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  چكيده

  سبک تفکـر   ؛ينيفرآ کار هاي سنجش   از جمله روش   .ردي توجه قرار گ    مورد ديگوناگون همواره با  هاي   جنبه  از ينيفرآکار ي توسعهسنجش و   : نه و هدف  يش زم يپ
  کارکنـان  سـالمت سـازماني   بـا    و کـارآفريني مـديران     مـديران    سـبک تفکـر    ي شناخت رابطـه   مقاله   ين ا هدف. باشد يت م ي اهم يدارا مديران و سالمت سازماني   

  .بوده است کشور هاي علوم پزشکي دانشگاه
  هـاي   شـامل مـديران و كاركنـان برخـي از دانـشگاه       مـورد پـژوهش  ي جامعه.  استيكاربردي و از دسته مطالعات تحليلي ـ مقطع  ،اين پژوهش :هامواد و روش

  هـاي تفکـر     سـبک  نامـه پرسـش  ، اسـتاندارد سـالمت سـازماني      نامـه پرسـش  سـه    از )يسالمت سازمان (ت موجود   ي سنجش وضع  يعلوم پزشكي كشور بوده كه برا     
ن يـ بـه ا   .هـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت           داده يآور  جهت جمع  يياي و پا  ييد روا ييکه پس از تأ     کارآفريني مديران رابينز و کولتار     نامهپرسش واگنر و    - استرنبرگ

 يهـا  ج به دست آمده با استفاده از روش       يرد شدند و نتا    و مشهد در مطالعه وا      گلستان ،هاي علوم پزشکي اروميه، بوشهر، زابل، قزوين        نفر از دانشگاه   ١٢٨١منظور،  
  .ل قرار گرفتيه و تحليافزار مورد تجز  استنباطي با كمك نرميآمار

سـالمت  افـزايش ميـزان     منجـر بـه     توانـد     مي ينيکارآفر يعني باال رفتن ميزان      داردسالمت سازماني رابطه وجود      و   ينيکارآفربين  ها نشان داد که     افتهي :ها يافته
دار وجـود  ي رابطـه معنـ  ميزان سالمت سـازماني ران با يمد) يياجرا(سبک تفکربين . )دار وجود دارد همبستگي معني درصد٩٩ب اطمينان  يبا ضر (  گردد يسازمان
تواننـد در   ايي بهتـر مـي     مديران با سبک تفکر اجر     .) از کل واريانس نمرات سالمت سازماني ناشي از واريانس نمرات سبک تفکر اجرايي است               درصد ٣حدود  ( دارد
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  ).گذار استانون از کل واريانس نمرات کارآفريني ناشي از واريانس نمرات سبک تفکر ق درصد٢٣حدود ( دار داردمعني

  .شود ي ميش سالمت سازمانيگذار باعث افزا و قانونيي سبک تفکر اجرا:گيري نتيجهبحث و 
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  ) مسؤولي سندهينو (يموزش پزشکآ وزارت بهداشت درمان و ،ريزي آموزشي  كارشناس ارشد برنامه۱
  ني قزوي دانشگاه علوم پزشکيي معاون مرکز مشاوره دانشجو، ارشد مشاورهي کارشناس2
   واحد رودهنيزاد اسالمآنش دانشگاه ي گزسي رئي، درسيزي کارشناس ارشد برنامه ر3
   يموزش پزشکآدرمان و   وزارت بهداشت،يموزشآ معاونت ي کارشناس روابط عمومي،ات و معارف اسالمي الهي کارشناس4
  موزش و پرورش آ کارشناس 5

  مقدمه
ترين انـواع     از دشوارترين و حساس    ي آموزش يهاطيمديريت مح 

ي هـا در سـازمان  . ي عمومي و دولتي اسـت     هامديريت در سازمان  

هاي اجـرا و اهـداف پيچيـده        شي به لحاظ نوع فعاليت، روش     آموز

ــژه  ــه خــود آن، مــديريت و رهبــري آموزشــي جايگــاه وي اي را ب

عالوه بر اين مـديران نقـش حـساس در     .)۱(اختصاص داده است

دارند ) دانش آموختگان (رشد و بهبود کّمي و کيفيت برون دادها         

زايش يابد، ارزش   ها اف يت و کيفيت برون داد دانشگاه     و هر چه کمّ   

 .و اين در واقع يعني کارآفريني اقتصادي بيشتري ايجاد مي شود
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هـاي خـود    ها جهت ارتقاء سالمت سازمان    بينيم که دانشگاه  لذا مي 

