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Abstract
Purpose: This study aimed to investigate thinking styles of staff's in Public Libraries
Foundation and its relation with entrepreneurship traits.
Methodology: The research method was applied in terms of purpose and in terms
of data collection methods was correlation. The population of the research is the
staff of the Public Libraries and information. Data collection tools were SternbergWagner thinking styles (1999) and Entrepreneurship traits questionnaire. In order
to study the validity of the tool in terms of the number of components and semple
size, in addition to content analysis, a confirmatory factor analysis was used with
Lisrel software that evaluation of fitting indices confirmed that the research
instruments have been constructive.The collected data were analyzed by SPSSv.22
in both descriptive and inferential statistics(Pearson correlation coefficient and
stepwise regression).
Findings: The findings showed that the dominant thinking style among the staff is
extraverted thinking. All styles of thinking, with the exception of introverted thinking, had a
positive relationship with the entrepreneurship traits of staff.
Conclusion: Stepwise regression analysis showed that among the components of TS, (31.6)
percent of the change in creativity is explained by liberal and judicial thinking. Also, (43.5)
percent of the risk taking are explained by liberal, judiciary and legislator thinking. The
findings of the research also showed that (24.6) percent of the changes in the internal control
are explained by the judicial and extraverted thinking, (38.0%) of the changes in willingness
are explained by liberal and judicial thinking, (18.6%) of the changes in independence
component are explained by introverted thinking, (21.2%) of the variation of ambiguity
tolerance in the level of 99 is significant and the calculated beta value is 0.460.
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چکیده
هدف :بررسي سبکهای تفكر کارکنان نهادهای کتابخانههای عمومي ایران در ارتباط با ویژگيهای کارآفریني بوده است.
روششناسی :از نظر هدف کاربردی و از منظر روشهای گردآوری دادهها توصیفي از نوع همبستگي بوده است و حجم نمونهه آمهاری
 022نفر که به روش سرشماری کامل انتخاب شهدهانهد .ابهاار گهرداوری دادههها دو پرسشهنامة شهیوهههای تفكهر اسهترنبر  -واگنهر و
ویژگيهای کارآفریني بوده است .جهت بررسي روایي اباار با توجه به تعداد مؤلفهها و حجم نمونه ،عالوهبر تحلیل محتوا ،از تحلیل عهاملي
تأییدی و با استفاده از نرمافاار لیارل استفاده شد که بررسي شاخصهای برازش نشان داد که اباار پژوهش از روایي سهازه برخهوردار بهوده
است.
یافتهها :دادههای پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفي و استنباطي شامل ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به گام
تحلیل شدهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که شیوه تفكر غالب در میان کارکنان ،تفكر بروننگر است .همچنین تمام سبکهای تفكر جا
سبک درونگرا ارتباط مثبتي با ویژگيهای کارآفریني کارکنان داشتهاند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان سبکهای تفكر 13/6 ،درصهد ت ییهرات مؤلفهه خالقیهت توسه
سبکهای تفكر آزاداندیش ،قضایي و قانوني تبیین ميشود .همچنین  02/6درصد ت ییرات مؤلفه کنترل درونهي توسه سهبکههای تفكهر
قضایي و برونگرا %13 ،ت ییرات مؤلفه توفیقطلبي توس سبک تفكر آزاداندیش و قضایي %33/6 ،ت ییرات مؤلفه استقاللطلبي به سهبک
تفكر درونگرا پیشبیني ميشود و  %03/0از ت ییرات مؤلفه تحمل ابهام در سطح  99صدم معنيدار بوده و ضریب محاسبه بتا  %262بهوده
است.
واژههای کلیدی :شیوههای تفكر ،كارآفريني ،ويژگيهای شخصیتي ،نهادهای كتابخانههای عمومي ايران.
استتتنا  :صفههههری ،ثنهها ( .)3193شناسههایي نقههش سههبکهههای تفكههر کارکنههان نهادهههای کتابخانههههههای عمههومي ایههران در ارتبههاط بهها
ویژگيهای کارآفریني .مدیریت اطالعات و دانششناسي.92-33 ،)2(6 ،
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مقدمه
در هااره سمم ک مهمترین عنصر آن تغییر است ،اصل اساسی
برای سازمانها بقا و تمسع است .تنمع و سرعت تغییرات ب
حفی است ک سرعت بخشیفن ب تمفیف فكر و ارتقای
شیمههای تفكر از یکسم و داشتن نیروهای خالق و کارآفرین
از سمی دیگر ،ب منظمر هماهنگی با این تغییرات و تحمالت
نم ،دارای اهمیت فراوانی است.
بنابراین ،شیمه تفكر و عملكرد کارآفرینان و خالقان
مقمف های مهمی برای تطابق افراد با عصر جفیف میباشنف .با
تمج ب نرخ فااینفه تغییر و تحمالت در حمزههای علمی،
اقتصادی و اجتماعی ،نظام آممزش عافی در صمرتی اثربخز و
کارآمف خماهف بمد ک بتمانف با ایجاد بسترهای الزم ،منابع
انسانی تحت آممزش خمیز را ب دانز ،مهارت و ویژگیهای
کارآفرینان تجهیا و روحی کارآفرینی را در آنها پرورش دهف.
در این زمین  ،برخمرداری کارکنان از این ویژگیها ،زمین ساز
پرورش و تقمیت روحی کارآفرینی در نظام آممزشی است ک
متناسب با شیمه فكری کارکنان از شفت و ضعف برخمردار
است .بنابراین ،هف پژوهز حاضر ،بررسی رابط شیمههای
تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی در کارکنان نهادهای
کتابخان های عمممی ایران است.
کارآفرینی ممضمعی است ک از اواخر قرن بیستم ممرد
تمج محافل آممزشی کشمرهای جهان قرار گرفت است ،زیرا
ک در حال حاضر در عرص جهانی ،افراد خالق و مبتكر
ب عنمان کارآفرینان ،منشأ تحمالت بارگی درزمینة صنعتی،
تربیتی و خفماتی شفهانف.
در سطح آممزش عافی سیاستگذاران و برنام ریاان
میتماننف فرصتی مناسب برای رشف ذهنیت کارآفرینی در
محی های آممزشی فراهم کننف و ب این ترتیب ب فراینف اداره
فرهنگ کارآفرینی در کل جامع کمک میکننف .الزم است
سیاستگذاریهای علمی با ظرفیت کار در این زمین برای
ایجاد و تمسع امكانات دانشجمیی و مراکا مختلف آممزشی و
جذب فراگیران بیشتر ب کارآفرینی ممرد استفاده قرار گیرنف.
بنابراین ،جستجمی روشها و عماملی ک میتمانف آممزش و
پیزبینی کارآفرینی را میسر سازد حائا اهمیت است .روشهای
تفكر کارکنان یكی از عماملی است ک ممكن است در این
فرآینف دخیل باشف .در این راستا" ،تمرنبرگ" معتقف است ک
عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ،کارآفرینی ب فلسف و ذهنیت
کارآفرینی کارکنان نیا بستگی دارد (جهانگیری و
کالنتری)8911،

