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 یها یژگیو و رانیمد قدرت منابع ریتأث یبررس
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 چکیده
تعییی  تییریم ابیاقد تیددی ایدنما  ه       پیوهه،  هدف اساسی  انی    

هدی نییمهی   شخصییی  ایادریمنب  اادابیا  قیم ق یم       های هنوگ 
دهش پیوهه،   ادادای دهلی  اسیا  رذدقانجا  غمق  است. انسان 

از نیع    هیا  داد  هتحلیی   تجزنیه قه لحاظ هدف اادقمدی ه قه لحاظ 
الییه  شیاا    رایادی پیوهه،   ةهمبسییی  اسیت. مااعی    -تعصیف 

 .اسیت ادادای دهلیی  اسییا  رذدقانجیا  غمقی      اادابا  ه ادنما  
 هیا  خعشیه ه سپس دد داخی    یا خعشه صعدی قهاادی اقیدا رة نمعن
نفییم  183ه  نمنفییم ایید 351قییه تعییداد  نسییبی  ای طبقییه صییعدی قییه

های  پمسشبااه اقزاد سبج، انیخاب شد. از مااعه راادی  اادابا 
  (3881) گلداسیمیت  ه همسی   نییمهی انسیان    هدی اسیاندادد ق م 

شخصییی    هیای  هنوگی   ( ه3888) نخیمشماه  اباقد تددی هیبکی 
هیا از   داد  هتحلیی   تجزنیه  قیمای اماز دادهام( قعدنید.  ) نب اادریم
ه  اعادالی ساخیادی قیه دهش دیدات  امقعیای مز ی      سازی ادل
اسیفاد  شد. نیانج داصی  از ایدل سیاخیادی     Smart pls2 ایزاد نمم

از  (t=815/1تخصص )ه  (t=145/4) نشا  داد اه تددی اممعیت
(  تحمی   t=353/1) تعییی  طلبی    یها اؤلفهاباقد تددی ادنما  ه 

 هییای هنوگیی از  (t=811/3) پییرنمی ( ه دنسیی t=163/1) اق ییام
نیییمهی انسییان  دادای تیییریم   هدی ق ییم دد  اادابییا  اییادریمنب 

قیعد  ه تاقلییت    ادل ادا ه شید  دادای نیکیعن  قیمازش    ه قاشبد  ا
 هدی ق م ایزان،  م ت تعاند  ا راادی دا دادد لرا ةتعمیم قه مااع
 هیا  نایییه . اعدد اسیفاد  تیماد گییمد    دد ادادای دهلی نیمهی انسان 

 هیای  هنوگی  تیددی ایدنما  ه    یهیا  اؤلفیه  همچبی  نشا  داد ایه 
نیییمهی  هدی ق ییم از  دصید د6/53شخصییی  اییادریمنب  اادابییا   

 .اببد  ا قیب  پی،انسان  دا 
  نییمهی انسیان   تیددی ایدنما       هدی ق م  های کلیدی: واژه

 .اادریمنب 
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Abstract 
The main objective of this research was 
determining the effect of the power resources of 
managers and personality characteristics of 
employee entrepreneurship on the manpower 
productivity of governmental offices in West 
Azarbaijan province. The research method was 
applied in terms of purpose and in terms of data 
analysis, it is a descriptive-correlation type. The 
statistical population of the study included all 
mployeesand managers of government 
departments of West Azarbaijan province. An 
The statistical sample was firstly selected as 
clustered and then in clusters as a relative 
strain(153 managers and 382 employees) of the 
statistical population.The tool for measuring 
consisted the standard Human Resource 
Productivity questionnaire Hersey and Goldsmith 
(1980), Hinkin and Schriesheim’s Power Sources 
(1989) and Personality Characteristics of 
Entrepreneurship(Darham Center). Structural 
equations modeling using partial least squares 
and Smart pls2 software were used to analyze the 
data. The results of the structural model showed 
that the power of referent(t=4/045) and 
expertise(t=3/805) from the power sources of 
managers, and the components of 
success,achievement(t=3/251), tolerance of 
ambiguity(t=3/761) and risk taking(t=2/870) of 
employees' entrepreneurial characteristics are 
effect on manpower productivity. The provided 
model has a good fit and can be generalized to 
the statistical population therefore it can be used 
to increase the productivity of manpower in 
government departments. The findings also 
showed that the components of managers’ power 
and personality characteristics of employee 
entrepreneurship predict 52.6% of manpower 
productivity. 
Keywords: Productivity, Manpower, Power of 
managers, Entrepreneurship 
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 کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش/  66

 مقدمه
و نهادهاا باچ وناونن      هاا  سازماندر  ها یتفعال و تداومبقاء 

بستن  دارد و ونونن  عملکرد ها    نیروی انسان عملکرد 
عملکارد اسات کاچ ایاا هماان       و اثربخش  ی کارابستچ بچ وا

، 3؛ لناادل1999، 2؛ رانفتاا 1991، 1رابیناا اساات   وری بهاار 
 هاا  ساازمان زیاادی در رداد و پیشارفت     یهاا  عام (. 1996

ناام   هاست   آن یاتر عمد وری یک  از  دخالت دارند و بهر 
مسلماً اتخاذ یک ننرش کارآفرینانچ بارای  (. 1394و صادق ، 

اساات سااازمان وااروری  وری بهاار اطمینااان از موفقیاات و 
کارآفرین  یک روش تفکر و عم  مبتن  بار   (.2000، 4دفت 

ایاا بااور    رغا   علا   .(2014، 5جناا و سااهو  است  فرصت 
عموم  کچ کارآفرین  تنها در بخا  خووصا  وجاود دارد،    

 یهااا سااازماندهااد کااچ ایااا مقولااچ در  مطالعااان نشااان ماا 
 حاواار در حااال .دااود دولتاا ( هاا  دیااد  ماا   غیرانتفاااع 

جریان نوآوری و پویای  وجود دارد  ها آنکچ در  ی ها سازمان
بارای   .باایی  دارناد   وری بهار  و  ترند موفقاز سازمان دینر 

کاچ   اسات رسیدن بچ ونیا ووعیت  نیاز بچ مادیر و رهباری   
 ،6آناالوی  بادد   بتواند تأثیر بس ای  بر عملکرد سازمان دادتچ

باا اساتفاد  از    توانناد   ما مادیران  (. 2009 مقیم  و خاانیفر، 
ماورد   وری بهار  ، سازمان خود را بچ خوی قدرن در اختیار 

ماثثر از   طور بچمدیران و رهبران موفق  .انتظار رهنمون سازند
هنجارهای موجود را بچ واال   ، کنند قدرن خود استفاد  م 

 یناد نما انسان  خود بهتریا استفاد  را ما   از منابعکشند و  م 
 وری بهار  در جهان امروز اهمیات   (.2015، 7میالنا و ملدون 

و عنوار   وری بهار  محاور تحاول و    عناوان  بچنیروی انسان  
اساس  هر سازمان کچ متاأثر از اطالعاان و ارتباطاان عما      

   .بی  از پی  محسوس است کند  م
انسان تنها عاامل  اسات    ،وری در بیا عوام  مثثر بر بهر 

و تا حد غیرقابا   محدودیت  ندارد  گونچ هیچکچ عملکرد وی 
 وری بهار  (. 1379سااعتی ،    یاباد تواند اف ای   تووری م 
از نسبت ارزش خروجا  باچ ورودی، ایاا باچ      عبارن است

آن  وسایلچ  باچ معنای کارای  و اثربخش  آن وی ی اسات کاچ   
 رفتچ اار گاچ کاچ یک نتیجچ بامنابع در دسترس برای رسیدن ب

 
 
 

، ماواد،  آین مادایا نیاروی انساان ،    یا  قبمنابع  از  دود  م
لندل، رابینا ،    یفتعارطبق  (.1999رانفت ، زمان  سوخت و 
اسات  کارای  عملکرد کارکنان و   ، اثربخشوری بهر رانفت ( 

( 1990  یتوگلداساام(. هرساا  1394نااام  و صااادق ،   
خالصچ « ویوآ»ملکرد کارکنان را در مدل عمثثر بر  یها عام 

: باچ دانا  و   9تواناای   کردند کاچ داام  ماوارد زیار اسات:     
کارکناان اداار  دارد. مجموعاچ ماواردی کاچ باچ        یها مهارن

داام  ماواردی واون     داود   متوانای  یک فرد در کار منجر 
آموزش رسم  و غیررسم  مارتب،، تجاارک کااری قبلا  و     

(: فرد بداند و و دناختدرک   9یتدفاف استعداد فردی است.
. در داود   ما بپذیرد کچ وچ وی ی، وچ وقت و ونونچ انجام 

کااف  نیسات،    هاا  هدفبسیاری از موارد توافق دفاه  روی 
 اناد  دد رسم  بیان  طور بچ ها هدفمدیر باید اطمینان یابد کچ 

پرس   تر ی بباید تشویق دود کچ برای دناخت  یردستزو 
حمایاات سااازمان (: ایااا واح  بااچ حمایاات    10کمااک کنااد.
بچ آن نیازمند  ها یفچوم  ادار  دارد کچ فرد برای انجام نسازما

داام  ماواردی واون بودجاچ      تواند  م ها یتحمااست. ایا 
اف ، همراه  دینر واحادهای  مناسب، امکانان و تجهی ان ک

یک فعالیت  آمی  یتموفقسازمان  و مواردی مشابچ برای انجام 
یا می (: اننی   دغل  یعن  تمای  باچ   اننی ش  11ی تما بادد.

