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  چکیده 

. اسات  شاهرباب   شهرساتان  دولتای  ادارات کارکناان  خالقیت  ویژگی و مدیران قدرت منابع بین رابطه بررسی تحقیق از هدف

 مای  کارکناان  از نفار  051 تحقیاق  ایان  نمونه حجم و شهرباب  شهرستان دولتی ادارات کارکنان تمامی پژوهش آماری جامعه

 بدسات  پرسشنامه طریق از کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی و مدیران قدرت منابع به طمربو اطالعات تحقیق این در .باشد

 و 28/1 کارکناان  کارآفرینی شخصیتی ویژگی پرسشنامه روایی و 28/1 مدیران قدرت منابع پرسشنامه روایی میزان. است آمده

 باه  27/1 کارکناان  کاارآفرینی  شخصایتی  ویژگی پرسشنامه پایایی میزان و 27/1 مدیران قدرت منابع پرسشنامه پایایی میزان

 جزءتحقیقاات  هام  هادف  نظار  از و باشاد  می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق ی  روش نظر از تحقیق این. است آمده دست

 انواع همچنین و نمودارها انواع و میانگین فراوانی، توزیع جدول شامل توصیفی های آماره انواع از تحقیق این در. است کاربردی

 شده استفاده ساختاری معادالت سازی مدل و اسپیرمن همبستگی ضریب پیرسون، همبستگی ضریب نظیر استنباطی آمارهای

 باین  کاه  دهد می نشان آمده دست به نتایج. است شده استفاده   81 ویراست Spssافزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای و

همچنین بین ابعاد منابع قدرت و ویژگای شخصایتی خالقیات     دارد، وجود ستگیهمب   728/1  خالقیت با مدیران قدرت منابع

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  

 منابع قدرت، خالقیت، کارکنان واژگان کلیدی: 
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 قدمه  م

 دولتی ادارات در ویژه، به نیاز این. است حیاتی و محسوس اجتماعی، هایفعالیت هایزمینه همه در رهبری، و مدیریت به نیاز

 .هستند آن بقای و تداوم جامعه، امور گردش در اساسی نقش دارای دولتی ادارات که زیرا دارد؛ بسیار اهمیت

 به اقتصادی -اجتماعی هاینظام در زیادی هایدگرگونی و هاتحول فناوری، و علم در سریع های¬پیشرفت حاضر، عصر در

 پدید را تهدیدهایی و هافرصت ها،تحول این. اندشده ایگسترده های تحول با ها سازمان رویارویی موجب و اند آورده وجود

 (.0721 ناظم،) است خالقانه هایحل¬راه نیازمند آنها با مواجهه که اندآورده

 از بسیاری هدف امروزه که طوری به است، شده تبدیل اجتماعی مطلوب رفتار ی  به گذشته سال 71طی در کارآفرینی

 سیاست اصلی مساله دلیل دو به کارآفرینی ترویج. است اجتماعی تغییر ی  عنوان به آن توسعه برای ریزی برنامه ا،کشوره

 نقش از(. 0721 همکاران، و زالی) "نوآوری و رشد تغییر، عامالن عنوان به کارآفرینان ایده " و "اقتصادی تأثیر ":است گذاران

 دانند¬می نوآوری و خالقیت ایجاد اصلی عامل را آن و شود می یاد اقتصادی توسعه حرکت موتور عنوان به کارآفرینی

 (.0721 داریانی، احمدپور)

 است نموده توصیف جدید ترکیبات انجام عنوان به را کارآفرینی پدیده( 0377)  شومپیتر جوزف بزرگ اقتصاددانان گذشته در

 با یافته توسعه کشورهای مثالً. باشد می بررسی قابل مختلف یها جنبه از آفرینی کار موضوع اهمیت(. 8115هلیبرن، سیبل)

