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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 Sternberg-

Wagner thinking styles (1999) and Entrepreneurship traits questionnaire. In order 

to study the validity of the tool in terms of the number of components and lemple  
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

 است. کارآفریني بوده هایویژگي با های عمومي ایران در ارتباطنهادهای کتابخانه تفكر کارکنان هایسبک بررسي هدف:

 

 آمهاری نمونهه حجم و بوده استتوصیفي از نوع همبستگي  هادادهی گردآوری هاروشاز نظر هدف کاربردی و از منظر  شناسی:روش
واگنهر و  -های تفكهر اسهترنبر  شهیوهة دو پرسشهنام ههادادهابهاار گهرداوری  .اندشهده انتخها  سرشماری کامه  روش به نفر که 022
 يعهامل  یتحل محتوا، از  یبر تحلها و حجم نمونه، عالوهاباار با توجه به تعداد مؤلفه یيروا يکارآفریني بوده است. جهت بررس یهايژگیو
سهازه برخهوردار بهوده  یيکه اباار پژوهش از روا دبرازش نشان دا یهاشاخص ياستفاده شد که بررس ارلیافاار لو با استفاده از نرم یدییتأ

 است.
 

گام  شام  ضریب همبستگي پیرسون و رگرسیون گام به يو استنباط يفیآمار توص یهاپژوهش با استفاده از روش یهاداده :هاافتهی
جا های تفكر تمام سبک نیچنهم نگر است.پژوهش نشان داد که شیوه تفكر غالب در میان کارکنان، تفكر برون یهاافتهیاند. تحلی  شده
 اند.کارکنان داشته ينیهای کارآفربا ویژگي يگرا ارتباط مثبتسبک درون

 

توسه   تیهمؤلفهه خال  راتییهدرصهد ت  6/13های تفكر، سبک انیگام به گام نشان داد که از م ونیرگرس جینتا گیری:بحث و نتیجه
های تفكهر توسه  سهبک يمؤلفه کنترل درونه راتییدرصد ت  6/02 نیچن. همشوديم نییتب يو  انون یي ضا ش،یهای تفكر آزاداندسبک
سهبک به  يطلبمؤلفه استقالل راتییت  %6/33 ،یيو  ضا شیر آزاداندتوس  سبک تفك يطلبقیمؤلفه توف راتییت  %13 گرا،و برون یي ضا

بهوده  %262محاسبه بتا  بیدار بوده و ضرصدم معني 99مؤلفه تحم  ابهام در سطح  راتییاز ت  %0/03و  شوديم ينیبشیگرا پتفكر درون
 .است
 

 .های عمومي ايرانكتابخانه نهادهای شخصیتي، هایويژگي كارآفريني، تفكر، هایشیوه :های کلیدیواژه
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 همقدم
اساسي  اصل  عنصر آن تغییر است ترینیهمهااره سمم ک   در

 ب  اتتغییر سرعت و تنمع .است تمسع  و بقا هاسازیان برای

 ارتقای و فكر تمفید ب  بخشیدن سرعت ک  است حدی

 کارآفرین و خالق نیروهای داشتن و سمکی از تفكر هایشیمه

 تحمالت و تغییرات این با هماهنگي ینظمرب  دیگر  سمی از

 .است فراواني اهمیت دارای نم 
 خالقان  و کارآفرینان  عملكرد و تفكر شیمه  نیبنابرا

 با .باشنديی جدید عصر با افراد تطابق رایب یهمي یهایقمف 

 علمي  یهاحمزه در تحمالت و تغییر فااینده نرخ ب  تمج 

 و اثربخا صمرتي در آیمزش عافي نظام اجتماعي  و اقتصادی
 ینابع الزم  بسترهای ایجاد با بتماند ک  بمد خماهد کارآید

 هایویژگي و یهارت دانا  ب  را خمیا آیمزش تحت انساني

 .دهد پرورش هاآن در را کارآفریني و روحی  تجهیا ارآفرینانک
 سازن یزی  هايژگیو این کارکنان از برخمرداری زیین   این در

 ک  است آیمزشي نظام در کارآفریني روحی  تقمیت و پرورش

 برخمردار ضعف و شدت از کارکنان فكری شیمه با یتناسب

 هایشیمهابط  ر بررسي حاضر  پژوها هدف  بنابراین .است

نهادهای  کارکنان در کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر

 .استعممیي ایران  هایکتابخان 
 یمرد بیستم قرن اواخر از ک  است یمضمعي کارآفریني

 زیرا است  گرفت  قرار جهان کشمرهای آیمزشي یحافل تمج 

 یبتكر و خالق افراد جهاني  عرص  در حاضر حال در ک 

 صنعتي  درزیینة بارگي تحمالت ینشأ ارآفرینان ک عنمانب 

 .اندشده خدیاتي و تربیتي

 ریاانو برنای  گذارانسیاستآیمزش عافي  سطح در   
 در کارآفریني ذهنیت رشد برای یناسب فرصتي تمانندیي

 اداره ب  فرایند ترتیب این ب  و کنند فراهم آیمزشي هاییحی 
 است الزم. کنندیي ککم جایع  کل در کارآفریني فرهنگ
 برای زیین  این در کار ظرفیت با علمي هایگذاریسیاست
 و آیمزشي یختلف یراکا و دانشجمیي ایكانات تمسع  و ایجاد
. گیرند قرار استفاده یمرد کارآفریني ب  بیشتر فراگیران جذب

