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پزشكي در نظام آموزش  هاي علوم شدن دانشگاه عوامل موثر بر كارآفرين
  عالي ايران

  
  

  3آراني ليال كيكاوسي/ 2آراني معصومه كيكاوسي/ 1جواد مقدسي             

      
  

بـا هـدف    پـژوهش حاضـر  . ناپذير است ها به منظور تضمين توسعه دانشگاه و جامعه اجتناب فرآيند كارآفرين شدن دانشگاه :مقدمه
  .هاي علوم پزشكي در نظام آموزش عالي ايران انجام شد شناسايي عوامل موثر در كارآفرين شدن دانشگاه

هاي علوم  كارآفريني در دانشگاه جامعه آماري شامل صاحبان فرآيند. پيمايشي بود - اين پژوهش از نوع توصيفي :روش پژوهش
گيـري   كه به شيوه نمونه بود نفر 217 جدول مورگان اساس بر آماري، ونهنم). N=497( بود 1393-94هاي  پزشكي كشور در سال

. اسـتفاده شـد   93/0سـاخته بـا ضـريب آلفـاي كرونبـاخ       گر ها از پرسشنامه پژوهش به منظور گردآوري داده. اي انتخاب شدند طبقه
  .تحليل گرديد» اكتشافي عاملي تحليل«هاي آماري پس از گردآوري با روش  داده

درصـد از كـل واريـانس     658/54ها موثرند كه در مجمـوع   دن دانشگاهشعامل در كارآفرين  9فرآيند  صاحبان ديدگاه از :ها يافته
نظـر قـرار دادن    مد(ها مربوط به عامل اول  درصد از كل واريانس داده 08/12بيشترين قدرت تبيين معادل . نمود ها را تبيين مي داده

ها مربوط به عامـل   درصد از كل واريانس داده934/1و كمترين قدرت تبيين معادل  )تژيك دانشگاهكارآفريني به عنوان اولويت استرا
  .بود) ريزي درسي دانشگاهي برنامه(نهم 

ريزي و مديريت عوامل شناسايي شده به خصـوص در زمينـه    هاي علوم پزشكي نياز به برنامه كارآفرين شدن دانشگاه:گيري نتيجه
  .اردهاي استراتژيك د اولويت

 .علوم پزشكي، ايرانعالي؛  ؛ آموزشكارآفريندانشگاه  :ها هكليد واژ

  
  

                                                            
  .واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران، ايرانعضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  - 1
  .يريت كارآفريني، دانشكده كارآفريني، دانشگاه تهران، تهران، ايرانارشد مد كارشناسي آموخته دانش - 2
 :كي، پست الكترون)مسئول نويسنده( استاديار، گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني،دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي البرز، كرج، ايران - 3

Leila_keikavoosi@yahoo.com   

 چكيده
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  مقدمه
 "آموزش"ماموريت يا رسالت دانشگاه در گذشته شامل

بود كه امروزه با توجه به تحوالت جهاني  "پژوهش"و 
هاي  و تغيير در روابط بين سه عملگر اصلي در سيستم

لت سومي رسا ،)صنعت، دولت، دانشگاه(ملي نوآوري 
ها نهاده شده است و آن همان  نيز به عهده دانشگاه

كارآفريني دانشگاهي و مشاركت در توسعه اقتصادي و 
 شدن كارآفرين واقع در .]1[اجتماعي جوامع است

 به ها دانشگاهماموريت  در انقالب دومين ها دانشگاه

 منظور به عالي آموزش امروزه نظام .]2[رود مي شمار

 بومي، اقتصادي توسعه فرآيند با بيشتر چه هر سويي هم

 صرفاً كه خود سنتي نقش از المللي بين و اي منطقه

 كه كارآفرين يها دانشگاهسوي  به بود توليد دانش

 عمل به آنها را ها، ايده خلق و دانش توليد بر افزون

دانشگاه كارآفرين .]3[كند مي حركت د،نكن مي تبديل
، تشخيص و ايجاد دانشگاهي است كه توانايي نوآوري

ها  ها، كارتيمي، ريسك كردن و پاسخ به چالش فرصت
ي  را داشته و در صدد ايجاد تغيير ذاتي در مشخصه

سازماني باشد، به طوري كه از وضعيت روشني در آينده 
 دانشگاهي است كارآفرين، دانشگاه. ]4[برخودار باشند

 رشد براي نيرويي بتواند آن در علمي كه كارآفريني

 جهاني در بازارهاي رقابت باعث و كند ايجاد صادياقت

 دهندة گسترش و دربرگيرنده كارآفرين دانشگاه.]5[شود

 ها تحليل از برخي چه در اگر. است دانشگاه تحقيقاتي

 مقاصد از انحراف را دانشگاهي كارآفريني ،گران تحليل

دانشگاه كارآفرين  .]7،6[دانند مي  تحقيقاتي دانشگاه
بيعي است كه با اتخاذ يك استراتژي انكوباتوري ط

به عنوان مثال (هاي حياتي  هماهنگ براي تمام فعاليت
كند تا براي  ، تالش مي)آموزش، پژوهش و كارآفريني

به عنوان مثال دانشگاهيان، دانشجويان (جامعه دانشگاه 
فضايي كافي جهت بررسي، ارزيابي و ) و كاركنان

هاي  اند تبديل به طرحتو هايي كه مي برداري از ايده بهره
به ]. 8[كارآفريني اجتماعي و اقتصادي شود فراهم نمايد