 های¬فرصت ایجاد با را بیکاری از ناشی مشکالت و بخشند می خود اقتصاد به دوباره حیاتی خالقانه های¬فعالیت از استفاده

 پیشرفت جهت وهبالق کاتالیزور ی  بصورت آن همچنین. نمایند می حل کارآفرینانه های¬فعالیت از ناشی جدید شغلی

 (.8111 ، آکدنیز و یونکا) شود¬می پذیرفته بازار و محصول در نوآوری و تکنولوژی

 و مدیریت سطوح تمام در بنیادین و نظری های¬تالش ساختن معطوف ضمن که است مفاهیمی ترین عمده از یکی قدرت

 در هماهنگی ایجاد برای قدرت اهمیت(. 0723 پورریاحی، و سموعی شمس) است شده برخوردار زیادی اهمیت از انسانی منابع

 (.0728 قاسمی،) آید-می شمار به مؤثر عنصری ها¬سازمان و انسانی های¬فعالیت

 کار به را آن چگونه دانند-می و شناسند می را قدرت که رهبرانی و دانند¬می واقعی دنیای مسأله را قدرت  بالنچارد و هرسی

 اعمال و افکار به گذاری تأثیر به مدیر یا رهبر. داند می تر بخش اثر برند¬نمی بکار را نآ یا دانند نمی که کسانی از ببرند

 عدم علت به مسأله این هم هنوز است برخوردار اهمیت از قدرت که آن وجود با. است قدرت از استفاده به ناگزیر دیگران

 در ای عمده نقش قدرت چون و است محدود و ممبه دچار آن با مرتبط عوامل و قدرت موضوع ماهیت مورد در کافی شناخت

 گذشت سادگی به سازمانی های¬کنش در آن تأثیر از توان¬نمی دارد سازمانی زندگی جریان در موجود روابط و ها مراوده

 (.0723,   همکاران استونرو)

 و مسایل به عنایت با نیز و کشورها اقتصادی و صنعتی شکوفایی و رشد در کارآفرینان نقش به توجه با حاضر، درحال

 ترویج به تا کند¬می ایجاب ضرورت دارد، وجود بیکاری خصوص به و صنعتی توسعه و اقتصادی نظر از که تنگناهایی

 در مناسب بستر و فضا ایجاد راستا این در(. 8117 ، همکاران و کاردوزو) شود پرداخته جامعه در آن فرهنگ و کارآفرینی

 سازمان، هر در زیرا است، برخوردار باالیی ازاهمیت کارکنان آفرینی کار پرورش و رشد رایب مدیران طرف از ها¬سازمان

 گروه این. بکوشند باید مدیران. کنند می استفاده دیگران از بهتر فناورانه و مالی انسانی، منابع از که دارند وجود افراد از گروهی

 کارآفرینان سازمانی هر در دیگر، عبارت به. بدهند فعالیت و رشد امکان آنها به و کنند حمایت و تشویق شناسایی، را افراد از

 دهند، اجازه موجود ساختارهای که این همه از تر مهم و یابند؛ فعلیت ها آن های توانایی کوشید باید ولی دارند، وجود بالقوه

 .بندد کار به را هایش توانایی بتواند و کند وجود ابزار کارآفرین
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 نظر از که تنگناهایی و مسایل به عنایت با نیز و کشورها اقتصادی و صنعتی شکوفایی و رشد در کارآفرینان قشن به توجه با

 و کارآفرینی ترویج به تا میکند ایجاب ضرورت دارد، وجود جدید قرن در بیکاری خصوص به و صنعتی توسعه و اقتصادی

 (.8117 ردوز،کا) شود پرداخته جامعه ایجاد راستا این در در آن فرهنگ

 و نوآوری بر تاکید با میتوانند سازمان مدیران که چرا است، برخوردار بسزایی اهمیت از سازمان مدیران نقش جا این در

 وهمکاران، پرداختچی) شوند سازمان در کارآفرینانه های¬فعالیت تشویق و پرورش موجب موجود، روندهای در خالقیت

