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ABSTRACT

Background & aim: Considering conducted studies on trust, health, and organizational
entrepreneurship along with the lack of study on relationships among these three important
organizational factors; present study aimed to survey correlations among organizational
health and trust and entrepreneurship of employees.
Methods: This study was a correlational survey. The statistical population included 180
employees of Hamedan district and province health centers who were studied by
questionnaire using census method. 122 of the completed questionnaires were reliable.
Robbins and Coulter standard questionnaire with 22 questions was used to measure
entrepreneurship variant and for the organizational trust and health a researcher-made
questionnaire with 30 questions was administered. Reliability and validity were measured on
the basis of Cronbach’s alpha and panel of experts. The collected data were analyzed by
Pearson correlation coefficient, T test and regression analysis using SPSS software.
Results: The results of the study show that there are positive significant relationships
between organizational trust and organizational health as well as the organizational health
and entrepreneurship. However, no significant relationship was found between organizational
trust and entrepreneurship.
Conclusion: Regarding the results of the study, some comments were given to managers to
improve entrepreneurship through increasing organizational trust; with the hope to open new
opportunities for further studies.
Keywords: Organizational Health; Entrepreneurship; Organizational Trust; Health; Hamedan.
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کارکنان کارآفرینیوسالمت سازمانی ، رابطه بین اعتماد سازمانیبررسی 
92-93همدان در سال بهداشت شهرمرکزمعاونت و 
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مقدمه
پـی درهـایی کـه  سـازمان برايسازمانیکارآفرینی

واسـت اساسـی یک نیـاز ، هستنداثربخشیوکارآیی
شدتبهآموزشیوي فرهنگیهاسازمانازبسیاري

سـازمانی کـارآفرینی رویکردهايوهاروشدنبالبه
همـه زمـانی امکـان پـذیر     و البتـه ایـن  )1(باشـند  می
ي مختلـف در سـازمان   هاباشد که اعتماد در جهتمی

در جریان بوده و سـازمان از جـوي سـالم برخـوردار     

جهـت  یـک سـازمان  و نکته حـائز اهمیـت اینکـه   باشد
رسیدن به سالمت سازمانی نیز نیازمنـد برخـورداري   

ــود    ــد ب ــدگی خواه ــی آفرینن ــوي .)2(از ویژگ از س
سـازمان  ، دیگربراي دستیابی به نتایج اعتماد سـازمانی 

انگیــزش و ، مولــد بــودن، نــوآورينیازمنــد افــزایش 
بهپایینفراینديلزوماًهادر سازمانکه استخالقیت

کارآفرینی سازمانی اصلیباال بوده و در حقیقت هستۀ
. ایــن درهــم تنیــدگی و )2(دهنــدمــیرا نیــز تشــکیل

چکیده
سالمت و کارآفرینی ، با توجه به بررسی سوابق کارهاي بسیار انجام شده در خصوص اعتماد، مطالعه حاضر:هدفوزمینه

وجود خالء در رابطه با بررسی همزمان رابطه این سه متغیر مهم سازمانی و با هدف تبیـین رابطـه   سازمانی و در عین حال
سالمت سازمانی و کارآفرینی کارکنان انجام شده است. ی، اعتماد سازمان

کارکنان معاونت و نفر از180جامعه آماري پژوهش شامل .استبودههمبستگی-پیمایشی، حاضرتحقیقروش:کارروش
بود که همه آنها به روش سرشماري بوسیله پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتنـد کـه از ایـن    شهر همداناداره بهداشت 

22. به منظور سنجش متغیر کـارآفرینی از پرسشـنامه اسـتاندارد    انتخاب گردیدپرسشنامه معتبر جهت بررسی 122تعداد 
سـوالی اسـتفاده   30شنامه هاي محقق سـاخته  الی رابینز و کالتر و براي متغیر اعتماد سازمانی و سالمت سازمانی از پرسوس

و اطالعـات  استدهشگیرياندازهتست خبرگان و ضریب آلفاي کرونباخحسبربحاضرپژوهشدرشد. روایی و پایایی
مـورد  SPSSو تحلیل رگرسیون بوسیله Tآزمون ، هاي آماري ضریب همبستگی پیرسونبدست آمده با استفاده از روش

قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل 
میان متغیر اعتماد سازمانی و سـالمت سـازمانی و همچنـین میـان دو متغیـر      کهنددادنشانبدست آمدهنتایج:هایافته

سالمت سازمانی و کارآفرینی رابطه مثبت معنی داري وجود داشته ولی بین اعتماد سازمانی و کارآفرینی رابطه معنی داري 
یافت نشد. 

