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چکیده
زمینه و هدف :مطالعه ی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران ،منجربه

بهبود عملکرد رقابتی سازمان ها می گردد .هدف پژوهش حاضر ،تبیین و تعیین ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان

مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تهران است.

روش بررسی :پژوهش حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی کاربردی است .همچنین داده های

جمع آوری شده از نوع روش تحقیق کمی که از پرسشنامه ی استاندارد گرایش کارآفرینانه ی المپکین و دس و پرسشنامه ی
استاندارد عملکرد شغلی بایرن و کن وای استفاده شده است .کارکنان مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تهران ،جامعه ی آماری

پژوهش را تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ،تعداد  108نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب
گردیدند .تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از نرم افزار  SPSSو SMART PLSدر دو بخش مدل اندازه گیری و بخش
ساختاری انجام پذیرفت.
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یافته ها :نتایج پژوهش ،حاکی از ارتباط مثبت و معنادار گرایش کارآفرینانه و ابعاد آن شامل نوآوری ،ریسک پذیری و پیشگامی

بر عملکرد شغلی کارکنان است .همچنین ابعاد گرایش کارآفرینانه ،هرچند از همبستگی باالیی با یکدیگر برخوردارند ،لیکن تاثیر
یکسانی بر عملکرد شغلی ندارند .پیشنهاد می شود مدیران مرکز باتوجه به اهمیت هرکدام از ابعاد گرایش کارآفرینانه ،فعالیت هایی
را تعریف نمایند که باعث افزایش عملکرد شغلی کارکنان مرکز گردد.

نتیجه گیری :باتوجه به نتایج این مطالعه ،اندیشیدن تدابیری جهت افزایش فعالیت های کارآفرینانه ی کارکنان در مراکز بهداشت
و درمان ،می تواند منجربه افزایش عملکرد شغلی کارکنان در این مراکز شود.

واژه های کلیدی :عملکرد شغلی ،ارتباط ،گرایش کارآفرینانه ،مرکز بهداشت و درمان دانشجویان ،دانشگاه تهران
 1استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
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بررســی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان

بررســی ارتباط گرایــش کارآفرینانه با ...

مقدمه
سـازمان های امروزی ،شـاهد تغییـرات زیـادی در محیط های

خـود هسـتند .محیـط هایی که نسـبت به قبل پویاتر بوده و سـازمان ها
باشـند تـا موفقیـت و عملکـرد باالتـری را بـرای خـود رقم زننـد(.)1
در ایـن بیـن ،سـازمان هـا بـه خصـوص سـازمان هـای آموزشـی بـه
دالیلـی از قبیل تغییرات اساسـی در نظام آموزشـی؛ تغییراتی در فرآیند

یادگیـری و یاددهـی و همچنیـن رشـد سـریع موسسـات آموزشـی؛
نیـاز دارنـد تـا خـود را بـا ایـن تغییـرات در محیـط همـراه نماینـد.

دانشـگاه هـا در حـال حاضـر بـه عنـوان عامـل کلیـدی توسـعه ی

خویـش تحـوالت مثبـت ایجـاد نماینـد(.)4

بـرای انـدازه گیـری عملکرد شـغلی معیارهـای مختلفی مطرح

شـده اسـت .در پژوهـش علیرضایـی و همکاران( )1392اشـاره شـده

اسـت کـه عملکـرد شـغلی را مـی تـوان بـه دو دسـته ی عملکـرد

وظیفـه ای و عملکـرد زمینـه ای تقسـیم کـرد و از ایـن طریـق،
میـزان عملکـرد شـغلی را سـنجید .عملکـرد وظیفـه ای،
نیازمندی ها و الزامات شـغلی را منعکس می کند و عملکرد زمینه ای،

فعالیـت هـای تعریفنشـده و نامشـخص نظیر کار تیمـی و حمایتی را

در برمـی گیرد(.)5

اجتماعـی ،اقتصـادی ،فرهنگی و سیاسـی جوامع بشـری نقـش حیاتی

در پژوهـش هـای مختلـف اشـاره شـده اسـت کـه عوامـل

موثر بر رشـد و توسـعه ی جوامع بشـری ،بیانگر این اسـت که کارامد

تحـول آفریـن()7؛ یادگیـری سـازمانی()8؛ عدالـت سـازمانی()9؛

همـه جانبـه ی آن کشـور کمک شـایانی می کنـد .نهادهای آموزشـی

امـروزه اصطلاح کارآفرینـی در بخـش هـای دولتـی وارد شـده کـه

نیـروی انسـانی متعهـد و متخصص ،قـادر به پاسـخگویی بـه نیازهای

در سـازمان هـای دولتـی و بهبـود عملکـرد آن هاسـت( .)11عليرغـم

تغییـرات و شـرایط امـروزی ،بایـد توجـه بیشـتری به عملکرد شـغلی

امـروز و عملکـرد باالتـر پذيرفتـه انـد ،امـا بـه دلیـل نبود زيرسـاخت

اهـداف سـازمانی نمود(.)2
اخیـرا ً نیـز معیـار عملکـرد ،بـه مفهومـی مهـم و پرکاربـرد در