 اهمیت از کارکنان و سازمان های¬فعالیت بر مستقیم تأثیر دلیل به مدیران قدرت بعمنا و ساختار زمینه این در(. 0722

 از دولتی ادارات در کارکنان کارآفرینی شخصیتی های¬ویژگی با مدیران قدرت منابع بین رابطه بررسی است، برخوردار خاصی

 قدرت، منابع و ابزار از مناسب کارگیری به با توانند می مدیران رابطه این وجود صورت در زیرا است، برخوردار زیادی اهمیت

 .آورند فراهم کارکنان در کارآفرینی و خالقیت رشد زمینه

 روش تحقیق 
 با. باشد¬می همبستگی نوع از توصیفی پژوهش، های¬هدف و موضوع ماهیت به توجه با و "کاربردی " نوع از حاضر، پژوهش

 باالتر و لیسانس کارکنان کلیه لذا شود، می بررسی کارکنان دیدگاه از رانمدی قدرت منابع پژوهش، این در اینکه به توجه

 نفر 051 تعداد تصادفی – ای خوشه گیری نمونه روش با که دهد می تشکیل را پژوهش آماری جامعه شهرباب  شهرستان

  .است شده برآورد مورگان و کرجسی جدول با آماری نمونه حجم. گردیدند انتخاب بررسی جهت

 استفاده کارآفرینی شخصیتی های ویژگی سنجش ی پرسشنامه و قدرت منابع پرسشنامه دو از ها¬داده گردآوری منظور به

 .شودمی انجام پیشنهادات وارایه گیری نتیجه و تحقیق های داده وتحلیل تجزیه  پایان در و شد

  یافته ها

 ی شخصیتیویژگی ها توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل

 کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی حاصل نمرات استاندارد انحراف و میانگین اماری توزیع

 

 

 

 

 *Test value=12 

 33 ساط   در معناداری بصورت  صیتی   خالقیتشخ  ویژگی میانگین که هستند این از حاکی همچنین جدول نتایج

 بوده است. 08 نمره یعنی از متوسط باالتر درصد

 منابع قدرت مدیران توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل 

 مدیران قدرت منابع متغیر پراکندگی هایشاخص

 

 

 

 

 

 

 

 شخصیتی ویژگی

 کارآفرینی
 t df sig معیار انحراف میانگین

 111/1 073 07/05 2/7 18/08 خالقیت

 t df sig انحراف معیار میانگین قدرت
 111/1 073 08/07 73/0 23/07 مرجعیت

 111/1 073 17/2 85/8 17/08 پاداش

 11/1 073 87/85 57/0 75/00 اجبار

 111/1 073 87/07 38/0 12/08 تخصص

 111/1 073 2/3 21/0 21/08 قانونی
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 *Test value=12 

 

 مادیران  یستفادها مورد قدرت از منابع حاصل نمرات استاندارد انحراف و میانگین آماری توزیع از ایجدول خالصه در

 را میانگین مرجعیت بیشترین میانگین و قدرت اجبار کمترین میانگین را کمترین قدرت که میدهد نشان نتایج .است شده ارائه

 عبارت کمترین به بیشترین از ترتیب به مدیران منابع قدرت آمده بدست هایمیانگین به توجه است. با داده اختصاص خود به

 مرجعیات،  مناابع  میاانگین  کاه  اسات  این از حاکی همچنین جدول نتایج .اجبار و تخصص، پاداش انونی،ق مرجعیت، از: است

 هماین  در اجبار منبع بوده، اما 08 نمره یعنی متوسط از باالتر درصد 33 سط  در معناداری بصورت پاداش و قانونی، تخصص

 باشد. می ترپایین متوسط از داری معنا بصورت سط 

  مالنر فرض بررسی 

 از اغلب است، که ایآماره سادهترین و مهمترین همبستگی ضریب است کمیت دو بین رابطه بررسی صرف هدف وقتی