 و آیمزش تماندیي ک  عمایلي و هاروش جستجمی بنابراین 
 هایروش. ییسر سازد حائا اهمیت است ار کارآفریني بینيپیا
 این در است یمكن ک  است عمایلي از یكي کارکنان تفكر
 ک  است یعتقد "تمرنبرگ" راستا  این در. باشد دخیل فرآیند
 ذهنیت و فلسف  ب  کارآفریني شخصیتي  هایویژگي بر عالوه

)جهانگیری و  دارد نیا بستگيکارکنان  کارآفریني
 (3131 کالنتری

 و یسائل از افراد آگاهي افاایا اباار یلثرترین مزشیآ
 فرهنگي و اجتماعي و اقتصادی تمسع . است جایع  یشكالت

 از یكي و است ضروری پایدار تمسع  تقمیت برای
 افاایا پایدار  تمسع  اجرای برای ضروری هایشرطپیا

 .است جایع  افراد هم  دانا و آگاهي

 زیر سلاالت ب  پاسخگمیي دنبال ب  حاضر پژوها  بنابراین

 :است

کارکنان  کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمه -3
 است؟ چگمن 

 کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمه بین آیا -0

 دارد؟ وجمد ایرابط کارکنان 

 هایویژگي تفكر  هایشیمه ب  تمج  با تمانیي آیا -1

 د؟کر بینيپیا راکارکنان  شخصیتي
 

 پژوهشپیشینه 
 یطافعات  از سری یک یبنای بر  (0222) استرنبرگ و ژنگ

 هایشیمه: کردند یبندطبق  نمع  س  ب  را تفكر هایشیمه

 و نگريکل قضایي   گذارقانمن هایشیمه :نمع اول تفكر
 پیچیده و خالقیت یمفد هایشیمه عنمانب  اغلب (آزاداندیا

 پیچیدگي باالی سطمح گرنشان و (اندگرفت  قرار یالحظ  یمرد

 اجرایي  هایشیمه) دوم نمع تفكر هایمهیش .باشنديی شناختي

 و یدار هنجار هایشیمه عنمانب  اغلب( نگريجائ و کاریحافظ 
 شناختي پیچیدگي پایین سطمح گرنشان و اندشده درك ساده

 و نگردرون هایمهیش سمم  نمع تفكر هایشیمه .باشنديی
 وابست  بیشتر و خنثي ارزش دارای هایشیمه عنمانب  نگرنبرو

)فن و  شمنديی گرفت  نظر در خاص وظایف یا یمقعیت ب 

 .)0229  ژانگ
 ک  دارد اشاره کارآفریني بر این یمضمع پیشین  یطافعات

 هاآنخاصي هستند ک  برخي از  هایویژگي دارای کارآفرینان
 تبیین دنبال ب  ک  یرویكرد دارند. شناختيروان ینشأ

 رویكرد" یا "هاویژگي رویكرد" است؛ شخصیتي هایویژگي

 (.3131النتری  کهانگیری و ج) شمدیي گفت " شخصیتي
استمار است  فرضی  این بر شخصیتي یهاویژگي رویكرد

 هستند هایيارزش و هادیدگاه  هاویژگي دارای کارآفرینان ک 

 را هاآن و کندیي همفرا هاآن برای یحرك نیروی یک ک 

 (.0226  )گمرئل و آنسان یتمایایي کند دیگران از

                                                                   
1  . Zhang & Strrenberg. 

2. Fan & Zhang. 
3. Gurol & Atsan 
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 رویكرد ک  دهدیي نشان کارآفریني پیشین  ادبیات

 رویكردهای دیگر با یقایس  در شخصیتي هایویژگي

 رواج بیشتری داشت  است. کارآفریني
 پیشین  جایع یطافع  و بررسي از پس پژوها این در

 ینظر از ویژهب  یختلف  یهادیدگاه از کارآفریني یطافعات

 عنمانب  زیر هایویژگي شخصیتي  هایویژگي رویكرد

 خالقیت  -3 شد انتخاب کارآفرین شخصیت هاییلفف 

 غیرعادی و جدید هایپاسخ و هاایده خلق تمانایي شایل

 ب  یابيدست برای یداوم ییل ب  طلبي تمفیق-0 .است

 ب  رسیدن برای خمد  شایندخم برای کارایي باالی سطمح

 آنچ  ب  نسبت بهتر کارِ انجام برای باال  استاندارد یک

تا  خمدانگیختگي آوردن دست ب  و شده انجام درگذشت 
 دارد. اشاره هست  آن یسئمل آنچ  در بهترین

 دروني  یرکا کنترل دارای افرادی :دروني کنترل یرکا -1
 و هاویژگي  هایهارت نتایج ب  را زندگي رویدادهای

 .(0232 یتیمز) دهندیي نسبت خمد رفتارهای

دوری  یا خطر دادن نشان در فرد تمایل ب  :خطرپذیری -2
 شمدیي یماج  خطرناك هاییمقعیت با ک  هنگایي خطر از
 (.0229  ارسالن و دیلماك و هایارتا)

