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های کارآفرینی کارکنان های قدرت مدیران در ویژگیبررسی نقش مؤلفه

 های شهرستان میاندوآب()مطالعه موردی کارکنان بیمارستان
 

 
 2زادهیوسف بیگ /9خواهفرهاد محبوب     

 

واجهه با آنها نیازمند اند که مها و تهدیدهایی بوجود آوردههای اجتماعی و اقتصادی، فرصتهای اخیر در سیستم: تحولمقدمه

های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و بقای آنها را تضمین های خالقانه است. کارآفرینی قابلیتی است که نظامحلراه
های شهرستان میاندوآب های قدرت مدیران بر کارآفرینی کارکنان در بیمارستانکند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مؤلفهمی

 شده است.  انجام

ها از نوع : پژوهش حاضر براساس هدف یک تحقیق کاربردی و براساس گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهروش پژوهش

های منابع قدرت نامهها شامل پرسشتحقیقات توصیفی همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاری است. ابزارهای گردآوری داده
بود. پایائی و روائی ابزار « دارهام»های شخصیتی کارآفرینی مرکز کارآفرینی ژگینامه وی( و پرسش9191هینکین و شرایخیم )

 35نفر ) 062های مربوط مورد تأیید قرار گرفت. نمونه مورد نظر از جدول مورگان به تعداد ها براساس آزمونگردآوری داده
مدل سازی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات ها از نفرکارکنان( انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده022نفرمدیران و 

 جزئی استفاده شد. 

( و پاداش (، تخصص ): نتایج نشان داد قدرت مرجعیت )هایافته

های قانون و اجبار در کارآفرینی کارکنان نقشی ( در کارآفرینی کارکنان نقش داشتند ولی قدرت)
 کردند. بینی میاز تغییرات کارآفرینی کارکنان را پیش 529/2های قدرت مدیران روی هم رفته چنین مؤلفههمنداشتند. 

های قدرت )مرجعیت، تخصص و پاداش( موجب بروز و تقویت توانند با استفاده درست از مؤلفهمدیران می گیری:نتیجه

 یت سازمان را تضمین نمایند.های کارآفرینی در کارکنان شوند و به تبع آن موفقویژگی

 ، کارآفرینی کارکنان، قدرت مدیران.: رضایت شغلی، شبکه بهداشتهاکلیدواژه

 

                                                           
 ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایراندولتی دانشجوی دکتری مدیریت -9
، )نویسنده مسئول(، پست الکترونیک: ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمی، بناب، ایراندولتی گروه مدیریت، استادیار -0

Yousef.bigzadeh@gmail.com 
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 مقدمه
در عصر حاضر، نیاز به مدیریت و رهبری در همه 

های اجتماعی، محسوس و حیاتی های فعالیتزمینه
[. مدیر به عنوان رهبر بر عملکرد گروهی نقش 9است]

عنوان رکن اساسی در پیشبرد اهداف بسزایی دارد و به 
[، بدون شک قدرت یکی از 0سازمان مطرح است]

توانند در هایی است که با آن مدیران و رهبران میراه
ها، و [. مدیران در سازمان5رفتار پیروان خود نفوذ کنند]

اضعان خط مشی و صاحبان قدرت هستند و عملکرد 
آنان با  ها با قدرت آنها در ارتباط است،سازمان

توانند زمینه بکارگیری منابع قدرت در اختیار خود می
رشد و تعالی و یا زمینه انحراف و فساد سازمان را فراهم 
آورند و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از 

[. منظور از منابع 4قدرت و منابع آن بستگی دارد]
ن قرار قدرت، ابزارها و امکاناتی است که در اختیار مدیرا

دارد تا به واسطه آن به اعمال قدرت و مدیریت خود 
 [. 3بپردازند]
اقتصادی،  –های اجتماعی های اخیر در نظامدگرگونی

اند ها پدید آوردهها و تهدیدهایی را برای سازمانفرصت
[، 6های خالقانه است]حلکه مواجهه با آنها نیازمند راه

های امروزی نظامتواند کارآفرینی قابلیتی است که می
را در این برهه حساس نجات داده و بقای آنها را 

[. در واقع کارآفرینی عامل اصلی ایجاد 2تضمین کند]
های امروزی است به خالقیت و نوآوری در سازمان

ها در طوری که در اکثر کشورهای توسعه یافته، سازمان
حال انتقال از حالت بوروکراتیک و اداری به وضعیت 

[. لذا در قرن حاضر استفاده مناسب 9ینی هستند]کارآفر
های انسانی سازمان و تأکید بر رویکردهای از سرمایه

شود و نقش کار آفرینانه سرمایۀ رقابتی محسوب می
ها دارد. در این میان مدیران مؤثری در بقاء سازمان

توانند با استفاده مناسب از منابع قدرت خود جو می
ان را هموار سازند و در فراز و سازمان و روحیه کارکن

