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چکيده
هدف این پژوهش تعیین رابطه بین سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) و کارآفرینی
مدیران با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1391میباشد .جامعه پژوهش
شامل کلیه مدیران و کارکنان واحد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  623نفر ( 145نفر مدیر  478 -نفر
کارمند) است که با روش نمونهگیری طبقهای  240نفر از کارکنان و  60نفر از مدیران انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شامل :پرسشنامه سالمت سازمانی ( )OHIهوی و فیلدمن ( ،)1996پرسشنامههای سبک
تفکر استرنبرگ ( )1991و پرسشنامه کارآفرینی رابینز و کولتار ( )1989است .دادهها توسط برنامه SPSS
تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت سازمانی و کارآفرینی رابطه
مثبت معنادار وجود دارد و از بین سبکهای تفکر مدیران ،سبک تفکر اجرایی با سالمت سازمانی رابطه
معنادار دارد .همچنین کارآفرینی با سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قانونگذار مدیران رابطه معنادار دارد اما
بین سبک تفکر قضاوتگرا و سالمت سازمانی کارکنان و همچنین سبک تفکر قضاوتگرایی مدیران و
کارآفرینی رابطه معناداری مشاهده نشد .نتایج همچنین نشان داد که کارآفرینی نقش واسطهگری در ارتباط
سبک تفکر اجرایی مدیران و سالمت سازمانی کارکنان را دارد .نتایج این پژوهش اهمیت سبکهای تفکر و
کارآفرینی مدیران در میزان سالمت سازمانی کارکنان را نشان داد.
کليد واژهها  :سبکهای تفکر -کارآفرینی مدیران -سالمت سازمان

 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد است.
 2دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش.
* نویسنده مسئولm.shaabani66@yahoo.com :
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مقدمه
برای داشتن جامعهای سالم باید سازمانهای سالم ایجاد کنیم و نقش مدیریت به عنوان عامل
اصلی ایجاد و ارتقای سطﺢ سالمت در سازمان حاﺋز اهمیت ویژه میباشد (.)Shariatmadari, 2009
سازمانیکه از مدیریت شایستهتری برﺧوردار باشد ،بهتر میتواند هدف ﺧود را برآورده سازد زیرا
امکانات برنامهریزی صحیﺢتری ایجاد ﺧواهد نمود .فقدان مدیریت شایسته ،موجﺐ ناهماهنگی،
انحراف از هدف ،اتالف وقت و انرژی میشود و سازمانها را به نابسامانی و از همپاشیدگی میکشاند
(.)Alagheband, 2003
سازمان سالم جایی است که افراد باعالقه به محل کارشان میآیند و به کارکردن در این محل
افتخار میکنند .درحقیقت ،سالمتیسازمان از لحاظ فیزیکی ،روانی ،امنیت ،تعلﻖ ،شــایستهساﻻری
و ارزشگذاری به دانایی ،تخﺼص ،شخﺼیت ذینفعان ،رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وﻇایﻒ
محولشده از سوی فراسیستمهای ﺧود در اﺛربخشی رفتار هر سیستمی تاﺛیر بسزایی دارد
(.)Korkmaz, 2007
به نﻈر ﻻیند و کلینگل )2000( 1سالمت سازمانی 2یک مفهوم تقریباً تازهای به معنی توانایی
سازمان برای انجام وﻇایﻒ ﺧود به طور موﺛر است که باعﺚ رشد و بهبود سازمان میشود .یک
سازمان سالم جایی استکه افراد میﺧواهند در آنجا بمانند و کار کنند و ﺧود نیز افرادی سودمند و
موﺛر باشند ).(Saedi et al, 2010
سازمانهای امروزی دیگر نمیتوانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است ،تنها با تقلید
ساده به کار گیرند و موفﻖ نیز باشند ،بلکه هر یک باید به طور داﺋم در جستجوی فرصتهایی تازه
باشند که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است .به طبع آنچه میتواند یک سازمان را به این فرصتها
رهنمود سازد ،پدیدههایی جز نوآوری در تمام سطوح آن نمیباشد (.)Karami Darabkhani, 2011
سبک تفکر مدیران از جمله عواملی است که در ایجاد ﺧالقیت و نوآوری سازمانها شناسایی
شده است .جان دیوﺋی3فکر را عبارت از درک روابط میداند و تفکر اساسی از نﻈر وی یعنی بررسی
دقیﻖ هر نﻈر یا عقیده با توجه به دﻻیلی که از آن حمایت میکند و نتایجی که این نﻈر یا عقیده
متوجه آنها است .تفکر عملی است که در آن موقعیت موجود ،موجﺐ تایید یا تولید واقعیتهای
دیگر میشود یا روشی است که در آن باورهای آینده بر اساس باورهای گذشته پایهگذاری میگردد
(.)Shaabani, 2003
1