بـه پیشـنهاداتی ازمانیسـ بهبود کـارآفرینی از طریـق افـزایش اعتمـاد     براي، با توجه به نتایج تحقیقانپایدر:گیرينتیجه
، تحقیقجهتجدیدهاییزمینهکنندهفراهمنیزکه امید است راهگشاي مسائل مربوط به این حوزه وگردیدارائهمدیران

گردد.بیشترکارشناسیوتوجه
همدان، بهداشت، اعتماد سازمانی، کارآفرینی، سالمت سازمانی:کلیديهايواژه
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ي چند متغیـره  هاپیچیدگی گواهی بر ضرورت بررسی
ــژوهش  ــوص پ ــانی در خص ــوم انس ــا در عل ــز ه و نی

، کننده علت بررسی رابطه بین اعتماد سـازمانی هتوجی
سالمت سازمانی و کارآفرینی از دیدگاه افرادي است 

.دهندمیکه مهمترین منابع سازمانی را تشکیل
بررســی ادبیــات ســازمانی نشــان داده همــانطور کــه 

خـود را بـه   ، از یک مرحلـه از چرخـه حیـات   هاشرکت
، بـراي زنـده مانـدن   ، دهنـد میمرحله بعدي حرکت

ناچار به اغلب، و تحریک رشد، دستیابی به سودآوري
ي نوآورانـه هـا ي خود و ایجاد قابلیـت هااصالح مهارت

اســاس ایجــاد و گردنــد و کــارآفرینی ســازمانیمــی
. طبـق نظـر  )3(اسـت هـا برداري از ایـن قابلیـت  بهره

تغییـر و  ، کارآفرینی پروسه پویاي ماموریـت 1کوراتکو
در حقیقت کارآفرینی سازمانی لزومـاً .)4(استایجاد 

.)5(خطر و سطح باالیی از عدم قطعیت استمستلزم

)6(مضامین کارآفرینی سازمانی.1نمودار 

باالیی از کارآفرینی نکته کلیدي براي حفظ سطح نسبتاً
بــه درك ماهیــت اساســی از در داخــل یــک ســازمان

ذاتـی کـارآفرینی   شناخت پتانسـیل ، تجربه کارآفرینی
همه کارکنان و ایجاد محیط کاري که به کارکنان اجازه 

و)7(بروز استعدادهاي نهفتـه را بدهـد بسـتگی دارد   
ي کارآفرینی به طور گسـترده اي  هاکاربرد استراتژي

مشکالت مربـوط بـه عملکـرد    براي حل مساله رشد و
ي کسب و کار بسیار رقابتی براي هااقتصادي در محیط

از سـوي دیگـر در   .)8(شـود میازمانی توصیهثبات س
ــوذ ــت از نف ــارآفرینی  حمای ــر ک ــه اي ب ــاد رابط اعتم

ي هـا دهد که اعتماد به نفع فرصتمینشان، سازمانی
گیـري  ساختن آن به فرایند تصـمیم سازمان براي قادر

کـه بـه نوبـه خـود باعـث هوشـیاري       ، اکتشافی اسـت 

1 Kuratko

گـردد میي خارجیهابیشترسازمان نسبت به محرك
. مطالعات انجام شده در رابطه با اعتمـاد در واقـع   )9(

نظریـه پـردازان   .)10(آغاز شده اسـت  1970در سال 
براي چند دهه در مورد اهمیـت اعتمـاد بـه    سازمانی

، نظریه پردازانی مانند مک گرگورنوشتن پرداختند و
آرگـریس از ایـده اهمیـت اعتمـاد سـازمانی      لیکرت و

مرور مقاالت .)11(کرده اند درمطالعات خود حمایت 
کـه  منجر شـد به اینموجود در مورد تعریف اعتماد 

اعتماد تمایل افراد یا گروه به حساس شدن به طـرف  
، دیگر بر پایه اعتمادي اسـت کـه طـرف دوم نیکخـواه    

دو بعــد .)12(صــادق و صـریح اسـت  ، توانـا ، مطمـئن 
اعتماد سازمانی عبارت از اعتماد بین فـردي و اعتمـاد   

وجـود اعتمـاد در اشـکال شخصـی و     .به سازمان است
و 3و مک نایـت همکاران، و 2اتکینسونسازمانی توسط

تایید شده است که همکاران و 4دگالفور)13(همکاران 
اعتمـاد اسـتراتژیکی را نیـز بـدان     و همکـاران دگالفور

ها نشان دهنده اهمیـت  نتایج بررسی.)14(افزوده اند
هاي امـروزي و تـاثیر آن در  عامل اعتماد در سازمان

). در 15(بهبود عملکرد و اثـر بخشـی سـازمانی اسـت    
حقیقت عنصر نـامرئی نگهدارنـده سـالمتی ارتباطـات     

). از سوي 10(افقی و عمودي در سازمان، اعتماد است
ان یکی دیگـر از تودیگر وجود اعتماد به سازمان را می

). اعتمـاد و سـالمت   12(دانستنتایج سالمت سازمانی
ها هستند. اعتماد به عنوان اساس دو جنبه مهم سازمان
کننـد،  یی که به خوبی عمل میهاحساس براي سازمان

سـالمت در  ، مشخص شده اسـت و بـه طـور مشـابه     
ارتباط با تـاثیر سـازمان و موفقیـت اسـت. کارکنـان و      

