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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان است جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان
ستاد مرکزی بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد  ،که ازبین آنان  511نفر با روش خوشه ای _ تصادفی انتخاب گردیدند.
به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش منابع قدرت هینکین و شرایخیم ( )5191و پرسشنامه ویژگی های
شخصیتی کار آفرینی که اقتباس شده از پرسشنامة استاندارد شده بین المللی مرکز کارآفرینی دانشگاه «دارهام» است ،استفاده
گردید .پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ به ترتیب برابر  0/98و  0/47محاسبه گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از
میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد .بررسی توصیفی داده ها حاکی از
این است که منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک کشاورزی از دیدگاه کارکنان  ،قدرت مرجعیت است.
همچنین در بین ویژگیهای شخصیتی کار آفرینانه کارکنان نیز باالترین میانگین مربوط به توفیق طلبی می باشد.
تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام ،ریسک پذیری ،توفیق طلبی و مرکز
کنترل درونی کارکنان رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد.همچنین بین منابع قدرت قانون و تخصص مدیران با خالقیت و
تحمل ابهام کارکنان ،منبع قدرت مرجعیت مدیران با خالقیت و توفیق طلبی کارکنان ،و قدرت اجبار مدیران با استقالل طلبی
کارکنان رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد .همچنین یافته های پژوهش نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین
نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه کارکنان دارد.
واژگان کلیدی :منابع قدرت سازمانی ،کارآفرینی ،قدرت مرجعیت ،قدرت پاداش ،خالقیت

