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  چکیده:
 نیا در خود یواقع گاهیهم نتوانسته است به جا هنوز شده و وارد یو درمان یعرصه ارائه خدمات بهداشت صورت کمرنگ در به و رید یلیخ ینیکارآفر دهیپد
 1391ي سازمان نظام پرستاري ایران در سال ها هئیت مدیره ثر بر کارآفرینی سازمانی درؤاین مقاله با هدف بررسی عوامل م. کند دایپ یدسترس طهیح

استان کشور جامعه آماري را  30ي سازمان نظام پرستاري ها با توجه به اینکه هیئت مدیره ،پیمایشی -توصیفی تحقیق، این در. است پذیرفته انجام
در  .گیري تصادفی ساده جهت تحقیق استفاده شدنهاز روش نمو. پرسشنامه بود 100اساس فرمول حجم نمونه نیاز به جمع آوري  دهند و بر می تشکیل

نشان دهنده این مطلب است که بین شش عامل نتایج تحقیق . دهد می در جامعۀ آماري فرصت انتخاب یکسان ها این روش محقق به کلیه آزمودنی
 دار معنی  رغمدهد که علی می چندگانه گام به گام نشانهمچنین نتایج حاصل از رگرسیون . ي وجود دارددار معنی  سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه

ثر بر ؤجزء عوامل م ها با کارآفرینی سازمانی این شاخص یکارکنان، فرهنگ سازمان يها یژگیو توسعه، و قیتحق ستمیس ،یساختار سازمانبودن رابطه 
  . ثر بر کارآفرینی سازمانی هستندؤسازمانی از عوامل م ياستراتژ ي وسبک رهبر کارآفرینی سازمانی نیستند و فقط

  ، کارآفرینی سازمانی، سازمان نظام پرستاريکارآفرینی :ي کلیديها واژه
  

  مقدمه -1

 یبه صورت سازمان آن خارج شده و يصرفا فرد ياز فضا ینیکارآفر امروزه
 یو جهان يتجار يها يواسطه گسترش همکاره ب. کرده است دایظهور پ

 ینیهستند که در قالب کارآفر ها سازمان نیشدن اقتصادها اکنون ا
 ،ينوآور و ها و ضرورت ها خلق و استفاده از فرصت ای ییبا شناسا یسازمان

. ندینما می لیتبد نیسودآور و ارزش آفر يکارها را به کسب و نو يها دهیا
کارکنان خود را در قالب  يفرد يها تیو قابل ها مهارت ،ها تیآنها ظرف

 قرار يبردارسازمان مورد بهره یرقابت يها تیمز تیو در نها ها میت
 یانسان يروین تیبر دانش و خالق هیبا تک نیکارآفر يسازمانها. دهند می

و  یطیمح يمحور از فرصتها تیخالق يهااستیاتخاذ س منض خود،
چشم انداز خود  و ها تیمامور يدر راستا ،رامونیپ يایدن وستهیپ راتییتغ

  . ]7[ دنکنیرا جستجو م ها فرصت نیبهتر
مورد  یبطور روزافزون یسازمان ینیمفهوم کارآفر کم،ی و ستیقرن ب در

 يمطمئن برا ریمس کیامروزه آن را به عنوان  توجه قرار گرفته است و
 حیدرك صح. ]17شناسند[ می یعملکرد سازمان يبه سطوح باال یابیدست
جهت  وثرم و معتبر حوزه کیعنوان  به یسازمان ینیکارآفر يها تیظرف

مقوله  نینظران نوظهور اصاحب يرا برا یملموس دیفوا، و مطالعه قیتحق
 ییسزاب ریتواند تاث می شانیا قاتیحاصل از تحق جینتا رایخواهد داشت ز
 . مهم داشته باشد ياستراتژ کیبه عنوان *،یسازمان ینیبر عرصه کارآفر

 ياستراتژ کیبه عنوان  یسازمان ینیحوزه اغلب از کارآفر نیمحققان ا
خصوص  نیدر ا1991در سال 1وبلودرن نگریبار . ]5[دان ادکردهی مهم رشد

 يکار امروز کسب و طیو مح طیشرا یدگیچیو پ ییایمعتقدند که پو
 ها همه سازمان يرا برا نانهیکارآفررفتار و تفکرات  يریداشتن و به کارگ

 يامروز يها سازمان یساخته است و به عبارت يضرور يادر هر اندازه
 ای جادیا . را نخواهند داشت تیبه موفق یابیبدون داشتن آنها امکان دست

و تعهد  يو عالقمند زشیکه موجب انگ يمساعد یسازمان طیخلق مح
در  ییتواند سهم به سزا می شود يورو نوآ تیمانند خالق یمیکارکنان به مفاه

  .]5[ داشته باشد گرید يسازمان در عرصه رقابت با رقبا تیموفق
به  یابیدست يکه برابیان کردن  2006در سال  2همکاران و رلندیآ

، کند نیتضم و نیرا تام ها سازمان يکه امروز و فردا یرقابت يها تیمز
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ممکن  نیدر درون خود هستند و ا ينوآور يساز نهینهاد ازمندیها نآن
حوزه  يو نظر یدانش تجرب. ]19[یسازمان ینیکارآفر قیجز از طر ستین

است  يبر آن از جمله ابعاد یمبتن نانهیرفتار کارآفر و یسازمان ینیکارآفر
مثبت  دیو فوا جیبه عالوه نتا . دارد شتریب یو بررس قیبه تحق ازیکه ن
 زهیانگ و میبر تصم يادیز ریتاث یسازمان ینیکارآفر يریاز بکارگ یناش

دارد و  یسازمان ینیکارآفر ياستراتژ يساز ادهیپ جهت ادامه و ها سازمان
 نانهیکارآفر يها تیفعال يریگیبه پ قیرا تشو ها مانساز رانیمد نیهمچن

آنچه که محققان  قتیحق در. ]9[دینما می یسازمان ینیبرگرفته از کارآفر
 ینیابعاد کارآفر يبه آن هستند نحوه اجرا ییدنبال پاسخگوه ب ياریبس

  . ]1شده است [ سیسازمان تاس کیدر  یاصل يبه عنوان استراتژ یسازمان
 ییاجرا يها سازمان و یمؤسسات پژوهش يها ینظرسنج و قاتیتحق جینتا

 بخش بهداشت و عملکرد از انیمشتر يمندتیکه رضا دهد می نشان
سطح  شیجهت افزا نیبه هم. ]7[دباشیدرمان چندان مطلوب نم

اهداف نظام  نیمهمتر پرستاري از يخدمات واحدها از ژهیبو يتمندیرضا
 نهیهز ها مارستانیباتوجه به آنکه ب. ]7[دباش می درمان کشور بهداشت و

ه ب نیهمچن دهند و می اختصاص به خود ازنظام سالمت رایی باال اریبس
 دینقطه ام نیبه عنوان آخر یدرمان يواحدها نیتوجه مردم به ا لیدل

 زانیبرنامه ر کاران واندردست توان ازدست رفته، سالمت و یابیباز جهت
جهت  و ببخشند ياژهیو گاهیجا واحد نیا به تاآن شدند  نظام سالمت بر

 گرید يسو کارکنان از مردم و تیجلب رضا سو وکی از ها نهیکنترل هز
در حوزه . ]7[ندینما نیآن تدو يرا برا یخاص يها برنامه و ها طرح

 از یدهنده نوع خاص هئبه عنوان ارا يدرمان بخش پرستار بهداشت و
کند،  می فایا مارانیب سالمتارتقاء سطح  و حفظ در ریخط یخدمات نقش

