 وصول مقاله98/4/42 :
 اصالح نهايي98/2/01 :
 پذيرش نهايي98/2/02 :

تحلیل رابطه بین اسطورههای پزشکی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی
حماسه سازمانی در سازمان مأموریتمحور دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

اکبر بیات /9میثم لطیفی /2مرتضی مرادی /3علیرضا اسالمبولچی4

مقدمه :ایدئولوژی سازمانی در تمامی زمانها از طریق انتشار رسوم و سنتها و افسانهها و حماسهها و اسطورهها توسعهیافته است؛
لذا پژوهش حاضر ،باهدف بررسی رابطه بین اسطورههای پزشکی سازمانی و ایدئولوژی سازمانی با نقش میانجی حماسههای
سازمانی در سازمان مأموریتمحور دانشگاه علوم پزشکی انجامشده است.
روش پژوهش :طرح پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش ،دانشگاه علوم پزشکی استان
همدان به تعداد  0523نفر بود؛ که از طریق جدول مورگان و برنامه  G*Powerدرنهایت ،تعداد  033نفر با استفاده از روش
نمونهگیری طبقهای نسبی بهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ و ابزارهای سنجش در این پژوهش مشتمل بر سه پرسشنامه محقق ساخته
بود؛ که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تائید قرار گرفت .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدل یابی معادالت ساختاری بر
مبنا کوواریانس و نرمافزار لیزرل استفاده شد.
یافتهها :نتایج حاصل از مدل یابی معادالت ساختاری نشان داد که؛ اسطورههای پزشکی سازمانی با حماسه سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ،همچنین رابطه بین اسطورههای پزشکی و ایدئولوژی سازمانی از طرق حماسه سازمانی میانجیگری میشود.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش ،با افزایش توجه به اسطورههای پزشکی سازمانی و اسطورهسازی و افسانهسراییهای
جدید که ایجاد حماسههای سازمانی را به دنبال خواهد داشت ،گامی در تقویت و توسعه ایدئولوژی سازمانی قوی خواهد داشت.
کلیدواژهها :اسطورههای پزشکی سازمانی ،حماسههای سازمانی ،ایدئولوژی سازمانی ،سازمانهای مأموریتمحور (دانشگاه علوم
پزشکی).

 -1دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
 -5دانشیار،گروه مدیریت،دانشگاه امام صادق،تهران،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکlatifi@isu.ac.ir :
 -0استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
 -3استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
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تحلیل رابطه بین اسطورههای پزشکی