 باه  نیاز آماری روش این استفاده از اما. است پیرسون همبستگی همبستگی، آوردن دست به هایراه از یکی. میشود استفاده آن

 شود: بررسی باید آن انجام از قبل که دارد هاییفرض پیش

 نسبتی( و هایفاصل )مقیاس باشند کمی هاداده -0

 توزیع دارای تقریباً باید متغیرها از ی  هر دیگر عبارت به. باشد متغیره دو نرمال هاداده توأم توزیع -8

 .باشند نرمال

 .شود(می مشخص پراکنش نمودار وسیله به )که باشد خطی متغیر دو بین رابطه -7

 نمونهاای  یا   اسامیرنوف  کولموگاوروف  آنهاا از آزماون   و مؤلفه هاای  اصلی متغیرهای بودن نرمال ضفر بررسی برای

 است. شده استفاده

 مطالعاه بارای   ماورد  متغیرهاای  بارای  نرماال  فارض  برقراری دلیل به. است شده آورده ذیل جدول در آزمون این نتایج

 .کرد استفاده نیز پیرسون ستگیهمب ضریب از اسپیرمن همبستگی بر عالوه میتوان روابط بررسی

 

 

 

 

 

 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه p مقدار آماره حجم نمونه متغیرها

 نرمال 277/1 127/1 051 خالقیت

 نرمال 122/1 217/1 051 قدرت  مرجعیت

 نرمال 127/1 287/1 05 قدرت  پاداش

 نرمال 710/1 270/1 051 قدرت  اجبار

 نرمال 710/1 315/1 051 قدرت  تخصص

 نرمال 227/1 152/1 05 قدرت  قانونی
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 فرضیه اصلی:

 بین منابع قدرت مدیران و ویژگی شخصیتی خالقیت کارکنان رابطه وجود دارد. 

 

 کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ابعاد ویژگی و قدرت منابع آزمون همبستگی بین 

 همبستگی وجود دارد، 728/1بر اساس نتایج آزمون همبستگی بین منابع قدرت مدیران و خالقیت 

 فرضیه فرعی   

 :0فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  کار آفرینی خالقیت  شخصیتی  یو ویژگقدرت مرجعیت بین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد. خالقیت  کار آفرینی های شخصیتیو ویژگیقدرت مرجعیت بین : 

کارکناان از ضاریب همبساتگی     کاار آفرینای خالقیات     شخصایتی   ویژگای  و مرجعیت جهت بررسی رابطه بین قدرت

 ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.من استفاده شده است )دادهپیرسون و اسپیر

 

 کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگی و مرجعیت قدرت آزمون همبستگی بین  

 همبستگی متغیر
خالقیت ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

 درتق

 مرجعیت
  همبستگی

معنی 

 داری
 همبستگی 

معنی 

 داری
  

 مستقیم دارد 100/1* 827/1  101/1*  023/1 
     معنی دار است. 15/1در سط  *

 

کاار   شخصایتی   ویژگیو  مرجعیت نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که بین قدرت

و همبستگی پیرساون و اساپیرمن باه ترتیاب      15/1اداری وجود دارد ) معنی دار در سط  کارکنان رابطه معن آفرینی خالقیت 

  ویژگای مرجعیات،   (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی باا افازایش قادرت   827/1و  832/1برابر با 

 کارکنان افزایش پیدا می کند.   کار آفرینی خالقیت  شخصیتی

 کارآفرینی شخصیتی های ویژگی ابعاد متغیر

 نوع رابطه وجود رابطه معنی داری همبستگی تعداد  

 

 

منابع قدرت 

 مدیران

 مستقیم دارد 111/1 728/1 051 خالقیت
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 :8فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  کار آفرینی خالقیت  شخصیتی  و ویژگیقدرت پاداش بین  

 کارکنان رابطه وجود دارد. کار آفرینی خالقیت  شخصیتی  و ویژگیقدرت پاداش بین : 

مبساتگی پیرساون و   کارکناان از ضاریب ه   کاارآفرینی  شخصایتی  هاای ویژگی پاداش و جهت بررسی رابطه بین قدرت

 اسپیرمن استفاده شده است )داده ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.