نظر سوره و همكاران دانشگاه كارآفرين نظامي پويا از 
پيامد خاص است و شامل  ي وخروج، نديفرآ ،يورود

منابع، قوانين و مقررات، ساختار، ماموريت، (ورودي 

لت و قابليت كارآفريني و انتظارات جامعه، صنعت،دو
تدريس، تحقيق، مديريت، لجستيك، (، فرآيندهاي )بازار

مالي و بودجه، شبكه، تعامل چندجانبه  تجاري، انتخاب،
منابع انساني ( ، خروجي)و نوآوري،  تحقيق و توسعه

ها و  كارآفرين، تحقيقات موثر همسو با نياز بازار، نوآوري
) و مراكز كارآفريني هاي كارآفريني اختراعات، شبكه

ها  باشد و هدف آن بسيج نمودن تمام منابع، توانايي مي
ها در جهت انجام ماموريت سوم دانشگاه  و قابليت

 نيروي تربيت اصلي كانون كارآفرين، دانشگاه ].9[است

 با كه است ديده آموزش و متخصص انساني

 لحظه هر تواند مي نو، هاي انديشه ها ايده از برخورداري

 رشدي به رو حركت كه جامعه حياتي هاي شريان در

 با نيز جامعه و كند تزريق را نويني نيروي دارد،

 واندت مي دانشگاهيان، نوظهور هاي ايده بكاربستن

 ،زو و اتزويت نظر از. ]10[سازد محقق را توسعه انديشه
 -1 :عبارتند از كارآفرين دانشگاه هاي ويژگي و مفهوم
 الانتق- 3 صنعت براي مشاوره -2 كارآفريني آموزش

 مشتق هاي شركت -4 و صنعت به دانشگاه از فناوري

 ،اوشا و همكاران .]11[شركت احداث ازدانشگاه،
آناتومي يك دانشگاه كارآفرين را شامل منابع انساني، 

ها و   مالي، فيزيكي، تجاري، وضعيت و اعتبار، شبكه
نيك فرجام و همكاران  .]12[سازي دانستند بومي

را  ابي دانشگاه كارآفرينساختار سلسله مراتبي ارزي
عنوان نموده است اوشا و همكاران  عالوه بر مواردي كه

شامل ساختار حاكميتي كارآفرين و سازماندهي دانشگاه 
با رويكرد كارآفريني، اقدامات پشتيبان براي كارآفريني، 

هاي ايفاي نقش،  آموزش كارآفريني، نظام پاداش و مدل
 علمي،اعضاي هيات ( نگرش جامعه دانشگاه

 در .]13[دانند به كارآفريني مي )دانشجويان و كاركنان

 يعني دانشگاهي دوم نسل در ها دانشگاه اغلب ايران،

 چنداني فعاليت و قرار دارند محور پژوهش يها دانشگاه

 تربيت ها، پژوهش هاي يافته سازي تجاري راستاي در

 ها دانشگاه سوم نسل به شدن تبديل و كارآفرين افراد

هاي  فعاليت .ندارند كارآفرين يها دانشگاه يعني
 ايجاد حد در اغلب داخلي، هاي دانشگاه سازي تجاري

 خروجي كه شده است محدود فناوري علم و هاي پارك
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 تحول. ]14[ددهن نمي ارائه كسب وكار بازار به چنداني

داليلي  به كارآفريني چتر زير كشور عالي آموزش
جهاني،  و ملي طحس در محيطي تحول و چون تغيير هم

 منابع سر بر فزاينده رقابت عمومي، انتظارات تغيير 

 آموزش ساختاري و مالي وضعيت از عمومي، انتقاد

 هاي سياست در دولتي، تغيير بودجه به عالي، وابستگي

 وظايف تمركززدايي، كاهش نظير عالي آموزش

 گذاري، سياست قوي هاي مجموعه ايجاد گري، تصدي

بوروكراسي،  عالي، كاهش آموزش در تنوع وحفظ ايجاد
ها،  انسان حرمت حفظ و مشتريان به توجه اهميت

 ناپذير اجتناب ارتباطي و اطالعاتي هاي فناوري يشرفتپ

 خلق طريق از نوآورانه هاي فعاليت ايجاد لذا. است

 كارآفريني توسعه .دارد ضرورت كارآفرين هاي دانشگاه
 بهداشتي خدمات و پزشكي علوم هاي دانشگاهدر 

 از وسيعي طيف مجري و متوليكه درماني 

 پيشگيري، چهارگانه سطوح سالمتي در هاي مراقبت

مهم  مأموريت و هستند و تسكيني بازتواني درمان،
 نيز را علوم پزشكي عالي سطوح در پژوهش و آموزش

 در متعددي هاي ديگر چالش سوي از و دارند عهده بر

 دارد وجود نهاآ حاكم بر مديريتي نظام و رويكرد
وزارت بهداشت با وجود آن كه  .]15[ناپذير است اجتناب

با تاكيد بر  84 از اواخر سال درمان و آموزش پزشكي
هاي علوم پزشكي  در دانشگاه "كاراد"اجراي طرح 

و ه اهميت دادها  دانشگاهاين كشور به كارآفرين شدن 
اجراي  بر تصويب و تأكيدنيز با  هيأت محترم وزيران

 25/8/84ه مورخ /33913ت /50876 به شمارهمصو
در دانشگاههاي علوم  كارآفريني دفاتريافتن موجوديت 

ليكن در اجرا چندان . داده استمد نظر قرار را  پزشكي
 گام اولين در كارآفرين، دانشگاه ايجاد زيرا نبود موفق