آممزش ملثرترین اباار افاایز آگاهی افراد از مسائل و
مشكالت جامع است .تمسع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
برای تقمیت تمسع پایفار ضروری است و یكی از
پیزشرطهای ضروری برای اجرای تمسع پایفار ،افاایز
آگاهی و دانز هم افراد جامع است.
بنابراین ،پژوهز حاضر ب دنبال پاسخگمیی ب سلاالت زیر
است:
 -8شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان
چگمن است؟
 -4آیا بین شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
کارکنان رابط ای وجمد دارد؟
 -9آیا میتمان با تمج ب شیمههای تفكر ،ویژگیهای
شخصیتی کارکنان را پیزبینی کرد؟
پیشینه پژوهش
ژنگ و استرنبرگ ( ،1)4992بر مبنای یک سری از مطافعات،
شیمههای تفكر را ب س نمع ،طبق بنفی کردنف :شیمههای
تفكر نمع اول :شیمههای قانمنگذار ،قضایی ،کلینگر و
آزادانفیز )اغلب ب عنمان شیمههای ممفف خالقیت و پیچیفه
ممرد مالحظ قرار گرفت انف) و نشانگر سطمح باالی پیچیفگی
شناختی میباشنف .شیمههای تفكر نمع دوم (شیمههای اجرایی،
محافظ کار و جائینگر) اغلب ب عنمان شیمههای هنجار مفار و
ساده درك شفهانف و نشانگر سطمح پایین پیچیفگی شناختی
میباشنف .شیمههای تفكر نمع سمم ،شیمههای دروننگر و
بروننگر ب عنمان شیمههای دارای ارزش خنثی و بیشتر وابست
ب ممقعیت یا وظایف خاص در نظر گرفت میشمنف (فن و
ژانگ.(4993 ،2
پیشین مطافعات کارآفرینی بر این ممضمع اشاره دارد ک
کارآفرینان دارای ویژگیهای خاصی هستنف ک برخی از آنها
منشأ روانشناختی دارنف .رویكردی ک ب دنبال تبیین
ویژگیهای شخصیتی است؛ "رویكرد ویژگیها" یا "رویكرد
شخصیتی" گفت میشمد (جهانگیری و کالنتری.)8911 ،
رویكرد ویژگیهای شخصیتی بر این فرضی استمار است
ک کارآفرینان دارای ویژگیها ،دیفگاهها و ارزشهایی هستنف
ک یک نیروی محرك برای آنها فراهم می کنف و آنها را
از دیگران متمایامی کنف (گمرئل و آنسان.)4996 ،3