 هاییمقعیت ب  یثبت واکنا تمانایي :ابهام تحمل -2

 ناکافي اطالعات و یبهم شرای  تحت یریگمیتصم و یبهم

 (.0226گمرئل و آنسان  ) است
 صمرت ب  تمانیي را استقالل ب  : نیازطلبياستقالل -6

 برای را کاری خمد  سرنمشت بر داشتن کنترل نظیر عباراتي

 کرد. تعریف دادن انجام خمد

 ک  داد نشان (0222) فین و یانگ پژوها هاییافت 

 نگرکلي قضایي   گذارقانمن آزاداندیا تفكر هایشیمه بین

 .دارد وجمد دارییعني و یثبت رابطة خالقیت با نگربرون و
 و نگريجائ  کاریحافظ  تفكر هایشیمه بین ک  حافي در

 .شد یشاهده یداريیعن و ینفي رابطة خالقیت با نگردرون
 افرادی ک  داد نشان همكاران و شكری پژوها نتایج

 آزاداندیا و کلي قضایي  قانمني  تفكر یهاشیمه دارای

 هاییمقعیت و تكافیف با یماجه  از و بمده خالق هستند 
 .(3139)شكری   برندیي فذت انگیاچافا و پیچیده

 تفكر هایشیمه بین ک  داد نشان خمد پژوها در ئیني

 دارییعني و یثبت رابطة خالقیت با قضایي و گذارقانمن

                                                                   
1. Matthews 
2. Arslan & Dilmac & Hamarta 

 با اجرایي تفكر هایشیمه بین ک  حافي در .دارد وجمد

 (.3132د )خمئیني  نش یشاهده دارییعني رابطة خالقیت
 بین ک  داد نشان ژنگ و فان پژوها هاییافت 

  نگربرون آزاداندیا  قضایي   گذارقانمن تفكر هایشیمه
 و یثبت رابطة طلبيتمفیق با نگرجائي و نگردرون

 اجرایي تفكر هایشیمه بین چنینهم. دارد وجمد دارییعني

 نشد یشاهده دارییعني رابطة طلبيتمفیق با کاریحافظ  و

 )0229)فن و ژانگ  

 بین ک  داد نشان "بایاید و بلیكس" پژوها هاییافت 

  نگرجائي اجرایي  قضایي   گذارقانمن تفكر هایشیمه

 رابطة خطرپذیر و یتهمر شخصیت با آزاداندیا و نگربرون

 (0222  )بافكیا و بایاید ددار وجمد داریيیعن و یثبت
 بین ک  داد نشان (0223) پلمت پژوها هاییافت 

یرکا  با آزاداندیا قضایي   گذارقانمن تفكر هایشیمه

 در .دارد وجمد دارییعني و ینفي همبستگي بیروني کنترل

  نگردرون  نگرجائي اجرایي  تفكر هایشیمه بین ک  حافي
 فحاظ ب  بیروني کنترل یرکا با کارحافظ ی و نگربرون

 .نشد یشاهده دارییعني رابطة آیاری

 

 پژوهش شناسیروش
 هایروشروش پژوها از نظر هدف کاربردی و از ینظر 

 حجم. تمصیفي از نمع همبستگي بمده است هادادهگردآوری 

 هایکتابخان کارکنان نهادهای  از نفر 022 آیاری نممن 
 ایطبق  تصادفي گیرینممن  روش ب  ک  ایران عممیي

 ةپرسشنای دو هاداده گردآوری اباار .اندشده انتخاب

 کارآفریني هایویژگيو  واگنر-استرنبرگ تفكر هایشیمه

 بمده است.
 هایشیمه پرسشنای  از تفكر  هایشیمه سنجا برای

در  .است شده استفاده (3993) واگنر- استرنبرگ تفكر
 طریق از پرسشنای  کلي یایيپا پژوها حاضر ضریب

 هایشیمه از هریک برای درصد و 93کرونباخ  آففای فریمل

 نگريکل  %92  قضایي %63درصد  اجرایي  39 گذارقانمن تفكر
  %32 گرابرون درصد  32 گرادرون  %36 نگريجائ  33%

جهت آیده است.  ب  دست % 11 کاریحافظ و  % 36 آزاداندیا
ها و حجم نممن   با تمج  ب  تعداد یلفف  بررسي روایي اباار

بر تحلیل یحتما  از تحلیل عایلي تأییدی و با استفاده از عالوه
های برازش بررسي شاخص ک افاار فیارل استفاده شد نرم

[FI=0/4[IFI=0/94]،[NNFI= 0/94]،[NFI=0/93] 

                                                                   
3. Balkis & Bayezid 
5. Palut 
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[RMSEA=0/049]،[GFI=0/89]،[χ2/df=1/43]، تحلیل 
تمان گفت اباار پژوها از یي  د قرارداد. فذاعایلي را یمرد تأیی

 است بمدهروایي سازه برخمردار 
 پرسشنای  از کارآفریني شخصیتي هایویژگي پرسشنای 

 "دارهام "دانشگاه کارآفریني یرکا افملليبین شده استاندارد
حاضر پس از  پژوها در پرسشنای  پایایي. اقتباس شده است

 آید.    دستب % 90  آففای کرونباخ یحاسب
 ,NNFI=0/94,NFI=0/96] های برازشررسي شاخصب

RMSEA=0/067 GFI=0/91, χ2/df=2/08,، RFI=0/6, 

IFI=0/96]  تمان یي  تحلیل عایلي را یمرد تأیید قرارداد. فذا
 .بمده استگفت این پرسشنای  نیا از روایي سازه برخمردار 