نایـل نشـده انـد( .)12امـروزه سـازمان هـا در موقعیـت هایـی قـرار

مـی گیرنـد کـه گرایـش داشـتن بـه سـمت فعالیـت هـای کارآفرینانه

کـه در آن هـا محققـان بـه بررسـی و مطالعـه ی مباحـث مربـوط بـه

را فراهـم آورنـد که در کل سـازمان ،جو و روحیـه کارآفرینی حکفرما

عملکـرد شـغلی ابـزاری اسـت کـه اگـر بـه طـور شایسـته و بایسـته

فعالیـت هـای کارآفرینانـه بپردازنـد .در ایـن میـان ،سـازمان هـا

مناسـبی جهـت تحقـق اهـداف فـردی و سـازمانی و نیز ابـزاری برای

گرایـش هـای کارآفرینانـه را در جهـت بقـا و دسـتیابی بـه

عملکـرد شـغلی باعـث ارتقـای کیفیـت خدمـات و تولید سـازمان ها

ایـن رو گرایـش کارآفرینانـه نقـش مهمـی در عملکرد شـغلی کارکنان

در امـر آموزش سـرمایه انسـانی ایفا مـی کنند .تجزیـه و تحلیل عوامل

مختلفـی از قبیـل :سـبک هـای رهبـری بخصـوص سـبک رهبـری

و اثربخـش بـودن نظـام آموزشـی در هر کشـور به رشـد و توسـعه ی

کارآفرینـی( )10وجـود دارد کـه با عملکـرد کارکنان در ارتباط اسـت.

پـی بـرده انـد کـه در شـرایط پیچیـده و دشـوار امـروز ،بدون داشـتن

عمدتـ ًا ناشـی از اهمیـت دولـت در جوامع و تالش بـرای ایجاد تحول

روزافـزون آمـوزش جامعـه خـود نخواهنـد بـود .بنابراین بـا توجه به

اينكـه سـازمان هـا اهميـت كارآفرينـي را بـراي رقابـت در دنيـاي

نیـروی انسـانی مشـغول در مراکز دانشـگاهی در راسـتای دسـتیابی به

مناسـب در ايجـاد كارآفرينـي ،سـازمان هـا هنـوز به موفقیـت چندانی

تحقیقـات مدیریـت تبدیـل شـده اسـت .بـه خصـوص در تحقیقاتـی

بـرای آن هـا امـری ضروری اسـت .بنابراین سـازمان ها باید شـرایطی

سـازمان از قبیل :سـاختار ،اسـتراتژی و برنامـه ریزی پرداختـه اند(.)3

شـده و افـراد بتواننـد بـه طـور فـردی و گروهـی در سـازمان بـه

بررسـی شـود و بـه نحـو صحیـح و مطلوبـی کنتـرل گردد ،وسـیله ی

ریسـک پذیـری ،پویایـی ،نـوآوری ،پیشـگامی و بـه طـور کلـی

اسـتفاده ی کارامـد از منابـع انسـانی سـازمان خواهـد بـود(.)4

موفقیـت هـای رقابتـی و عملکـرد باالتر به انجـام می رسـانند( .)13از

مـی شـود( Peterson .)5و همـکاران( )2011بیـان مـی کننـد کـه

ایفا می کنـد(15و.)14
گرایـش کارآفرینانـه مزیـت اسـتراتژیک اسـت که در بررسـی

عملکـرد شـغلی بـه درجه ای از انجـام وظایف محوله به فرد در شـغل
وی گفتـه مـی شـود .بـه عبـارت سـاده تـر ،عملکـرد شـغلی کارکنان

بـه ايـن معناسـت کـه آنهـا تـا چـه حـد از منابـع مورد اسـتفاده سـود

می برند(.)6

فرصـت هـا محقـق شـده و ایـن امـور را بـه منظـور امـکان اسـتفاده
از ایـن فرصـت هـا سـازماندهی مـی کنـد( .)16گرایـش کارآفرینانـه

در مـورد روش هـای راهبـردی و سـبک هـای اتخـاذ شـده ی

بـرای بهبود عملکرد شـغلی کارکنان ،سـازمان ها بایـد از میزان

شـرکت هـا در فعالیـت هـای کسـب و کار تعریـف مـی شـود(.)17

نیـروی انسـانی خـود را بهبـود بخشـیده و از ایـن طریـق بـر حجـم

راهبـردی شـرکت در پیونـد بیـن مولفـه هـای خـاص کارآفرینـی بـا

کارایـی آنهـا آگاهـی داشـته باشـند تـا براسـاس آن بتواننـد وضعیـت
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را بـر آن داشـته اسـت کـه در پـی یافتن پاسـخ هایی برای ایـن پویایی