ها و مشکالت با انعطاف پذیری و با استفاده از نشیب
ها کارکنان کارآفرین، سازمان خود را از دیگر سازمان

متمایز سازند و در محیط رقابتی امروزی سرآمد باشند. 
در حال حاضر، با توجه به نقش کارآفرینان در رشد و 

ا و نیز با عنایت به شکوفائی صنعتی و اقتصادی کشوره
کند تا به ترویج تنگناهای اقتصادی، ضرورت ایجاب می

[. در 1کارآفرینی و فرهنگ آن در جوامع پرداخته شود]
این راستا مدیران بخصوص مدیران ارشد نقش بسزائی 
دارند زیرا در هر سازمان، گروهی از افراد وجود دارند که 

از دیگران استفاده از منابع انسانی، مالی و فناورانه بهتر 
کنند، مدیران باید بکوشند این گروه افراد را می

شناسائی، تشویق و حمایت کنند و به آنها امکان رشد و 
توانند با تأکید بر نوآوری [. مدیران می92فعالیت بدهند]

و خالقیت در روندهای موجود، موجب پرورش و 
ا [. ب99های کارآفرینی در سازمان شوند]تشویق فعالیت

وجود اینکه همگان بر نقش کارآفرینی و به ویژه 
های فردی کارکنان در موفقیت سازمان اهمیت قابلیت

اذعان دارند؛ در بخش بهداشت و درمان ایران تاکنون 
[ در 90کمتر به مقوله ی کارآفرینی پرداخته شده است]

های زیادی در این بخش برای حالی که ظرفیت
بقاء و ارتقاء وجود دارد،  کارآفرینی و به تبع آن برای
تواند از کارآفرینی فردی بخش بهداشت و درمان می

سود جسته و بر کارآیی، اثربخشی و در نهایت بر ارتقاء 
های خود بیافزاید. در این خصوص و کیفیت فعالیت

منابع قدرت مورد استفاده مدیران از اهمیت خاصی 
ها تأثیر برخوردار است بدلیل اینکه مدیریت و برخورد آن

توانند با های کارکنان دارد، آنان میمستقیم بر فعالیت
بکارگیری ابزار مناسب و منابع قدرت خود، زمینه رشد 
خالقیت و کارآفرینی در کارکنان فراهم آورند، اما باید 

توانند کارآفرینی در دید مدیران با چه منبع قدرتی می
نبال کارکنان را تقویت کنند؟ لذا پژوهش حاضر به د

های قدرت مورد این است که نقش هریک از مؤلفه
استفاده مدیران را بر کارآفرینی کارکنان مورد ارزیابی و 

 سنجش قرار دهند. 
محققان مختلف تعاریفی گوناگونی را در خصوص 

ای قدرت ارائه داده اند. از نظر دانهام قدرت، توان بالقوه
ن بر فرد یا باشد تا به وسیله آاست که هر فرد دارا می

گیری آنها اثرگذار باشد چنین بر تصمیمافراد دیگر و هم
شوند کاری را انجام ای که افراد مجبور میبه گونه

[. فرنچ و راون قدرت را به عنوان توانایی یا 95دهند]
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توان بالقوه یک عامل )مدیر( برای تغییر رفتار، 
های یک ها، عقاید و عواطف یا ارزشتمایالت، نگرش

 [. 94کنند]دف )کارکنان( تعریف میه
وبر اعتقاد دارد که قدرت، احتمال این است که فرد در 

اش را روابط اجتماعی در موقعیتی قرار گیرد که اراده
ترین تحلیل [. مهم93ها تحمیل کند]علیرغم مقاومت

در ارتباط با مبانی قدرت به وسیله فرنچ و راون ارائه 
های سازمانی رت در محیطشده است؛ آنها پنج منبع قد

اند که شامل: قدرت قانونی، قدرت شناسائی کرده
پاداش، قدرت اجبار، قدرت مرجعیت و قدرت تخصص 

[. قدرت قانونی از منصب سازمانی نشأت 96باشد]می
[. قدرت 92فرد تکیه دارد]گیرد و بر جایگاه رسمیمی

مرجعیت به ادراک افراد از جاذب بودن تعامل با فرد 
گویند، قدرت تخصص یا مهارت عبارت را می خاص

است از توان کنترل رفتار دیگری از طریق داشتن 
دانش، تجربه یا قضاوتی که وی ندارد ولی نیاز دارد، 
قدرت پاداش عبارتست از توان فراهم آوردن چیزهایی 
است که افراد دوست دارند داشته باشند، و قدرت اجبار 

توانایی تنبیه یا وارد آید که شخصی زمانی بوجود می
یا روانی به شخص دیگری را آوردن لطمه جسمی 