 یفيصتم آیار سطح دو در شده  گردآوری یهاداده تحلیل

 .شده است انجام spss  افاارنرم از استفاده با و استنباطي و
 آیاری هاییشخص  از استفاده با تمصیفي آیار سطح در

 پژوها یهاداده تمصیف کار ب  یعیار انحراف ییانگین و نظیر

 همبستگي از استفاده با استنباطي آیار سطح در .شد پرداخت 

 اطالعات گام  ب گام یتغیره چند رگرسیمن و پیرسمن

 .اندشدهتحلیل  شدهی آورجمع
 

 پژوهش هاییافته
 کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمهاول:  سلال

 است؟ چگمن کارکنان 

 حاصل نمرات یعیار انحراف و ییانگین تمزیع  3جدول  در

 ک  طمرهمان .است شده ارائ  کارکنانتفكر  هایشیمه از

 در بین ییانگین کمترین و نبیشتری  شمدیي یالحظ 
 گرابرونتفكر یدیران ب  ترتیب  یربمط ب  تفكر  هایشیمه

 .است( 20/36) گرادرون( و تفكر 31/02)
 در تفكر شیمه آیده دست ب  هایییانگین ب  تمج  با

 از است عبارت کمترین ب  بیشترین از ترتیب ب  کارکنان

 نگر کلي یي قضا اجرایي  آزاداندیا   نگربرون تفكرهای

 .نگردرون و کاریحافظ   نگرجائي  گذارقانمن
 

 
 تفكر کارکنان هایشیمه نمرات یعیار انحراف و ییانگین .8 دولج

 
 کارکنان کارآفریني شخصیتي هایویژگي نمرات یعیار انحراف و ییانگین .8 دولج

 

 

 

 از حاصل نمرات یعیار انحراف و ییانگین تمزیع  0 جدول در

 .است شده ارائ  کارکنان کارآفریني شخصیتي هایویژگي

 هاویژگي این بین در  شمدیي حظ یال ک  طمرهمان 

 تمفیق ویژگي ب  یربمط ترتیب ب  ییانگین ترینپایین و باالترین

 ب  تمج  با .است 22/9 يطلباستقالل هایویژگيو  11/36طلبي 

 ب کارکنان  در کارآفریني شخصیتي آیده دست ب  هایییانگین

  طلبيتمفیق :از است عبارت کمترین ب  بیشترین از ترتیب

 و ابهام تحمل خالقیت  دروني  کنترل یرکا خطرپذیری 

 .طلبياستقالل
 در کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمه بین آیا -0

 دارد؟ وجمد رابط کارکنان 

 

 دانشجمیان کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن نتایج. 3 جدول

 تحمل ابهام مرکز کنترل درونی طلبیتوفیق طلبیلاستقال خطرپذیری خالقیت 
 323/2 312/2 393/2 290/2 -321/2 -232/2 گذارقانمن

 069/2 229/2 263/2 210/2 222/2 116/2 قضایي

 332/2 302/2 063/2 323/2 293/2 226/2 نگرکلي

 332/2 302/2 221/2 231/2 212/2 212/2 آزاداندیا

گذارقانون  کارمحافظه اجرایی آزاداندیش کلی قضایی  گرادرون حزنی  گرابرون   

2/39 میانگین  32/02  3/00  10/02  36/02  19/31  23/33  20/36  31/02  

21/2 انحراف معیار  66/0  31/1  39/0  62/0  00/1  29/2  03/2  92/0  

 تحمل ابهام کنترل درونی استقالل طلبی طلبیتوفیق خطرپذیری خالقیت 

 66/30 63/32 22/9 11/36 02/36 26/32 میانگین

 99/0 10/0 26/0 20/0 12/0 22/0 انحراف معیار
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 تحمل ابهام مرکز کنترل درونی طلبیتوفیق طلبیلاستقال خطرپذیری خالقیت 
 223/2 092/2 002/2 332/2 306/2 323/2 اجرایي

 206/2 -222/2 390/2 310/2 -222/2 - 223/2 کاریحافظ 

 330/2 323/2 022/2 200/2 336/2 300/2 جائي گرا

 211/2 292/2 331/2 213/2 -/.212 -232/2 گرادرون

 321/2 116/2 113/2 -336/2 223/2 013/2 گرابرون

 

 و تفكر ایهشیمه بین همبستگي آزیمن نتایج 1 جدول در

 .است شده داده نشانکارکنان  کارآفریني شخصیتي هایویژگي
 تفكر بین ک  دهدیي نشان 1جدول  آیاری اطالعات نتایج

 بین و %99سطح  در (≥ p 23/2؛ r=161/2)خالقیت  و قضایي

 %92در سطح  (≥ p 22/2 ؛r=013/2)خالقیت  و نگربرون تفكر
 هایشیمه سایر بین ایا. دارد وجمد دارییعني و یستقیم رابطة

 .نشد یشاهده دارییعني رابطة خالقیت و تفكر
 طلبيتمفیق و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن نتایج