افاراد  باید توجچ دادت کچ . آمی  موفقیت طور بچ یفانجام وما
: ایاا بخا    12یااب  ارز .داوند   نما یکسان براننیختچ  طور بچ

ادااار  بااچ بازخوردهااای غیررساام  روزانااچ و همیناایا     
اسم  از عملکرد فرد دارد. یاک فرآیناد    ای دور  های  بررس

از  خوب  بچ کچ دهد  مارائچ بازخورد مثثر بچ فرد ایا امکان را 
ووعیت عملکاردی خودآگاا  داود. وقتا  فاردی از نحاو        

اسات کاچ انتظاار داداتچ      غیرمنطقا  عملکرد خودآگا  نبادد 
: ایاا واح  باچ اعتباار    اعتباار  بادید بتواند آن را بهباود دهاد.  

تومیمان یک مدیر از نظر درست  و قانون  بودن در حاوز   
منابع انسان  ادار  دارد. مدیران بایاد اطمیناان حاصا  کنناد     

 ،منطباق باا قاوانیا    ،در ماورد افاراد   هاا  آنتمام  تومیمان 
: عواما   ی،محا  .دود  مزمان گرفتچ سا های یاستسوواب، و 

 نذارد. ار باراد اثارد افار عملکاب داتوان  ممحیط  نامتناسب 
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مااواردی وااون رقبااا، داارای، بااازار، مقاارران دولتاا ،      
عملکرد مارتب، باا    بابت یدنباو غیر ، کارکنان  کنندگان تأمیا

  (.1999، 1هرس  و بالنیارددوند   آن دوار تنبیچ
توانای  یک فرد برای تأثیر گذاداتا روی   عنوان بچقدرن 

 یاا اکاچ در غیار    دود  مفرد دینر برای انجام کاری تعریف 
 مطالعااچ (.2015جلیلونااد و وسااتا، داد    نمااانجااام  صاورن 

 هاا  در ساازمان آن  کارگیری بچقدرن و اثران آن و ونونن  
کنتارل زیار     وناونن  (.2011، 2پا  ناو    اسات بسیار مها   

افراد بچ موووع قدرن و تأثیر آن مرتب، واحدهای سازمان و 
، قادرن تاابع  از نفاوذ بادون اساتفاد  از تحاری  و       دود  م

توان استدیل  پس م (. 2016، 3وتلو و وافراارکاست  تهدید 
 مسئلچنمود کچ قدرن مدیریت  از ایا نظر مثبت است. قدرن 

و  دناساند   ما دنیای واقع  است و رهبرانا  کاچ قادرن را    
یاا   دانناد   نمد از کسان  کچ ن را بچ کار ببرنونونچ آ دانند  م

محمادی و  باداند     ما  تار  اثاربخ   برناد   نما آن را بچ کار 
تواناای  یاا تاوان     عناوان  باچ را  قدرن (.121، 1392پوررقاز، 

عقایاد   ،ها ننرشبالقو  یک مدیر برای تغییر رفتار، تمایالن، 
کنناد    م یف( تعرکارمندهدف  یک  یها ارزشو عواطف یا 

پاانق قاادرن را در   (1959راون  و  فاارنچ (.2006، 4وااو 
کاچ داام : قادرن     اناد  کارد   ی دناساا ساازمان    های ی،مح

بادااند  قااانون ، پاااداش، اجبااار، مرجعیاات و تخواا  ماا  
قانون ، قدرت  اسات کاچ از    قدرن (.1396وگریفیا، دموره 

و بر جایناا  رسام     گیرد  ممنوب و پست سازمان  نشأن 
فرد تأکید دارد. قدرن پاداش، عبارن اسات از تاوان فاراه     
آوردن وی های  کچ افراد دوست دارند دادتچ باداند. قادرن   

وحشت کارکنان قرار دارد و اجبار، ایا قدرن بر پایچ ترس و 
هرگاا   ن تارس و تهدیاد اسات. قادرن مرجعیات،      مبنای آ
و  یدار امانات ، خاوب  مانناد صاداقت    هاای  ویژگا  کارکنان 

، رئایس  داود   مرازداری را بچ رئیس خود نسبت دهند گفتچ 
از تاوان   عبارن استقدرن تخو ،  قدرن مرجعیت دارد.

کنترل رفتار دینری از طریق دادتا دان ، تجربچ و قضااوت   
 .(1396رابین ،  ؛1396کچ وی ندارد ول  نیاز دارد  روائیان، 

جریاان ناوآوری و پویاای      ازکاچ   ی هاا  ساازمان  در ک 
   دان یور بهر و  ترند موفق ها سازماناز دینر  دود  محمایت 

 
 

، حساا و  5باایتر اسات  فاتیماا    هاا  ساازمان نسبت بچ دینار  
با عنایت بچ پیشینچ تحقیقان انجاام داد  کاچ     (2016محمد، 

تاوان دریافات کاچ     ذکر خواهد گردید و ادبیان موواوع ما   
 کاارآفرین   دخوایت   هاای  گا  ویژمنابع قادرن مادیران و   

وری نیروی انسان  اثرگاذار باداند    در بهر  توانند  مکارکنان 
 وری نیاروی انساان  و باچ تباع آن     بهار   جهات افا ای   لذا 

دو مقولااچ دارای اهمیاات فراواناا    اایاا ،موفقیاات سااازمان
وری آعنور کلیدی افا ای  مرفیات ناو    ین کارآفر .بادند  م

 ،6کاساتروگیوان    است ها آنم یت رقابت   و تحقق ها درکت
از طریاق فعالیات    تواناد   مسازمان (. 2011 و یراس، اوربانا

داکراله  و  باداد    پاذیر  یساک راعضای  ناوآور، فعاال و   
در مطالعان کارآفرین  محققان عوام  ماثثر   ،(1395کریم ، 

بر رفتار کارآفرینانچ را بچ سچ دستچ عوام  اجتماع ، محیط  و 
گساترد    طاور  باچ . مدل عوام  فردی کچ اند کرد فردی تقسی  

 هاای  ویژگ ، بر روی دود  مدناختچ  ها یژگ ومدل  عنوان بچ
 (.2006، 7گارول و آتساان  دارد  دخویت  کارآفرینان تمرک  

دخویت  در مقایسچ با سایر رویکردهای  های ویژگ رویکرد 
(. 2010، 9کروزیاک وپاویاک  دارد  کارآفرین  رواج بیشاتری  

کیاد دارد کاچ   أدخویت  بر ایا فروایچ ت  های ویژگ رویکرد 
دارند کچ نیروی  ی ها ارزشو  ها یدگا د، ها یژگ وکارآفرینان 
از  هاا  آنو موجاب تمیا     کناد   ما فاراه    ها آنمحرکچ برای 
پیشاینچ مطالعاان    (.2006گارول و آتساان،   دود   دینران م 

متفااوت    هاای  ویژگا  کچ کارآفرینان  کند  مکارآفرین  ادار  
ونااد دهااچ پاای ، برخاا     از (.2010، 9ماااتویوکدارنااد  

دخویت  کارآفریناان   های ویژگ روانشناسان درصدد کشف 
، محاور عماد  ایاا تحقیقاان را اننیا   پیشارفت،       برآمدناد 
، مخااااطر  پاااذیری، کاااانون کنتااارل و   نفاااس اعتمادباااچ
، تاجیااک مردانشاااه دهنااد    مااتشااکی   پااذیری مساائولیت

(. در تحقیق حاور پس از بررس  1393، اسماعیل  و مبارک 
مختلف و از  های یدگا دجامع مطالعان کارآفرین  کارکنان از 