مقدمه
امروزه مدیران ،فرهنگ سازمانی را بهعنوان سرچشمه
همه توانائیهای سازمان تعریف میکنند[]1؛ که
شکلدهنده شخصیت سازمانی میباشند[ .]5فرهنگ
باعث تمایز سازمانها میگردد[ .]0فرهنگها
هنجارهای رفتاری را در سازمانها مشخص میکنند[]3
همچنین منعکسکنندهی رفتار ناشی از یک سیستم
اعتقادی هستند[ .]2عناصر اصلی فرهنگ سازمانی
شامل :اعتقادات ،ایدئولوژی ،افسانهها ،قهرمانان،
اسطورهها و حماسهها است[.]6
فرهنگ سازمانی بهعنوان «حقیقتی از زندگی سازمانی»
پذیرفتهشده است .ایدئولوژی سازمانی نیز حقیقتی از
فرهنگ سازمانی است؛ که بهعنوان یکی از وجوه
زندگی اجتماعی و سازمانی در میان وجوه دیگرش به
آن نگریسته میشود .ایدئولوژی جزء اصلی و جوهره
وجودی هر فرهنگی محسوب میشود[ .]7ایدئولوژی
سازمانی در تمامی زمانها از طریق انتشار رسوم و
سنتها و افسانهها و حماسهها و اسطورهها توسعهیافته
است[ .]8اسطورهها و حماسهها پدیدههای کلیدی
فرهنگ سازمانی هستند[ .]9برای انسان امروز اسطوره
هنوز واژهای ناآشناست .زیرا احساس خأل آن را درک
نکرده است .احساسی که با هیچ علم و اندیشهای
جبران نمیشود .انسان با اسطوره به دنیا میآید ،زندگی
میکند و از دنیا میرود .اسطوره هسته اصلی زندگی
اوست .پاسخ سؤالهایش ،ریشه تفکراتش ،درک قدرت
مافوق همه و همه با اسطوره همراه است .اسطوره و
تفکرات آن نیاز الینفک انسان امروز و پرداختن به این
موضوع الزمه زندگی سازمانی امروز است .بااینحال،
مفهوم اسطورهها زیاد تعریفنشده است؛ فرایندهایی که
اسطورهها ایجادشده و منتشر میشوند ،بهخوبی درک
نمیشوند .نقش لفاظی یا ارتباطات متقاعدکننده در
ساختن اسطورههای پزشکی بهاندازه کافی کاوش نشده
است[.]13
ایدئولوژی سازمانی نیز با ماهیت ظاهراً بیجانش،
نمیشود آن را دید و یا لمس نمود؛ بنابراین در کتب و
مقاالت مختلف غالباً به فراموشی سپردهشده؛ بهویژه
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توسط نویسندگانی که بر اقدامات ملموس ،برای
پدیدههایی که میخواهند در نظر بگیرند ،اصرار
دارند[ .]11لذا به علت مأموریتمحور بودن دانشگاههای
پزشکی و همچنین اشتغال اسطورههای پزشکی و
مرتبط بودن با دانشگاههای علوم پزشکی بر آن شدیم
که پژوهش حاضر را با متغیرهای موردنظر در دانشگاه
علوم پزشکی استان همدان موردبررسی قرار دهیم.
در طول تاریخ انسانی ،مردم داستانها را بهعنوان
وسیلهای قدرتمند برای برقراری ایدهها و ایدئولوژیها
به کار میبرند .داستانها ،ما را در نحوه تفکر ،اخالق و
رفتارمان تحت تأثیر قرار میدهند .داستانگویی در
حفظ اسطورههای پزشکی و مدیریتی اهمیت دارد ،زیرا
افراد درون داستانها از طریق تجدیدنظر و روایتها به
اسطورهها تبدیل میشوند .آنها بر اندیشهها و
ایدئولوژی سازمانی تأثیر میگذارند[.]15
در سازمانها ،اسطورهها و داستانها حول موضوعاتی
نظیر کارهای تخصصی پزشکی و یا مدیریتی ،رشد
زیادی داشتهاند .داستانها و اسطورهها مواقعی که چالش
فراروی مفروضات اساسی موجب ابراز دوباره آن
مفروضات شده است ،شکل میگیرند[ .]10اسطورههای
پزشکی و سازمانی؛ شکل خاصی از داستان است که
علیرغم وجود امور واقع به وجود میآید و توسعه
مییابد؛ زیرا مردم میخواهند آنها را باور داشته
باشند[ .]13اسطورهها یک پدیده کلیدی فرهنگی هستند
که معنا میدهند به فرآیندها و ساختارهای تعامل انسان
در داستانسرایی سازمانها[ ،]9فرهنگ سازمانی[ ]12و
نهایتاً در ایدئولوژی سازمانی[ .]15عالوه بر این،
اسطورهسازی یک مکانیسم سازنده قدرتمند ،اما هنوز
پنهان است[ ،]16که باعث ،ایجاد و خلق اسطورههای
پزشکی و سازمانی از طریق داستانسرایی[ ،]15با
استفاده استراتژیک از روایت و گفتار است[ .]17در کل
اسطورههای پزشکی و سازمانی ،حماسههای سازمانی را
خلق و درنتیجه ارزشها و هنجارها و نهایتاً ایدئولوژی
سازمانی را شکل میدهند.
حماسههای سازمانی به شرایط خاصی نیاز دارند .آنها در
مؤسسات با اهداف قوی شروع میشوند .آداب و رسوم