 طلبيتمفیق و تفكر قضایي بین ک  دهدیي نشان

(263/2=r23/2 ؛ p ≤ )2221) طلبيتمفیق و آزاداندیا تفكر=/ 

r23/2 ؛ p ≤  )063/2) طلبيتمفیق و نگرکلي تفكرr =23/2 ؛ 

p ≤ طلبيتمفیق و نگرجائي( تفكر (022/2=r23/2 ؛ p ≤) و 

( در سطح ≥ p 23/2 ؛r=113/2) طلبيتمفیق و نگربرون تفكر

 p 23/2 ؛r=393/2) طلبيتمفیق و گذارقانمن تفكر بین و 99%

 تفكر و (≥ p 23/2؛r =002/2) طلبيتمفیق و اجرایي تفكر  (≥

 ( در سطح≥ p 23/2؛r =393/2) بيطلتمفیقو  کاریحافظ 
 . رابط  یستقیم وجمد دارد % 92 

 دارییعني رابطة طلبيتمفیق و نگردرون تفكر شیمه بین ایا

 و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن نشد. نتایج یشاهده
 و نگردرون بین تفكر تنها ک  دهدیي نشان طلبياستقالل

رابط   %99ر سطح ( د≥ p 23/2 ؛r=213/2) طلبياستقالل
 و تفكر هایشیمه سایر بین ایا .دارد وجمد دارییعنيیستقیم و 
 نشد. یشاهده دارییعني رابطة طلبياستقالل
 کنترل یرکا و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن نتایج

دروني  کنترل یرکا و قضایي بین تفكر ک  دهدیي نشان دروني

(229/2=r23/2 ؛ p ≤)  دروني  یرکا کنترل و اآزاداندی تفكر

(013/2r=23/2 ؛ p ≤ ) دروني  کنترل یرکا و نگربرون تفكر

(092/2r= 23/2؛ p ≤)  و یستقیم رابطة %99سطح  در 

 یرکا و تفكر هایشیمه سایر بین ایا .دارد وجمد دارییعني

 نشد. یشاهده دارییعني رابطةدروني  کنترل
 ابهام تحمل و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن نتایج

 ابهام  تحمل و تفكر قضایي بین ک  دهدیي نشان

(069/2=r 23/2 و p ≤) تحمل ابهام  و آزاداندیا تفكر و

(262/2=r  23/2و p ≤)  و یستقیم رابطة %99در سطح 

 ابهام تحمل و تفكر هایشیمه بین سایر ایا  دارد وجمد دارییعني

 نشد. یشاهده دارییعني رابطة
 هایویژگي تفكر  هایشیمه ب  تمج  با تمانيی آیا -1 سلال

 این ب  پاسخگمیي ینظمرب  کرد؟ بینيپیا راکارکنان  شخصیتي

 بهره گام ب  گام روش ب  یتغیره چند رگرسیمن تحلیل از سلال

 شده است. گرفت 
 بینيپیا یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 2 جدول نتایج

 آزاداندیا تفكر اول  امگ در ک  دهدیي نشان خالقیت یکننده

 و یالك یتغیر دو کارکنان بین خالقیت از را بینيپیا بیشترین
 یالك یتغیر دو بین 032/2تعیین  ضریب .است داشت  بینپیا

 تغییرات از درصد %03ک   است این ةدهندنشان بینپیا و

 .شمدیي تبیین آزاداندیا( تفكر (یالك خالقیت تمس  یتغیر
 و داریعني %99 سطح در خالقیت با آزاداندیا تفكر رابطة

 تفكر دوم  گام در .استدرصد  212/2 شده یحاسب  بتای یقدار

تعین  بیضر .است شده خالقیت بینيپیا افگمی وارد قضایي
است ک   این ةنددهنشان نیبایپ و یالك بین دو یتغیر 136/2

 و آزاداندیا یتفكرها تمس  خالقیت تغییرات از درصد 3/16
 سطح در خالقیت با قضایي تفكر رابطة. شمدیي تبیین قضایي

 درصد است. 339/2شده  یحاسب  بتای یقدار و داریعني % 92

 

 خالقیت بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج .4 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig یتغیر گام

 222/2 221/6 212/2 222/2 92/23 032/2 212/2 آزاداندیا 

 2122/2 -222/2 322/0 -029/2 339/2 -260/2 222/2 99/01 136/2 260/2 + قضایي آزاداندیا 
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 ةکنندبینيپیا یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 2 جدول در
 آزاداندیا تفكر اول  گام در ک  شمدیي یشاهده خطرپذیری

 ضریب .است داشت  کارکنان خطرپذیری از را بینيپیا بیشترین

این  ةدهندنشان بینپیا و یالك یتغیر دو بین 092/2 تعیین
 تفكراز طریق  خطرپذیری تغییرات از درصد 2/09 است ک 

 در خطرپذیری با آزاداندیا تفكر رابطة .شمدیيتبیین  آزاداندیا

 . دراست 212/2شده  بتای یحاسب  یقدار و داریعني % 99 سطح

 خطرپذیری شده بینيپیا افگمی وارد قضایي تفكر دوم  گام

 بینپیا و یالك یتغیر دو بین 191/2تعیین  ضریب. است

ب   خطرپذیری تغییرات از درصد 1/19ک   است این ةدهندنشان

 تفكر رابطة. شمدیي تبیین قضایي و آزاداندیا تفكرهایشیمه 

 بتای یقدار و داریعني %99 سطح در خطرپذیری با قضایي

 .شمدیي 123/2شده  یحاسب 
 بینيپیا افگمی وارد گذارقانمن تفكر سمم  گام در

 یالك یتغیر بین دو 212/2تعیین  شده است. ضریب خطرپذیری

 تغییرات درصد از 2/21  ک است این ةدهندنشان بینپیا و

 گذارقانمن و قضایي آزاداندیا  تفكرهای تمس  خطرپذیری

 سطح در خطرپذیری با گذارقانمن تفكر رابطة. شمدیي تبیین

 .است 396/2یحاسب   بتای یقدار و داریعني % 92

 