تواندکمک  می مطلوب یسازمان ینینظام کارآفر کیصورت استقرار  در و
 نیخدمات ا تیّّّّّّّّّّوکم تیفیبردن ک باال و ها نهیکنترل هز يبرا یانیشا

 یمنابع و اثربخش ییآنها بر کارآ بیو تعق ییشناسا با و سازمان باشد
  . ]2[ افزود يبهره ور هبودو ب تیفیارتقاء ک تیدر نها و ها تیفعال
 یسازمان ینیمختلف کارآفر يها وجنبه ها شاخص یحاضر، بررس مقاله در
 نیکه ا ینقش مهم بر ي سازمان نظام پرستاري ایران،ها هیئت مدیره در

 يها یژگیباتوجه به و ها سازمان نیا تیبهبود وضع در تواند می مقوله
 که در را یعوامل مختلف یستیاب لذا. دشویم دیتاک کند، فایخاص  آنها ا

 را يرگذاریتاث نینحوه ا و کرد ییشناسا هستند رگذاریتاث رابطه نیا
 نیا از کی مشخص کرد که هر یستیبا ن،یا عالوه بر. مشخص ساخت

 يموجب ارتقا تیدر نها که دباشن ییها یژگیچه و يدارا دیعوامل با
ي سازمان نظام پرستاري ها هیئت مدیره سازمانی در ینیکارآفر عتیوض

  . شوند

  مبانی نظري:-2

ف و اساسی است و ژرجهانی در شرف تحول و ایجاد تغییرات  اقتصاد
. این امر مستثنی نیستند ها و صنایع تولیدي و خدماتی ازبالطبع سازمان

 بینیي دیروز حل شدنی نیست و پیشها با راه حلها امروزه مسائل سازمان
سازي آینده کند، بلکه باید براي پیشحل نمی آینده، مشکالت آتی را

 . ]6[ داقدام کر

رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن محیطی و قواعد بازي به حدي بی شرایط
 توانند تنها با تغییراتی روبنایی مثل تغییرها دیگر نمیگردیده که سازمان

، ساختار، تکنولوژي و غیره، حیات و بقاي بلند مدت ها ، سیستمها روش
خالق  رادتوانند با تعداد اندکی افهمچنین آنها نمی. خود را تضمین کنند

و کارآفرین و یا اجراي چند طرح کارآفرینانه بر رقباي کوچک، چابک، 
فراهم آورند آنها باید شرایطی را . نوآور، فرصت گرا و کم هزینه فایق آیند

این مهم . تا همه کارکنان روحیه کارآفرینانه خود را به اجرا درآورند
. سازمانی است نیاي مهم تحت عنوان کارآفریسازي پدیدهمستلزم پیاده

ها جهان امروز تفکر نوآوري و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمان در
به بینش،  ها زمانمرگ سا که تولد و همانطور. امري اجتناب ناپذیر است

به  سسین بستگی دارد، رشد و بقاي آنها نیزؤي مها توانایی بصیرت و
. ي منابع انسانی آنها وابسته استعواملی نظیر توانایی، خالقیت و نوآور

گیرندگان و کارکنان سازمان کارآفرین باشند، ریزان، تصمیمبرنامه اگر
از منابع موجود به منظور ي اقتصادي را بهتر درك کرده و قادرند ها فرصت

نوآوري استفاده بیشتري نمایند و در نتیجه سریعتر رشد کرده و در 
 یدبا بنابراین به منظور تحقق این امر. صحنه رقابت بیشتر دوام آورند

روحیه کارآفرینی را  ترویج داد و ها در سازمان ي کارآفرینانه راها فعالیت
رورش و در نهایت محیطی کارکنان سازمان پ گیرندگان ودر تصمیم

این امر مستلزم شناخت، تبیین و . کارآفرینانه در سازمان حاکم گردانید
  . ]6[تشریح مفهوم و فرایند کارآفرینی سازمانی است

   سازمانی ساختار2-1
طراحـی سـازمان اسـت کـه واحـدها وشـعبات و آنچـه         سازمانی، ساختار

 را بــراي آن دارنــد،مســئولیت  و دهنــد مــی یــک از آنهــا انجــام کــه هــر
بنـدي  گـروه الگـوي رسـمی اسـت کـه چگـونگی       ساختار،. شود می شامل

  .]15[ دده می افراد را نشان مشاغل و
ي مدیریتی ها زمینه ساختاري به مکانیزم ،1983در سال  1برگلمن

منافع عاملین  براي تأثیرگذاري بر تواندمتعددي که مدیریت عالی می
اشاره  دهد، عملیاتی مورد دستکاري قرار سطح میانی و استراتژیک در

ترین فضا براي ایجاد دراکر ساختار سازمانی را مناسب پیتر. دارد
  .]12[داند می کارآفرینی

  سازمانی استراتژي2-2
الزمـه  . فرآیند مدیریت استراتژیک ادغام شـود  کارآفرینی سازمانی باید در

نـوع  . اسـت  بیرونـی  ي داخلـی و هـا  محـیط  این ادغام کسب اطالعـات از 
ي هـا  اتخاذ روش این اطالعات بر نحوه استفاده از استفاده و اطالعات مورد

ــرش،  ــانوي و هــدف اصــلی، اســتراتژیک ســازمان همچــون نگ  اهــداف ث
اي متفـاوت از  کارآفرینی سازمانی به مجموعه. گذاردمی تأثیر ها استراتژي
قبال  فاوت دررویکردي مت ندارد، بلکه نیازمند ي سازمانی نیازها استراتژي
مدیریت اسـتراتژیک نـه تنهـا    . هاي رایج و قدیمی سازمان استاستراتژي

هاي استراتژیک، بلکه به اجرا وکنتـرل  نیازمند توجه دقیق به توسعه روش
   .]14[ ي استراتژیک سازمان استها طرح
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  نیسازما فرهنگ 3 -2
 تأثیرسطوح یادگیري سازمانی  هاي سازمانی که به شدت بریکی از ویژگی

        .]18[ فرهنگ سازمانی است گذارد، می
 ها مورد شناسایی قرارسازمان نوع فرهنگ سازمانی را در چهار1هندي

  دهد،که عبارتند از: می
. این فرهنگ تمایل به غلبه رهبر مرکزي است در :2فرهنگ قدرت

مؤسس هستند و  هایی که داراي رهبر کاریزماتیک یا رهبرسازمان
 سازمان نادیده گرفته در سایر کارکنان براي ایفاي نقش مؤثري ها یتوانای
  . آنها حاکم است شود، فرهنگ قدرت در می

تخصصی شده  سازمان، بوروکراتیک و این نوع فرهنگ، در:3فرهنگ نقش
ي با این ها سازمان. شود می ي خاصی به افراد دادهها آن نقش است که در

بروز خالقیت  مانع یادگیري و رسمی هستند و نوع فرهنگ، بوروکراتیک و
  . شوند می در سازمان

مبناي نتایج مبتنی  بر ها این نوع فرهنگ، قضاوت در :4فرهنگ وظیفه
سازمان اغلب داراي فرهنگ تیمی  شود و می برقدرت متخصصان اتخاذ

  . است اي)(همانند تیم مشاوره منعطف
درون سـازمان  فرهنگی است که عمدتاً به رضایت افراد  :5فرهنگ شخصی

مبنـاي   هدف خاصی ندارد، غیر ازاینکه رابطه با مـدیریت بـر   اتکاء دارد و
   . ]18[ رضایت متقابل است

  هاي کارکنان ویژگی2-4
 هـاي خـدماتی صـورت گرفتـه، نشـان     اي که در یکی از بخـش مطالعه در
 سن، با اندازه، ،ها سازمان کارآفرینی در بقا و و دهد که نرخ مرگ و میر می