خواهنـد کـه در   خدمات سازمانی فضایی میمتقاضیان 
). 12(آن روابط بین فردي قابل اعتماد و سـالم اسـت  

هاي سـالم داراي جـوي مطلـوب و    در حقیقت سازمان
سالم بوده و موجبات انگیزش و عالقمندي بـه کـار را   
در کارکنان سازمان فراهم کرده و از ایـن طریـق اثـر    

2 Atkinson
3 Mcknight
4 Galford

چهارمضمون کارآفرینی 
سازمانی

رقابت 
تهاجمی

فعالیتهاي 
پیشتازانه

ریسک  
پذیري

نوآوري 
باال
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دیگـر جـو   برنـد و از طـرف  بخشی سازمان را باال مـی 
سازمان سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشـتر و روحیـه   

هـایی  سـازمان 1از نظر مایلز).16(شودباالي آنان می
که سالمند، موجب افزایش اعتماد و روحیه خوب شده 
و در نتیجه باعث افزایش اثربخشی و کارایی کارکنـان  

سازمانی، مـرتبط  سالمت). اگرچه17(گردندخود می
و هاکارکنان است اما به مرور آن را به واژهبا سالمت 

فرآیندهاي دیگري همچون اعتماد سازمانی ربط داده 
سـالمت درجـه اثباتبرايتکنیکیابزار). یک18(اند

1 Miles

رابطه بازوجودتمیزوسازمان، تشخیصدرسازمانی
است.کارکنانومدیرمیانمتقابلاعتمادبرمبتنیو

اعتمـاد میـان  باتوأمومتقابلمثبت، رابطههمچنین
درراسـازمانی سـالمت توانـد مـی ذینفعانبامدیر

هاي تحقیقات و بررسی.تضمین نمایدترکالنسطحی
اولیه بر اساس پرسشـنامه سـالمت سـازمانی هـوي و     

هـاي سـازمان   فیلدمن نشان دادند که هر قدر پویایی
سالمتر باشـد درجـه اعتمـاد کارکنـان بـه مـدیر، بـه        

).19(گرددهمکاران و به خود سازمان بیشتر می

)13(. ابعاد اعتماد سازمانی2نمودار 

)19(سطوح سالمت سازمانی.3مودار ن

اعتماد سازمانی

اعتماد بین فردي

افقی
)اعتماد بین کارکنان به یکدیگر(

عمودي
)اعتماد بین کارکنان و مدیر(

اعتماد موسسه اي

اعتماد به ساختارها و پردازشهاي خوب

اعتماد به صالحیت فناوري سازمان

اعتماد به استراتژیهاي سازمان

سطوح سالمت سازمانی

فنی
)تولید کننده محصول سازمان(

تاکید علمی
مرتبط با تاکید (

بر یادگیري 
واهداف سطح باال 
و محیط منظم و  
جدي و اعتماد به 
توان کارکنان به 

)موفقیت

روحیه
وجود حس (

دوستی، باز 
بودن و 
اعتماد و 
اطمینان 
متقابل 
)کارکنان

اداري
میانجی و کنترل کننده تالشهاي داخلی سیستم و مرتبط با تالش 

مدیر جهت یافتن راههاي توسعه اعتماد ، تالش و هماهنگی 
کارکنان

مالحظه گري 
یا رعایت

روابط شغلی (
همراه با اعتماد 

متقابل، و  
احترام از سوي 

)مدیر

ساختار بنیادي 
یا ساخت دهی

مرتبط با رفتار (
وظیفه مدار و 
موفقیت مدار 

)مدیر

حمایت منابع
قابلیت(

حصو ل  
راحت 

)وسایل کار

نفوذ مدیر
توان نفوذ (

)در مافوق

نهادي
)حلقه اتصال سازمان و محیط(

تمامیت و 
یگانگی  
سازمانی

حفظ رابطه (
محیطی و 

حفظ یگانگی  
و تمامیت 

)برنامه
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فقدان اعتماد بین کارکنان سـازمان و همکاران 1الیدن
سـالمت ســـازمانی بـه شـمار     ف ي ضـع هارا از نشانه

را بـراي سـالمت   ویژگـی 10و میلرز )20(اندآورده
شـامل کـانون   هـا سازمانی مطرح کرده است. ویژگی

اسـتفاده  ، بهترین مساوات قدرت، کفایت ارتباط، هدف
سـازگاري و  ، استقالل، نوآوري، روحیه، انسجام، از منبع

.)21(باشندمیکفایت حل مشکل
هـاي اخیـر تحقیقـات بسـیاري در     در سالنظر به اینکه

ي هـا خصوص اعتماد سازمانی و ارتبـاط آن بـا مولفـه   
ــوص    ــا در خص ــت ام ــه اس ــورت پذیرفت ــاگون ص گون
بررسی رابطه سه متغیر اعتماد و سـالمت سـازمانی و   

کارآفرینی بطور همزمان تحقیقی یافت نشده است. 
سالمت سازمانی در خصوص رابطه اعتماد سازمانی و