 در كارآفريني بر تاثيرگذار عوامل نيازمند شناخت

 كه عاملي سه كينيو  فلوريدانظر از . مي باشد  دانشگاه

 دسترسي بگذارد تأثير دانشگاهي كارآفريني بر تواند مي

 به و اختراعات قانون وضع خطرپذير، سرمايه به

 هاي زيرساخت و قانون وضع امريكا، در تر طورخاص

 كانو تحقيقي در .]16[باشد مي منطقه دانشي در

 به ينيكارآفر منظر از اسپانيا را بارسلوناي دانشگاه

 وي عوامل .است نموده تحليل موردي صورت

 و سازماني ساختار( رسمي گروه به دو را دانشگاهي
 هاي آموزش ،حمايتي يها مكانيزم دانشگاه، حكمراني

 به نسبت دانشگاه هاي نگرش( غيررسمي و )كارآفريني

 نموده تقسيم )نقش آفرين هاي مدل، كارآفريني

لهي و همكاران در در تحقيق ديگري كه يدا .]17[است
ايران انجام دادند عوامل سازماني موثر بر كارآفريني 

ساختار و  قوانين،(دانشگاهي شامل دو گروه رسمي 
هاي آموزش كارآفريني و  برنامه حاكميت دانشگاه،

ها و  كسب و كار، ارتباط صنعت و دانشگاه، سياست
ساختار آموزشي  مقررات دولتي، قوانين مالكيت فكري،

 روش اجراي قوانين، (و غيررسمي) شي دانشگاهپژوه -

هاي ايفاي نقش  مدل ،مالحظات سياسي، نظام پاداش
) نگرش دانشگاهيان نسبت به كارآفريني ،دانشگاهي

 در مختلفي تحقيقات چه اگر .]18[تقسيم نمودند

 عناصر و كارآفرين، عوامل خصوص دانشگاه

 به ندرت اين وجود با شده، انجام آن دهنده تشكيل

به  طورمنسجم به كه يافت توان مي را تحقيقي
هاي  شناسايي عوامل موثر بر كارآفرين شدن دانشگاه

شايان ذكر است كه . علوم پزشكي كشور پرداخته باشد
هاي هزاره سوم از نظر  اهميت حركت به سمت دانشگاه

معاونت آموزشي وزارت بهداشت تا به حدي است كه به 
هاي تحول و  مجموع بستهاي در  عنوان يك بسته زمينه

نوآوري در آموزش علوم پزشكي مبتني بر برنامه 
آموزش عالي حوزه سالمت كشور مدنظر قرار گرفته 

هاي علوم پزشكي كشور گذار خود را  اگر دانشگاه. است
هاي نسل سوم طي كنند جايگاه آنها در  به دانشگاه

اقتصاد دانش تبيين خواهد شد و وابستگي آنها به 
كارآفريني در . اي دولتي به حداقل خواهد رسيده بودجه

حوزه سالمت موجب تبديل اقتصاد هزينه به ثروت، 
هاي پزشكي كشور،  توسعه صادرات خدمات و فرآورده

هاي گوناگون از  افزايش تعامالت دول مختلف در حوزه
گرايي، ايجاد هزاران  جمله ارزآوري و كاهش مصرف

مت فرصت شغلي براي دانش آموختگان سال
  .ديگردواهدخ
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  پژوهش روش
جامعه . پيمايشي بود - اين پژوهش از نوع توصيفي

 كارآفريني آماري پژوهش حاضر را كليه صاحبان فرآيند 
دانشگاه  8شامل دانشگاه علوم پزشكي كشور  50در 

دانشگاه علوم پزشكي تيپ  24علوم پزشكي تيپ يك، 
طي دانشگاه علوم پزشكي داراي تيپ سه  18دو، 
). N=497(دادند  تشكيل مي 1393- 94هاي  لسا

صورت  در(رئيس دانشگاه شامل صاحبان فرآيند، 
نداشتن زمان براي تكميل پرسشنامه يكي از معاونين به 

، معاون آموزشي دانشگاه، )جز آموزشي و پژوهشي
معاون پژوهشي دانشگاه، رئيس مركز كارآفريني 

معاونين ، يكي از درصورت غيرفعال بودن مركز(دانشگاه
/ بهداشتي/ درمان/ توسعه، مديريت و منابع/دانشجويي

ها و مراكز رشد علوم و  روساي پارك) ....غذا و دارو و
فناوري، نماينده انجمن علمي دانشجويان، نماينده جهاد 

 نمونه. بودندآموختگان،  دانشگاهي، دبير انجمن دانش

كه  نفرتعيين شد217جدول مورگان  اساس بر آماري،
 اين در. اي انتخاب شدند گيري طبقه يوه نمونهبه ش

هاي  دانشگاه( گروه سه به آماري طبقات جامعه شيوه،
 با شده تقسيم )3، تيپ 2هاي تيپ  ، دانشگاه1تيپ 

 به اقدام جامعه، حجم به طبقه هر حجم به نسبت توجه

بدين ترتيب كه از  .يدگرد طبقات در نمونه تعيين اندازه
وم پزشكي كشور با رعايت دانشگاه عل 50مجموع 

هاي دانشگاهي به كل  نسبت تناسب هريك از تيپ
دانشگاه از تيپ  3 ، تعدادي علوم پزشكيها دانشگاه

دانشگاه از تيپ سه،  8دانشگاه از تيپ دو،  11 يك،
سپس كليه . دانشگاه انتخاب گرديدند 22مجموعاً 

