش وِ دس ایي ساستب ثسیبسی اص غبضتافضایص دٌّذ  ساپزیشی خَد  ّبی سلبثت ثبیذ دائوبً لبثلیت

ی ثبصاسّبی سلبثتی اهشٍصی دس  ػٌَاى ػَاهل ولیذی هَفمیت ٍ هبًذگبسی دس ػشغِ ّب سا ثِ ّبی وبسآفشیٌی افشاد ٍ سبصهبى لبثلیت

وبسآفشیٌی ػجبست است اص فشآیٌذ ایدبد اسصش اص ساُ تطىیل  .1(2001ضوبسًذ )ّیضس ٍ سًذس،  الوللی هی سغَش هلی ٍ ثیي

ّب وِ هٌدش ثِ ایدبد سضبیت هٌذی ٍ هػشفی هطػَل یب گیشی اص فشغتاص هٌبثغ ثِ هٌظَس ثْشُ هدوَػِ هٌطػش ثِ فشدی

ّبی  ّبی ًَ، خالق ٍ ضٌبسبیی فشغت ایذُ فشد وبسآفشیي ثب(. 1395پَس ٍ ّوىبساى، گشدد )خسشٍیخذهت خذیذ ثِ خبهؼِ هی

ٍسصد. ایي اهش تَأم ثب پزیشش  هی یبثٌذُ هجبدست ٍ سضذ ّبی ًَآٍس ًَ، سبصهبى ایدبد وست ٍ وبسّبی خذیذ، ثب ثسیح هٌبثغ ثِ

ضَد. ثٌبثشایي وبسآفشیٌبى ػَاهل تغییش ّستٌذ  هی خذهت ثِ خبهؼِ ی ٍلی اغلت هٌدش ثِ هؼشفی هطػَل یب اسائِ خغشات است

 (.1389اًذ )سٍصثِ،  اًگیض ًیض ضذُ ّبی ضیشت پیطشفت وِ گبّی هَخت

ٌی دس هطبفل آهَصضی هلل دًیب هخػَغبً وطَسّبی خْبى سَم، اّویت صیبدی یبفتِ است ّبی اخیش، تَخِ ثِ وبسآفشی دس دِّ

ثبضذ )اضوذپَس داسیبًی،  ّبی الصم هبًٌذ هْبست هذیشیت ٍ ثبصاسیبثی هی وِ ّذفی غبیی آى، خالق ضذى خَاًبى ٍ وست هْبست

آهَصاى، ٌّشخَیبى ٍ  وبسآفشیٌی سا ثیي داًص (. دس وطَس ایشاى ًیض یىی اص ػلل هْوی وِ تَخِ ث20052ِ؛ لٌذاستشٍم، 1382

سسذ  ًظش هی وِ ثِ عَسی داًطدَیبى هْن سبختِ است، هؼضل ثیىبسی است وِ وطَس ثب آى، سخت دست دس گشیجبى است؛ ثِ

د گزاساى ٍ هذیشاى التػبدی وطَس هَس ّبی همتضی اص عشف سیبست ضل ػٌَاى ساُ پشٍسش افشاد وبسآفشیي ٍ تفىش خَداضتغبلی ثِ

 (.1384تَخِ لشاس گشفتِ است )ثذسی ٍ ّوىبساى، 

ای  هغبلؼبت گستشدُ 1950ی  ضٌبختی، اختوبػی ٍ هْبستی( وبسآفشیٌبى، اص اٍایل دِّ ّبی ضخػی )سٍاى دس خػَظ ٍیژگی

 ّبی ػوَهی هؼشفی ضذُ ثشای غَست گشفتِ است. ثب ٍخَد ایي ثِ لطبػ پیسیذگی ایي اثؼبد هَخت ضذُ است تب اغلت ٍیژگی

(. ًَیسٌذگبى 1385هشادی،  ّبی وبسآفشیٌی )ٍ ًِ ػلت ٍ ػبهل وبسآفشیٌی( للوذاد ضَد )ضسي ػٌَاى ًطبًِ ایي گشٍُ اص افشاد ثِ

ّبی ضخػی وبسآفشیٌبى سا دس دٍ سٍیىشد  ی وبسآفشیٌی دس خَاهغ هختلف، ٍیژگی ّبی هتؼذد ثشای تَسؼِ ثسیبسی عی پژٍّص

 اًذ: ثٌذی ًوَدُ ّب ٍ سفتبسی دستِ ٍیژگی

ضٌبختی ّستٌذ وِ ثِ ایي ًَع سٍیىشد وِ ثِ دًجبل تجییي  ّبی وبسآفشیٌبى، سٍاى ّب ٍ لبثلیت ّب: ایي ٍیژگی سٍیىشد ٍیژگی -

ضَد وِ یه ٍیژگی، غفت ًسجتبً پبیذاس ٍ  ضَد. دس ایي سٍیىشد، فشؼ هی ّب گفتِ هی ّبی ضخػیتی است، سٍیىشد ٍیژگی ٍیژگی

تَاى ثِ: هیضاى تطول  ّب هی ی ایي ٍیژگی . اص خول3ِ(2008ذی سا ثش سفتبس خَاّذ داضت )زل، ثبدٍاهی است وِ آثبس لذستوٌ

ًگشی،  گشایی، آیٌذُ ، خاللیت ٍ ًَآٍسی، وبًَى وٌتشل دسًٍی، آسهبىپزیشی علجی، اػتوبد ثِ ًفس، سیسه اثْبم، تَفیك

ّبی  دس ٍالغ ایي سٍیىشد، سؼی دس ضٌبسبیی تَاًبیی .(20075؛ ثَسذ، 20014اضبسُ وشد )اُوَْهیب،  ّب علجی ٍ ًظیش آى استمالل