1. Zhang & Strrenberg.
2. Fan & Zhang.
3. Gurol & Atsan
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پیشین ادبیات کارآفرینی نشان می دهف ک رویكرد
ویژگی های شخصیتی در مقایس با دیگر رویكردهای
کارآفرینی رواج بیشتری داشت است.
در این پژوهز پس از بررسی و مطافع جامع پیشین
مطافعات کارآفرینی از دیفگاههای مختلف ،ب ویژه از منظر
رویكرد ویژگی های شخصیتی ،ویژگی های زیر ب عنمان
ملفف های شخصیت کارآفرین انتخاب شف  -8خالقیت،
شامل تمانایی خلق ایفهها و پاسخ های جفیف و غیرعادی
است-4 .تمفیقطلبی ،ب میل مفاوم برای دستیابی ب
سطمح باالی کارایی برای خمشاینف خمد ،برای رسیفن ب
یک استانفارد باال ،برای انجام کارِ بهتر نسبت ب آنچ
درگذشت انجام شفه و ب دست آوردن خمدانگیختگی تا
بهترین در آنچ مسئمل آن هست ،اشاره دارد.
 -9مرکا کنترل درونی :افرادی دارای مرکا کنترل درونی،
رویفادهای زنفگی را ب نتایج مهارتها ،ویژگیها و
رفتارهای خمد نسبت می دهنف (متیمز.)4989،1
 -2خطرپذیری :ب تمایل فرد در نشان دادن خطر یا دوری
از خطر هنگامی ک با ممقعیت های خطرناك مماج می شمد
( ارسالن و دیلماك و هامارتا.)4993 ،2
 -2تحمل ابهام :تمانایی واکنز مثبت ب ممقعیت های
مبهم و تصمیم گیری تحت شرای مبهم و اطالعات ناکافی
است (گمرئل و آنسان.)4996 ،
 -6استقالل طلبی :نیاز ب استقالل را می تمان ب صمرت
عباراتی نظیر کنترل داشتن بر سرنمشت خمد ،کاری را برای
خمد انجام دادن تعریف کرد.
یافت های پژوهز یانگ و فین ( )4992نشان داد ک
بین شیمه های تفكر آزادانفیز قانمن گذار ،قضایی ،کلی نگر
و برون نگر با خالقیت رابطة مثبت و معنی داری وجمد دارد.
در حافی ک بین شیمه های تفكر محافظ کار ،جائینگر و
درون نگر با خالقیت رابطة منفی و معنیداری مشاهفه شف.
نتایج پژوهز شكری و همكاران نشان داد ک افرادی
دارای شیمه های تفكر قانمنی ،قضایی ،کلی و آزادانفیز
هستنف ،خالق بمده و از مماجه با تكافیف و ممقعیت های
پیچیفه و چافز انگیا فذت می برنف (شكری.)8913 ،
ئینی در پژوهز خمد نشان داد ک بین شیمه های تفكر
قانمن گذار و قضایی با خالقیت رابطة مثبت و معنی داری

وجمد دارد .در حافی ک بین شیمه های تفكر اجرایی با
خالقیت رابطة معنی داری مشاهفه نش ف (خمئینی.)8912 ،
یافت های پژوهز فان و ژنگ نشان داد ک بین
شیمه های تفكر قانمن گذار ،قضایی ،آزادانفیز ،برون نگر،
درون نگر و جائی نگر با تمفیقطلبی رابطة مثبت و
معنی داری وجمد دارد .هم چنین بین شیمه های تفكر اجرایی
و محافظ کار با تمفیقطلبی رابطة معنیداری مشاهفه نشف
(فن و ژانگ(4993 ،
یافت های پژوهز "بلیكس و بایایف" نشان داد ک بین
شیمه های تفكر قانمن گذار ،قضایی ،اجرایی ،جائی نگر،
بروننگر و آزادانفیز با شخصیت متهمر و خطرپذیر رابطة
مثبت و معنیداری وجمد دارد (بافكیا و بایایف)4992 ،3
یافت های پژوهز پلمت ( 4)4991نشان داد ک بین
شیمه های تفكر قانمن گذار ،قضایی ،آزادانفیز با مرکا
کنترل بیرونی همبستگی منفی و معنی داری وجمد دارد .در
حافی ک بین شیمه های تفكر اجرایی ،جائی نگر ،درون نگر،
بروننگر و محافظ کار با مرکا کنترل بیرونی ب فحاظ
آماری رابطة معنی داری مشاهفه نشف.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهز از نظر هف کاربردی و از منظر روش های
گردآوری دادهها تمصیفی از نمع همبستگی بمده است .حجم
نممن آماری  499نفر از کارکنان نهادهای کتابخان های
عمممی ایران ک ب روش نممن گیری تصادفی طبق ای
انتخاب شفه انف .اباار گردآوری دادهها دو پرسشنامة
شیمه های تفكر استرنبرگ-واگنر و ویژگی های کارآفرینی
بمده است.
برای سنجز شیمه های تفكر ،از پرسشنام شیمه های
تفكر استرنبرگ -واگنر ( )8338استفاده شفه است .در
پژوهز حاضر ضریب پایایی کلی پرسشنام از طریق
فرممل آففای کرونباخ  38درصف و برای هریک از شیمه های
تفكر قانمنگذار  13درصف ،اجرایی  ،%61قضایی  ،%39کلینگر
 ،%18جائینگر  ،%16درونگرا  12درصف ،برونگرا ،%12
آزادانفیز  % 16و محافظ کار  % 19ب دست آمفه است .جهت
بررسی روایی اباار با تمج ب تعفاد ملفف ها و حجم نممن ،
عالوهبر تحلیل محتما ،از تحلیل عاملی تأییفی و با استفاده از
نرمافاار فیارل استفاده شف ک بررسی شاخصهای برازش
][NNFI=،[FI=0/4[IFI=0/94

1. Matthews
2. Arslan & Dilmac & Hamarta

][NFI=0/93]،0/94
3. Balkis & Bayezid
5. Palut
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] ،[χ2/df=1/43]،[GFI=0/89]،[RMSEA=0/049تحلیل

تحلیل دادههای گردآوری شفه ،در دو سطح آمار تمصیفی و
استنباطی و با استفاده از نرمافاار  Spssانجام شفه است.
در سطح آمار تمصیفی با استفاده از مشخص های آماری
نظیر میانگین و انحرا معیار ب کار تمصیف دادههای پژوهز
پرداخت شف .در سطح آمار استنباطی با استفاده از همبستگی
پیرسمن و رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام اطالعات
جمعآوری شفه تحلیل شفهانف.