 

 کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگی و پاداش قدرت قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
خالقیت  ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی پاداش قدرت

 مستقیم دارد 111/1* 812/1  111/1*  807/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *

 

پاداش و ویژگی شخصیتی کارآفرینی  دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  807/1و همبستگی پیرسون و اساپیرمن باه ترتیاب برابار باا       10/1ن رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  کارکنا

 خالقیات پااداش، ویژگای شخصایتی     (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قادرت 812/1

 کارکنان افزایش پیدا می کند.  

 :7فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  کار آفرینی های شخصیتیو ویژگیقدرت اجبار بین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد. کار آفرینی های شخصیتیو ویژگیقدرت اجبار بین : 

کارکناان از ضاریب همبساتگی پیرساون و      آفرینای  کاار  شخصایتی  هایویژگی اجبار و جهت بررسی رابطه بین قدرت

 اسپیرمن استفاده شده است )داده ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.

 کارکنانخالقیت  شخصیتی های ویژگی و اجبار قدرت آزمون همبستگی بین 

 همبستگی متغیر
خالقیت ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی اجبار قدرت

 مستقیم دارد 111/1* 770/1  111/1*  712/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *
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خالقیات  اجبار و ویژگای شخصایتی    دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  712/1و همبستگی پیرسون و اساپیرمن باه ترتیاب برابار باا       10/1رکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  کا

 خالقیات اجباار، ویژگای شخصایتی     (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افازایش قادرت  770/1

 کارکنان افزایش پیدا می کند.
 

 :7فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  خالقیت های شخصیتیو ویژگی قدرت تخصصبین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد.  خالقیت های شخصیتیو ویژگی قدرت تخصصبین : 

کارکناان از ضاریب همبساتگی پیرساون و      خالقیات  شخصایتی  هاای ویژگی و تخصص جهت بررسی رابطه بین قدرت

 ها کمی و نرمال(. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.تفاده شده است )دادهاسپیرمن اس

 

 

 

 

 کارکنانخالقیت  شخصیتی های ویژگی تخصص و قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
خالقیت ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  مبستگیه تخصص قدرت

 مستقیم دارد 111/1* 871/1  118/1*  870/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *

 

 خالقیتو ویژگی شخصیتی  تخصص دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  870/1و همبستگی پیرسون و اساپیرمن باه ترتیاب برابار باا       10/1سط   کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در

 خالقیات تخصص، ویژگای شخصایتی    (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت871/1

 کند.  کارکنان افزایش پیدا می
 :5فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  خالقیت های شخصیتیو ویژگی قدرت قانونیبین : 

 کارکنان رابطه وجود دارد. خالقیت های شخصیتیو ویژگی قدرت قانونیبین : 

کارکناان از ضاریب همبساتگی پیرساون و      آفرینای  کاار  شخصیتی هایویژگی و قانونی جهت بررسی رابطه بین قدرت

 . نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آمده است.اسپیرمن استفاده شده است )داده ها کمی و نرمال(
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 کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگی قانونی و قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
خالقیت ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   ی داریمعن همبستگی  معنی داری  همبستگی قانونی قدرت

 مستقیم دارد 171/1* 052/1  177/1*  021/1 
     معنی دار است. 15/1در سط  *

 

خالقیات  و ویژگی شخصایتی   قانونی دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  021/1اساپیرمن باه ترتیاب برابار باا       و همبستگی پیرسون و 15/1کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  

 خالقیات قاانونی، ویژگای شخصایتی     باشد. یعنی با افازایش قادرت  (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می052/1