اکبر بیات و همکاران

منحصربهفرد ،نمادها ،آیینها بهمثابه بیان تمایزات
نهادی ظهور میکنند .اعتقادات نهادی بهطور فعاالنه
توسط اعضای سازمان تقویت و ترویج میشوند .حماسه
سازمانی وسیلهای قدرتمند است که مردم را از طریق
یک باور مشترک و احساس یکپارچگی متحد میکند.
اینیک منبع ارزشمند برای ایجاد اعتماد و وفاداری
برای سازمانها است[ ]18حماسه ،داستانی است که در
بعضی از زمانها ،مبنای خاصی از معتقدان به خود را
دارد[ .]19حماسه راستین و بنیادین جز از دل اسطوره
برنمیآید .زبان به شدت در داخل حماسههای سازمانی
توسط داستانسرایان برای انتقال فرهنگ سازمانی
استفاده میشود[ .]53حماسه سازمانی از طریق خلق
ارزشها و هنجارهای جدید بر فرهنگ سازمانی و
خصوصاً ایدئولوژی سازمانی تأثیر میگذارد.
ایدئولوژی ،واژه کشداری است که تعاریف متعددی از
آن وجود دارد[ .]51ایدئولوژی "نظامی از ایدهها و
قضاوتهای روشن و سازمانیافته که برای توصیف،
تبیین استنتاج یا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه به
کار میرود .ایدئولوژی اساساً از ارزشها نشاءت میگیرد
که رهنمود دقیقی برای عمل تاریخی گروه یا جامعه ارائه
میدهد"[ .]55مفهوم ایدئولوژی در حوزه مطالعات
سازمان اجتماعی از زیر مجموعههای قلمرو فرهنگ[]50
و در تحلیل سازمانی زیرمجموعه فرهنگ سازمانی تلقی
میشود .در یک سازمان ،ایدئولوژی سازمانی بهعنوان
یک اصل راهنما در ارتقاء منافع عمل میکند.
ایدئولوژیها نهتنها دیکته میکنند رفتار داخلی در
سازمان را ،بلکه آنها ،هدایت پاسخ سازمان به مشکالت
خارجی سازمان را نیز به عهدهدارند[ .]53ایدئولوژی
سازمانی ،سیستمی کامالً پیشرفته و عمیقاً ریشهدار است
که حاوی ارزشها و باورهایی است که یک سازمان را از
بقیه متمایز میکند .گاهی اوقات ایدئولوژی یک سازمان
آنقدر قوی میشود که ساختار کلی آن سازمان حول
محور همان ایدئولوژی ساخته میشود .پیکربندی
جدیدی پدیدار میشود؛ که مینتزبرگ آن را ساختارهای
مأموریتمحور نامیده است[ .]11ایدئولوژیها با
داستانسرایی از اساطیر و اسطورهها تقویت میشوند.
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نهایتاً شرکت تاریخچهای برای خود دستوپا میکند،
همه این سوابق؛ عادات و افسانهها؛ سنتهای مشترکی
را میان اعضای شرکت شکل میدهند .به مرور
زمان ،این سنتها ،رفتارها و اخالق را تحت تأثیر قرار
میدهند .بنابراین ،باعث استحکام ایدئولوژی
میشوند[ .]11لذا شناخت حماسهها و اسطورهها برای
هر سازمانی یک امر ضروری و بااهمیت است .چون
حماسهها باعث جلب وفاداری ،و افزایش تعهد کارکنان
سازمانها میشود[ .]52بنابراین هدف پژوهش حاضر
مطالعه رابطه اسطورهها و ایدئولوژی با میانجیگری
حماسه در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان است .در
یک جمعبندی و بر اساس مبانی نظری مدل مفهومی
روابط بین متغیرها در (نگاره  )1ارائه گردید( .شکل )1
مطالعه پژوهشهای پیشین حاکی از رابطه اسطورهها و
ایدئولوژی سازمانی است[ .]56در تحقیقی تائید شد ،که
اسطورهها در ایدئولوژی و کنترل ایدئولوژیک سازمانی
تأثیرگذار هستند[ .]57داستانها و تحقیقات زیادی در
مورد ایجاد اسطورهها در انواع مباحث مدیریتی و
تخصصی ،ازجمله فنآوری[ ،]59 ,58کارآفرینی[,03
 ]01توسعه و تغییر سازمان[ ]05انجام گردیده است.
در مقالهای با موضوع ارتباطات ،اسطورهها و واقعیتها،
چارچوبی بهعنوان یک ابزار پژوهشی برای شناسایی
اسطورهها در آینده ارائه میدهند[ .]00در پژوهشهای
دیگری ارتباط داستانسرایی و اسطورهها و تأثیر آن بر
استفاده سازمانی و ساختارها[ ]03بهبود کارایی ،ایجاد
محیط امن و آموزش منابع انسانی[ ]02توسعه منابع
انسانی و حماسه عملکرد سازمانی[ ]06را بیان میکنند.
در پژوهشی اعالم شد که بین اسطوره و اسطورهسازی
و حماسه ارتباط دارد .این اسطورهها هستند که
حماسهها را به وجود میآورند[ .]07در پژوهشهای
دیگری بیان گردید که ایدئولوژی سازمانی بر سیستمها
و ساختارهای سازمانی[ ]08و اثربخشی سازمانی و
ارتباطات سازمانی[ ]09تأثیرگذارند.
در مقالهای دیگری بیان شد که ایدئولوژی یک پدیده
پیچیدهای است که نیاز به یک رویکرد چند رشتهای
دارد[ .]33در پژوهشی نتیجهگیری مینمایند که