عاملی را ممرد تأییف قرارداد .فذا ،میتمان گفت اباار پژوهز از
روایی سازه برخمردار بمده است
پرسشنام ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی از پرسشنام
استانفارد شفه بینافمللی مرکا کارآفرینی دانشگاه "دارهام"
اقتباس شفه است .پایایی پرسشنام در پژوهز حاضر پس از
محاسب آففای کرونباخ  % 34ب دست آمف.
بررسی شاخصهای برازش [NNFI=0/94,NFI=0/96,
RFI=0/6, ،RMSEA=0/067 GFI=0/91, χ2/df=2/08,

یافتههای پژوهش
سلال اول :شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
کارکنان چگمن است؟

] ،IFI=0/96تحلیل عاملی را ممرد تأییف قرارداد .فذا ،میتمان
گفت این پرسشنام نیا از روایی سازه برخمردار بمده است.

جدول  .1میانگین و انحرا معیار نمرات شیمههای تفكر کارکنان
میانگین

قانونگذار
83/2

قضایی
42/89

کلی
44/8

آزاداندیش
42/94

اجرایی
42/86

محافظهکار
81/13

حزنی
81/21

درونگرا
86/24

برونگرا
42/81

انحراف معیار

2/29

4/66

9/81

4/13

4/62

9/44

2/93

2/41

4/32

در جفول  ،8تمزیع میانگین و انحرا معیار نمرات حاصل از
شیمههای تفكر کارکنان ارائ شفه است .همانطمر ک مالحظ
میشمد ،بیشترین و کمترین میانگین در بین شیمههای تفكر
مفیران ب ترتیب ،مربمط ب تفكر برونگرا ( )42/81و تفكر
درونگرا ( )86/24است.

با تمج ب میانگینهای ب دست آمفه شیمه تفكر در کارکنان
ب ترتیب از بیشترین ب کمترین عبارت است از تفكرهای
بروننگر ،آزادانفیز ،اجرایی ،قضایی ،کلینگر ،قانمنگذار،
جائینگر ،محافظ کار و دروننگر.

جدول  .8میانگین و انحرا معیار نمرات ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان
خالقیت

خطرپذیری

توفیقطلبی

استقالل طلبی

کنترل درونی

تحمل ابهام

میانگین

82/26

86/49

86/91

3/22

82/61

84/66

انحراف معیار

4/22

4/99

4/24

4/26

4/94

4/33

در جفول  ،4تمزیع میانگین و انحرا معیار نمرات حاصل از
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان ارائ شفه است.
همانطمر ک مالحظ میشمد ،در بین این ویژگیها
باالترین و پایینترین میانگین ب ترتیب مربمط ب ویژگی تمفیق
طلبی  86/91و ویژگیهای استقاللطلبی  3/22است .با تمج ب
میانگینهای ب دست آمفه شخصیتی کارآفرینی در کارکنان ب

ترتیب از بیشترین ب کمترین عبارت است از :تمفیقطلبی،
خطرپذیری ،مرکا کنترل درونی ،خالقیت ،تحمل ابهام و
استقاللطلبی.
 -4آیا بین شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی در
کارکنان رابط وجمد دارد؟

جدول  .8نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجمیان
قانمنگذار
قضایی
کلینگر
آزادانفیز
اجرایی

خالقیت
-9/982
9/916
9/926
9/292
9/828

خطرپذیری
-9/899
9/292
9/938
9/292
9/846

استقاللطلبی
9/934
9/994
9/821
9/919
9/882

توفیقطلبی
9/831
9/261
9/461
9/221
9/442

مرکز کنترل درونی
9/812
9/223
9/842
9/842
9/432

تحمل ابهام
9/828
9/463
9/812
9/812
9/928
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محافظ کار
جائی گرا
درونگرا
برونگرا

