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Introduction: The performance appraisal system is known as one of 

the factors affecting employees' performance, and organizations are 

required to consider the components of organizational entrepreneurial 

orientation toward achieving effective goals and performance. This 

study aimed to investigate the relationship between performance 

appraisal and organizational entrepreneurial orientation in selected 

employees of Health Deputy at Iran University of Medical Sciences. 

Methods: This descriptive-analytical and sectional study was 

conducted in 2020. The sample consisted of 102 employees with a 

score of last year's performance evaluation. The annual performance 

evaluation score and a standard questionnaire were used to assess the 

performance of employees and their organizational entrepreneurial 

orientation, respectively. Data analysis was performed using SPSS 

statistical software version 25. 

Results: The organizational entrepreneurial orientation was reported 

as moderate. The highest and lowest mean scores were related to the 

autonomy and competitive aggressiveness dimensions, respectively. 

Although there was a significant and negative relationship between 

performance and risk-taking, competitive aggressiveness and 

innovativeness variables, no significant relationship was found 

between proactive ness and autonomy variables. 

Conclusion: The results showed that there was a significant 

negative relationship between performance appraisal and the 

organizational entrepreneurial orientation. It seems that this inverse 

relationship is due to the lack of necessary conditions for the tendency 

toward organizational entrepreneurship and also ignoring 

entrepreneurship in the axes and indicators of employee performance 

evaluation. 
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 در کارکنان یسازمان ینیبه کارآفر شیعملکرد و گرا یابیارز نیرابطه ب

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یمنتخب معاونت بهداشت
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است و  عملکرد یابیارز ستمیبر عملکرد کارکنان، س رگذاریاز عوامل تأث یکیمقدمه: 

ه ب شیگرا های تحقق اهداف و عملکرد مؤثر، ملزم به لحاظ نمودن مؤلفه برای ها سازمان

عملکرد و  یابیارز نیرابطه ب نییهدف تع. پژوهش حاضر با باشند یم یسازمان ینیکارآفر

 یم پزشکدانشگاه علو یکارکنان منتخب معاونت بهداشت رد یسازمان ینیبه کارآفر شیگرا

 انجام شد. رانیا

 یت مقطعصوربه یلیتحل -بود که با روش توصیفی یمطالعه حاضر از نوع کاربرد: هاروش

 201انجام شد. جامعه پژوهش شامل  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدر ستاد معاونت بهداشت

جهت  پژوهش نیعملکرد سال گذشته بودند. در ا یابینمره ارز یکارکنان دارا هینفر از کل

 ینیربه کارآف شیکارکنان و جهت گرا انهیعملکرد سال یابیعملکرد، از نمره ارز یابیارز

 12نسخه  SPSS افزار نرم از استفاده با ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. داده یسازمان

 شد. لیتحل

در حد  ینسازما ینیبه کارآفر شیگرا زانیبود که م نیاز ا یپژوهش حاک جینتا ها:یافته

را  ازیامت نیانگیم نیکمتر یو بعد رقابت تهاجم نیشتریب طلبی متوسط بوده است. بعد استقالل

رابطه  یو نوآور یرقابت تهاجم ،یرپذی خطر یرهایعملکرد و متغ ریمتغ نیداشته است. ب

 طلبی اللو استق یشگامیپ یرهایعملکرد با متغ ریمتغ نیاما ب اشت،وجود د یمعنادار و منف

 نشد. افتی یرابطه معنادار

رابطه  یسازمان ینیبه کارآفر شیعملکرد و گرا یابیارز نینشان داد ب جینتا: گیرییجهنت

الزم  یاز نبود بسترها یارتباط معکوس ناش نیا رسد یو معنادار وجود دارد. به نظر م یمنف

ورها و در مح یسازمان ینیبه کارآفر شیو ابعاد گرا یسازمان ینیبه کارآفر شیجهت گرا

 باشد. رکنانعملکرد کا یابیارز های شاخص

 