ابزار گردآوري . صاحبان فرآيند مورد مطالعه قرار گرفتند
هاي پژوهش حاضر شامل فيش كارت و پرسشنامه  داده

 به منظور كارت فيش از .ساخته بود گر پژوهش

در كارآفرين  مؤثر عوامل با مرتبط اطالعات آوري جمع
استفاده  موجود مدارك و اسناد از ها شدن سازمان

 فرآيند صاحبان از نظرسنجي براي و است گرديده

 .شد استفاده خودايفا ساخته گر پژوهش ازپرسشنامه

 شامل اول قسمت. داشت قسمت دو مذكور پرسشنامه

را در  فرآيند صاحبان فردي هاي ويژگي كه سؤال بود 4

 قبيل از مطالعه هاي علوم پزشكي مورد دانشگاه

 سازماني كار، سمت سابقه تحصيالت، ميزان جنسيت،

 160 حاوي دوم قسمت و داد مي قرار سنجش مورد

 دانشگاه كارآفرين با ي مرتبطدر زمينه متغيرها سؤال

 در را متغيرها از اين يك هر تأثير ميزان كه بود

 مورد صاحبان فرآيند ديد از ها كارآفرين شدن دانشگاه

 پرسشنامه، از قسمت اين سؤاالت .داد مي قرار سنجش

 تا بسيار 1 = كم بسيار ليكرت اي گزينه پنج مقياس با

 روايي سنجش براي. بود شده دهي نمره 5=زياد

 به گيري بهره قضاوت خبرگان روش از ابتدا پرسشنامه

 در شده پرسشنامه تدوين كه معني اين به آمد؛ عمل

علمي  هيأت اعضاي و اساتيد از نفر 17 اختيار
مديريت كارآفريني با  متخصصين شامل ها دانشگاه
كسب و كار جديد، فناوري، سازماني، (هاي  گرايش

عالي، توسعه، بخش عمومي، گردشگري، آموزش 
آموزش و ترويج كارآفريني، كسب و كار الكترونيكي، 

، مديريت )، فناوري اطالعات MBAبين الملل،
 مديريت آموزش عالي، و درماني، بهداشتي خدمات
نگارش، يك  آيين و پژوهش، متخصص آمار روش

رئيس دانشگاه، يك معاون آموزشي دانشگاه، يك 
كز كارآفريني معاون پژوهشي دانشگاه، يك رئيس مر

ها و مراكز رشد علوم  دانشگاه، يك نفر از روساي پارك
و فناوري، يك نفر از نمايندگان انجمن علمي 
دانشجويان، يك نفر از نمايندگان جهاد دانشگاهي، يك 

آموختگان، يكي از معاونين  نفر دبير انجمن دانش
/  درمان/  توسعه، مديريت و منابع / دانشجويي
 آنها از و گرفت قرار.... دارو و غذا و/  بهداشتي

 مورد محتوا، در را خود نظريات گرديد درخواست

بيان  پرسشنامه نگارش نحوه و ظاهري، شكل ساختار،
 خبرگان از گروه اين پيشنهادات اعمال از پس .نمايند

 پايايي، ميزان تعيين براي نظر، مورد در پرسشنامه

شكي دانشگاه علوم پز 3 در شده پرسشنامه اصالح
 مورد پايلوت به صورت) از هرتيپ يك دانشگاه (كشور 

 پرسشنامه 30 پايلوت، مطالعه در. قرار گرفت آزمون

 از. شد داده قرار فرآيند اختيار صاحبان در تكميل جهت

 به پرسشنامه 26 توزيع شده، پرسشنامه 30 بين
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 كرونباخ ضريب آلفاي كه شد داده عودت گر پژوهش

 تحليل و تجزيه جهت .دش زده تخمين93/0 آنها

 و شد استفادهSPSS17  افزار نرم از آماري يها هداد
 براي .گرفت تحليل قرار مورد قسمت دو در ها داده

از پژوهش  جامعه دموگرافيك طالعاتا تحليل
 و )فراواني درصد فراواني،( توصيفي آمار هاي شاخص

 مؤثر در عوامل(دار  معني عوامل براي شناسايي

 بردن پي و )هاي علوم پزشكي دانشگاه كارآفرين شدن

 كوواريانس توانند  كه مي عواملي تعداد كمترين به

 اكتشافي تحليل عاملي از دهند توضيح را شده مشاهده

  (λ)ها ويژه عامل مقدار محاسبه طريق از .شد استفاده
تعداد عوامل موثر در كارآفرين ≤λ 1و درنظر گرفتن 
ميزان اهميت هاي علوم پزشكي و  شدن دانشگاه
 ساختار كردن ساده براي. مل تعيين شدوااكتشافي آن ع

 از ها آن قابليت تفسيرپذيري افزايش و ها عامل

 احتساب با. شد استفاده واريماكس عاملي چرخش

عامل  با متغيرها همبستگي ميزان متغيرها، بارعاملي
. شد زده تخمين ها موثر در كارآفرين شدن دانشگاه

 متغيرها عاملي بارهاي برش قطهاست ن ذكر شايان

 نظر در 0.5حيطه عامل موثر  در قرارگرفتن جهت

  . است شده گرفته
 

  ها يافته
براي شناسايي عوامل كليدي كارآفرين شدن دانشگاهها 

آماره ها ميزان  داده. تحليل عاملي بكارگرفته شد
KMO  كه  نشانگر آن است نشان داد كه  952/0را