 عناوان  بچزیر  های ویژگ دخویت ،  های ویژگ منظر رویکرد 
ماورد  دخوایت  کاارآفرین  کارکناان     های ویژگ  یها مثلفچ

انجام کارهاا  توفیق طلب ، یعن  تمای  بچ  .بررس  قرار گرفتند
  یتوفقامچ اوج ادن بارای رسیاا با  ممکاا دکاریاچ بهتاب
 
 
 

2. Pinnow 

4. Cho 

6. Castrogivani 

8. Kruzic & Pavic 

1. Hersey & Blanchard 

3. Erkutlu & Chafra 

5. Fatima 

7. Gurol & Atsan 

9. Matviuk 
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کنترل درون ، عقیاد  باچ    (.2010، 2و آیوبام  1اویکیتان 

و نچ عواما    است اینکچ وقایع نتیجچ عملکرد خود انسان

خالقیت، بچ (. 2009 دیلمک و آمارتا، ،3ارسالن  یط مح

، 4فارنهاام و بکتیاار    اسات  ناو  هاای  یشاچ اندمعن  خلق 

مخااطران حسااک    یرشپذ یعن ، پذیری ریسک (.2009

(. تحماا  ابهااام، یعناا  1393احماادپور داریااان ، دااد   

درست در ایاا   گیری تومی مبه  و  های یتموقعتحم  

، یعنا   طلبا   اساتقالل  (.2006گرول و آتساان،    ی،درا

باودن  کنترل دادتا بار سرنودات خاود و آقاای خاود      

 (.97، 1393احمدپور داریان ،  

( در تحقیاق خاود   1395کجور  مولح  و صالح  

قادرن مادیران و   مناابع   رسایدند کاچ بایا    بچ ایا نتیجچ

وجاود   دار معنا  وری نیروی انسان  رابطچ مثبات و   بهر 

نیاروی   وری بهر دارد و قدرن مدیران در سطح مناسب  

. ناام   کند  م بین  پی انسان  را در جامعچ مورد بررس  

( در تحقیق خود نشان دادند کاچ سابک   1395فروتا  و 

وری کارکنان تاأثیر دارد و روش   مدیریت  مدیران بر بهر 

ساطح مناساب     در کارکنان را وری بهر  تواند  ممدیریت  

 یناا بو  ، کریمیااان، حیااات . حسااین نمایااد بیناا  پاای 

 هاای  ویژگا  خود نشان دادند کچ بیا  یقدر تحق( 1390 

مخاااطر   یهااا کارکنااان  مثلفااچدخواایت  کااارآفرین  

 پذیری، مرک  کنترل درون ، توفیق طلب  و تحم  ابهاام( 

ی دار معناا  مثبات و  رابطااچنیااروی انساان    وری بهار  و 

  عبادالملک  و ، قنباری وجود دارد. نویری و لیاک بنا   

( در تحقیقاا  نشااان دادنااد کااچ رابطااچ مثباات و  1394 

دخوایت  کاارآفرین     هاای  ویژگا  بیا میا ان   دار معن 

داغل  آناان    وری بهار  مدیران و ابعاد آن باا عملکارد و   

( در پااژوه  خااود کااچ در 2000  5وگاا  وجااود دارد.

اقتواد حاپا انجام داد بچ ایاا نتیجاچ رساید کاچ یکا  از      

مدیریت و کنترل ساازمان  در   های یو د وری بهر عوام  

( نیاا  در مطالعااان خااود 2001  6آن کشااور اساات. باا 

 هااای یو داایافاات کااچ ماادیران و سرپرسااتان  کااچ از رد

، باچ مراتاب   اناد  نمود مناسب مدیریت  و نظارت  استفاد  

خاود دریافات   بهتری را از کارکنان  وری بهر عملکرد و 

( طا  تحقیقا  نشاان داد کاچ     1995اندرسون  . اند نمود 

دخویت  کارآفرین  از جملچ کنتارل درونا     های ویژگ 

باچ نقا  از   دارد  تاأثیر بسا ای     وری بهار  بر عملکرد و 

(. همیناایا مااک  1370 بازرگااان و حجااازی،  ساارمد،

(، 2005  9(، ویااالرد2003  یاادلماتاو(، 1994  7کساالیا

 ة( در مطالعان خود نشان دادند کچ رابطا 2004  9هاوارد

دخویت  کاارآفرین    های ویژگ مابیا  دار معن مثبت و 

 دارد.وری نیروی انسان  وجود  و بهر 

باارای ادامااچ حیااان و  هااا حاواار سااازماندر حااال 

 وری بهار  موفقیات بایاد بساتر را بارای      یسو بچحرکت 

ماورد   بیشتر آمااد  کنناد و در ایاا میاان مناابع قادرن      

دخواایت  کااارآفرین   هااای ویژگاا ماادیران و  اسااتفاد 

ما بایاد دیاد   ا؛ از عوام  تأثیرگذار بادد تواند  مکارکنان 

بااا کاادام  ها   قاادرت  و کارکنااان مادیران بااا وااچ ابا ار  

 وری بهار  توانناد   دخوایت  کاارآفرین  ما     های ویژگ 

هادف  را در سازمان تحقق ببخشاند  لاذا   نیروی انسان  

نیاروی   وری بهار  اری تپژوه  حاور ارائچ مدل ساخاز 

 هاای  ویژگا  مناابع قادرن مادیران و     بر اسااس  انسان 

تان دخویت  کاارآفرین  کارکناان در اداران دولتا  اسا    

باا توجاچ باچ مباان  نظاری       اسات کاچ  آذربایجان غرب  

پااژوه  و پیشااینچ تحقیقااان انجااام دااد  در داخاا  و  

 هااای یچفروااو  سااثاین ،ماادل مفهااوم  خااارج کشااور

 :تدویا گردیدحاور بچ درح ذی   پژوه 

 

2. Ayobami 

4. Furnham & Backtiar 
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 مفهومی پژوهش .1شکل 

 
 سؤاالت پژوهش

مناابع   بر اساس نیروی انسانی وری بهرهمدل ساختاری . 1
شخصیتی کارآفرینی کارکنان  های ویژگیقدرت مدیران و 

 کدام است؟
 یتو قابل استآیا مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش  .2

 ؟را دارداستفاده در جامعه مد نظر 
 

 پژوهش های یهفرض
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر قدرن قانون  بر . 1

 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر قدرن پاداش بر . 2

 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر قدرن اجبار بر . 3
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر قدرن مرجعیت بر . 4
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر قدرن تخو  بر . 5
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر توفیق طلب  بر . 6
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر کنترل درون  بر . 7
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر خالقیت بر . 9
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر حم  ابهام بر ت. 9
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر بر  پذیری ریسک. 10
 نیروی انسان  تأثیر دارد. وری بهر بر  طلب  استقالل. 11
 

 روش
 حاوار باچ   پاژوه   آماری و نمونه: ةروش پژوهش، جامع

در لحاظ هدف از نوع کاربردی و بچ لحااظ ماهیات و روش   

آمااری   ةهمبساتن  اسات. جامعا   -تحقیقان توصیف  یفرد
( اداران نفر 46713کارکنان  ( و نفر 259  یرانمدرا  پژوه 

اناد کاچ از جادول     دولت  استان آذربایجان غرب  تشاکی  داد  
نفار از کارکناان    392نفار از مادیران و    153مورگاان تعاداد   

در ایاا تحقیاق    درواقاع آماری انتخااک داد.    ةنمون عنوان بچ
محقق در دو طیف از افراد جامعچ دام  مدیران و کارکنان باا  

را انجاام داد  اسات    گیری نمونچآماری  ةتوجچ بچ حج  جامع
اساتان را   یها دهرستانکچ ابتدا پنق دهرستان از  صورن بدیا
پس از اداران دولتا   سا انتخاک نمود  و  ای خودچ صورن بچ

ای نسابت    طبقاچ  صاورن  باچ نمونچ آماری را  ها دهرستانایا 
 منظاور  باچ انتخاک نمود  است، همینیا یزم باچ ذکار اسات    

داد    آوری جماع  یها داد ، اف ار نرمدر  ها داد  وتحلی  تج یچ
کاچ   صاورن  بادیا میاننیا مقاب  ه  قرار گرفتناد   صورن بچ

کارکنان هر مدیر و یا ادار  در مقاب  پرسشنامچ  یها نامچپرسش
 ر بخ  خود قرار گرفتند.مدی
 

 سنجشابزار 
 ةاول پرسشانام  ةپرسشنام انسانی: وری نیروی بهره ةپرسشنام

کاچ توسا، هرسا      اسات آویاو(     انساان وری نیروی  بهر 
 26. ایاا پرسشانامچ دارای   ( توسعچ یافت1990  وگلداسمیت