Lynde And Klingle
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سبکهای تفکر 1شیوههای متفاوت افراد در پردازش اطالعات است .از نﻈراسترنبرگ)1997(2
سبک تفکر روش رجحان یافتهی تفکر است .سبک تفکر یک توانایی نیست بلکه چگونگی استفاده
فرد از تواناییهایش است و به توانایی « ﺧوب از عهده ی کاری بر آمدن » اشاره دارد ،در حالی که
سبک به این امر که فرد دوست دارد چگونه کاری را انجام دهد اشاره میکند .دو فرد با تواناییهای
یکسان ممکن است سبکهای متفاوتی داشته باشند .سبکهای متفاوت نه ﺧوب هستند و نه بد،
بلکه متفاوتاند (.)Razavi & Shiri, 2005
درک سبکهای تفکر به فرد کمک میکند تا بهتر دریابد که چرا بعضی از فعالیتها برای او
مناسﺐ هستند و برﺧی دیگر مناسﺐ نیستند .استرنبرگ و گریگورنکو ( )1997مطالعه و شناﺧت
سبکهای تفکر را نه تنها برای موفقیتهای تحﺼیلی و شغلی امری مفید و ضروری میداند بلکه آن
را عامل کلیدی در افزایش ﺧالقیت و شناﺧت افراد ﺧالق به شمار میآورند ( & Sternberg
 .)Grigorenko, 1997سبکهای تفکر متشکل از عناصری است که شامل موارد زیر میباشد:
 )1قانون گذار (3تمایل به ایجاد ،اﺧتراع و طراحی )
 )2قضاوتگر (4تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها )
 )3اجرایی (5تمایل فرد برای پیروی از مقررات ) (.)Sternberg, 1997
مقوله کارآفرینی امروزه مورد توجه بسیاری از جوامع در حال توسعه قرار گرفته و در این زمینه
تکامل چشمگیری داشته ،به طوری که انواع جدیدی از کـارآفرینی به منﺼه ﻇهور رسیده است.
اﻏلﺐ محققان کارآفرینی را مشتمل بر دو نوع عمده میداننـد :کـارآفرینی فـردی و کـارآفرینی
سـازمانی .در کـارآفرینی فـردی ،فـرد کارآفرین به طور مستقل و جداگانه اقدام به انجام کارآفرینی
میکند امـا در کـارآفرینی سازمانی ،فردکارآفرین در درون یـک سـازمان از قبـلتﺄسیﺲشـده
اقـدام بـه انجـام کارآفرینی میکند (.)Samadaghaee, 2006
همچنین کارآفرینی سازمانی دارای فراینـدی اسـت که با شناﺧت فرصت آﻏاز شده و با
بهرهبرداری و برداشت به پایان میرسد ،کـارآفرین با طی هر مرحله به مراحل باﻻتر دست پیدا
میکند (.)Shahhosseini, 2007
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از آنجا که افراد کارآفرین موجﺐ میشوند ایده نو وارد یک سازمان گردد و ﺧالقیت و نوآوری به
مثابه پلکانهای ترقی جهت یک سازمان هستند ،لذا مدیران باید از ویژگیهای برجسته کارآفرینی
برﺧوردار باشند و با تکیه بر یافتهها و مطالعات انجام شده درباره مساﺋل مدیریت ،روشهای مناسﺐ
را با توجه به موقعیت سازمان اعمال کنند تا زمینه دستیابی به هدف های سازمان فراهم شود.
از آنجا که آموزش عالی در تمامی جوامع ،اصلیترین عامل تحول و پیشرفت جامعه محسوب
میشود و دانشگاهها به عنوان عامل اجرایی آموزش عالی نقش مؤﺛری در توسعه منابع انسانی دارند،
پرداﺧتن به امور اﺛربخشی سازمانی و کارکنان ستادی دانشگاهها امری ضروری میباشد و این سوال
به ذهن میرسد که آیا دانشگاه های علوم پزشکی در جذب مدیران موفﻖ برای ایجاد یک سازمان
سالم موفﻖ بوده است؟
با عنایت به مطالﺐ مطروحة فوق و گسترش دانش در این زمینه ،محقﻖ در این پژوهش به
دنبال آن است که به بررسی رابطه بین سبک تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) و
کارآفرینی مدیران با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در زمره تحقیقات
بدیع میباشد بپردازد .بدون شک نتایج این تحقیﻖ میتواند گامی مهم در راستای تحول در ذهنیت
فلسفی مدیران و کارکنان در مسیر تعالی و سالمت سازمانی باشد که این موضوع بر اساس پژوهش-
هایی که در ادامه ﺧواهد آمد مورد آزمون قرار ﺧواهد گرفت.
اکبری و همکاران ( )2013در پژوهشی به منﻈور بررسی رابطهی سالمت سازمانی با کارآفرینی
سازمانی کارکنان دانشگاه نشان دادند تمام شاﺧصهای سالمت سازمانی رابطه مثبت و معناداری با
کارآفرینی سازمانی در سطﺢ یک درصد داشتند .به عبارتی هرچه میزان سالمت سازمانی باﻻتر بود،
میزان کارآفرینی سازمانی افزایش می یابد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ،از
بین هشت متغیر مربوط به سالمت سازمانی ،چهار متغیر توسعه و کارایی ،یگانگی و سازگاری،
نوآوری و مشارکت در تﺼمیمگیری توانستند 69 ،درصد از واریانﺲ کل مربوط به کارآفرینی
سازمانی را تبیین کنند.
