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  چکیده 

 شهرساتان دولتای ادارات کارکناان کاارآفرینی شخصایتی ویژگای و مادیران قادرت مناابع بین رابطه بررسی تحقیق از هدف

 از نفار 051 تحقیاق این نمونه حجم و شهربابک شهرستان دولتی ادارات کارکنان تمامی پژوهش آماری جامعه. است شهربابک

 طریاق از کارکناان کاارآفرینی شخصایتی ویژگای و مادیران قدرت منابع به مربوط اطالعات تحقیق این در .باشد می کارکنان

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

 کاارآفرینی شخصایتی ویژگای پرسشانامه پایاایی میزان و 27/1 مدیران قدرت منابع پرسشنامه پایایی میزان و 28/1 کارکنان

 هام هدف نظر از و باشد می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق یک روش نظر از تحقیق این. است آمده دست به 27/1 کارکنان

 و نمودارهاا عانوا و میانگین فراوانی، توزیع جدول شامل توصیفی های آماره انواع از تحقیق این در. است کاربردی جزءتحقیقات

 معاادتت ساازی مادل و اساپیرمن همبساتگی ضاری  پیرساون، همبساتگی ضاری  نظیر استنباطی آمارهای انواع همچنین

 آماده دسات به نتایج. است شده استفاده  81 ویراست Spssافزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای و شده استفاده ساختاری

    دارد، وجود همبستگی  757/1 کارآفرینی شخصیتی ویژگی با نمدیرا قدرت منابع بین که دهد می نشان

 منابع قدرت، ویژگی شخصیتی کارآفرینی، کارکنان ادارات دولتیواژگان کلیدی: 
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 قدمه م

 جوزف بزرگ داناناقتصاد گذشته در حتی بوده بحث مورد پیش هایزمان از اقتصادی توسعه و آفرینی کار بین رابطه بررسی

 بررسی(. 8115 ، هلیبرن سیبل) است نموده توصیف جدید ترکیبات انجام عنوان به را کارآفرینی پدیده( 0377)  شومپیتر

 اکثر رویکرد که دهد¬می نشان خوبی به 80 و 81 قرن در تکنولوژیکی و اقتصادی های¬زمینه در جهانی چشمگیر تحوتت

. شود ایجاد دنیا در آفرینی کار توسعه های¬سیاست از موجی ات گردیده کارآفرینی موج  اخیر دهه چند در جهانی کشورهای

 اقتصادها بیشتر برنده پیش پرقدرت نیروی عنوان به و اجتماعی اقتصادی مشکالت به آمدن فائق حل راه کارآفرینی پدیده

 بهترین از یکی و داشته کشورها تکنولوژیک هایتوانمندی ایجاد و فناوری توسعه در اساسی نقش آفرینی کار. شود شناخته

 ارمغان به را مناسبی اجتماعی آثار تسریع و کشورها اقتصادی رشد است قادر که است جوامع در زایی اشتغال آن پیامدهای

 کار تأثیر تحت اقتصاد که واقعیت این از حمایت برای مستنداتی یافته توسعه کشورهای در اقتصادی توسعه تاریخچه. بیاورد

 و جوامع آن از کامیابی امروز تحول حال در دنیای در(. 0725 مقیمی، و احمدپورداریانی) آورد می فراهم است آفرینی

 برقرار داری معنی رابطه خود انسانی منابع کارآفرینی و مدیریتی های¬قابلیت و کمیات و منابع بین که است هاییسازمان

 تزم بسترهای ایجاد با که باشد داشته شتابی جلو روبه کتحر توسعه مسیر در تواند می سازمان و جامعه دیگر عبارت به سازد

 را جامعه منابع سایر ارزشمند توانمندی این از استفاده با تا کند تجهیز مولد کارآفرینی مهارت و دانش به را خود انسانی منابع

 فرصت از برداری بهره آفرینیکار که است معتقد  دراکر پیتر. کنند هدایت مدیریت توسعه، و رشد حصول و ارزش ایجاد بسوی

 ها ارزش کند می شروع خود سرمایه با را جدیدی و کوچک اقتصادی فعالیت که است آفرینکسی کار و تغییرات ایجاد برای ها

 (. 0727 حسینی، شاه) نماید می تحول دچار را آنها ماهیت و دهد می تغییر را

 باتیی اهمیت از کارکنان آفرینی کار پرورش و رشد برای مدیران طرف از ها سازمان در مناس  بستر و فضا ایجاد راستا این در