ّبی وبسآفشیٌبًِ داسد )ّبس ٍ  ّبی ضخػیتی ٍ اًگیضُ ّبی ضخػی، ٍیژگی ی وبسآفشیٌبى اص عشیك اسصیبثی لبثلیت ثبلمَُ

 .6(2010زالخش،   التي

                                                           
1
 Heizer & Render, 2001 

2
 Landstrom, 2005 

3
 Chell, 2008 

4
 Okhomina, 2001 

5
 Burch, 2007 

6
 Hass & Lautenschlager, 2010 
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وبسگشٍّی، ثبصاسیبثی،  هبًٌذي اضبسُ داسد؛ ّبی افشاد وبسآفشی سٍیىشد سفتبسی: سٍیىشد دٍم، سٍیىشد سفتبسی است وِ ثش فؼبلیت -

گَسَص،  ؛ وبلىبى ٍ وبی1387ی سَد اص وست ٍ وبس ٍ غیشُ )خْبًگیشی ٍ والًتشی،  سیضی، ایدبد وٌٌذُ گیشًذگی، ثشًبهِ تػوین

20121.) 

ضخػی ٍ ّبی  (، ٍیژگی1385صادُ ) ( ٍ ًیض پشداختسی ٍ ضفیغ1382، ًدفی ٍ ّوىبساى )2(2004ثشي ) ٍاگٌش ٍ استشى

علجی، وبًَى وٌتشل دسًٍی، تطول اثْبم ٍ گشایص ثِ  پزیشی، استمالل علجی، سیسه ضٌبختی فشد وبسآفشیي سا: تَفیك سٍاى

 ّب سا ثش هَفمیت ٍ ضىست فشآیٌذ وبسآفشیٌی هؤثش داًستٌذ. خاللیت ٍ ًَآٍسی ثیبى ًوَدًذ ٍ ایي

اسضذ داًطگبُ ضْیذ  َیبى سبل آخش وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی( دس ثشسسی ثشٍص ٍ پشٍسش وبسآفشیٌی دس داًطد1382ػضیضی )

علجی ٍ خاللیت  پزیشی، استمالل ی پیطشفت، سیسه ثْطتی ًتیدِ گشفت وِ ثیي هتغیشّبی اػتمبد ثِ وٌتشل دسًٍی، اًگیضُ

 داسی ٍخَد داسد. ی هؼٌی داًطدَیبى ثب وبسآفشیٌی آًبى، ساثغِ

شیٌی هذیشاى اسضذ غٌبیغ غزایی اغفْبى پشداخت ٍ ًتیدِ گشفت وِ ّبی وبسآف ی ٍیژگی ( ثِ هغبلؼ1383ِادّوی )

ّب ثبالتش اص  علجی، سلبثت، ًَآٍسی، تطػیالت، اثتىبس ٍ خاللیت دس آى ی وبسی، تَفیك گشایی، تدشثِ علجی، پطتىبس، ّذف استمالل

 هیبًگیي ثَدُ است.

ی  ّبی وبسآفشیٌی داًطدَیبى دس صهیٌِ لبثلیتی خَد ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ  (، دص همبل1384ِثذسی ٍ ّوىبساى )

پزیشی اص هتَسظ  ی پیطشفت ٍ خاللیت، ثبالتش اص ضذ هیبًگیي ثَدُ اهب ًوشات سیسه علجی، وٌتشل دسًٍی، اًگیضُ استمالل

 ی هؼیبس، پبییي ثَدُ است. ًوشُ

، سي ٍ سغص تطػیالت دس هیضاى ( دس پژٍّص خَد ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ هتغیشّبی خٌس1386ػجذالولىی ٍ ّوىبساى )

 وبسآفشیٌی تأثیش داسًذ.

ی داًطدَیبى داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاضذ ایالم ثِ ایي ًتیدِ  ّبی وبسآفشیٌبًِ (، دس ثشسسی ٍیژگی1388ٍاضذی ٍ ّوىبساى )

سغص ثبال ٍلی  پزیشی، خاللیت ٍ وٌتشل دسًٍی دس ثیي داًطدَیبى دس علجی، سیسه ی تطول اثْبم، تَفیك سسیذًذ وِ سٍضیِ

 علجی دس سغص پبییي ثَدُ است. ی استمالل سٍضیِ

ضٌبختی وبسآفشیٌبى ثش فشآیٌذ  ّبی سٍاى  تجییي ًمص ٍیژگی»ی خَد ثب ػٌَاى  ( دس هغبلؼ1389ِخَس ) آلبخبًی ٍ گٌدِ

س، خاللیت ٍ ًَآٍسی، ، ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ ثِ تشتیت: استمالل دس وب«وبسآفشیٌی هستمل )وبسآفشیٌبى استبى هبصًذساى(

تشیي اثشگزاسی سا ثش فشآیٌذ وبسآفشیٌی هستمل داضتِ  ی یبدگیشی، ثیص خغشپزیشی، اسادُ ٍ پطتىبس، وٌتشل دسًٍی ٍ سٍضیِ

 ثَدًذ.