مقدمه
در عصر حاضر  ،پیشرفت های سریع در علم و فناوری  ،تحول ها و دگرگونی های زیادی در نظام های اجتماعی – اقتصادی به
وجود آورده اند و موجب رویارویی سازمان ها با تحولهای گسترده ای شده اند .و این تحول ها  ،فرصت ها و تهدید هایی را
پدید آورده اند که مواجهه با آنها نیازمند راه حل های خالقانه است ( ناظم  . ) 5891 ،کارآفرینی قابلیتی است که می تواند
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نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و بقای آنها را تضمین کند ( پرداختچی  )5891 ،از نقش کارآفرینی به
عنوان موتور حرکت توسعه و پیشرفت اقتصادی یاد می شود  .در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوری در
سازمان های امروزی است ؛ بطوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته  ،سازمانها در حال انتقال از حالت بوروتکراتیک و اداری
به وضعیت کارآفرینی هستند ( احمد پور داریانی ) 5890 ،
امروزه نیاز به مدیریت و رهبری  ،در همه زمینه های فعالیت های اجتماعی  ،محسوس و حیاتی است ( عالقه بند . ) 5891 ،
رهبری به عنوان یکی از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید  ،زیرا سایر اجزای مدیریت نیز  ،باید در پرتو فکر ،
کار  ،ابداع و ابتکار آن شکل گیرند و پیاده می شود ( اصغری  . ) 5899 ،مدیر در نقش رهبر بر عملکرد گروهی تأثیر بسزایی
دارد و به عنوان یک رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح است  .بدون شک قدرت یکی از راه هایی است که با آن
رهبر و مدیر می توانند در رفتار پیروان خود نفوذ کنند  .در واقع قدرت  ،ویژگی اساسی یک مدیر بوده و زمینه اثر بخشی او را
در سازمان فراهم می سازد .
مدیران در سازمان ها  ،واضعات خط مشی و صاحبان قدرت هستند و عملکرد سازمان ها با قدرت آنان در ارتباط است  .مدیران
با بکارگیری منابع قدرت می توانند زمینه رشد و تعالی یا زمینه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و این امر به ماهیت
وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی دارد ( حقیقی . )5890 ،
بیان مسأله
در حال حاضر  ،باتوجه به نقش کارآفرینان در رشد و شکوفایی صنعتی و اقتصادی کشورها و نیز با عنایت به مسایل و
تنگناهایی که از نظر اقتصادی و توسعه صنعتی و به خصوص بیکاری وجود دارد ،ضرورت ایجاب می کند تا به ترویج کارآفرینی
و فرهنگ آن در جامعه پرداخته شود ( .)Ardichvili et al, 2003
در این راستا ایجاد فضا و بستر مناسب در سازمان ها از طرف مدیران برای رشد و پرورش کارآفرینی کارکنان از اهمیت باالیی
برخوردار است  ،زیرا در هر سازمان  ،گروهی از افراد وجوددارند که از منابع انسانی  ،مالی و فناورانه بهتر از دیگران استفاده می
کنند  .مدیران باید بکوشند این گروه از افراد را شناسایی  ،تشویق و حمایت کنند و به آنها امکان رشد و فعالیت بدهند  .به
عبارت دیگر  ،در هر سازمانی کارآفرینان بالقوه وجود دارند  ،ولی باید کوشید توانایی های آن ها فعلیت یابند ؛ و مهم تر از همه
این که ساختارهای موجود اجازه دهند  ،کارآفرین ابراز وجود کند و بتواند توانایی هایش را به کار بندد  .در این جا نقش
مدیران سازمان از اهمیت بسزایی موجود  ،موجب پرورش و تشویق فعالیت های کارآفرینانه در سازمان شوند (پرداختچی و
همکاران .)5894 ،
در این زمینه ساختار و منابع قدرت مدیران به دلیل تأثیر مستقیم بر فعالیت های سازمان و کارکنان از اهمیت خاصی
برخوردار است  ،زیر ا مدیران می توانند با به کارگیری مناسب از ابزار و منابع قدرت  ،زمینه رشد خالقیت و کارآفرینی در
کارکنان فراهم آورند  .اما باید دید مدیران با چه ابزار و منابع قدرتی می توانند موجب پرورش کارآفرینی کارکنان در سازمان
ها گردند و پژوهش حاضر به دنبال این است که را بطه منابع قدرت مدیران را با متغیرهایی همچون ویژگی های کارآفرینی
کارکنان مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.
اهمیت و ضرورت پژوهش
کارآفرینی در طی  80سال گذشته به یک رفتار مطلوب اجتماعی تبدیل شده است  ،به طوری که امروزه هدف بسیاری از
کشورها  ،برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است  .ترویج کارآفرینی به دو دلیل مساله اصلی سیاست
گذاران است  " ،تأثیر اقتصادی " و " ایده کارآفرینان به عنوان عامالن تغییر  ،رشد و نوآوری " ( زالی و همکاران  . ) 5891 ،از
نقش کارآفرینی به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادی یاد می شود و آن را عامل اصلی ایجاد خالقیت و نوآوری
می دانند ( احمد پور داریانی . ) 5890 ،
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قدرت یکی از عمده ترین مفاهیمی است که ضمن معطوف ساختن تالش های نظری و بنیادی  ،در تمام سطوح مدیریت و
منابع انسانی ازاهمیت زیادی برخوردار شده است ( شمس  ،سموعی و پور ریاحی  .) 5891 ،قدرت  ،به عنوان یکی از ابزارهای
اساسی و عملی هر سازمان  ،محور درک رفتار سازمانی و فردی می باشد ( . ) Drea et al, 1993
در واقع  ،اهمیت قدرت از آن جا ناشی می شود که برای ایجاد هماهنگی در فعالیت های انسانی و سازمان ها  ،عنصری موثر
به شمار می آید (قاسمی  . )870: 5898 ،هرسی و بالچارد 5قدرت را مساله دنیای واقعی می دانند و رهبرانی که قدرت را می
شناسد و می دانند چگونه آن را به کار ببرند از کسانی که نمی دانند یا آن را به کار نمی برند  ،اثر بخش ترین می داند .از