  21/20/99 :مقاله وصول

  29/21/99 :ییصالح نهاا

 12/21/99 :نهایی رشیپذ

 12/02/2000 :آنالینانتشار
 

 

 :ی کلیدیهاواژه

 عملکرد یابیارز

 کارکنان  

  ینیبه کارآفر شیگرا

 

  

 

 لیاصل مقاله

https://orcid.org/0000-0003-4315-7908
https://orcid.org/0000-0002-1601-8999
https://orcid.org/0000-0001-5999-7173


و همکاران سودابه وطن خواه  

 

 

 

 …یسازمان ینیبه کارآفر شیعملکرد و گرا یابیارز نیرابطه ب

33 

 

 
را  یکارکنان نقش اساسی در رشد و موفقیت در هر سازمان

و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف سازمانی، ارتباط  دارند

از یکی  [2،1]مستقیمی با نحوه عملکرد کارکنان دارد. 

الیی بامیت هرکنانش از اکاد که عملکریی هاسازمان

وزه بهداشت و درمان ل در حفعای هاسازمانردار است، برخو

ر مستقیم بر پیک طوربهها د آنعملکرسطح تأثیر  که باشدیم

نظران اکثر اندیشمندان و صاحب [2]شود. جامعه نمایان می

ها باید قبل از هرگونه اند که سازماناین عقیده مدیریت، بر

ان خود نمایند تا گیری، اقدام به ارزیابی کارکنتصمیم

 بر اساسها عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن

، شایستگی و هایتوانمندمعیارهای مناسب، سطح مهارت، 

یکی از عوامل بنابراین،  [0]رفتار مورد سنجش قرار گیرد. 

تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان، سیستم ارزیابی عملکرد است 

 [2]تواند سطح عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار دهد. که می

نظارت بر عملکرد کارکنان بهداشتی، شناسایی نیازهای زیرا 

 و استعدادهای نهفته کارکنان برای هاییتوانابنیادی، کشف 

رسیدگی به مشکالت بیماران و ارائه خدمات با کیفیت نقش 

های اگرچه ارزیابی عملکرد در سازمان [2]بسزایی دارد. 

 شود اما اغلب در نحوه کاراستفاده می گسترده طوربهعمومی 

حاصل  هاتیفعالو پیشرفت  کارمندان تغییری در جهت بهبود

یری گهنوز خود را متعهد به تصمیمها و اکثر سازمان شودینم

ت دانند. عالوه بر این، قابلیدقیق برای نظارت بر عملکرد نمی

وان های ارزیابی همچنان به عناطمینان و اعتبار در اکثر سیستم

بنابراین، فرآیند  [1]است.  ماندهیباقمشکالت اساسی 

، وریموجب کاهش بهرهتواند نادرست ارزیابی عملکرد می

حتی در  [8]شود. کارکنان  استرس، کاهش روحیه و انگیزه

بعضی مواقع سیستم ارزیابی عملکرد با افزایش نارضایتی، 

ا کننده یویژه از طرف فرد ارزیابیعدم انگیزه، مقاومت به

رزیابی عملکرد بنابراین، ا [9]کارمندان همراه بوده است. 

نابع های مروش نیزتریبرانگبحثترین و یکی از پیچیده

که سالیان زیادی است محققان و کاربران را به  انسانی است

های از سوی دیگر سازمان [2،20]چالش واداشته است. 

 که کنندامروزی در محیطی پویا، مبهم و متغیر فعالیت می

 نوآوری پذیری،خطر مانند هاییمؤلفه لحاظ نمودن ملزم به

و منابع  فرآیندها، امور پرسنلی و زمینه ساختار پیشگامی در و

های دولتی به دالیل مختلف سازمان [22،21]. انسانی هستند

یع محیطی، از جمله محدودیت منابع، تغییرات سر

ی دولت و پاسخگویی مدیران در خصوص سازکوچک

عملکرد نیاز به اتخاذ رویکردی برای توسعه کارآفرینی 

بخش بهداشت و درمان اهمیت این موضوع در  [22]دارند. 