تواناای :     انساننیروی  وری بهر  ةمثلفسثال است کچ هفت 
، حمایاات 4-7، درک و دااناخت: سااثاین  3-1سااثاین 

، ارزیااب :  12-15ساثاین  ، تمایا :  11-9سازمان : سثاین 
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، محای،: ساثاین   20-23ساثاین   :اعتبار ،16-19سثاین 
لیکرن مورد سنج  قارار   ی ها درج( را با طیف پنق 26-24
ماذکور توسا، واریب آلفااای     ةپایاای  پرسشانام   .دهاد   ما 

( ماورد تأییاد قارار گرفات     CR  یبا  ترککرونباخ و پایاای   
 ,905/0تواناای :     هاا  کاچ بارای تماام مثلفاچ     صورن بدیا

CR  717/0 𝛼  ،)و دااااااااااااااااااااااناخت درک :
 929/0,CR 799/0 𝛼  ،) حمایاااااااات سااااااااازمان :
 902/0,CR 905/0 𝛼  ،)  916/0:  تمایا, CR 756/0 

𝛼  ،) 957/0:  ارزیاب, CR 749/0 𝛼  ،) 932/0:  اعتباار, 

CR 793/0 𝛼 )،   :،926/0محااای, CR 791/0 𝛼 ) )
بااود  و تأییااد داادند. روایاا    7/0واارایب مااذکور بااایی 

مربوط تأیید ددند کاچ   یها آزموننی  با توجچ بچ  ها نامچپرسش
وری  در ایا پرسشنامچ، بهار  در انتهای ایا بخ  آمد  است. 

سثایت  مانند؛ بچ وچ اناداز  از کیفیات   نیروی انسان  توس، 
کار خود اطالع و آگااه  داریاد  و یاا باچ واچ میا ان درک       

اناداز     ،صحیح  از اهداف کااری خاود در ساازمان داریاد    
   گرفتچ دد  است.

مناابع   ةبعدی پرسشنام ةپرسشنام: منابع قدرت ةپرسشنام
کاچ ایاا پرسشانامچ     است( 1999  یخی دراقدرن هینکیا و 

قاانون :    یرانماد قادرن   ةمثلفسثال بود  کچ پنق  20دارای 
، 9-12، اجباار: ساثاین   5-9، پاداش: سثاین 1-4سثاین 

( را باا  17-20، تخو : سثاین 13-16مرجعیت: سثاین 
لیکارن ماورد سانج  قارار داد  اسات.        یا درجچ پنقطیف 

کرونبااخ و   پایای  ایا پرسشنامچ نیا  توسا، واریب آلفاای    
کاچ   صورن بدیا( مورد تأیید قرار گرفت CR  یب ترکپایای  

(،  CR 751/0 𝛼 ,945/0  قاانون    هاا  بارای تماام مثلفاچ   
 ,902/0(، اجباااار:   CR 707/0 𝛼 ,967/0پااااداش:  

CR 757/0 𝛼   :912/0(، مرجعیاات, CR 746/0 𝛼 ،) 
( ورایب مذکور باایی  (CR 915/0 𝛼 ,925/0:  تخو 

نیا  باا توجاچ باچ      ها نامچبود  و تأیید ددند. روای  پرسش 7/0
مربوط تأیید ددند کچ در انتهای ایا بخا  آماد     یها آزمون
هاای    در پرسشنامچ مذکور، منابع قدرن مدیران با گویچاست. 

بر کارکنان بایاد: ساطح حقاو      یرگذاریتأثنظیر؛ مدیر برای 
 هاا  آنرا اف ای  دهاد و یاا دارایط  فاراه  کناد کاچ        ها آن

 احساس اهمیت کنند، انداز  گرفتچ دد  است.

 ةپرسشانام  شخصیتی کارآفرینی: های ویژگی ةپرسشنام
دخویت  کارآفرین  باود   های ویژگ سنج   ةسوم پرسشنام
کارآفرین  مرک  دارهام اننلستان اقتباس دد   ةکچ از پرسشنام

ساثال باود کاچ دا  مثلفاچ       24است. ایا پرسشنامچ دام  
توفیاق طلبا :     کارکناان  ین کاارآفر دخوایت    هاای  ویژگ 

: سثاین خالقیت، 4-7: سثاین درون  کنترل، 3-1سثاین 
: سثاین پذیری ریسک، 12-15: سثاین تحم  ابهام، 11-9
( را باا طیاف پانق    24-26: ساثاین  طلبا   استقالل، 23-20
پایای  پرسشنامچ توسا، واریب   . سنجد  ملیکرن  ی ها درج

( مورد تأیید قرار گرفت CR  یب ترکآلفای کرونباخ و پایای  
 ,990/0  طلبا  توفیاق  هاا    کچ برای تمام مثلفچ صورن بدیا

CR 919/0 𝛼) ،   : 995/0کنترل درونا, CR 729/0 
𝛼 ) :795/0 ، خالقیاات, CR 991/0 𝛼 ):تحماا  ابهااام ، 
 956/0, CR 906/0 𝛼 ) ،پااااااذیری  ریسااااااک :
 903/0,CR 904/0 𝛼 ) ، 927/0  :طلبااا   اساااتقالل, 

CR 949/0 𝛼 )باود  و تأییاد    7/0مذکور بایی  یب( ورا
مرباوط   یهاا  آزموننی  با توجچ بچ  ها نامچددند. روای  پرسش

 ةدر پرسشانام تأیید ددند کچ در انتهای ایا بخ  آمد  است. 
 یار نظهاای    دخویت  کارآفرین  کارکنان، با گویچ های ویژگ 

روم و یا هننام تعییا هدف  خیل  ک  در رؤیا و خیال فرو م 
سخت را انتخاک  یها هدف ده   مترجیح  های  یتفعالبرای 
 الذکر انداز  گرفتچ دد  است. فو  های ویژگ کن ، 

از نظر روای  از سچ جنبچ بررسا  دادند؛ در    ها نامچپرسش
دک  ماهری توس، دو نفار از   بر اساسبحث روای  صوری 

ونچ بررس  و اصاالح  مز اعضای نااساتید مدیریت و وند نفر 
برای هر  CVRو  CVI یها فرمگردیدند. از نظر روای  محتوا 

نفر از خبرگاان داد  دادند    12پرسشنامچ تهیچ ددند و بچ  سچ
 79/0بچ ترتیب بایی  CVRو  CVIاز اصالح، مقادیر کچ بعد 

ددند کاچ نشاان از داداتا روایا  محتاوای       محاسبچ 66/0و 
و نهایتااً در بحاث روایا     ( 1975، 1یوداچ بود   ها نامچپرسش

پاس از   هاا  نامچیا  واگارای پرسشا   ساز ؛ روای  همنرا و روا
 ها یافتچبررس  و تأیید ددند کچ در بخ   ها نامچی  پرسشتکم
با توجچ بچ  ها نامچو اما پایای  پرسش ادار  خواهد دد ها آنبچ 

 وراکاچ مورد تأییاد قارار گرفات     آمد  دست بچورایب آلفای 
 د اباد 7/0ر از ااگر وریب آلفای کرونباخ بیشت دود  مگفتچ 
 
  1. Lawshe 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 69... /  کارکنان ینیکارآفر یتیشخص یها یژگیو و رانیمد قدرت منابع ریتأث یبررس بهره یساختار مدل  

. (1957، 1کرونباخاست  اب ار از پایای  قاب  قبول  برخوردار 
مها  در   یهاا  دااخ  کاچ یکا  از   همینیا پایای  ترکیبا   

مورد بررسا  قارار    استبررس  پایای  اب ار در مدل مد نظر 
حذف سثایت  کاچ  ، یریگ انداز اصالح مدل  گرفت و پس از
مادل   ةاجارای دوباار   و بود 7/0کمتر از  ها آنبارهای عامل  

متغیرها باایتر از  برای تمام ( CR  مقدار ،(CFA  گیری انداز 
در مادل ماد    یاری گ انداز بود و نشاننر ایا بود کچ اب ار  7/0

 (.2006، 2همکااران  و هیار اسات   نظر دارای پایای  مناساب  
مااورد  Smart pls2 هااایاف ار ناارمبااا اسااتفاد  از   هااا داد 

 یاتار  موفقیک  از  توان  مرا  Plsقرار گرفتند.  وتحلی  تج یچ
خاصا    طاور  باچ انست کاچ  د ساختاریهای معادین اف ار نرم