  . نياز به مديراني کارآفرين دارند

بـسياري از   . تـصادي نيـست   انگيزه کارآفريني صـرفاً انگيـزه اق      

 دست آوردن استقالل بيشتر، مسئوليت بيـشتر،        هکارآفرينان براي ب  

تمايل به مخاطره پذيري و ريسک و نيـاز بـه پيـشرفت، اقـدام بـه                 

توانند براي ها ميمديران کارآفرين در دانشگاه. نمايندکارآفريني مي

  .ها پاسخ مساعدي باشنداين انگيزه

هاي تفکر افراد با مشاغل منجـر      بق سبک  که تطا  آنبا توجه به    

گردد، لذا بهتر اسـت وظـايفي را   ها در شغل خود مي    به موفقيت آن  

هـاي تفکـر    شود طوري ارائه داد که با سـبک       که به افراد محول مي    

خود را متناسـب بـا       آنان انطباق داشته باشد يا اين که سبک تفکر        

کنـد تـا    ک مـي  هاي تفکر به ما کم    سبک. آن وظايف تعديل نمايند   

دريابيم چرا بعضي افراد در کار خود موفق يا برخي ناموفق هـستند          

ها براي او   کند بهتر دريابد که چرا بعضي فعاليت      و به فرد کمک مي    

افـراد دوسـت دارنـد طبـق        . مناسب هستند و برخي ديگر نيـستند      

خواهنـد از   هاي فکري خود عمـل کننـد و آن طـور کـه مـي              سبک

 خـويش اسـتفاده نماينـد لـذا متناسـب بـا نـوع               هاي بالقوه ييتوانا

 دهند بـه همـين دليـل اگـر        هاي متفاوت ارائه مي   تفکرشان واکنش 

فردي در مقام مديريت سازمان موفق نيـست و يـا سـازمان تحـت               

مديريت او از سالمت بااليي برخوردار نيست ممکن است بـه علـت             

هماهنگ نبودن سبک تفکر وي با نـوع شـغل وي باشـد و وظـايف                

بنـابراين  . نداشـته باشـد   محوله به فرد با نوع سبک تفکرش انطباق         

را يرسد ز هاي تفکر امري مهم به نظر مي      شناخت و آگاهي از سبک    

هاي آن نياز به مديران     ترين رده از باالترين سطوح سازمان تا پايين     

  . با سبک فکري صحيح، منطقي، اثربخش و کارا محسوس است

هـا بـراي بقـاء و توسـعه خـود و            ناز طرف ديگر امروزه سـازما     

دستيابي به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود نياز به افراد خالق             