طرفی رهبر یا مدیر برای تاثیرگذاری بر افکار و اعمال دیگران ناگزیر به استفاده از قدرت است .با وجود درک اهمیت قدرت در
نظریه و عمل مدیریت  ،هنوز هم دانش و شناخت بشر در مورد آن محدود و گاهی مبهم است  .این مساله به علت عدم
شناخت کافی در مورد ماهیت عمده ای در مراوده ها و روابط موجود در جریان سازمانی دارد نمی توان از تاثیر آن در کنش
های سازمانی به سادگی گذشت (استونتر و همکاران. )5891،
مروری بر پیشینه پژوهش
قدرت  ،توان بالقوه ای است که هر فرد دارا است تا به وسیله ی آن بر فرد یا افراد دیگر و همچنین توان تصمیم گیری آن ها
اثر گذارد باشد به گونه ای که افراد مجبور می شوند کاری را انجام دهند ( . )Dunhan et al ,2002فرنچ و روان 8قدرت را به
عنوان توانایی یا توان بالقوه یک عامل (مدیر) برای تغییر رفتار  ،تمایالت  ،نگرش ها  ،عقاید و عواطف یا ارزش های یک هدف
(کارکنان) تعریف می کنند ( )Cho ,2006مهمترین تحلیل در ارتباط ب ا مبانی قدرت به وسیله فرنچ و روان ارائه شده است .
آنها پنج منبع قدرت در محیط های سازمانی شناسایی کرده اند که شامل :قدرت قانونی  ،قدرت پاداش  ،قدرت اجبار  ،قدرت
مرجعیت و قدرت تخصص می باشد (مورهد و گریفین)5891،
قدرت قانونی 8؛ این قدرت از منصب سازمانی نشات می گیرد و بر جایگاه رسمی فرد تکیه دارد .بنابراین افرادی که می توانند
به طور عمده و به علت برخورداری از اختیارات رسمی  ،همکاری دیگران را جلب نمایند  ،قدرت قانونی دارند (رضائیان ،
 . )5897بنابراین  ،منشا ایجاد این قدرت  ،سازمان است و میزان قدرت قانونی بر حسب نوع سازمان تغییر می ک ند (مورهد و
گریفین .)5891 ،
قدرت مرجعیت ادارک افراد  ،از جاذب بودن تعامل با فرد خاص را قدرت مرجعیت آن فرد گویند .هرگاه کارکناان  ،ویژگای
های خوبی مانند صداقت  ،امانت و رازداری را به رئیس خاود نسابت دهناد  ،گفتاه مای شاود  ،رئایس قادرت مرجعیات دارد
(رضائیان. )5891،
قدرت تخصص قدرت تخصص یا مهارت  ،عبارت از توان کنترل رفتار دیگری از طریق داشتن دانش  ،تجربه یا قضاوتی اسات
که وی ندارد  ،ولی نیاز دارد (رضائیان . )5891،
هر قدر اطالعات با اهمیت تر و منبع جایگزین برای کسب آن اطالعات محدودتر باشاند  ،قادرت تخصاص بیشاتر خواهاد باود
(مورهد و گریفین . )5891:،
قدرت پاداش عبارت از توان فراهم آوردن چیزهایی است که افراد دوست دارند داشته باشند (رضاائیان  . )5891: 701 ،ایان
قدرت برحسب درجه کنترل یک شخص بر پاداش هایی که برای دیگران با ارزش هستند  ،سنجیده می شود (مورهد و گریفین
. )5891 ،
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قدرت اجبار قدرت تنبیه یا اجبار  ،به وجود می آید که شخصی از توانایی تنبیه و یا وارد آوردن لطمه ی جسمی یا روانی باه
شخص دیگر برخوردار باشد .بنابراین  ،می توان گفت که این قدرت  ،بر پایه ی ترس و وحشت کارکنان قارار دارد و مبناای آن
ترس یا تهدید است (رابینز . )5891: 871
واژه کارآفرینی ابتدا در زبان فرانسه ابداع شد (کرباسی و دیگران  )84: 5895 ،و از اصطالح و کلمه فرانسوی
" "Entreprendreبه معنای «واسطه و دالل» و یا اصطالح انگلیسی " "To undertakeبه معنای «متعهد شدن» اقتباس
شده است "کانتیلیون "1در قرن شانزدهم تعریف شده است  ،ولی شومپیتر )5187( 50کاربرد عام اصطالح کارآفرینی را در
حوزه اقتصادی به "جان استوارت میل )5979( "55نسبت می دهند  .بعد از استوارت میل  ،شومپیتر ( )5187ا زمنظر دیگری
به کارآفرینی توجه داشته است وی به نوآوری و نقش آن در پویایی نظام های اقتصادی تاکید می کند (رعدی افسوران)5899 ،
در مطالعات کارآفرینی محققان عوامل موثر بر رفتار کارآفرینانه را به سه دسته عوامل اجتماعی  ،محیطی و فردی تقسیم بندی
کرده اند  .مدل عوامل اجتماعی  ،عواملی چون سابقه شخصی  ،سابقه فامیلی  ،طبقه ی شغلی  ،تجربیات اخیر زندگی  ،محیط
رشد و  ...را مهم می داند  .در حالی که مدل عوامل محیطی به عوامل زمینه ای از قبیل ارزش پول  ،کاهش مالیات و مزایای
غیر مستقیم  ،زمان بندی فرصت در فرآیند مسیر شغلی و تأثیر شرایط بازار  ،تحول اجتماعی  ،حمایت اجتماعی و فرهنگ
اقتصادی توجه دارد .از سوی دیگر  ،مدل عوامل فردی  ،که بطور گسترده به عنوان مدل ویژگی ها شناخته
می شود  ،بر روی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان تمرکز می کند ( .) Gurol and Atsan,2006
پیشینه ی مطالعات کارآفرینی نشان می دهد که مطالعات تجربی که مفروضات مکتب ویژگی های روانشناختی و مدل ویژگی
هایش را دنبال می کنند در مقایسه با سایر مکاتب کارآفرینی رواج بیشتری داشته اند ( . ) Kruzic and Pavic,2010
رویکرد ویژگی ها بر روی این فرض تاکید می کند که کارآفرینان دارای ویژگی ها  ،دیدگاه ها و ارزش هایی هستند که یک
نیروی محرک برای آن ها فراهم می کنند و آن ها را از دیگران متمایز می سازند (  . ) Gurol and Atsan,2006در واقع ،
رویکرد ویژگی ها سعی در شناسایی توانایی های بالقوه ی کارآفرینان از طریق ارزیابی قابلیت های شخصی  ،ویژگی های
شخصیتی و انگیزه های کارآفرینانه دارد ( . ) Haase and Lautenschlager,2010
در پژوهش حاضر پس از بررسی جامع پیشینه ی مطالعات کارآفرینی از دیدگاه های مختلف  ،باویژه از منظار رویکارد ویژگای
های شخصیتی ویژگی های زیر به عنوان مولفه های شخصیت کارآفرین انتخاب شدند :
- 1

