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  چکیده

 اساس بر. شود تبدیل فضاي کارآفرینانه به دانشگاه کل فرهنگ باید کند، حرکت کارآفرینی سمت به خواهد می که دانشگاهی هنگامی :زمینه و هدف

 يمطالعه ،است شده هایار ها دانشگاه بعضی در آن بودن نامطلوب از که گزارشاتی بر بنا و آن شده شناخته عوارض و کارآفرینانه فرهنگ اهمیت

فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام  يبررسی شکاف میان ادراکات و انتظارات اعضاي هیات علمی از توسعهحاضر با هدف 

 .گرفت

که با استفاده از بود  اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدانآماري تمامی  يجامعه. است مقطعی-این مطالعه توصیفی :بررسی روش

ها  آوري داده جمع ابزار .انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند 1395در خردادماه  عضو هیات علمی 205تعداد  اي طبقه گیري تصادفی روش نمونه

بسته با کمک نرم  هاي هم گروهها از آزمون تی  براي تجزیه و تحلیل داده. بود 71/0فرهنگ کارآفرینی با ضریب آلفاي کرونباخ  يتوسعه يپرسشنامه

  .استفاده شد SPSS21افزار 

هاي  گیري شناختی و جهت روان-عامل مدیریتی، عامل انسانی(ي آن  فرهنگ کارآفرینی و هر سه مولفه يمیانگین ادراکات از توسعه :ها یافته

 ياز توسعه بین ادراکات و انتظارات اعضاي هیات علمی چنین هم .)<05/0P( تر بود پایین انتظارات اعضاي هیات علمیاز میانگین ) کاستراتژی

  ).>05/0P( شتداري وجود ندا بر حسب جنسیت تفاوت معنی فرهنگ کارآفرینی

داري وجود دارد و براي کاهش این شکاف، مدیران عالی دانشگاه  فرهنگ کارآفرینی شکاف معنی يبین وضع موجود و مطلوب توسعه :گیري نتیجه

توجه بیشتري داشته هاي استراتژیک  گیري شناختی و جهت روان-فرهنگ کارآفرینی یعنی عامل مدیریتی، عامل انسانی يموثر در توسعهبه عوامل باید 

  .باشند

  .ارات، اعضاي هیات علمیظانت ،ادراکات فرهنگ کارآفرینی، :واژگان کلیدي

  

  :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود
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  مقدمه