  .]15[یروي انسانی کارکنان ارتباط داردترکیب ن و تعلق و وابستگی
 خالصـه  سـازمانی را در مـوارد زیـر    کنـان هـاي کار ویژگـی  6راس و آنواال

  کنند: می
  *تمرکز بر روي نتایج؛

  *زیر سوال بردن وضع موجود؛
  *به سایر کارکنان اعتقاد داشتن؛
  برانگیخته شدن؛حل مسأله  *بوسیله تصمیم گیري عقالیی و

  رقابتی بودن؛ *بلندهمت و
  ست؛ها در پرداخت به اینکه پاداش در ماهیت کار و *باور

  هاي بوروکراتیک را سرکوب کننده دانستن؛*سیستم
  *توانایی حل تضاد؛

  *درك سازمان به عنوان یک سیستم؛
  . ]16[ کارکنان برانگیخته شدن نوآوري براي خود و *با ایجاد تغییر و

  رهبري  سبک2-5
 موقعیت وحقوق و قدرت، براي کارکنان فرصت استقالل بیشتر، رهبران،

                                                
1 -Handy 
2 -Power Culture 
3 -Role Culture 
4 -Task Culture 
5 -Person Culture 
6 -Joel Ross & Darab Unwalla 

به  رهبران داوطلبانه، در مقابل،. کنند می داخل سازمان فراهمدستمزد در 
تعامل . دهند می مورد مداقه قرار ي کارکنان حقوق بگیر راها ندرت پاداش

د درسازمان را جامعه پذیري اعضاء جدی داوطلب،بین رهبران وغیررهبران 
 ها،فرصتی براي اعضاء جهت یادگیري ارزش سازد و می پذیرامکان

داوطلبانه که براي مشارکت هنجارها و رفتارهاي مورد نیاز سازمان 
چنین  در. نماید می فراهم در سازمان ضروري هستند، آمیزموفقیت
گرا سبک رهبري تحول هاي غیردولتی بایستی ازمدیران سازمان فضایی،

ي داوطلبانه باید موجبات ها به گونه اي که رهبران سازمان استفاده کنند،
  . ]13[ حمایت از زیردستانشان را فراهم نمایند

  تحقیق و توسعه  سیستم 2-6
 وخدمات  حصوالت،م بهره وري و اقتصادي، معتقد است که رشد استونر

 توسعه ي کارآفرینانه تحقیق وها از طریق فعالیتي جدیدها تکنولوژي
)R&D( هاي کارآفرینانه سازمان. مهمترین مزایاي کارآفرینی هستند از

کنند که شامل  می هاي مختلفی براي تحقیق و توسعه استفادهداز رویکر
  . ]20[ اي استي میان رشتهها انواع مختلفی از تیم

  نظام پرستاري جمهوري اسالمی ایران سازمانتاریخچه تشکیل -3
مرجعی  افع حقوق پرستاران ودم مستقل که بتواندداشتن نظام صنفی 

آرزوهاي دیرینه  باشد جهت رسیدگی به مشکالت پرستاران کشور
این زمینه انجام  ي پراکنده درها قبل از انقالب تالش پرستاران ایران بود

 و قبل از انقالب شد ردکه منجر به تشکیل انجمن پرستاران ایران  شد
پیروزي انقالب  با. این زمینه انجام شد نیز در ايپراکندهي ها فعالیت

آن بطور  از بعد متوقف کرد و فعالیت خود را اسالمی این انجمن نیز
اي بودند تشکیالت سیاسی با رویکرد حرفه یی که عمدتاًها پراکنده انجمن

ه تشکیل شد ولی همچنان مسائل پرستاران بدون متولی باقی ماند ب
که  دلسوزان جامعه پرستاري اي ازباتالش عده 1373 هايسال تدریج در

ي اولیه ها عمدتاً دانشجویان پرستاري و اعضاء هیئت علمی بودند هسته
مکاتباتی با که  فعالیت درجهت پیگیري نظام پرستاري تشکیل شد

درمان درخصوص  وزارت بهداشت و رئیس مجلس، ریاست جمهوري،
ي پرستاري جهت ها نشکدهمشکالت جامعه پرستاري داشت این شورا با دا

سطح جامعه  همزمان به روشنگري در مکاتبه کرد و سطح کشور اتحاد در
 هاي پیگیري نظام پرستاري کشور درکمیته1375 ماه در دي پرداخت،

  . ]21آغاز کرد[ را خود کار رسماً و تشکیل شد تبریز شهر همایشی در
کشوري درشهرهاي هاي زیادي همایش تعداد1379 اسفند این تاریخ تا زا

 برگزار شهرهاي دیگر از و بسیاري مشهد تهران، اصفهان، شیراز، تبریز،
 کلیات تشکیل سازمان نظام پرستاري در1379 اسفند در باالخره و شد

 جلسه علنی دیماه در و گرفت دستور کار مجلس شوراي اسالمی قرار
ویت قانون تشکیل سازمان نظام پرستاري باحذف اجباري بودن عض1380

اولین انتخابات هیئت . گرفت در سازمان مورد تصویب مجلس قرار
و اعضاي هیئت  انجام شد 1381شهریور 29 کشور در ي سراسرها مدیره

سومین  حال حاضر در و مدیره با رأي مستقیم پرستاران انتخاب شدند
   .]21[ مشغول فعالیت هستند ها دوره هیئت مدیره
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  پژوهشمدل مفهومی  چارچوب نظري و -4
ي مختلف کارآفرینی سازمانی عوامل ها در این پژوهش بعد از مطالعه مدل

زیادي برکارآفرینی سازمانی تأثیر داشتند که در نتیجه با استفاده از 
خبرگان جامعه پرستاري شش عامل  نظرات اساتید راهنما و مشاور و

ساختار سازمانی، استراتژي سازمانی، سیستم تحقیق و توسعه، فرهنگ 
یرهاي عنوان متغه هاي کارکنان را بویژگی سازمانی، سبک رهبري و

همچنین در این پژوهش کارآفرینی سازمانی  ومستقل انتخاب نمودیم 
باشد که در قالب کسب و کار جدید، نوآوري در  می بعنوان متغیر وابسته

توان لذا می. گیرندري و پیشگامی مورد بررسی قرار میپذیخدمات، ریسک
  . فهومی پژوهش را به صورت زیر ترسیم کردمدل م

  

  :چارچوب نظري پژوهش)1جدول (

  نام محقق
سال 
  تحقیق

  عوامل تأثیرگذار

Osborn  
 
 

1997  

ساختار سازمانی، فرصت گرایی، مشتري 
گرایی، برون گرایی، تشویق ریسکهاي حساب 

 شده،تحمل اشتباه و یادگیري از آن،آموزش
  خالقیت و کارآفرینی،فرهنگ سازمانی

Desimon  1997  

ي مدیریت، اجازه انحراف از فواید، ها حمایت
استفاده از  هاي کارآفرینانه،متولی فعالیت

تحمل اشتباه و ، ي جدید کارکنانها ایده
آزادي عمل، ارتباط  وقت آزاد، یادگیري از آن،