لحاظ ارتباط با سالمت جامعه و رشد و پویایی آن نیز به 

ی نیروهای مولد و ریکارگبه کهیطوربهاست.  توجهقابل

تواند رشد و تعالی کل جامعه را کارآفرین در این بخش می

، بخصوص گوناگون یکشورها در [20]باشد.  برداشتهدر 

 اقتصادی سنتی و که ایران مانند توسعهدرحال کشورهای

نیافته  چندانی سازمانی توسعه منابع دارند، کارآفرینی بر مبتنی

به  شیو گرادارد  قرار نامناسبی است و در وضعیت

عوامل از طرفی  [22،22]توجه شده است.  کمتر کارآفرینى

خدمات،  روزافزونمهمی نظیر رقابتی شدن سازمان، هزینه 

، سالمند شدن جمعیت و تنوع متیقگرانهای فناوری

محیط ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را  تواندیمفرهنگی 

قرار دهد و شرایط مراکز مراقبت سالمت را در  ریتأثتحت 

بنابراین،  [21]تر کند. مواجهه با هر کدام از این عوامل پیچیده

های اونتمع، عملکرد کارکنان گفت شیپه به مطالب با توج

ظ و تأمین، حفهای علوم پزشکی در جهت بهداشتی دانشگاه

ای برخوردار است ارتقای سطح سالمت جامعه از اهمیت ویژه

و روند اجرای ارزیابی عملکرد  ارهایمعساختار، که باید در 

ا هکارکنان توجه خاصی مبذول گردد. همچنین، این معاونت

ارائه فرآیندهای کاری  اهداف نوآوری، به دستیابی منظوربه

 کیفیت بهبودسایر رقبا و  سبقت گرفتن نسبت بهجدید، 

-می ینیکارآفر هیروح با ی، نیازمند کارکنانیرسانخدمات

باشند که الزمه آن فراهم نمودن بسترهای الزم در زمینه 

-خطرنوآوری، سازمانی از طریق  کارآفرینیگرایش به 

باشد. یمطلبی ی و استقاللرقابت تهاجمپذیری، پیشگامی، 

 درمان، خدمات متنوع در بخش بهداشت وارائه رغم علی

 مقدمه
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ای هفعالیت ی گسترده، تعداد نیروی انسانی وهارمجموعهیز

، کیهای علوم پزشدانشگاه بهداشتی در معاونت کارآفرینانه

و  عملکردارزیابی به بحث  توجه کمتریرسد به نظر می

لذا . است شده در این مراکز سازمانی کارآفرینی گرایش به

ی تعیین رابطه بین ارزیابدر این راستا، پژوهش حاضر با هدف 

عملکرد و گرایش به کارآفرینی سازمانی در کارکنان منتخب 

 دید.انجام گر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 
هدف پژوهش کاربردی بود که با ، از نظر پژوهش حاضر

در  مقطعی صورتبهتحلیلی  -وصیفیروش کمی از نوع ت

کلیه کارکنان  جامعه پژوهش شامل. شدانجام  2298سال 

شاغل در ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 اداری و پشتیبانی -درمانی، مالی -های بهداشتیاعم از رسته

ملکرد بودند. در این مطالعه که دارای نمره ارزیابی ع

ی انجام نشد. بنابراین، جامعه پژوهش متشکل از ریگنمونه

 شدهکسبامتیاز از نفر بود که جهت ارزیابی عملکرد  201

های ارزیابی عملکرد سال گذشته کارکنان استفاده در فرم

 نکنارکا دعملکر یابیارز یهاشاخصها از شد. در این فرم

و در  هابرنامه بر اساساختصاصی )های شاخص شامل

در سه عمومی  یهاشاخصچارچوب شرح وظایف افراد( و 

 شدهاستفاده( یضایتمندو ر زشموآ ،خالقیتو  ربتکاامحور )