خالقیت
- 9/921
9/844
-9/919
9/498

خطرپذیری
-9/929
9/816
-./999
9/291

استقاللطلبی
9/814
9/944
9/298
-9/886

در جفول  9نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان نشان داده شفه است.
نتایج اطالعات آماری جفول  9نشان میدهف ک بین تفكر
قضایی و خالقیت (r=9/961؛  )p ≤ 9/98در سطح  %33و بین
تفكر بروننگر و خالقیت (r=9/498؛  )p ≤ 9/92در سطح %32
رابطة مستقیم و معنیداری وجمد دارد .اما بین سایر شیمههای
تفكر و خالقیت رابطة معنیداری مشاهفه نشف.
نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و تمفیقطلبی
نشان میدهف ک بین تفكر قضایی و تمفیقطلبی (r=9/261؛
 )p ≤ 9/98تفكر آزادانفیز و تمفیقطلبی ( r=/9221؛ p 9/98
≤) ،تفكر کلینگر و تمفیقطلبی (r =9/461؛  )p ≤ 9/98تفكر
جائینگر و تمفیقطلبی (r=9/422؛  )p ≤ 9/98و تفكر بروننگر
و تمفیقطلبی (r=9/911؛  )p ≤ 9/98در سطح  %33و بین تفكر
قانمنگذار و تمفیقطلبی (r=9/831؛  ،)p ≤ 9/98تفكر اجرایی و
تمفیقطلبی ( r=9/442؛ )p ≤ 9/98و تفكر محافظ کار و
تمفیقطلبی (r =9/838؛ )p ≤ 9/98در سطح  % 32رابط
مستقیم وجمد دارد.
اما بین شیمه تفكر دروننگر و تمفیقطلبی رابطة معنیداری
مشاهفه نشف .نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و
استقاللطلبی نشان میدهف ک تنها بین تفكر دروننگر و
استقاللطلبی (r=9/298؛  )p ≤ 9/98در سطح  %33رابط

گام

متغیر
آزادانفیز
آزادانفیز  +قضایی
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توفیقطلبی
9/834
9/422
9/881
9/911

مرکز کنترل درونی
-9/929
9/828
9/939
9/996

مستقیم و معنیداری وجمد دارد .اما بین سایر شیمههای تفكر و
استقاللطلبی رابطة معنیداری مشاهفه نشف.
نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و مرکا کنترل
درونی نشان میدهف ک بین تفكر قضایی و مرکا کنترل درونی
(r=9/223؛  ،)p ≤ 9/98تفكر آزادانفیز و مرکا کنترل درونی
(r=9/411؛  ،)p ≤ 9/98تفكر بروننگر و مرکا کنترل درونی
(r=9/432؛  ،)p ≤ 9/98در سطح  %33رابطة مستقیم و
معنیداری وجمد دارد .اما بین سایر شیمههای تفكر و مرکا
کنترل درونی رابطة معنیداری مشاهفه نشف.
نتایج آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و تحمل ابهام
نشان میدهف ک بین تفكر قضایی و تحمل ابهام
( r=9/463و  )p ≤ 9/98و تفكر آزادانفیز و تحمل ابهام
( r=9/269و  )p ≤ 9/98در سطح  %33رابطة مستقیم و
معنیداری وجمد دارد ،اما بین سایر شیمههای تفكر و تحمل ابهام
رابطة معنیداری مشاهفه نشف.
سلال  -9آیا میتمان با تمج ب شیمههای تفكر ،ویژگیهای
شخصیتی کارکنان را پیزبینی کرد؟ ب منظمر پاسخگمیی ب این
سلال از تحلیل رگرسیمن چنف متغیره ب روش گام ب گام بهره
گرفت شفه است.

جدول  .8نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی خالقیت
T
Beta
Sig
F
R2
R
6/221
9/292 9/999 28/32
9/412 9/292
4/822 -2/423
9/813 -9/264 9/999 49/33
9/986 9/264

نتایج جفول  2در بررسی اوفمیتهای متغیرهای پیزبینیکننفة
خالقیت نشان میدهف ک در گام اول ،تفكر آزادانفیز بیشترین
پیزبینی را از خالقیت کارکنان بین دو متغیر مالك و پیزبینی
داشت است .ضریب تعیین  9/412بین دو متغیر مالك و
پیزبینی نشاندهنفة این است ک  %41درصف از تغییرات
خالقیت از طریق متغیر مالك )تفكر آزادانفیز) تبیین میشمد.

تحمل ابهام
9/946
9/814
9/919
9/821

sig
9/999
9/9929 -9/999

رابطة تفكر آزادانفیز با خالقیت در سطح  %33معنیدار و مقفار
بتای محاسب شفه  9/292درصف است .در گام دوم ،تفكر قضایی
وارد افگمی پیزبینی خالقیت شفه است .ضریب تعین 9/986
بین دو متغیر مالك و پیزبینی نشاندهنفة این است ک 96/8
درصف از تغییرات خالقیت ب شیمه تفكرهای آزادانفیز و
قضایی تبیین میشمد .رابطة تفكر قضایی با خالقیت در سطح
 % 32معنیدار و مقفار بتای محاسب شفه  9/813درصف است.
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جدول  .8نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی خطرپذیری
گام