 [. 99داشته باشد]
در خصوص کارآفرینی هم تعاریف زیادی از نویسندگان 
و محققان مختلف وجود دارد؛ واژه کارآفرینی ابتدا در 
زبان فرانسه ابداع شد که به معنای متعهد شدن 

از منظر نوآوری و باشد. شومپتر بعد از استوارت میل می
های اقتصادی به کارآفرینی نقش آن در پویایی نظام

[. محققان عوامل مؤثر بر رفتار 91توجه داشته است]
کارآفرینانه را به سه دسته عوامل اجتماعی، محیطی و 
فردی تقسیم بندی کرده اند، مدل عوامل فردی که به 

های ها مشهور شده است، بر روی ویژگیمدل ویژگی
تی کارآفرینان تمرکز دارد و در مقایسه با سایر شخصی

ها بر این [. رویکرد ویژگی91مکاتب رواج بیشتری دارد]
باشد که تأکید دارد کارآفرینان دارای اساس می

هایی هستند که یک نیروی ها و ارزشها، دیدگاهویژگی
آورد و آنها را از دیگری محرک برای آنها فراهم می

ها سعی در . درواقع رویکرد ویژگی[02سازد]متمایز می

های های بالقوه کارآفرینان، ویژگیشناسائی توانایی
[. در 09های کار آفرینانه دارد]شخصیتی و انگیزه

پژوهش حاضر منابع قدرت مدیران از منظر قدرت 
تعریف شده فرنچ راون و کارآفرینی کارکنان از منظر 

ررسی های شخصیتی که با توجه به برویکرد ویژگی
جامع پیشینه مطالعات کارآفرینی انتخاب شدند، مورد 

های ویژگی شخصیتی گیرند. مؤلفهبررسی قرار می
کارآفرینی انتخاب شده برای سنجش کارآفرینی 

 باشد؛ کارکنان به شرح ذیل می
خالقیت: خالقیت هم شامل سالست و هم ابتکار  -9

توفیق طلبی: عبارت است از میل کار  -0[. 00است]
کنترل  -5[. 05سخت، سرآمد بودن و برتر بودن]

درونی: عقیده داشتن به اینکه وقایع نتیجه عملکرد خود 
 -4[. 04انسان است و نه عوامل محیطی]

پذیری: عبارت است از پذیرش مخاطرات حساب ریسک
های تحمل ابهام: یعنی تحمل موقعیت -3[. 9شده]

 -6 [.02گیری درست در این شرایط]مبهم و تصمیم
طلبی: یعنی کنترل داشتن بر سرنوشت خود و استقالل

 [. 9آقای خود بودن]
و همکاران که جهت بررسی نتایج پژوهش رحیمی 

وری کارکنان ی منابع قدرت مدیران و بهرهرابطه
های کردستان انجام دادند نشان داد که پیش بیمارستان
وری کارکنان از روی منابع قدرت مدیران بینی بهره

دار است به این معنی که اگر مدیران از تخصص و نیمع
وری های خود در اعمال قدرت استفاده کنند بهرهمهارت

[. تحقیق محمدی و پوروقاز که در 0یابد ]افزایش می
های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس رابطه با سبک

انجام شد نشان داد که منبع قدرت غالب در اکثر 
داری بین است و رابطه معنی مدیران قدرت مرجعیت

های تفکر و منابع قدرت مدیران وجود ندارد به سبک
جز سبک تفکر قانون گذار که برحسب جنسیت تفاوت 

های پژوهش [. یافته03داری مشاهده شد]معنی
های محمدی و همکاران نشان داد که بین ویژگی

شخصیتی زنان با کارآفرینی کارکنان ارتباط وجود دارد 
های شخصیتی یشنهاد شد که با شناخت ویژگیلذا پ

 [. 06شاید بتوان روحیه کارآفرینی را تقویت نمود]
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پوروقاز و محمدی در تحقیقی که با عنوان بررسی 
های شخصیتی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی

های ملی شعب زاهدان کارآفرینی کارکنان در بانک
های ن مؤلفهانجام دادند به این نتیجه رسیدند که بی

قدرت مدیران و کارآفرینی کارکنان رابطه مثبت و معنی 
دار وجود دارد و منبع قدرت غالب در بین مدیران بانک 

 [. 92باشد]ملی از دیدگاه کارکنان قدرت مرجعیت می
هاوارد پژوهشی را به منظور بررسی تأثیر توسعه 

پذیری، های کارآفرینی )استقالل طلبی، ریسکمؤلفه
ی پیشرفت، مرکز کنترل درونی، اعتماد به نفس هانگیز

و خالقیت( بر کارآفرینی انجام داد که نتایج پژوهش 
های کارآفرینی و بین مؤلفهنشان داد رابطۀ مستقیمی 

[. لوتانز تحقیقی 02توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد]
را با عنوان بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با 

رد زیردستان انجام داد و در تحقیقات رضایت و عملک
خود به این نتیجه رسید که منابع قدرت مدیران با 
رضایت خاطر و عملکرد زیردستان ارتباط مستقیم 

 [. 09دارد]
از هدف  (،9)شکل تحقیق  مدل مفهومیبا توجه به 

های قدرت مدیران پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه
باشد تا با های کارآفرینی کارکنان میبر ویژگی

های قدرت، محقق بتواند مشخص شدن نقش مؤلفه
پیشنهادهای مؤثر به مدیران در جهت تقویت رفتارهای 

 کارآفرینانه به کارکنان ارائه دهد.