هـايي هـستند کـه    هـاي موفـق، سـازمان     سازمان. و کارآفرين دارند  

چرا که افـراد کـارآفرين       مديران و کارکنان خالق و کارآفرين دارند      

 و  شتهداهاي توسعه اقتصادي به عهده      نقش مهمي در حرکت چرخ    

هـاي علمـي، صـنعتي، توليـدي و         منشاء تحوالت بـزرگ در زمينـه      

  . گردندها محسوب ميخدماتي در سطح سازمان

هاي پويا داراي نيروهـاي خـالق و نـوآور و هوشـيارند،             سازمان

ها و امکانات فکر    شناسند و به فرصت   ها را مي  تهديدها و محدوديت  

آينـده  . سـتفاده کننـد   هـا ا  تـرين شـيوه از آن     کنند تا به مناسب   مي

کنند و براي بقا در بلند مدت، خود        دلخواه را رسم و پيش بيني مي      

هـا را واقـع بينانـه       شرايط و موقعيـت   . سازندرا با محيط سازگار مي    

  کنند و به ارتقاي استانداردها و شرايط زندگي بهتر فکـر           بررسي مي 

 را در   هـا در ادبيات جديد سازمان و مديريت، اين ويژگـي        . کنندمي

   پــس آيــا بهتــر نيــست کــه ).۲ (دارنــدواژه کــارآفريني بيــان مــي

 سعي در جذب مديران کارآفرين داشـته        ي علوم پزشک  يهادانشگاه

  باشد؟ چرا که مدير کارآفرين کـسي اسـت کـه شـرايطي را فـراهم         

کند که ديگر افراد تحت مديريت او بتوانند بيشترين عملکـرد را   مي

رت بـا بهبـود عملکـرد کارکنـان، وزارت          داشته باشند، در اين صـو     

 بـه بهبـود کيفـي اهـداف خـود           يبهداشت، درمان و آموزش پزشک    

  .يابددست مي) يراپزشکي و پيان پزشکيدانشجو(

 در بــه خــصوص ســد راه توســعه و پيــشرفت يكــي از عوامــل

 واجـد    و كشورهاي جهان سوم، كمبـود نيـروي انـساني متخـصص          

ميان سازماني كـه از مـديريت        در اين    .تعليم و تربيت صحيح است    

ف خـود را بـرآورده      اهـد اتواند    باشد، بهتر مي   تري برخوردار   شايسته

  . )۳( سازد

ت نـسل جـوان و پـرورش    يها در ترب با توجه به رسالت دانشگاه   

 علـوم   يها  که دانشگاه   اهداف مهمي  ژهي مولد و محقق به و     ي جامعه

مين أامكانـات تـ  فـراهم آوردن  . ۱: از جملـه   بر عهده دارند؛   يپزشک

 افراد کـشور از طريـق گـسترش خـدمات           ي بهداشت و درمان کليه   

 تربيـت نيـروي انـساني متخـصص،         .۲درماني و آموزشي     بهداشتي،

 سـالمت جامعـه و      شيافـزا مين، حفـظ و     أمتعهد و کارآمد براي تـ     

  .)۴ ( پايدار کشوري توسعه
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. گـردد  يآغاز مـ   در سطح مديريت     يسالمت سازمان  زانيباال بردن م  