تولیـدات و ارائـه ی خدمـات خـود بیفزاینـد و در رونـد حرکـت

اسداله خواهنده کارنما و همكاران

رویـه هـای تصمیم گیـری و عملکرد سـازمانی مرتبط مـی دانند(.)10

 ،)1996(Lumpkin & Dessبیـان مـی کننـد که گرایـش کارآفرینانه،

و خدمـات جدیـد در بازارهـا اشـاره دارد(.)22
پژوهـش هـای متعددی به تشـریح ارتبـاط گرایـش کارآفرینانه

بيشـتر محققـان كارآفرينـي معتقدنـد كـه سـازمان هـا بـا يـك

پژوهـش ها نشـان داده کـه وقتی تمایلات کارآفرینانـه و انگیزه هایی

نویـد دهنـده ی مالـی هسـتند ،افزایش می دهـد(.)18

خـاص بـر عملکرد شـغلی تاکید داشـته باشـد ،مشـاهده نشـد .برخی

گرايـش كارآفرينانـه ی قـوي بـه صـورت كارآمدتري به اهـداف خود
دسـت مـي يابنـد .ويژگـي هـاي گرایـش کارآفرینانـه ،اغلـب باهم به

كار گرفتـه مـي شـوند تـا عملكـرد يـك سـازمان را بهبود دهنـد(.)19
مبارکـی و همـکاران( ،)1391بیـان مـی کننـد کـه بـا وجـود توجـه

گسـترده ای کـه بـه گرایش کارآفرینانه معطوف شـده اسـت ،مطالعات

اندکـی بـه صراحـت ،چارچـوب پنـج بعـدی گرایـش کارآفرینانـه

 Lumpkin & Dessرا بررسـی کـرده انـد و گرایش بیشـتر به سـمت
بررسـی سـه بعـد از پنـج بعد(نـوآوری ،ریسـک پذیری و پیشـگامی)
شناسـایی شـده از سـوی  ،)1983(Millerبوده اسـت(.)20

نـوآوری ،انعـکاس تمایـل شـرکت بـه ایـده هـای جدیـد

و فرآیندهـای خلاق اسـت( .)19ریسـک پذیـری شـامل
جهـت گیـری هـای سـازمانی بـه منظـور دسـت یافتـن بـه ابتـکارات
جدیـد بـرای سـود و رشـد سـازمانی بـا کمتریـن ضـرر احتمالـی

اسـت( .)21و پیشـگامی بـه تلاش هـای یـک شـرکت بـرای پیشـی
گرفتـن از رقبـا با اسـتفاده از فنـاوری های جدید ،فـروش محصوالت

روش بررسی

سـازمان وجـود داشـته باشـد ،آن سـازمان عملکـرد باالتـری خواهـد

داشـت(23-27و15و .)14گرايـش كارآفرينانـه بـه وسـيله شناسـايي

فرصـت هـاي بيروني و توسـعه ی كاالهـا و خدمات جديـد ،منجر به
عملكـرد سـازماني بـاال مـي شـود( .)28بنابرایـن بـا توجه بـه مباحث

مطـرح شـده و اهمیـت آن ،هـدف پژوهـش حاضـر تبییـن ارتبـاط
گرایـش کارآفرینانـه ی بـا عملکرد شـغلی کارکنان می باشـد و به این

سـوال پاسـخ داده مـی شـود کـه آیـا گرایـش کارآفرینانـه ی کارکنان

مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه تهران بـا عملکرد شـغلی آن ها در
ارتبـاط هسـت یـا خیر؟

بـا توجـه به هـدف اصلـی پژوهش کـه تبییـن ارتبـاط گرایش

کارآفرینانـه با عملکرد شـغلی اسـت و همچنین فرضیـه های پژوهش،

چارچـوب نظـری پژوهش(شـکل  )1تهیـه گشـته کـه در نمـای زیـر
نشـان داده شـده است:

شکل  :1چارچوب نظری پژوهش

پژوهـش حاضـر از لحـاظ نحـوه گـردآوری داده هـا از نـوع

توصیفـی ـ تحلیلـی کاربردی اسـت .جامعـه ی آماری پژوهش شـامل
کلیـه کارکنـان مرکز بهداشـت و درمان دانشـگاه تهران بـود( 150نفر)

کـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران و روش نمونـه گیـری طبقـه ای
تصادفـی تعـداد  108نفـر بـه عنـوان نمونـه آمـاری انتخـاب شـدند و

پرسشـنامه در بیـن آن هـا توزیـع گردید(نـرخ پاسـخ دهـی .)100%

بـرای گـردآوری داده هـا از دو پرسشـنامه گرایـش کارآفرینانـه
)1996(Lumpkin & Dess؛ و عملکـرد شـغلی )1999(Conway
و  Byrneو همـکاران( )2005اسـتفاده شـد(30و .)29در پرسشـنامه،
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کـه باعـث مـی شـود تـا سـازمان کارآفرینانـه تـر عمـل کنـد ،در آن

سـه سـوال بـرای متغیرهـای جمعیت شـناختی و  35سـوال نیـز برای

سـنجش متغیرهـای پژوهـش بـود .از ایـن تعداد یـازده سـوال مربوط

بـه گرایـش کارآفرینانـه و بیسـت و چهـار سـوال مربـوط بـه عملکرد
شـغلی بود.