قهرمانی و همکاران ( )2012در پژوهشی به ارزیابی سالمت سازمانی دانشکدههای دانشگاه
شهید بهشتی با استفاده از روش نمونهگیری تﺼادفی طبقهای پرداﺧتند که  219نفر از کارکنان
آموزش و پژوهش دانشکدههای دانشگاه به عنوان نمونه تحقیﻖ انتخاب شدند و اطالعات توسط
پرسشنامه سالمت سازمانی ﻻیند و کلینگل جمع آوری گردید .نتایج این پژوهش نشان داد که
وضعیت دانشکدههای دانشگاه شهید بهشتی از نﻈر مولفههای 13گانه تحقیﻖ در مولفههای
ارتباطات ،وفاداری و تعهد ،روحیهکاری ،اعتبار و شهرت ،اﺧالقیات ،مسیر هدف ،رهبری ،توسعه
کارکنان ،سالمت و ایمنی در حد باﻻ ،و همچنین در مولفههای مشارکت و یادگیری ،شناسایی
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عملکرد ،کاربرد بهینه منابع ،شرایط فیزیکی در حد پایین ارزیابی میگردد و در این موارد دانشگاه
نیازمند بهبود و رشد بیشتری است.
ناﻇم و همکاران ( )2010در پژوهشی که به بررسی رابطه مدیریت دانش و سالمت سازمانی با
کارآفرینی کارکنان سازمان تامین اجتماعی با نمونهای به حجم  320نفر پرداﺧتند و نشان دادند که
بین سالمت سازمانی و کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد .همچنین بین کارآفرینی و میزان
تحﺼیالت و سنوات ﺧدمت تفاوت معناداری وجود دارد.
نجفی دهجاللی ( )2009در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی مدیران و محیط
روانشناﺧتی با بهره وری کارمندان در ادارات آموزش و پرورش استان زنجان انجام گرفت به بررسی
این سوال پرداﺧت که آیا بین کارآفرینی مدیران با بهرهوری کارمندان رابطه وجود دارد و با نمونه
ای که به روش سرشماری شامل 62مدیر و  186کارمند میشد نشان داد رابطه همبستگی بسیار
ضعیفی بین کارآفرینی و بهرهوری وجود دارد .یعنی ویژگیهای کارآفرینی مدیران ،توانایی پیش
بینی بهرهوری را نداشت.
شیرمرادی ( ) 2012در تحقیقی که به بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با کیفیت زندگی
کاری کارکنان بود با طرح این پرسش که آیا بین سبک تفکر مدیران با کیفیت زندگی کاری
کارکنان رابطه وجود دارد ،به تحلیل و تبیین موضوع تحقیﻖ پرداﺧته است و با استفاده از 102
مدیر و  204کارمند به صورت نمونهگیری تﺼادفی طبقهای و پرسشنامه استاندارد سبک تفکر
استرنبرگ و پرسشنامه محقﻖ ساﺧته سنجش کیفیت زندگی کاری نشان داده که بین سبک تفکر
مدیران با کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد و سبک تفکر مدیران  13درصد
از تغییرات در میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان را تبیین مینمایند .همچنین در بین ابعاد سبک
تفکر ،سبک تفکر قانون گذارانه و سبک تفکر قضاوتی بیشترین سهم را در تبیین کیفیت زندگی
کارکنان دارا می باشند.
طاهری و همکاران ( )2010در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی با
ﺧالقیت در سازمان فنیوحرفهای شهرستان گچساران بر روی کلیهی کارکنان رسمی ،قراردادی و
حﻖ التدریﺲ سازمان فوق با مدرک تحﺼیلی ( دیپلم ،فوق دیپلم ،لیسانﺲ و فوق لیسانﺲ ) به
روش سرشماری انجام شد ،نشان دادند که بین کارآفرینی سازمانی با ﺧالقیت همبستگی مثبت و
معنادار وجود دارد و هم چنین بین ابعاد کارآفرینی سازمانی با ﺧالقیت در سطﺢ ،همبستگی مثبت
و معنادار وجود دارد .
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جکسون ( )19721در پژوهشی در مورد رابطه سالمت سازمانی در مدارس و مدیریت اجرایی
تخﺼﺼی و نقش واسطهگری جو گروهی مدرسه برای آنها در  41مدرسه ایالت برتیش کلمبیا نشان
داد که سالمت سازمانی مدارسی که از مدیریت اجرایی تخﺼﺼی برﺧوردارند بیش از سایر مدارس
میباشد و جو گروهی مدرسه نقشی در این رابطه ندارد.
ویکا آبراهام ( )1997در پژوهشی با عنوان سبکهای تفکر بعنوان تعدیل کنندههای رابطه تنش
نقشی و رضایت شغلی به این نتیجه رسید که سبکهای کلینگر ،قضاوتی ،سلسله مراتبی و
آزاداندیش رضایت شغلی بیشتری را بدنبال دارند و افرادی که قادر به بکارگیری سبکهای فکری
ﺧاص بودند در کاهش اﺛرات زیان بار تنش نقشی بر رضایت شغلی موفﻖ عمل کردند.
گروز و وانﺲ )2009(2در مطالعهای به بررسی روابط سبکهای تفکر مدیران بر اساس مدل
مایر و سالوی با هوش هیجانی و تعهد سازمانی پرداﺧتند که با نمونهای به حجم  93نفر از مدیران
نشان داد که سبک تفکر با تعهد سازمانی رابطه دارد.