ار خوبي قابل قبول است و تحليل عاملي در حد بسي
 ضريب .باشد نتايج آن قابل تعميم به جامعه آماري مي

او و  ام كي«برآورد شده براي آزمون كاي اسكور 
نشانگر آن بود كه  95/0در سطح اطمينان » بارتلت
دار  محاسبه شده به لحاظ آماري معني KMOآماره 
ها براي اجراي تكنيك تحليل عاملي  باشد و داده مي
  .اند ار مناسب بودهبسي

عامل در كارآفرين شدن  9فرآيند  صاحبان ديدگاه از
هاي علوم پزشكي موثرند كه در مجموع  دانشگاه

. نمود ها را تبيين مي درصد از كل واريانس داده 658/54
كارآفريني به عنوان اولويت استراتژيك ( اولين عامل

ولويت قرار در ا 08/12با ميزان واريانس  )دانشگاه
داشته، عامل مديريت كارآفرين در آموزش عالي با 

به عنوان عامل دوم، عامل  763/9 ميزان واريانس
آموزشي كارآفريني با ميزان  و توجيهي هاي دوره

به عنوان عامل سوم، منابع مالي با  619/7 واريانس
به عنوان عامل چهارم، ترويج  338/7 ميزان واريانس
به  339/5 فريني با ميزان واريانسكارآ روحيه و فرهنگ

آموختگان با  عنوان عامل پنجم، فعاليت جامعه دانش
به عنوان عامل ششم، امكانات و  495/4 ميزان واريانس

به عنوان عامل  809/3 تجهيزات با ميزان واريانس
 227/2 هاي فوق برنامه با ميزان واريانس هفتم، فعاليت

درسي دانشگاهي با ريزي  به عنوان عامل هشتم، برنامه
به عنوان عامل آخر شناسايي  934/1 ميزان واريانس

  )1جدول(. شد
كارآفريني به "سهم هريك از متغيرهاي عامل نخست 

: عبارت بودند از "عنوان اولويت استراتژيك دانشگاه
انداز و  مشخص بودن جايگاه كارآفريني در بيانيه چشم"

بودن  مشخص، )828/0( رسالت دانشگاه علوم پزشكي
هاي مدون دانشگاه علوم  جايگاه كارآفريني در برنامه

بهترين تركيب خطي متغيرهاي . ")790/0( پزشكي
با  "مديريت كارآفرين در آموزش عالي"عامل دوم 

 لهيبوس رامو اداره"اختصاص بارهاي عاملي به شرح 
 و يطراح، )781/0( نانهيكارآفر ديد با نيكارآفر رانيمد
 اساس بر بلندمدت و مدت كوتاه يها يزير برنامه ياجرا

 اريمع گرفتن نظر در، )714/0( صنعت با دانشگاه تعامل
 گرفتن نظر در، )7/0( روهاين جذب در ينيكارآفر

، )62/0( دانشگاه عملكرد يابيارز در ينياركارآفريمع
 از حاصل سود در يدانشگاه افراد كردن ميسه

 بارش جلسات يبرگزار، )59/0( يدانشگاه ينيكارآفر
شكل  ")0.562(يسازمان ينيكارآفر نهيزم در افكار

آموزشي  و توجيهي هاي دوره"عامل سوم  .گرفته است
بيانگر تداخل ضمني و اشتراك مفهومي  "كارآفريني

 با مرتبط يآموزش يها كارگاه يبرگزار"بين متغيرهاي 
 ينارهايسم ،يشياند هم جلسات يبرگزاري، نيكارآفر
 يها شيهما ها، كنفرانس يبرگزار، ينيكارآفر با ييآشنا
با بارهاي عاملي به  "ينيكارآفر با مرتبط يجيترو يعلم
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ميزان . باشد مي )537/0(، )606/0(، )625/0( ترتيب
منابع " همبستگي هريك از متغيرهاي عامل چهارم

 يبرا افتهي صيتخص يمال منابع"عبارت بودند از  "مالي
، )732/0( دياتاس و انيدانشجو ينيكارآفر از تيحما
 انيدانشجو از تيحما يبرا افتهي صيتخص يمال منابع

 اختراعات يالملل نيب يها شگاهينما در شركت به منظور
 يبرا افتهي صيتخص يمال منابع، )706/0( ابداعات و

 ينيكارآفر با مرتبط يقاتيتحق يها طرح از تيحما
 صيتخص يمال منابع، )698/0( انيدانشجو و دياسات
 .")586/0( نوآورانه يها دهيا و تيخالق يابر افتهي

 "كارآفريني ترويج روحيه و فرهنگ"عامل پنجم 
 فرهنگ يبسترساز"بهترين تركيب خطي از متغيرهاي 

 فرهنگ اشاعه و خلق، دانشگاه در نانهيكارآفر
 و يرسان اطالع، صنعت در مشاركت و نانهيكارآفر
 فرادا نگرش رييتغي، نيكارآفر نهيزم در يبخش يآگاه

 و دانشگاه نقش به نسبت) دياسات كاركنان، ان،يدانشجو(
با  ")ها دانشگاه شدن نيكارآفر( آن ديجد رسالت

را  493/0و  606/0، 684/0، 688/0هاي  همبستگي
ضرايب همبستگي بين متغيرهاي عامل  .نشان داد

عبارت بود از  "فعاليت جامعه دانش آموختگان" ششم
 نهيزم در فعال آموختگان دانش انجمن ليتشك

