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 1391چهارم، زمستان ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  هاي طب سنتي ايران بررسي وضعيت فرهنگ سازماني كار آفرينانه در دانشكده

  
  بسيدعلي قاضي ميرسعيد، *الفآزاده خواجوي خان

  
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني سازماني دانشكده مديريت كارآفريني دانشگاه تهران الف

  واحد علوم تحقيقات، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلستان MBAرشته مديريت  ارشددانشجوي كارشناسي  ب

  

  

  چكيده
آفرينانه و عوارض شناخته شده آن و بنا بر گزارشاتي كه از نامطلوب بـودن آن در بعضـي   بر اساس اهميت فرهنگ كار :زمينه و هدف

دانشگاهها ارائه شده است و نظر به فلسفه وجودي طب سنتي براي احياي فرهنگ و ارزشهاي سنتي و خال اطالعاتي در دانشكده هاي 
نه اين مطالعه با هدف بررسي وضـعيت فرهنـگ سـازماني     طب سنّتي در خصوص رابطه وضعيت عناصر سازماني و فرهنگ كارآفرينا

  . هاي طب سنتي انجام گرفت كارآفرينا نه از نظر كاركنان دانشكده
هاي طب سنتي از نظـر عناصـر    كليه اعضا هيأت علمي و كاركنان دانشكده. انجام گرفت  Cross Sectionalمطالعه به روش  :ها  روش

ايـن  . بررسي شـدند ... انه، ساختار سازماني با ده بعد عاليق فردي، سيستم پاداش، ريسك پذيري،وساختار سازماني و فرهنگ كارآفرين
ابعاد فرهنگي داراي اعتبار كافي بوده و پايايي آن در يك مطالعه آزمايشي تعيين و بين آنهـا ضـريب همبسـتگي و همخـواني محاسـبه      

  .مورد قضاوت قرار گرفت 2χآن با آزمون  گرديد و نقش خصوصيات فردي كاركنان داشتن همبستگي يا عدم
ميزان همبستگي بـين فرهنـگ و سـاختار سـازماني     . آنها تكميل و عودت داده شد% 85پرسشنامه ارسالي معادل  354از تعداد  :ها يافته

رين همبسـتگي مربـوط   بود، اما در ابعاد دهگانه و فرهنگ كارآفرينانه همبستگي متفاوتي وجود داشـت و كمتـ  % 81كارآفرينانه برابر با 
شد به تعارض پذيري، انسجام، هويت، هدايت و خالقيت و بيشترين تعداد همبستگي بين عناصـر كنتـرل و حمايـت مـديريت بـا       مي

  .فرهنگ سازماني كارآفرينانه بود
بـا توجـه بـه    . سـت همبستگي بين عناصر ساختار سازماني و فرهنگ كار آفرينانه در دانشكده هاي طب سنتي نامطلوب ا :نتيجه گيري

  .نمايد هاي آموزشي براي ارتقاي فرهنگ سازماني كار آفرينانه را توصيه مي عوارض شناخته شده آن اقدامات الزم از جمله كالس
  .كارآفريني -عناصر سازماني   -دانشكده طب سنتي  -فرهنگ سازماني كارآفرينانه  :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
هاي جامعه به ويژه مـديران عـدم    يكي از نگرانيها و دغدغه

ايـن مسـئله در   . آفرينانـه اسـت   وجود فرهنـگ سـازماني كـار   
موضوعات حوزه تحقيقهاي دانشگاهي مديريتي نقـش اساسـي   