 خطرپذیری بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج .5 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig متغیر گام

 222/2 60/6 221/2 222/2 31/21 092/2 2/.221 آزاداندیا اول

 222/2 92/2 24123  229/2 222/2 12/12 191/2 612/2 + قضایي آزاداندیا دوم

 سوم
+  آزاداندیا

 گذارقانمنقضایي+
662/2 212/2 20/06 222/2 

211/2- 396/2- 
126/2 

63/0- 
20/2-12/2 

232/2 - 
222/2- 222/2 

 
ة کنندبینيپیا یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 1 جدول نتایج
 آزاداندیا تفكر اول  گام در ک  دهدیي نشان طلبيتمفیق

 است. ضریب کارکنان داشت  طلبيتمفیق از را بینيپیا ینبیشتر

 این ةدهندنشان بینپیا و یالك یتغیر دو بین 122/2 تعیین

 تمس  یالك یتغیر طلبيتمفیق تغییرات از درصد %12ک   است

 . شمدیي تبیین آزاداندیا تفكر
 داریعني %99 سطح در طلبيتمفیق با آزاداندیا تفكر رابطة

 تفكر دوم  گام . دراست 221/2شده  یحاسب  تایب یقدار و

 ضریب .است شده طلبيتمفیق بینيپیا افگمی وارد قضایي

 این ةدهندنشان بینپیا و یالك یتغیر دو بین 132/2تعیین 

 تفكراز طریق  طلبيتمفیق تغییرات درصد از 2/13است ک  

 با قضایي تفكر رابطة .شمدیي تبیین قضایي و آزاداندیا

 شده یحاسب  بتای یقدار و داریعني %99 سطح در طلبيیقتمف
 .است 131/2

 
 تمفیق طلبي بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج .6 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig یتغیر گام
 222/2 12/6 221/2 222/2 93/22 122/2 221/2 آزاداندیا اول

 222/2 2/32-19/1 202/2-131/2 222/2 12/10 132/2 602/2 + قضایي آزاداندیا دوم

 
 ةکنندبینيپیا یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 1 جدول نتایج

 نگردرون تفكر اول گام در ک  دهدیي نشان طلبياستقالل

 .است کارکنان داشت  طلبياستقالل از را بینيپیا بیشترین
 ةهندداننش بینپیا و یالك یتغیر دو بین 336/2تعیین  ضریب

از ) یالك یتغیر طلبياستقالل تغییرات از %6/33این است ک  
 با نگردرون تفكر رابطة .شمدیيتبیین  (نگردرون تفكر طریق

حاسب  شده یبتای  یقدار و داریعني % 99 سطح در طلبياستقالل
 .است 213/2

 

 طلبيلاستقال بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج .7 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig یتغیر گام

 222/2 393/2 213/2 222/2 90/01 336/2 213/2 گرادرون اول
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 ةنندکبینياپی یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 3 جدول در
 قضایي تفكر اول  گام در ک  شمدیي یشاهده دروني کنترل یرکا

 .است داشت  نانکارک کنترل دروني یرکا از را بینيپیا بیشترین
 ةدهندنشان بینپیا و یالك یتغیر دو بین 023/2تعیین  ضریب

 )یتغیر دروني کنترل یرکا تغییرات درصد از 3/02ک   است این

 قضایي تفكر رابطة .شمدیي تبیین قضایي تفكر از طریق یالك(

 بتای یقدار و داریعني %99سطح  در دروني کنترل یرکا با

وارد  نگربرون تفكر دوم  گام . دراست 229/2 شده یحاسب 

تعیین  ضریب. است شده دروني کنترل یرکا بینيپیا افگمی
  ک  است این ةدهندنشان بینپیاو  یالك یتغیر دو بین 026/2

 قضایي تفكر از طریق دروني کنترل یرکا تغییرات از درصد 6/02

 لکنتر یرکا با نگربرون تفكر رابطة .شمدیي تبیین نگربرون و
 000/2شده  یحاسب  بتای یقدار و داریعني %92 در سطح دروني
 است.

 

 دروني کنترل یرکا بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج. 0 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig متغیر گام

 222/2 326/2 229/2 222/2 23/02 023/2 229/2 قضایي اول

 222/2 91/36 026/2 296/2 گرابرونقضایي  دوم
13/2 

24000 
093/2 

04232 
232/2 

 
 ابهام تحمل بینيپیا برای گام ب  گام یتغیره چند رگرسیمن نتایج .9 جدول

 R R2 F Sig Beta T sig متغیر گام

 222/2 132/2 262/2 222/2 01/03 030/2 262/2 آزاداندیا اول

 
ة دکننبینيپیا یتغیرهای هایاوفمیت بررسي در 9 جدول در

 آزاداندیا تفكر اول گام در ک  شمدیي یشاهده ابهام تحمل

 .است داشت  کارکنانابهام  تحمل از را بینيپیا بیشترین
 بینپیا و كیال یتغیر دو بین 030/2تعیین  ضریب

درصد از تغییرات تحمل ابهام در  0/03این است ک   ةدهندنشان
 262/2 و یقدار بتای یحاسب  شده داریعنيدرصد  99سطح 
 است.