 زمتیاا 20و  ختصاصیا یهاشاخص به طمربو زمتیاا 00 که

 200 درمجموعکه  باشدیم عمومی یهاشاخص به طمربو

 این است. شدهنظر گرفتهدر  سطح هردر  یابیارزبرای  زمتیاا

 یابیو ارز پایش ،یزیربرنامهشامل مرحله  سهدر  یندآفر

همچنین، جهت گرایش به کارآفرینی  .شد منجاا دعملکر

نامه استاندارد گرایش کارآفرینانه هاگس سازمانی از پرسش

 و پایایی این روایی [28]استفاده شد.  1001در سال  و مورگان

 دیتائ 2292نامه در پژوهش ناهید و همکاران در سال پرسش

این پرسشنامه  [29] باشد.شده که از اعتبار الزم برخوردار می

است. بخش اول شامل  شدهلیتشکاز سه بخش اصلی 

، ا هلتی )سن، جنسیت، وضعیت شناختجمعیت  مشخصات

سطح تحصیالت، سابقه کار، نوع استخدام، رسته خدمتی(، 

بخش دوم نمره ارزیابی عملکرد سال گذشته و بخش سوم 

با  سؤال 28شامل گرایش به کارآفرینی سازمانی بود که از 

 یامشگیپ(، سؤال(، نوآوری )سه سؤالپذیری )سه د خطرابعا

شش طلبی )( و استقاللسؤالی )سه رقابت تهاجم(، سؤالسه )

پنج  مقیاس بر اساسپرسشنامه  سؤاالت( تشکیل شد. سؤال

کم )نمره دو(،  )نمره یک(، کم یلیخای لیکرت از گزینه

( )نمره پنج ادیز یلیخمتوسط )نمره سه(، زیاد )نمره چهار( و 

ک تتنظیم شد. برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک

 و برای جمع شدند باهمهای مربوط به آن زیرمقیاس، گویه

جمع  اهمبهای پرسشنامه محاسبه امتیاز کلی، امتیاز همه گویه

با مراجعه حضوری به ستاد معاونت  پرسشنامه 201شدند. 

 80 که تعدادشد  عبهداشتی دانشگاه بین کارکنان توزی

درصد بوده  81پرسشنامه بازگردانده شد و میزان پاسخگویی 

افزار آماری از طریق نرم شدهیآورجمعهای دادهاست. 

SPSS  توصیفی و استنباطی  در دو بخش آمار 12نسخه

 -تحلیل، آزمون کولموگروف هرگونهقبل از . شدتحلیل 

 وردمآزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای  منظوربهاسمیرنوف 

ارزیابی  P-valueبا توجه به اینکه مقدار ی انجام شد. بررس

عملکرد، گرایش به کارآفرینی و ابعاد آن از سطح آلفای 

کمتر بود، فرض نرمال بودن برای تمامی  02/0داری معنی

ای پذیرفته نشد و بر مطالعه موردها در بین کارکنان متغیر

 های پژوهش از آزمون اسپیرمن استفاده شد.فرضیه

 

 0/11) متأهلدرصد( و  2/22مطالعه زن ) بیشتر افراد مورد

دهندگان، کارمندان رسمی پاسخ درصد( بودند. بیشترین

درصد(، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  8/12)

درصد(  2/22درمانی ) -رسته بهداشتی درصد( و در 1/02)

داشتند. را  درصد(9/01سال ) 10تا20بین سابقه کاربودند که 

 با سال 2/00 یکارکنان مورد مطالعه دارای میانگین سن

سال  12ها ترین آنسن کم که بودند سال 21/1 معیار انحراف

 میانگین دارای طوربهو  داشتندسال سن  21ها ترین آنو مسن

سال بودند که  11/1سال سابقه کار با انحراف معیار  1/21

 هاروش

 هایافته
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سال  19کمترین سابقه کار یک سال و بیشترین سابقه کار 