در قسـمت تحلیـل داده هـا از روش مـدل سـازی معـادالت

سـاختاری بـا رویکـرد روش حداقـل مربعـات جزئـی و با اسـتفاده از

نـرم افـزار  ، Smart PLSبـرای بررسـی همهجانبـه ی مـدل مفهومی

پژوهـش بهـره گرفتـه شـد .ایـن روش بهتریـن ابـزار بـرای تحلیـل
تحقیقاتـی اسـت کـه در آنهـا روابط بیـن متغیرها پیچیده اسـت ،حجم

نمونـه انـدک مـی باشـد و توزیـع داده هـا غیـر نرمـال اسـت(.)31
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توانایـی شـرکت هـا را برای شناسـایی فرصـت های ناب و نـوآور که

و عملکـرد سـازمانی پرداختـه انـد و پژوهش مشـابهی کـه به صورت

بررســی ارتباط گرایــش کارآفرینانه با ...

مـدل سـازی معـادالت سـاختاری از دو بخـش مـدل انـدازه گیـری و

 2تن از افراد متخصص(اسـتادان دانشـکده کارآفرینی دانشـگاه تهران)

متغیرهـای پنهـان و آشـکار تقسـیم بنـدی مـی شـود کـه متغیرهـای

بـا اسـتفاده از ایـن دو ضریب سـنجیده می شـود .1 :آلفـای کرونباخ،

مـدل سـاختاری تشـکیل شـده اسـت و متغیرهـای مـدل در دو دسـته

انـدازه گیـری شـامل سواالت(شـاخص هـا) هر بعـد همراه بـا آن بعد

اسـت و روابـط میان سـواالت و ابعـاد در این بخش تجزیـه و تحلیل
مـی گـردد .بخش مدل سـاختاری نیز حـاوی تمامی سـازه های مطرح

در مـدل اصلـی پژوهش اسـت و میزان همبسـتگی سـازه هـا و روابط

میـان آنهـا در این قسـمت متمرکز می شـود(.)32

روایـی پرسشـنامه از طریق اعتبـار محتوا و با کمـک اظهار نظر

 .2پایایـی ترکیبـی .ضریـب آلفـای کرونبـاخ بیانگـر میـزان توانایـی

سـؤالها در تبییـن مناسـب ابعـاد مربـوط بـه خـود اسـت .همچنیـن
ضریـب پایایـی ترکیبـی نیز ،میزان همبسـتگی سـؤالهای یـک بعد را

بـه یکدیگـر ،بـرای بـرازش کافـی مدل هـای انـدازه گیری مشـخص
می کنـد(.)33

نتایـج مربـوط بـه پایایـی دو معیـار در جـدول( ،)1حاکـی از

پایایـی قابـل قبـول معیارهـا بـرای پژوهـش اسـت.

جدول  :1معیارهای پایایی در مورد متغیرهای پژوهش

متغیرها

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

ریسک پذیری

4

0/87

0/74

نوآوری

4

0/86

0/77

پیشگامی

3

0/85

0/81

عملکرد وظیفه ای

8

0/87

0/87

عملکرد زمینه ای

16

0/87

0/83

همـان طـور کـه در جـدول  1مشـخص اسـت ،تمـام مقادیـر

دهنـده هـا را زنـان و  50نفـر( )46%باقی مانـده را مردان تشـکیل داده

اسـت؛ بنابرایـن ،آلفـای کرونبـاخ و پایایی ترکیبی محاسـبه شـده برای

 7نفـر( )6%کمتـر از  30سـال 71 ،نفـر( )66%بین  30تا  40سـال و 30

یـا پایایـی الزم برخـوردار اسـت .در این پژوهـش ،داده ها با اسـتفاده

در مـورد سـابقه خدمـت پاسـخ دهنـده هـا نشـان داد کـه  8نفـر()8%

آلفـای کرونبـاخ و پایایـی ترکیبـی بـرای عامـل هـا بزرگتـر از 0/7

پرسشـنامه مـورد اسـتفاده نشـان می دهـد این ابـزار از قابلیـت اعتماد
از نـرم افزار  SPSSو  SMART PLSدر بخش توصیفی و اسـتنباطی
تحلیـل گردید.