 

 روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و برحسب روش 

ها از نوع توصیفی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده
سازی بتنی بر مدلهمبستگی و به طور مشخص م

معادالت ساختاری بود که به صورت مقطعی در سال 
انجام شد. جامعه آماری پژوهشی شامل کلیه  9514

های شهرستان میاندوآب مدیران و کارکنان بیمارستان
( بود. حجم )س()بیمارستان شهید عباسی و فاطمه زهرا

جامعه آماری براساس استعالم از قسمت اداری و 
نفر بیمارستان شهید عباسی و  439نفر ) 922کارگزینی 

نفر  29( شامل )س(نفر بیمارستان فاطمه زهرا 541

نفر  201ها و ها و قسمتمدیر، رئیس و مسئول بخش
کارکنان گزارش شد. نمونه گیری از جدول کرجسی و 

ی مدیران و کارکنان از بین مورگان در دو جامعه
اکلینیکی( های کاری )بخش اداری، کلنیکی و پارگروه

ها نامهبه روش تصادفی طبقه ای انجام شد و پرسش
آوری شد که پس از بین اعضای نمونه توزیع و جمع

های نامهتفاوت و پرسشهای بینامه آدمحذف پرسش
نفر از بیمارستان  55نفر از مدیران ) 35مخدوش، تعداد 

( و تعداد )س(نفر از بیمارستان فاطمه زهرا 02عباسی و 
نفر از بیمارستان عباسی  992ر از کارکنان آنها )نف 022

( به عنوان نمونه )س(نفر از بیمارستان فاطمه زهرا 12و 
آماری در این پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار 
گرفت. الزم به ذکر است که قبل از تجزیه و تحلیل 

های کارکنان هر بخش بصورت نامهها، پرسشداده
مه مدیر بخش خود قرار داده نامیانگین در مقابل پرسش

 شد.
نامه استاندارد ها از دو پرسشجهت گردآوری داده

سنجش منابع قدرت مدیران هینکین و شرایخیم 
های شخصیتی نامه سنجش ویژگی( و پرسش9191)

استفاده « دارهام»کارآفرینی کارکنان مرکز کارآفرینی 
نامه سؤال است و پرسش 02نامه اول شامل شد. پرسش

نامه برای هر سؤال که در هر دو پرسش 04م دارای دو
سوال وجود دارد. برای هرکدام از  4ها کدام از مؤلفه

ها از نقطه نامهسوال دارد. پرسش 4های مربوطه مؤلفه
جنبه بررسی شدند در بحث روایی  5نظر روایی از 

ظاهری براساس شکل ظاهری توسط دو نفر از اساتید 
اعضای نمونه بررسی و اصالح مدیریت و چند نفر از 

و  CVIهای گردیدند. برای سنجش روایی محتوا فرم
CVR  نفر از خبرگان داده شدند که  90تهیه شدند و به

به ترتیب باالی  CVRو  CVIبعد از اصالح، مقادیر 
محاسبه شدند که نشان از داشتن روایی  2/ 36و  2/ 21

سازه )روائی  ها بود. و نهایتاً روایینامهمحتوایی پرسش
همگرا و روائی واگرا( نیز پس از تکمیل شدن 

ها بررسی و تأیید گردیدند. و اما پایائی نامهپرسش
های به دست آمده ها با توجه به ضرایب آلفاپرسش نامه

بودند که  2/2های تحقیق باالتر از برای تمام متغییر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و همکار خواهفرهاد محبوب
 

 

 (3) 7؛ 9315مدیریت بهداشت و درمان /  18

شود ها بود چرا که گفته مینامهنشان از پایائی پرسش
باشد ابزار از  2/2گر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از ا

چنین پایائی پایائی قابل قبولی برخوردار است. هم
های مهم در بررسی پایائی ترکیبی که یکی از شاخص

دهند برای نمایش می CRباشد و آنرا با ابزار و مدل می
های نامه مورد بررسی قرار گرفت که بارهر دو پرسش

م متغیرها در داخل مدل نیز باالتر از عاملی برای تما
گیری در مدل بود و نشانگر این بود که ابزار اندازه 2/2

 باشد. مدنظر دارای پایائی مناسب می
 Smart Pls2 و SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