سـازمان یـک قدرهرکهرسیدنتیجهاینبه2نسفیت
قابلاطالعاتمبادلهدریعنی، داشته باشدسالمیجو

وانعطـاف قابلیـت همچنـین داراي وباشـد اعتمـاد 
، بـوده داراي یگـانگی وتغییـرات ایجـاد بـراي خالقیت

کارکنـان آن ، داشته باشدتعهدخوداهدافبهنسبت
بهـره شـغلی خشنوديازمیزانهمانبهنیزسازمان

در تحقیــق خــود در زمینــه 3مــایلر.)22(گیرنــدمــی
سالمت سازمانی همبستگی مثبـت بـین سـطح اعتمـاد     

و سازمان با ادراك آنهـا از  همکاران، به مدیر، دبیران
نیـز 4میشل، بارنز.)23(سالمت سازمانی را نشان داد

ومدارس راهنمـایی سازمانیسالمترابطهبررسی
گیريتصمیمدردبیرانمشارکتواطمینانواعتماد
مـدیران بـه دبیـران بـین اعتمـاد  کـه گرفـت نتیجه

.)24(داردوجـود رابطـه سـازمانی سالمتومدرسه
دیگـري کـه بـه بررسـی     در مقاله،همکارانشریفی و 

رابطه ابراز وجود و اعتماد سازمانی با سالمت روانی و 
داد کـه ابـراز   نشـان  سالمت فیزیک پرداخته شد نتایج

ي آنهـا  هـا و خـرده مقیـاس  ، وجود و اعتماد سـازمانی 

1 Lynden
2 Fitness
3 Miler
4 Barnes & Michel

جسمی کارکنان اسـت وسالمت روحی کنندهبینیپیش
تحقیقـات سـازمانی سـالمت مـورد کـل در در.)25(

بـر ایـن  داللتهمگیکهگرفته استانجاممتعددي
ییهـا سـازمان ، سـالم يهاسازمانکهدارندموضوع
،دارنـد قرارباالییدر سطحابعادهمهدرکههستند

بینرامعناداريرابطهشدهانجاممطالعاتهمچنین
، اعتمـاد چونمتغیرهاییوسویکازسالمت سازمانی

رهبرييهاسبک، کارکناناثربخشی، روحیهواطمینان
ي هـا یافتـه ).25-30(دهدمینشاندیگرسوياز... و

، ادراك از معلمـان نشان دادنـد کـه بـین    مایلرتحقیق 
همکاران و مدرسه ، سالمت سازمانی و اعتماد به مدیر

ــی  ــتقیم و معن ــتگی مس ــود داردهمبس . )23(داري وج
رابطــه بــین ســالمت ســازمانی مــدارس راهنمــایی و  

گیري دبیـران  اعتماد و اطمینان و مشارکت در تصمیم
است که نتایج تحقیق نشـان  ي بارنزعنوان رساله دکتر

بین اعتماد مدیران به دبیران و سالمت داده است که 
که این رابطه در کار ، )24(سازمانی رابطه وجود دارد

نیزمـورد تاییـد قـرار گرفـت    همکـاران زاهد بابالن و 
تحقیق دیگري در خصوص تاثیر اینکه آیا اعتمـاد  .)12(

تواند کـارآفرینی را بـاال   میدر روابط درون سازمانی
داري بـین اعتمـاد   معنـی هـیچ ارتبـاط   ، ببرد نشان داد

ــه ــدارد و   رابط ــود ن ــازمانی وج ــارآفرینی س اي و ک
دهد کـه رابطـه علـت و معلـولی     مشاهدات نشان می

قابل توجهی در هـر دو جهـت بـا توجـه بـه اعتمـاد و       
ــدارد  ــود ن ــازمانی وج ــارآفرینی س ــق .)9(ک در تحقی

انجــام دیگــري کــه توســط طــاهري الري و همکــاران
داري بـین  باط مثبت و معنـی ارتگرفت نتایج نشان داد

کاوســی و . )31(هــر ســه متغیــر تحقیــق وجــود دارد
در بررســی رابطــه بــین ســرمایه اجتمــاعی همکــاران 

ي اجتماعی و هنجارهـا  هاي بین افراد و شبکههااتصال(
آید) با توسـعه  میو اعتمادي که در نتیجه آنها بوجود

بین کارآفرینی به این نتیجه رسیدند که رابطه آماري 
یـک الگـوي خطـی و    به» توسعه کارآفرینی«و» اعتماد«

نزدیک است و هر چه افراد از اعتماد بیشتري مستقیم
بــه همــان انــدازه در ، نســبت بهــم برخــوردار باشــند
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نقـش و اثـر بیشـتري مشـاهده    » توسعه کـارآفرینی «
زارع و همکاران در تحقیقی تحت عنـوان  .)1(شودمی

ــناخت  « ــل روانش ــین عوام ــه ب ــازي  رابط ــد س ی توانمن
کارشناسان و کار آفرینی سازمانی در سازمان تربیـت  

نشـان دادنـد کـه بـین احسـاس اعتمـاد       » بدنی کشور
کارشناســان و کــارآفرینی ســازمانی ارتبــاط مثبــت و  

بـا تحقیـق   هـا . ایـن یافتـه  )32(داري وجـود دارد معنی
که )26(و همکاراننوروزي، )33(همکارانفراهانی و 
عوامل روانشناختی توانمند سازي کارکنـان  رابطه بین 

بررسـی قـرار داده بـود    با عملکرد سازمانی را مورد
وو همکـاران، ر این زمینه آدونیسیدهمخوانی دارد.