فرضيههای تحقيق
 بین سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) مدیران با سالمت سازمانی
کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه معنادار وجود دارد.

 بین کارآفرینی مدیران با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رابطه معنادار وجود دارد.

 سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) مدیران قادر است سالمت
سازمانی کارکنان را به طور معنادار پیشبینی نماید.

 کارآفرینی مدیران قادر است سالمت سازمانی کارکنان را به طور معنادار پیشبینی
نماید.
 بین سبکهای تفکر مدیران ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) و کارآفرینی مدیران با
سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه معنادار وجود دارد.

روششناسي پژوهش
از آن جایی که نتایج این پژوهش میتواند به اجرای تﺼمیمات بهتر در سازمان مورد بررسی
منتهی شود ،این پژوهش از جنﺲ تحقیقات کاربردی است .از سوی دیگر با توجه به اینکه هدف
Jackson
Groves &Vance
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محقﻖ از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه است ،این پژوهش از نوع
همبستگی است و به شکل طبیعی چون به توصیﻒ پدیدهها میپردازد از نوع تحقیقات توصیفی
می باشد .جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان واحد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در
چهار حوزه معاونتآموزشی ،پژوهشی ،پشتیبانی و درمان به تعداد  623نفر ( 145نفر مدیر478،
کارمند) بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد  240نفر به شیوهی تﺼادفی طبقهای
با احتساب ضریﺐ برآورد گردید.

ابزار گردآوری اطالعات
ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیﻖ سه پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی ،کارآفرینی و
سبک تفکر بود.
الف :سالمتسازماني
ابزار تحقیﻖ شامل پرسشنامهی اصالح شده سالمت سازمانی ( )OHIهوی و فیلدمن()19961
بود .این پرسشنامه  44سؤالی توسط هوی و فیلدمن ( )1996طراحی شده است و توسـط «
عالقـهبنـد » بـه فارسی ترجمه شده است .این پرسشنامه بـه صـورت مقیاس پنج درجهای (هرگز-
بندرت–گـاهی–ﻏالبـاً–همیشه) است که هر یک از این گزینهها بـه ترتیـﺐ 4، 3 ،2، 1و  5امتیــاز
دارنــد .پرســشنامهی ســالمت ســازمانی مدارس در تحقیقات مختلفی به کار برده شده و روایی
آن مورد تﺄیید صاحﺐ نﻈران میباشد.
ب :پرسشنامه سبکهای تفکر
این پرسشنامه  104سوالی توسط رابرت استرنبرگ در سال  1991تهیه شده است .سبک تفکر
به شناﺧت ،بازآراﺋی یا تغییر شناﺧتی اطالعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذﺧیره شده در
حافﻈه دراز مدت افراد باﻻﺧص وقتی تفکر هدایت شده یا جهت دار است و حل مسئله و ﺧلﻖ ایده
های نو را مد نﻈر دارد ،اشاره دارد.
13سبک تفکر وجود دارد که براساس پنج بُعد کارکرد ،شکل ،سطﺢ ،دامنه و گرایش تقسیم
بندی شدهاند در این پژوهش از کارکردهای سبک تفکر با  3مولفه ( قانونگذار ،اجرایی و قضاوت
گرا) با  24سوال استفاده شده است و پاسخها در یک مقیاس  7درجهای (از  :1کامال مخالفم تا :7
کامال موافقم ) نمرهگذاری میشوند .شماره مربوط به هر یک از ابعاد و تعاریﻒ سه کارکرد در جدول
شماره  1اراﺋه شده است.

& Fildman
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جدول . 1مولفه های پرسشنامه سبک های تفکر
شماره سواالت

کارکرد های سبک تفکر
تمایل به ایجاد اﺧتراع ،طراحی دارد و کارها را به روش ﺧود انجام
میدهد.
تمایل به پیروی از دستورات دارد و آنچه را که به او گفته می شود
انجام می دهد.
تمایل به قضاوت و ارزیابی افراد و کارها دارد.

قانونگذارانه
اجرایی
قضاوتگرا

8-1
16-9
24-17

ج :پرسشنامه کارآفريني مديران رابينز1وکولتار)1989(2
این پرسشنامه که جهت ارزیابی صفات مشخﺼه افراد در ارتباط با کارآفرینان موفﻖ طراحی
گردیده است .شامل 22گویه بوده که بر اساس صفات مشخص افراد کارآفرین از ()-2،-1،0،+1،+2
نمره گذاری میشود و امتیاز حداقل  -44و امتیاز حداکثر  +44ﺧواهد شد.
هر چند هر یک از دو مفهوم سالمت سازمانی و کارآفرینی به طور جداگانه و با دیگر عوامل در
سایر پژوهشها مورد بررسی قرار گرفتهاند اما پژوهشهای محدودی در زمینهی رابطه این دو متغیر
صورت گرفته که به پژوهشهایی که بیشترین ارتباط را در این زمینه نشان دادهاند در ادامه اشاره
ﺧواهد شد.