نندگان کبوده است. سایر مشخصات جمعیت شناختی شرکت

 است. شدهارائهدر جدول یک 
افراد  یشناخت تیجمعمشخصات  یفراوان عیتوز: 2جدول 

 ژوهشدر پ کنندهشرکت

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
2/20 19 مرد  

2/22 22 زن  

 تا هلوضعیت 
0/11 22 متأهل  

2/11 29 مجرد  

 تحصیالت

8/0 0 زیر دیپلم و دیپلم  

2/8 1 پلمیدفوق  

2/11 29 کارشناسی  

1/02 28 کارشناسی ارشد  

2/22 22 دکتری  

2/2 2 عدم پاسخگویی  

 سن

 2 2 سال 20کمتر از 

1/22 20 سال 29تا  20  

8/08 02 سال 09تا  00  

8/12 10 سال 29تا  20  

0/1 1 سال و باالتر 20  

0/1 1 عدم پاسخگویی  

 نوع استخدام

8/12 21 رسمی  

2/2 2 پیمانی  

8/0 0 یاتبصره  

9/22 20 قراردادی  

0/1 1 طرحی  

1/2 2 به خدمت مأمور  

0/1 1 عدم پاسخگویی  

 سابقه کاری

2/22 22 سال 20کمتر از   

9/01 22 سال 10تا  20  

9/22 22 سال 10باالی   

8/0 0 عدم پاسخگویی  

 رسته خدمتی

2/22 22 درمانی –بهداشتی   

 12 12 اداری –مالی 

2/1 2 پشتیبانی  

0/1 1 عدم پاسخگویی  

 

-جدول دو، میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس

 98/0با انحراف معیار  200از  2/90کنندگان در مطالعه برابر 

بود. همچنین، امتیاز گرایش به کارآفرینی سازمانی در بین 

بود  02/22 با انحراف معیار 90از  2/22کارکنان مورد مطالعه 

که میزان گرایش به کارآفرینی سازمانی را در حد متوسط 

 دهد.نشان می

ی ازمانس ینیبه کارآفر شیگراعملکرد و  ارزیابی ازیامت: 1جدول 

 در افراد مورد مطالعه

 میانگین نبیشتری کمترین متغیر
انحراف 

 معیار

 98/0 2/90 200 82 ارزیابی عملکرد

 به گرایش

 کارآفرینی

 سازمانی

28 81 2/22 02/22 

با توجه به جدول سه، در بین ابعاد گرایش به کارآفرینی 

یانگین متعلق به بعد پیشگامی )مسازمانی، بیشترین میانگین 

( و کمترین میانگین متعلق به بعد 11/0و انحراف معیار  2/2

 ( بود.80/0و انحراف معیار  2/1رقابت تهاجمی )میانگین 

افراد  آن در ابعادی و سازمان ینیبه کارآفر شیگرا ازیامت: 2جدول 

 مورد مطالعه

 میانگین نبیشتری کمترین متغیر
انحراف 

 معیار

 18/0 82/1 21/0 2 یریخطرپذ

 81/0 02/2 2 2 نوآوری

 11/0 21/2 2 2 پیشگامی

 80/0 29/1 21/0 2 تهاجمی رقابت

 11/0 98/1 21/0 2 یطلباستقالل

 به گرایش

 کارآفرینی

 سازمانی

2 22/0 99/1 22/0 

های جدول چهار، ارزیابی عملکرد با گرایش به مطابق با یافته

ی رقابت تهاجمپذیری، نوآوری و خطرکارآفرینی سازمانی، 

 درصد اطمینان رابطه معنادار 92و با  02/0سطح خطای  در

 طهراب های مذکور،با متغیر عملکرد ارزیابی و داشته است
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با افزایش نمره ارزیابی عملکرد  گریدعبارتبه .دارد معکوس