  واحد تحقیق و توسعه با سایرین

Bill Haris  1997  
ساختار سازمانی، شخص مدیر عامل، علنی 

  هابودن پاداش

John Adair 1998  

ي مالی مدیریت، قدردانی از افراد ها حمایت
 صاحب ایده، قدردانی از افراد ریسک پذیر،

ي جدید کارکنان، پاداش ها استفاده از ایده
براساس عملکرد، سیستم پاداش هدفمند، 

  فرهنگ کار گروهی، دسترسی به منابع
Souder & 
Moenart  

  ارتباط واحد تحقیق و توسعه با سایرین  1998

Lumdkin 
& Des 

1998  
قدردانی از افراد ریسک پذیر، تشویق 

، ي حساب شده، استقالل در کارها ریسک
  فرهنگ رقابتی

Vandera 1999  
ي کارآفرینانه، ها ساختار سازمانی، فعالیت

دسترسی به منابع، مشتري گرایی، آرمان 
  مشترك

vanderMer 1999  

ي ها مشتري گرایی، آرمان مشترك، حمایت
مدیریت، قدردانی از افراد صاحب ایده، پاداش 

ي حساب ها براساس عملکرد، تمرین ریسک
  تکنولوژي اطالعات، شده، افق زمانی بلندمدت

Chung & 
Gibbons 

1999  

فرصت گرایی، آرمان مشترك، پاداش بر اساس 
اطالعات، تحمل اشتباه و عملکرد، دسترسی به 

یادگیري از آن، فرهنگ صداقت و اعتماد، 
  فرهنگ کارگروهی

Johasen 2004  
استقالل، سرمایه اجتماعی در  حمایت مدیریت،

سازمان،سرمایه انسانی، مفاهیم سازمانی، زمان 

  قابل دسترسی،فرهنگ سازمانی، جو سازمانی

Antonic & 
Hisrich 

2005  

یا  ها ایجاد شرکتکسب و کار جدید، 
واحدهاي مستقل، نوآوري در محصوالت و 
خدمات، نوآوري در فرآیند، خودتجدیدي، 

  رقابت تهاجمی ریسک پذیري، پیشگامی،

Ireland et 
al 

2008  
ي مدیریت ها سیستم کنترل، ساختار سازمانی،

  منابع انسانی،فرهنگ سازمانی، رفتار رهبري

Morris et al  
 

2009  

استراتژیک، باززایش پایدار، بازآفرینی 
بازتعریف قلمرو، تجدید ساختار، سرمایه 

گذاري خطرپذیر مشارکتی، سرمایه گذاري 
  شرکتی بیرونی و داخلی

میرزایی 
اهرنجانی، 

  مقیمی

1385  
  

سیستم مالی  ساختار، عوامل ساختاري: استراتژي،
تحقیق و توسعه،پاداش  و بودجه،ارزیابی عملکرد،

هاي کارکنان و ویژگی فرهنگ،عوامل رفتاري: 
  سبک رهبري  مدیران،تضاد سازمانی،

ارتباط با  ارتباطات محیطی، اي:عوامل زمینه
  دولت و شهروندان

.. عبدا الوانی،
  پور

1387  
  . اندازه،ساختار،فرهنگ :ي سازمانیها ویژگی

تجربه،آموزش، انگیزش  ویژگیهاي فردي:
  اي،شناختیرابطه ساختاري، -سرمایه اجتماعی

کبیري، 
  محمودیان

1387  
حمایت مدیریت، پاداش دهی کارکنان، حمایت 

مدیریت، برداشتن موانع سازمانی، انگیزش 
  گیريان، امکان تفویض اختیار در تصمیمکارکن

حق شناس و 
  همکاران

1387  

ساختار، استراتژي، سبک  درون سازمانی:
ي سازمانی، ها رهبري، فرهنگ سازمانی، سیستم

  . نیروي انسانی
بخش اقتصادي  تکنولوژي، برون سازمانی: 

  اجتماعی،دولت_بخش فرهنگی بازار،

، فیض بخش
  رحیمی

1388  

 انعطاف پذیري مدیر،ریسک پذیري کارکنان،
کمرنگ بودن سلسله  عدم تمرکز ساختار،

 فرهنگ خودانتخابی، ،ها آزادي بیان ایده مراتب،
  هاي اطالعاتیسیستم

  1389  مقدسی

 رویکرد استراتژیک، رهبري مدیران، سبک
بهره گیري از فنآوري  توجه به کارهاي تیمی،
حمایت و پشتیبانی  اطالعات و ارتباطات،

  ساختار سازمانی مدیران،



  43- 52) 1393مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (
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  ايعوامل زمینه عوامل ساختاري، عوامل رفتاري،  1390  کاوسی،رحمتی

  1390  موغلی
ي نظارتی، ساختار سازمانی، ها سیستم

مدیریت منابع انسانی، فرهنگ ي ها سیستم
  رفتار رهبري سازمانی،

حسین 
  پور،زارعی وش

1390  
 ساختار سازمانی،فرهنگ سازمانی، نوآوري،

تحقیق و ، ریسک پذیري ها،اهداف و استراتژي
  توسعه

  

  
 ): مدل پژوهش1شکل (

  
 روش تحقیق-5

کاربردي است و  –اي پژوهش حاضر از نظر اهداف، یک تحقیق توسعه
با توجه . پیمایشی است –روش مطالعه پژوهش، مطالعه حاضر توصیفی 

استان کشور جامعه  30ي سازمان نظام پرستاري ها به اینکه هیئت مدیره
به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول زیر . دهند می آماري را تشکیل

  . استفاده شده است
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n  

از . عدد پرسشنامه براي بررسی نهایی نتایج به کار رفته است 100تعداد  
استفاده شد، در این روش گیري تصادفی ساده جهت تحقیق روش نمونه

. دهد می در جامعۀ آماري فرصت انتخاب یکسان ها محقق به کلیه آزمودنی
ي مورد نیاز ها آوري دادهدر این مقاله با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع

 دیاسات يسؤال که با همکار 30پرسشنامه تهیه شده شامل . اقدام گردید
سوال مربوط به عوامل مؤثر بر 18 شده، که یراهنما و مشاور طراح

رهبري،  سبک و توسعه، قیتحق ،یساختار سازمان( یسازمان ینیکارآفر
سوال 12و ی) سازمان ياستراتژ ،یکارکنان، فرهنگ سازمان يها یژگیو

نوآوري در  ،کسب و کار جدید( یسازمان ینیمربوط به ابعاد کارآفر
جزیه در بخش تروش آماري . باشد می )پذیريریسک ،پیشگامی ،خدمات

براي نرمال بودن اطالعات از آزمون کلموگروف اسمیرنف، براي و تحلیل 
متغیرها از  ۀهمبستگی متغیرها از ضریب اسپیرمن و براي یافتن رابط

روایی و پایایی در این پژوهش پس . رگرسیون چندگانه استفاده شده است
مشاوره و خبرگان و از تهیه و تنظیم پرسشنامه بااساتید راهنما و 

 کارشناسان متخصص در موضوع مورد مطالعه، مشورت گردید و نهایتاً
همچنین به منظور محاسبه . پس از اصالحاتی پرسشنامه نهایی تایید شد

و برآورد میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده 
استفاده  spssکه براي بدست آوردن آلفاي کرونباخ از نرم افزار . است

 عوامل مؤثر و يبرا92/0 مقدار آلفا برابر، قیدر پرسشنامه تحق. شده است
مقدار الفاي  3 و 2در جدول. باشد می یسازمان ینیابعاد کارآفر يبرا 86/0

  . شود می یک از متغیرها مشاهده کرونباخ هر
  ضرایب پایایی پرسشنامه عوامل مؤثر :)2جدول (

سازمانیعوامل مؤثر بر کارآفرینی   ضریب آلفاي کرانباخ 

78/0 ساختار سازمانی  
87/0 سیستم تحقیق و توسعه  

71/0 سبک رهبري  

هاي کارکنانویژگی  82/0  
90/0 فرهنگ سازمانی  

79/0 استراتژي سازمانی  
92/0 کل  

و نشان از پایایی باالي پرسشنامه  همه مقادیر آلفا، قابل قبول هستند
  . است

  پایایی پرسشنامه کارآفرینی سازمانیضرایب  ):3جدول (
 ضریب آلفاي کرانباخ ابعاد کارآفرینی سازمانی