 یهااا داد و همیناایا باارای  200باارای تعااداد نمونااچ زیاار  
و توانااای  اجاارای برنامااچ باارای  رود  مااغیرنرمااال بااچ کااار 

پرسشنامچ حت  تک سثال  را دارد و با روش حداق  مربعان 
بلک، بابیا، اندرساون   ،3 هیر پردازد  مج ئ  بچ بررس  مدل 

هااای اف ار ناارمدیناار  نیاا  ماننااد  Plsدر (. 2006 و تاتهااام،
؛ مادل  دود  ممعادین ساختاری دو مدل بررس   سازی مدل
ن مدل بیرون  ها   آتحلی  عامل  تأییدی( کچ بچ   گیری انداز 
تحلی  مسیر( کچ باچ آن مادل     یساختارو مدل  دود  مگفتچ 

پاس از بررسا  مادل     بایست  م. محقق دود  مدرون  گفتچ 
مادل سااختاری( اگار       درونا دل مبیرون  و قب  از اجرای 

ترکیب  بود  ةآزمون واگر پرسشنام 17نامچ انعکاس  بود پرسش
 آزمون را تست نماید تا از نتایق اطمینان حاص  نماید. 21
 

 ها دادهروش اجرا و تحلیل 
در دو سااطح آمااار توصاایف  و اسااتنباط  مااورد      هااا داد 

قارار گرفتناد. در ساطح توصایف  از جاداول       وتحلی  تج یچ

 فراوان  و درصد فراوان  استفاد  داد و در بخا  اساتنباط    
معادین سااختاری   سازی مدلاز  ها داد  وتحلی  تج یچجهت 

باا   ها ی تحلبچ روش حداق  مربعان ج ئ  استفاد  دد. کلیچ 
 انجام دد. Smart Pls2 و Spss اف ار نرم
 

 ها یافته
نی  نشان  1کچ در جدول  طور همان در بخ  بررس  توصیف 

کااچ از باایا   آن اسااتنتااایق حاااک  از   داد  دااد  اساات، 
 درصاد  74منابع قادرن مادیران    ةنامبچ پرسش دهندگان پاسخ
و بیشتریا فراوان  در رد  سن   بادند  مزن  درصد 26مرد و 

. ماادرک تحواایل  اکثاار اسااتسااال  50تااا  40مربااوط بااچ 
. رداتچ  اسات تر ( کاردناس  و باای درصد 90  دهندگان پاسخ

ماادیریت و ردااتچ  دهناادگان پاسااخاز  درصااد 34تحواایل  
و سانوان   اسات غیار مادیریت     ها آناز  درصد 66تحویل  
و  استسال بچ بایتر  15 دهندگان پاسخاز  درصد 70خدمت 
نیروی انساان  و   وری بهر بچ پرسشنامچ  دهندگان پاسخاز بیا 
 75زن و  درصد 25دخویت  کارآفرین  کارکنان  های ویژگ 
و بیشتریا فراوان  در رد  سان  مرباوط    بادند  ممرد  درصد
( درصاد  90  دهنادگان  پاساخ سال اسات. اکثار    40تا  30بچ 

از  درصاد  19دارای تحویالن کاردناس  و باایتر هساتند،   
از  درصاد  91و  بادند  مدارای ردتچ مدیریت  دهندگان پاسخ
از  درصد 70 یبایبادند و  دارای ردتچ غیر مدیریت  م  ها آن

 .بادند  مسال بچ بای  5دارای سنوان خدمت  دهندگان پاسخ
 
 

 

 توصیفی پژوهش های شاخص. جدول فراوانی 1جدول 

 کارکنان مدیران کارکنان مدیران
 فراوان   درصد( متغیرها فراوان   درصد( متغیرها

 25 جنسیت  زن( 74 جنسیت  زن(
 75 مرد(  جنسیت 26 مرد(  جنسیت

 19 مدیریت(  تحویل ردتچ  34 مدیریت(  تحویل ردتچ 
 91 غیر مدیریت(  تحویل ردتچ  66 غیر مدیریت(  تحویل ردتچ 
 75 پنق سال بچ بای(  خدمتسنوان  70 پان د  سال بچ بای(  خدمتسنوان 
 90 کاردناس (زیر   تحویل مدرک  20 زیر کاردناس (  تحویل مدرک 
 10 بایی کاردناس (  تحویل مدرک  90 بایی کاردناس (  تحویل مدرک 

 
 2. Hair & et al 1. Kronbach 

3. Hair & et al 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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 بر اساس نیروی انسانی وری بهرهمدل ساختاری اول: سثال 
شخصایتی کاارآفرینی    هاای  ویژگیمنابع قدرت مدیران و 

 کارکنان کدام است؟
مادل سااختاری    ةو ارائپاسخ بچ سثال اول پژوه   برای

( یاا هماان   تحلی  عامل  تأییادی   گیری انداز ابتدا باید مدل 
گاردد  مدل بیرون  تحقیق بررس  و در صورن نیااز اصاالح   

حذف گردد( و  است 7/0کمتر از  دان  عاملسثایت  کچ بار  
یزم  یها آزمونانعکاس  هستند  ها نامچبا توجچ بچ اینکچ پرسش

 با توجچ باچ نظار هیار    پژوه تست و تأیید گردد کچ در ایا 
مادل   یها آزمون( تمام 2006تاتهام  بلک، بابیا، اندرسون و 

در ادامچ بچ برخ   کچ انعکاس  اجرا و تأیید گردید گیری انداز 
اولایا آزماون انجاام داد       .داود   مدار  ا ها آن یاتر مه از 

 اسات ها( متغیربودن سثاین  یبعد تکبودن  نا مآزمون ه
، ورایب بارهای عاامل  و  گیری انداز بررس  مدل کچ هننام 
کچ در داک    طور همانآمد و  بچ دستورایب  اای یمعنادار

سااثاین دوم از قاادرن اجبااار و  ؛داد  دااد  اساات نشااان 1

از مثلفااچ توفیااق طلباا  و  وهااارمو سااثال  طلباا  اسااتقالل
اعتبار بچ علت  ٔ  مثلفچو همینیا سثال سوم از  پذیری ریسک

از ادامچ کار حذف دادند و   7/0از  دان  عاملپائیا بودن بار 
 بدیا ترتیب درط همنا بودن سثاین متغیرها رعایت داد. 

ی بارهای عامل  بود کچ پس از بررسا   دار معن بعدی  آزمون
انعکاس  اولیچ در حالات نخساتیا وارایب     گیری ز اندامدل 

ی ایاا وارایب ها  بررسا  دادند کاچ       دار معن استاندارد، 
 یهاا  آزماون از  پس بودند. دار معن خودبختانچ تمام ورایب 

روای  همنرا و روای  واگرا انجام داد   یها آزمون الذکر فو 
 ،باود  7/0کچ برای تأیید روای  همنرا بارهای عامل  بایتر از 

( کاااچ از جملاااچ AVE  میااااننیا واریاااانس اساااتخراج  
همنرایاا  سااثاین یااک  کننااد  یااانباصاال   یهااا داااخ 

بود و نهایتااً دارط    5/0پرسشنامچ است برای هر متغیر بایی 
 پژوهشانر ( ها  توسا،   CR>AVEسوم روای  همنرا ها    

 .استقاب  مشاهد   2بررس  و تأیید گردید کچ در جدول 

 
 . میاناین واریانس استخراجی و پایایی ترکیبی برای متغیرهای پژوهش2جدول 

 AVE CR متغیرها AVE CR هامتغیر

 903/0 756/0 پذیری ریسک 945/0 541/0 قدرن قانون 

 927/0 766/0 طلب  استقالل 967/0 645/0 قدرن پاداش

 905/0 661/0 توانای  902/0 515/0 قدرن اجبار

 929/0 652/0 دفافیت 912/0 675/0 قدرن مرجعیت

 902/0 602/0 سازمان  925/0 752/0 قدرن تخو 

 916/0 590/0 تمای  990/0 752/0 توفیق طلب 

 957/0 597/0 ارزیاب  995/0 757/0 کنترل درون 

 932/0 614/0 اعتبار 795/0 695/0 خالقیت

 926/0 604/0 محی، 956/0 775/0 تحم  ابهام

 
آزماون   لاچ روای  واگرا در ایا تحقیاق از جم  یها آزمون

کر بود کچ قبا  از اجارای   روی نرو آزمون فور  بارهای عرو
مدل درون ( انجام داد و تأییاد گردیاد لاذا       یساختارمدل 