 انجمن فعال شبكه اي تيسا جاديا، )0.752(ينيكارآفر
 از يشگاهينما يبرگزار، )0.697(آموختگان دانش

 انجمن توسط آموختگان دانش و انيدانشجو اختراعات
امكانات و "عامل هفتم . ")68/0( آموختگان دانش

 در"شامل متغيرهايي با بارعاملي به شرح  "تجهيزات
 / يكيالكترون مقاالت و ها كتاب دندا قرار دسترس

 مراكز وجود، )736/0( ينيكارآفر با مرتبط يكاغذ
، )65/0( آنها سازماندهي و ها دانشگاه در كارآفريني

 صنعت با ارتباط دفاتر رشد، مراكز كردن فعال
 متغيرهاي. بود ")504/0( انيبن دانش يها شركت

ي، مل يها طرح و ها كارخانه ،يصنعت مراكز از ديبازد"
 مسابقات يبرگزاري، دانشگاه يعلم يها گردش
 برنامه فوق يها آموزش ،نيكارآفر دياسات و انيدانشجو

بيشترين  "نانهيكارآفر يها مهارت كسب يبرا
 "هاي فوق برنامه فعاليت"همبستگي را با عامل هشتم 

داشتند كه به ترتيب بارهاي عاملي آنها بر روي عامل 
. 599/0و  6/0، 697/0، 752/0مذكور عبارت بودند از 

 ييآشنا يارياخت درس ارائهمتغيرهاي همچنين . 0.752
 انجام( سيتدر وهيش رييتغي، نيكارآفر يمبان با

 نانهيكارآفر كرديرو با كالس در يميت يها تيفعال
بيشترين همبستگي را با عامل  )مربوطه درس با مرتبط
ند نشان داد "يدانشگاه يدرس يزير برنامه" نهم عامل

، 662/0 و ضرايب همبستگي آن متغيرها عبارت بود از
  )2جدول . (522/0

  
  گيري و نتيجه حثب

 كارآفريني بر موثر پژوهش مقيمي تحت عنوان عوامل

 بخش اجتماعي و سازمانهاي فرهنگي در سازماني

داده  نشان كشور در مردم نهاد هاي سازمان و دولتي
 ساختاري عوامل از متأثر ها سازمان اين كه است

استراتژي، ساختار، تحقيق و توسعه، فناوري اطالعات، (
 )ها، منابع مالي ارزيابي عملكرد، فرآيندها و روش

هاي مديران،  آموزش، انگيزش، ويژگي( رفتاري
 )هاي كاركنان، فرهنگ سازماني، سبك رهبري ويژگي

محيط سياسي، محيط اجتماعي و اقتصادي، ( اي زمينه و
نتايج مطالعه اين پژوهش  .هستند )جوعارتباط با ارباب ر

، سوم، چهارم، پنجم، حاضر را در زمينه عوامل اول، دوم
قهرماني و همكاران  .]19[نمايد ششم و نهم تاييد مي
 ارتقاي در تحولي رهبري نقش"در پژوهشي با عنوان 

 دانشگاه: موردي مطالعه(كارآفرين  سازمان به دانشگاه

 كارآفرين را، سازمان به هدانشگا ارتقاي ")بهشتي شهيد

 از رهبران تحولي بيش بخش  الهام انگيزش تأثير تحت

و بيان نمودند  دانسته شده مطالعه متغيرهاي ديگر
 بخش الهام انگيزش هاي ويژگي داراي مديران هرچه

 كارآفرين سازمان به دانشگاه ارتقاي احتمال باشند،

 وهشاين مطالعه نتيجه پژ .]20[دبو خواهد زيادتر
مديريت كارآفرين در (حاضر را در زمينه عامل دوم 

 دريدالهي و همكاران  .نمايد تاييد مي) اموزش عالي

 كارآفريني درون بررسي منظور به كه ديگري مطالعه

 ، عوامليداده اند انجام دولتي هاي سازمان در سازماني

 گيري، تصميم نظام كنترل، نظام پاداش، نظام چون
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 ارتباطات سازماني مديريتي، هسابق تحقيق، و آموزش

 سازماني كارآفريني به عنوان متغيرهايرا   …و

هاي  كه با اين پژوهش در متغير نموده اند شناسايي
 آموزش.]21[باشد عوامل دوم، سوم همسو مي

كارآفريني به عنوان يك راه موثر براي ارتقا و تقويت 
 تمايل دانشجويان دانشگاه به كارآفريني مورد بحث قرار

آشنا نمودن دانشجويان با اين دانش، ممكن  .گيرد مي
است نگرش مثبت نسبت به كارآفريني در ميان آنها القا 

 را كننده حمايت سازماني فرهنگ ،محققان. ]22[كند

 دانند و  فرهنگ را مي سازماني نياز كارآفريني پيش

 فعاليت درپرورش گام نخستين و كليدي عامل

فرهنگ  دارند  بيان مي و ننددا سازمان مي كارآفرينانه
 .دهد مي قرار تاثير تحت را كاركنان رفتار ،سازماني

و  پذيري ريسك نوآوري، كارآفرينانه، فرهنگ سازماني
 قرار حمايت مورد را جديد هاي فرصت براي جستجو

 بسترسازي فرهنگي نيازمند نيز دانشگاه. ]23 [دهد مي

ارآفرين ك دانشگاه ايجاد و كارآفرينان پرورش براي
زمينه  در كاربردي دانش انتقال طريق از دانشگاه. است