 التحصیالن فارغ اشتغال يهزمین در گسترش بیکاري و نگرانی   

 است محققان شده موجب که است لییمسا از یکی دانشگاهی

 دامن )Enterpereneurship( کارآفرینی به مربوط مباحث به

 يهتوسع نظران، کنند به طوري که صاحب توجه آن به و بزنند

بیکاري  معضالت حل براي اثربخش راهکاري را کارآفرینی

 هیچ از چیز یک خلق توانایی عمل در یکارآفرین ).1(دانند  می

 جدید کسب وکار ایجاد در کوشش نوع هر به عبارتی .است

 ادـایج خوداشتغالی، چون آمیز هم مخاطره جدید هاي فعالیت یا

یک  از استفاده با سازمانی، ي توسعه یا و جدید سازمان یک

 شده، سـتاسی لـقب از که یـسازمان یا و روهـگ یک فرد،

 که است فرایندي کارآفرینی). 2(شود  می نامیده کارآفرینی

و  بوده پژوهشی و آموزشی نظام در ریزي برنامه آن ي الزمه

 و دانشگاه تا مدرسه خانواده، سطح از آن هاي برنامه اجراي

 با افراد تا شود می و باعث است شده گسترده ها سازمان

 و ها فرصت خالقیت، و ابتکار قدرت و تخصص از استفاده

  ). 3(کند  ایجاد درآمدزا و مولد اشتغال ها، وانمنديت

توان به عوامل فردي،  از عوامل موثر بر فرهنگ کارآفرینی می

. اجتماعی و آموزشگاهی اشاره کرد-خانوادگی، فرهنگی

 شناخته فردي ویژگی یک عنوان به معمول طور به کارآفرینی

 وآورين بینش، تصورات، به کارآفرینی موفقیت زیرا است، شده

عوامل فردي کارآفرینی  از. )4( باشد می وابسته کردن و خطر

خالقیت،  تمایل به موفقیت، تمایل به خطرپذیري،توان به  می

هیجان،  و شور، )5(سالست فکري،  طلبی، چالش

 دجدی هاي ایده پذیرايو  کوشی سخت ،)6(، پذیري انعطاف

 يدر توسعه از عوامل خانوادگی. اشاره کرد) 7( بودن

 به اتکا استقالل، براي هاي اولیه آموزشتوان به  می کارآفرینی

 هنگام براي زود آموزش، کوشی سخت و گیري، تصمیم خود،

 اشاره کرد صنعت و کسب براي هنگامزود آموزش ،کارآفرینی

در رابطه با عوامل اجتماعی و محیطی موثر در توسعه  ).8(

 در موجود یدعقا و ها ارزش چه هرکارآفرینی باید گفت که 

 اندیشه خالق و فکر مداوم تولید کار، به را جامعه افراد جامعه،

 فرهنگ جامعه این در دهد، سوق دانش کسب و یادگیري و

عوامل  ).9(شود  می افراد نهادینه درون و یافته اشاعه کارآفرینی

ند ي کارآفرینی باش کننده تسهیل توانند مانع یا می محیطی هم 

 شامل هاي کارآفرینانه محیط کلیدي عامل جپندر واقع ). 10(

 اقتصادي، - شرایط اجتماعی دولتی، هاي رویه و ها سیاست

 و مالی مساعدت و کار، کسب و کارآفرینی هاي مهارت

فرهنگ  يقصد کارآفرینی در توسعه و غیرمالی مساعدت

شراط و عوامل سازمانی نیز   ).11( کارآفرینی نقش دارند

. کارآفرینی نقش داشته باشند يتوسعه توانند در رشد و می

تواند تحت تاثیر دو عامل  ها می در دانشگاه رآفرینیاک يتوسعه

 عواملاز . نهادي رسمی و عامل نهادي غیررسمی قرار بگیرد

 دانشگاه، حاکمیت و ساختار قوانین،توان به  می نهادي رسمی

 و ها سیاست کار، و کسب و آموزش کارآفرینی هاي برنامه

 فکري، مالکیت قوانین صنعت، و دانشگاه دولتی، ارتباط انینقو

 نهادي عواملو از  دانشگاه پژوهشی و آموزشی ساختار

 سیاسی، مالحظات اجراي قوانین، ينحوه توان به می غیررسمی

 جامعه نگرش و پاداش دانشگاهی سیستم نقش، الگوي

    ).12( اشاره کرد دانشگاهی

توجه به پژوهش باید گفت که در رابطه با اهمیت و ضرورت 

ها تا بدانجاست که سازمان علمی  فرایند کارآفرینی در دانشگاه

انداز آموزش عالی براي قرن  آموزش ملل متحد در چشم

هاي نوین را این گونه تعریف کرده  بیست و یکم، دانشگاه

هاي کارآفرینی به منظور جایگاهی که در آن مهارت: است

آموختگان و براي تبدیل شدن به  هاي دانش تسهیل قابلیت

در حال  حاضر، ). 13(یابد  ایجاد کنندگان کار، توسعه می

 يمسیر تحوالت جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه

اقتصادي در همه کشورها قرار داده که  يفناوري و توسعه

مدي آهاي مثبت و کار ریزي کشور ما هم در سالیان اخیر برنامه

ها  انتظارات جدید از دانشگاه. بطه انجام داده استرا در این را

ها با ترویج فرهنگ کارآفرینی و  کند که دانشگاه ایجاب می
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الزم را براي شروع  يزمینههاي کارآفرینانه،  آموزش مهارت