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ایدئولوژی سازمانی میتواند بر درک مفاهیم سازمانی
اثر بگذارد ،و ادراک اعضاء را از آنها افزایش دهد[.]31
در پژوهشی مطرح گردید که ،مرتبه سازمانی هرچقدر
باالتر باشد موجب افزایش تفسیر ایدئولوژیک
میشود[ .]51پژوهش دیگری رابطه ایدئولوژی و
استراتژی را از جنس رابطه هدف و وسیله میداند .یعنی
ایدئولوژیک هدفگذاری میکند ،استراتژیک این اهداف
را با وسایل دستیابی به هدف ترکیب میکند[ .]35در
رابطه با ارتباط اسطورهها ،حماسهها و ایدئولوژی
سازمانی در تحقیقی با توجه خاص به نقش حماسهها
درروند نهادینهسازی و شکل دادن به هویت سازمانی،
نتیجه گرفتند که اسطورههای پزشکی و سازمانی نقش
میانجی بین ارتباط ایدئولوژی سازمانی و نیازهای
عملیاتی دارد[.]07
روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی  -همبستگی
است .جامعه آماری این پژوهش ،مشتمل بر اعضای
دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در سال  1097با
حجم جامعه آماری به تعداد  0523نفر بود .در فرآیند
انتخاب نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
نسبی و برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و
مورگان استفادهشده است.
بدین ترتیب ،نمونه مذکور با مشارکت  033نفر از
دانشجویان و اساتید ایجاد گردید .متناوباً از برنامه
 G*Powerبرای اجرای تحلیل توان مختص
تنظیمات مدل استفاده گردید که الزامات حداقل حجم
نمونه الزم برای رسیدن به حداقل مقادیر برای هر سازه
مدل ساختاری در سطح معناداری  %1و  %2و  %13با
فرض سطح توان آماری رایج  %.83و سطح خاصی از
پیچیدگی مدل مسیری محاسبه گردید .حداکثر حجم
نمونه به دست آمده  191نفر است؛ که از تعداد  033نفر
کمتر است.
در پژوهش حاضر برای سنجش متغیرهای موردنظر از
سه پرسشنامه محقق محور اسطورههای پزشکی و
سازمانی ،حماسههای سازمانی و ایدئولوژی سازمانی
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استفاده شد .پژوهشگر برای سنجش روایی پرسشنامهها ،از
روش تحلیل عاملی تأییدی و از نرمافزار لیرزل استفاده
نمود .در انجام تحلیل عاملی باید از این مسئله اطمینان
حاصل شود که آیا تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل
عاملی مناسب هستند یا خیر؟
بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده
گردید؛ که مقدار شاخص  KMOبرابر با  3/863و
بزرگتر از مقدار  3/6است ،لذا تعداد نمونه (تعداد
پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین
مقدار خیدو برابر با  1530,631و درجه آزادی  576و
مقدار  sigآزمون بارتلت ،کوچکتر از  3/32است که
نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل
عاملی مناسب است.
به طور کلی ،قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر
قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود؛ که در
این پژوهش تمامی بار عاملیها ،مقداری بین صفر و یک
قرار داشتند و قابلقبول بودند .جهت معنادار بودن رابطه
بین متغیرها نیز از آزمون  tاستفاده شد .چون معناداری در
سطح خطای  3,32بررسی گردید؛ بنابراین میزان بارهای
عاملی مشاهدهشده با آزمون  tهمگی بیشتر از ±1,96
بودند.
نتایج بهدستآمده برای تمامی پرسشنامهها که از طریق
تحلیل عاملی تائیدی انجام شد؛ نشان میدهد مدل
تحقیق حاضر به لحاظ کل شاخصهای برازش مورد تائید
است .ساختار عاملی در نظر گرفتهشده برای آن قابلقبول
است .ضمناً در این پژوهش بهمنظور اندازهگیری پایایی
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار
 SPSSاستفادهشده است .برای سنجش متغیرها از سه
پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجدرجهای لیکرت (=1کامالً
مخالفم تا  =2کامالً موافقم) استفاده شد .ضریب آلفای
کرونباخ ،برای پرسشنامه متغیر اسطورههای پزشکی و
سازمانی مشتمل بر  53گویه ،برابر با  3/819و برای
پرسشنامه متغیر حماسههای سازمانی مشتمل بر  12گویه،
برابر با  3/886و برای پرسشنامه متغیر ایدئولوژی سازمانی
مشتمل بر  55گویه ،برابر با  3/861بود .که پرسشنامهها از
پایایی باالئی برخوردار بودند.