نقـش مـضاعف و بـسيار       ،   امـور  ي  اداره ي و نحـوه    مدير سبک تفکر 

 .)۵( کند  آن ايفا مي   شبرديپ و   يسالمت سازمان  شيافزامهمي را در    

  نمودن  توجه عميق و کافي    ،امروزه شرط بقاي هر سيستم سازماني     

د آوردن  يـ  پد يبـرا  و تـالش     در سازمان به نيروهاي انساني موجود     

ــهيزم ــوان ي ن ــت عن ــي تح ــمندترين  «  ارزش ــا ارزش ــدان م کارمن

 بـراي مـديران تـالش       .)۶( باشد ميمد نظر   » هاي ما هستند   ييدارا

جهت تأمين سالمت سازمان، حفظ و ارتقاي سطح آن، نـسبت بـه             

ها و وظايفي که بر عهده دارند در اولويت قرار دارد، اما            ديگر فعاليت 

 يـک   عنـوان متأسفانه ابعاد سالمت سازماني و اهميت و نقش آن به         

اصل تعيين کننده اثر بخشي براي دست اندرکاران نظـام آموزشـي            

شتر افرادي که در    ياي است و به همين علت ب      يک مفهوم ناشناخته  

ــاري،    ــم کـ ــه کـ ــديريتي از جملـ ــار مـ ــت نابهنجـ ــک موقعيـ   يـ

هاي ديگر، کيفيـت    غيبت، تقاضاهاي متعدد براي انتقال به سازمان      

آن دارند تا با دستکاري يا فـشار        گيرند، سعي بر     قرار مي  ...ين و   يپا

غافـل از  . اين وضع را سر و سامان بخشند   … به افراد يا کارکنان و      

اين که مشکل چيز ديگري است و راه حل آن نيز در جاي ديگـري           

تواند ما را در انتخاب و فهم وضع سالمت يک سازمان مي. )۷ (است

. کنـد هاي مديريتي مناسب براي اثربخشي آن يـاري         گزينش روش 

بنابراين تحقيق و مفهوم پردازي در مورد سـالمت سـازماني الزمـه             

  هاســت و هــر کوشــش هــاي پردامنــه و گــسترده ســازمانفعاليــت

عنوان محـل کـار و زنـدگي و         داري جهت بهسازي سازمان به    يمعن

  .)۱( يادگيري داراي اهميت است

، بـر مـدل   انجـام شـده   ١کـارزن . ِا. بـن که توسط  ي پژوهشدر

 يسالمت سـازمان   ر آن بر  يران و تأث  ي مد يها ش مهارت يافزا يشبکه

. يد.  جـان   که توسـط   يدر پژوهش همچنين  . )۷ (د شده است  يتأک

ابعاد محيط   از   يبعضكه  نشان داده شده     گرفته است انجام   ٢نيفيپل

سـالمت  خالقيت و   ش  ي افزا ي هيجه ما يو در نت  خالقيت   منشأ   يكار
                                                 
1 Carsen Ben A. 
2 John D Polifin 

 سبک تفکـر    نقشکه   ده شد دااين مطالعه نشان    در   .است سازماني

 توانـد بـر رشـد      يت مناسب مـ   يموقع محيط و    آوردنفراهم   با   رهبر

 ج به دست آمـده از     ينتا .)۸ (باشدمؤثر   يسالمت سازمان خالقيت و   

 ي  بـر رابطـه    نجـام شـده   ش ا که توسط عامري و همکـاران      يژوهش  پ

هـا  آنو خالقيـت     هـاي انتخـابي     با سبك ،  مديرانت  يفعالاثربخشي  

 بـراي بـاال   يها  روشافتن بهين دست   يبنابرا. )۱۱(ه است د شد يتأک

ي امــور ي و پويــاشـتاب  کارکنــان موجــب ي ســالمت سـازمان بـردن 

سـبک تفکـر    طور واضح نشان داده است كه       ها به   اين يافته . شود مي

   .دارد وجود ثير مثبت و مناسبيأت يران و سالمت سازمانيمد

   ي رابطـه بعـض    گران به دنبـال بررسـي     در مقاله حاضر، پژوهش   

بـا  ) کارآفريني و سبک تفکر مديران    (ران  ي شخصيتي مد  يهاويژگي

تطـابق و يـا     : باشد چـرا کـه اوالً     ها مي سالمت سازماني کارکنان آن   

ها از عوامل   هاي تفکر افراد در مشاغل انتخابي آن      عدم تطابق سبک  

: ، ثانياً )۱۲ (باشندموفقيت و يا عدم موفقيت افراد در شغل خود مي         

ديريت و کارآفريني از موضوعات مهم و چـالش انگيـز در محافـل              م

همچنين افـراد داراي    . هاي اخير هستند  علمي و دانشگاهي در دهه    

هاي خـود   هاي خالقانه فعاليت  ويژگي کارآفريني با تالش و کوشش     

دهند، تهديدات و تنگناهاي محيطـي      را به سمت موفقيت سوق مي     

هـاي  شـرايط سـخت فرصـت     کننـد و در     را تبديل بـه فرصـت مـي       

  . کنندها بهره برداري ميجديدي را کشف و از آن

 سـبک تفکـر مـديران و        ي هدف ايـن مقالـه شناسـايي رابطـه        

هـاي علـوم پزشـكي        با سالمت سازماني كاركنان دانشگاه     ينيکارافر

  .كشور بوده است

  

  هامواد و روش

 ي مقطعـ  - اين پژوهش كاربردي و از دسته مطالعـات تحليلـي         

 ي  نفـر بودنـد کـه در فاصـله         ۴۶۳۶ پژوهش شـامل     ي  جامعه .است

 شــاغل در  و کارکنــانمــديران از ۱۳۸۵ مــرداد تــا مهرمــاه يزمــان

گلـستان و   ،  قـزوين ،  زابل،  بوشهر،  هاي علوم پزشکي اروميه    دانشگاه
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 آماري براسـاس    ي  حجم نمونه  .ندطور تصادفي انتخاب شد   مشهد به 