 امروزه). 13(فرایند کارآفرینی در دانشجویان فراهم کنند 

 رینت گسترده ترین ومهم از یکی به کارآفرینی آموزش

 در آنچه .شده است تبدیل خارجی هاي دانشگاه هاي فعالیت

و  هدافاتدوین گرفته است،ا قرار توجه مورد بیشتر ها دوره این

 فرهنگ و مفهوم و گسترش ایجاد ،کارآفرینی آموزشی محتواي

 يتوسعه براي تحرك دانشگاه، ایجاد محیط در کارآفرینی

 هاي کارگاه و ها  ورهد به برگزاري ها دانشگاه ترغیب اقتصادي،

 کارآفرینی خصوص در ها پژوهش کارآفرینی، گسترش آموزش

 هاي دانشگاه در کارآفرینیي توسعه). 14(است کارآفرینان  و

 مجري و متولی که بهداشتی درمانی خدمات و پزشکی علوم

 چهارگانه سطوح در سالمتی هاي از مراقبت وسیعی طیف

مهم  موریتام و هستند نیتسکی و بازتوانی پیشگیري، درمان،

 نیز بر را پزشکی علوم عالی سطوح در پژوهش و آموزش

 در رویکرد متعددي هاي چالش دیگر سوي از و دارند عهده

 ناپذیر اجتناب ،دارد وجود ها آن بر حاکم مدیریتی نظام و

وضعیت موجود و  يمطالعات اندکی به مقایسه ).15(است 

اند و در  هاي کشور پرداخته مطلوب فرهنگ کارآفرینی دانشگاه

این مطالعات هم مشخص شده است که وضعیت موجود 

). 17و 18(ها مناسب نیست  فرهنگ کارآفرینی دانشگاه

جا که محیط داخلی و خارجی هر دانشگاه با  چنین از آن هم

به   بنابراین باید هر دانشگاه ،ها متفاوت است سایر دانشگاه

متاسفانه  .ود بپردازدبررسی وضعیت فرهنگ کارآفرینی خ

فرهنگ سازمانی کارآفرینی  يتوسعهاي که به بررسی  مطالعه

. مشاهده نگردید ،در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بپردازد

عضو وهشگر به عنوان ژهمین موضوع سبب گردد که خود پ

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان این موضوع را به  هیات علمی

 يهاي خود در زمینه د تا یافتهعنوان کار پژوهشی انتخاب نمای

وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی 

هایی جهت بهبود  کارها و برنامه زاهدان را به منظور تدوین راه

هدف این از این رو . آن به اطالع مدیران عالی دانشگاه برساند

مطالعه بررسی شکاف میان ادراکات و انتظارات اعضاي هیات 

رینی در دانشگاه علوم پزشکی یاز توسعه فرهنگ کارآف علمی

 .باشد زاهدان می

  