يافتههای تحقيق
فرضيه اصلي :بین سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) مدیران با
سالمت سازمانیکارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه وجود دارد .برای بررسی این
فرضیه از ضریﺐ همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج در جدول شماره  2مشاهده می-
شود.
جدول .2میزان همبستگی سبکهای تفکرمدیران باسالمت سازمانی و ابعاد آن در کارکنان علوم
پزشکی
متغير

سبک تفکر قانون گذار

سبک تفکر اجرايي

سبک تفکر قضاوتگرا

سالمت سازمانی
یگانگی

0/25

**0/43

*0/30

*0/36

0/16
0/25
Robbins
Coultar
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0/17
0/10
0/15
0/13
0/14
0/08

نفوذ مدیر
مالحﻈه
ساﺧت دهی
پشتیبانی
روحیه
تاکید علمی

*0/36

0/05
0/14
-0/10
0/15
0/09
0/13

*0/33
*0/34
*0/31

0/21
0/22

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود در بین سه نوع سبک تفکر ،میزان همبستگی
سبک تفکر اجرایی با سالمت سازمانی کارکنان برابر 0/ 43و در سطﺢ  α< 0/01معنادار است.
اما بین سبک تفکر قانونگذار و قضاوتگرا با سالمت سازمانی رابطه معناداری مشاهده نمی
گردد.
همچنین در ابعاد سالمت سازمانی بین بعد یگانگی با سبک تفکر قانون گذار در سطﺢ
 α<0/01رابطه معنا دار وجود دارد و ابعاد یگانگی ،نفوذ مدیر ،مالحﻈه ،ساﺧتدهی و
پشتیبانی با سبک تفکر اجرایی رابطه مثبت معنادار مالحﻈه شد.
فرضيه دوم :بین کارآفرینی مدیران و سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی
شیراز رابطه معنادار وجود دارد .برای بررسی این فرضیه از ضریﺐ همبستگی پیرسون استفاده
گردید که نتایج آن در جدول شماره  3مشاهده می شود.
جدول .3میزان همبستگی مدیران وسالمت سازمانی کارکنان
متغير

کارآفريني

سالمت سازمانی
یگانگی
نفوذ مدیر
مالحﻈه
ساﺧت دهی
پشتیبانی
روحیه
تاکید علمی

**0/50
**0/35

0/23
**0/46
**0/36
*0/27
**0/43
**0/43

با توجه به جدول  3میزان همبستگی سالمت سازمانی و کارآفرینی مدیران برابر  0/50است و
در سطﺢ  α< 0/01معنادار می باشد .همچنین ابعاد سالمت سازمانی یگانگی ،مالحﻈه ،ساﺧت
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دهی ،روحیه و تاکید علمی در سطﺢ  α< 0/01و بعد پشتیبانی در سطﺢ  α< 0/05با کارآفرینی
رابطه مثبت معنادار دارند.
به منﻈور بررسی معناداری رابطه بین متغیرهای پژوهش ماتریﺲ همبستگی آنها اندازه گیری
شد که در جدول  4ماتریﺲ همبستگی متغیر های مورد مطالعه نشان داده شده است.

جدول  .4ماتریﺲ همبستگی متغیر های سالمت سازمانی کارکنان ،کارآفرینی و سبک تفکر و مولفههای آن

معناداری در سطﺢ

**=/01

و معناداری در سطﺢ

*=/05

نتایج ماتریﺲ همبستگی در جدول  4نشان میدهد که مقدا  rمعنادار در رابطه بین سالمت
سازمانی و کارآفرینی برابر ،0/50سالمت سازمانی و سبک تفکر اجرایی برابر ) P<0/01 ( 0/43می
باشد و میزان همبستگی کارآفرینی و سبکهای تفکر اجرایی مدیران برابر  0/36و کارآفرینی و
سبک تفکر قانونگذار  ) P<0/05( 0/30بدست آمده است .اما بین سبکهای تفکر قضاوتگرا و
سالمت سازمانی کارکنان و همچنین سبک تفکر قضاوتگرایی مدیران و کارآفرینی رابطه معناداری
مشاهده نشد.
فرضيه سوم :سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) مدیران قادر است سالمت
سازمانی کارکنان را به طور معنادار پیشبینی نماید.
به منﻈور بررسی این فرضیه از ضریﺐ رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان استفاده شد که
نتایج رگرسیون همزمان سبکهای تفکر در جدول  5آورده شده است.
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جدول  . 5رگرسیون همزمان برای آزمودن قدرت پیش بینی کنندگی سبک های تفکر برای سالمت
سازمانی
پيشبين

R2

R

Df

F

Sig

سبک تفکر قانونگذار
0/48

سبک تفکر اجرایی
سبک تفکر قضایی

5/215

0/23

3،51

0/01

Beta

t

Sig

0/181

1/45

0/152

0/393
0/120

3/16
0/97

0/003
0/335

با توجه به نتایج جدول  5مقدار  Fدرسطﺢ  α< / 01معنادار است ،بنابراین رگرسیون سالمت
سازمانی از روی سبکهای تفکر اجرایی از لحاظ آماری معنادار است و سبک تفکر اجرایی به طور
معناداری واریانﺲ سالمت سازمانی را تبیین میکند .این نتیجه بدان معناست که ضریﺐ رگرسیون
موصوف  23درصد از تغییرات سالمت سازمانی را پیشبینی میکند.
فرضيه چهارم :کارآفرینی مدیران قادر است سالمت سازمانی کارکنان را به طور معنادار پیش-
بینی نماید .به منﻈور بررسی این فرضیه نیز از ضریﺐ رگرسیون استفاده شد که نتایج رگرسیون
کارآفرینی در جدول  6آورده شده است.
جدول . 6نتایج رگرسیون برای آزمودن قدرت پیشبینی کنندگی کارآفرینی برای سالمت سازمانی
پيش بين