 بـراي  .شود مي داشته و شرط الزم براي موفقيت سازماني تلقي

 هـاي  پروژه طريق از كه سازماني كارآفريني ثبات، با سازمانهاي

 است پيشرفت بالقوه موتور دهنده نشان شود، مي بيان كارآفريني

 ارهـاي  بـاز  شـود،  مـي  خلـق  جديد محصوالت آن طريق از كه

 تجارتهـاي  و كشـف  جديـد  ايفناوريهـ  گيرد، مي شكل جديد

 هايي مجموعه و محيطها در كه است اي پديده كارآفريني. جديد

 از اقتصادي رشد سبب و افتد مي اتفاق مختلف شود يم ساخته

 موقعيتهـاي  بـه  پاسـخ  در افـراد  كه دگرد مي نوآوريهايي طريق

 هـم  و افـراد  براي هم را هاشارز اين و اند ه كرد ايجاد اقتصادي

 كـارآفريني  نـابراين ، ب)1(، انـد  ه آورد بوجود خود جامعه براي

 91مهر : افتيدر خيتار

 91آذر : تاريخ پذيرش
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 يـك  در كارآفرينانـه  رفتارهاي گرفتن خدمت به شامل سازماني

 امـروز،  متحـول  و متغيـر  محـيط  در، )2. (است ثبات با سازمان

 شـرايط  بـا  را خود سازماني ساختار مستمر طور به بايد مديران

 .ندآور عمـل  بـه  آن در را الزم اصالحات و داده تطبيق محيطي
 محـيط  شناخت و فهم به سازماني ساختارو  اصلي فرايند درك

 در آشـفتگي ز ا توانـد  مـي  نيـز  و كنـد  مـي  كمك بزرگتر كاري

 قابـل  تصـوير  بهترين سازماني نمودار .نمايد جلوگيري سازمان

 . اسـت  زيربنـايي  و اساسي بخشهاي و سازماني ساختار رويت

 روابط كه دارند سازماني نمودار از مجموعه يك سازمانها بيشتر

 بخشـهاي  . دهـد  مـي  نشـان  را سازمان سراسر در دهي گزارش

 و رسـمي  اختيـارات  خطـوط  -1  از عبارتنـد  سازمان زيربنايي
 طريـق  از را دهـي  ش گـزار  روابط سازماني ساختار) وليتئمس

. كند مي معين اند، شده بندي دسته كه بخشهايي و مشاغل مسير
 يكپـارچگي  و گينهمـاه  رسـمي،  ارتبـاط  هـاي  سيسـتم ( -2

 ميـان  رسـمي  تعـامالت  انتظـار  مـورد  الگوي سازماني ساختار)

 منافع بيشترين توانند مي سازمانها، )3. (كند مي تعيين را كاركنان

 واكن كه صورتي ر د البته باشند، داشته كارآفرينانه تمايالت از را

در واقع انتظار  دهند ايهرا آن با منطبق را مناسبي استراتژيك هاي
اينست كه بين فرهنگ سازماني كارآفرينانه و ساختار سـازماني  
ارتباط تنگاتنگي وجود داشته باشد و ايـن بـه عنـوان اولـين و     
. موفقترين سيستم پياده سازي كار آفريني سازماني مطرح اسـت 

رغـم تمـامي امكانـات     اگر اين مهم وجود نداشـته باشـد علـي   
تحقق اهداف برنامـه مقـدور نبـوده و    سازماني و نيروي انساني 

  )4. (منجر به عدم موفقيت سازمان مي شود
قـبال مطالعـات مشـابهي بــين عناصـر سـاختار ســازماني و      
فرهنگ كارآفرينانه در دانشگاه تهران و نيـز وضـعيت فرهنـگ    

) 6-5(سازماني كارآفرينانه در دانشگاه تهران انجام گرفته است 
ده اند فرهنگ سازماني كارآفرينانه و هر دو اين تحقيقها نشان دا

تنها دو بعد تفريح و سـرگرمي  . در وضعيت مطلوبي قرار ندارد
هاي طب سـنتي   دانشكده. و ارزشمندي كار مطلوب بوده است

ايران فلسفه وجودي آنها براساس مسـائل احيـاي طـب سـنتي     
است و يا اين نظريه شكل گرفته است كه بر مبنـاي ارزشـهاي   

حـاال سـوال   . طب متعارف را نداشته باشد طب سنتي مشكالت

اين است كه چقدر اين اهداف فرهنگ سازماني كارآفرينانـه از  
  .نظر اعضا هيأت علمي و كاركنان وجود دارد