توان یکی را می Plsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
وتری دانست که به از موفق ترین نرم افزارهای کامپی

سازی معادالت ساختاری طراحی طور خاص برای مدل
شده است و توان اجرای برنامه با تعداد نمونه کمتر از 

نیزمانند دیگر نرم افزارهای  pls[. در 01را دارد ] 022
شود سازی معادالت ساختاری دو مدل بررسی میمدل

به  pls)تحلیل عاملی تأییدی( که در  مدل اندازه گیری
شود و مدل ساختاری )تحلیل آن مدل بیرونی گفته می

شود. محقق مسیر( که به آن مدل درونی گفته می
بایست پس از بررسی مدل بیرونی قبل از اجرای می

ها مدل ساختاری )مدل درونی( اگر پرسش نامه
نامه ترکیبی بود آزمون و اگر پرسش 92انعکاسی بود 

تایج اطمینان حاصل آزمون را تست نماید تا از ن 09
 نماید. 

 

 هایافته
های تحقیق در خصوص عوامل فردی نشان یافته
ی نامهدهندگان به پرسشدهد که از بین پاسخمی

باشند. مرد می % 01زن و  %29کارآفرینی کارکنان 
تا  52بیشترین فراوانی مربوط به ردۀ سنی مربوط به 

ای ( دار% 93سال است. اکثر پاسخ دهندگان ) 42
 % 29ارشد هستند. تحصیالت کارشناسی و کارشناسی

درصد پاسخ دهندگان دارای سابقۀ بیش از ده سال 
دهندگان به پرسش نامه ی هستند. و از بین پاسخ

باشند. مرد می % 41زن و  % 39قدرت مدیران 
سال  42تا  52بیشترین فراوانی باز مربوط به ردۀ سنی 

تحصیالت پاسخ دهندگان دارای  % 29است. 
از  % 93ارشد بوده و کارشناسی و کارشناسی

دهندگان دارای سابقۀ بیش از ده سال خدمت پاسخ
 بودند. 

های پژوهش جهت بررسی های توصیفی متغییریافته
های های قدرت مدیران و ویژگیوضعیت مؤلفه

ای از بصورت خالصه 9کارآفرینی کارکنان در جدول 
 tف معیار استاندارد و نتایج توزیع آماری میانگین، انحرا

های قدرت مدیران تک گروهی نمرات حاصل از مؤلفه
های کارآفرینی کارکنان ارائه شده است. نتایج و ویژگی

( بیشترین و 91/4دهد که قدرت مرجعیت )نشان می
( کمترین میانگین را در بین منابع 11/9قدرت اجبار )

داده قدرت مورد استفاده مدیران به خود اختصاص 
های های بدست آمده مؤلفهاست. با توجه به میانگین

قدرت مدیران به ترتیب از بیشترین به کمترین 
عبارتست از: مرجعیت، تخصص، پاداش، قانونی و اجبار. 

های همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین مؤلفه
مرجعیت، تخصص، پاداش و قانونی باالتر از متوسط 

ه نشان از توافق مدیران در استفاده بوده ک 5یعنی نمره 
باشد و اما مؤلفه قدرت اجبار از متوسط از این منابع می

چنین نتایج در خصوص باشد، همتر میپائین
دهد های کارآفرینی کارکنان نشان میویژگی
های کارآفرینی کارکنان باالتر از متوسط یعنی ویژگی
ه به سطح با توج % 11باشد، نتایج در سطح می 5نمره 
دار و قابل قبول است. داری بدست آمده معنیمعنی

 ( 9)جدول
های قدرت مدیران در به منظور بررسی نقش مؤلفه

های کارآفرینی کارکنان قبل از بررسی مدل ویژگی
ساختاری )مدل بیرونی( برای آزمون روابط مدل 

های الزم تست و تأیید شود بایست آزمونتحقیق، می
های ق با توجه به نظر هیر تمام آزمونکه در این تحقی

مدل اندازه گیری انعکاسی در تحقیق حاضر اجرا شد و 
تأیید گردید که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره 

[. اولین آزمون انجام شده آزمون همگن 01شود]می
باشد، برای های متغیر( میبودن )تک بعدی بودن سؤال
باشد،  2/2املی باید باالی برقراری این شرط بارهای ع
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های که پس از بررسی مدل اندازه گیری ضرایب بار
عاملی و معناداری این ضرایب  بدست آمد. همانطور که 

نشان داده شده است سؤاالت سوم از قدرت  0در شکل
ی ریسک پذیری و سؤال چهارم از مؤلفه پاداش و مؤلفه

بود و  2/ 2ی توفیق طلبی دارای بار عاملی پائین تر از 
از ادامه کار در مدل مربوطه حذف شدند، پس از بررسی 
مدل اندازه گیری انعکاسی اولیه در حالت تخمین 

داری این ضرایب هم بررسی ضریب استاندارد، معنی
 دار بودند.شدند که خوشبختانه تمام ضرایب معنی