خالقیت خالقیت هم شامل سالست ( توانایی خلق ایده ها ) و هم ابتکار ( پاسخ های جدید و غیر عادی ) می باشاد

( . ) Furnham and Bachtiar,2008

-8

توفیق طلبی عبارت است از میل برای انجام کارهای سخت  ،سرآمد و برتر بودن  ،و بهتار عمال کاردن نسابت باه

سایرین به منظور دستیابی به یک احساس پیشرفت شخصی ( .) Cools and Broeck,2008
- 3

مرکز کنترل درونی ع بارت است از عقیده فرد نسبت به این که رویدادها و وقایع زندگی اش  ،نتیجه مهارت ها ،

ویژگی ها و رفتارهای خودش و نه عوامل محیطی همچون شانس و تقدیر می باشد (
) Hamarta ,2009
-

Arslan and Dilmac and

ریسک پذیری عبارت اسات از پاذیرش مخااطره هاای معتادل کاه مای توانناد از طریاق تاالش هاای شخصای

مهار شوند اشاره دارد ( احمد پور داریانی )5890 ،
6

- Reward Power
Coercing Power-7
Entrepreneurship-8
9
-Cantillon
Schumpeter-10
John Stewart Mill-11
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 -تحمل ابهام توانایی واکنش مثبت به موقعیت های مبهم و تصمیم گیری تحت شرایط مبهم و اطالعات ناکافی

می باشد ( .) Gurol and Atsan,2006
-1

استقالل طلبی استقالل طلبی را می توان به صورت عباراتی نظیر کنترل داشتن بر سرنوشت خود،کاری را برای

خود انجام دادن و آقای خود بودن؛ تعریف کرد ( احمد پور داریانی . )5890 ،
نتایج پژوهش ترابیان (  ) 5891نشان داد که منابع قدرت مدیران بر جو سازمانی تأثیر بسزایی دارد .همچنین نتایج نشان دادند
که قدرت مرجعیت و تخصص دو منبع قدرت مهم برای مدیران محسوب می شوند  .در این پژوهش منابع قدرت مدیران به
ترتیب میزان استفاده عبارت بودند از  :مرجعیت  ،تخصص  ،پاداش  ،قانون و اجبار .
یافته های پژوهش نوربخش و محمدی (  ) 5898نشان دادند که قدرت غالب مدیران  ،قدرت تخصص است و منابع قدرت
قانونیب  ،مرجعیت  ،اجبار و پاداش به ترتیب در رده های بعد قرار دارند .فرنچ و روان از مطالعات خود نتیجه گیری کردند که
زیردستان احتماالً نسبت به سرپرستانی که قدرت تخصص  ،مرجعیت و قانونی را مورد استفاده قرار می دهند واکنش مثبتی
نشان می دهند ( . ) Arthur,2003
لوتانز  ) 5111 (5در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که منابع قدرت مدیران با رضایت خاطر و عملکرد زیردستان ارتباط
مستقیم دارد ( سهرابی و همکاران . ) 5899 ،
در پژوهشی به منظور تأثیر توسعه مؤلفه های کارآفرینی ( استقالل طلبی  ،ریسک پذیری ،
انگیزه ی پییشرفت  ،مرکز کنترل درونی  ،اعتماد به نفس و خالقیت ) بر کارآفرینی  ،نتایج پژوهش نشان داد که رابطه ی
مستقیمی بین این مؤلفه ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد ( . ) Howard,2004
سوال های پژوهش
 -5وضعیت منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان چگونه است؟
 -8آیا بین منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه ای وجود دارد؟
 -8آیا منابع قدرت مدیران  ،ویژگ های شخصیتی کارآفرینی کارکنان را پیش بینی می کند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع «کاربردی» و با توجه به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی می باشد  .با
توجه به اینکه در این پژوهش  ،منابع قدرت مدیران از دیدگاه کارکنان ادارات مرکزی بانک کشاورزی بررسی می شود  ،لذا
کلیه کارکنان لیسانس و باالتر ستاد مرکزی بانک کشاورزی ایران ( ) N=810جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهد که با
روش نمونه گیری خوشه ای – تصادفی تعداد  511نفر جهت بررسی انتخاب گردیدند  .حجم نمونه آماری با فرمول کرجسی و
مورگان 5برآورد شد .
به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد:
8
پرسشنامه ی منابع قدرت  :برای سنجش منابع قدرت مدیران از پرسشنامه هینکین و شرایخیم (  ، ) 5191که
-5
منابع قدرت مدیران را از دیدگاه کارکنان تحت نظر آن مورد سنجش قرار می دهد  ،استفاده شد  .سوال های این پرسشنامه 1
منبع قدرت فرنچ و روان را در قالب  80پرسش و بر روی یک مقیاس لیکرت  1گزینه ای از خیلی موافق تا خیلی مخالف مورد
1-Lutanz
1-Krejcie and Morgan
2-Hinkin and Schrieshim
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سنجش قرار می دهد  .پرسشنامه ی مذکور توسط حسین عابدی (  ) 5891در پژوهشی اجرا و همبستگی نتایج حاصله از
آزمون مجدد با آزمون اولیه با استفاده از ضریب گشتاوری پیرسون مورد بررسی قرار گرفت  .ضریب پایایی برای هر یک از منابع
قدرت  ،قانونی  ، 0/98تخصص  ،0/41مرجعیت  ، 0/91اجبار  0/41و پاداش  0/49بدست آمد  .در پژوهش حاضر  ،اعتبار
پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و آلفا برابر با  0/98بدست آمد  ،همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای
هر یک از منابع قدرت پاداش  ، 0/14قانونی  ، 0/45تخصص  ، 0/49مرجعیت  0/47و اجبار  0/14محاسبه گردید.
پرسشنامه ی سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی  :برای سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان از
-8
پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد  .این پرسشنامه با اقتباس از پرسشنامه ی استاندارد شده ی بین المللی مرکز
کارآفرینی دانشگاه " دارهام " که در کشورهای مختلف هند  ،مالزی و انگلیس آزمون شده و در رساله ی دکترای احمدپور
داریانی (  ) 5844در دانشگاه تربیت مدرس مورد استفاده قرار گرفته و با بهره گیری از نظر صاحب نظران این رشته طراحی
شده است  .این پرسشنامه دارای  87سوال است که  1ویژگی شخصیتی کارآفرینان را مورد ارزیابی قرار می دهد و پاسخ هر
سوال روی یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای از خیلی زیاد (  ) 1تا خیلی کم (  ) 5نمره گذاری می شود.
در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برابر با  .0/47محاسبه گردید و مقدار آلفا برای هر یک از ویژگی های شخصیتی خالقیت
 ، 0/11ریسک پذیری  ، 0/41توفیق طلبی  ، 0/18استقالل طلبی  ، 0/18مرکز کنترل درونی  0/11و تحمل ابهام  0/47می
باشد .
در پژوهش حاضر  ،برای تجزیه و تحلیل داده ها  ،متناسب با سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی ( میانگین و
انحراف معیار ) و آزمون های استنباطی ( آزمون  Tتک گروهی  ،ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره گام به گام )
استفاده گردید  .در ضمن تمام محاسبات آماری با کمک نرم افزار  SPSSانجام گرفت .
یافته های پژوهش
سوال اول  :وضعیت منابع قدرت مدیران و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان چگونه است؟
در جدول (  ، ) 5خالصه ای از توزیع آماری میان گین و انحراف استاندارد نمرات حاصل از منابع قدرت مورد استفاده ای مدیران
ارائه شده است  .نتایج نشان می دهد که قدرت مرجعیت (  ) 54/87بیشترین و قدرت اجبار (  ) 4/11کمترین میانگین را در
بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران به خود اختصاص داده است  .با توجه به میانگین های بدست آمده منابع قدرت مدیران
به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارت است از  :مرجعیت  ،قانونی  ،تخصص  ،پاداش و اجبار  .نتایج جدول همچنین حاکی از
این است که میانگین منابع مرجعیت  ،مشروع  ،تخصص و پاداش بصورت معناداری در سطح  11درصد باالتر از متوسط یعنی
نمره  58بوده  ،اما منبع اجبار در همین سطح بصورت معنا داری از متوسط پایین تر می باشد ( . ) P < 0.01
جدول  : 5نتایج آزمون  tتک گروهی در ارتباط با منابع قدرت مورد استفاده ای مدیران
متغیرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