ّبی وبسآفشیٌی ضبغلیي سبصهبًی ٍ سضبیت ضغلی ثِ  ی ثیي ٍیژگی ی ساثغِ ( دس ثشسسی ٍ همبیس1389ِّضاسخشیجی ٍ اثشاّیوی )

تش وبسوٌبى دس ضذ ثبال ثَدُ اهب خاللیت ٍ ًَآٍسی  علجی ٍ اػتوبد ثِ ًفس دس ثیص ِ سسیذًذ وِ وٌتشل دسًٍی، تَفیكایي ًتید

ّب دس پژٍّص خَد ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ  ثبضذ. ّوسٌیي آى تش هی ّب، دس سغص پبییي دس ضذ هتَسظ ٍ ًسجت ثِ سبیش ضبخع

 ٌی ٍ سضبیت ضغلی ٍخَد داسد.ّبی وبسآفشی وِ ّوجستگی ًسجتبً لَی ثیي ٍیژگی

 ّبی سٍاًطٌبختی دس تَاًوٌذی( دس پژٍّص خَد ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ وِ هَثشتشیي ٍیژگی1387خسشٍی پَس ٍ ّوىبساى )

وبسآفشیٌبًِ داًطدَیبى، تَفیك علجی، استمالل علجی، هسئَلیت پزیشی ٍ سیسه پزیشی است ٍ دس ثؼذ خبهؼِ ضٌبختی ًیض 

 ِ ضغلی ٍ ًبسضبیتی دس وبسآفشیٌی داًطدَیبى هَثشًذ.تطػیالت فشد، تدشث

ی داًطدَیبى داًطگبُ وشدستبى ثِ ایي  ( دس ثشسسی تأثیش ػَاهل فشدی ٍ هطیغی ثش سفتبس وبسآفشیٌب1391ًِاضوذی ٍ ّوىبساى )

اًذاصی  الذام ثِ ساُی داًطدَیبى تأثیشگزاس است. داًطدَیبًی وِ  ّبی وبسآفشیٌبًِ ًتیدِ سسیذًذ وِ ػَاهل هطیغی ثش ٍیژگی

علجی، خاللیت ٍ  تَفیك هبًٌذای  ّبی وبسآفشیٌبًِ ضشوت وشدُ ثَدًذ، ادسان هثجتی اص هطیظ آهَصضی خَد داسًذ ٍ ٍیژگی

 ثبضٌذ. ّب ثِ هیضاى صیبدی ثبال هی وٌتشل دسًٍی دس آى

                                                           
1
 Kalkan & Kaygusuz, 2012 

2
 Wanger & Sternberg, 2004 



 هغبلؼبت هذیشیت ٍ وبسآفشیٌی

173 -184غفطبت  ،1396 صهستبى، 4، ضوبسُ 3دٍسُ   

371 

 

، دسیبفت وِ گشٍّی وِ هَسد آهَصاى اًدبم داد تطمیك خَد وِ ثش سٍی دٍ گشٍُ آصهبیطی اص داًص دس 1(2000ساضیذ )

ی پیطشفت، هشوض دسًٍی، خاللیت  ای ًوشات ثبالتشی سا دس اًگیضُ ّبی خبظ وبسآفشیٌی لشاس گشفتٌذ، ثِ ًطَ لبثل هالضظِ آهَصش

 ٍ ػضت ًفس ثِ خَد اختػبظ دادًذ.

ثش سٍی « گیشی وبسآفشیٌی ّبی وبسآفشیٌی ثش ضىل ی لبثلیت تأثیش تَسؼِ»دس پژٍّطی تطت ػٌَاى  2(2004ّوسٌیي َّاسد )

علجی،  ی پیطشفت، استمالل ّبی اًگیضُ ثیي لبثلیتی هستمیوی  آهَصاى ثِ ایي ًتیدِ دست یبفت وِ ساثغِ ًفش اص داًص 450

 ّبی افشاد وبسآفشیي ٍخَد داسد. پزیشی، ػضم ٍ اسادُ ٍ تَاًبیی خاللیت، سیسه

التطػیالى وطبٍسصی هخػَغبً ٌّشخَیبى ایي  ّبی پیص سٍی فبسؽ بلصوِ اهشٍصُ دس ایشاى یىی اص ز ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ایي

ّبی وطبٍسصی ًیض هؤیذ ایي هغلت  التطػیالى ثیىبس سضتِ ٍ آهبس فبسؽ وبس است  اًذاصی وست ٍ ثخص، ػذم تَاًبیی آًبى دس ساُ

ّب  آهَصش آى دس ٌّشستبى ّبی وبسآفشیٌی ٍ ّوسٌیي ّب ٍ لبثلیت (، لزا ثشسسی ٍیژگی1389است )سلیوبًی ٍ صسافطبًی، 

ّبی وبسآفشیٌی دس ٌّشخَیبى ٍ عشاضی ساّىبسّبی  ی خَثی ثشای اًدبم تطمیمبت هتٌَع خْت ضٌبسبیی لبثلیت تَاًذ ػشغِ هی

ّب ٍ ثب  ضٌبختی ٍیژگی ی ضبضش ثب استٌبد ثِ سٍیىشد سٍاى ّب ثبضذ. دس ّویي ساستب همبلِ ّب دس آى هٌبست ثشای افضایص ایي ٍیژگی

، لػذ داسد «ّبی وطبٍسصی ضْشستبى ضَضتش ضٌبختی وبسآفشیٌبًِ ثیي ٌّشخَیبى ٌّشستبى ّبی سٍاى ثشسسی ٍیژگی» ولیّذف 

ضٌبختی وبسآفشیٌبًِ  ضٌبختی ٌّشخَیبى ٌّشستبى وطبٍسصی ضْشستبى ضَضتش سا دس ضص ٍیژگی ضخػی سٍاى ّبی سٍاى ٍیژگی

علجی( ثشسسی ًوبیذ؛ ثٌبثشایي  لیت، هشوض وٌتشل دسًٍی ٍ استماللپزیشی، گشایص ثِ خال علجی، سیسه )تطول اثْبم، تَفیك

 سؤاالت پژٍّطی ضبهل:

پزیشی، گشایص ثِ خاللیت، هشوض وٌتشل دسًٍی ٍ  علجی، سیسه ٍضؼیت ضص ٍیژگی وبسآفشیٌبًِ )تطول اثْبم، تَفیك -

 علجی( دس ٌّشخَیبى زگًَِ است؟ استمالل

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  ی وبس ٍ ٍیژگی آیب ثیي سبثمِ -