های روائی واگرا و روائی همگرا بود آزمون بعدی آزمون
 2/2که برای تأیید روایی همگرا بارهای عاملی باالتر از 

که از جمله  (AVE)بود، میانگین واریانس استخراجی 

های اصلی بیان کننده همگرایی سؤاالت یک شاخص
بوده و  3/2پرسش نامه است برای هردو متغییر باالی 

توسط (CR>AVE) م روایی همگرا نهایتاً شرط سو
 (0محقق بررسی و تأیید گردید. )جدول

های روائی واگرا در این تحقیق از جمله آزمون آزمون
بارهای عرضی و آزمون فورنر الرکر بود که قبل از 
اجرای مدل ساختاری )مدل درونی( انجام شد و تمام 

های ذکر شده تأیید گردیدند و لذا محقق اجازه آزمون
افزار مد نظر آزمون نماید. تا روابط خود را با نرم یافت

مدل ساختاری تحقیق را در دو حالت  5و  0شکل 
داری این ضرایب تخمین ضرایب مسیر و حالت معنی

های دهند که پس از بررسی نقش مؤلفهنشان می
 5قدرت بر کارآفرینی کارکنان همانگونه که در جدول 

، تخصص و شود، نقش قدرت مرجعیتمالحظه می
های کارآفرینی کارکنان مثبت و معنی پاداش بر ویژگی

باشد. همچنین قدرت مرجعیت بیشترین نقش را دار می
های دارد و به ترتیب قدرت تخصص و پاداش در رده

بعدی بر کارآفرینی کارکنان نقش دارند. ولی قدرت 
های دار بر ویژگیاجبار و قانونی دارای نقش معنی

در این  2Rباشد، رینی کارکنان نمیشخصیتی کارآف
های منابع بود یعنی کالً مولفه 529/2تحقیق برابر با 
های کارآفرینی کارکنان از ویژگی 529/2قدرت مدیران 

 (5کردند. )جدولبینی میرا پیش
 های اعداد بین مؤلفه 0الزم به توضیح است در شکل 

 

یا  منابع قدرت و کارآفرینی کارکنان ضرایب رگرسیون
های همان ضرایب مسیر و دیگر اعداد بین مؤلفه

های کارآفرینی یا اعداد کارآفرینی کارکنان و ویژگی
 باشند. ها بارهای عاملی میبین سؤاالت و مؤلفه

های معادالت ساختاری به طور معمولی ترکیبی از مدل
گیری و مدل ساختاری هستند. در های اندازهمدل
باشد فزاری واریانس محور میاکه نرم  Plsافزارنرم

گیری با های اندازهروند بررسی برازش مدل
افزارهای که جزو نرم Amos و  Lizrelهایافزارنرم

کند. برای ارزیابی کواریانس محور هستند فرق می
گیری در رویکرد حدااقل مربعات جزئی، های اندازهمدل

ه به های وابستبینی متغییربررسی توانایی مدل در پیش
های رود، که برای این منظور از شاخصکار می

افزونگی روایی متقاطع و اشتراک با روایی متقاطع 
شود. مقادیر بیشتر از صفر و نزدیک به یک استفاده می

برای این دو شاخص بیانگر ارتباط پیش بین 
[. مقادیر گزارش شده در این 52تری است]مناسب

بینی نقش پیش تحقیق توانایی باالیی در تبین یا
های کارآفرینی های قدرت مدیران در ویژگیمؤلفه

دهد. لذا با توجه به این که این کارکنان را نشان می
توان نتیجه گرفت که باالتر بودند می 53/2مقادیر از 

مدل محقق در جامعه مورد بررسی دارای برازش 
 مناسبی است.

 

 گیریبحث و نتیجه
کردن کارکنان به کار و مدیران برای هدایت و وادار 

یابی به اهداف سازمانی با ابزار و منابع مختلفی دست
سر و کار دارند که با بکارگیری این منابع و ابزارها بر 

کنند و رفتار آنان را مطابق زیر دستان خود نفوذ می
دهند. امروزه خواست و انتظارات خویش تغییر می

د زیرا وجود باشکارآفرینی یکی از ابزارهای توسعه می
های کارآفرین در سازمان موجب ایجاد بستر انسان

چنین، با توجه به شود. همموفقیت برای سازمان می
افزایش سریع رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی 

ضرورت کارآفرینی در های قدیمینسبت به شیوه
شود. هر سازمان در راستای سازمان احساس می
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آور نیاز به ساختار مناسب پرورش افراد خود جوش و نو
و افراد کارآفرین دارد، در این میان مدیران نقش 

توانند با علم به مسائل ذکر بسزائی دارند. مدیران می
شده، منابع قدرتی را به کارگیرند که نسبت به دیگر 
منابع، کارساز و مؤثرتر باشند و موجب بروز رفتارها و 