 و کنند می استفاده دیگران از بهتر فناورانه و مالی انسانی منابع از که دارند وجود افرادی سازمان هر در زیرا است، برخوردار

 .کنند حمایت و تشویق و شناسایی را افراد این باید مدیران

 های¬توانایی کوشید باید و دارد وجود بالقوه آفرینان کار سازمان هر در دیگر عبارت به یا بدهند فعالیت و شدر امکان آنها به و

 های¬فعالیت تشویق و پرورش موج  موجود روندهای در خالقیت و نوآوری بر تاکید با سازمان مدیران و یابند فعالیت به آنها

 تأثیر دلیل به مدیران قدرت منابع و ساختار زمینه این در(. 0722 اران،همک و پرداختچی) شوند سازمان در کارآفرینانه

 ابزار از مناس  بکارگیری با توانند¬می مدیران زیرا. است برخوردار خاصی اهمیت از کارکنان و سازمان های فعالیت بر مستقیم

 موضوع این بررسی بدنبال پژوهش این در آورند، فراهم کارکنان در را آفرینی کار و خالقیت و رشد زمینه قدرت منابع و

 شهرستان دولتی ادارات در کارکنان کارآفرینی شخصیتی های¬ویژگی پرورش و مدیران قدرت منابع بین آیا که باشیم¬می

  دارد؟ وجود رابطه شهربابک

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

 باتتر و لیسانس کارکنان کلیه لذا شود، می بررسی کارکنان دیدگاه از مدیران 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 شهربابک 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
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  یافته ها

 ویژگی های شخصیتی 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 معنااداری بصاورتکارآفرینی  شخصیتی ویژگی میانگین که هستند این از حاکی همچنین جدول نتایج

 بوده است. 08 نمره یعنی از متوسط باتتر درصد

 منابع قدرت مدیران توزیع آماری میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل 

 

 یرانمد قدرت منابع متغیر پراکندگی هایشاخص

 

 

 

 

 

 

 

 *Test value=12 

 

 مادیران یاستفاده مورد قدرت از منابع حاصل نمرات استاندارد انحراف و میانگین آماری عتوزی 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 ترتی  به مدیران قدرت منابع 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 قانونی، مرجعیت، از: است

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

 باشد. می ترپایین متوسط از داری معنا بصورت سط 

  نرمال فرض بررسی 

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

 باه نیاز آماری روش این ازاستفاده  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 یک هر دیگر عبارت به. باشد متغیره دو نرمال هاداده توأم توزیع -8

 .باشند نرمال

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

 t df sig معیار انحراف میانگین متغیر
 شخصیتی ویژگی

 کارآفرینی
87/08 2/8 80/07 073 111/1 

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

 111/1 073 47/2 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 24/0 24/08 قانونی
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 نمونهاای یاک اسامیرنوف کولموگاوروف آنهاا از آزماون و مؤلفه هاای اصلی متغیرهای بودن نرمال فرض بررسی برای

 است. شده استفاده

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

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

 

 نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرضیه اصلی:

 کارکنان رابطه وجود دارد. آفرینی کار شخصیتی های ویژگی و قدرت منابع بین

 کارکنان آفرینی کار شخصیتی های یژگیو و قدرت منابع آزمون همبستگی بین  

 757/1 کارکناان آفرینای کاار شخصایتی هاای ویژگایبر اساس نتایج آزمون همبستگی بین منابع قادرت مادیران و 

 همبستگی وجود دارد،

  

 

 

 

 

 

 فرضیه فرعی 

 :0فرضیه فرعی

 دارد.نکارکنان رابطه وجود  آفرینی کار شخصیتی ویژگیو قدرت مرجعیت بین : 

 نتیجه p مقدار آماره حجم نمونه متغیرها

 نرمال 780/1 232/1 051 کارآفرینی شخصیتی ¬ویژگی

 نرمال 422/1 217/1 051 قدرت  مرجعیت

 نرمال 427/1 287/1 05 اداشقدرت  پ

 نرمال 740/1 270/1 051 قدرت  اجبار

 نرمال 710/1 345/1 051 قدرت  تخصص

 نرمال 227/1 452/1 05 قدرت  قانونی

 کارآفرینی شخصیتی های ویژگی ابعاد متغیر

 نوع رابطه وجود رابطه معنی داری همبستگی تعداد  

 

 