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  آیب ثیي اضتغبل ضیي تطػیل ٍ ٍیژگی -

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  آیب ثیي سضبیت اص وست ٍ وبس ٍ ٍیژگی -

 

 رٍش تحقیق -2

ًفش اص ٌّشخَیبى  136ی آهبسی ایي هغبلؼِ، ضبهل  طی ٍ اص ًَع ّوجستگی اًدبم ضذُ است. خبهؼِایي تطمیك ثِ سٍش پیوبی

آالت، غالت، صساػت گیبّبى  ّبی )اهَس صساػی ٍ ثبغی، هبضیي ضَضتش ثَد وِ دس گشٍُ  سبل سَم ٌّشستبى وطبٍسصی ضْشستبى

( ًفش ثَدُ است وِ ضدن ًوًَِ ثب 136ضدن خبهؼِ، ) داسی، پشٍسش لبسذ ٍ غٌبیغ غزایی( ثَدًذ. ثِ تشتیت ای، هشؽ ػلَفِ

آٍسی اعالػبت ًظشی  ( ًفش هطبسجِ گشدیذ. خْت خوغ70گیشی تػبدفی، ) ٍ سٍش ًوًَِ 3استفبدُ اص خذٍل وشخسی ٍ هَسگبى

یي ادثیبت ای استفبدُ ضذ. ّوسٌیي ثش هجٌبی ا ضٌبختی وبسآفشیٌبى، اص هغبلؼبت اسٌبدی ٍ وتبثخبًِ ّبی سٍاى پیشاهَى ٍیژگی

پزیشی،  علجی، سیسه ّب ٍ اعالػبت هَسد ًظش دس ضص سغص )تطول اثْبم، تَفیك ای خْت گشدآٍسی دادُ پژٍّطی، پشسطٌبهِ

ضذًذ ٍ اص  SPSSافضاس  آٍسی ٍاسد ًشم ّب پس اص خوغ علجی( تْیِ گشدیذ. دادُ گشایص ثِ خاللیت، هشوض وٌتشل دسًٍی ٍ استمالل

 هَسد تدضیِ ٍ تطلیل لشاس گشفتٌذ.  همبیسِ هیبًگیي ّبی جستگی ٍ آصهَىّبی تَغیفی، ّو عشیك آصهَى

 

 ّای تحقیق یافتِ -3

ثبضذ وِ  ی آهبسی هَسد هغبلؼِ دس ایي تطمیك، ضبهل ٌّشخَیبى سبل سَم ٌّشستبى وطبٍسصی دس ضْشستبى ضَضتش هی خبهؼِ

 73ًفش ) 51، 1ی آهبسی ثَد. هغبثك خذٍل  فش اص ًوًَِ( 70ًآٍسی ضذُ ثِ تؼذاد ) ّبی خوغ ( ًفش ثَدًذ. پشسطٌبه136ِخوؼبً )

                                                           
1
 Rasheed, 2000

 

2
 Howard, 2004 

3
 Krejcie and Morgan 
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دسغذ(، ثبالی هیبًگیي، سي داضتٌذ. ووتشیي سي هشثَط ثِ  27ًفش ) 19سبل(، سي داضتٌذ ٍ  18دسغذ(، ووتش اص هیبًگیي )

شخَیبى ًوًَِ، دسغذ( اص ٌّ 36ًفش ) 25ًفش( ثَدُ است.  2سبل )ثشای  21 9تشیي سي، ًفش( ٍ ثیص 3سبل )ثشای  16ٌّشخَیبى، 

ی وبس دس گزضتِ سا  دسغذ( سبثمِ 24ًفش ) 17دسغذ( سبوي سٍستب ثَدًذ. اص ثیي افشاد ًوًَِ، تٌْب  64ًفش ) 45سبوي ضْش ٍ 

دسغذ(، ضیي تطػیل، هطغَل  54ًفش اص پبسخگَیبى ) 38دسغذ( ایي سبثمِ سا ًذاضتٌذ. ّوسٌیي  76ًفش دیگش ) 53داضتٌذ ٍ 

ی  دسغذ( ًَع وبس ثب سضتِ 34ًفش ) 24دسغذ( ًیض ثیىبس ثَدًذ. دس ثیي افشاد هطغَل ثِ وبس،  46یگش )ًفش د 32ثِ وبس ضذًذ ٍ 

وبس ثَدًذ ٍ یب افشادی وِ  ّبیی وِ لجالً هطغَل ثِ ّب ساثغِ داضت ٍ هیضاى سضبیت ٌّشخَیبى اص وست ٍ وبس خَد )آى تطػیلی آى

ضَد دس سِ عیف  ، هطبّذُ هی2عَس وِ دس خذٍل ثبضٌذ، ّوبى ًفش هی 44اوٌَى ضیي تطػیل هطغَل ثِ وبسًذ( وِ خوؼبً  ّن

دسغذ( سضبیت  10ًفش ) 7دسغذ(، سضبیت ووی اص وست ٍ وبس خَد داضتٌذ ٍ  11ًفش ) 8هتَسظ ٍ صیبد( سٌدیذُ ضذ وِ -)ون

 دسغذ( ًیض سضبیت هتَسغی ًسجت ثِ وست ٍ وبس خَد داضتٌذ. 41ًفش ) 29صیبد ٍ 

 

 ی وبس ٍ اضتغبل ضیي تطػیل ی آهبسی پبسخگَیبى ثب تَخِ ثِ سي، هطل سىًَت، سبثمِ ًی ٍ دسغذ ًوًَِتَصیغ فشاٍا -1خذٍل

 درصد فزاٍاًی سطَح هتغیز هتغیز

 73 51 (<18ووتش اص هیبًگیي ) سي

 27 19 (>18تش اص هیبًگیي ) ثیص

 ضْش هحل سکًَت

 سٍستب

25 

45 

36 

64 

 ثلِ ی کار سابقِ

 خیش

17 

53 

24 

76 

ِ کار حیي تحصیلهطغَ  ثلِ ل ب

 خیش

38 

32 

54 

46 

 