  روش بررسی

 ،روش نظر از و کاربردي ،هدف نظر از حاضر يمطالعه   

اعضاي  يآماري آن کلیه يجامعه. مقطعی است- توصیفی

سال دوم  ت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در نیماهی

 يکه به شیوه نفر بود 438به حجم   1394-95سال تحصیلی 

گیري  اي در دسترس و بر اساس فرمول نمونه طبقه گیري نمونه

خردادماه در ) مرد 162زن و  43( نفر 205کوکران تعداد 

هاي  به دانشکدهپژوهشگر . مورد مطالعه قرار گرفتند 1395

هاي  مختلف مراجعه کرده و بر حسب جنسیت و گروه

مایل به همکاري داشتند و تهاي مناسب را که  نمونهآموزشی 

را از طریق پرسشنامه مورد  ها داشت تري به آن دسترسی آسان

 آوري اطالعات پرسشنامه توسعه ابزار جمع .مطالعه قرار داد

زاده بود که در سال  کارآفرینی سازمانی ویسی و کریم فرهنگ

این پرسشنامه عوامل موثر در . طراحی شده است1389

گویه و سه  28نی را در قالب فرهنگ کارآفری يتوسعه

 هاي برنامه وجود :ي گویه 16(عامل مدیریتی : ي مولفه

 با کار نوع سازي مناسب کارآفرینی،  رویکرد با آموزشی

 به برابر شغلی هاي فرصت دادن کارکنان،  تخصص و عالیق

 از برداري بهره و کشف و اطالعات به دادن کارکنان، ارزش

 کارکنان، زندگی کیفیت ارتقاي بر مبتنی ریزي برنامه آنها، 

 در قدرت مناسب توزیع سازمان،  در مناسب تشویقی نظام

 محدودیت و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد سازمان، 

 کارکنان، به عمل آزادي و اختیار پاگیر، اعطاي و دست هاي

 سازمان،  در پایین رسمیت عادالنه،  دستمزد و حقوق نظام

 سازمان،  در گروهی پویایی سازي،  متفاوت استراتژي وجود

 سازمان، در گروهی کار تفکر سازمان، در خالق فضاي وجود

شناختی  روان-عامل انسانی ،)جو رقابت سازمانی فضاي وجود
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 کارکنان، میان در گرا توفیق شخصیت داشتن :ي گویه 7(