انـد .توزیع سـنی پاسـخ دهنده ها نشـان داد کـه از  108پاسـخ دهنده،

نفـر( )28%نیـز بیـش از  40سـال سـن داشـتند .نتایـج بـه دسـت آمده
دارای سـابقه خدمتـی یـک تـا پنج سـال 37 ،نفـر( )35%دارای سـابقه

خدمتـی پنـج تـا ده سـال 46 ،نفـر( )43%دارای سـابقه خدمتـی ده تـا

پانـزده سـال و  17نفـر( )14%نیز دارای سـابقه خدمتی بیشـتر از پانزده

یافته ها
نتایـج بـه دسـت آمـده از تجزیـه و تحلیـل آمـار توصیفـی در

مـورد جنسـیت پاسـخ دهنـده هـا ،نشـان داد کـه  58نفر( )54%پاسـخ

سـال هستند.
آمـار توصیفـی بـرای متغیر گرایـش کارآفرینانه با سـه مؤلفه ی

ریسـک پذیری ،نوآوری و پیشـگامی در جدول  2آمده اسـت.

جدول  :2آمار توصیفی مولفه های گرایش کارآفرینانه

متغیرها

شاخص اندازه گیری

میانگین

انحراف معیار

گرایش کارآفرینانه

ریسک پذیری

3/35

0/61

نوآوری

3/38

0/51

پیشگامی

3/37

0/65

در جـدول  ،2مقـدار میانگیـن و انحـراف معیـار بـه تفکیـک

بـرای هـر یـک از مولفـه هـا مشـخص شـده اسـت .از شـاخص های
انـدازه گیـری متغیر مسـتقل ،نـوآوری دارای بیشـترین میانگین()3/38
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و ریسـک پذیـری دارای کمتریـن میانگین( )3/35اسـت .آمار توصیفی

بـرای متغیـر عملکرد شـغلی نیـز با دو مؤلفـه ی عملکـرد وظیفه ای و
عملکـرد زمینـه ای در جـدول  3آمده اسـت.
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پنهـان نیـز در سـطوح مختلـف بـه کار بـرده مـی شـوند .بخـش مدل

بررسـی شـد و اصالحـات الزم صـورت گرفت .همچنیـن پایایی مدل

اسداله خواهنده کارنما و همكاران

جدول  :3آمار توصیفی مولفه های عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

عملکرد وظیفه ای

3/34

0/52

عملکرد زمینه ای

3/32

0/36

مقـدار میانگیـن و انحـراف معیـار بـه تفکیک برای هـر یک از

زمینه ای دارای میانگین( )3/32اسـت.

مولفه ها مشـخص شـده اسـت .از شـاخص های اندازه گیـری مربوط

جـدول  ،4ماتریـس همبسـتگی چندگانـه را برای بررسـی بین

به متغیر وابسـته ،عملکـرد وظیفه ای دارای میانگیـن( )3/34و عملکرد

تمامـی اجـزای مـدل ،با اسـتفاده از نـرم افـزار  ،SPSSارائه مـی دهد.

جدول  :4ماتریس همبستگی چندگانه متغیرهای پژوهش

ریسک پذیری

نوآوری

پیشگامی

عملکرد وظیفه ای

نوآوری

*0/32

1

پیشگامی

**0/49

**0/73

1

عملکرد وظیفه ای

**0/44

**0/38

*0/31

1

*0/35

*0/33

**0/48

**0/51

عملکرد زمینه ای

* همبستگی در سطح  0/05معنادار است

عملکرد زمینه ای

ریسک پذیری

1

1

** همبستگی در سطح  0/01معنادار است

همـان گونـه کـه در جـدول  4مشـاهده مـی شـود بیـن تمامی

به نمایش گذاشـته شـده اسـت.

ابعـاد گرایـش کارآفرینانـه و عملکـرد شـغلی ،رابطـه ی مثبـت و

در ابتـدا ،بـرای تأییـد فرضیـه هـای پژوهـش از فرمـان

در مرحلـه بعـدی روابـط میـان متغیرهـا بـا اسـتفاده از مـدل

حاصـل ضرایـب  tرا نشـان می دهد(شـکل  .)2وقتی مقادیـر  tدر بازه

معنـاداری وجـود دارد.