مدل  ،ارائچ نماید plsمحقق اجاز  یافت تا مدل ساختاری را با 

نماای  داد  داد     2داک   اصالح دد  تحقیق در  ساختاری
ی نیا   دار معن مدل ساختاری تحقیق از لحاظ  همینیا است
 .گردیدو تأیید  بررس  پژوهشنرتوس، 
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 عکاسی اصمح شده در حالت ضرایب استانداردنساختاری امدل : 2شکل 

 

 اسات آیا مدل ارائه شده دارای نیکویی برازش  سثال دوم:
 ؟را دارداستفاده در جامعه مد نظر  یتو قابل

برای پاسخ بچ سثال سوم پژوه  در خواو  بررسا    
نیکوی  برازش مدل و قابلیت تعمی  آن بچ ک  جامعچ آمااری  

سااختاری در رویکارد    یهاا  مدلبرای ارزیاب  باید گفت کچ 
 بینا   پای  حداق  مربعان ج ئ ، بررسا  تواناای  مادل در    

R  متغیرهای وابستچ
Q  ( و بررس  کیفیات مادل  2

باچ کاار    (2
R کچ در تحقیق حاوار  رود  م

Qو  526/0برابار   2
برابار باا    2

R. نکتچ وروری ایاا اسات کاچ مقادار     است 510/0
بارای   2

مستق   یها ساز و در مورد  دود  موابستچ محاسبچ  یها ساز 
مقدار ایا معیاار صافر اسات و هار واچ ایاا مقادار بارای         

 قوی بودنوابستچ در یک مدل بیشتر بادد، نشان از  یها ساز 
R آمد  دست بچمدل ساختاری است. از مقدار 

 آید  برمونیا  2

دخویت  کارآفرین  کارکناان   های ویژگ کچ ایا مقدار برای 
Q دااخ   از متوس، قرار دارد. سطح بایی

2  Comunality )
معادین ساختاری  در مدلمدل  کیفیتبرای ارزیاب   توان  م

، پورزارعو  ، محمدیرحیم کرد  استفاد   pls های ی تحلدر 
(. ایا داخ  خود بچ قسمت داخ  اداتراک  و  16، 1395

Q داخ  . مثبت بودندود  مداخ  اف ونن  تقسی  
باچ   2

و کیفیات   گیری انداز کیفیت مطلوک مدل  دهند  نشانترتیب 
کچ با توجچ باچ   (2005، 1کالیااست  مطلوک مدل ساختاری 

توان گفت کچ مادل   برای مدل تحقیق حاور م  510/0مقدار 
. همینیا برای ارزیااب   استارائچ دد  دارای کیفیت مناسب 

اساتفاد    (Gof  از داخ  pls های ی تحلنیکوئ  برازش در 
برازش مدل  ارزیاب  کیفیت و یها داخ  3جدول  ،دود  م

و سچ  (Gof  . با توجچ بچ مثبت بودن داخ دهد  مرا نشان 

 1. Kleine 
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مقادیر وعیف، متوسا،   عنوان بچکچ  36/0و  25/0، 1/0مقدار 
، 1 گایفا و اساتراک   معرفا  داد  اسات    Gofو قوی بارای  

داخ  برازش در مدل برای  517/0مقدار و حوول  (2005
و  ، مدل از برازش قوی و مناسب  برخوردار استدد اصالح 

یزم باچ ذکار    .قاب  تعمی  بچ ک  جامعچ آماری بادد تواند  م
 گیاری  انداز ( هر دو مدل Gofداخ  نیکوی  برازش   است

معیااری بارای    عنوان بچو  دهد  مو ساختاری را مد نظر قرار 
 .رود عملکرد ک  مدل بچ کار م  بین  پی 

 
 . برازش مدل کلی پژوهش3جدول 

 R
2 

Comunality Gof 
  510/0 526/0 نیروی انسان  وری بهر می ان 

 517/0 - - رین  کارکنانفکارآ های ویژگ منابع قدرن مدیران و 

 
 پژوهش های یهفرضآزمون 

پاس از بررسا    پاژوه    هاای  یچفرونتایق مربوط بچ آزمون 
دخویت  کاارآفرین    های ویژگ تأثیر منابع قدرن مدیران و 

نشاان داد    4، در جادول  نیروی انساان   وری بهر کارکنان بر 
 دد  است.

 

 نیروی انسانی وری بهرهتحقیق بر  یرهایمتغخمصه نتایج آزمون اثر  .6جدول 
 نتیجه یدار معنیسطح  رگرسیونضریب  مؤلفه

 اثر ندارد 490/1 -153/0 قدرن قانون 
 اثر ندارد 0431/1 194/0 قدرن پاداش
 اثر ندارد 299/0 -237/0 قدرن اجبار
 اثر دارد 0453/4 412/0 قدرن مرجعیت
 اثر دارد 905/3 249/0 قدرن تخو 
 اثر دارد 251/3 399/0 توفیق طلب 
 اثر ندارد 920/0 0151/0 کنترل درون 
 اثر ندارد 943/0 0165/0 خالقیت
 اثر دارد 761/3 256/0 تحم  ابهام

 اثر دارد 97/2 219/0 پذیری ریسک
 اثر ندارد 732/0 095/0 طلب  استقالل

 
 قادرن مرجعیات   دهاد   ما نشاان   آماد   دسات  باچ تایق ن
 045/4=, t421/0=β ) 905/3تخوا    و=, t249/0=β ) از

 وری بهار  در  دار معنا  قادرن مادیران تاأثیر مثبات و      منابع
نیروی انسان  دارند و قادرن مرجعیات بیشاتریا اثار را در     

دخوایت    هاای  ویژگا  و از  نیاروی انساان  دارد   وری بهر 
  طلباااا هااااای توفیااااق مثلفااااچ ،کااااارآفرین  کارکنااااان

 905/3=,t249/0=β)  761/3ابهاام   ، تحم=, t256/0=β )و 

دار  تأثیر مثبات و معنا   ( t219/0=β ,=970/2  پذیری ریسک
توفیااق طلباا   ةمثلفاانیااروی انسااان  دارناد و   وری بهاار بار  

، لذا باا توجاچ   دارد نیروی انسان  وری بهر بیشتریا اثر را در 
و دها  پاژوه     بچ نتایق فرویان وهارم، پنج ، دش ، نه 

R تأیید و مابق  تأیید ننردید.
 526/0برابر باا  در ایا تحقیق  2

 هاای  ویژگا  قادرن مادیران    مناابع بود بدیا معن  کچ کاالً  
نیااروی انسااان  را  وری بهاار % از 6/52کااارآفرین  کارکنااان 

 33/0، 19/0و ایا مقدار با توجچ سچ مقدار  کنند  م بین  پی 
ماالک بارای    عناوان  بچ( 2006  یرهتوس، دد   ارائچ 67/0و 

 .استطح متوس، بچ بای مقادیر وعیف، متوس، و قوی، از س
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 گیری نتیجهبحث و 
وری نیاروی   پژوه  حاور با هدف ارائچ مدل ساختاری بهر 

دخویت   های ویژگ انسان  بر اساس منابع قدرن مدیران و 
کارآفرین  کارکنان در اداران دولت  استان آذربایجاان غربا    
دک  گرفت. پژوهشنر جهت پاسخ باچ ساثال اول پاژوه     

را   تحلیا  عاامل  تأییادی(   پاژوه    گیاری  انداز ابتدا مدل 
 هاا  آنمورد بررس  قرار داد و با حذف سثایت  کچ بار عامل  

را اصاالح   گیری از اندبود در مرحلچ اول مدل  تر ییاپا 7/0از 
نمود و پس از اطمینان از برازش مدل مذکور، مدل ساختاری 

داری  پژوه  را ارائچ نمود کچ با توجاچ باچ معنا     ةدد اصالح
ورایب، مدل ساختاری تحقیاق ماورد تأییاد قارار گرفات و      

 جهات  پژوهشنر بچ بررسا  ساثال دوم پاژوه  پرداخات.    
در مادل   پاسخ باچ ساثال دوم پاژوه ، وارایب اساتاندارد     

ی وارایب ماذکور ماورد    دار معنا  ساختاری اصالح دد  و 
 ،آماد   دسات  باچ بررس  قرار گرفت کچ باا توجاچ باچ مقاادیر     

مناابع قادرن مادیران، قادرن     مشخ  گردید کاچ در بایا   
دخواایت   هااای ویژگاا مرجعیاات و تخواا  و در باایا  

 پذیری ریسکتوفیق طلب ، تحم  ابهام و  ،کارآفرین  کارکنان
نیاروی انسااان    وری بهار  در  دار معناا ثبات و  تاأثیر م  دارای