و به این طریق  های کارآفرینی در کارکنان شوندویژگی
در دنیای رقابتی امروز مزیت رقابتی برای سازمان خود 

 ایجاد کنند. 
های قدرت هدف این پژوهش بررسی نقش مؤلفه

مدیران بر کارآفرینی کارکنان شبکه بهداشت و درمان 
بود. از پنج منبع قدرت مورد استفاده مدیران، قدرت 

ط مرجعیت، تخصص و پاداش، منابع قدرت غالب و مسل
های قانونی و اجبار در آخرین رده باشند و قدرتمی
باشند. به عبارتی، قدرت مرجعیت که ناشی از جاذبه می

شخصی مدیر، قابل اطمینان بودن وی و فرهمندی 
باشد، بیشترین نقش را در بروز رفتارهای مدیر می

های قدرت توسط کارآفرینانه دارد و بیش از سایر مؤلفه
ها با گیرد. این یافتهده قرار میمدیران مورد استفا

باشد جلیلوند و همکاران همسو می، زادهپژوهش حسن
زیرا که این محققین نیز در تحقیق خود دریافتند؛ 

های مرجعیت، تخصص و پاداش بیشترین نقش قدرت
 [.50,59را در پیش بینی متغییر وابسته دارند]

قدرت بعدی مورد استفاده مدیران، قدرت تخصص 
اشد که با کاردانی، تجربه و دانش مدیر همراه است بمی

باشد. وجود و طبیعتاً مورد عالقه بیشتر زیردستان می
سیستم بهداشت و درمان،  مدیران دارای تخصص در

موجب ایجاد اطمینان و اعتماد بیشتر کارکنان به آنان 
شود کارکنان وظایف خود را با دل گردد و باعث میمی

ح، بهینه و بدون فوت وقت و و جان، به شکل صحی
اسراف منابع انجام دهند. آخرین بعد قدرت که در این 
تحقیق درکارآفرینی کارکنان نقش داشته است قدرت 

باشد که بدلیل وضعیت نامناسب پاداش مدیران می
باشد؛ بدین معنی که ها و جامعه میاقتصادی خانواده

کار و رفع شدن نیازهای روحی و زیستی افراد در محیط 
تواند در بروز رفتارهای مناسب و زندگی اجتماعی می

کارآفرینانه نقش آفرین باشد و این امر در اکثر تحقیقات 

چنین انجام شده در ادارات دولتی تأیید شده است. هم
در تحقیق انجام شده قدرت قانونی نقشی در کارآفرینی 

که قوانین دست پاگیر و  کارکنان نداشت بدلیل این
راسی خشک اداری موجب ایجاد موانع و گاهاً بوروک

موجب دلسردی کارکنان و نهایتاً موجب پائین آمدن 
شود و نقش قدرت های کارآفرینی کارکنان میویژگی

اجبار مدیران نیز بر روی کارآفرینی کارکنان معنی دار 
های هر نبود دلیل آنرا محقق در تخصصی بودن فعالیت

ارکنان و تحول در بخش و سطح تحصیالت باالی ک
داند لذا مدیران فرهنگ و مدیریت منابع انسانی می

برای افزایش بر بروز رفتارهای کارآفرینانه و کارآفرین 
بایست از قدرت اجبار خویش کردن سازمان مد نظر می

بکاهند و فرهنگی ایجاد کنند که کارکنان بدون ترس، 
به  هراس و اجبار بصورت داوطلبانه و با انگیزه مثبت

 فعالیت بپردازند. 
و  های پژوهش رحیمیدر تأیید نتایج فوق یافته
های منتخب دانشگاه علوم همکاران که در بیمارستان

پزشکی کردستان انجام شد، نشان داد که قدرت 
وری تخصصی، پاداش، مرجعیت و قانونی با بهره

دار داشته و بین قدرت کارکنان رابطه مثبت و معنی
داری وجود وری کارکنان رابطه معنیهاجبار و و بهر

های پوروقاز و محمدی نیز نشان داد که [. یافته0ندارد]
های شخصیتی بین منابع قدرت مدیران و ویژگی

کارکنان رابطه وجود دارد و منبع قدرت غالب از دیدگاه 
های کارکنان قدرت مرجعیت است و بین تمام مؤلفه

صیتی کارکنان های شخقدرت به جز اجبار با ویژگی
هاروارد  و  هایچنین در یافته[. هم92رابطه وجود دارد]
های تحقیق حاضر های مشابه با یافتهلوتانز نیز، یافته

 [. 09,02تأیید شد]
های دهد مؤلفهنتایج بدست آمده از پژوهش نشان می

)مرجعیت، تخصص و پاداش( بر  قدرت مدیران
بت و معنی دار های کارآفرینی کارکنان نقش مثویژگی