، پذیریمتغیرهای گرایش به کارآفرینی سازمانی، خطر

یابند و با توجه به مقدار ی کاهش میتهاجم رقابتنوآوری و 

با  ارزیابی عملکرد برآورد ضرایب همبستگی، رابطه بین

های مذکور از شدت همبستگی ضعیفی برخوردار است. متغیر

 های پیشگامی ومتغیر با ارزیابی عملکرد همچنین، بین

 .رابطه معناداری یافت نشد طلبیاستقالل
 ی پژوهشهاهیفرض: نتایج آزمون 0جدول 

 است. داریمعن 55/5در سطح  *

 

های مطالعه حاضر نشان داد بین ارزیابی عملکرد و یافته

گرایش به کارآفرینی سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود 

کارکنانی که دارای نمره ارزیابی باالتری هستند  دارد، یعنی

-ظر میتری دارند که به نگرایش به کارآفرینی سازمانی پایین

رسد از جمله دالیلی که باعث شده کارکنان توجه کمتری به 

به  توانیمابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی داشته باشند 

ها آیندانجام فراداری،  مراتبسلسهساختار بوروکراسی و 

ر کسب نمره ارزیابی باالت های ابالغی،مطابق با دستورالعمل

 ابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی در نمره نظر نگرفتنو در 

ارزیابی اشاره کرد. حتی ممکن است کارکنان به دلیل عواقب 

ای و رویدادهای اخیر از منفی مانند ایجاد خطاهای اثر هاله

پذیری، نوآوری، پیشگامی، خطرهایی مانند انجام فعالیت

طلبی اجتناب نمایند. این بخش از رقابت تهاجمی و استقالل

های پژوهش حاضر از لحاظ وجود ارتباط معنادار بین یافته

ای مطالعه هارزیابی عملکرد و گرایش به کارآفرینی با یافته

 شیارتباط گرابا هدف  [10]خواهنده کارنما و همکاران 

ت و در مرکز بهداش کارکنان یبا عملکرد شغل نانهیکارآفر

ا هدف ب [12]و همکاران  محمدی شهرودی، درمان تهران

شرکت  کارکنان درارتباط گرایش به کارآفرینی با عملکرد 

با هدف ارتباط  [11]محد جفری سوکومارو مطالعه  تولیدی

بین گرایش به کارآفرینی و عملکرد کارکنان دریکی از 

همخوانی دارد . این در حالی است که  های سیالنگورشرکت

ی پژوهش حاضر از لحاظ وجود ارتباط منفی بین هاافتهی

ذکور م مطالعاتارزیابی عملکرد و گرایش به کارآفرینی با 

 همخوانی ندارد. 

های این مطالعه، ارتباط منفی و معنادار بین بخش دیگر یافته

را نشان داده است. بنابراین، پذیری ارزیابی عملکرد با خطر

یری پذها بیشتر است، خطرکارمندانی که نمره ارزیابی آن

ذیری پکارکنان خطر گونهنیارسد کمتری دارند. به نظر می

تمایل به انجام کنند و صفت مثبت تلقی نمییک  عنوانبهرا 

کنند برای کسب نمره اقدامات جسورانه ندارند و سعی می

در محدوده شرح وظایف خود با احتیاط فعالیت  ارزیابی باالتر

نیاز  به افرادی مؤثرها برای عملکرد بنابراین، سازماننمایند. 

بخش  این [12]پذیری را داشته باشند. دارند که توانایی خطر

نیز از نظر وجود رابطه معنادار ارزیابی عملکرد و  هااز یافته

محد و  [10]پذیری با مطالعه خواهنده کارنما و همکاران خطر

 همخوانی دارد و از نظر وجود رابطه [11]جفری سوکومار

پذیری با دو مطالعه مذکور معکوس بین عملکرد با خطر

 . همخوانی ندارد

باط عملکرد و نوآوری ارتارزیابی  ها، بیندر بخش دیگر یافته

مطالعه خواهنده کارنما آمد که با  به دستمنفی و معناداری 

از نظر معنادار بودن رابطه همخوانی دارد اما  [10]و همکاران 

از نظر وجود ارتباط منفی با مطالعه مذکور همخوانی ندارد. 