R

R2

F

Df

Sig

Beta

t

Sig

کارآفريني

0/50

0/25

17/265

1،53

0/001

0/496

4/155

0/001

نتایج رگرسیون برای آزمودن قدرت پیشبینیکنندگی کارآفرینی برای سالمت سازمانی حاکی
از آن است که کارآفرینی مدیران به طور مثبت و معنادار پیشبینیکننده سالمت سازمانی هستند.
این جدول همچنین نشان دهد که کارآفرینی 25درصد ازواریانﺲ سالمت سازمانی را پیشبینی
میکند.
فرضيه پنجم :بین سبکهای تفکر ،کارآفرینی مدیران و سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه
علوم پزشکی شیراز رابطه وجود دارد .برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند گانه به شیوه گام
به گام استفاده شد.
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جدول . 7رگرسیون چندگانه به شیو ه گام به گام برای آزمودن قدرت پیشبینی کنندگی کارآفرینی و
سبک تفکر مدیران برای سالمت سازمانی کارکنان
مدل

پيش بين

R

R2

F

Df

Sig

Beta

t

P

مرتبه اول

کارآفريني

0/51

0/26

18/73

1،53

0/001

0/511

4/33

/001

کارآفريني
مرتبه

قانون گذار

دوم

اجرايي
قضاوت گرا

0/59

0/35

6/66

4،50

0/001

0/388
0/061
0/281
0/093

3/06
0/51
2/28
0/81

0/004
0/612
0/027
0/424

همانگونه که در جدول  7مشاهده میگردد کارآفرینی و سبک تفکر اجرایی به طور مثبت و
معنادار پیشبینی کننده سالمت سازمانی کارکنان هستند ،اما سبک تفکر قانونگذار و قضاوت گرا
قدرت پیشبینی کنندگی معناداری برای سالمت سازمانی ندارد .همچنین این جدول نشان میدهد
که از مرحله اول به مرحله دوم رگرسیون ،میزان بتا کاهش یافت که مجموعه این نتایج حاکی از آن
است که کارآفرینی نقش واسطه گری در ارتباط بین سبک تفکر اجرایی و سالمت سازمانی دارد و
چون مقدار  Fدر سطﺢ  ,α<0/01معنادار است ،بنابراین رگرسیون سالمت سازمانی از روی ابعاد
سبک تفکر از لحاظ آماری معنادار است و این مؤلفهها به طور معناداری واریانﺲ سالمت سازمانی را
تبیین میکنند .این نتیجه نشان میدهد که ضرایﺐ رگرسیون معنادار است و شواهد کافی برای
تﺄیید فرضیه وجود دارد.