 ی آهبسی ٌّشخَیبى ثب تَخِ هیضاى سضبیت اص وست ٍ وبس تَصیغ فشاٍاًی ٍ دسغذ ًوًَِ -2خذٍل

 درصد فزاٍاًی سطَح هتغیز هتغیز

 

 هیشاى رضایت اس کسب ٍ کار

 11.4 8 ون

 41.4 29 هتَسظ

 10.2 7 صیبد

 63 44 - کل

 

 رٍاًطٌاختی کارآفزیٌاًِ ٌّزجَیاى بزرسی ٍضعیت ٍیضگیْای -

 

پزیشی، گشایص ثِ خاللیت، هشوض وٌتشل دسًٍی ٍ  علجی، سیسه هٌظَس ثشسسی ٍضؼیت تطول اثْبم، تَفیك دس ایي هغبلؼِ ثِ

ون، ون،  ی دس ضص سغص ٍ دس لبلت عیف لیىشت )خیلیّبی علجی ٌّشخَیبى، ثب تَخِ ثِ ادثیبت ًظشی پژٍّص، گَیِ استمالل

صیبد( دس پشسطٌبهِ آٍسدُ ضذ. ثش اسبس دادُ ّبی خوغ آٍسی ضذُ ٍضؼیت ایي ضص هتغیش هطبّذُ دس  یبد ٍ خیلیهتَسظ، ص

 ضَد. هی( 3خذٍل )خذٍل 

 

 

 

 

 



 هغبلؼبت هذیشیت ٍ وبسآفشیٌی

173 -184غفطبت  ،1396 صهستبى، 4، ضوبسُ 3دٍسُ   

371 

 

 

 ی ٌّشخَیبى ضٌبختی وبسآفشیٌبًِ ٍضؼیت ضص ٍیژگی سٍاى -3خذٍل

 هتغیز
 

ی/درصد(   سطَح هتغیز )فزاًٍا

 کل
 سیاد خیلی سیاد هتَسط کن کن خیلی

 (100) 70 (31.4) 22 (15.7) 11 (30) 21 (11.4) 8 (11.4) 8 هیشاى تحول ابْام

 (100) 70 (41.4) 29 (37.1) 26 (17.1) 12 (1.4) 1 (2.9) 2 طلبی تَفیق

 (100) 70 (1.4) 1 (24.3) 17 (47.1) 33 (27.1) 19 0 پذیزی ریسک

 (100) 70 (8.6) 6 (10) 7 (41.4) 29 (10) 7 (30) 21 گزایص بِ خالقیت

 (100) 70 (11.4) 8 (28.6) 20 (45.7) 32 (11.4) 8 (2.9) 2 هزکش کٌتزل درًٍی

 (100) 70 (27.1) 19 (24.3) 17 (32.9) 23 (11.4) 8 (4.3) 3 طلبی استقالل

 

ل اثْبم تش ٌّشخَیبى ٍ پس اص آى، هیضاى تطو علجی ثیص ضَد دس هدوَع، هیضاى تَفیك عَس وِ دس خذٍل سِ هطبّذُ هی ّوبى

پزیشی دس اغلت ٌّشخَیبى دس ضذ هتَسظ ٍ  خػَظ سیسه ّب ثِ ّب، ًسجتبً ثبال ثَدُ است ٍلی سبیش هؤلفِ علجی دس آى ٍ استمالل

پزیشی ثسیبس ثبالیی سا خَد دیذُ است. گشایص ثِ خاللیت دس اوثش ٌّشخَیبى،  ّب، سیسه سٍ ثِ پبییي ثَدُ ٍ تٌْب یه ًفش اص آى

ِ پبییي ثَدُ، ّوسٌیي اغلت ٌّشخَیبى، هشوض وٌتشل دسًٍی دس ضذ هتَسظ ٍ سٍ ثِ ثبال داضتٌذ؛ ٍلی دس ضذ هتَسظ ٍ سٍ ث

 پزیشی ٍ پس اص آى، هشوض وٌتشل دسًٍی تؼلك داسد. تشیي هتغیش دس ضذ هتَسظ ثِ هتغیش سیسه ثیص

پزیشی ٍ خاللیت ٍ  سیسه( دس هَسد ٍضؼیت هتغیش 1388( ٍ ٍاضذی ٍ ّوىبساى )1382ایي ًتبیح ثب هغبلؼبت ػضیضی )

(، 1384پزیشی؛ ثذسی ٍ ّوىبساى ) ( ٍ دس هَسد ٍضؼیت هتغیش سیسه2004(، َّاسد )1379علجی؛ ثب ًتبیح خذهتی ) استمالل

ی یًَگب ٍ ًَسای  ٍ ثب هغبلؼِ ( دس هَسد ٍضؼیت هتغیش خاللیت1389خَس ) ( ٍ آلبخبًی ٍ گٌد2002ِ(، پُستیگَ )2000ساضیذ )

(، ّضاسخشیجی ٍ 1389ی سضبیی ٍ سّسپبس ) ّب ثب هغبلؼٍِضؼیت هتغیش هیضاى تطول اثْبم، هغبیشت داسد. یبفتِ( دس هَسد 2000)

 ( هغبثمت داسد.1390( ٍ خسشٍی پَس ٍ ّوىبساى )1389اثشاّیوی )

 

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  ی وبس ٍ ٍیژگی آیب ثیي سبثمِ -

 دٍ استفبدُ ضذ. ی وبس اص ضشیت ّوجستگی خی ّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ سبثمِ ی ّوجستگی ثیي ٍیژگیثشای تؼییي زگًَگ