داري را بین اعتمادرابطه معنیهمکارانواسکینرجان
هـاي  یافته.)33،32(وکارآفرینی سازمانی نشان دادند

رابطه سبک تفکر و کارآفرینی تحقیق دیگري در زمینه
ي علوم هامدیران با سالمت سازمانی کارکنان دانشگاه

نشان داد که بین کارآفرینی و سـالمت  پزشکی کشور
سازمانی رابطـه وجـود دارد یعنـی بـاال رفـتن میـزان       

تواند منجر به افزایش میـزان سـالمت   میکارآفرینی
.)34(سازمانی گردد 

مفهـومی مـدل همچنـین وتحقیقبا توجه به پیشینه
ــه ــژوهش بصــورتســؤاالت، شــدهارائ ــرپ ــه زی ارائ

:شودمی
بین اعتماد سازمانی و سالمت سـازمانی رابطـه   آیا -1

؟داري وجود داردمثبت معنی
کارآفرینی رابطه مثبـت  بین اعتماد سازمانی و آیا -2

؟داري وجود داردمعنی
مثبتبین سالمت سازمانی و کارآفرینی رابطهآیا -3

؟وجود داردداريمعنی

روش کار
منظـور بـه کـه اسـت همبستگینوعازپژوهشاین

ســالمت ســازمانی و ، اعتمــاد ســازمانیتبیــین رابطــه
در معاونـت و  کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان

انجـام 92-93در سـال  اداره بهداشت شـهر همـدان  
نظـر ازوکاربرديهدفنظرازتحقیق.استگرفته

طـور بـه اسـت و توصـیفی اطالعاتگردآوريهنحو
سـواالت کـه استآماريجامعرویکردمشخص یک

و1»شـده مشاهده«متغیرهاي بینروابطبهمربوط
از طریــق ایــن آزمایــد.مــیرا2»مکنــون«متغیرهــاي

رانظرييهامدلبودنقبولقابلتوانمیرویکرد
يهـا متغیراکثرآنجا کهازوآزمودخاصجوامعدر

یـا مکنـون صـورت بـه مدیریتیتحقیقاتدرموجود
ایـن ازاسـتفاده ضرورتلذا، پنهان هستندوپوشیده

).35(شدخواهدبیشترروزبهروزهامدل
هـا فرضیهآزمونومتغیرهابینرابطۀجهت بررسی

ي آمـاري  هااطالعات بدست آمده با استفاده از روش
و تحلیـــل tآزمـــون ، ضـــریب همبســـتگی پیرســـون

مورد تجزیـه و تحلیـل   SPSSبا استفاده از رگرسیون
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــنجش متغی ــت س ــارآفرینی از جه ک

سوالی رابینز و کالتر و بـراي  22پرسشنامه استاندارد 
سـالمت سـازمانی از   سنجش متغیر اعتماد سازمانی و

سوالی استفاده شد. 30ي محقق ساخته هاپرسشنامه
از تسـت خبرگـان   سـؤاالت روایـی سـنجش منظوربه

حسـب  بـر هـا پرسشنامهپایائیاستفاده شد و ضرایب
. بـدین  گردیـد گیـري ضریب آلفاي کرونبـاخ انـدازه  

نفـر جهـت   36شـامل  اولیهنمونهترتیب که ابتدا یک
استفادهباسپسوپرسشنامه انتخاب شدآزمونپیش

میـزان ، پرسشـنامه ازآمـده دسـت بـه يهادادهاز
آلفاي هر یک از متغیرهـا بوسـیله نـرم افـزار     ضریب

بـراي متغیـر   961/0ترتیـب:  بـه کـه شـد محاسـبه 
ــازمانی ــارآفرینی س ــالمت  976/0، ک ــر س ــراي متغی ب

اعتماد سازمانی بدست براي متغیر953/0و سازمانی
ازپرسشـنامه کـه دهنـد مـی نشـان اعـداد . اینآمد

الزماز پایـایی دیگـر عبـارت بـه واعتمـاد قابلیـت 
.استبرخوردار

، ازکلیه مدیرانبودعبارت پژوهشاینآماريجامعه
کارکنــان ثابــت و قــراردادي وکارشناســان، معــاونین