اکبر بیات و همکاران

برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق نیز ،از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض
نرمال بودن دادههای پژوهش استفادهشده است .سطح
معناداری برای متغیر ایدئولوژی سازمانی  3/73و برای
متغیر اسطورههای پزشکی و سازمانی  3/68و برای
متغیر حماسههای سازمانی  3/89است که سطح
معناداری برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون
 3/32بود .لذا تمامی متغیرهای موردبررسی در پژوهش
حاضر دارای توزیع نرمال هستند؛ بنابراین جهت
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش مدلیابی
معادالت ساختاری با نرمافزار لیزرل نقش متغیرها بر
هم مطالعه شد.
یافتهها
بهمنظور تجزیهوتحلیل آماری دادههای این پژوهش،
ابتدا اطالعات توصیفی متغیرها مانند میانگین و انحراف
معیار و نیز همبستگی متغیرها و سطح معناداری آنها با
استفاده از نرمافزار  spssمحاسبه گردید .با توجه به
جدول ( ،)1بین ایدئولوژی سازمانی و حماسههای
سازمانی ( )r=3/606،N= 033،p<3/32و بین
حماسههای سازمانی و اسطورههای پزشکی و سازمانی
( )r=3/639،N= 033،p<3/32و همچنین بین
ایدئولوژی سازمانی و اسطورههای پزشکی و سازمانی
( )r=3/731،N= 033،p<3/32رابطهی مثبت و
معناداری وجود دارد( .جدول )1
با توجه به مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش بهصورت
ذیل میباشند.
 -1بین اسطورههای پزشکی و سازمانی و ایدئولوژی
سازمانی با نقش میانجی حماسههای سازمانی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
 -5بین اسطورههای پزشکی و سازمانی و ایدئولوژی
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 -0بین اسطورههای پزشکی و سازمانی و حماسههای
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 -3بین حماسههای سازمانی و ایدئولوژی سازمانی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد( .شکل )5
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بهمنظور عدم رد یا رد فرضیهها از ضرایب استاندارد و
اعداد معناداری استفاده گردیده است .نتایج بهدستآمده
از مدل مفهومی تحقیق در دو حالت ضرایب معناداری
تخمین استاندارد در جدولهای شماره ( 0و  )3برای 3
فرضیه نشان دادهشده است؛ که در جدول شماره ()0
سه فرضیه که تماماً دارای دو متغیر با رابطه مستقیم
بودهاند ،نمایش دادهشده است .در جدول شماره ( )3یک
فرضیه با رابطه غیرمستقیم و وجود متغیر میانجی گر
تماماً دال بر این است که هیچ فرضیهای رد نشده
است.
با توجه به مدل مفهومی پژوهش میتوان عالوه بر
تأثیر مستقیم اسطورههای پزشکی و سازمانی بر
ایدئولوژی سازمانی ،تأثیر غیرمستقیم آن بهوسیله متغیر
میانجی حماسه سازمانی را نیز به دست آورد .به همین
منظور از روش بارون و کنی و آزمون سوبل استفادهشده
است.
مقدار آماره  tدر تمامی مسیرهای متغیر مستقل ،متغیر
میانجی و متغیر وابسته ،بزرگتر از  5/28است .درواقع
نتایج ،حاکی از معنیداری روابط گفتهشده در سهگام
نخست روش بارون و کنی است .جهت تائید و بررسی
گام چهارم ،مدل در نرمافزار دوباره اجرا شد؛
همانطوری که در جدول شماره ( )0مشاهده میشود،
بدون حضور متغیر میانجی گر ضریب مسیر  3/736و
آزمون  9/337 Tبین اسطورههای پزشکی و سازمانی
به ایدئولوژی سازمانی محاسبه شد.
پس از آن که متغیر میانجی گر وارد مدل شد ،ضریب
بتای کاهشیافته و معنادار نیز بود؛ بنابراین میتوان
گفت که نقش متغیرهای حماسه سازمانی ،نقش
میانجیگری جزئی است و مورد تأیید قرار گرفت .با
توجه به این که مقدار آماره سوبل برابر با  3/305و
آزمونهای گودمن و آروین نیز در حدود همین مقدار در
مسیر فوق محاسبه شد ،میتوان در سطح اطمینان 99
درصد رابطه میانجی گر حماسه سازمانی را بار دیگر
تائید کرد .فرضیهی اصلی اول پژوهش نیز مورد تأیید
قرار گرفت .میزان رابطه غیرمستقیم اسطورههای
پزشکی و سازمانی و ایدئولوژی سازمانی درواقع از