 

 یریگجهینتبحث و 
 ک  است این بیانگر پژوها این از آیده دست ب  نتایج

 پیچیدگي باالی سطمح گرنشان خالقیت یمفد تفكر هایشیمه

 در ک  يحاف در .شمدیي دیده کارکنان ییان در بیشتر شناختي 

 پایین سطمح گرنشان و هنجاریدار تفكر هایشیمه بین

 ب  را پاییني ییانگین هامهیش سایر جرایي ا تفكر جا شناختي 

 در اجرایي تفكر شیمه باالی ییانگین .بمدند داده اختصاص خمد

 کشمر در آیمزشي نظام یتمرکا سیستم ب  تمج  با کارکنان بین

 کندیي بیان استرنبرگ یافت   این تمجی  در .بمد بینيپیا قابل

 استقبال دیمر آیمزشي یحی  های در اجرایي تفكر شیمه ک 

 (.0223)استرنبرگ   گیردیي قرار افراد
 شخصیتي هایویژگي ةدرزیین پژوها هاییافت 

 جایع  کارکنان اغلب ک  است این از حاکي کارکنان کارآفریني

  بنابراین .هستند برخمردار باالیي طلبيتمفیق از بررسي یمرد
 يچافش کارهای انجاماز  هاآن اکثر ک  کرد استنباط تمانیي
 طلبياستقالل ویژگي پایین ییانگین .نگرندندهیآ و برندیي فذت

 در تا دارند تمایل کارکنان اغلب ک  است این گرنشان نیا

 ابالغي کاری دستمرات از و گرفت  کمک دیگران از کارها انجام

 داد نشان پژوها هاییافت  همبستگي تحلیل .نمایند پیروی

 با نگربرون تفكر و یيقضا و آزاداندیا تفكرهای بین ک 

 بین ک  درحافي دارد  وجمد دارییعني و یثبت رابطة خالقیت

 یشاهده دارییعني رابطة خالقیت با دوم نمع تفكر هایشیمه

 هماهنگ زیر هایپژوها نتایج با پژوها هاییافت . نشد

 .است
 هایشیمه ک  داد ( نشان0222) فین و یانگ پژوها نتایج 

 خالقیت با یثبت طمرب  نگربرون و قضایي آزاداندیا  تفكر

 (3192خمئیني ) پژوها نتایج چنینهم .باشنديی همبست 

 وجمد دارییعني رابطة خالقیت با قضایي تفكر بین داد نشان

 وجمد دارییعني رابطة خالقیت با اجرایي تفكر بین ایا دارد 

 .ندارد
 فین و یانگ هاییافت  پژوها  هاییافت  برخالف

 با گذارقانمن تفكر بین ک  داد نشان (3192) خمئیني ( 0222)

 .دارد وجمد دارییعني رابطة خالقیت
 و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن ب  یربمط نتایج
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 تفكر هایشیمه بین ک  داد نشان کارکنان طرپذیریخ

 و داریعني رابطة خطرپذیری با نگربرون و قضایي  ایآزاداند
 با دوم نمع تفكر هایشیمه بین ک يدرحاف. رددا وجمد یثبتي

 پژوها هاییافت  .نشد یشاهده دارییعني رابطة خطرپذیری

 بین داد نشان ک  (0222) بایاید و پژوها نتایج با همسم
 شخصیت با نگربرون و آزاداندیا قضایي  تفكر هایشیمه

 برخالف .دارد وجمد دارییعني و یثبت رابطة ریخطرپذ

 داد نشان "بایاید و ابلیك "هاییافت  حاضر  پژوها یهایافت 

 با نگرجائي و اجرایي  گذارقانمن تفكر هایشیمه بین ک 

 .دارد وجمد دارییعني و یثبت رابطة خطرپذیر شخصیت
 رابطة ةدرزیین پژوها هاییافت  همبستگي تحلیل

 هایشیمه هم  بین ک  داد نشان طلبيتمفیق و تفكر هایشیمه

 تفكر هایشیمه از نگربرون تفكر و دوم نمع و اول نمع تفكر

. دارد وجمد دارییعني و یثبت رابطة طلبيتمفیق با سمم نمع
 دادند نشان ( ک 0229) ژنگ و فن پژوها نتایج با هایافت  این

 و نگرجائي  آزاداندیا قضایي   گذارقانمن تفكر هایشیمه بین
 دارد  وجمد دارییعني و بتیث رابطة طلبيتمفیق با نگربرون

 و فن هاییافت  حاضر  پژوها هاییافت  برخالف .است همسم
 با کاریحافظ  و اجرایي تفكر بین ک  داد نشان (0229) ژنگ

 شیمه بین چنینهم ندارد  وجمد دارییعني رابطة طلبيتمفیق

 شده یشاهده دارییعني رابطة طلبيتمفیق با نگردرون تفكر

 .بمد
 و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن ب  یربمط نتایج
 نگردرون تفكر بین تنها ک  آشكار کرد کارکنان طلبياستقالل

 .دارد وجمد دارییعني و یثبت رابطة طلبياستقالل با
 ب  نگردرون افراد ک  کندیي بیان (3993) استرنبرگ