درشـاغل بـاالتر ودیـپلم تحصـیلی داراي مـدرك 

1 Observer
2 Latent
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تابعـه واحـدهاي وسـازمان ستاديوفینواحدهاي ص
معاونـت و مرکـز بهداشــت شـهر همــدان بـه تعــداد     

در این مراکز مشغول بـه  92-93در سال نفر که180
در میان تمام کارکنـان  هاپرسشنامهخدمت بودند که

توزیع گردیـد کـه از ایـن تعـداد     سرشماريبه روش 
مورد بود.122آوري شده معتبرهاي جمعپرسشنامه

هایافته
هاي پژوهش ابتدا از طریـق ضـریب   براي تحلیل داده

ــاط و    ــوع ارتب ــخیص ن ــراي تش ــون ب ــتگی پیرس همبس
همبستگی متغیرهاي مورد بررسی اقـدام گردیـد کـه    

بـین دو  675/0نتایج آزمون به ترتیب بیانگر ضـریب  
ضـریب  ، متغیر اعتمـاد سـازمانی و سـالمت سـازمانی    

مچنین میان سالمت سازمانی و کارآفرینی و ه262/0
ــریب  ــازمانی و  145/0ض ــاد س ــر اعتم ــان دو متغی می

میان متغیرهاي مورد ،کارآفرینی بود. با توجه به نتایج
بررسی ارتباط مثبت وجود داشت لـذا بـراي سـنجش    

یکـدیگر ي ارتباط میان متغیرها و تاثیر آنها بردارمعنی
از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

تحقیـق و بررسـی رابطـه میـان     سـواالت با توجـه بـه   
متغیرهاي تحقیق از طریق تحلیل رگرسـیون دریافتـه   
شد که متغیر اعتمـاد سـازمانی بـر سـالمت سـازمانی      

ي دارد. همچنـین بـا آزمـون    دارمعنـی تاثیر مثبـت و  
سالمت سازمانی بر روي کـارآفرینی  ارتباط در متغیر

کشف شـد. در مـورد ارتبـاط    دارمعنیرابطه مثبت و
دو متغیر اعتمـاد سـازمانی و کـارآفرینی رابطـه     میان
ي یافت نشد.دارمعنی
بین اعتماد سازمانی و سالمت سـازمانی  آیا اول:سؤال

؟رابطه مثبت معنی داري وجود دارد

متغیر وابسته: سالمت سازمانی.1جدول

اعتماد 
سازمانی

تحلیل رگرسیون بین متغیر اعتماد سازمانی و سالمت 
سازمانی

ضریب 
مقدار استاندارد

)t(

سطح 
يدارمعنی

Sig.

سطح اطمینان 
95%

باالییپائینیBetaبتا 
675/0592/6001/0569/0067/1

ي در متغیـر اعتمـاد   دارمعنـی سـطح  (sig)از آنجا که 
توان نتیجه گرفت می، باشدمی05/0سازمانی کمتر از 

رابطـه  که بین اعتمـاد سـازمانی و سـالمت سـازمانی     
اول مورد تاییـد  سؤاللذا ،مستقیم و مثبت وجود دارد

درصد95لذا با توجه به سطح اطمینان گیرد.قرار می
توان گفت میان اعتماد سازمانی و سالمت سازمانی می

و مثبت وجود دارد و بـر ایـن اسـاس    دارمعنیرابطه 
گیرد.وجود رابطه میان دو متغیر مورد تایید قرار می

بــین اعتمــاد ســازمانی و کــارآفرینی آیــا دوم:ســؤال
؟داري وجود داردرابطه مثبت معنی

متغیر وابسته: کارآفرینی.2جدول

اعتماد 
سازمانی

اعتماد سازمانی و کارآفرینیتحلیل رگرسیون بین متغیر
ضریب 
مقدار استاندارد

)t(

سطح 
يدارمعنی

Sig.

سطح اطمینان 
95%

باالییپائینیBetaبتا 
145/0281/1204/0072/0 -334/0

ي در متغیـر اعتمـاد   دارمعنـی ) سـطح  sigاز آنجا که (
ضـریب رگرسـیون   ، باشدمی05/0سازمانی بیشتر از 

توان در مـورد  باشد و نمینمیدارمعنیبدست آمده 
ان نرابطه اعتماد سازمانی و کارآفرینی در سطح اطمی

دوم مـورد تاییـد   سواللذا ، درصد اظهارنظر کرد95
95بنابراین با توجه به سـطح اطمینـان   گیرد.قرار نمی

ــی  ــد م ــازمانی و   درص ــاد س ــان اعتم ــت می ــوان گف ت
وجـود نـدارد و بـر ایـن     دارمعنـی کارآفرینی رابطـه  

.ددگراساس عدم وجود رابطه تایید می
بـین سـالمت سـازمانی و کـارآفرینی     آیـا  سوم:سؤال

؟وجود داردداري رابطه مثبت معنی

متغیر وابسته: کارآفرینی.3جدول

سالمت 
سازمانی

تحلیل رگرسیون بین متغیر سالمت سازمانی و 
کارآفرینی

ضریب 
مقدار استاندارد

)t(

سطح 
يدارمعنی

Sig.