 فرهنگ کارکنان، میان در فردي استقالل يروحیه

 باال گرایش مشارکتی، مدیریتی سبک امعه،ج در پذیري انعطاف

 کشف و جدید تغییرات درك کارکنان، میان در موفقیت به

 رضایتمندي به خالقانه، ارزشگذاري مناسب هايفرصت

 :ي گویه 5(گیري استراتژیک  و عامل جهت) مشتري

 بر مبتنی ریزي برنامه سازمان،  در راهبردي ریزي برنامه

 سازمان، در تمرکززدایی هاي هبرنام جدید، هاي تکنولوژي

 مدیریت ثروم و سازنده حمایت سازمانی،  انداز چشم وجود

 5پرسشنامه بر اساس طیف . دهد مورد ارزیابی قرار می) عالی

اي لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است و  گزینه

از . باشد خیلی زیاد می=5خیلی کم تا =1گذاري آن از  نمره

 وضعیت موجود يمقایسه ،اصلی این مطالعه هدف که جا آن

فرهنگ  يتوسعه )انتظارات( و وضعیت مطلوب )ادراکات(

ي ااز اعضبود کارآفرینی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

هیات علمی خواسته شد که یک بار میزان اهمیت هر یک از 

کارآفرینی دانشگاه را از دید  عوامل موثر در  توسعه فرهنگ

و سپس میزان ) انتظاراتبررسی (ن کنند خودشان بیا

بررسی (ارزیابی کنند بکارگیري آن عوامل را در دانشگاه خود 

به عنوان مثال در قسمت بررسی انتظارات از ). ادراکات

 هاي برنامه شد که مواردي از قبیل وجود آزمودنی پرسیده می

 عالیق با کار نوع سازي مناسبکارآفرینی،  رویکرد با آموزشی

 شخصیت داشتن ، )عوامل مدیریتی(کارکنان  تخصص و

 میان در فردي استقالل يروحیه کارکنان، میان در گرا توفیق

 تمرکززدایی هاي برنامه ،)روانشناختی- عوامل انسانی( کارکنان

گیري  عامل جهت( سازمانی انداز چشم وجود سازمان،  در

نشگاه تا چه میزان در توسعه فرهنگ کارآفرینی دا) استراتژیک

تواند موثر باشد و در قسمت بررسی ادراکات از آزمودنی  می

شد که هر یک از موارد قبلی تا چه میزان در  پرسیده می

 روایی تعیین براي. شود خودشان به کار گرفته می  دانشگاه

جهت بررسی . شد استفاده محتوا روایی روش نامه از پرسش

 & Waltz(شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل 

Bausell( مربوط «بدین صورت که متخصصان . استفاده شد

هر گویه را بر اساس یک » ساده بودن«و » واضح بودن«، »بودن

متخصصان مربوط . قسمتی مشخص کردند 4طیف لیکرتی 

 2، »مربوط نیست« 1شان از بودن هر گویه را از نظر خود

وط کامالً مرب« 4، تا »مربوط است« 3، »مربوط است نسبتا«

 1ساده بودن گویه نیز به ترتیب از  . ندردک  مشخص می» است

 « 4، تا »ساده است« 3، »نسبتا ساده است« 2، »ساده نیست«

 1رتیب از و واضح بودن گویه نیز به ت» ساده استکامال 

 4، تا »واضح است« 3، »واضح است نسبتا« 2، »واضح نیست«

توا شاخص روایی مح. شد مشخص » واضح استکامال  «

)CVI: Content Validity Index ( به صورت فرمول زیر

  : شود گیري می اندازه

 

  

  

 79/0برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول براي شاخص 

باشد آن  79/0گویه اي کمتر از  CVIاست و اگر شاخص 

براي تعیین پایایی پرسشنامه از  .)43( گویه بایستی حذف شود

زاده  ویسی و کریمدر مطالعه . ده شدضریب آلفا کرونباخ استفا

و در این مطالعه ضریب  78/0ضریب آلفاي کرونباخ  )16(

دهنده آن است که  آمده نشان ضریب بدست. بدست آمد 71/0

قبل از . پرسشنامه مورد نظر از پایایی الزم برخوردار است

اجراي پرسشنامه، با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هماهنگی 

د و هیچگونه تضاد منافعی از طرف دانشگاه الزم به عمل آم

ها داده  گزارش نشد و به پژوهشگر اجازه اجراي پرسشنامه

توجه به این که در این مطالعه، یک گروه از اعضاي  با. شد

شان  و بار دیگر  ادراکات بار  ، یکبار هیات علمی دو

CVI= 
 ه اندداد 4و  3 يتعداد متخصصینی که به گویه نمره

 تعداد کل متخصصین
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مورد  فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه، يشان از توسعه انتظارات

 براي بررسی و مقایسه این دو وضعیت، عه قرار گرفتندمطال

استفاده بسته  هاي هم از آزمون تی گروه )اداراکات و انتظارات(

اداراکات و انتظارات اعضاي  يچنین براي مقایسه هم. شد

هاي  هیات علمی بر حسب جنسیت از آمون تی براي گروه

تحلیل  SPSS21 نرم افزار کمک ها با داده .شد مستقل استفاده

  . شدند

  ها یافته

ت علمی دانشگاه انفر از اعضاي هی 205حاضر  يدر مطالعه   

مورد مطالعه قرار  ،علوم پزشکی زاهدان از طریق پرسشنامه

   43مرد و %) 03/79(نفر  162گرفتند که بر حسب جنسیت 

  

متاهل و %) 26/89(نفر  183زن، بر حسب تاهل، ) 97/20(نفر 

نفر  54د، بر حسب تحصیالت، مجر%) 74/10(نفر  22

دکتراي %) 66/73(نفر  151کارشناسی ارشد و %) 34/26(

 10زیر %) 88/24(نفر  51تخصصی، برحسب سنوات خدمت، 

%) 72/30(نفر  63سال،  20تا  11بین %) 4/44(نفر  91سال، 

) 46/81(نفر  167سال، بر حسب شیوه استخدامی  20باالي 

به صورت پیمانی ) 54/18(نفر  38به صورت رسمی و 

بررسی شکاف میان انتظارات و براي . استخدام شده بودند

توسعه فرهنگ کارآفرینی در  ادراکات اعضاي هیات علمی از

بسته  هاي هم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از آزمون تی گروه

  .گزارش شده است 1استفاده شد که نتایج آن در جدول 

  توسعه فرهنگ کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکیاکات اعضاي هیات علمی از شکاف میان انتظارات و ادر :1جدول 