منظـور افـزايش ضـريب       بـه    تعيين شد و   نفر   ۳۶۰ ١ مورگان جدول

 ۱۲۸۱(،   آمـاري  ي حجم جامعه  درصد   ۲۵ تقريباً،  اطمينان پژوهش 

   از سـه    هـا   آوري داده    جمع يبرا. گرديدبه عنوان نمونه انتخاب     ) نفر

 سـالمت   نامـه پرسـش :  استاندارد اسـتفاده شـده اسـت       نامهپرسش

ــهپرســشســازماني؛  ــر؛ - هــاي تفکــر اســترنبرگ  ســبکنام    واگن

  . رابينز و کولتار-ريني مديرانرآف کانامهپرسش

 ۴۸ جمعـاً شـامل      نامهپرسشاين  :  سالمت سازماني  نامهپرسش -۱

 سالمت سازماني با توجه به الگـوي        نامهپرسشباشد که از    گويه مي 

اي پارسونز اقتباس شده اسـت و بـر مبنـاي مقيـاس چهـار گزينـه               

 ۲۲ شـامل  نامهپرسشاين :  کارآفرينينامهپرسش -۲ .ليکرتي است

کـارآفرين بـر مبنـاي      گويه بوده که براساس صفات مشخص افـراد         

: هاي تفکر  سبک نامهپرسش -٣. اي ليکرتي است  مقياس پنج گزينه  

آوري اطالعـات مربـوط بـه سـبک تفکـر           براي اندازه گيري و جمع    

 گويـه   ۲۴ تفکر استرنبرگ حـاوي      هاي سبک نامهپرسشمديران از   

دهــاي ســبک تفکــر  گويــه آن يــک نــوع از کارکرهــشتکــه هــر 

سنجد استفاده شـده اسـت و       را مي ) گرقانونگذار، اجرايي و قضاوت   (

  .اي ليکرتي استبر مبناي مقياس هفت گزينه

هـا   آزمون ٢در اين پژوهش جهت تعيين پايايي يا تحليل اعتبار        

 ٤1 يا آلفاي کرانباخ   ٣با تأکيد بر همساني دروني از روش ضريب آلفا        

 بـا نظـر متخصـصان       نامـه پرسشر سه   ه ييروا. استفاده شده است  

ها بـا    نامهپرسش يياي به دست آوردن پا    يد و برا  يد گرد ييمربوط تأ 

ران و کارکنان اقدام    ي از مد  ي دو گروه چهل نفر    يآزمون مجزا بر رو   

 ي نامـه پرسـش  ( درصـد ٨٦٥/٠ب ي به ترتيب الفايد که با ضر  يگرد

فکـر   سـبک ت   ي نامـه پرسـش  ( درصـد  ٩٠٣/٠،  )راني مـد  ينيفرآکار

)  کارکنـان  ي سالمت سازمان  ي نامهپرسش( درصد ٩٢٣/٠و  ) رانيمد

 به نسبت يـک     نامهپرسشکه  الزم به توضيح است     (. ديد رس ييبه تأ 

                                                 
1 Morgan 
2 Reliability Analysis 
3 Coefficient alpha 
4 Cronbach 

در ) کـه توسـط کدگـذاري مـشخص شـد         ( اومدير و چهار کارمند     

  .هاي هر دانشگاه توزيع و تكميل گرديد  معاونتي کليه

هـا   و تحليـل داده   هـا    در اين پژوهش از دو بخش توصيف داده       

 يهـا بـراي تجزيـه و تحليـل اطالعـات از روش       . ه است استفاده شد 

 توصيفي و اسـتنباطي اسـتفاده گرديـد کـه در بخـش آمـار                يآمار

توصيفي محاسباتي نظير جداول توزيع فراواني، درصدها، نمودارهـا         

هـا  و در بخش آمار استنباطي، جهت بررسي و تجزيه و تحليل داده           

 تحليـل واريـانس دو طرفـه       ،٥ريـانس يـک سـويه     از روش تحليل وا   

 و آزمـون  ٨، رگرسيون٧هاي مستقلآزمون تي براي گروه   ،٦)دوسويه(

 ١٠ اسميرنف -  و همچنين آزمون تک نمونه اي کلموگروف       ٩ي دو کا

 بـه   يجهت آزموِن نرمال بودِن متغيرها استفاده گرديـد کـه همگـ           

  .دين گرديي تعSPSSافزار  کمک نرم

  

  ها افتهي

سـت از   ا عبـارت »سالمت سـازماني «منظور از   پژوهش  در اين   

بـر روي     آزمـون  انجـام  از    پـس  نتايج آزمون سالمت سـازماني كـه      

هـاي علـوم پزشـكي مـورد         دانـشگاه  هاي مختلـف    كاركنان معاونت 

مجمـوع ميـانگين نمـرات سـالمت     ( مطالعه اسـتخراج شـده اسـت     

 ).شود محسوب مي آن کارکنانسازماني براي مديران 

 يبين کارآفرين يضريب همبستگ جدول ):۱(ه جدول شمار

  يمديران و سالمت سازمان

  کارآفريني

  سالمت سازماني
r = ۴۱۶/۰  

sig = ۰۰۰/۰  

n = ۱۲۰ 

                                                 
5 One- Way ANOVA  
6 GLM (General Linear Model)-Univariate 
7 Independent-Samples T Test 
8 Regression-Linear 
9 Chi- Square 
10 One-Sample Kolmogrov- Smirnov Test 
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دهد که بين دو متغير کارآفريني و سالمت مي نشان ۱جدول 

  .)P >۰۱/۰(دار وجود داردي همبستگي معن۰۱/۰سازماني در سطح

   آيا بين سبک تفکر مديران با سالمت سازماني -۲سوال 

   آنان رابطه وجود دارد؟ يهادانشگاه

  