 P-value ضریب همبستگی فرضیه

و رابطه ارزیابی عملکرد 

به کارآفرینی  شیگرا

 سازمانی

 *112/0 - 029/0 

رابطه ارزیابی عملکرد و 

 پذیریخطر
*122/0 - 022/0 

رابطه ارزیابی عملکرد و 

 نوآوری
*100/0 - 018/0 

رابطه ارزیابی عملکرد و 

 پیشگامی
292/0 - 010/0 

رابطه ارزیابی عملکرد و 

 یرقابت تهاجم
*122/0 - 022/0 

رابطه ارزیابی عملکرد و 

 طلبیاستقالل
010/0 - 202/0 

 بحث
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است کارکنانی که دارای  از آنها حاکی این بخش از یافته

 بانمره ارزیابی باالتری هستند نوآوری کمتری دارند. 

 های ارزیابیمحور ابتکارات و خالقیت در فرم نکهیوجودا

ت، گرفته اسقرار  مدنظرعملکرد کارکنان به صورت جزئی 

های ارزیابی عملکرد رسد این محور در فرمبه نظر می

ای انگیزه در کارکنان برکارکنان در بهبود خالقیت و ایجاد 

 کسب نمره باالتر از اثربخشی الزم برخوردار نبوده است.

بر اساس نتایج پژوهش حاضر مشخص شد بین همچنین، 

ارزیابی عملکرد و پیشگامی ارتباط معناداری وجود ندارد که 

و محد  [10]خواهنده کارنما و همکاران این نتایج با مطالعه

ای که آل همخوانی ندارد. در مطالعه [11]جفری سوکومار

صنعت  در شرکت کوچک 22 در 1010در سال  [10]تیت 

ها نشان داد برای کشور عمان انجام داد، یافته خدمات

ا هپیشگامی باید کارمندان حمایت و تشویق شوند و به آن

  انگیزه داده شود تا در حل مسئله مشارکت کنند.

ابت رقبین ارزیابی عملکرد و ها، در بخش دیگری از یافته

هد دی ارتباط منفی و معناداری یافت شد که نشان میتهاجم

نان ی در کارکرقابت تهاجمش نمره ارزیابی عملکرد، با افزای

با  رسد،به نظر میبر این اساس یابد. مورد مطالعه کاهش می

معه، های بهداشتی اولیه جاتوجه به اینکه اکثر خدمات مراقبت

های بهداشتی انجام منحصراً در مراکز تحت پوشش معاونت

شوند، کارکنان مورد مطالعه توجه کمتری نسبت به بعد می

یکی از ابعاد گرایش به کارآفرینی  عنوانبهی رقابت تهاجم

دار به جهت رابطه معناها این بخش از یافته. ندینمایمسازمانی 

جفری  محد مطالعهبا نتایج ی رقابت تهاجمارزیابی عملکرد و 

 . همخوانی دارد [11]سوکومار

رد و عملکارزیابی آخرین یافته این پژوهش نشان داد، بین 

یضی ف طلبی ارتباط معناداری وجود ندارد که با مطالعهاستقالل

 یابیارزش خود نقش تعیین با هدف 1021و همکاران در سال 

 در پرستاران کاری عملکرد در شغلی استقالل و محوری

اما با  [12] همخوانی دارد، سنندج شهر دولتی هاییمارستانب

 [11]همخوانی ندارد. محد جفری سوکومار نتایج مطالعه 

نشان  1021های مطالعه هان و همکار در سال همچنین، یافته

توان با استفاده از استقالل همراه با پاسخگویی، داد که می

 هاافتهاز این ی [12]عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشید. 