 Bootstrappingنـرم افـزار  Smart PLSاسـتفاده شـد کـه خروجی

سـاختاری در روش  Smart PLSبررسـی شـد که در دو حالت اعداد
معنـاداری و تخمین اسـتاندارد نتایج درج شـد .ذکر ایـن نکته در اینجا

ضـروری اسـت که ضرایـب معنـاداری و ضرایب اسـتاندارد شـده که
در شـکل هـای 2و 3نشـان داده شـده اسـت ،در نـرم افـزار هرکدام به

صـورت جداگانـه برای فرضیه ی اصلی و فرضیات فرعی رسـم شـده

بیشـتر از  +1/96و کمتـر از  -1/96باشـند ،بیانگر معنـادار بودن پارامتر
مربـوط و متعاقبـ ًا تأییـد فرضیـه هـای پژوهش اسـت .همـان گونه که

در شـکل  2مشـخص می باشـد ،آماره  tبین دو سـازه اصلی پژوهش

همگـی بـاالی  1/96هسـتند کـه مبیـن پذیـرش فرضیه هـای پژوهش
ا ست .

و در اینجـا بـه خاطـر دوری از اشـکال متعـدد ،مـدل به صـورت کلی

شکل  :2ضرایب معناداری متغیرهای پژوهش(آماره )t
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متغیرها

شاخص اندازه گیری

میانگین

انحراف معیار

بررســی ارتباط گرایــش کارآفرینانه با ...

خروجی نرم افزار(شـکل  44% ،)3از تغییرات عملکرد شـغلی توسـط

بعـد از تخمیـن اسـتاندارد ،بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

 Smart PLSروابـط بیـن متغیرهـا سـنجیده شـد .همـان طـور کـه در

گرایـش کارآفرینانه تبیین می شـود .ارتباط ریسـک پذیـری و عملکرد

رابطـه ی بیـن متغیرهـای پژوهـش معنـادار و مسـتقیم اسـت؛ بدیـن

فرعـی )2و همچنین پیشـگامی و عملکـرد شـغلی(فرضیه فرعی )3نیز

شـغلی(فرضیه فرعـی ،)1ارتبـاط نـوآوری و عملکـرد شـغلی(فرضیه

شـکل (2اجـرای مـدل در حالـت تخمیـن اسـتاندارد) نمایـان اسـت،

ترتیـب گرایـش کارآفرینانـه بـا عملکـرد شـغلی کارکنـان رابطـه ی

عملکـرد شـغلی را تبییـن مـی کنند.

مثبـت و معنـاداری دارد(فرضیـه اصلـی) کـه طبـق ضرایب اسـتاندارد

شکل  :3ضرایب استاندارد شده برای بررسی میزان تأثیر سازه ها

معنـاداری و تخمیـن اسـتاندارد در جـدول( )5آمـده اسـت:

بـه طـور خالصـه ،نتایـج اجـرای مـدل در دو حالـت اعـداد
فرضیه ها

ضرایب استاندارد شده

مقدار آماره  tنتیجه

گرایش کارآفرینانه ← عملکرد شغلی

0/44

5/06

تایید

ریسک پذیری ← عملکرد شغلی

0/59

14/8

تایید

نوآوری ← عملکرد شغلی

0/51

12/8

تایید

پیشگامی ← عملکرد شغلی

0/62

17/3

تایید

جدول  :5نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

بحث

دانشـگاه تهـران رابطـه ی مثبـت و معنـاداری وجـود دارد .ایـن نتیجه،

مباحثـی از قبیـل فعالیـت هـای کارآفرینانـه و ضـرورت توجه

بـه عملکـرد شـغلی کارکنـان ،از جملـه موضوعاتـی اسـت کـه طـی

دهـه هـای اخیـر توجـه صاحب نظـران و پژوهشـگران مختلـف را به
خـود جلب کرده اسـت .در پژوهش حاضر ،میـزان گرایش کارآفرینانه
کارکنـان مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه تهـران و تاثیـر آن بـر
عملکرد شـغلی کارکنان بررسـی شـده اسـت .در این خصوص فرض

شـده اسـت که عملکرد شـغلی کارکنان مرکز در دو زمینـه ی عملکرد

وظیفـه ای و عملکـرد زمینـه ای قابـل بررسـی اسـت و میـزان ایـن
عملکـرد متاثـر از گرایـش کارآفرینانـه کارکنـان مرکـز اسـت .نتایـج

بـه دسـت آمـده از فرضیـه ی اصلـی پژوهـش نشـان داد کـه گرایـش
کارآفرینانـه بـا عملکـرد شـغلی کارکنـان مرکـز بهداشـت و درمـان
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بیانگـر ایـن اسـت کـه هـر چقـدر سـازمانی گرایـش کارآفرینانـه ی
باالتـری داشـته باشـد و تمایلات کارآفرینانـه و انگیـزه هایـی در آن
سـازمان باشـد کـه باعـث شـود تـا سـازمان کارآفرینانـه تـر عمـل

کنـد ،آن سـازمان عملکـرد باالتـری خواهـد داشـت .و همچنیـن هـر
قـدر کارکنـان مـورد مطالعـه از روحیـه کارآفرینـی باالتـری برخوردار