  ي بين سطوح سبک تفکر و سالمت سازماني جدول ضريب همبستگ):۲(جدول شماره 

  سالمت سازماني  سبک قضاوتگر  سبک اجرايي  سبک قانونگذار

r = ۰۸۰/۰  

sig = ۳۸۵/۰  

n =۱۲۰ 

r = ۱۸۰/۰  

sig = ۰۰۰/۰  

n = ۱۲۰ 

r = ۰۸۷/۰  

sig = ۳۴۲/۰  

n = ۱۲۰ 

دار دارد  دهد که بين انواع کارکردهاي سبک تفکر و سالمت سازماني، تنها سبک تفکر اجرايي با سالمت سازماني رابطـه معنـي                    مي نشان   ۲جدول  

)۰۱/۰ < P.(  

  

 R2يين داري ضريب تع به منظور تعيين معنيFتحليل واريانس   جدول نتايج):۳(جدول شماره 

 sigخطاي معني داري Fمقدار  مربع ميانگين dfدرجه آزادي  مجموع مربعات  ۱مدل

  ۶۵۱/۱۲۵۸  ۴  ۶۰۴/۵۰۳۴  رگرسيون

  ۸۱۱/۱۴۰ ۱۱۵  ۲۱/۱۶۱۹۳  باقيمانده

   ۱۱۹  ۸۱/۲۱۲۲۷  جمع

  

۹۳۹/۸  

  

  

۰۰۰/۰  

 ۱۱۵و  ۴ محاسـبه شـده در درجـه آزادي    F=۹۳۹/۸مقـدار  چـون  

باشد، بنابراين مي)۳جدول (P > ۰۵/۰در سطح  بحرانيF بزرگتر از

 محاسـبه شـده از نظـر        R2گيـريم کـه     مـي با رد فرض صفر نتيجه      

توان از روي نمـرات  مي  درصد۲۴و حدود  باشدميدار آماري معني

سـالمت سـازماني را پـيش بينـي         ،کارآفريني و سبک تفکر اجرايي    

  .نمود

  

    مالکي متغيرهاي از روي متغير سالمت سازمانيش بين پييجدول ضرايب بتا و مقدار ثابت برا ):۴(جدول شماره 

  )گرقضاوت ،ياجراي گذار،قانون(سطوح سبک تفکر   ويکارآفرين

  مدل  ضرايب استاندارد شده  ضرايب استاندارد نشده

Enter B خطاي معيار  Beta 

t  خطاي معني

  داري

  ۰۰۰/۰  ۴۶۷/۱۶  -  ۶۵۸/۷  ۱۱۰/۱۲۶  مقدار ثابت

  ۰۰۰/۰  ۴۰۴/۵  ۵۰۴/۰  ۱۶۹/۰  ۹۱۱/۰  کارآفريني

  ۶۹/۰  -۸۳۴/۱  -۱۹۴/۰  ۱۸۸/۱  -۱۷۸/۲  گذارقانون

  ۰۲۳/۰  ۳۰۲/۲  ۱۸۹/۰  ۷۸۹/۰  ۸۱۸/۱  اجرايي

  ۲۶۱/۰  ۱۳۰/۱  ۱۰۶/۰  ۲۲۲/۱  ۲۸۱/۱  قضاوتگر
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دهد که مقدار ضريب بتاي محاسبه شـده بـراي          مي نشان   ۴جدول  

دو باشد ولي در مـورد      ميدار  کارآفريني و سبک تفکر اجرايي معني     

دار نيست، لذا نتيجه گذار معنيگر و قانونمتغير سبک تفکر قضاوت

گيريم که سالمت سازماني تنها از متغيرهاي کارآفريني و سبک          مي

توان متغير سـالمت    ميها  پذيرد و از روي آن    ميتفکر اجرايي تأثير    

  . سازماني را پيش بيني نمود

  

  يح سبک تفکر و کارآفرين جدول ضريب همبستگي بين سطو):۵(جدول شماره 

  سبک قضاوتگر  سبک اجرايي  سبک قانونگذار
 

 

r = ۴۷۶/۰  کارآفريني  

sig = ۰۰۰/۰  

n =۱۲۰ 

r = ۰۵۵/۰-  

sig = ۵۴۹/۰  

n = ۱۲۰ 

r = ۱۴۳/۰  

sig = ۱۲۰/۰  

n = ۱۲۰ 

دهد که بين انواع سبک تفکر و کارآفريني، تنها مي نشان ۵جدول 

) P>۰۱/۰(دار دارد ي رابطه معنيگذار با کارآفرينسبک تفکر قانون

 درصد از کل واريانس نمرات کارآفريني ناشي از ۲۳و حدود 

  .گذار استواريانس نمرات سبک تفکر قانون

  