T

Df

Sig.

قانونی

511

59/69

5/51

54/99

515

0/000

پاداش

511

55/005

4/00

54/05

515

0/000

اجبار

511

0/66

5/94

-00/45

515

0/000

تخصص

511

59/05

5/44

04/51

515

0/000

مرجعیت

511

50/45

5/90

06/64

515

0/000
test value =58
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در جدول ( ،)8خالصه ای از توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل از
ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان ارائه شده است .نتایج نشان می دهد که در بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه
کارکنان ،توفیق طلبی (  )51/81بیشترین و استقالل طلبی (  )55/54کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند .باتوجه به
میانگین های بدست آمده ویژگی های شخ صیتی کارآفرینی در کارکنان به ترتیب از بیشترین به کمترین عبارتند از :توفیق
طلبی ،مرکز کنترل درونی ،خالقیت ،ریسک پذیری ،تحمل ابهام و استقالل طلبی  .نتایج جدول همچنین حاکی از این هستند
که میانگین ویژگی های شخصیتی توفیق طلبی مرکز کنترل درونی  ،خالقیت و ریسک پذیری بصورت معناداری در سطح 11
درصد باالتر از متوسط یعنی نمره  58بوده و ویژگی استقالل طلبی در همین سطح بصورت معناداری از متوسط پایین تر می
باشد (  . )P<0.01اما در ویژگی تحمل ابهام در سطح  11درصد معنا دار نبود ( ، )P<0.05یعنی این ویژگی در حدود
متوسط نمره تست یعنی  58می باشد.
جدول  :8نتایج آزمون  tتک گروهی در ارتباط با ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان
متغییرها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

T

Df

Sing

خالقیت

511

55/44

4/05

51/44

515

0/000

ریسک پذیری

511

51/56

4/01

55/55

515

0/000

توفیق طلبی

511

59/06

4/00

40/16

515

0/000

استقالل طلبی

511

55/50

0/00

-4/04

515

0/009

کنترل درونی

511

51/00

4/10

59/06

515

0/000

تحمل ابهام

511

54/41

4/40

5/06

515

0/400
test value=58

سوال دوم  :آیا بین منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه ی وجود دارد ؟
در جدول شماره ( )8نتایج مربوط به آزمون همبستگی بین منابع قدرت مورد استفاده ی مدیران با کارآفرینی کارکنان شان و
ویژگی های آن نشان داده شده اند.
جدول  : 8نتایج آزمون ضریب همبستگی بین منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان
متغیرها