  میانگین  وضعیت  متغیر
انحراف 

  معیار 

تفاوت 

  میانگین
t df  p  

  عامل مدیریتی
  624/0  18/4  انتظارات

71/0  094/13  204  001/0  
  681/0  47/3  ادراکات

  شناختی روان- عامل انسانی
  638/0  13/4  انتظارات

81/0  329/12  204  001/0  
  746/0  32/3  ادراکات

  گیري استراتژیک عامل جهت
  706/0  1/4  انتظارات

72/0  265/13  204  001/0  
  737/0  28/3  ادراکات

  )کل(توسعه فرهنگ کارآفرینی 
  537/0  14/4  انتظارات

78/0  23/16  204  001/0  
  595/0  36/3  ادراکات

  

با وجودي که میانگین  کهدهد  هاي جدول فوق نشان می یافته

فرهنگ کارآفرینی در  يتوسعه) وضع موجود(ادراکات 

- انسانی ،)47/3(عامل مدیریتی  و سه) 36/3(مقیاس کل 

از ) 28/3(گیري استراتژیک  و جهت) 32/3(شناختی  روان

دهد دانشگاه  باشد که نشان می باالتر می) 3(میانگین نظري 

توسعه فرهنگ علوم پزشکی زاهدان از لحاظ وضعیت 

که  با توجه به ایناما  ،سازمانی کمی باالتر از متوسط قرار دارد

فرهنگ  يتوسعه )مطلوبوضعیت (انتظارات میانگین 

 ،)18/4(عامل مدیریتی  و سه) 14/4(کارآفرینی در مقیاس کل 

) 1/4(گیري استراتژیک  و جهت) 13/4(شناختی  روان- انسانی

توان  ها باالتر است می لفههمان مو ادراکاتهاي  از میانگین

 ادراکات و انتظارات اعضاي هیات علمی ازبین پذیرفت که 
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 .داري وجود دارد فرهنگ کارآفرینی شکاف معنی يتوسعه

اعضاي هیات علمی از  انتظارات و ادراکات يبراي مقایسه

 تی آزمون از جنسیت حسب بر کارآفرینی فرهنگ يتوسعه

گزارش  2نتایج آن در جدول  هک شد استفاده مستقل هاي گروه

 .شده است

 

   ی بر حسب جنسیترهنگ کارآفرینتوسعه فادراکات اعضاي هیات علمی از انتظارات و  يمقایسه :2جدول 

  میانگین  تعداد  جنسیت  وضعیت  متغیر
انحراف 

  معیار 

تفاوت 

  میانگین
t df  p  

  توسعه فرهنگ کارآفرینی 

  انتظارات
12/4  162  مرد  538/0  

9/0-  955/0-  203  341/0  
  535/0  21/4  43  زن

  ادراکات
35/3  162  مرد  575/0  

03/0 -  281/0-  203  779/0  
38/3  43  زن  672/0  

 

هاي جدول فوق، تفاوت میانگین توسعه  بر اساس یافته

 9/0فرهنگ کارآفرینی در بعد انتظارات و ادراکات به ترتیب 

). <05/0p( دبودار ند که به لحاظ آماري معناوب می 03/0و  

توسعه فرهنگ  يدر زمینهرفت که یتوان پذ بنابراین می

اعضاي هیات علمی بین انتظارات و ادراکات کارآفرینی 

  شتداري وجود ندا یتفاوت معنبر حسب جنسیت دانشگاه 

 يو هر دو گروه انتظارات و ادراکات تقریبا یکسانی از توسعه

براي بررسی شکاف  .دنشتفرهنگ کارآفرینی در دانشگاه دا

 يمیان انتظارات و ادراکات اعضاي هیات علمی از توسعه

هاي مختلف از آزمون  فرهنگ کارآفرینی بر حسب دانشکده

 3بسته استفاده شد که نتایج آن در جدول  هاي هم تی گروه

  .گزارش شده است
  

 هاي دانشگاه علوم پزشکی  بر حسب دانشکده کارآفرینیتوسعه فرهنگ انتظارات و ادراکات اعضاي هیات علمی از  يمقایسه :3جدول