 .کندکارکنان افزایش پیدا می

 

  گیریبحث و نتیجه

 اصلی فرضیه نتایج - 

 .دارد وجود رابطه کارکنان یت خالق شخصیتی های¬ویژگی و قدرت منابع بین: اصلی فرضیه

 از حاصل نتایج( نرمال و کمی ها¬داده) است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از فرضیه این بررسی جهت

 رابطه کارکنانخالقیت  شخصیتی ویژگی و قدرت منابع بین که دهد¬می نشان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون

 ویژگی مدیران، قدرت منابع افزایش با یعنی. باشد¬می متوسط حد در و مستقیم صورت به ابطهر این. دارد وجود معناداری

 ویژگی تغییرات از 10/07 مدیران قدرت منابع R8 مقدار اساس بر. کند می پیدا افزایش کارکنان کارآفرینی شخصیتی

 . کند می بینی پیش را کارکنان  خالقیت شخصیتی

 یفرع های فرضیه نتایج -5-7-8

 .دارد وجود رابطه کارکنانخالقیت  شخصیتی های¬ویژگی و مرجعیت قدرت بین: 0 فرضیه

 از حاصل نتایج(. نرمال و کمی ها¬داده) است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از فرضیه این بررسی جهت

 رابطه کارکنان خالقیت  صیتیشخ ویژگی و مرجعیت قدرت بین که دهد می نشان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون

 .دارد وجود معناداری

 .دارد وجود رابطه کارکنانخالقیت  شخصیتی های¬ویژگی و پاداش قدرت بین: 8 فرضیه

 از حاصل نتایج(. نرمال و کمی ها¬داده) است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از  فرضیه این بررسی جهت

 رابطه کارکنانخالقیت  شخصیتی ویژگی و پاداش قدرت بین که دهد می نشان رمناسپی و پیرسون همبستگی آزمون

   . دارد وجود معناداری

 .دارد وجود رابطه کارکنان خالقیت شخصیتی های¬ویژگی و اجبار قدرت بین: 7فرضیه
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 از حاصل نتایج(. لنرما و کمی ها¬داده) است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از  فرضیه این بررسی جهت

 معناداری رابطه کارکنان خالقیت شخصیتی ویژگی و اجبار قدرت بین که دهد می نشان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون

 دارد. وجود

 .دارد وجود رابطه خالقیت کارکنان شخصیتی های¬ویژگی و تخصص قدرت بین: 7 فرضیه

 (. ونرمال کمی ها داده) است شده استفاده سپیرمنا و پیرسون همبستگی ضریب از  فرضیه این بررسی جهت

 خالقیت شخصیتی ویژگی و تخصص قدرت بین که دهد می نشان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون از حاصل نتایج

 . دارد وجود معناداری رابطه کارکنان

  .دارد وجود رابطه کارکنان خالقیت شخصیتی های¬ویژگی و قانونی قدرت بین: 5 فرضیه 

 از حاصل نتایج(. نرمال و کمی ها داده) است شده استفاده اسپیرمن و پیرسون همبستگی ضریب از فرضیه این بررسی هتج

 رابطه کارکنان خالقیت شخصیتی ویژگی و قانونی قدرت بین که دهد¬می نشان اسپیرمن و پیرسون همبستگی آزمون

 . دارد وجود معناداری

 شخصیتی های¬ویژگی رشد زمینه قدرت منابع و ابزار مناسب کارگیری به با توانند می نمدیرا با توجه به مطالب گفته شده 

 .نمایند کم  سازمان در کارآفرینی گسترش و ایجاد به آن تبع به و فراهم را کارکنانخالقیت 

 در بزرگ تحوالت منشاء و داشته عهده به اقتصادی توسعه چرخهای حرکت در مهمی نقش کارآفرین افراد همچنین