  يريگجهينت  وبحث

دهد که بين اين دو متغير،  ي پژوهش حاضر نشان مي هاافتهي

دار وجود دارد و حدود  همبستگي معني درصد۹۹با اطمينان 

از کل واريانس نمرات سالمت سازماني ناشي از واريانس  درصد۱۷

دهد که مينتيجه اين سؤال نشان . نمرات کارآفريني مديران است

ص اثرگذار مدير در يتواند يکي از خصاميويژگي کارآفريني مديران 

چه از اين بخش آن. ارتقاء سالمت سازماني دانشگاه باشد

  کهيپژوهش در.  دارديوانخر همي زيهاگيري شد با پژوهش نتيجه

 دهد انجام شده است نشان مي ۱۹۹۰در سال  کارزن. ِا.  بنتوسط

 نمرات سالمت سازماني ووري   بهره بر مديراني  کارايي شبکهکه

در سال  نيفيپل. يد. جانکه توسط  يدر پژوهش. )۷ (استمؤثر 

 بين هدايت محيط کاري دهد  انجام شده است نشان مي۲۰۰۵

  مثبت وجود داردي رابطه، وري و خالقيت و بهره) نقش مديريت(

)۸(.   

دهد که با استفاده از آزمون ميق حاضر نشان ي تحق ديگري افتهي

ي سبک تفکر با متغير هاهمبستگي پيرسون بين تک تک متغير

سالمت سازماني، در بين انواع کارکردهاي سبک تفکر با متغير 

  با آن رابطه سالمت سازماني، تنها سبک تفکر اجرايي 

 از کل واريانس نمرات سالمت  درصد۳دار دارد و حدود معني

درصد ۳ (سازماني ناشي از واريانس نمرات سبک تفکر اجرايي است

البته اين مقدار خيلي باال نيست ولي تا ). واريانس مشترک دارند

 افراد با سبک تفکر اجرايي مايل. باشدميحدي تعيين کننده 

يروي کرده و کارهايي را به عهده گيرند که از  از مقررات پهستند

ي هااين سبک در محيط. ريزي و سازماندهي شده استقبل طرح

چه آموزشي مورد استقبال مسئولين قرار دارد، زيرا افراد مجري آن

لذا مديراني با سبک . دهندميشود انجام مي گفته هارا که به آن

 سالمت سازماني دانشگاه توانند در ارتقاءميتفکر اجرايي، بهتر 

  .  بر دارنديي مؤثرهاگام

 ۱۳۸۴ ناصر صدقي بوکاني در سال پژوهشي که توسطدر 

  که از بين ابعاد ذهنيت فلسفيدهد انجام شده است نشان مي

تنها بعد جامعيت مديران است ) جامعيت، تعمق و انعطاف پذيري(

  ).۱۱( دار داردکه با سالمت سازماني مدارس آنان رابطه معني
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پژوهش که از آزمون رگرسيون چند متغيـري بـا           بعدي   ي افتهيدر  