سطح اطمینان 
95%

باالییپائینیBetaبتا 
262/0122/2038/0010/0351/0
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ي در متغیـر سـالمت   دارمعنـی ) سطح sigاز آنجا که (
توان نتیجه گرفت می، باشدمی05/0سازمانی کمتر از 

گـذارد و  که سالمت سازمانی بر کارآفرینی تاثیر مـی 
توان نتیجـه گرفـت کـه    میBetaبه دلیل مثبت بودن 

تاثیر اعتماد بر روي سالمت سازمانی بصورت مستقیم 
ـ  اول مـورد تاییـد قـرار    سـؤال لـذا  ، باشـد یو مثبت م

درصد 95بنابراین با توجه به سطح اطمینان گیرد.می
توان گفـت میـان سـالمت سـازمانی و کـارآفرینی      می

و مثبت وجود دارد و بـر ایـن اسـاس    دارمعنیرابطه 
گیرد.وجود رابطه میان دو متغیر مورد تایید قرار می

بحث
ــاد    ــین اعتم ــه ب ــین رابط ــژوهش تعی ــن پ ــدف از ای ه

سـالمت سـازمانی و کـارآفرینی از دیـدگاه     ، سازمانی
بهداشت شـهر همـدان بـود.    مرکزکارکنان معاونت و

بـه طـور   ، ي پژوهش نشان دادهاهمان گونه که یافته
ي بـا  دارمعنـی اعتمـاد سـازمانی رابطـه مثبـت و     کلی

تـر نتـایج  به صـورت مشـخص  .سالمت سازمانی دارد
متغیر اعتمـاد  که میان دادنشانتحقیقمدلازحاصل

ي دارمعنیسازمانی و سالمت سازمانی رابطه مثبت و
وجود دارد و همچنین میان دو متغیر سالمت سازمانی 

ي وجود داشته ولی دارمعنیو کارآفرینی رابطه مثبت 
ي دارمعنـی بین اعتماد سازمانی و کـارآفرینی رابطـه   

، )23(مـایلر يهـا بـا یافتـه  نتیجـه که ایـن یافت نشد
نـوروزي ،)24(میشـل بـارنز ، )37(و همکاران1تاناس

آغاسیو،)29(عزیزي، )28(نادري، )27(آقایی،)26(
زاهد بابالن و و)25(همکارانشریفی و ، )30(کرمانی

ــاران ــن خصــوص همخــوانی دارد.)12(همک در در ای
نتایج کارآفرینی نیزخصوص رابطه سالمت سازمانی و

ــازمانی   ــالمت س ــه س ــان داد ک ــت و  نش ــه مثب رابط
ي با کارآفرینی داشته کـه ایـن یافتـه بـا کـار      دارمعنی

دیگرکیـت  ، )34(حقیقت جـو و همکـاران  افرادي چون
مطابقت دارد. البته بین اعتماد سازمانی و )36(دیوس

ي کشـف  دارمعنـی کارآفرینی بصورت مستقیم رابطه 

1 Tanase

يهـا نشان ساخت که یافتهخاطربطور کلی باید.نشد
اهمیـت دارايمفهومیاهمیتبرعالوهپژوهشاین

وجـه تمـایز پـژوهش حاضـر بـا      .هستندنیزکاربردي
، ي انجــام گرفتـه در ایـن خصــوص  هـا پـژوهش سـایر 

ــري    ــد متغی ــط چن ــی رواب ــین  بررس ــاملی در ب و تع
هر یک به دلیـل اهمیـت زیـاد در    متغیرهایی است که

ها مورد توجه پژوهشـگران  حوزه روابط سازمانی سال
ــوده کــه تکــرار  هــادر عرصــه ي مختلــف ســازمانی ب

ي انجام گرفته در این خصوص گـواهی بـر   هاپژوهش
یی از این دسـت هااین ادعا است. در حقیقت پژوهش

زمینه تاثیر متقابل رفتارهاي سـازمانی  دررامادرك
ي هـا چنین بررسیءبخشیده و خالارتقایو جو سازمان

اي پیچیـده  بخش آن در دنیتعاملی و توجه به نتایج اثر
ــار ســازمانی را خاطر ــد مــینشــان ســاخته ورفت توانن

راهگشا باشند.