 مناسب بستر و فضا ایجاد شرایطی، چنین در. گردند¬می محسوب ها¬سازمان سط  در خدماتی و صنعتی علمی، های¬زمینه

 از که دارند وجود افراد از گروهی سازمان هر در زیرا است، برخوردار باالیی اهمیت از سازمان در کارآفرینی پرورش و رشد برای

 و تشویق شناسایی، را افراد از گروه این بکوشند باید مدیران. کنند-می استفاده دیگران از تربه فناورانه و مالی انسانی، منابع

 .بدهند فعالیت و رشد امکان آنها به و کنند حمایت
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 منابع 
 

 نپایا. تهران شهر دولتی های¬دانشگاه غیرپزشکی هایدانشکده مسئوالن استفاده مورد قدرت منابع بررسی. 0722. ف زاده ابی [0]

 .صباغیان زهرا: راهنمایی به.  تربیتی وعلوم شناسیروان دانشکده بهشتی، شهید دانشگاه(. ارشد کارشناسی) نامه

 .رشد انتشارات: تهران. همکاران و براهنی ترجمه(.  اول جلد.)روانشناسی زمینه. 0713. همکاران و اتکینسون [8]

... نصرا. خصوصی و عمومی های¬سازمان در تبادلی و تغییرپذیر رهبری و قدرت. 0721. جی وندی رایت و ای لین اتواتر، [7]

 .07 ص ،05 شماره. اداری تحول مجله. مترجم خازنی،

 .پردیس انتشارات. «الگوها و نظریات تعاریف،» کارآفرینی. 0721. م پورداریانی احمد [7]

 .قلم محراب انتشارات و فرهنگی مؤسسه. کارآفرینی. 0727. م عزیزی. م پورداریانی احمد [5]

 .فراندیش انتشارات: تهران سوم، چاپ. کارآفرینی مبانی. 0725. م س مقیمی،. م داریانی احمدپور [1]

 پایان. کارکنان دیدگاه از رفسنجان شهر ادارات در قدرت پنجگانه منابع از مدیران گیریبهره میزان بررسی. 0723. ز احمدی [2]

 .کارنما... اسدا: راهنمایی به. کرمان واحد. اسالمی آزاد هدانشگا( ارشد کارشناسی) نامه

 جو با تهران شهر دولتی دخترانه ابتدایی مدارس توسط قدرت انواع بکارگیری میزان بین رابطه بررسی. 0728. ف فر ارجمندی [2]

 .8 شماره ،00 دوره ایران، هاینامهپایان چکیده. سازمانی

 سالمت با کارکنان خانوادگی کنترل با شخصیتی های ویژگی بین ی رابطه بررسی. 0731. ف نصیری. ع نظری. ر م اردالن [3]

 .پژوهشی-علمی طالق، و خانواده نامه ویژه( 0) شماره. تابستان سازمان،

 سهموس: تهران. مترجم اعرابی، محمد سید و پارسائیان علی. سوم جلد. «کنترل و رهبری» مدیریت. 0725. فریمن. ج استونر [01]

 .بازرگانی های¬پژوهش و مطالعات

. مترجم اعرابی، محمد و پارسائیان علی. دوم جلد. مدیریت. 0723. آر دانیل گیلبرت، و ادوارد. آر فریمن. اف ای جی استونر [00]

 .فرهنگی ای¬پژوهش دفتر: تهران

 .کنترل و رهبری سازماندهی،: مدیریت. 0723. آر دانیل گیلبرت و ادوارد آر، من فری. اف. ای جیمز استونر [08]

 علمی مقاله. درسی برنامه عناصر طریق از متوسطه مدارس آموزان دانش کارآفرینی روحیه تقویت چگونگی. 0730. س زاده اسد [07]

 کشور کارآفرینی دانشجویی کنفرانس دومین. پژوهشی

(. ارشد کارشناسی) نامه پایان. بهادار اوراق بورس مانساز وریبهره افزایش در اثربخشی ارتباطات نقش. 0727. ن پوراسماعیل [07]