 

 ّبی وبسآفشیٌبًِ ی وبس ٍ ّش یه اص ٍیژگی دٍ ثشای سبثمِ ضشیت ّوجستگی خی -4خذٍل

 r Sig هؤلفِ

 0.40 0.23 تطول اثْبم

 0.74 0.16 علجی تَفیك

 0.33 0.22 پزیشی سیسه

 0.93 0.10 گشایص ثِ خاللیت

 0.75 0.16 هشوض وٌتشل دسًٍی

 0.29 0.26 علجی استمالل
 دسغذ 5داسی  : سغص هؼٌی* دسغذ 1داسی  : سغص هؼٌی**

 

ی اضتغبل ثِ وبس  ّبی وبسآفشیٌی ٍ سبثمِ داسی ثیي ٍیژگی ضَد، ّیر ّوجستگی هؼٌی عَس وِ دس خذٍل زْبس هطبّذُ هی ّوبى

 ( هغبثمت داسد.1387خْبًگیشی ٍ ثمفی ) ی ٍخَد ًذاسد. ایي ًتیدِ ثب هغبلؼِ

 



 هغبلؼبت هذیشیت ٍ وبسآفشیٌی

173 -184غفطبت  ،1396 صهستبى، 4، ضوبسُ 3دٍسُ   

371 

 

 

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  آیب ثیي اضتغبل ضیي تطػیل ٍ ٍیژگی -

 دٍ استفبدُ ضذ. ّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ اضتغبل ضیي تطػیل اص ضشیت ّوجستگی خی ثشای تؼییي زگًَگی ّوجستگی ثیي ٍیژگی

 

 ّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ ثشای اضتغبل ضیي تطػیل ٍ ّش یه اص ٍیژگید ضشیت ّوجستگی خی -5خذٍل

 R Sig هؤلفِ

 0.20 0.28 تطول اثْبم

 0.10 0.32 علجی تَفیك

 0.03 0.34* پزیشی سیسه

 0.84 0.14 گشایص ثِ خاللیت

 0.87 0.13 هشوض وٌتشل دسًٍی

 0.26 0.27 علجی استمالل
 دسغذ 5ی داس : سغص هؼٌی* دسغذ 1داسی  : سغص هؼٌی**

 

ّبی وبسآفشیٌی ٍ هطغَل ثِ وبس ثَدى   داسی ثیي ٍیژگی ضَد، ّیر ّوجستگی هؼٌی عَس وِ دس خذٍل پٌح هطبّذُ هی ّوبى

ّبی  پزیشی ٌّشخَیبى ٍ ٍیژگی دسغذ ثیي سیسه 95پزیشی وِ ثب اضتوبل  ضیي تطػیل ٍخَد ًذاسد خض دس هتغیش سیسه

 ( هغبیشت داسد.1391ی اضوذی ٍ ّوىبساى ) داسی ٍخَد داسد. ایي ًتبیح ثب هغبلؼِ هبسی هؼٌیی آ ّب ساثغِ وبسآفشیٌی آى

 

 ی ٌّشخَیبى، ساثغِ ٍخَد داسد؟ ی وبسآفشیٌبًِ گبًِ 6ّبی  آیب ثیي سضبیت اص وست ٍ وبس ٍ ٍیژگی -

 دٍ استفبدُ ضذ. وجستگی خیّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ سضبیت اص وست ٍ وبس اص ضشیت ّ ثشای تؼییي زگًَگی ّوجستگی ثیي ٍیژگی

 

 ّبی وبسآفشیٌبًِ دٍ ثشای سضبیت اص وست ٍ وبس ٍ ّش یه اص ٍیژگی ضشیت ّوجستگی خی -6خذٍل

 r Sig هؤلفِ

 0.19 0.50 تطول اثْبم

 0.32 0.45 علجی تَفیك

 0.99 0.13 پزیشی سیسه

 0.74 0.34 گشایص ثِ خاللیت

 0.02 49/0* هشوض وٌتشل دسًٍی

 0.25 0.48 علجی استمالل
 دسغذ 5داسی  : سغص هؼٌی* دسغذ 1داسی  : سغص هؼٌی**

 

ّبی وبسآفشیٌی ٍ سضبیت اص وست ٍ وبس   داسی ثیي ٍیژگی ضَد، ّیر ّوجستگی هؼٌی عَس وِ دس خذٍل ضص هطبّذُ هی ّوبى

ػجبست دیگش، ثِ دس سغص  ثِ ؛داس آهبسی داسد ی هؼٌی ٍخَد ًذاسد؛ خض هشوض وٌتشل دسًٍی وِ ثب سضبیت اص وست ٍ وبس ساثغِ

وِ ّش زِ  عَسی ی هثجت، لَی ٍ هستمیوی ٍخَد داسد ثِ دسغذ، ثیي هشوض وٌتشل دسًٍی ٍ سضبیت اص وبس، ساثغِ 95اضتوبل 

ّبی خَد سا ًبضی اص ػولىشد خَد ثذاًذ ٍ ًِ  ّب ٍ ضىست اش اػتمبد داضتِ ثبضذ ٍ هَفمیت ی صًذگی وٌٌذُ فشد ثِ ًیشٍی وٌتشل

دّذ، داسد؛ یؼٌی ثب افضایص وٌتشل دسًٍی افشاد، ثش هیضاى سضبیت  تشی اص وبسی وِ اًدبم هی شی، ٍی سضبیت ثیصّیر زیض دیگ
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(، 1389ی ّضاسخشیجی ٍ اثشاّیوی ) ضَد. ایي ًتیدِ فمظ دس هَسد هتغیش هیضاى وٌتشل دسًٍی ثب هغبلؼِ ّب افضٍدُ هی ضغلی آى