نتیجه گیري
رفتـار دهـد کـه ترغیـب   مـی نشـان این مطالعهنتایج

مسـتقیم طـور بـه کارکنـان درسـازمانی کارآفرینی
گونـه ایـن تشـویق بـراي ، بنابراین.نیستپذیرامکان

ي هـا زمینـه پیشبایدسازمانیيهامحیطدررفتارها
. کـرد مـدیریت وتقویـت رانهـا آوشناختراهاآن

وسالمت، شدپژوهش بررسیایندرکهطورهمان
بـر اثرگـذار ومهـم زمینـۀ پیشدوسازمانیاعتماد
مباحـث سـالمت و   کارآفرینی سازمانی هسـتند. رفتار

محدود و منحصـر بـه مـدیران    اعتماد سازمانی صرفاً
امی منابع انسـانی نیسـتند بلکـه کلیـه مـدیران در تمـ      

بخش بــه اهــداف ســطوح جهــت دســتیابی کــارا و اثــر
سازمانی و نیز انسانی نیازمند توجه به چنـین مسـائلی  

، اعتمـادآفرینی ي پیشنهاديهاروشباشند. ازجملهمی
راکــه ســازمان اســتییهــا روشکــارگیريبــه
مهـم امـر دوگـرو دراینوسازندپذیرتربینیپیش
هرگونهرفعدیگرقانونمندي. روشوشفافیت:است

متقابـل احتـرام «سـاختن نهادینـه ، و سرانجامتبعیض
سـازمان  ، جهت دستیابی به اثرات اعتمـاد .است» اصیل
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ازدرصـدي ، هـا مخالفت، هاکاهش ناسازگارينیازمند
اندازه همانبهوپیوستگیعدموسازمانتركقصد

، خالقیــتوانگیــزش، بــودنمولــدافــزایشنیازمنــد
، دانشتخصصمطابق باگزینش و بکارگماري کارکنان

یی که در هااعتماد بین دو طرف در محیط، آنهاتجربه
، شـوند آزادانـه بـه اشـتراك گذاشـته مـی     هاآن ایده

تـوان گفـت   مـی کلیبطوربودن و حمایتگري است.باز
مهم براي حرکت و پویـائی در یـک   ي هایکی از معرف

سازمان سالم وجـود جـو سـازمانی مطلـوب و حسـن      
گیـر  ي تصـمیم هاهي پائین دستی به ردهااعتماد واحد

است و وجود یک جـو سـازمانی مطلـوب در سـازمان     
تواند به کارکنان کمک نماید تا با خالقیت خـود در  می

و هـا تصمیمات سازمانی دخالت کنند و فارغ از دستور
یشــان هاقــوانین تکــراري و مــنظم بــه بــروز خالقیــت

تواند جو سازمانی خاصی را بپردازند. هر سازمانی می
دارا باشد که اگر همساز با اهداف و نقش و انتظـارات  

تواند مشکل ساز و کارکنان و مخاطبان خود نباشد می
.)36(وري سازمانی شودباعث عدم بهره

کـه در طـول دو   آموزش کارآفرینی است ، نکته آخر
، سیاسـتمداران ، هـا دهه اخیر توجه بسیاري از دانشـگاه 

را جلب کـرده اسـت و   هادانو اقتصادهاتکنولوژیست
رد وبینی کارآفرینی به شدت منقش آموزش در پیش

مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 
ش ارزدر آمـوزش کـارآفرینی مهـم و بـا     هادانشگاه
ــایی مــیچــرا کــه آنهــا، هســتند تواننــد انگیــزه و توان

التحصیالن خـود را افـزایش دهنـد و در کنـار آن     فارغ
ــات  ــایر موسس ــگاهی نیزس ــد غیردانش ــی توانن ــا م ب

ي عملـی بـراي مفهـوم تئـوري     هاآوردن بینشفراهم
در آمـوزش کـارآفرینی مـوثر    ،ي آموزشـی هارشته

ــوص  ــن خص ــند. در ای ــارآفرینی در  ، باش ــوزش ک آم
خصوصاً در کشـورهاي توسـعه   ي منطقه اي هادانشگاه

ــاطق در حــال توســعه   ــه دســتیافتــه و من اهمیــت ب
ي هـا چون رشته کارآفرینی ماننـد رشـته  وآورندمی

نیازمنـد روش  ، دیگر تجاري بـه بلـوغ نرسـیده اسـت    
1رابچـودوري مشخص و چندرشته اي مـرتبط اسـت.  

ي مورد نیاز و اصلی را بـراي ایجـاد   هابعضی از ویژگی
تواننـد  میبرنامه آموزش کارآفرینی معرفی کرد که

؛روش-تعــادل تئــوريارزش بوجــود آورنــد شــامل:
ي عملکردي و دانـش بـه جـاي    هامحتوا: ادغام مهارت

ي اسـتاندارد  هـا توجه عملکردي متخصص بـر برنامـه  
ها: یعنی آموزش کارآفرینی که بایـد  مهارت؛مدیریت

فکـر خالقانـه و   ت، ریاست، یی در مذاکرههاشامل رشته
در برابر ابهام باشد. همچنین ضروري اسـت  مقاومت

آموزان در معـرض تغییـرات محیطـی قـرار     که دانش
.)39(گیرند

تشکر و قدر دانی
مسـئولین و کارکنـان محتـرم    از همکاري و مسـاعدت 

مرکز بهداشت شهر همدان که در اجراي این تحقیـق  
ــذول داشــتنده ــاري الزم را مب ــدردانی مک تشــکر و ق

.گرددمی

1 Raichaudhuri
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