77/0 کسب و کار جدید  
89/0 نوآوري در خدمات  

88/0 پیشگامی  
84/0 ریسک پذیري  

86/0 کل  

  

 

استراتژي سازمانی:   
-آینده نگر 

-تحلیل گر         
-کارآفرینانه 

 

فرهنگ سازمانی:   
                   -اخالق و اعتماد

-تعهد و وفاداري       
-ارزشمند بودن کار افراد          

 

ویژگیهاي کارکنان:    
-توفیق طلبی 

-نیاز به استقالل       
 -مسئوولیت پذیري

سبک رهبري:   
-آزادي عمل 

-مشارکتی         
-تفویض اختیار             

 

 تحقیق و توسعه: 
مبانی تحقیقات - 

-نوع پژوهش 
-نتایج تحقیقات                    

ساختار سازمانی:   
سلسله مراتب -

-مقررات رسمی    
-مشارکت در تصمیم گیري

 

     کارآفرینی سازمانی:      
 کسب و کار جدید-

     -  نوآوري در خدمات        

 -  ریسک پذیري  

  -  پیشگامی         
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  تجزیه و تحلیل آماري -6
ي ها هیئت مدیره بین ساختارسازمانی وکارآفرینی سازمانی در :1فرضیه

  . نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود داردسازمان 
            

آزمون نرمال بودن متغیرها): 4جدول (  

 میانگین متغیر
کلموگروف 

 آمارهzاسمیرنف
سطح معنی 

 داري
 00 .0 33 .2 26 .4 ساختار سازمانی

 00 .0 96 .1 99 .3 سیستم تحقیق و توسعه
 00 .0 02 .2 05 .4 سبک رهبري

ي کارکنانها ژگی  وی  4. 34 1. 89 0. 00 
 00 .0 29 .3 72 .4 فرهنگ سازمانی

 00 .0 88 .1 22 .4 استراتژي سازمانی
 02 .0 54 .1 31 .4 کسب و کار جدید
 01 .0 58 .1 38 .4 نوآوري در خدمات

 02 .0 49 .1 39 .4 پیشگامی
 00 .0 81 .1 84 .3 ریسک پذیري
 03 .0 44 .1 31 .4 عوامل موثر

با  ودر نرم افزارهاي آماري مقدار آماره یا مالك براي هر آزمونی محاسبه 
شود که مقدار ارایه می pي یا دار معنی  توجه به توزیع آن مالك، سطح

است، مقایسه  05/0با سطح خطاي نوع اول مفروض پژوهش که در اینجا 
 05/0بیشتر یا مساوي  داريمقدار یا همان سطح معنی pشود اگر می

باشد فرض صفر رد و  05/0شود و اگر کمتر از باشد فرض صفر تایید می
ها کمتر از يدار معنی  با توجه به اینکه سطح. گرددفرض مقابل تایید می

لذا . شود یعنی متغیرها نرمال نیستنداست، فرض صفر رد می 05/0
  . گیردضریب همبستگی اسپیرمن مورد استفاده قرار می

تگی براي متغیر ساختار سازمانی جدول ضریب همبسه این در ادامبنابر
  شود:کارآفرینی و ابعاد کارآفرینی به صورت زیر ارایه میو

  ضریب همبستگی ساختار سازمانی با کارآفرینی و ابعاد آن):5جدول (
  
  

ساختار 
  یسازمان

 بیضر  متغیر
  یهمبستگ

  سطح
  يدار معنی

  00. 0  36. 0  سازمانی ینیکارآفر
  02. 0  24. 0  دیجد کسب و کار

00. 0  30. 0  نوآوري در خدمات  

00. 0  32. 0  پیشگامی  

  02. 0  24. 0  ریسک پذیري
، ضریب همبستگی ساختار سازمانی با ابعاد چهارگانه کارآفرینیبا توجه به 

داري نزدیک به صفر که با سطح معنی 36/0کارآفرینی به دست آمده 
. میان دو متغیر استداري معنیرابطه دهنده است و نشان  05/0کمتر از 

بین ساختار سازمانی و همه ابعاد بدست آمده با توجه به نتایج  و
پس بدون توجه به حضور سایر متغیرهاي . است دارمعنیرابطه  کارآفرینی

کارآفرینی  سازمانی و بین ساختار شود؛ یعنی:ل این فرضیه تایید میمستق
سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط ي ها هیئت مدیره سازمانی در

 . معناداري وجود دارد
ي ها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در : بین فرهنگ سازمانی و2فرضیه

  . وجود داردباط معناداري سازمان نظام پرستاري ایران ارت
  سازمانی با کارآفرینی و ابعاد آن فرهنگ ضریب همبستگی):6جدول (
  
  

فرهنگ 
  سازمانی

  سطح  یهمبستگ بیضر  متغیر
  يدار معنی

  00. 0  39. 0  سازمانی ینیکارآفر
  01. 0  28. 0  دیکسب و کار جد

34. 0  نوآوري در خدمات  0 .00  
  00. 0  36. 0  پیشگامی

  02. 0  24. 0  ریسک پذیري

ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده  ،ازامتغیرهنرمال نبودن با توجه به 
چهار گانه کارآفرینی، ضریب همبستگی با توجه به ابعاد . شده است

داري با سطح معنی 39/0به دست آمده که  فرهنگ سازمانی با کارآفرینی
داري است و نشان دهنده رابطه معنی 05/0نزدیک به صفر که کمتر از 

ضریب بین و با توجه به نتایج بدست آمده  میان دو متغیر است
 دارمعنیرابطه کارآفرینی  فرهنگ سازمانی با ابعاد زیرمجموعههمبستگی 

پس بدون توجه به حضور سایر متغیرهاي مستقل این فرضیه تایید . است
هیئت  کارآفرینی سازمانی در شود؛ یعنی: بین فرهنگ سازمانی ومی

  . ي سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود داردها مدیره
سازمانی درهیئت کارآفرینی  توسعه و بین سیستم تحقیق و :3فرضیه
  . ي سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود داردها مدیره

  سیستم تحقیق و توسعه با ابعاد کارآفرینی یهمبستگ بیضر):7جدول (
  
  

سیستم 
تحقیق و 

  توسعه

 بیضر  ریمتغ
  یهمبستگ

  سطح
  يدار معنی

00. 0  38. 0  سازمانی ینیکارآفر  

00. 0  32. 0  دیکسب و کار جد  

37. 0  نوآوري در خدمات  0 .00  

36. 0  پیشگامی  0 .00  

30. 0  11. 0  ریسک پذیري  

با توجه به ابعاد چهارگانه کارآفرینی، ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی 
داري نزدیک به صفر با سطح معنی 38/0به دست آمده که  با کارآفرینی
میان دو متغیر داري و نشان دهنده رابطه معنیاست  05/0که کمتر از 

همبستگی بین سیستم بین ضریب و با توجه به نتایج بدست آمده  است
پس بدون توجه به . است دارمه ابعاد کارآفرینی معنیتحقیق و توسعه و ه

بین  شود؛ یعنی:متغیرهاي مستقل این فرضیه تایید می حضور سایر
 يها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در و سیستم تحقیق و توسعه

  . سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود دارد
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ي ها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در و : بین سبک رهبري4فرضیه
  . سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود دارد

  

  با ابعاد کارآفرینی سبک رهبري یهمبستگ بیضر ):8جدول (
  
           