متغیر

اول

آزادانفیز

R
9./229

R2
9/432

F
29/11

Sig
9/999

Beta
9/229

T
6/64

sig
9/999

دوم

آزادانفیز  +قضایی

9/699

9/931

92/99

9/999

94921 9/293

2/32

9/999

سوم

آزادانفیز +
قضایی+قانمنگذار

9/669

9/292

46/24

9/999

-9/836 -9/299
9/926

-4/68
2/92-2/24

- 9/989
9/999 -9/999

در جفول  2در بررسی اوفمیتهای متغیرهای پیزبینیکننفة
خطرپذیری مشاهفه میشمد ک در گام اول ،تفكر آزادانفیز
بیشترین پیزبینی را از خطرپذیری کارکنان داشت است .ضریب
تعیین  9/432بین دو متغیر مالك و پیزبینی نشاندهنفة این
است ک  43/2درصف از تغییرات خطرپذیری از طریق تفكر
آزادانفیز تبیین میشمد .رابطة تفكر آزادانفیز با خطرپذیری در
سطح  % 33معنیدار و مقفار بتای محاسب شفه  9/292است .در
گام دوم ،تفكر قضایی وارد افگمی پیزبینی خطرپذیری شفه
است .ضریب تعیین  9/931بین دو متغیر مالك و پیزبینی
نشاندهنفة این است ک  93/1درصف از تغییرات خطرپذیری ب

شیمه تفكرهای آزادانفیز و قضایی تبیین میشمد .رابطة تفكر
قضایی با خطرپذیری در سطح  %33معنیدار و مقفار بتای
محاسب شفه  9/921میشمد.
در گام سمم ،تفكر قانمنگذار وارد افگمی پیزبینی
خطرپذیری شفه است .ضریب تعیین  9/292بین دو متغیر مالك
و پیزبینی نشاندهنفة این است ک  29/2درصف از تغییرات
خطرپذیری ب شیمه تفكرهای آزادانفیز ،قضایی و قانمنگذار
تبیین میشمد .رابطة تفكر قانمنگذار با خطرپذیری در سطح32
 %معنیدار و مقفار بتای محاسب  9/836است.

جدول  .8نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی تمفیق طلبی
گام
اول
دوم

متغیر
آزادانفیز
آزادانفیز  +قضایی

R
9/221
9/649

R2
9/999
9/919

نتایج جفول  6در بررسی اوفمیتهای متغیرهای پیزبینیکننفة
تمفیقطلبی نشان میدهف ک در گام اول ،تفكر آزادانفیز
بیشترین پیزبینی را از تمفیقطلبی کارکنان داشت است .ضریب
تعیین  9/999بین دو متغیر مالك و پیزبینی نشاندهنفة این
است ک  %99درصف از تغییرات تمفیقطلبی متغیر مالك تمس
تفكر آزادانفیز تبیین میشمد.
رابطة تفكر آزادانفیز با تمفیقطلبی در سطح  %33معنیدار
و مقفار بتای محاسب شفه  9/221است .در گام دوم ،تفكر

گام
اول

متغیر
درونگرا

F
22/38
94/92

Sig
9/999
9/999

Beta
9/221
9/242-9/981

T
6/19
89/2-9/13

قضایی وارد افگمی پیزبینی تمفیقطلبی شفه است .ضریب
تعیین  9/912بین دو متغیر مالك و پیزبینی نشاندهنفة این
است ک  91/2درصف از تغییرات تمفیقطلبی از طریق تفكر
آزادانفیز و قضایی تبیین میشمد .رابطة تفكر قضایی با
تمفیقطلبی در سطح  %33معنیدار و مقفار بتای محاسب شفه
 9/981است.

جدول  .7نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی استقاللطلبی
T
Beta
Sig
F
R2
R
2/138
9/298
9/999
49/34
9/816
9/298

نتایج جفول  1در بررسی اوفمیتهای متغیرهای پیزبینیکننفة
استقاللطلبی نشان میدهف ک در گام اول تفكر دروننگر
بیشترین پیزبینی را از استقاللطلبی کارکنان داشت است.
ضریب تعیین  9/816بین دو متغیر مالك و پیزبینی

sig
9/999
9/999

sig
9/999

نشاندهنفة این است ک  %81/6از تغییرات استقاللطلبی متغیر
مالك (از طریق تفكر دروننگر) تبیین میشمد .رابطة تفكر
دروننگر با استقاللطلبی در سطح  % 33معنیدار و مقفار بتای
محاسب شفه  9/298است.
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جدول  .2نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی مرکا کنترل درونی
گام

متغیر

R

R2

F

Sig

Beta

T

sig

اول

قضایی

9/223

9/498

42/21

9/999

دوم

قضایی برونگرا

9/236

9/426

86/31

9/999

9/223
9/91
94444

2/826
2/438
44212

9/999

در جفول  1در بررسی اوفمیتهای متغیرهای پیزبینیکننفة
مرکا کنترل درونی مشاهفه میشمد ک در گام اول ،تفكر قضایی
بیشترین پیزبینی را از مرکا کنترل درونی کارکنان داشت است.
ضریب تعیین  9/498بین دو متغیر مالك و پیزبینی
نشاندهنفة این است ک  49/8درصف از تغییرات مرکا کنترل
درونی (متغیر مالك) از طریق تفكر قضایی تبیین میشمد .رابطة
تفكر قضایی با مرکا کنترل درونی در سطح  %33معنیدار و

9/982

مقفار بتای محاسب شفه  9/223است .در گام دوم ،تفكر
بروننگر وارد افگمی پیزبینی مرکا کنترل درونی شفه است
ضریب تعیین  9/426بین دو متغیر مالك و پیزبینی
نشاندهنفة این است ک  42/6درصف از تغییرات مرکا کنترل
درونی از طریق تفكر قضایی و بروننگر تبیین میشمد .رابطة
تفكر بروننگر با مرکا کنترل درونی در سطح  %32معنیدار و
مقفار بتای محاسب شفه  9/444است.