چون پاسخ اين سوال بر مبناي پژوهش مشخص نگرديده و 
از آنجايي كه پاسخ اين سـوال بـر   !خالء اطالعاتي وجود دارد؟
يده و خالءاطالعاتي وجـود دارد،  مبناي پژوهش مشخص نگرد

لذا به منظور تعيـين وضـعيت فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه و      
عوامل مرتبط با آن اين مطالعـه روي اعضـاي هيـات علمـي و     

انجـام   1390كاركنان دانشكده هاي طب سنتي ايـران در سـال   
  .گرفت

  
  :بررسي  روش

يــا پيمايشــي انجــام   Cross Sectionalمطالعــه بــه روش 
ليست روزآمد كليه دانشكده هاي طب سنتي ايـران كـه   . تگرف

داراي فعاليت آموزشي بوده اند بررسي گرديـده،   1390در سال 
كه شامل دانشكده هاي طب سنتي علوم پزشكي تهران،دانشگاه 
شاهد،دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشگاه مشـهد، دانشـگاه شـيراز    

ال تاسيس مي بوده اند و دو دانشكده كرمان و اصفهان نيز در ح
با تماس با مسئوالن دانشكده هـا ليسـت كليـه اعضـاي     . باشند

اخـذ   emailهيات علمي وكارشناسـان آنهـا بـا شـماره تلفـن و     
صفحه  4پرسشنامه فرهنگ سازماني كار آفرينانه درچهار.گرديد

همراه با فرم اطالعاتي از خصوصيات كاركنان بـراي تـك تـك    
هنگ سازماني كار آفرينانـه  اين پرسشنامه فر. آنها ارسال گرديد

و بـه  ) 6-5(قبال نيز در تحقيقهاي مشابه به كار گرفته شده بود 
  . الزم بوده است  validityاين ترتيت داراي اعتبار 

 به منظور تعيين پايايي اين پرسشنامه يك مطالعه آزمايشـي 

Pilot study     در دانشكده طب سنتي كرمان كـه هنـوز دانشـجو
هشت نفر انجام گرفت و پس از دريافـت   نداشته و روي تعداد

پرسشنامه و گذشت هشت روز وبا معـذرت خـواهي از اينكـه    
پرسشنامه گم شده مجددا پرسشنامه ارسال شد وبين يافته هاي 
مرحله اول و دوم ضريب همبستگي گرفته شد كه ميزان پايايي 

  .بدست  آمد% 87آن 
 هاي طب سنتي شـامل  خصوصيات فردي كاركنان دانشكده

، )هيـأت علمـي، كارشـناس   (سن، جنس نوع رابطه اسـتخدامي  
سابقه استخدامي، و سابقه كار در دانشكده طب سنتي، وضعيت 
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  و همكاران خان خواجوي       

  491 ---  1391چهارم، زمستان ي  سال سوم، شماره  

درخاتمـه ايـن   . تاهل، ميزان عالقه به شغل، ثبت گرديده اسـت 
مطالعه پس از دريافت فرم اطالعاتي كنترل و كدگـذاري و داده  

ديده مخصوصا بين هاي آنها با آماره توصيفي و تحليلي ارائه گر
ابعاد فرهنگ وساختار سازماني كارآفرينانه ضـريب همبسـتگي   

 (P.V)تعيين و تعميم پذيري(R2)گرفته شده و ميزان همخواني 
آنها مشخص گرديد و نقش خصوصيات فردي با همبسـتگي و  

مـورد   2χعدم همبستگي فرهنگ سـازماني بـه وسـيله ازمـون     
 .قضاوت آماري قرار گرفت

  
  :يافته ها

دانشكده :ين مطالعه در پنج دانشكده طب سنتي ايران شاملا
طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دانشگاه شاهد،دانشگاه 

. انجـام شـده اسـت    شهيد بهشتي،دانشگاه مشهدودانشگاه شيراز
ــداد  ــي،   45تع ــات علم ــاي هي ــديران،  61نفراعض ــر م  248نف

نهـا در  نفركارشناسان و كمتر بوده ا ند و در مجمـوع نفرنظـر آ  
مورد موضوع وضيت فرهنـگ سـازماني كـار آفرينـا نـه مـورد       