سبک 
  يرهبر

 بیضر  ریمتغ
  یهمبستگ

  يدار معنی  سطح

40. 0  سازمانی ینیکارآفر  0 .00  

29. 0  دیکسب و کار جد  0 .00  

35. 0  نوآوري در خدمات  0 .00  

32. 0  پیشگامی  0 .00  

26. 0  ریسک پذیري  0 .01  

گانه کارآفرینی، ضریب همبستگی سبک رهبري با با توجه به ابعاد چهار
داري نزدیک به صفر که با سطح معنی 40/0کارآفرینی  به دست آمده که 

. داري میان دو متغیر استاست و نشان دهنده رابطه معنی 05/0کمتر از 
همبستگی بین سبک رهبري و  بیضر نیو با توجه به نتایج بدست آمده ب
پس بدون توجه به حضور سایر . است همه ابعاد کارآفرینی معنی دار

 و سبک رهبريبین  یعنی: ود؛ش می متغیرهاي مستقل این فرضیه تایید
ي سازمان نظام پرستاري ایران ها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در

  . ارتباط معناداري وجود دارد
هیئت  کارآفرینی سازمانی در هاي کارکنان و: بین ویژگی5فرضیه
  . ي سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود داردها مدیره

سازمانی و  ي کارکنان با کارآفرینیها ویژگی یهمبستگ بیضر :)9(جدول 
  ابعاد آن

  
  
  

ي ها ویژگی
  کارکنان

 بیضر  ریمتغ
  یهمبستگ

  يدار یمعن

 00 .0 44 .0  سازمانی ینیکارآفر

 00 .0 37 .0  دیکسب و کار جد

 00 .0 40 .0  نوآوري در خدمات

 00 .0 39 .0  پیشگامی

 02 .0 24 .0  ریسک پذیري

ي ها گانه کارآفرینی، ضریب همبستگی ویژگیبه ابعاد چهاربا توجه 
داري نزدیک با سطح معنی 44/0به دست آمده که  کارکنان با کارآفرینی
داري میان دو طه معنیاست و نشان دهنده راب 05/0به صفر که کمتر از 

همبستگی بین  بیضر نیو با توجه به نتایج بدست آمده ب. متغیر است
پس بدون . است دارابعاد کارآفرینی معنی مهکارکنان و هي ها ویژگی

 یعنی: شود؛ می ي مستقل این فرضیه تاییدمتغیرها توجه به حضور سایر
ي ها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در ي کارکنان وها بین ویژگی

  .سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود دارد
 يها هیئت مدیره کارآفرینی سازمانی در و : بین استراتژي سازمانی6فرضیه

   .سازمان نظام پرستاري ایران ارتباط معناداري وجود دارد
  

سازمانی و  کارآفرینیاستراتژي سازمانی با  یهمبستگ بیضر :)10(جدول 
  ابعاد آن

  
  

استراتژي 
  سازمانی

  

 بیضر  ریمتغ
  یهمبستگ

  يدار یمعن

00. 0  62. 0  سازمانی ینیکارآفر  

51. 0  دیکار جدکسب و   0 .00  

48. 0  نوآوري در خدمات  0 .00  

50. 0  پیشگامی  0 .00  

51. 0  ریسک پذیري  0 .00  

با توجه به ابعاد چهارگانه کارآفرینی، ضریب همبستگی استراتژي سازمانی 
داري نزدیک به صفر با سطح معنی 62/0به دست آمده که  با کارآفرینی
داري میان دو متغیر دهنده رابطه معنیاست و نشان 05/0که کمتر از 

همبستگی بین استراتژي  بیضر نیو با توجه به نتایج بدست آمده ب. است
 پس بدون توجه به حضور. مه ابعاد کارآفرینی معنی داراستسازمانی و ه

بین استراتژي  شود؛ یعنی: می سایر متغیرهاي مستقل این فرضیه تایید
ي سازمان نظام پرستاري ها هیئت مدیره رکارآفرینی سازمانی د سازمانی و

  .ایران ارتباط معناداري وجود دارد

  تحلیل نهایی-7

اسـتراتژي   يرهـا یمتغ کـه  ایـن مطلـب اسـت   دهنـده  نشـان   ذیلجدول 
 در مـدل کـه   16/0 بیو سـبک رهبـري بـا ضـر     4/0 بیسازمانی با ضـر 

و  است) 05/0داري کمتر از سطح معنیبا ( نددار معنا باشند می رگرسیون
ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیستم تحقیق و توسـعه و   رهايمتغی

دیگر بر کارآفرینی بی تاثیر بـوده   رهايحضور متغی باي کارکنان ها ویژگی
 40/0اسـتراتژي سـازمانی برابـر     ریـ متغ بضـری . انـد و از مدل حذف شده

ژي در ادراکـات از اسـترات   يواحد کی شیافزا ها ریمتغ ریثابت ماندن سابا
و بـا افـزایش    واحدي کارآفرینی خواهد بـود  40/0سازمانی باعث افزایش 

در ادراکـات از سـبک رهبـري بـا فـرض ثابـت مانـدن سـایر          حديیک وا
ضـریب  . واحـدي در کـارآفرینی را انتظـار داریـم     16/0متغیرها، افـزایش  

درصـدي   50کـه نشـان از تبیـین حـدود      مـی باشـد  47/0تعیـین مـدل   
. باشـد  می سازمانی و سبک رهبري اتژيکارآفرینی توسط متغیرهاي استر

چهـارم و   يهـا  گفت که فرضـیه  توان می یینها لیبا توجه به تحل نیبنابرا
  . شوندنمی دتایی ها فرضیه ریو سا دییششم تا

  آن بر مدل رگرسیون کارآفرینی سازمانی و عوامل موثر ):11جدول (
  

 ضریب
خطاي 
 معیار

ضریب 
استاندارد 

 شده
t 

سطح 
معنی 
 داري

ضریب 
 تعیین

ثابت مقدار  
 

1 .90  0 .27   7 .03  0 .00  

0 .47 سازمانی استراتژي   0 .40  0 .04  0 .59  7 .38  0 .00  

16. 0 سبک رهبري  0 .06  0 .23  2 .86  0 .01  
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)(کسب و کار جدید و عوامل موثر : مدل رگرسیون)12(جدول   

 ضریب

خطاي 
 معیار

ضریب 
استاندارد 

 شده
t 

سطح 
معنی 
 داري

ضریب 
 تعیین

88. 2 ثابت  0 .26  
 

11 .05  0 .00  
0 .24  

34. 0 استراتژي  0 .06  0 .50  5 .54  0 .00  

مدل رگرسیون گام به گام بین متغیر کسب و کار جدید و عوامل موثر در 
تنها متغیر جدول باال آمده که با توجه به جدول مشخص است که 

یعنی استراتژي سازمانی تنها متغیر . باشد می استراتژي سازمانی معنی دار
  . موثر بر آیتم کسب و کار جدید است

  

)مدل رگرسیون (نوآوري در خدمات ):13جدول (  

 ضریب  

خطاي 
 معیار

ضریب 
استاندارد 

 شده
t 

سطح 
معنی 
 داري

ضریب 
 تعیین

98. 1 ثابت  0 .38    5 .22  0 .00  

0 .3 36. 0 استراتژي   0 .08  0 .43  4 .74  0 .00  

سبک 
 رهبري

0 .22  0 .08  0 .25  2 .74  0 .01  

متغیرهاي استراتژي سازمانی و سبک رهبري هم متغیرهاي موثر بر 
داري بر نوآوري نوآوري در خدمات هستند و سایر متغیرها تاثیر معنی

  . ندارند

)مدل رگرسیون (پیشگامی :)14(جدول   

 ضریب  

خطاي 
 معیار

ضریب 
استاندارد 

 شده
T 

سطح 
 معنی
 داري

ضریب 
 تعیین

 ثابت
1 .93  0 .40    

4 .
81 

0 .00  

0 .3  
 استراتژي

0 .38  0 .08  0 .45  
4 .