 ًوبیذ. یي هغبلؼِ هغبیشت هیهغبثمت داسد ٍ دس هَسد پٌح هتغیش دیگش، ثب ا

 

 گیزی بحث ٍ ًتیجِ -4

علجی  تش ٌّشخَیبى ٍ پس اص آى، هیضاى تطول اثْبم ٍ استمالل علجی ثیص ّبی پژٍّص، دس هدوَع، هیضاى تَفیك ثش اسبس یبفتِ

ٍ سٍ ثِ پبییي ثَدُ  پزیشی دس اغلت ٌّشخَیبى دس ضذ هتَسظ خػَظ سیسه ّب ثِ ّب، ًسجتبً ثبال ثَدُ است ٍلی سبیش هؤلفِ دس آى

است. گشایص ثِ خاللیت دس اوثش ٌّشخَیبى، دس ضذ هتَسظ ٍ سٍ ثِ پبییي ثَدُ، ّوسٌیي اغلت ٌّشخَیبى، هشوض وٌتشل دسًٍی 

پزیشی ٍ پس اص آى، هشوض وٌتشل  تشیي هتغیش دس ضذ هتَسظ ثِ هتغیش سیسه دس ضذ هتَسظ ٍ سٍ ثِ ثبال داضتٌذ؛ ٍلی ثیص

(، ثذسی ٍ ّوىبساى 1383(، ادّوی )1388(، ٍاضذی ٍ ّوىبساى )1382ّبی ػضیضی ) ي ًتبیح ثشخالف یبفتِدسًٍی تؼلك داسد. ای

ّبی هغبلؼبت  ثبضذ ٍ ثب یبفتِ ( هی1389خَس ) ( ٍ آلبخبًی ٍ گٌد2002ِ(، پُستیگَ )2000(، ساضیذ )1998(، دساوش )1384)

ی  ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ اّویت داضتي سٍضیِ ؛پَضی داسد ( ّن1389( ٍ ًیض ّضاسخشیجی ٍ اثشاّیوی )1389سضبیی ٍ سّسپبس )

گشدد وِ هذیشاى ٍ هسئَلیي  ی یه وست ٍ وبس وبسآفشیٌبًِ، پیطٌْبد هی ٍ تطول اثْبم ثبال ثشای ضشٍع ٍ اداهِعلجی  تَفیك

پزیشی  اللیت ٍ سیسهی خ ّبی آهَصضی هَسد ًیبص ثشای افضایص سٍضیِ ّبی وطبٍسصی، هَلؼیت آهَصضی ٍ وبسآفشیٌی ٌّشستبى

ضٌبختی  ّبی سٍاى پزیشی سا دس اٍلَیت آهَصش ّبی هتىی ثش گستشش خاللیت ٍ سیسه ٌّشخَیبى سا فشاّن ًوبیٌذ ٍ آهَصش

ی آهَصش ٌّشآهَصاى ثِ  ّبی تذسیس ٍ ًطَُ ّب لشاس دٌّذ. ثذیْی است ایي اهش هستلضم تطَل دس ضیَُ ی ٌّشستبى وبسآفشیٌبًِ

ّب تَسظ  خاللیت وبسآفشیٌی ثیي ٌّشخَیبى اص عشیك ایدبد ٍ ضوبیت اص ی ثشای تشٍیح سٍضیِثالً ثبضذ؛ ه ٌّشخَیبى هی

 گشدد: تَاًذ هفیذ ٍالغ هی ّبی صیش ٌّشآهَصاى، ساّىبس

 عشش سؤاالت ٍ گبّی ایدبد هطیظ هؼوبگًَِ دس تذسیس؛ 

 َُّب؛ تفىش ػلوی ٍ زگًَگی آصهَى فشضیِ ی آهَصش ًط 

 اًگیضی دس تذسیس؛ وت ٍ رّيتطَیك ٌّشخَیبى ثِ هطبس 

 هطتشم ضوشدى سؤاالت اغیل؛ 

 اًذ؛ وِ وست وشدُ اخبصُ دادى ثشای ثشلشاسی استجبط خْت گفتگَ دس هَسد تدبسثی 

 علجی؛ تطَیك ثِ اضسبس تطول اثْبم ٍ تَفیك 

 ِّبی هختلف ثشای اًدبم تطمیمبت هشتجظ ثب هفبّین وبسآفشیٌی. تطَیك ٌّشخَیبى همبعغ ٍ سضت 
 

ّبی وبسآفشیٌبًِ  ی وبسی ٍ اضتغبل ضیي تطػیل ثب ٍیژگی سبثمِ هثلضٌبختی  ّبی خوؼیت ثِ ًتبیح تطمیك، ٍیژگی ثب تَخِ

داسی داسد.  ی آهبسی هؼٌی ساثغِ پزیشی ثب اضتغبل ضیي تطػیل دسغذ ثیي هتغیش سیسه 95هشتجظ ًیست. الجتِ ثب اضتوبل 

پزیشی ٍی ًسجت ثِ سبیش ٌّشخَیبى ثیىبس،  بس ّن ثبضذ، هیضاى سیسهثذیي هؼٌب وِ اگش ٌّشخَی دس ضیي تطػیل، هطغَل ثِ و

( ٍ 1386(، ػجذالولىی ٍ ّوىبساى )1383ی خذهت ثِ تشتیت ثب هغبلؼبت یبسایی ) ثبالتش خَاّذ ثَد. ًتبیح هشثَط ثِ سبثمِ

(، 1391وذی ٍ ّوىبساى )ی اض ی هشثَط ثِ اضتغبل ضیي تطػیل ثب هغبلؼِ ( هغبثمت داسد ٍ ًتید1387ِخْبًگیشی ٍ ثمفی )

ّب ضیي  وبس ثَدى آى  ی وبسی ٌّشخَیبى یب هطغَل ثِ ّبی وبسآفشیٌبًِ ثب سبثمِ ٍیژگی   هغبیشت داسد. دس ٍالغ استمبء آهَصش