توانند با ایجاد محیطی امن و آرام و دارند لذا مدیران می
های شخصیتی ها، ویژگیبا استفاده درست از این قدرت

کارآفرینی کارکنان را تقویت و موجب بروز رفتارهای 
کارآفرینانه در کارکنان شوند و بدین گونه سازمان خود 
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ت و بلند را در توسعه و دستیابی به اهداف کوتاه مد
مدت که نیاز به افراد خالق و کارآفرین دارد یاری کنند. 
لذا به مدیران ارشد شبکه بهداشت و درمان و رؤسای 

شود که در انتخاب مدیران و ها پیشنهاد میبیمارستان
مسئولین  اهتمام کامل داشته و افرادی را انتخاب 

)راز داری،  نمایند که دارای خصوصیات کاریزماتیک
داری و صداقت( بوده و متخصص و بلند نظر  امانت

باشند تا بدینوسیله با مدیریت صحیح و استفاده درست 
های قدرت در بروز و تقویت این مدیران از مؤلفه

های کارآفرینی کارکنان و به تبع آن در موفقیت ویژگی
در سازمان اثر گذار باشند. افراد کارآفرین نقش مهمی

ادی به عهده داشته و های توسعه اقتصحرکت چرخ
های علمی، صنعتی و منشأ تحوالت بزرگ در زمینه

گردند در ها محسوب میخدماتی در سطح سازمان
چنین شرایطی ایجاد و طراحی فضا و محیط مناسب 
برای پرورش کارآفرینی در سازمان از اهمیت باالئی 
برخوردار است، زیرا در هر سازمان گروهی از افراد وجود 

نسبت به دیگران خالق تر و با هوش ترند و  دارند که
توانند از منابع انسانی، مالی و فناورانه بهتر استفاده می

کنند. مدیران باید بکوشند این گروه از افراد را شناسائی 
ها امکان کنند و با استفاده از قدرت در اختیار خود به آن

رشد و فعالیت بدهند و موجبات کارآفرین شدن سازمان 
فراهم آورند و نهایتاً سازمان را در رسیدن به اهداف را 

خود یاری داده و بدینوسیله بقاء سازمان خود را تضمین 
 نمایند. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژوهشمدل مفهومی -9شکل 

 
 
 
 
 
 

 قدرت قانونی

 قدرت پاداش 

 اجبار قدرت

 قدرت مرجعیت

 قدرت تخصص

 استقالل طلبی

 ریسک پذیری

 تحمل ابهام

 خالقیت

 کنترل درونی

 توفیق طلبی

ویژگیهای شخصیتی 

 ارآفرینی کارکنانک
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 گیری انعکاسی اصالح شده در حالت تخمین ضرایب استانداردمدل اندازه -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری انعکاسی اصالح شده در حالت معنی داری ضرایبمدل اندازه -3شکل
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  t های کارآفرینی کارکنانهای قدرت مورد استفاده مدیران و ویژگینتایج تک گروهی مؤلفه-  9 جدول

 t-value Sig انحراف معیار میانگین متغیرها

 222/2 202/95 2/ 332 33/5 قدرت قانونی

 222/2 246/90 2/ 260 96/5 قدرت پاداش

 222/2 -999/02 2/ 696 11/9 قدرت اجبار

 222/2 590/99 2/ 955 91/4 قدرت مرجعیت

 222/2 629/9 2/ 939 11/5 قدرت تخصص

 222/2 129/2 249/2 19/5 های کارآفرینیویژگی

 
 
 
 

 های پژوهشمیانگین واریانس استخراجی و پایایی ترکیبی برای متغییر -2جدول

CR AVE هامتغییر CR AVE هامتغییر 

 قدرت قانونی 305/2 991/2 توفیق طلبی 290/2 193/2

 قدرت پاداش 692/2 919/2 مخاطره پذیری 923/2 904/2

 قدرت اجبار 334/2 921/2 خالقیت 616/2 103/2

 قدرت مرجعیت 409/2 199/2 مسئولیت پذیری 253/2 959/2

 قدرت تخصص 242/2 999/2 استقالل طلبی 291/2 122/2

 - - - اعتماد به نفس 212/2 193/2

 

 
 
 

 های منابع قدرت مدیران بر کارآفرینی کارکنانخالصه نتایج آزمون اثر مؤلفه - 3جدول

 نتیجه داریسطح معنی ضریب رگرسیون رابطه

 کارآفرینی قدرت قانونی         

 قدرت پاداش         کارآفرینی

 قدرت اجبار          کارآفرینی

 کارآفرینی       قدرت مرجعیت

 قدرت تخصص       کارآفرینی

929 /2- 

043/2 

202/2- 

409/2 

066/2 

959/9 

265/5 

553/2 

293/4 

652/5 

 نقش ندارد

 نقش دارد

 نقش ندارد

 نقش دارد

 نقش دارد
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