نفـر   233نفر مرد، 121نفر،  354از مجموع . بررسي قرار گرفت
نفر كارشـناس   72نفر دكترا، 45سطح سواد افراد، . زن بوده ا ند

ميـانگين سـن آنهـا    . انـد  نفركارشناس و كمتر بوده 237ارشد و 
سال بـوده و در   15±2ا سابقه خدمت آنه. سال بوده است 843

از نظر افـراد  . سال بوده است 5/1 ±1هاي طب سنتي   دانشكده
مورد بررسي ميزان همبستگي بين فرهنـگ وسـاختار سـازماني    

بوده اسـت و  % 66و ميزان همخواني آنها برابر % 81كارآفرينانه 
ــوده اســت   ميــزان  - (../.>p)جهــت ايــن همبســتگي مثبــت ب

نگ و ساختار سازماني در جدول همبستگي بر حسب ابعاد فره
دهـد كـه بيشـترين ميـزان      مـي  شماره يك ارائـه شـده و نشـان   

همبستگي بين كنترل و ساختار سازماني كارآفرينانـه بـه ميـزان    
و كمترين ميزان همبستگي بين ريسك پذيري و سـاختار  %  85

بين سيستم پـاداش و  . بوده است% 25سازماني كارآفرينانه برابر 
سازماني و حمايت مديريت و ساختار سـازماني،الگوي  ساختار 

اما بين R< 7/0ارتباطات در واقع همبستگي وجود داشته است 
هدايت و خالقيت فـردي بـا    -تعارض پذيري، انسجام وهويت

. R>7/0. ساختار سازماني كار آفرينان همبستگي وجود نداشت

ر بـوده  دا و البته تمام اين ميزان همبستگي به لحاظ آماري معني
 P> 05/0است 

هاي طب  نظر كاركنان، اعضاي هيأت علمي و دانشكده  -1جدول 
  سنتي در مورد ارتباط فرهنگ سازماني كارآفرينانه با ابعاد فرهنگ

 P.V  همبستگي ميزان  ابعاد فرهنگ

و ساختار سازماني  خالقيت فردي
…/.>P  51/.  كارآفرينانه

سيستم پاداش و ساختار سازماني 
…/.>P  62/.  كارآفرينانه

ريسك پذيري و ساختار سازماني 
…/.>P  25/.  كارآفرينانه

…/.>P  47/.  هدايت و ساختار سازماني كارآفرينانه

…/.>P  79/.  كنترل و ساختار سازماني كارآفرينانه

حمايت مديريت و ساختار سازماني 
…/.>P  75/.  كارآفرينانه

…/.>P  45/.  كارآفرينانههويت و ساختار سازماني 

الگوي ارتباطات و ساختار سازماني 
…/.>P  53/.  كارآفرينانه

…/.>P  43/.  انسجام و ساختار سازماني كارآفرينانه

تعارض پذيري و ساختار سازماني 
…/.>P  32/.  كارآفرينانه

  

در آناليز همبستگي نقش فرهنگ و ابعـاد فرهنـگ بـر روي    
كارآفرينانه نشان داده است كه از ده شـاخص  ساختار سازماني 

ابعاد فرهنگي تنها بين حمايت مـديريت بـا سـاختار سـازماني     
همبستگي مثبت معني داري وجـود داشـته اسـت، ضـمنا بـين      
ــه   بعضــي از ابعــاد فرهنگــي و ســاختار ســازماني كــار آفرينان

  .همبستگي منفي وجود داشته است
رآفرينانـه همبسـتگي   بين هويت و ساختار سازماني كا: مثالً

  .بوده است% 45منفي و برابر 
هاي فرعي ايـن مطالعـه نشـان داده شـد  كـه تنهـا        در يافته

باشـد و سـاير ابعـاد     مـي  خالقيت فردي در وضـعيت مناسـبي  
سيســتم پــاداش، ريســك پــذيري و غيــره در : فرهنــگ شــامل