تحلیل رابطه بین اسطورههای پزشکی

حاصلضرب ضریب مسیر متغیر مستقل بر متغیر
میانجی ( )3/32در ضریب مسیر متغیر میانجی بر متغیر
وابسته ( )3/26به دست میآید ،بدین مفهوم که میزان
رابطه غیرمستقیم اسطورههای پزشکی و سازمانی و
ایدئولوژی سازمانی از طریق حماسه سازمانی برابر با
 3/525است .درنهایت رابطه کل اسطورههای پزشکی
و سازمانی بر ایدئولوژی سازمانی برابر با 3/655
محاسبه شد .یعنی اینکه با افزایش یک واحد انحراف
استاندارد در اسطورههای پزشکی و سازمانی ،ایدئولوژی
سازمانی در کل بهاندازه  3/655انحراف استاندارد
افزایش خواهد داشت.
در تحلیل عاملی مدل مفهومی طبق جدول ( )5میتوان
نتیجه گرفت که مدل تحقیق حاضر به لحاظ کل
شاخصهای برازش مورد تائید است( .جداول  5و  0و
)3
بحث و نتیجهگیری
همانطور که در قسمت یافتههای پژوهش بیان گردید؛
برای سنجش روایی پرسشنامهها ،از روش تحلیل
عاملی تأییدی و از نرمافزار لیرزل استفاده شد.
بهطورکلی ،قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و
متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده
میشود که در این پژوهش تمامی بار عاملیها ،مقداری
بین صفر و یک دارند و قابلقبول است و اطمینان
حاصل شد که تعداد دادههای موردنظر برای تحلیل
عاملی مناسب هستند.
نهایتاً با استفاده از شاخص  KMOو آزمون بارتلت
نشان داد ،تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل
عاملی مناسب است .همچنین مدل مفهومی نیز دارای
برازش مطلوبی بود.
فرضیه دوم به رابطه بین اسطورههای پزشکی و
سازمانی و ایدئولوژی سازمانی پرداخته که دارای رابطه
معناداری است که با نتایج تحقیقات پیشین نیز همسو
است[ .]57 ,56همانطوری که دیل و کندی مطرح
مینمایند که اسطوره جزئی از فرهنگ سازمانی
است[ .]30همچنین پتیگرو ایدئولوژی و افسانهها و
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اسطورهها را از عناصر اصلی فرهنگ تلقی
مینماید[ .]33ازنظر مینتزبرگ نیز ایدئولوژی سازمانی
در تمامی زمانها از طریق انتشار رسوم و سنتها و
اسطورهها توسعهیافته است[ .]8این یافتهها نیز همسو
میباشند با نتایج تحقیقاتی هم چون آلووسون و کرمن
که در پژوهشی نشان دادند ،ایدئولوژی سازمانی از
طریق قهرمانان و اسطورهشناسی مذهبی در سازمانها
تأثیرگذارند[ .]56همچنین اوگبور در تحقیقی با موضوع
اسطورهسازی در گفتمان کارآفرینی و نقد ایدئولوژی
مطالعات کارآفرینی بود .نتایج نشان داد که ،اسطورهها
با کنترل ایدئولوژیک رابطه دارند[ .]57کنترل و نظارت
ایدئولوژیک نیز یکی از ابزارهای مهم برای هماهنگی و
ملزم نمودن منابع انسانی به تبعیت از ایدئولوژیهای
سازمانی است.
لذا میتوان نتیجه گرفت که اسطورههای پزشکی و
سازمانی از طریق شکلگیری کنترلهای ارزشی و
هنجاری و تعریف نمودن استاندارهای هنجاری
بهعنوان یکی از ابزارهای هماهنگی میتواند در تقویت
ایدئولوژی سازمانی مؤثر میباشند.
فرضیه سوم به رابطه بین اسطورههای پزشکی و
سازمانی و حماسه سازمانی پرداخته و فرضیه چهارم نیز
به رابطه بین حماسه سازمانی و ایدئولوژی سازمانی
بهصورت مستقیم و فرضیه اول به رابطه بین
دانشگاههای علوم پزشکی و ایدئولوژی بهصورت
غیرمستقیم پرداخته که تماماً دارای رابطه معناداری
میباشند که با نتایج تحقیقات پیشین نیز همسو
هستند[.]07 ,06
از نظر مینتزبرگ ،حماسه زاییده اسطوره است و اسطوره
به ماهی پرورنده میماند که حماسه را میزاید و آن را
در دامان خویش میپرورد .حماسه راستین و بنیادین جز
از دل اسطوره برنمیآید .حماسه سازمانی بهواسطه
بازگو شدن و بازنویسی شدن ،توسعه مییابد[.]8
اسطورههای پزشکی و سازمانی که خود هویتهای
سازمانی هستند ،از طریق خلق حماسههای سازمانی که
بهوسیله روایت و داستانسرایی فردی و در نتیجه
سازمانی توسعه مییابند ،خصوصاً در سازمانهای
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ضمناً محدودیتهای پژوهش حاضر عبارتاند از:
محدودیتهای زمانی و مکانی است که با انجام
مطالعات آتی میتوان اعتبار مدل و تعمیمیافتههای
تحقیق را افزایش داد و هم میتوان از طرح طولی وهم
پژوهشهای کیفی و یا ترکیبی استفاده شود که
مؤلفههای متغیرها مشخصتر شوند تا بهتر در بوته
آزمون قرار بگیرند.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که توجه به
اسطورههای پزشکی و سازمانی از طریق داستانسرایی
و اسطورهسازی میتواند ،خلق و ایجاد حماسههای
سازمانی را به دنبال داشته باشد و این امر باعث ایجاد
تغییرات در ارزشها و هنجارهای دانشگاههای علوم
پزشکی و نهایتاً به وجود آمدن ایدئولوژی سازمانی قوی
در دانشگاههای علوم پزشکی میگردد .این امر ،اهمیت
توجه به مباحث اسطورهها و درنتیجه حماسههای
سازمانی مورد تأکید قرار میدهد .لذا ضروری به نظر
میرسد که مدیران دانشگاههای علوم پزشکی توجه
خاص به نقش حماسهها در روند نهادینهسازی و شکل
دادن به هویت سازمانی و متغیرهای پژوهش داشته
باشند.