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) و
کارآفرینی مدیران با سالمت سازمانی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  1391انجام
گرفت و در این راستا با روش نمونهگیری طبقهای کارمندان و مدیران حوزه معاونتهای آموزشی،
پژوهشی ،پشتیبانی و درمان انتخاب شدند که پرسشنامههای سبک تفکر و کارآفرینی توسط
مدیران و پرسشنامه سالمت سازمانی توسط کارمندان تکمیل گردید.
فرضیه اول :بین سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی و قضاوتگرا ) مدیران با سالمت سازمانی
کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز رابطه وجود دارد .بر اساس نتایج بدست آمده در این
پژوهش از بین سه نوع سبک تفکر ،تنها سبک تفکر اجرایی با سالمت سازمانی کارکنان معنادار بود
اما بین سبک تفکر قانون گذار و قضاوت گرا با سالمت سازمانی کارکنان رابطه معناداری مشاهده
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نشد .این نتیجه همسو با پژوهش رستخیز پایدار ( ،)2006حقیقت جو ( ،)2008آهنگران()2012
میباشد که در آنها نیز بین سبک تفکر اجرایی مدیران با میزان سالمت سازمانی رابطه معنیدار
وجود دارد .مدیران با سبک تفکر اجرایی بهتر میتوانند در ارتقاء سالمت سازمانی دانشگاههای
علوم پزشکی گامهای مؤﺛر بردارند.
در این پژوهش بین سبک تفکر اجرایی و مولفه های سالمت سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
در تبیین این فرضیه میتوان به ویژگیهای افراد با سبک تفکر اجرایی اشاره کرد .این افراد مایلند
از مقررات پیروی کرده و کارهایی را به عهده بگیرند که از قبل طرحریزی و سازماندهی شده است.
آنها مایلند نقش ﺧود را به جای ﺧلﻖ ساﺧتارهای نو ،در درون ساﺧتارهای موجود ایفا نمایند.
در سازمان های سالم نیز با آنکه تمایل به ﺧالقیت و نوآوری وجود دارد اما یک سازمان سالم به
طور منفعل به ﺧواستههای بیرون عکﺲ العمل نشان نمیدهد و ضمن تعامل با محیط ،به داشتن
نوعی استقالل از محیط گرایش دارد .در واقع ،سازمانهای سالم در برابر فشارهای محیطی مقاوم
می باشند و وقتی تقاضا های محیطی و منابع سازمان باهم همخوانی نداشته باشد ،سازمان ضمن
تغییر ﺧود ،باید توانایی سازگاری با محیط را داشته باشد ،تا بتواند اﺧتالف بین ﺧود و محیط را به
نحو موﺛری حل کند.
به عالوه ،همانگونه که گفته شد سبکهای تفکر نقش مهمی در انتخاب شغل و حرفه و موفقیت
در آن دارند ،پﺲ هنگامی که وﻇایفی به افراد محول میشود باید با سبکهای تفکّر آنان انطباق
داشته باشد به همین دلیل اگر فردی در مقام مدیریت سازمان موفﻖ نیست و یا سازمان تحت
مدیریت او از سالمت باﻻیی برﺧوردار نیست ممکن است به علت هماهنگ نبودن سبک تفکر وی با
نوع شغل وی باشد و وﻇایﻒ محوله به فرد با نوع سبک تفکرش انطباق نداشته باشد.
از طرف دیگر گفته شد که افرادی که دارای سبک تفکر قضایی و قانون گذار هستند با توجه به
نوع رفتارشان کمتر مورد اقبال قرار میگیرند و معموﻻً نیز در بسیاری از مشاﻏل مدیران در پی
یافتن افراد با سبک اجرایی هستند .زیرا این افراد کار محوله را به نحو مطلوب انجام میدهند و به
سطوح باﻻتر نیز ارتقا مییابند.
در ﺧﺼوص عدم معناداری سبک تفکر قانون گذار و قضاوتگرا با سالمت سازمانی میتوان گفت
در یک سازمان معموﻻ افراد تمایلی برای تغییرات بویژه تغییرات ناگهانی را ندارند در حالی که افراد
با سبک تفکر قانون گذار دوست دارند قوانین را ﺧود وضع کنند و به مساﺋلی بپردازند که قبالً طرح
ریزی و سازماندهی نشده باشد.
در افراد با سبک تفکر قضاوتگرا نیز تمایل به ارزیابی وجود دارد ،قوانین و مراحل انجام کار را
ارزیابی کرده و درباره هر چیزی قضاوتی داشته باشند .آنها اموری را ترجیﺢ میدهند که در آن
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عقاید و امور موجود مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد و معموﻻ کارکنان به اینکه مداوم مورد
ارزیابی قرار بگیرند تمایل ندارند.
فرضیه دوم این پژوهش بررسی رابطه معنادار بین کارآفرینی مدیران و سالمت سازمانی
کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود و نتایج نشان داد که همبستگی سالمت سازمانی و
کارآفرینی مدیران معنادار میباشد.
این نتیجه همسو با پژوهشهای حقیقت جو و همکاران ( ،)2008نجفی دهجاللی (،)2009
ناﻇم و همکاران ( ،)2010اکبری و همکاران ( )2013بود که در آنها نیز بین کارآفرینی و سالمت
سازمانی رابطه معنادار وجود دارد یعنی باﻻ رفتن میزان کارآفرینی میتواند منجر به افزایش میزان
سالمت سازمانی گردد.
در تبیین این نﻈریه میتوان به ویژگیهای سازمانهای کارآفرین اشاره کرد .در این سازمانها
ویژگیهایی پویا همچون تشویﻖ افراد ،ﺧالقیت ،انعطافپذیری و تمایل به مخاطره پذیری وجود
دارد ،مدیران در چنین سازمانهایی تهدیدها و محدودیتها را میشناسند و به فرصتها و امکانات
فکر میکنند تا به مناسﺐترین شیوه از آنها استفاده کنند.
از آنجا که مدیران کارآفرین حدود اﺧتیارات در تﺼمیمگیری یا به عبارتی میزان اﺧتیار شخص
را گستردهتر میکنند ،بنابراین نقش تعیینکننده در کاهش استرس و تنش شغلی دارند .در چنین
محیط کاری که حدود اﺧتیارات کارکنان در سطﺢ باﻻیی قرار دارد کمتر محمتل است که
سالمتروانی کارکنان به مخاطره افتد .اما در محیطهای کاری که حدود اﺧتیارات کارکنان در
سطﺢ پایینی قرار دارد ،احتمال بیماری و به مخاطره افتادن سالمت کارکنان باﻻست.
بنابراین وجود ویژگی کارآفرینی در مدیران بویژه در دانشگاههای علوم پزشکی از اهمیت باﻻیی
برﺧوردار است و بدین صورت میتوان رابطه میان کارآفرینی و سالمت سازمانی کارمندان را تبیین
کرد.
فرضیه سوم پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه بود که سبکهای تفکر ( قانونگذاری ،اجرایی
و قضاوتگرا ) مدیران قادرند سالمت سازمانی کارکنان را به طور معنادار پیشبینی نماید .نتایج
نشان داد که رگرسیون سالمت سازمانی از روی سبکهای تفکر اجرایی از لحاظ آماری معنادار است
و سبک تفکر اجرایی به طور معناداری واریانﺲ سالمت سازمانی را تبیین میکنند و سبک تفکر
اجرایی  22درصد از تغییرات سالمت سازمانی را پیشبینی میکند.
مدیران با سبک تفکر اجرایی افرادی هستند که از مقررات پیروی کرده و دوست دارند کارهایی
را به عهده بگیرند که از قبل طرح ریزی و سازماندهی شده است .آنها مایلند نقش ﺧود را به جای
ﺧلﻖ ساﺧتارهای نو در درون ساﺧتارهای موجود ایفا نمایند.آنها فرامین و دستورات را دنبال می
کنند و ﺧود را به شیوهای که سازمان ارزیابی میکند ،مورد ارزیابی قرار میدهند .از آنجا که در