ضمناجنس كاركنان دانشـكده هـا   . وضعيت نامناسبي قرار دارند
. يت فرهنگ با ساختار سازماني نقش داشته استدر مورد وضع

05/0 <P  
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  : بحث
اين مطالعه نشان داد كه بين فرهنگ سازماني كارآفرينانـه و  
ساختار سازماني همبستگي كلي وجود داشت اما بعضـي ابعـاد   
فرهنگ سـازماني چـون ريسـك پـذيري و سـاختار سـازماني       

داشته همبستگي وجود نداشته و يا حتي همبستگي منفي وجود 
در مطالعه كرد نائيج و همكاران كه به منظور تعيين رابطه . است

بين عناصر ساختار سازماني و فرهنگ كارآفرينانـه در دانشـگاه   
انجام گرفت نشان داده شـد كـه بـين تمـامي      1388تهران سال 

ابعاد ده گانه فرهنـگ وسـاختار سـازماني كارآفرينانـه بـه جـز       
ود دارد و نتيجـه آزمـون   ريسك پذيري رابطه معنـي داري وجـ  

هـاي حمايـت مـديريت، سيسـتم      رگرسيون نيز نشان داد مولفه
پاداش، سيستم كنترل بيش از ساير مولفه هـا بـر روي سـاختار    

، اين مطالعـه  )5. (سازماني كارآفرينامه اثر معناداري داشته است
يك بررسي ميداني بود كه عموما در رشته هـاي علـوم انسـاني    

شود اما مشكل عمده اين مطالعه تفسير  مي يدهاين نوع مطالعه د
اند، هر زمـان   ميزان همبستگي است كه پژوهشگران اعالم كرده

R گردد در حالي كـه   مي معني دار بود به عنوان همبستگي تلقي
قبل از اينكه معني دار بودن آن مطرح باشـد ميـزان همبسـتگي    

(R)   ــن ــر اي ــرح اســت و اگ ــر از  Rمط ــع  7/0كمت ــد واق باش
و توجيه آن بدين شـكل اسـت كـه    ) 8(بستگي وجود ندارد هم

اسـت كـه   % 50باشد كمتـر از   7/0ميزان همخواني اگر كمتر از 
قابل قبول نيست و به عالوه انتظار بود كـه نقـش خصوصـيات    
فردي افراد با اين عناصر ساختار سازماني و فرهنگ كارآفرينانه 

  .گرفت مي نيز مورد تحليل آماري قرار
ه ديگري كه توسط سوسن قنـاتي و همكـاران بـه    در مطالع

منظوربررسي وضعيت فرهنگ سازماني كار آفرينانه در دانشگاه 
تهران انجام گرفـت بررسـي نشـان داد كـه فرهنـگ سـازماني       
كارآفرينانه در دانشگاه تهران در وضعيت مطلوبي قرار نـدارد و  
تنها در دو بعد تفريح وسرگرمي و ارزشمندي كار در وضـعيت  

طلوب بود و ساير ابعاد فرهنـگ سـازماني كارآفرينانـه شـامل     م
جســارت، تحمــل انحــراف خــالق، آينــده نگــري جســورانه،  

همكاري و تشريك مساعي نـوآوري   -خطرپذيري و ارتباط باز
پيشگام و باالخره تحمـل شـنيدن اظهـار نظرهـاي مخـالف در      

، ايـن مقالـه هـم يـك مطالعـه      )6.(وضعيت نامطلوب بوده انـد 

رسد مشابه قبلـي از يـك طـرح     مي بوده است و به نظر ميداني
اما اشكاالت اين مقاله اين بود كه كماكـان  .استخراج شده باشد 

بررسي كرده اند و مهمتر اينكـه   P.Vميزان همبستگي را بر پايه 
ــه  ــن مقال ــداد صدوشصــت   303در اي ــورد بررســي تع ــر م نف