مأموریتمحور که ابزارهای عملیاتی خلق و رشد و
توسعه بسیار باالیی نسبت به ساختارهای دیگر دارد،
میتوانند؛ بر ایدئولوژی سامانی بسیار مؤثر باشند[.]32
همانطور که آلوسون[ ]36نقل میکند ،اساطیر باید در
میان مضامین ایدئولوژیک خودشان درک شوند به
طوریکه این مضامین به رسالت اسطوره معنا
میبخشد؛ بدون چنین مضامینی ،اسطوره بیروح باقی
خواهد ماند[.]37
اسطورهها بدون ایدئولوژیهایشان بیمعنی هستند و
باید با آنها درک شوند .درنهایت چنین استنباط
میشود که ایدئولوژی بهعنوان هسته مرکزی فرهنگ و
دارا بودن استانداردهای هنجاری ایدئولوژیک محور
تأثیر به سزایی در شکلگیری سازمانهای
مأموریتمحور دارد .لذا الزم است در پژوهشی جداگانه
به این تأثیر پرداخته شود .پیشنهاد میشود که همچنین
متغیرهای دیگری مثل فضیلت گرایی فردی و سازمانی
و اخالق حرفهای و وفاداری و تعهد سازمانی در
مطالعات آتی استفاده شود.
در پایان پیشنهاد میشود که سازمانها اسطورهسازی را
افزایش دهند و از طریق روایت اسطورهها و
جامعهپذیری آنها در سازمان و فرهنگ سازمانی و
همچنین با توسعه داستانسرای برای خلق اسطورههای
پزشکی و سازمانی و در نظر گرفتن ایدئولوژی در ارتقاء
سازمانی افراد و سلسلهمراتب سازمانی و در توسعه
هویتیابی و هویتبخشی در عضوگیری ایدئولوژیک
محور برای همانندسازی بیشتر نیروی انسانی و در
نهایت بهرهوری سازمانها را افزایش دهند.

تشکر و قدردانی
لذا از تمامی کارکنان و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی
استان همدان که در انجام این پژوهش ما را یاری
نمودهاند؛ کمال تشکر راداریم.