جدول  .9نتایج رگرسیمن چنف متغیره گام ب گام برای پیزبینی تحمل ابهام
گام

متغیر

R

اول

آزادانفیز

9/484 9/269

R2

در جفول  3در بررسی اوفمیتهای متغیرهای
پیزبینیکننفة تحمل ابهام مشاهفه میشمد ک در گام اول
تفكر آزادانفیز بیشترین پیزبینی را از تحمل ابهام کارکنان
داشت است .ضریب تعیین  9/484بین دو متغیر مالك و
پیزبینی نشاندهنفة این است ک  48/4درصف از تغییرات
تحمل ابهام در سطح  33درصف معنیدار و مقفار بتای محاسب
شفه  9/269است.
بحث و نتیجهگیری
نتایج ب دست آمفه از این پژوهز بیانگر این است ک
شیمههای تفكر ممفف خالقیت نشانگر سطمح باالی پیچیفگی
شناختی ،بیشتر در میان کارکنان دیفه میشمد .در حافی ک در
بین شیمههای تفكر هنجارمفار و نشانگر سطمح پایین
شناختی ،جا تفكر اجرایی ،سایر شیمهها میانگین پایینی را ب
خمد اختصاص داده بمدنف .میانگین باالی شیمه تفكر اجرایی در
بین کارکنان با تمج ب سیستم متمرکا نظام آممزشی در کشمر
قابل پیزبینی بمد .در تمجی این یافت  ،استرنبرگ بیان میکنف
ک شیمه تفكر اجرایی در محی های آممزشی ممرد استقبال
افراد قرار میگیرد (استرنبرگ.)4998 ،
یافت های پژوهز درزمینة ویژگیهای شخصیتی
کارآفرینی کارکنان حاکی از این است ک اغلب کارکنان جامع
ممرد بررسی از تمفیقطلبی باالیی برخمردار هستنف .بنابراین،
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میتمان استنباط کرد ک اکثر آنها از انجام کارهای چافشی
فذت میبرنف و آینفهنگرنف .میانگین پایین ویژگی استقاللطلبی
نیا نشانگر این است ک اغلب کارکنان تمایل دارنف تا در
انجام کارها از دیگران کمک گرفت و از دستمرات کاری ابالغی
پیروی نماینف .تحلیل همبستگی یافت های پژوهز نشان داد
ک بین تفكرهای آزادانفیز و قضایی و تفكر بروننگر با
خالقیت رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد ،درحافی ک بین
شیمههای تفكر نمع دوم با خالقیت رابطة معنیداری مشاهفه
نشف .یافت های پژوهز با نتایج پژوهزهای زیر هماهنگ
است.
نتایج پژوهز یانگ و فین ( )4992نشان داد ک شیمههای
تفكر آزادانفیز ،قضایی و بروننگر ب طمر مثبت با خالقیت
همبست میباشنف .همچنین نتایج پژوهز خمئینی ()8932
نشان داد بین تفكر قضایی با خالقیت رابطة معنیداری وجمد
دارد ،اما بین تفكر اجرایی با خالقیت رابطة معنیداری وجمد
نفارد.
برخال یافت های پژوهز ،یافت های یانگ و فین
( ،)4992خمئینی ( )8932نشان داد ک بین تفكر قانمنگذار با
خالقیت رابطة معنیداری وجمد دارد.
نتایج مربمط ب آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و
خطرپذیری کارکنان نشان داد ک بین شیمههای تفكر
آزادانفیز ،قضایی و بروننگر با خطرپذیری رابطة معنیدار و
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مثبتی وجمد دارد .درحافیک بین شیمههای تفكر نمع دوم با
خطرپذیری رابطة معنیداری مشاهفه نشف .یافت های پژوهز
همسم با نتایج پژوهز و بایایف ( )4992ک نشان داد بین
شیمههای تفكر قضایی ،آزادانفیز و بروننگر با شخصیت
خطرپذیر رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد .برخال
یافت های پژوهز حاضر ،یافت های" بلیكا و بایایف" نشان داد
ک بین شیمههای تفكر قانمنگذار ،اجرایی و جائینگر با
شخصیت خطرپذیر رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد.
تحلیل همبستگی یافت های پژوهز درزمینة رابطة
شیمههای تفكر و تمفیقطلبی نشان داد ک بین هم شیمههای
تفكر نمع اول و نمع دوم و تفكر بروننگر از شیمههای تفكر
نمع سمم با تمفیقطلبی رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد.
این یافت ها با نتایج پژوهز فن و ژنگ ( )4993ک نشان دادنف
بین شیمههای تفكر قانمنگذار ،قضایی ،آزادانفیز ،جائینگر و
بروننگر با تمفیقطلبی رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد،
همسم است .برخال یافت های پژوهز حاضر ،یافت های فن و
ژنگ ( )4993نشان داد ک بین تفكر اجرایی و محافظ کار با
تمفیقطلبی رابطة معنیداری وجمد نفارد ،همچنین بین شیمه
تفكر دروننگر با تمفیقطلبی رابطة معنیداری مشاهفه شفه
بمد.
نتایج مربمط ب آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و
استقاللطلبی کارکنان آشكار کرد ک تنها بین تفكر دروننگر
با استقاللطلبی رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد.
استرنبرگ ( )8338بیان میکنف ک افراد دروننگر ب
وظیف مفاری ،کنارهگیری از دیگران و گ گاه ناآگاهی اجتماعی
گرایز دارنف ،این افراد تمایل دارنف ک ب تنهایی کار کننف.
نتایج مربمط ب آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و مرکا
کنترل درونی کارکنان نشان داد ک بین شیمههای تفكر
آزادانفیز ،قضایی ،اجرایی و بروننگر با مرکا کنترل درونی
رابط معنیدار و مثبتی وجمد دارد .پلمت ( )4991در پژوهز
خمد نشان داد ک مرکا کنترل بیرونی با شیمههای تفكر
قانمنگذار ،قضایی ،کلینگر و آزادانفیز همبستگی معنیدار و
منفی دارد .در صمرتی ک بین شیمههای تفكر اجرایی،
جائینگر ،دروننگر ،بروننگر و محافظ کار با مرکا کنترل
بیرونی رابطة معنیداری مشاهفه نشف.
نتایج مربمط ب آزممن همبستگی بین شیمههای تفكر و
تحمل ابهام نشان داد ک بین شیمههای تفكر قضایی و
آزادانفیز با تحمل ابهام رابطة معنیدار و مثبتی وجمد دارد.
همسم با یافت های پژوهز حاضر ،نتایج پژوهز شكری
( )8911نشان داد افرادی ک نسبت ب استفاده از شیمههای