322

323

رابطه سبک تفکر (قانونگذار ،اجرايي و قضاوتگرا) و کارآفريني مديران با سالمت سازماني کارکنان
ايران

یک سازمان سالم ،اهداف سازمان برای اعضای آن کامال روشن و قابل پذیرش است ،یک مدیر با
سبک تفکر اجرایی به راحتی میتواند ﺧواستهها و نیازهای اعضای سازمان را برآورده نماید و با
کاربرد مناسﺐ منابع ،سبﺐ میگردد که افراد از انجام کارهای ﺧود احساس با ارزش بودن می
نمایند و در نحوهی انجام کارها هماهنگی حاصل شده و لذا تعهد اعضای سازمان نسبت به سازمان
ﺧود باعﺚ میگردد تا از کار کردن در سازمان احساس افتخار کنند .پﺲ سبک تفکر اجرایی
مدیران میتواند پیشبینی کننده سالمت سازمانی باشد.
فرضیه چهارم این پژوهش بررسی قدرت پیشبینی کنندگی کارآفرینی برای سالمت سازمانی
کارکنان میباشد که نتایج رگرسیون حاکی از آن بود که کارآفرینی مدیران به طور مثبت و معنادار
پیشبینی کننده سالمت سازمانی هستند و کارآفرینی  26درصد از واریانﺲ سالمت سازمانی را
پیشبینی میکنند .یکی از ویژگیهای سازمان سالم گرایش به ایجاد رویههای جدید و حرکت به
سوی هدفهای تازه و دگرگون سازی ﺧود میباشد .در یک سازمان سالم ،به جای یکنواﺧتی و
ﺛبات ،رشد و توسعه و تغییر وجود دارد و نوآوری و ﺧالقیت مورد استقبال قرار میگیرد ،بنابراین
وجود مدیران کارآفرین و نوآور میتواند پیشبینی کننده سالمت یک سازمان باشد که به شکل
طبیعی و در عالم واقع پیش بینی این وضعیت امری عقالیی است.
فرضیه پنجم این پژوهش به بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و کارآفرینی مدیران با سالمت
سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداﺧته است .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که با
وارد شدن کارآفرینی در رابطه سبکهای تفکر و سالمت سازمانی کارکنان ،سبک تفکر اجرایی از
قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برﺧوردار میگردد.
از آنجا که کارآفرینی بکار بردن مفاهیم و فنون مدیریتی ،استاندارد سازی محﺼول با بکارگیری
ابزارها و فرآیند های طراحی و بنا نهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده میباشد،
بنابراین رابطه معنادار سبک تفکر اجرایی و کارآفرینی مدیران با سالمت سازمانی کارکنان قابل
توجیه میباشد.
مدیران کارآفرین افرادی مسؤولیتپذیر هستند ،به شغل ﺧود مباهات میکنند و از آن لذت می
برند و راه حلهای جدیدی برای مشکالت ﻏیرمعمول پیدا میکنند در نتیجه وجود چنین افرادی
در سکوی مدیریت نقش موﺛری در افزایش سالمت سازمانی ﺧواهد داشت.
به استناد تبیین متغیرهای مورد مطالعه ،نتایج این پژوهش نشان داد که سبکهای تفکر و
کارآفرینی با سالمت سازمانی رابطه معنادار دارند و کارآفرینی نقش واسطهگری در بین سبک تفکر
اجرایی مدیران و سالمت سازمانی کارکنان دارد و در واقع وجود مدیران کارآفرین با سبک تفکر
اجرایی میتواند پیشبینی کننده سالمت سازمانی کارکنان باشد .لذا با توجه به رسالت ﺧطیر
دانشگاه علوم پزشکی در تربیت نسل جوان و همچنین فراهم آوردن امکانات تامین بهداشت و
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 متعهد و کارآمد برای حفظ و،درمان کلیه ی افراد کشور و نیز تربیت نیروی انسانی متخﺼص
 از طرفی.افزایش سالمت جامعه لزوم توجه به سبکهای تفکر و کارآفرینی مدیران روشن میباشد
افراد با توجه به اینکه محیط شغلی آن ها تا چه اندازه با سبک تفکرشان همسو یا مغایر باشد می
 و سبکهای مختلﻒ تفکر،توانند در محیط کاری ﺧود حضور قویتر یا ضعیﻒتری داشته باشند
 لذا.مدیران بنا به شرایط ﺧاص آن واحد آموزشی میتواند باعﺚ کارایی یا ناکارآمدی او گردد
تناسﺐ سبک فکری مدیران با حیطه اجرایی فعالیتهای آنان میتواند کارایی مدیران را به نسبت
زیادی افزایش دهد و بالطبع احراز این ویژگی میتواند از جمله عوامل موﺛر در سالمت سازمان تلقی
.گردد
کارآفرینی به عنوان نوعی ﺧالقیت و نوآوری نقش مهمی در تکامل تمدن و پیشرفت جامعه
 عمومیت یافتن ابداعات و، کاربردی شدن و توسعه ﺧالقیتها و نوآوریها.بشری داشته و دارد
 اداری و، درمانی، آموزشی، صنعتی، انبوه تولیدات و ﺧدمات و انواع سازمانهای تولیدی،اﺧتراعات
.ﻏیر همه حاصل فرآیندهای کارآفرینی است و آنها را میتوان پدیدههای کارآفرینانه دانست
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