ّبی وبسآفشیٌبًِ ثِ افشاد داد. ّوسٌیي  تَاى آهَصش ی وبسی هی دّذ وِ دس ّش سبثمِ تطػیل استجبعی ًذاسد ٍ ایي اهش ًطبى هی

ّبی وبسآفشیٌی هٌبست خْت ایدبد ٍ تمَیت  َیبى زِ ضبغل ثبضٌذ ٍ زِ ثیىبس ٍ هطغَل ثِ تطػیل ثبیذ آهَصشٌّشخ

 ّبی وبسآفشیٌبًِ دس ثخص وطبٍسصی سا ثْجَد ثخطٌذ. ی فؼبلیت ّب دادُ ضَد تب ثتَاًٌذ سًٍذ تَسؼِ ّبی وبسآفشیٌی ثِ آى ٍیژگی

ّبی وبسآفشیٌی ٍ سضبیت اص وست ٍ وبس ٍخَد ًذاسد؛ خض  سی ثیي لبثلیتدا دست آهذُ ّیر ّوجستگی هؼٌی هغبثك ًتبیح ثِ 

ی هثجت ٍ هستمیوی ٍخَد داسد؛  دسغذ، ساثغِ 95ٍیژگی هشوض وٌتشل دسًٍی وِ ثب سضبیت اص وست ٍ وبس دس سغص اضتوبل 

دیگشی، ٍی سضبیت ّبی خَد سا ًبضی اص ػولىشد خَد ثذاًذ ٍ ًِ ّیر زیض  ّب ٍ ضىست وِ ّش زِ فشد هَفمیت عَسی ثِ

ضَد. ایي  ّب افضٍدُ هی دّذ، داسد؛ یؼٌی ثب افضایص وٌتشل دسًٍی افشاد، ثش هیضاى سضبیت ضغلی آى تشی اص وبسی وِ اًدبم هی ثیص
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ثٌبثشایي  ؛دّذ (، ّوسَیی ًطبى هی1389ی ّضاسخشیجی ٍ اثشاّیوی ) ًتیدِ فمظ دس هَسد هتغیش هیضاى وٌتشل دسًٍی ثب هغبلؼِ

تَاى  ّبی وبسآفشیٌی ٍ ایدبد هطیظ هٌبست، هی ی وٌتشل دسًٍی، اص عشیك ثشگضاسی دٍسُ ّب ثب تمَیت سٍضیِ ٌّضستبى تَاى دس هی

َلیت وبسّبی خَد آهبدگی ئافشاد داسای هشوض وٌتشل ثیشًٍی، ثشای لجَل هس سضبیت ضغلی ٌّشخَیبى ضبغل سا افضایص داد.

دٌّذ زَى  لوبً زٌیي افشادی ثب ایي عشص تفىش، ًسجت ثِ وبسّبیی وِ اًدبم هی. هساص ثْذاضت سٍاًی ثْتشی ثشخَسداسًذٍ  داسًذ

داضتِ ثبٍس دس ٍالغ افشاد اگش وٌتشل دسًٍی داضتِ ثبضٌذ یؼٌی  وٌٌذ، ثِ سضبیت دست خَاٌّذ یبفت. اضسبس هسئَلیت هی

صًذگی ثشای ضبى پیص هی آیذ، ثِ  ایي ػمیذًذ وِ ّشزِ دسّستٌذ اهب افشادی وِ ثش ضبون ثش سشًَضت خَیص خَد، وِ  ثبضٌذ

هؼتمذًذ ٍلبیغ خبسخی ٍ خبسج اص وٌتشل آًبى،  اًذ وِ ثب هشوض وٌتشل ثیشًٍی یافشاد ّب ، اىدلیل ضبًس ٍ الجبل است

ّب سا ثِ سشًَضت،  ّب یب ضىست وٌذ، دس غَستی وِ وبسآفشیٌبى هَفك، ثِ خَد ایوبى داسًذ ٍ هَفمیت ضبى سا تؼییي هی سشًَضت

ون تش تطت ًفَر ایي افشاد  داًٌذ. هؤثش هی خَیصخَد سا دس ًتبیح ػولىشدّبی  ثلىِ دٌّذ یب ًیشٍّبی هطبثِ ًسجت ًویالجبل 

 .اًذ ّبی ضخػی خَد، اسصش ٍاالتشی لبئل دیگشاى لشاس هی گیشًذ، ثشای هْبست ّب ٍ پیطشفت
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Abstract 
The present study was carried out to investigate the entrepreneurial psychological characteristics of students in 

agricultural conservancy in Shoushtar. The research method was descriptive of survey type and correlation. To 

this end, a sample of 70 people from a community of 136 students in third grade was selected by random 

sampling method. A researcher-made questionnaire was a Likert scale that was prepared on six levels: tolerance 

of ambiguity, success rate, risk taking, creativity tendency, internal control center, and independence. Validity 

of the questionnaire was confirmed by the faculty members of Ramin Khuzestan University of Agriculture and 

Natural Resources, and its reliability was calculated by calculating by Cronbach's alpha coefficient 84%. Data 

were analyzed using descriptive and inferential statistics. The results of the study showed that the morale of the 

students was more than the students and then the degree of tolerance of ambiguity and independence in them 

was relatively high. Also, the spirit of the internal control center was moderate and upward, but creativity was 
moderate and downward for most students. The results also showed that work history is not related to 

entrepreneurial characteristics, but there is a significant statistical relationship between variables: employment 

during study and risk taking, internal control center and business satisfaction with 95% probability. 

Keywords: Students, Entrepreneurial Psychological Characteristics, Characteristics Approach, Shushtar 

Agricultural Conservatory 

 

 