بـا انتخـاب ايـن روش، تمـامي         .  اسـتفاده شـده اسـت      ١نتريروش ا 

شوند و  ميمتغيرهاي مستقل در مدل رگرسيون خطي شرکت داده         

  بررسـي   )سـالمت سـازماني    (هـا در متغيـر وابـسته      تأثير تمامي آن  

 توسط اين آزمـون نـشان داد کـه          اهتجزيه و تحليل داده   . گرددمي

 از روي نمرات کارآفريني و سـبک تفکـر مـديران             درصد ۲۴حدود  

چه از ايـن     آن يتوان سالمت سازماني دانشگاه آنان را پيش بين       مي

پژوهـشي  در    دارد يخـوان ر هم ي ز گيري شد با پژوهش    بخش نتيجه 

انجـام شـده اسـت       ۱۳۸۴ محبوبه عسلي نباتي در سـال        که توسط 

ي تفکـر مـديران بـا انجـام وظـايف           ها که بين سبک   دهد ينشان م 

ساالر  بين سبک تفکر فرد. دار وجود داردمديريتي آنان رابطه معني   

. داري وجود ندارد  ي مؤلفه وظايف مديريتي مديران رابطه معن      پنجو  

بين سبک تفکر پايورساالر و سازماندهي و کنترل در سطح احتمال           

رد و ضرايب همبـستگي بـين سـبک         دار وجود دا  ي رابطه معن  ۰۱/۰

دار  معنـي ۰۵/۰تفکر پايور ساالر و برنامه ريزي و رهبري در سـطح        

ضرايب همبستگي بـين سـبک تفکـر جرگـه سـاالر و انجـام              . است

  .)۱۲ (دار ندارندوظايف مديريتي رابطه معني

ــا اســتفاده از آزمــون همبــستگي  يافتــه نهــاييدر   پــژوهش ب

دست آمد که بـين  ه  ، اين نتيجه ب   هاپيرسون و تجزيه و تحليل داده     

گـذار بـا   انواع سبک تفکـر و کـارآفريني، تنهـا سـبک تفکـر قـانون          

 از کـل واريـانس       درصد ۲۳دار دارد و حدود     کارآفريني رابطه معني  

گـذار   نمرات کارآفريني ناشي از واريانس نمرات سبک تفکر قـانون         

ازنـد کـه   پرددهنـد بـه مـسائلي ب    مـي گذار ترجيح   افراد قانون . است

تر اين که خودشان توانايي ايجاد سـاختاري        ساختاري نباشد و مهم   

ي هـا گذار همچنـين فعاليـت    افراد قانون . براي مسايل خود را دارند    

  جديد آموزشـي را تـرجيح داده و در مجمـوع اغلـب موفـق عمـل                 

انجامـد، زيـرا افـراد      ميگذار عمالً به خالقيت     سبک قانون . کنندمي

ي بديع هستند بلکه به آن مبحث   هادر به خلق ايده   خالق نه تنها قا   

                                                 
1 Enter 

ي افـراد کـارآفرين    هـا اگر نگـاهي بـه ويژگـي      . عالقه بيشتري دارند  

يابيم که افراد کارآفرين نيز افرادي خالق و نـوآور،          ميبيندازيم، در   

 ...گرا، اهل کار و عمل و آينده نگر و ريسک پذير، آرمان گرا، فرصت

  . حدي با يکديگر همبستگي دارندهستند و اين دو ويژگي تا

انجـام   ۱۳۸۴ ناهيد فردوسـي در سـال        پژوهشي که توسط  در  

 از واريـانس کـارآفريني       درصـد  ۴/۴۴ کـه    دهد شده است نشان مي   

، ريـسک    درصد ۱۴تالش براي موفقيت    :  عامل به ترتيب   ۱۰توسط  

، تحمـل ابهـام يـا عـدم      درصد۲/۵، دروني بودن     درصد ۷/۵پذيري  

،  درصـد  ۷/۲، سخت کوشـي      درصد ۴/۳، سيالي    درصد ۲/۴قطعيت  

 ۲/۲، اعتماد به نفس      درصد ۳/۲، انعطاف پذيري     درصد ۶/۲نوآوري  

  ).۱۳ (شودمي تبيين  درصد۱/۲، پيشرفت درصد

يکـي از  " کارآفريني مـديران "که شود   بنابراين نتيجه گرفته مي   

  .است "سالمت سازماني"ارتقاء ارکان اساسي در 

هـاي حاصـل از ايـن         داده ي آمـار  يهـا  ليـ با استناد به تحل   لذا  

کارآفريني «و  » سبک تفکر مديران  «توان اظهار نمود که      يم مطالعه

رگــذار و قابــل توجــه در ارتقــاء يعنــوان دو عامــل تأثبــه» مــديران

  .شوند يمحسوب م» يسالمت سازمان«

 

  يتشکر و قدردان

هـا دکتـر فـروزان        و خانم  يمي عابدکر يـان از جناب آقا   يدر پـا 

 و از   ي و تخصـص   ي فنـ  ي  مشاوره ي  ارائه ي برا يحه خان ي و مل  يميکر

هـا    روشـن و خـانم     يوسـف ياهللا   زنـژاد، فـضل   يدر عز يان دکتر ح  يآقا

، فرشـته   ينـب هاشـم   ي دکتـر ز   ، قنبرپـور  ي، شمـس  يده محدث يحم

 مورد مطالعـه بـه خـاطر        يها ، و همکاران محترم در دانشگاه     يينارو

ز از آن   يـ هـا و ن    نامـه پرسـش  يمانه شان در گـردآور    ي صم يهمکار

 نامـه پرسـش ل  يـ ن که با تکم    آنا ران و کارکنان محترم   يدسته از مد  

 يمانه سپاسـگزار  يپژوهشگران را مشمول لطف خود قرار دادند صم       

  .گردد ي ميو قدردان
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