باشـند ،میـزان عملکرد شـغلی آن ها نیـز افزایش خواهـد یافت .نتیجه

فرضیـه پژوهـش حاضـر ،بـا اکثـر پژوهـش هایی که بـه آن ها اشـاره
شـده اسـت ،همخوانـی دارد(26و .)13-15همچنین بـا نتایج پژوهش
 ،)2005(Oswaldکـه بیـان داشـته اسـت گرايـش كارآفرينانـه بـه

وسـيله ی شناسـايي فرصـت هـاي بيرونـي و توسـعه ی كاالهـا و

خدمـات جديـد ،منجـر بـه عملكـرد بـاال مـي شـود ،همسوسـت(.)28
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مثبـت و معنـادار اسـت .و بـه ترتیـب  51% ،59%و  62%از تغییـرات

اسداله خواهنده کارنما و همكاران

نتیجـه ی دیگـری کـه از پژوهـش حاضـر به دسـت آمـد ،این

بـود کـه شـاخص هـای گرایـش کارآفرینانـه از قبیل ریسـک پذیری،

نـوآوری و پیشـگام بـودن نسـبت بـه سـایر مراکـز نیـز بـا عملکـرد
مثبـت و معنـاداری دارد .ایـن نتیجـه بیانگـر ایـن اسـت کـه هـر قـدر
کارکنـان مـورد مطالعـه از روحیـه ی ریسـک پذیـری ،نـوآوری و
پیشـگامی باالتـری برخـوردار باشـند ،میـزان عملکـرد شـغلی آن هـا

نیـز افزایـش خواهـد یافـت .همـان طـور کـه گفتـه شـد ،سـازمان ها

بـه منظـور شناسـایی فرصـت هـای جدیـد بـرای عملکـرد باالتـر،
بایـد بـه تمایلات کارآفرینانـه در سـطوح مختلـف سـازمانی روی
بیاورنـد .گرایـش کارآفرینانـه شـامل فعالیـت هایـی چـون نـوآور

بـودن ،ریسـک پذیـری و پیشـگامی اسـت و بـرای اینکـه در سـطوح
مختلـف سـازمانی ،این ویژگـی ها به وجـود آید ،سـازمان باید تمرکز
بیشـتری بـر کارکنـان خـود داشـته باشـد تـا بتوانـد از دانـش موجود
در سـطح سـازمان در راسـتای روحیـه کارآفرینـی بیشـتر و دسـتیابی

بـه عملکـرد باالتـر و همچنیـن ایجـاد مزیـت رقابتی نسـبت به سـایر
رقبـا بهـره مند گـردد .در پژوهـش هـای ،)2013(Alegre & Chiva

 )2009(Ngah & Ibrahimو همچنیـن مبارکی و همکارانش(،)1391
بیـان شـده اسـت کـه وقتـی تمایلات کارآفرینانـه و انگیـزه هایـی
کـه باعـث مـی شـود تـا سـازمان کارآفرینانـه تـر عمـل کنـد ،در
سـازمان وجـود داشـته باشـد ،آن سـازمان عملکـرد باالتـری خواهـد

همانگونـه کـه بیـان گردیـد در جامعـه دانـش بنیـان امـروزی،

مراکـز آموزشـی ،درمانی نیـاز دارند تا با توجه به تمایلات کارآفرینانه
در سـطح سـازمان ،در جهـت افزایـش عملکـرد شـغلی کارکنـان خود

گام بردارنـد .ایـن مراکـز نیـاز دارنـد تـا خـود را بـا تغییـرات بـه

وجـود آمـده در حـوزه بهداشـت و درمـان وفـق دهنـد و بـرای اینکه
بتواننـد خدمـات باکیفیـت تـری ارائـه دهنـد ،نیـاز دارنـد تا بـه انجام

فعالیـت هـای کارآفرینانه متعهد شـوند .این مراکز علاوه بر هماهنگی
بـا نیازهـای جامعـه امـروزی ،باید بتوانند مسـیر پیشـرفت ها و مسـیر
درمـان هـای جدیـد را نیـز در آینـده پیشبینـی كـرده و قـادر باشـند

كـه ایـن تغییـرات را در جهـت ایجـاد عملکـرد شـغلی مطلـوب برای
سـاختن آینـدهای بهتـر هدایـت كننـد .از ایـن رو بـا توجـه بـه تاییـد
فرضیـات پژوهـش ،پیشـنهاد مـی شـود که:

 -مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه تهـران بـرای افزایـش

فعالیـت هـای کارآفرینانـه در بیـن کارکنانـش ،به برگـزاری دوره های
کارآفرینـی درون سـازمانی مبـادرت ورزد تـا کارکنـان با ایـن مباحث

اساسـی بیشـتر آشـنا شوند.

 -حمايـت مديران ارشـد مرکز ،از فعالیت هـای كارآفرينانه كه

الزمـه ی آن افزايـش قـدرت ريسـك پذيـري ،در نظـر گرفتـن پاداش
بـراي ايـده هـاي جديـد و نـو ،فراهـم آوردن امكانات و شـرايط الزم
جهـت پيـاده سـازي و اجـراي ايده هـاي نو می باشـد.