قدرت پاداش

قدرت قانونی

قدرت تخصص

قدرت مرجعیت

قدرت اجبار

خالقیت

r
0/515

sig
0/019

r
0/441

sig
0/001

r
0/451

sig
0/004

r
0/404

sig
0/005

r
-0/066

sig
0/440

ریسک پذیری

0/000

0/000

0/519

0/014

0/556

0/095

0/045

0/051

-0/509

0/064

توفیق طلبی

0/419

0/005

0/000

0/095

0/501

0/564

0/590

0/050

-0/064

0/449

استقالل طلبی

0/556

0/091

0/006

0/655

0/055

0/951

0/544

0/505

0/565

0/051

کنترل درونی

0/454

/004

0/50

0/459

0/091

0/545

0/549

0/556

0/056

0/454

تحمل ابهام

0/059

0/000

0/514

0/056

0/590

0/004

0/550

0/044

0/051

0/104
N=511

نتایج آزمون همبستگی حاکی از این است که بین منبع قدرت پاداش مدیران با ویژگی های شخصیتی تحمل ابهام با( =0/871
 ، )rریسک پذیری کارکنان با (  ،) r=0/804توفیق طلبی با (  ) r=0/811و مرکز کنترل درونی کارکناب با (  ، ) r=0/879در
سطح  )p>0/05( %11رابطه ی مستقمی و معناداری وجود دارد .در حالی که بین قدرت پاداش مدیران با ویژگی های
شخصیتی خالقیت و استقالل طلبی رابطه ی معناداری مشاهده نشد ( جدول .)8
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بر مبنای نتایج آزمون همبستگی بین منبع قدرت قانون مدیران با ویژگی های شخصیتی خالقیت با (  ، ) r=0/881در سطح
 )p>0/05 ( %11و تحمل ابهام با (  ) r=0/519در سطح  )p>0/01( %11رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد .در حالی
که بین قدرت قانونی مدیران با سایر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه ی معناداری مشاهده نشد ( جدول .)8
بر مبنای نتایج آزمون همبستگی بین منبع قدرت تخصص مدیران با ویژگی های شخصیتی خالقیت با ( ، ) r=0/871در سطح
 )p>0/05( %11و تحمل ابهام با (  ) r=0/514در سطح  )p>0/01 ( %11رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد  .در حالی
که بین قدرت تخصص مدیران با سایر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان رابطه ی معناداری مشاهده نشد ( جدول .)8
بر مبنای نتایج آزمون همبستگی بین منبع قدرت مرجعیت مدیران با ویژگی های شخصیتی خالقیت کارکنان با ( )r=0/848
در سطح  )p>0/05 ( %11و توفیق طلبی با ( ) r=0/510در سطح  ) p›0/01( %11رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد
 .در حالی که بین قدرت مرجعیت مدیران با سایر ویژگی های شخصیتی کار آفرینانه کارکنان رابطه ی معناداری مشاهده
نشد ( جدول ) 8
بر مبنای نتایج آزمون همبستگی بین منبع قدرت اجبار مدیران با ویژگی های شخصیتی استقالل طلبی کارکنان با (
 ) r=0/517در سطح  ) p›0/01( %11رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد .در حالی که بین قدرت اجبار مدیران با سایر
ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان معناداری مشاهده نشد ( جدول ) 8
سوال سوم :آیا منابع قدرت مدیران  ،ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان را پیش بینی می کند ؟
به منظور پاسخگوی ی به این سوال از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بهره گرفته شد  .نتایج جدول شماره
( ) 7در بررسی اولویت متغیرهای پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی خالقیت کارکنان نشان می دهد که از بین منابع
قدرت فقط  ،منبع قدرت مرجعیت مدیران توانسته خالقیت کارکنان را پیش بینی کند  .ضریب تعیین  0/019بین دو
متغیر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  1/9درصد از تغییرات خالقیت کارکنان ( متغیر مالک ) توسط منبع
قدرت مرجعیت تبیین می شود  .رابطه ی منبع قدرت مرجعیت مدیران با ویژگی شخصیتی خالقیت کارکنان در سطح
 %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه شده  0/848می باشد .
جدول  : 7نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی خالقیت کارکنان
گام

متغیر

R

R2ADJ

F

Sig

Beta

T

Sig

اول

قدرت مرجعیت

0/848

0/019

58/81

0/005

0/848

7/88

0/000

در جدول شماره ( )1در بررسی اولویت متغیر های پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی ریسک پذیری کارکنان مشاهده
می شود که منبع قدرت پاداش مدیران  ،توانسته ویژگی ریسک پذیری کارکنان را پیش بینی کند  .ضریب تعیین 0/099
بین دو متغیر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  9/9درصد از تغییرات ریسک پذیری ( متغیر مالک ) توسط
منبع قدرت پاداش تبیین می شود  .رابطه ی منبع قدرت پاداش مدیران با ریسک پذیری کارکنان در سطح  %11معنی دار و
مقدار بتای محاسبه شده  0/804می باشد .
جدول  : 1نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی ریسک پذیری کارکنان
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گام

متغیر

R

R2ADJ

F

Sig

Beta

T

Sig

اول

قدرت پاداش

0/703

0/000

25/52

0/000

0/703

6/22

0/000
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نتایج جدول شماره ( )1در بررسی اولویت های متغیرهای پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی توفیق طلبی کارکنان نشان
داد که منبع قدرت پاداش مدیران ویژگی توفیق طلبی کارکنان را پیش بینی کرده است ضریب تعیین  0/011بین دو متغیر
مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  1/1درصد از تغییرات توفیق طلبی ( متغیر مالک ) توسط قدرت پاداش
تبیین می شود  .رابطه ی منبع قدرت پاداش مدیران با توفیق طلبی کارکنان در سطح  %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه
شده  0/811می باشد .
جدول  : 1نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی توفیق طلبی کارکنان
گام