65 
0 .00  

ساختار 
 سازمانی

0 .20  0 .09  0 .21  
2 .

14 
0 .03  

  
متغیرهاي موثر بر پیشگامی، استراتژي سازمانی و ساختار سازمانی هستند 

  . متغیرها تاثیر معنی داري ندارند و سایر
  
  

مدل رگرسیون (ریسک پذیري) :)15(جدول   

 ضریب  

خطاي 
 معیار

ضریب 
استاندارد 

 شده
t 

سطح 
معنی 
 داري

ضریب 
 تعیین

 ثابت
1 .47  0 .39    

3 .
72 

0 .00  

0 .28  

 استراتژي
0 .56  0 .09  0 .54  

6 .
06 

0 .00  

  . سازمانی استپذیري استراتژي تنها متغیر موثر بر ریسک
  
  گیري:نتیجه-8

 يها چالش و یفن و یعلم يها عرصه در یپرشتاب کنون يایدن تحوالت
 شیافزا و ینیرزمیز ریذخا کاهش ،یاجتماع - ينظام اقتصاد یپ در یپ

به  را شمندانیاند و گذاراناستیس ترقیتوجه عم موجبات ،يکاریب و فقر
 توسعه را، يالگو نیکه آخر آنجا تا فراهم نموده است، ینیمفهوم کارآفر

  .]2[ اندکرده قلمداد ینیکارآفر بر یتوسعه مبتن
 يهایژگیدر قدرت و رقابت روزافزون از و ییجابجا پرشتاب، راتییتغ

ها در سازمان اتیح جهان امروز، يهایژگیو لیدله ب. جهان امروز است
عقب نماندن از  يها براسازمان رانیمد. گرفته است معرض خطر قرار

ها با سازمان. فراهم کنند يدیجد تیمز وستهیبطور پ دیرقابت با دانیم
 شرویسازمان پ کیعنوان ه توانند خود را ب می یسازمان نانیداشتن کارآفر

 ،يموضوع چرا سازمان نظام پرستار نیا تیبا توجه به اهم. کنند یمعرف
  . عرصه نباشد نیا در شرویپ يهاسازمان جزء

سازمان  در، امروز يایدن در یسازمان ینیبحث کارآفر تیبه اهم باتوجه
 يها نهیزم شده و يتوجه کمتر ینیبه بحث کارآفر رانیا ينظام پرستار

 يکشورها از ياریبس نکهیباتوجه به ا. آن فراهم نشده است يبرا ازیمورد ن
 قاتیانجام تحق سال گذشته با ستیب یجهان ط افتهیتوسعه  و شرفتهیپ

 و يتوسعه اقتصاد و شرفتیبه پ اندمقوله توانسته نیا يریکارگب وگسترده 
 زین رانیا يسازمان نظام پرستار ضرورت دارد که در نائل گردند، یاجتماع

مشکالت  مسائل و بتوان تا ردیصورت گ نهیزم نیا در يهدفمند قاتیتحق
 نیا يساز ادهیپ يبرا یعلم يها مدل و الگوها جادیا با و کرد ییشناسا را

 آن در يایمزا از يسازمان نظام پرستار يها رهیئت مدیه سطح در ندیفرآ
که  یقاتیتحق جینتا. توسعه همه جانبه صنعت درمان کشور استفاده نمود

 مطالعه قرار جامع مورد و انهیگراصورت واقعه ب را نانهیکارآفر يندهایفرآ
ي سازمان ها هیئت مدیره يها برنامه شبردیپ و یبه طراح تواند می دهند

 دیکمک نما نانهیکارآفر يندهایتکامل فرآ نهیزم رنظام پرستاري ایران د
 یقابل توجه درصد کشور، به رغم حضور ينظام پرستار سازمان در .]3[
خالء  حوزه سالمت، در ینیتوسعه کارآفر يبالقوه برا یانسان يها هیسرما از

 يواجرا یمشخص که بتواند با طراح یسازمان ساختار با يمراکز وجود
 ،یآگاه شینسبت به افزا یجیترو و یپژوهش ،یمتنوع آموزش يها برنامه
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 شدت احساس به دیاقدام نما نانهیکارآفر رفتار ياالق و زهیانگ جادیا
به سمت  ينظام پرستار يریگباتوجه به ضرورت جهت. شود می

 یبررس رابطه، نیاقدام درا نیمهمتر و نیاول رسد می نظر به ،ینیکارآفر
 ساختار با ینیکارآفر مراکز يراه انداز و یسازمان ینیکارآفر بر عوامل مؤثر

 مراکز نیا تیبا مأمور تناسباست که م ایوپو منعطف ،یعلم یسازمان
در حوزه  ینیتوسعه کارآفر يبرا الزم را طیشرا و شده باشد یطراح

  .]2[دیخدمات سالمت فراهم نما
که به بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی فرضیه یک 

  از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و، سازمانی پرداخته
ي رابطه تأیید شده است ولی با توجه به تأثیر سایر متغیرها براي دار معنی

تعیین اثر واقعی این متغیر بر کارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون 
. استفاده شده که باعث رد این فرضیه شده استچندگانه گام به گام 

ي با کارآفرینی دار معنی  یعنی در حضور سایر متغیرها این متغیر رابطه
ثر بر کارآفرینی مؤبنابراین ساختار سازمانی از عوامل . سازمانی ندارد

آیرلند و . ي سازمان نظام پرستاري ایران نیستها سازمانی در هیئت مدیره
قات خود دریافتند هنگامی که سازمان در محیط پویا و همکاران در تحقی

آن را به سمت کارآفرین شدن و ، متالطم قرار گیرد رقابت براي بقا
  .]19[ پذیرش ساختارهاي ارگانیک پیش خواهد برد

رابطه میان فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی  که به بررسیفرضیه دو 
ي رابطه دار معنی  استفاده شده واز ضریب همبستگی اسپیرمن ، پرداخته

تأیید شده است ولی با توجه به تأثیر سایر متغیرها براي تعیین اثر واقعی این 
متغیر بر کارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده 

یعنی در حضور سایر متغیرها این . شده که باعث رد این فرضیه شده است
بنابراین فرهنگ سازمانی . ي با کارآفرینی سازمانی نداردارد معنی  متغیر رابطه

ي سازمان نظام ها از عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در هیئت مدیره
همکاران بر روي تّأثیر فرهنگ  در تحقیقات موریس و. پرستاري ایران نیست

سازمانی بر کارآفرینی اجماع کلی وجود ندارد چرا که شواهد تجربی و عملی 
با این وجود باور کلی بر این است که یک فرهنگ . این زمینه کم است رد

ارزش آفرینی از  تواند از عناصري همچون توانمندسازي کارکنان، می کارآفرین
، انجام کار درست به جاي انجام ها توجه به ارزش طریق تغییر و نوآوري،

 .]10[مسئولیت کارکنان باشد درست کارها و تعهد و
رابطه میان سیستم تحقیق و توسعه و کارآفرینی  که به بررسیفرضیه سه 
  از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و، پرداختهسازمانی 

رها براي ولی با توجه به تأثیر سایر متغی ي رابطه تأیید شده استدار معنی
تعیین اثر واقعی این متغیر بر کارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون 

. ه شده استگام استفاده شده که باعث رد این فرضی چندگانه گام به
داري با کارآفرینی یر رابطه معنییعنی در حضور سایر متغیرها این متغ