در  نياز مورد هاي توانايي و ها مهارت ايجاد اشتغال،
 و فرهنگي بسترسازي اشتغال، و كارآفريني زمينه

 مفاهيم كارآفريني، از پژوهشي حمايت توسعه و

 و نگرش دانش، و نموده وارد دانشگاه را كارآفريني
 كارآفرين و كارآفريني به سوي را دانشجويان مهارت

هاي علوم  بنابراين دانشگاه .]24[دهد مي سوق شدن
 پزشكي كشور با  ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني

توانند نگرش دانشجويان، اساتيد و  مي) عامل پنجم(
كاركنان را نسبت به نقش و رسالت جديد دانشگاه 

 در انهمكار و يداللهي .تغيير دهند) كارآفرين شدن(

 مورد (كارآفرين دانشگاه مفهوم"عنوان  با اي مطالعه

 در كه دريافتند ")توسعه حال در كشورهاي:مطالعه

 منابع، عنصر چهار كارآفرين دانشگاه مفهوم و پيشبرد

اين  .دارد وجود مانع عناصر و مأموريت امكانات،
هفتم از نتايج مطالعه حاضر را  و اولپژوهش عوامل 

 با تحقيق اين هاي چنين يافته هم. ]2[نمايد تاييد مي

 ،همكاران و فارسي يداللهي ،تاولتي و الزرتي تحقيقات
 آنها كه است همسو بوده جهت اين از ،كفلزووروريدز 

 مفاهيم كارآفريني، قوي انداز عواملي چون چشم نيز

 هاي و سيستم مأموريت امكانات، منابع، دانش، مختلف

 ساختار كنترل، ايه سيستم انساني، منابع مديريت

 مد را سازي المللي و بين عمليات و مديريت اثربخش

 در همكاران و كردنائيج. ] 26، 2، 25 [اند داده قرار نظر

 دانشگاه هاي ويژگي بررسي هدف با اي مطالعه

 كه توجه دريافتند مدرس تربيت دانشگاه كارآفرين در

تقويت  مالي، منابع جذب براي تالش انساني، نيروي به
 كاهش و متمركز غير ساختار ايجاد عمل، ابتكار اصل

 به را دانشگاه هايي هستند كه راه جمله از بوروكراسي

در مطالعه حاضر نيز  .دهد مي سوق كارآفريني سوي
هاي  فعاليت جامعه دانش آموختگان، منابع مالي، دوره

توجيهي و آموزشي كارآفريني به عنوان عوامل موثر 
 را پژوهشي كفلزووروريدز   ،دزكتكي.]27[شناسايي شد

 براي دانشگاهي كارآفريني يك مدل"موضوع  با

 در اي مطالعه: عالي آموزش المللي بين مؤسسات

رساندند  به انجام"شفيلد  دانشگاه الملل بين دانشكدة
 اثربخش ساختار مفهوم چهار كه نتايج آن نشان داد

 شده، توزيع هاي آموزش ارائة و عمليات، مديريت

عنوان  به سازي المللي بين و نوآورانه روح و آفرينيكار
 استراتژيك در كارآفرين شدن دانشگاه هستة و روح

 سازماني ساختار كه دريافتند چنين هم آنها است

 تسهيل آن سراسر در كارآفريني و فرهنگ دانشگاه

عالي  آموزش در كارآفريني راهبردي تحوالت كنندة
در  لوكاس زو وسكيكندو، استون، بلك و .]26[دهستن

ها،  پژوهش عوامل موثر در كارآفريني در اسپانيايي
انگيزه براي تبديل شدن به يك كارآفرين، تشخيص 

هاي  فرصت، كسب منابع مالي و انساني ضروري، ارزش
هاي اجتماعي  ها، شبكه فرهنگي، آموزش و مهارت

را به عنوان ) هاي قومي خانواده و اعضاي شبكه(
موثر در كارآفريني شناسايي ترين عوامل  مهم

اين پژوهش انطباق  3،4،5،6 كه با عوامل ]28[نمودند
عوامل " پور در پژوهش قاياضي، اميديان، حسين. دارد

موثر بر كارآفريني دانشجويان مديريت آموزشي در 
عوامل فردي، اجتماعي و  "دانشگاه پيام نور انديمشك

شناسي را اقتصادي، فرهنگي، مديريتي، بازاريابي، روان
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هاي  با يافته آنهاي  يافتهكه  ]29[شناختند موثر
 ،جازاي .خواني دارد هم 2،3،5حاضر در عوامل پژوهش 
عوامل مؤثر فرهنگي "در تحقيقي با عنوان  فرظ ،ياسين

مطالعه موردي : بر رفتار كارآفرينانه در ميان كارآفرينان
به اين نتيجه رسيدند كه بين  "مولتان، پاكستان

تمايل به . و كارآفريني رابطه وجود داردفرهنگ 
كارآفريني در بين كارآفرينان از طريق تعامل با فرهنگ 

هاي فرهنگي به  هنجارها و ارزش. توسعه يافته است
كند تا مخاطرات را  كارآفرينان پاكستان كمك مي

 5اين پژوهش عامل  .هاي جديد بدهند بپذيرند و ايده
الزم است . ] 30[اندد پژوهش حاضر را بسيار موثر مي

هاي علوم  مديران و مسئوالن دانشگاه گذاران، سياست
پزشكي با توجه به اين عوامل بخصوص در حوزه 

ريزي راهبردي نسبت به كارآفرين نمودن  برنامه
 اين از حاصل نتايجبراساس . ها اهتمام ورزند دانشگاه