متغیر

R

R2ADJ

F

Sig

Beta

T

Sig

اول

قدرت پاداش

0/811

0/011

50/11

0/005

0/811

50/01

0/000

نتایج جدول شماره ( )4در بررسی اول ویت های متغیرهای پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی استقالل طلبی کارکنان
نشان می دهد که در گام اول منبع قدرت اجبار مدیران بیشترین پیش بینی را از استقالل طلبی کارکنان داشته است.
ضریب تعیین  0/085بین دو ( متغیر مالک ) توسط منبع قدرت اجبار تبیین می شود  .رابطه ی منبع قدرت اجبار مدیران با
استقالل طلبی کارکنان در سطح  %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه شده  0/517می باشد .
در گام دوم  ،منبع قدرت مرجعیت مدیران  ،وارد الگوی پیش بینی استقالل طلبی کارکنان شده است  .ضریب تعیین
 0/090بین دو متغییر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  9/0درصد از تغییرات استقالل طلبی توسط منابع
قدرت اجبار و مرجعیت مدیران  ،تبیین می شود.
یعنی منبع قدرت مرجعیت مدیران توانسته به تنهایی  7/1درصد به پیش بینی تغییرات مؤلفه استقالل طلبی کارکنان
کمک کند  .رابطه ی منبع قدرت مرجعیت مدیران  ،با استقالل طلبی کارکنان در سطح  %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه
شده  0/811می باشد .
جدول شماره()4نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی استقالل طلبی کارکنان
گام

متغییر

R

R2

F

Sig

Beta

T

Sig

اول
دوم

قدرت اجبار
قدرت اجبار +
قدرت مرجعیت

09517
09808

09085
09090

1911
4914

09051
09005

09517
09801
09811

1954
8919
89001

09000
09000
09008

در جدول شماره  9در بررسی اولویت های متغییرهای پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی مرکز کنترل درونی کارکنان
مشاهده گردید که بین منابع قدرت تنها  ،منبع قدرت پاداش مدیران توانسته مرکز کنترل درونی کارکنان را پیش بینی کند .
ضریب تعیین  09011بین دو متغییر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  191درصد از تغییرات مرکز کنترل
دورنی توسط منبع قدرت پاداش  ،تبیین می شود  .رابطه ی منبع قدرت پاداش مدیران  ،با مرکز کنترل درونی کارکنان در
سطح  %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه شده  09879می باشد .
جدولشماره ( :) 9نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی مرکز کنترل درونی کارکنان
گام

متغییر

R

R2

F

Sig

Beta

T

Sig

اول

قدرت پاداش

09879

09011

50908

09008

09879

9981

09000

نتایج جدول شماره  1در بررسی اولویت های متغییر های پیش بینی کننده ی ویژگی شخصیتی تحمل ابهام کارکنان داشته
است  .ضریب تعیین  09557بین دو متغییر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که  5597درصد از تغییرات تحمل
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ابهام توسط منبع قدرت پاداش تبیین می شود  .راب طه ی منبع قدرت پاداش مدیران با تحمل ابهام کارکنان در سطح %11
معنی دار و مقدار بتای محاسبه شده  09871می باشد  .در گام دوم  ،منبع قدرت اجبار مدیران  ،وارد الگوی پیش بینی
تحمل ابهام کارکنان شده است  .ضریب تعیین  09581بین دو متغییر مالک و پیش بین نشان دهنده ی این است که 5891
درصد از تغییرات تحمل ابهام توسط منابع قدرت پاداش و اجبار مدیران  ،تبیین می شود  .یعنی منبع قدرت اجبار مدیران
توانسته به تنهایی  898درصد به پیش بینی تغییرات مولفه ی تحمل ابهام کارکنان کمک کند  .رابطه ی منبع قدرت اجبار
مدیران  ،با تحمل ابهام کارکنان در سطح  %11معنی دار و مقدار بتای محاسبه شده  09547می باشد .
جدول  : 1نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام برای پیش بینی تحمل ابهام کارکنان
گام