 . رضائیان علی:  راهنمایی به. تهران دانشگاه

 .اشراقی انتشارات: تهران. مدیریت و سازمان مبانی. 0722. ج اصغری [05]

 . 81 شماره  ،استراتژی تحقیقات پژوهشکده انتشارات. کارآفرین های سازمان و سازمانی کارآفرینی. 0722. ف اصغری [01]

 .فرهنگی های پژوهش دفتر: تهران. سازمانی مدیریت. پارسائیان. م س اعرابی [02]

 پایان. کارکنان دیدگاه از رفسنجان شهر ادارات در قدرت پنجگانه منابع از مدیران گیریبهره میزان بررسی. 0723. ز امجدی [02]

 .کارنما... اسدا:  راهنمایی به. انکرم واحد. اسالمی آزاد دانشگاه( ارشد کارشناسی) نامه

 . مل  نشر: تهران. مدیریت و سازمان. 0722. ع کبیری امیر [03]

 .مدیران: تهران. اجتماعی علوم در تحقیق های روش. 0722. م قریب. م پاریزی نژاد ایران [81]

 .میازده سال. 017 شماره تدبیر،. نفوذ به قدرت تبدیل چگونگی. 0723. ع م بابایی [80]

 .03-00 صص هفتم، دوره اول، شماره تربیتی، علوم دانشکده نشریه. آفرینندگی. 0711. ت م براهنی [88]

 پایان. تهران شهر عالی آموزش موسسات اداری و آموزشی های¬مدیریت در قدرت منابع از استفاده تأثیر. 0727. م بطحائی [87]

 .صباغیان زهرا :راهنمایی به. تهران.  بهشتی شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی) نامه

 .ارسباران انتشارات: تهران سازمانی، برکارآفرینی درآمدی. 0725. ح م پرداختچی [87]
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 پیام. کارآفرینی پرورش و بروز برای سازی زمینه در مدیریت اثربخشی بررسی. 0722. ح زاده شفیع. م حیدری. ح م پرداختچی [85]

 .011-20 ،81 شماره مدیریت،

 کارشناسی) نامهپایان.  دولتی نمونه مدارس مدیران عملکرد با آن همبستگی و رهبری قدرت انواع بررسی. 0725. حبیب پناهی [81]

 .کمالی میر محمد: راهنمایی به. تهران اسالمی آزاد دانشگاه(. ارشد

. سیاست و توسعه در زن بانوان ورزش قواعد ایدئولوژی  تفسیر و قدرت منابع. 0730. ش اصفهانی زادگان صداقت. ح م پناهی [82]

 .پژوهشی -علمی( 71) شماره ،0730 بهار

 ساختار رابطۀ بر مبتنی سازمانی کارآفرینی مدل طراحی. 0723. ح هنری. ا  فراهانی. ط س راد موسوی. ح زرندی پورسلطانی [82]

 .بهمن ورزشی مدیریت العاتمط. بدنی تربیت سازمان در سازمانی کارآفرینانۀ های گرایش ابعاد با سازمانی

[0]  Ajzen I. 0330. The theory of planned behavior. Organizational Behaviors and Human Decision 

Processes, 51 (8): 023-800.  

[8]  Ardichvili A. Cardozo R. Ray S. 8117. A theory of entrepreneurial opportunity identification 

and development. Journal of Business Venturing, 02(0), pp. 015–87 

[7]  Arslan C. Dilmac B. Hamarta E. 8113. Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of 

control: a study with Turkish university students. Social behavior and personality, 72(1,pp. 230-211.  

[7]  Arthur AL. 8117. An ethnographic study of the relevance of social desirability bias on the 

social power scale studies that focus on motivational stimulus in the workplace. Dissertation for the 

Degree Doctor of Philosophy in Business Administration, North central University. 
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