ـ   % 8/78پرسشنامه و يا حدود  د و برگشت پرسشـنامه داشـته ان
مشخص نگرديده پرسشنامه بررسي شـده نمونـه اي از خـروار    
كاركنان مورد مطالعه باشد و به عالوه مسئله اين است كه ايـن  
تعداد از كدام گروه مورد مطالعه يعني مدير يا كارشـناس باشـد   
و همين طور مشخص نشد حجم نمونه بر چـه اساسـي تعيـين    

  .شده و چگونه نمونه گيري انجام شده است
اين مطالعه نيز كاستيهايي از قبيـل عـدم بازگشـت همـه      در

پرسشنامه ها وجود داشته و اينكـه فقـط دانشـكده هـاي طـب      
شـايد  .سنتي كه دانشجو داشته اند مورد بررسي قرار گرفته انـد 

شـدند نـه    مي هاي طب سنتي بررسي بهتر بود كه همه دانشكده
اي صرف داشتن دانشجو، اما در عوض در اين بررسي جنبه هـ 

از جمله استفاده از پرسشـنامه هـايي كـه داراي    . مثبتي نيز بوده
اعتبار بوده اند و نيز پايايي آنها در ابتدا انـدازه گيـري گرديـده    
بود، ولي در هر حال بين عناصر سـاختار سـازماني و فرهنـگ    
كارآفرينانه در دانشكده هاي طب سنتي ايران همبستگي در حد 

ــاي ن   ــن ج ــد و اي ــي باش ــوب نم ــر  مطل ــرا اگ ــي دارد زي گران
دانشكدههاي متعارف مطرح بودند كمتـر ايـن نگرانيهـا وجـود     

هاي طب سنتي بر مبناي ارزشهاي  داشت، اما زير بناي دانشكده
شود انتظار داشـت كـه ايـن     مي فرهنگي بنا شده است و چطور

نه در هر وضـعيت   عناصر ساختار سازماني و فرهنگ كارآفرينا
ن وضع خطراتـي را بـراي رسـيدن بـه     تداوم اي. مطلوبي نباشد

شـود   مي سازد و توصيه مي اهداف مقرر اين دانشكده ها مطرح
كه هر چه زودتر نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشـي ايجـاد   

نه، خالقيت، نوآوري و غيره اقـدام و   انگيزه و فرهنگ كارآفرينا
  .تاثير آنها بررسي گردد

برگـزاري   چنانچه موجب موفقيت گردد نسـبت بـه تعمـيم   
دوره هاي آموزشي اقـدام تـا از عـوارض شـناخته شـده عـدم       

  .نه كا سته شود فرهنگ سازماني كارآفرينا
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  و همكاران خان خواجوي       

  493 ---1391ي دوم، تابستان  سال سوم، شماره  

References: 
1. Shepherd D, Covin G.F, Kuratko F.D. Project Failure from Corporate Entrepreneurship: Managing the Grief 

Process. Journal of Business Venturing . 2008;Vol. xxx-xxx, 1-16. 

2. Echols E.A, Neck P.C. The Impact of Behaviors and Structure on Corporate Entrepreneurial Success. Journal of 
Managerial Psychology, 1998;Vol. 13, 38-46. 

3. Nelson D. L, Campbell Quick J. Organization Behavior, 5th edition, Thomson, south western, 2008. 

4. Green M.K, Covin J, Slevin D. P. Exploring the Relationship Between Strategic Reactive-ness and Entrepreneurial 
Orientation: The Role of structure–style fit. Journal of Bus. Venturing, 2008; Vol. 23, 356-383. 

5. Kordnayyj, A., Moghimi, SM, Ghanati, S., Yazdani, HR. Relationships between elements of the structure and 
entrepreneurial culture at Tehran University. Modiriat Dowlati, Volume 1, Number 3, Winter 1388, page 119 to 
134. 

6. Ghanati, S., Krdnayyj, A., Yazdani, HR. Assessing entrepreneurial corporate culture at Tehran University 
Entrepreneurship Development, Third Year, No. I, Winter 1389, from pp. 133 to 115. 

7. shakiba, M., Sobhani, AR. Measurement reliability and validity studies. Guilan, Guilan University of Medical 
Sciences Department, 1389. P 40. 

  

www.sid.ir