قضایی و آزادانفیز تمایل نشان میدهنف از برخمرد با تكافیف
و ممقعیتهای پیچیفه و چافزانگیا فذت میبرنف .اما برخال
یافت های پژوهز حاضر ،نتایج پژوهز شكری ( )8911نشان
دادنف ک بین شیمههای تفكر قانمنگذار و کلینگر با تحمل
ابهام رابطة مثبت و معنیداری وجمد دارد.
نتایج حاصل از رگرسیمن گام ب گام نشان داد ک
شیمههای تفكر آزادانفیز ،قضایی ،قانمنگذار ،بروننگر و
دروننگر تمانایی پیزبینی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
کارکنان را داشتنف .ب این معنی ک با تمج ب نمع شیمه تفكر
کارکنان میتمان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی آنها را
پیزبینی کرد.
بنابراین ،با استناد ب یافت های پژوهز میتمان نتیج
گرفت ک کارکنانی ک دارای شیمههای تفكر خالق و پیچیفه
میباشنف از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی باالتری برخمردار
هستنف و درنتیج استعفاد بیشتری برای کارآفرینی دارنف .در
مقابل آن دست از کارکنانی ک دارای شیمههای تفكر هنجار
مفار و ساده میباشنف از ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
پایینتری برخمردار هستنف و درنتیج تمانایی کمتری برای
کارآفرینی دارنف.
پیشنهادها
از آنجا ک شیمههای تفكر و ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی
قابل آممزش و انتقال هستنف و محی آممزشی نقز ملثری در
شكل دادن ب آنها دارد .بنابراین ،ب مسئمالن نهادهای
کتابخان های عمممی کشمر پیشنهاد میشمد تا از طریق
برنام های آممزشی و کارگاههای آممزشی ب آممزش و تقمیت
شیمههای تفكر خالق و مشمق کارآفرینی در کارکنان بپردازنف.
 با تمج ب میانگین پایین ویژگی شخصیتی استقاللطلبی درکارکنان ب مسئمالن نهادهای کتابخان های عمممی کشمر
پیشنهاد میشمد از طریق مشارکت کارکنان در فراینفهای
برنام ریای و سیاستگذاری و تفمیض اختیار ،مسئمفیتپذیری
آنان را افاایز داده و از این طریق ب رشف اعتماد ب نفس و
استقاللطلبی در کارکنان کمک کننف.
 با تمج ب رابطة مثبت شیمههای تفكر پیچیفه و خالق باویژگیهای شخصیتی کارآفرینی کارکنان ،ب مسئمالن
نهادهای کتابخان های عمممی پیشنهاد میشمد ب منظمر تقمیت
و پرورش این شیمهها و ویژگیها ،زمینة ارزیابی و نقادی فراهم
شمد .با تفمیض اختیار و تمرکازدایی امكان تغییر و تحمل
برنام ها و قمانین در سطمح پایین نظام آممزشی فراهم میشمد
و با افاایز مشارکت کارکنان سطمح پایین ،زمینة تشمیق و
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 برای.ب تمسع سرمای های انسانی جامع کمک نماینف
گسترش کارآفرینی الزم است کارکنانی با شیمه تفكر پیچیفه و
.خالق شناسایی و ب کار گماشت شمنف

تقمیت شیمههای تفكر پیچیفه و ممفف خالقیت و ب تبع آن رشف
.ایفههای خالق و کارآفرینان در کارکنان فراهم میشمد
 ضروری است ک مراکا اطالعرسانی خمد نیا واجف،ازاینرو
 خمدساخت و تمانمنف باشنف تا بتماننف،سرمای های انسانی متعافی
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