 عياجتما ناآگاهي گ  گاه دیگران و از یریگکناره یداری وظیف 

 .کنند کار یيتنهاب  ک  دارند تمایل افراد این دارند  گرایا
 یرکا و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن ب  یربمط نتایج

 تفكر هایشیمه بین ک  داد نشان کارکنان دروني کنترل

 دروني کنترل یرکا با نگربرون و اجرایي قضایي  آزاداندیا 

 پژوها در (0223) لمتپ. دارد وجمد یثبتي و داریعني رابط 

 تفكر هایشیمه با بیروني یرکا کنترل ک  داد نشان خمد

 و داریعني همبستگي آزاداندیا و نگرکلي قضایي   گذارقانمن

 اجرایي  تفكر هایشیمه بین ک  صمرتي در. دارد ینفي

 یرکا کنترل با کاریحافظ  و نگربرون  نگردرون  نگرجائي
 .نشد یشاهده دارییعني رابطة بیروني

 و تفكر هایشیمه بین همبستگي آزیمن ب  یربمط نتایج
 و قضایي تفكر هایشیمه بین ک  داد نشان ابهام تحمل

 .دارد وجمد یثبتي و داریعني رابطة ابهام تحمل با آزاداندیا

 شكری پژوها نتایج حاضر  پژوها هاییافت  با همسم

 هایشیمه از هاستفاد ب  نسبت ک  افرادی داد نشان (3133)

 تكافیف با برخمرد از دهندیي نشان تمایل آزاداندیا و قضایي

 برخالف ایا .برندیي فذت انگیاچافا و پیچیده هاییمقعیت و

 نشان (3133) شكری پژوها نتایج حاضر  پژوها هاییافت 

 تحمل با نگرکلي و گذارقانمن تفكر هایشیمه بین ک  دادند

 .دارد وجمد دارینيیع و یثبت رابطة ابهام
 ک  داد نشان گام ب  گام رگرسیمن از حاصل نتایج

 و نگربرون  گذارقانمن قضایي  آزاداندیا  تفكر هایشیمه

 کارآفریني شخصیتي هایویژگي بینيپیا تمانایي نگردرون

 تفكر شیمه نمع ب  تمج  با ک  یعني این ب  .داشتند را کارکنان

 را هاآن کارآفریني شخصیتي هایویژگي تمانیي کارکنان

 .کرد بینيپیا
 نتیج  تمانیي پژوها هاییافت  ب  استناد با بنابراین 

 پیچیده و خالق تفكر هایشیمه دارای ک کارکناني  ک  گرفت

 برخمردار باالتری کارآفریني شخصیتي هایویژگي از باشنديی

 در .دارند کارآفریني برای بیشتری استعداد ج یدرنت و هستند

 هنجار تفكر هایشیمه دارای ک کارکناني  از دست  آن یقابل

 کارآفریني شخصیتي هایویژگي از باشنديی ساده و یدار

 برای کمتری تمانایي ج یدرنت و هستند برخمردار یترنییپا

 .دارند کارآفریني

 

 پیشنهادها

 کارآفریني شخصیتي هایویژگي و تفكر هایشیمه ک  آنجا از

 در ییلثر نقا آیمزشي یحی  و هستند انتقال و آیمزش قابل

نهادهای  یسئمالن ب   . بنابرایندارد هاآن ب  دادن شكل
 طریق از تا شمدیي پیشنهاد عممیي کشمر هایکتابخان 

 تقمیت و آیمزش ب  آیمزشي یهاکارگاه و آیمزشي یهابرنای 

 .بپردازندکارکنان  در کارآفریني یشمق و خالق تفكر هایشیمه

 در طلبياستقالل شخصیتي ویژگي پایین ییانگین ب  تمج  با -

 عممیي کشمر هایکتابخان نهادهای  یسئمالن ب  کارکنان

 فرایندهای در کارکنان یشارکت طریق از شمدیي پیشنهاد

 پذیرییسئمفیت اختیار  تفمیض و گذاریسیاست و ریایبرنای 

 و نفس ب  اعتماد رشد ب  طریق این از و داده افاایا را آنان

 .کنند کمک کارکنان در طلبياستقالل
 با خالق و پیچیده تفكر هایشیمه یثبت رابطة ب  تمج  با- 

 یسئمالن ب   کارکنان کارآفریني شخصیتي هایویژگي

 تقمیت ینظمرب  شمدیي پیشنهادعممیي  هایکتابخان نهادهای 

 فراهم نقادی وارزیابي  ةزیین  هاویژگي و هاشیمه این پرورش و

 تحمل و تغییر ایكان تمرکازدایي و اختیار تفمیض با. شمد
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 شمدیي فراهم آیمزشي نظام پایین سطمح در قمانین و هابرنای 

 و تشمیق ةزیین پایین  سطمحکارکنان  یشارکت افاایا با و
 رشد آن تبعب  و خالقیت یمفد و پیچیده تفكر هایشیمه تقمیت

 .شمدیي فراهمکارکنان  در رینان کارآف و خالق یهاایده

خمد نیا واجد  رسانياطالعضروری است ک  یراکا   روازاین
های انساني یتعافي  خمدساخت  و تمانمند باشند تا بتمانند سریای 

 برای .های انساني جایع  کمک نمایندب  تمسع  سریای 

 و پیچیده تفكر شیمه با کارکناني است الزم کارآفریني گسترش
 .شمند گماشت  کار ب  و شناسایي قخال
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