جدول  - 9ماتریس همبستگی متغیرها موردمطالعه
متغیرها

()9

اسطورههای پزشکی و سازمانی

9

حماسههای سازمانی

.911

9

ایدئولوژی سازمانی

.919

.939

همبستگی در سطح  1/19است.
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()2

()3

9

میانگین

انحراف معیار

4/22

1/19

4/92

1/13

2/99

1/12

تحلیل رابطه بین اسطورههای پزشکی

جدول  – 2شاخصهای برازش الگوی آزمون شده پژوهش
شاخصهای برازش مطلق
نام
شاخصها
(اختصار)

درجه

مجذور

شاخص نیکویی

آزادی

کای

برازش

(𝒇𝒅)

(𝟐𝒙)

()GFI

39

ریشه میانگین مربعات

شاخص

باقیمانده ()RMR

تعدیلشده
نیکویی
برازش
()AGFI

نتیجه مدل
برازش

11

1/19

1/14

1/12

<1/12

<./11

>1/12

<./11

مطلوب
شاخصهای برازش تطبیقی
برازش

نام

شاخص

شاخصها

هنجار شده ()NFI

شاخص
هنجار

برازش
نشده

شاخص برازش تطبیقی

شاخص برازش نسبی

شاخص

()CFI

()RFI

برازش

()NNFI

(اختصار)

فزاینده ()IFI

نتیجه مدل

1/192

1/19

1/19

1/12

1/19

برازش

<./11

<./11

<./11

<./11

9-1

مطلوب
شاخصهای برازش مقتصد
نام

شاخص

برازش

شاخص

برازش

ریشه

شاخصها

هنجار شده مقتصد

تطبیقی

مقتصد

مربعات خطای برآورد

(اختصار)

()PNFI

()PCFI

()RMSEA

نتیجه مدل

1/99

1/99

1/129

2/11

برازش

<1/12

<1/12

>1/18

3<>9

مطلوب
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دوم

میانگین

کای دو بهنجار یا
نسبی ()CMIN/DF

اکبر بیات و همکاران
جدول  - 3آزمون فرضیهها
مسیرها

مقدار بار عاملی

مقدار آماره تی

نتیجه

اسطورههای پزشکی به ایدئولوژی سازمانی

1/39

3/39

عدم رد

اسطورههای پزشکی به حماسه سازمانی

1/42

9/24

عدم رد

حماسه سازمانی به ایدئولوژی سازمانی

1/29

2/49

عدم رد

اسطورههای پزشکی به ایدئولوژی سازمانی بدون میانجی

1/949

1/149

-

جدول  - 4آزمون فرضیه میانجی دار

رابطه مستقیم

غیرمستقیم

رابطه

رابطه کل

سازمانی

 4/132 1/922عدم رد

H1
شکل  - 9مدل مفهومی روابط بین متغیرها

)(2.37).(0.37
شکل  - 2الگوی آزمون شده در حالت استاندارد و معنیداری
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آزمون سوبل

اسطورههای پزشکی به ایدئولوژی

1/39

1/222

نتیجه

مسیر

تحلیل رابطه بین اسطورههای پزشکی
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Analysis of the Relationship between Medical Myths and Organizational
Ideology with the Role of Mediating Organizational Saga in a Mission Oriented Organization of the University of Medical Sciences

1

Abstract

2

3

Bayat A , Latifi M , Moradi M , Slambolchi AR

4

Introduction: Organizational ideology has been developed at all times through the
dissemination of customs and traditions and myths and sagas. Therefore, the present
study with the aim of analyzing the relationship between organizational medical myths
and organizational ideology with the role of mediating organizational saga in the
mission-oriented organization of the University of Medical Sciences.
Methods: This research is a descriptive-correlation study. The statistical society of this
study consist of consist of Hamadan University of Medical Sciences with 3250
Employee to using Morgan table and G*power, finally 344 numbers with use of
category sampling method were selected as samples. The measurement tools in this
study consisted of three researcher-made questionnaires; their validity and reliability
were reviewed and confirmed. Structural equation modeling was used to analyze the
data based on covariance and software of LISREL.
Results: The results of structural equation modeling showed that the organizational
medical myths have a positive and significant relationship with organizational saga.
Also, the relationship between organizational medical myths and organizational
ideology is mediated through organizational saga.
Conclusion: According to the research results, with an increasing focus on
organizational medical myths, and the Mythology and Legendary of the new series that
will create organizational saga, a step will be to strengthen and develop a strong
organizational ideology.
Keywords: Organizational mMedical Myths, organizational Saga, Organizational
Ideology, mMission-Basis Oorganizations (University of Medical Sciences).
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