 ییکارمندان دولت از استقالل باال یوقتنتیجه گرفت  توانیم

 .شودیم رشتیب یریطور چشمگآن به ریبرخوردار باشند، تأث

د رسد ارتباط معکوس بین ارزیابی عملکربنابراین، به نظر می

و گرایش به کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان مورد مطالعه 

تواند ناشی از فقدان یا ناکافی بودن عواملی که میوجود دارد 

همچون آموزش به کارکنان در زمینه گرایش کارآفرینی 

 پذیریخطرافراد بـه رفتار  و ترغیب تشویق سازمانی،

ی انگیزشی در زمینه هاسمیمکانی ریکارگبهمعقوالنه، 

ها و حورابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی در مو نوآوری 

های ارزیابی عملکرد کارکنان باشد. بنابراین، شاخص

 گردد:پیشنهادهایی به شرح ذیل توصیه می

های ارزیابی عملکرد کارکنان و ازنگری فرم( انجام ب2

-ی ابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی )خطرریکارگبه

لبی( طی و استقاللرقابت تهاجمپذیری، نوآوری، پیشگامی، 

ارزیابی عملکرد کارکنان که  هایصحورها و شاخم عنوانبه

تالش کارکنان برای کسب نمره ارزیابی در این صورت 

عملکرد باالتر، افزایش میزان گرایش به کارآفرینی سازمانی 

را به همراه خواهد داشت و این امر عالوه بر بهبود عملکرد 

وری و عملکرد سازمانی کارکنان، موجب افزایش سطح بهره

 خواهد شد.

های آموزشی ضمن خدمت در زمینه برگزاری دوره( 1

 گرایش به کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن

تقویـت فرهنـگ ، پذیری معقوالنهآموزش خطر( 2

 به عنوان یک صفت مثبت برای کارکنان پذیریخطر

دامات برای اقهای تشویقی و حمایتی مکانیسماز ( استفاده 0

 نوآورانه

ارزیابی عملکرد کارکنان و همچنین، با توجه به اهمیت 

ه در توان پیشنهاد کرد کگرایش به کارآفرینی سازمانی، می

ی آتی، رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان با هر یک هاپژوهش

ای هاز ابعاد گرایش به کارآفرینی سازمانی در سایر معاونت

دولتی و  مؤسساتها، های علوم پزشکی، سازماندانشگاه
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کی ی ،نهایت درها بررسی شود. خصوصی، صنایع و شرکت

، استفاده از پرسشنامه پژوهش یهاتیمحدود نیترهماز م

 از برخی است ممکنها بود که آوری دادهبرای جمع

 یعرواقیغ پاسخکاری و رازداری، به خاطر محافظه کارکنان،

 باشند. کرده واقعی خودداری پاسخ ارائه از و داده

 
 

مقاله حاصل  نیا: ی اخالقیهادستورالعملرعایت 

ه ب شیبا عنوان رابطه عملکرد و گرا نامهانیاز پا یبخش

دانشگاه علوم  یدر معاونت بهداشت یسازمان ینیکارآفر

ارشد، مصوب دانشگاه  یدر مقطع کارشناس ران،یا یپزشک

با کد اخالق به شماره  2298در سال  رانیا یعلوم پزشک

IUMS/SHMIS98-3-37-15763 تهیاخذشده از کم 

 است. یپزشک ستیز یهااخالق در پژوهش یلم

م دانشگاه علو یمال تیپژوهش حاضر با حما :یمال تیحما

 شده است.انجام رانیا یپزشک

 یاظهار داشتند که تضاد منافع سندگانینو منافع: تضاد

 وجود ندارد.

کر پژوهش حاضر کمال تش سندگانینو :یو قدردان تشکر

 یرا از تمام کارکنان محترم ستاد معاونت بهداشت یو قدردان

ت مطالعه مشارک نیدارند که در ا رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 داشتند.
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