و قدرن مرجعیت از منابع قدرن مادیران و توفیاق    بادند  م
را در  نق دخویت  کارآفرینان بیشتریا  های ویژگ طلب  از 

حاوار   پاژوه  نتایق  .دنباد دارا م  وری نیروی انسان  بهر 
کجاور  خوو  با نتایق تحقیق مولح  و صاالح    یادر ا
هاااروارد ( و 2000باا    ،(1395  و فااروتا(، نااام  1395 
( همخوان  دارد زیرا کچ در اکثر ایا تحقیقاان نقا    2004 

دخوایت  کاارآفرین     هاای  ویژگا  منابع قادرن مادیران و   
انسان  تأیید دد  اسات و نقا     یوری نیرو کارکنان بر بهر 

دخوایت  از   های ویژگ قدرن مرجعیت و تخو  و نق  
 بینا   پای  در  تحم  ابهامو  پذیری ریسک، طلب  جملچ توفیق

ماورد تأییاد باود      یقاان اکثر تحقنیروی انسان  در  وری بهر 
با نتایق حساین  و   آمد  دست بچیزم بچ ذکر است نتایق  .است

ج ئا    ی هاا  تفااون ( 1995اندرساون   ( و 1390همکاران  
باچ متفااون باودن     تواناد   ما  ها تفاوندادت کچ وجود ایا 

 جامعچ آماری و فرهنگ حاک  بر جوامع مورد مطالعچ برگردد.
نشاننر ایا است کچ مدیران  کچ از قادرن   آمد  دست بچ یقنتا

را صادیق،   هاا  آنمرجعیت برخوردارند، بچ عباارت  کارکناان   
و همینایا متخوا  و کااردان     دانند  م رازدارو  دار امانت

 یا ارزناد  نیروی انسان  نقا    وری بهر در اف ای   بادند  م
دارند و ایا امر منطق  است کچ اگر کارکناان اطمیناان یابناد    

فاردی ییاق، کااردان و     کناد   ما را هدایت  ها آنمدیری کچ 
در قباال ساازمان و    استدارای خووصیان دخویت  مثبت 

ایا مسئولیا عملکارد بهتاری از خاود نشاان خواهناد داد و      
یافات. همینایا باا توجاچ باچ       اف ای  خواهد دان یور بهر 
دارای  و پاذیر  یساک ر، وجود کارکنان توفیاق طلاب،   ها یافتچ

بیشتر خواهاد داد،    وری بهر تحم  ابهام در سازمان موجب 
مثال افراد و کارکنان توفیاق طلاب همیشاچ باچ فکار       عنوان بچ

و لاذا ونایا ادخاصا      باداند   ما موفقیت و ارتقاء خوی  
 یهاا  قلاچ کارها را بچ نحاو احساا انجاام خواهناد داد و باچ      

موفقیت در حال حرکت خواهند باود فلاذا ها  خاود را باچ      
نهایتاااً  .را سازمانشااانو هاا   سااازند  مااموفقیاات رهنمااون 

بررسا   و  پژوهشنر جهت پاساخ باچ ساثال ساوم پاژوه      
معاچ آمااری،   قابلیت تعمی  و استفاد  از مدل ارائچ دد  در جا

برازش مدل در رویکرد حداق  مربعاان ج ئا     یها داخ 
را مورد بررس  قرار داد؛ نتایق ایا بخا  از پاژوه  نشاان    

باچ   تواناد   مداد کچ مدل مدنظر دارای برازش مناسب بود  و 
با توجچ بچ تحقیقان متعدد  ک  جامعچ آماری تعمی  داد  دود.

 یریکاارگ  باچ باا   توانند  م یراننمود مدانجام دد ، باید اذعان 
صحیح منابع قدرن و اب ارهای در اختیاار خاود در کارکناان    

را مطابق خواست و اهاداف ساازمان    ها آننفوذ کنند و رفتار 
وری  بهار   امروز  (.1396مالحسین  و کهنوج ، دهند  تغییر 

و کارای ، ارزدمندتریا جاینا  را ن د مدیران دارد و همچ در 
مادیران   یهاا  تالشبیشترند و   اثربخشجستجوی کارای  و 
تا ثباان ساازمان را در دنیاای    گیرد   مدر همیا راستا دک  

 (.1390و احمادی،  الاوان    یناد نماپررقابت اماروز تضامیا   
در اختیاار   یهاا  قدرناب ار و  کارگیری بچبا  توانند  ممدیران 

خواست  مطابقرا  ها آنخود در کارکنان نفوذ کرد  و عملکرد 
با  ها سازمانغییر دهند، در دنیای امروز بقاء و حیان خوی  ت

کارای  و اثربخشا  نیاروی انساان  گار  خاورد  اسات، بار        
 هاا  ساازمان همنان عیان است کچ منبع اصل  بقااء و توساعچ   

بهینچ از  یریگ بهر و ایا امر وابستچ بچ  است وری بهر اف ای  
منابع و امکانان توس، نیروی انسان  در جهت نی  بچ اهداف 

 های ویژگ از طرف دینر تقویت  سازمان است. یها آرمانو 
بخشا  از سااخت    عناوان  باچ دخویت  کاارآفرین  کارکناان   

 وری بهر یک استراتژی مناسب برای گسترش  ها آندخویت  
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ساطوح   در وری بهار  نیروی انسان  اسات و موجاب ارتقااء    
احمادپور داریاان ،   است  مختلف فردی، گروه  و سازمان  

  و حفا  و رداد آن هادف اصال     وری بهر (. اف ای  1376
نشاننر تغییر است و تغییر را  وری بهر فرآیند ، مدیریت است

فرآیناد   آورد درتوان باا صادور حکا  و دساتور پدیاد       نم 
ماد  آوری باید زمینچ یزم را فراه  نمود و کارکنان را ه   بهر 
تاوان تاابع  از    نیاروی انساان  را ما     وری بهر  درواقع. کرد

مدیریت و هدایت زیردستان بچ اساتفاد  بیشاتر از اساتعداد و    
در پایاان باا    (.1395نام  و فاروتا،  دانست   هایشان ی توانا
و افا ای    واعیت جهت بهباود و  آمد  دست بچوجچ بچ نتایق ت

در اداران مااورد مطالعاچ پیشاانهاد   وری نیااروی انساان   بهار  
 :گردد  م

با توجاچ باچ تاأثیر قادرن مرجعیات و تخوا  در       . 1
باا اساتفاد  از    مادیران ایاا اداران  وری نیروی انساان    بهر 

قدرن مرجعیت خوی  کچ با جلب اعتماد کارکنان از طریاق  
موجااب  ،و صااداقت بااچ هماارا  اساات یدار اماناات، یرازدار

تقویت ارتباط مثبت با کارکنان دوند و احساس مثبت نسابت  
 وسایلچ  بادیا در کارکنان ایجاد نمایند تا را بچ خود و سازمان 

. همینیا پیشانهاد  اف ای  پیدا کند ها آن یور بهر عملکرد و 
 بااا اسااتفاد  از قاادرن تخواا  خااوی   گااردد کااچ   ماا 
یزم را در مواقع خا  بچ کارکنان ارائچ دهند و  های ی راهنما
موجب تقویت ارتباط خود با کارکنان داد  و باا    وسیلچ بدیا

وری بیشاتر فاراه     توانمندسازی آنان زمینچ یزم بارای بهار   
 سازند.
 از قادرن  مدیران جامعچ مورد بررس  دود  مپیشنهاد . 2

اجبااار خااوی  بکاهنااد و در مواقااع نیاااز از قاادرن قااانون  
و در خوو  قادرن   استفاد  نمایند ح  را  یاآخر عنوان بچ

استفاد  کنند کاچ بارای    ی ها پاداشپاداش ه  سع  نمایند از 
وری  بهار   مقادمان  وسایلچ  بادیا کارکنان با ارزش هستند تا 

 .را فراه  آورندبیشتر نیروی انسان  
 های ویژگ در خوو   آمد  دست بچبا توجچ بچ نتایق  .3

 هاای  ویژگا  ؛ داود   مدخویت  کارآفرین  کارکنان پیشنهاد 
در کارکناان از   پاذیری  ریساک توفیق طلب ، تحما  ابهاام و   

تقویت دود و مدیران در ایا ماورد   مناسب یها برنامچطریق 
اقاع  وگاذاری، یااری در م   بچ کمک کارکنان بیایند و با هادف 

در  هاا  یژگا  ودرای، ابهام باعاث تقویات ایاا    سخت و در 

نیروی انسان  را افا ای    وری بهر ن آکارکنان دوند و بچ تبع 
 دهند.
با توجچ بچ تعریفا  کاچ از دخوایت     گردد  مپیشنهاد  .4
در استخدام کارکناان توسا، ایاا     وراثت + محی،(دود   م 