متغییر

R

R2

F

Sig

Beta

T

Sig

اول
دوم

قدرت پاداش
قدرت پاداش +
قدرت اجبار

09871
09898

09557
09581

80991
5895

09000
09000

09871
09708
09547

7914
1909
89511

09000
09000
09080

بحث و نتیجه گیری
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه منابع قدرت مدیران و کارآفرینی کارکنان بانک کشاورزی می باشد  .در زمینه منابع
قدرت مورد استفاده مدیران  ،یافته های پژوهش حاضر نشان داد که از پنج منیع قدرت مورد مطالعه  ،قدرت مرجعیت  ،قانونی
و تخصص  ،منابع قدرت غالب و مسلط می باشند  .به عبارت دیگر  ،قدرت مرجعیت که ناشی از فرهمندی یا جاذبه شخصی
مدیر می باشد و اغلب با اعتماد  ،تسابه  ،پذیرش  ،محبت  ،میل به تقلید و تعلق ههای روحی از سوی مرئوسان همراه است ،
بیش از سایر منابع قدرت  ،توسط مدیران مورد استفاده قرار می گیرد  .قدرت قانونی که در آن مدیر با استفاده از قانون به
جهت دهی رفتار و نفوذ در مرئوسان می پردازد  ،و قدرت تخصص که بار کاردانی و مهارت مدیر همراه است  ،نیز دو منبع
قدرتی هستند که پس از قدرت مرجعیت  ،بیشتر مورد استفاده ی مدیران قرار می گیرند  .بطور کلی  ،از دیدگاه کارکنان مابع
قدرت مورد استفاده مدیران به ترتیب اولویت شامل  ،مرجعیت  ،قانونی  ،تخصص  ،پاداش و اجبار می باشند  .در تایید نتایج
فوق  ،یافته های پژوهش ترابیان ( )5891نشان داد که قدرت مرجعیت و تخصص دو منبع مهم برای مدیران محسوب می
شوند  .همچنین یافته های پژوهش نوربخش و محمدی ( )5898نشان دادند که قدرت غالب مدیران  ،قدرت تخصص است و
منابع قدرت قانونی  ،مرجعیت  ،اجبار و پاداش به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند .
یافته های پژوهش در زمینه ویژگی های کارآفرینی کارکنان نشان داد که در بین ویژگی های کارآفرینی  ،توفیق طلبی
باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است  .این نشان می دهد که اغلب کارکنان جامعه مورد بررسی از توفیق طلبسی
باالتری برخوردار هستند  .بدین معنی که آنها ترجیح می دهند تا به طور شخصی مسئولیت حل مشکالت  ،تعیین اهداف و
دستیابی به آنها را از طریق تالش شخصی خود بر عهده گیرند  .این افراد در کارهای چالش برانگیز کارایی بیشتری از خود
نشان می دهند و در زمینه یافتن راه های جدیدتر و بهتر جهت بهبود عملکردشان خالق می باشند  .نتایج همچنین نشان می
دهد که پس از ویژگی توفیق طلبی  ،مرکز کنترل درونی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است  .به این معنی که
کارکنان جامعه مورد بررسی اغلب تمایل دارند تا پیامد های وقایع را به نتایج مهارت ها  ،ویژگی ها و رفتارهای خود و نه
شرایط بیرونی چون شانس و تقدیر نسبت می دهند  .نتایج پژوهش همچنین نشان می دهند که کارکنان جامعه مورد بررسی
از تحمل ابهام و به ویژه استقالل طلبی پایینی برخوردارهستند  .بدین معنی که اغلب کارکنان  ،توانایی الزم را برای شناسایی و
تحلیل وضعیت های مبهم و ساخت نیافته ندارند و اغلب تمایل د ارند تا موقعیت مبهم را به عنوان یک پدیده و خطر تفسیر
کنند و با آن به شیوه کلیشه ای برخورد کنند  .میانگین پایین ویژگی استقالل طلبی نیز نشانگر این است که کارکنان جامعه
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مورد بررسی اغلب تمایل دارند تا در انجام کارها از دیگران کمک بگیرند و عالقه ندارند که خودشان کارها را به تنهایی به
سرانجام برسانند  .آنها همچنین تمایل به پیروی و دنبال کردن دستورات کارای ابالغی و خود رای نبودن دارند  .در واقع این
رفتارها بیانگر ان است که به دالیل مختلف  ،ازجمله فرهنگ حاکم بر جامعه ف کارکنان به صورت انفراد وابسته و نه مستقل
پرورش یافته و بزرگ می شوند .
با استناد به یافته های پؤوهش در زمینه رابطه ی بین منابع قدرت مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینان آشکار شد که :
بین منبع قدرت پاداش مدیران و ویزگی های شخصیتی تحمل ابهام ف ریسک پذیری  ،توفیق طلبی و مرکز کنترل درونی
کارکنان رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد  .بنابراین  ،کارکنانی که مدیران آنها اغلب از قدرت پاداش و تشویق استفاده
می کنند ار تحمل ابهام  ،ریسک پذیری  ،توفیق طلبی و مرکز کنترل درونی باالیی برخوردار می باشند .
بین منبع قدرت قانونی و قدرت تخصص مدیران با ویزگی های شخصیتی خالقیت و تحمل ابهام کارکنان رابطه ی معناداری
وجود دارد  .لذا کارکنانی که مدیران آنها از قدرت قانونی و قدرت تخصص استفاده می کنند از خالقیت و تحمل ابهام باالیی
برخوردار می باشند .
بین منابع قدرت مرجعیت مدیران با ویژگی شخصیتی خالقیت و توفیق طلبی کارکنان رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد
 ،یعنی اینکه مدیرانی که اغلب از قدرت مرجعیت استفاده می کنند کارکنانشان از خالقیت و توفیق طلبی باالتری برخوردار
هستند .
بین منبع قدرت اجبار مدیران با ویژگی کارآفرینی استقالل طلبی کارکنان رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد  ،بدین معنی
که کارکنان مدیرانی که اغلب از قدرت اجبار استفاده می کنند از استقالل طلبی باالیی برخوردار هستند .
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