ثر بر مؤبنابراین سیستم تحقیق و توسعه از عوامل . سازمانی ندارد
ي سازمان نظام پرستاري ایران ها کارآفرینی سازمانی در هیئت مدیره

در تحقیق انجام شده به این  1390ر سال د کاوسی و رحمتی. نیست
نتیجه رسیدند که سیستم تحقیق و توسعه هر چقدر کارآفرینانه تر باشد 

                                                                                               ]4[. تأثیر بیشتري بر کارآفرینی سازمانی دارد
رابطه میان سبک رهبري و کارآفرینی سازمانی  بررسی که بهفرضیه چهار 

ي رابطه دار معنی  است ابتدا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و
تأیید شده است ولی با توجه به تأثیر سایر متغیرها براي تعیین اثر واقعی 
این متغیر بر کارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون چندگانه گام به گام 

یعنی در حضور سایر . ده که باعث تأیید این فرضیه شده استاستفاده ش
بنابراین . ي با کارآفرینی سازمانی دارددار معنی  متغیرها این متغیر رابطه
ي ها ثر بر کارآفرینی سازمانی در هیئت مدیرهمؤسبک رهبري از عوامل 

میرزایی  در تحقیق انجام شده توسط. سازمان نظام پرستاري ایران است
این نتیجه به دست آمد که استراتژي  1385در سال  انی و مقیمیاهرنج

                                                                                .    ]11[ باشد می سازمانیبر کارآفرینی  سازمانی از عوامل تأثیرگذار
ي کارکنان و کارآفرینی ها رابطه میان ویژگی که به بررسیفرضیه پنج 

  از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و، پرداختهسازمانی 
یرها براي ت ولی با توجه به تأثیر سایر متغي رابطه تأیید شده اسدار معنی

تعیین اثر واقعی این متغیر بر کارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون 
. ه شده استرضیچندگانه گام به گام استفاده شده که باعث رد این ف

ي با کارآفرینی دار معنی  ر رابطهیعنی در حضور سایر متغیرها این متغی
ثر بر کارآفرینی مؤي کارکنان از عوامل ها بنابراین ویژگی. سازمانی ندارد

حق . ي سازمان نظام پرستاري ایران نیستها سازمانی در هیئت مدیره
ه خود به نتیجه در جامعه مورد مطالع 1387در سال  شناس و همکاران

ي کارکنان تأثیري بر کارآفرینی سازمانی ها مشابه رسیدند که ویژگی
 . ]8[ ندارد

رابطه میان استراتژي سازمانی و کارآفرینی  که به بررسیفرضیه شش 
  سازمانی است ابتدا از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده و

ر سایر متغیرها براي ي رابطه تأیید شده است ولی با توجه به تأثیدار معنی
ارآفرینی سازمانی از مدل رگرسیون تعیین اثر واقعی این متغیر بر ک

. چندگانه گام به گام استفاده شده که باعث تأیید این فرضیه شده است
ي با کارآفرینی دار معنی  یعنی در حضور سایر متغیرها این متغیر رابطه

کارآفرینی  عوامل مؤثر برز بنابراین استراتژي سازمانی ا. سازمانی دارد
در . ي سازمان نظام پرستاري ایران استها هیئت مدیره سازمانی در

از 1385در سال  میرزایی اهرنجانی و مقیمی تحقیق انجام شده توسط
ر بر کارآفرینی سازمانی نگتأثیرگذاري مستقیم متغییر استراتژي آینده

مات و محصوالت جدید، و از طریق استراتژي و با ارائه خد گیرند می نتیجه
توان کارآفرینی سازمانی  می ي جدیدها خلق تغییرات و جستجوي فرصت

  .]11[ را بهبود بخشید

  پیشنهادات1- 8
در ارتباط با شاخص ساختار سازمانی با توجه به نتایج آماري که از  -

باشد و ساختار سازمانی حاکم که ساختار بوروکراتیک عوامل مؤثر نمی
سلسله مراتب و قوانین و مقررات است باید نسبت  رسمی، مبتنی بر روابط

اقداماتی صورت  ها ي ساختار سازمانی در هیئت مدیرهها به اصالح ویژگی
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ي مستقل و رها نمودن ها اي که ضمن بها دادن به گروهپذیرد، به گونه
افراد خالق و نوآور از قوانین و مقررات دست و پاگیر، بستر الزم براي بروز 

ضمن  در. ندي اعضا در قالب ساختارهاي منعطف و پویا فراهم گرددتوانم
 از طریق غیررسمی، ها کاهش سلسله مراتب رسمی، هماهنگی فعالیت

  . رگیرد قرا ي جدید درسازمان مورد نظرها به ارائه ایده ترغیب اعضا
باید تالش نمایند  ها در ارتباط با شاخص تحقیق و توسعه هیئت مدیره -

کار بردي و در نظر گرفتن نتایج بلندمدت  م تحقیقات بنیادي وتا با انجا
اساس نیازهاي جامعه دست به تحقیق و پژوهش بزنند و  بر تحقیقات،

همچنین با انجام تحقیقات . خدمات را فراهم نمایند متناسب با این نیازها،
 أمان و با در نظر گرفتن نتایج بلند مدت تحقیقات،وتبنیادي و کاربردي 

                                                        . ودببه تحقیق و توسعه پرداخته 
اجازه  باید به اعضا ها در ارتباط با شاخص سبک رهبري هیئت مدیره -

 دهند تا آزاد باشند و رهبري دیگران را بر عهده بگیرند و همچنین مدیران
ند و کارها را به افراد خالق و ها مشارکت دهگیريباید افراد را در تصمیم

  . نوآور تفویض اختیار نمایند
ترین منبع سازمانی هستند که سازمان را باارزش منابع انسانی هر سازمانی، -

به علت  ها این منابع در هیئت مدیره. رسانند می در نیل به اهدافش یاري
نمودن براي کارآفرین . ماهیت کارشان از اهمیت بیشتري برخوردار است

نیاز به استقالل، . هاي کارکنان نیز کارآفرینانه باشدباید ویژگی ها هیئت مدیره
باید  ها هایی است که هیئت مدیرهویژگی مسئولیت پذیري از توفیق طلبی،

          . ریزي صحیح و منطقی نمایندبراي تقویت آنها در اعضاء برنامه
تعهد و ، باید ها مدیره هیئتدر  در ارتباط با شاخص فرهنگ سازمانی -

وفاداري کارکنان تقویت شوند و توجه مستمري به افراد، ساختارها و 
فرآیندها گردد و به افراد خالق و نوآور میدان داده شود تا فرهنگ کاري 

 همچنین حاکم نمودن اخالق،. آنها به صورت فرهنگی کارآفرینانه درآید
تعهد و وفاداري اعضاء و کاري اعتماد و باورپذیري؛ افزایش احساس  درستی،

   .دهد باید براي مشتریانش پرمعنی و باارزش باشد می که سازمان انجام
تالش  ها در ارتباط با شاخص استراتژي سازمانی باید هیئت مدیره -

بکاهند و به سمت  نمایند تا از جنبه تدافعی بودن و یا انفعالی بودن خود
تا با ، همچنین باید بکوشند. بردارندنگر گام گر و آیندهاستراتژي تحلیل

هاي جدید نگري به جستجوي فرصتها و آیندهتجزیه و تحلیل فرصت
مبتنی بر مفروضات استراتژي تحلیل گر و مهمتر از آن استراتژي آینده 

ي استراتژیک خود را در این راستا تدوین و اجراء ها نگر بپردازند و برنامه
 استراتژي آینده نگر و با ارائه خدمات جدید،همچنین از طریق . نمایند

توانند کارآفرینی سازمانی  می هاي جدیدخلق تغییرات و جستجوي فرصت
  . را بهبود بخشند
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