منابع قدرت 

 مدیران

 مستقیم دارد 111/1 757/1 051 
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 کارکنان رابطه وجود دارد. آفرینی کار شخصیتی ویژگیو قدرت مرجعیت بین : 

کارکناان از ضاری  همبساتگی  کاار آفرینای خالقیات  شخصایتی  ویژگای و رجعیتم جهت بررسی رابطه بین قدرت

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

 

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

 همبستگی متغیر
آفرینی کار شخصیتی ژگیوی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

 قدرت

 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 ویژگایو  مرجعیت می دهد که بین قدرت نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان

و همبستگی پیرساون و اساپیرمن باه ترتیا  برابار باا  15/1کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ) معنی دار در سط   آفرینی

 صایتیشخ  ویژگیمرجعیت،  (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قدرت827/1و  832/1

 کارکنان افزایش پیدا می کند.  کار آفرینی خالقیت 

 

 :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 : 

کارکناان از ضاری  همبساتگی پیرساون و  کاارآفرینی شخصایتی هاایویژگی پاداش و سی رابطه بین قدرتجهت برر

 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 رمتغی
خالقیت  ویژگی های شخصیتی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی پاداش قدرت

 مستقیم دارد 111/1* 842/1  111/1*  807/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

پاداش و ویژگی شخصیتی کارآفرینی  دهد که بین قدرتاسپیرمن نشان می نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و

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

 خالقیاتیژگای شخصایتی پااداش، و (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افزایش قادرت842/1

 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 ضاری  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 تیویژگی های شخصی 

 
وجود  

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی اجبار قدرت

 مستقیم دارد 111/1* 770/1  111/1*  742/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *

 

خالقیات اجبار و ویژگای شخصایتی  ن قدرتدهد که بینتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و  742/1و همبستگی پیرسون و اساپیرمن باه ترتیا  برابار باا  10/1کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  

 خالقیاتاجباار، ویژگای شخصایتی  (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنی با افازایش قادرت770/1

 کارکنان افزایش پیدا می کند.

 

 :7فرضیه فرعی

 دارد.نرابطه وجود  کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگیو  قدرت تخصصبین : 

 رابطه وجود دارد. کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگیو  قدرت تخصصبین : 

از ضاری  همبساتگی پیرساون و  کارکنان آفرینی کار صیتیشخ های ویژگی و تخصص جهت بررسی رابطه بین قدرت

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

 

 

 

 

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

  آفرینی کار شخصیتی های¬ویژگی  همبستگی متغیر
 

 نوع رابطهوجود  
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 ارتباط     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی تخصص قدرت

 مستقیم دارد 115/1* 718/1  110/1*  701/1 
     معنی دار است. 10/1در سط  *

 

 شخصایتی هاای¬ویژگایو  صتخص دهد که بین قدرتنتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان می

و همبستگی پیرسون و اسپیرمن به ترتیا  برابار باا  10/1رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط   کارکنان آفرینی کار

 هاای¬ویژگایتخصاص،  (. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می باشد. یعنای باا افازایش قادرت718/1و  701/1

 کند. افزایش پیدا می نکارکنا آفرینی کار شخصیتی

 :5فرضیه فرعی

 دارد.نرابطه وجود  کارکنان آفرینی کار شخصیتی ویژگی هایو  قدرت قانونیبین : 

 رابطه وجود دارد. کارکنان آفرینی کار شخصیتی های ویژگیو  قدرت قانونیبین : 

کارکناان از ضاری  همبساتگی پیرساون و  آفرینای کاار یتیشخص هایویژگی و قانونی 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 قانونی و قدرت آزمون همبستگی بین

 همبستگی متغیر
 آفرینی کار شخصیتی های ویژگی 

 
جود و 

 ارتباط
 نوع رابطه

     

    اسپیرمن    پیرسون 

   معنی داری همبستگی  معنی داری  همبستگی قانونی قدرت

 مستقیم دارد 182/1* 817/1  185/1*  807/1 
     معنی دار است. 15/1در سط  *

 

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

و  807/1و همبستگی پیرسون و اساپیرمن باه ترتیا  برابار باا  15/1کارکنان رابطه معناداری وجود دارد )معنی دار در سط  

 کاار شخصایتی هاای ویژگایقاانونی،  باشد. یعنی با افزایش قادرت(. این رابطه به صورت مستقیم و در حد متوسط می817/1

 .کندایش پیدا میافز کارکنان آفرینی

 