اداران اهتمام یزم بچ عم  آید و توجچ دود کچ در اساتخدام  
دخویت   های ویژگ و گ ین  کارکنان، متقاویان  کچ دارای 

زیارا برخا    ؛ باداند در اولویات قارار گیرناد     ما   کارآفرین 
آورند  را کارکنان در بدو ورود با خود بچ سازمان م  ها یژگ و

 طاور  باچ را  هاا  یژگا  ورادی انتخاک دوند کچ ایا حال اگر اف
بالقو  در بدو ورود داداتچ باداند در اداماچ را  تقویات ایاا      

صاورن خواهاد گرفات و باچ تباع آن       تار  آساان  هاا  یژگ و
 وری نیروی انسان  نی  اف ای  خواهد یافت. بهر 
ن آو حفا  رداد    وری بهار  با توجچ بچ اینکچ اف ای   .5

هدف اصال  مادیریت اسات و ایجااد بساتر مناساب بارای        
است، باچ   وری بهر دستیاب  بچ عملکرد بایتر، اساس مدیریت 

در انتخاک رؤسای اداران  دود  ممدیران ک  اداران پیشنهاد 
 یتمرجع ناز افرادی استفاد  نمایند کچ دارای قدر ها بخ و 
رباچ و  تجتخوا    و رازدار( و قدرن  دار امانت، گو راست 

وری و  مناسب را برای بهار  بستر  وسیلچ بدیادان ( بادند تا 
فاراه  نمایناد. همینایا پیشانهاد      ردد آن در نیروی انسان 

اساتفاد     کلیدی اداران نی  از کارکناان  یها پستدر  دود  م
توفیاق طلبا ، کنتارل ابهاام و      هاای  ویژگا  دود کاچ دارای  

بیشتر  کارای  و اثربخش با  وسیلچ بدیابادند تا  پذیری ریسک
 گوناچ  ایاا ، زیارا کاچ   یابدنی  اف ای   ها آن وری بهر  در امور،

و موجب موفقیات   کنند  مافراد از منابع سازمان بهتر استفاد  
 .دوند  مخود و سازمانشان 

 
 منابع

تعاااریف، نظریااان و » ین کااارآفر .(1393 .احماادپور داریااان ، م
 انتشاران پردیس. :تهران .«النوها

مناساب بارای    یاساتراتژ  ین کارآفر .(1376  .احمدپور داریان ، م
 .77، دمار  یرتدب .وری بهر اف ای  
 .بیناا ، ک و جعفاار ،حیااات  ؛.ف .؛ کریمیااان، مآ .حسااین ، س

دخوایت  کارآفریناناچ    های ویژگ بررس  رابطچ بیا  .(1390 
مطالعاچ ماوردی کارکناان       انساان نیروی  وری بهر کارکنان و 

مناابع   یریتماد  .ستادی درکت نفت فالن قار  استان تهاران( 
 .159-176(، 9 3، انسان  در صنعت نفت
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معادین ساختاری باا   سازی مدل .(1392  .؛ روازاد ، آ.داوری، ع
 تهران: انتشاران جهاد دانشناه . .اس آلپ   اف ار نرم

علاا   ة، ترجماارفتااار سااازمان   مبااان .(1396 .پ .رابیناا ، اس
 یهاا  پاژوه  تهاران: دفتار    .پارسائیان و سید محماد اعرابا   

 فرهنن .
ثیر اقدامان تأ. (1395 .پور زارع،   ؛ ومحمدی، ج .؛آ .رحیم ، ف

پاذیری مناابع    مدیریت منابع انسان  تعهاد محاور بار انعطااف    
، بهباود تحاول(    یریتماد  مطالعاان  .انسان  و م یت رقاابت  

25 92 ،)99-122. 
 ؛ وآصااادق ،  .؛عباادالمناف ، س .؛ح .صاافرخان ، م .؛رحیماا ، م
 وری بهر رابطچ بیا منابع قدرن مدیران و . (1393 .ر ،محمدی

 مجلاااچ منتخاااب کردساااتان،  هاااای یمارساااتانبکارکناااان 
 .279-269(،3 2،صدرا

 در سااازمانرفتارهااای سیاساا    یریتمااد .(1396 .روااائیان، ع
 انتشاران سمت.: تهران .سازمان  پیشرفتچ( رامدیریت رفت 

فاردی و   وری بهار  موانع و عواما  انساان    . (1379  .ساعتی ، م
، دور  پانج ،  تحاول اداری  ةمجل. دولت  یها سازماندغل  در 
 .19دمار  
تحقیق در  یها روش .(1392  .آ، یو حجاز. ؛ بازرگان، ع.سرمد، ز
 انتشاران آگا .: تهران .م رفتاریلوع

النوی رواب، سرمایچ اجتماع   .(1395 .کریم ، ف ؛ ودکراله ، ح
کارآفریناناچ کارکناان دارکت     هاای  ی گراو مدیریت دان  با 
 .125-140(، 36 9، وری بهر  یریتمد .صنایع کاد  اصفهان

تفکر با مناابع   یها سبکرابطچ . (1392 .آ.و پوروقاز، ع.آمحمدی، 
پژوهش  رهیاافت  ناو    -علم  فولنامچ .قدرن مدیران مدارس
 .1170-139(، 3  4، در مدیریت آموزد 

. (1393 .ح.مباارک ، م  ؛ وآ.تاجیک اسماعیل ، ع .؛م.مردانشاه ، م
بررس  استعداد کاارآفرین  در دانشاجویان ورودی و خرجا     

دولتاا   یهااا دانشاانا موردمطالعااچ:    دولتاا یهااا دانشااکد 
 .755-771(، 4  7، توسعچ کارآفرین . مازندران(
ارتباط قدرن مدیران  .(1395  .صالح  کجور، ع ؛ وآ.مولح ، ع

در اداران ورزش    انساان نیروی  وری بهر و مدیریت زمان با 
 .45-52(، 10 1،پژوه  مل . و جوانان استان مازندران(

 گانااچ پانق بررسا  منااابع   .(1396 .کهنااوج ، ک ؛ ومالحساین ، ع 
دولت  دهرستان  یها سازمانقدرن مدیران با تعهد کارکنان در 

 .117-132(، 1 1، توسعچ و سرمایچ ةمجل .رفسنجان
 ةترجماا . رفتارسااازمان .(1396 .وگااریفیا، ر .گ .گ مورهااد،

غالمروااا معمااارزاد ، تهااران: انتشاااران  ساایدمهدی الااوان  و
 مروارید.

 وری بهار  النوی ساختاری  ةارائ .(1394 .آ .آصادق ،  ؛ ونام ، ف
سااارمایچ اجتمااااع  و سااارمایچ فکاااری در    بااار اسااااس 

(، 2  6، ناو در مادیریت آموزدا     یاافت  ره .وپرورش آموزش
164- 147. 
نظاارت    یهاا  سابک بایا   ةرابط .(1395 .ح.تا، مروف ؛ ونام ، ف

کارکنان در کانون پرورش فکری کودکان و  وری بهر مدیران با 
 .31-42(، 4  3 ،پژوهشنر. نوجوانان

 .(1394 .عبادالملک ، ش  ؛ وقنباری، س .؛ آ.نویری ولیک بن ، ف
عملکارد   وری بهار  دخویت  کاارآفرین  باا    های ویژگ رابطچ 

 .11-20(، 9 4، ین آفر ارزشو  ینوآور .دغل  مدیران
طراحاا  النااوی جااامع   .(1390 .احماادی، پ ؛ وم .الااوان ، س

علاوم   مدرس .نیروی انسان  وری بهر مدیریت عوام  مثثر بر 
 .20-1، 19، انسان 
دناساااای  و  .(1399  .آادیباااان،  ؛ و؛ منواااوری؛ ح.آوزیاااری، 
نیروی انسان  با اساتفاد    وری بهر عوام  مثثر بر  بندی یتاولو
(، 100  4، تعلای  و تربیات   ةفوالنام  .MADM های یکتکناز 
135-159. 
 ؛ و؛ کریماا ، س.؛ موااطفای ، د.پ ،باسااتان  .؛خااوا ، س وطااا

سااازمان  باار  تااأثیر عواماا  درون. (1392 .زاد ، ن دااعربافی 
 .کارکنااان بیمارسااتان دااهدای تجااری  وری بهاار خالقیاات و 

 .25-32(: 1  22، وهش  طب و ت کیچژعلم  و پ ةفولنام
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