 :گردد پيشنهاد مي ذيل راهكارهاي پژوهش

 گروه پزشكي و فعال سازي آنها شناسايي كارآفرينان 

 گذاران سياست براي كارآفريني فرآيند كمك به درك 

 تاثير به بخشيدن تحقق در سالمت حوزه

 اين در نوآوري و كارآفريني رشد بر خود هاي سياست

   زمينه
 هاي علوم  در دانشگاه موجود كارآفريني مراكز تقويت

 كه ييها دانشگاه در كارآفريني مراكز ايجاد پزشكي و
  .هستند مركز اين فاقد

 كارآفريني در هاي تشكيل مستمر جلسات كميته 

 پزشكي علوم هاي دانشگاه

 پزشكي در علوم هاي مشاركت فعاالنه دانشگاه 

 تخصصي،  علمي هاي خنرانيس و ميزگردها برگزاري

 .كارآفريني ساالنه همايش و سمينارها

 علوم يها دانشگاه كاركردهاي و رسالت بازنگري 

  كارآفرين يها دانشگاه مدل اساس بر كيپزش

 اساس بر پزشكي علوم يها دانشگاه ساختار بازبيني 

  كارآفرين دانشگاه كاركردهاي

 بر پزشكي علوم يها دانشگاه فرايندهاي مهندسي 
  كارآفرين دانشگاه مدل اساس

 علوم يها دانشگاه منابع و ها زيرساخت توسعه 

 نكارآفري دانشگاه مدل اساس بر پزشكي
  

 قدرداني و تشكر

يند كارآفريني در آصاحبان فر از مقاله اين نويسندگان
و همكاران محترم  كشور پزشكي علوم هاي دانشگاه

 اين درامر كهدفتر كارآفريني و اشتغال وزارت بهداشت 

قدرداني  و تشكر اند نموده ياري را ما پژوهش
  .نمايند  مي
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  اهميت به ترتيبپزشكي  هاي علوم دانشگاهتبيين بارهاي عاملي متغيرهاي عوامل موثر در كارآفرين شدن  - 2 جدول

 

 

ترتيب 
  عامل

  بارعاملي ميزان اهميت و عنوان متغير

  0.828 مشخص بودن جايگاه كارآفريني در بيانيه چشم انداز و رسالت دانشگاه - 1 1
  0.790 مشخص بودن جايگاه كارآفريني در برنامه هاي مدون دانشگاه - 2

  0.781 بوسيله مديران كارآفرين با ديد كارآفرينانه راداره امو - 1 2
  0.714  طراحي و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت براساس تعامل دانشگاه با صنعت    - 2
  0.7 در نظر گرفتن معيار كارآفريني در جذب نيروها - 3
  0.68 در نظر گرفتن معياركارآفريني در ارزيابي عملكرد  دانشگاه - 4
  0.59 ارآفرينيسهيم كردن افراد دانشگاهي در سود حاصل از ك - 5
  0.562 برگزاري جلسات بارش افكار كارآفريني سازماني - 6

  0.625كارگاههاي آموزشي مرتبط با كارآفريني برگزاري - 1 3
  0606 جلسات هم انديشي، سمينارهاي آشنايي با كارآفريني برگزاري - 2
  0.537 كنفرانس ها، همايش هاي علمي ترويجي مرتبط با كارآفريني برگزاري - 3

  0.732 حمايت از كارآفريني دانشجويان و اساتيد - 1 4
  0.706   بين المللي اختراعات و ابداعاتدر نمايشگاههايدانشجويان و اساتيدحمايت از شركت - 2
  0.698  هاي تحقيقاتي مرتبط با كارآفريني اساتيد و دانشجويان  طرح - 3
  0.586 نوآورانههايخالقيت وايده حمايت از - 4

  0.688 بسترسازي فرهنگ كارآفرينانه در دانشگاه - 1 5
  0.684 خلق و اشاعه فرهنگ كارآفرينانه و مشاركت در صنعت - 2
  0.606 اطالع رساني و آگاهي بخشي در زمينه كارآفريني - 3
  0.493  نسبت به نقش دانشگاه و رسالت جديد آن)دانشجويان، كاركنان، اساتيد(تغيير نگرش افراد - 4

  0.752 تشكيل انجمن دانش آموختگان فعال در زمينه كارآفريني - 1 6
  0.697 ايجاد سايت يا شبكه فعال انجمن دانش آموختگان - 2
  0.68  برگزاري نمايشگاهي از اختراعات دانشجويان و دانش آموختگان توسط انجمن دانش آموختگان - 3

  0.736  كاغذي مرتبط با كارآفريني   /لكترونيكيمقاالت  اودر دسترس قرار دادن كتابها - 1 7
  0.65 آنهاو سازماندهيهادانشگاهدركارآفرينيمراكزفعال كردن - 2
  0.504 هاي دانش بنيانفعال كردن مراكز رشد، دفاتر ارتباط با صنعت شركت - 3

  0.752 هاي مليها و طرحبازديد از مراكز صنعتي، كارخانه - 1 8
  0.6 مسابقات دانشجويان و اساتيد كارآفرين برگزاري - 2
  0.599 هاي كارآفرينانهآموزش هاي فوق برنامه براي كسب مهارت - 3

  0.662 ارائه درس اختياري آشنايي با مباني كارآفريني - 1 9
  0.522 )هاي تيمي در كالس با رويكرد كارآفرينانه مرتبط با درس مربوطهانجام فعاليت(تغيير شيوه تدريس- 2
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