  گیریبحث و نتیجه

 دولتی ادارات کارکنان کارآفرینی شخصیتی ویژگی و مدیران قدرت منابع ی رابطه بررسی حاضر، پژوهش اساسی هدف

 پنج از که داد نشان حاضر پژوهش های¬یافته مدیران، استفاده مورد قدرت منابع ی¬زمینه در. باشد می شهربابک شهرستان

 دیگر، عبارت به. باشند می مسلط و غال  قدرت منابع پاداش، تخصص، قانونی، مرجعیت، قدرت مطالعه، ردمو قدرت منبع

 و تقلید به میل محبت، پذیرش، تشابه، اعتماد، با اغل  و میباشد مدیر شخصی جاذبه یا فرهمندی از ناشی که مرجعیت قدرت
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 قدرت. گیرد¬می قرار استفاده مورد مدیران توسط قدرت، نابعم سایر از بیش است، همراه مرئوسان سوی از روحی های¬تعلق

 کاردانی با که تخصص قدرت و پردازد،¬می مرئوسان در نفوذ و رفتار دهی¬جهت به قانون از استفاده با مدیر آن در که قانونی

 قرار مدیران ی هاستفاد مورد بیشتر مرجعیت، قدرت از پس که هستند قدرتی منبع دو نیز است، همراه مدیر مهارت  و

 تخصص، قانونی، مرجعیت،: شامل اولویت ترتی  به مدیران استفاده مورد قدرت منابع کارکنان دیدگاه از کلی، بطور. گیرند¬می

 دو تخصص و مرجعیت قدرت که داد نشان( 0725) ترابیان پژوهش های¬یافته فوق، نتایج تایید در. باشند می اجبار و پاداش

 قدرت که دادند نشان( 0728) محمدی و نوربخش پژوهش های¬یافته همچنین. شوند¬می محسوب انمدیر برای مهم منبع

 .دارند قرار بعدی های¬رده در ترتی  به پاداش و اجبار مرجعیت، قانونی، قدرت منابع و است تخصص قدرت مدیران، غال 

 پذیری¬ریسک کارآفرینی، های¬ویژگی بین در که داد نشان کارکنان کارآفرینی های¬ویژگی زمینه در پژوهش های¬یافته

 پذیری ریسک از بررسی مورد جامعه کارکنان اغل  که دهد¬می نشان این. است داده اختصاص خود به را میانگین باتترین

 یافتن ی زمینه در و میدهند نشان خود از بیشتری کارآیی برانگیز چالش کارهای در افراد این یعنی. هستند برخوردار باتیی

 ویژگی از پس که دهد¬می نشان همچنین نتایج. باشند¬می پذیر ریسک عملکردشان بهبود جهت بهتر و جدیدتر های¬راه

 مورد جامعه کارکنان که معنی این به. است داده اختصاص خود به را میانگین بیشترین درونی کنترل مرکز پذیری، ریسک

 شانس چون بیرونی شرایط نه و خود رفتارهای و ها¬ویژگی ها،¬مهارت نتایج به را وقایع پیامدهای تا دارند تمایل اغل  بررسی

 تحمل ویژه به و طلبی توفیق از بررسی مورد جامعه کارکنان که میدهند نشان همچنین پژوهش نتایج. میدهند نسبت تقدیر و

 .هستند برخوردار پایینی ابهام

 تمایل اغل  و ندارند یافته ساختن و مبهم های¬وضعیت تحلیل و ساییشنا برای را تزم توانایی کارکنان، اغل  که معنی بدین

 پایین میانگین. کنند برخورد ای¬کلیشه شیوه به آن با و کنند تفسیر خطر و تهدید یک عنوان به را مبهم موقعیت تا دارند

 .  ندارند سرآمد و سخت کارهای انجام به تمایلی بررسی مورد جامعه کارکنان است این نشانگر نیز طلبی توفیق ویژگی

 که داد نشان نتایج معلمان کارآفرینی با مدیران قدرت منابع ی¬رابطه بررسی عنوان با تحقیقی در( 0723) محمدی و پورقاز

 معلمان کارآفرینی با % 35 سط  در مدیران مرجعیت و تخصص قدرت منابع و % 33 سط  در مدیران پاداش قدرت منبع بین

 ی رابطه معلمان کارآفرینی با مدیران تنبیه و قانون قدرت منابع بین درحالیکه دارد، وجود ناداریمع و مثبت ی¬رابطه

 . نشد مشاهده معناداری
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