داشـت(24و23و .)20بنابـر نتایـج بـه دسـت آمده مـی توان بیـان کرد

 -تقویـت فرهنـگ پذیـرش خطا و شکسـت در میـان کارکنان

قبیـل گرایـش کارآفرینانـه و توجـه به ویژگـی هایی همچـون نوآوری

 -تدویـن الگـوی گرایـش کارآفرینانـه مناسـب بـرای

کـه مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه تهـران ،بـا توجه بـه مباحثی از

کـه مـی توانـد باعث ارتقـای ریسـک پذیری آنان شـود.

افـراد درون سـازمان ،ارتقـای روحیـه ی ریسـک پذیـری کارکنـان و

توانمندسازی کارآفرینانه ی کارکنان.
 -طـرح موضوعـي خـاص جهـت ارتقـاي كيفيت آمـوزش در

در نهایـت بـا توجـه به اینکه هر پژوهشـی بـا محدودیت هایی

ايـده هـاي جديـد و گاه عملـي در راسـتای بهبـود عملکـرد شـغلی

پژوهـش حاضـر به تبیین ارتبـاط گرایش کارآفرینانه و عملکرد شـغلی

 -تعریـف و شناسـایی نقـاط قـوت کارکنـان مرکز بهداشـت و

اسـت و بـرای اطمینـان از صحـت نتایـج بهدسـت آمـده ،ایـن روابـط

در راسـتای پیشـگام بـودن ایـن مرکـز دانشـگاهی نسـبت بـه مراکـز

پیشـگام بـودن نسـبت به سـایر مراکز مشـابه ،مـی تواند بـر چالش ها
غلبـه کـرده و خـود را بـرای محیطـی رقابتـی و پیچیـده ،آماده سـازد.

روبـهرو میشـود ،ایـن پژوهش نیـز از این اصل مسـتثنی نبوده اسـت.

ایـن مراکـز و جـذب نظرات و پيشـنهادهای مختلف كه منجـر به بروز
می گردد.

در بیـن کارکنـان مرکـز بهداشـت و درمـان دانشـگاه تهـران پرداختـه

درمـان دانشـگاه تهران بـا توجه به رونـد تغییرات و نیازهای آموزشـی

بایـد در سـایر سـازمان هـا نیـز آزمـون شـوند ،ایـن کار مـی توانـد از

مشـابه دانشـگاه هـای دیگر.

تبییـن ارتبـاط ایـن دو سـازه بـر یکدیگـر بـدون در نظر گرفتن سـایر

تشکر و قدردانی

انحرافهـای تعمیـم پیشـگیری کنـد .همچنیـن در ایـن پژوهـش بـه
متغیرهـای اثرگـذار پرداختـه شـده اسـت ،بنابرایـن محققـان نیـز در
پژوهـش هـای آتـی مـی تواننـد بـه تبییـن ارتبـاط ایـن دو سـازه بـر

یکدیگـر بـا در نظـر گرفتن سـایر متغیرهـای تأثیرگـذار دیگـر بپردازند.
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بدیـن وسـیله از تمامـی کارکنـان مرکـز بهداشـت و درمـان

دانشـجویان دانشـگاه تهـران کـه در انجـام کار پژوهشـی حاضـر ما را
یـاری نمودنـد ،تشـکر و قدردانـی مـی گـردد.
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Background and Aim: The study of relationship between entrepreneurial
orientation and performance leads to the improved competitive performance of
organizations. The purpose of the present study is to determine the relationship
between entrepreneurial orientation and occupational performance.
Materials and Methods: This study is a descriptive-analytical applied
research. As regards the type of collected data, the present study is quantitative
with the standard questionnaire of Lumpkin and Dess for the measurement of
entrepreneurial orientation and the standard questionnaire of Byrne and Conway for
the measurement of occupational performance. One hundred and eight employees
at Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Student Health Center formed
the sample of the study. Data analysis was done by using SPSS and SMART PLS in
two parts: part of measurement model and structural part.
Results: The results indicate a positive and meaningful relationship between
entrepreneurial orientation and its dimensions (innovation, risk-taking, and
proactivity) and the staff members’ occupational performance. Also, the dimensions
of entrepreneurial orientation have a high correlation with each other, but they do
not have the same effect on occupational performance. Regarding the importance
of each entrepreneurial orientation dimension, it is proposed that facility managers
define activities that lead to the increase of occupational performance.
Conclusion: Considering the results of this study, taking measures to enhance the
staff’s entrepreneurial activities in health centers can lead to the increase of job
performance in these centers.
Keywords: Context Performance, Occupational Performance, Task Performance,
Entrepreneurial Orientation
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