  میانگین  وضعیت  دانشکده  متغیر
انحراف 

  معیار 

تفاوت 

  میانگین
t df  p  

فرهنگ  يتوسعه

  کارآفرینی 

  پزشکی
  535/0  14/4  انتظارات

9/0  606/13  107  001/0  
  565/0  24/3  ادراکات

  دندانپزشکی
  533/0  22/4  انتظارات

62/0  86/5  34  001/0  
  581/0  6/3  ادراکات

  پیراپزشکی
  436/0  01/4  انتظارات

5/0  51/3  7  010/0  
  485/0  51/3  ادراکات

  بهداشت
  545/0  27/4  انتظارات

05/1  96/4  16  001/0  
  769/0  21/3  ادراکات

  توانبخشی
  587/0  98/3  انتظارات

74/0  63/4  11  001/0  
  495/0  24/3  ادراکات

  پرستاري و مامایی
  555/0  04/4  انتظارات

4/0  55/3  24  002/0  
  523/0  64/3  ادراکات



 فرهنگ کارآفرینی يی از توسعهشکاف میان ادراکات و انتظارات اعضاي هیات علم        88

 96 بهار ،25 ي شماره ،10 ي دوره زنجان، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

دهد که میانگین ادراکات  هاي جدول فوق نشان می یافته

توسعه فرهنگ کارآفرینی در تمامی ) وضع موجود(

تر از میانگین انتظارات  هاي مورد بررسی پایین دانشکده

ها در تمامی  ن تفاوت میانگیند و ایوب می) وضعیت مطلوب(

توان  میبنابراین ). >05/0p(د وب دار می یها معن دانشکده

ها،  تمامی دانشکدهاز دید اعضاي هیات علمی پذیرفت که 

فرهنگ  ياعضاي هیات علمی از وضعیت موجود توسعه

در مقایسه با وضعیت مطلوب آن در سطح کارآفرینی 

  .شتتري قرار دا پایین

  

  بحث  

شکاف میان ادراکات و  بررسی حاضر با هدف ي-مطالعه   

فرهنگ کارآفرینی  يانتظارات اعضاي هیات علمی از توسعه

ها نشان  یافته .در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت

 داد که وضعیت موجود توسعه فرهنگ سازمانی و عوامل سه

گیري  شناختی و جهت روان-مدیریتی، انسانی(ي آن  گانه

 .داري دارد ها فاصله معنی با وضعیت مطلوب آن) ستراتژیکا

 يمقایسهدر بررسی پیشینه پژوهش مطالعات اندکی به 

ها  مطلوب فرهنگ کارآفرینی دانشگاهموجود و وضعیت 

اند و در این مطالعات هم مشخص شده است که  پرداخته

. ها مناسب نیست فرهنگ کارآفرینی دانشگاه موجودوضعیت 

اي با هدف  مطالعه )17(قناتی و همکاران نمونه به عنوان 

 دانشگاه در کارآفرینانه سازمانی وضعیت فرهنگ بررسی

 سازمانی فرهنگ دهد می نشان تحقیق نتایج. تهران انجام دادند

 .ندارد قرار وضعیت مطلوبی در تهران دانشگاه در کارآفرینانه

 عیتوض در کار مندي ارزش و سرگرمی، و تفریح بعد دو تنها

 شامل کارآفرینانه سازمانی فرهنگ ابعاد سایر و مطلوب بوده

 جسورانه، نگري خالق، آینده انحراف تحمل جسارت،

نوآوري  مساعی، تشریک و همکاري باز، ارتباط خطرپذیري،

 وضعیتی در مخالف اظهارنظرهاي شنیدن تحمل گام، پیش

خواجوي خان و قاضی ي  در مطالعه. هستند نامطلوب

 سازمانی فرهنگ وضعیت بررسی هدفکه با ) 18(میرسعید 

 انجام سنتی طب هاي دانشکده کارکنان نظر از کارآفرینانه

 ساختار و فرهنگ بین همبستگی میزانها نشان داد  یافته گرفت

 و دهگانه ابعاد در اما بود، 81/0 با برابر کارآفرینانه سازمانی

 کمترین و داشت وجود متفاوتی همبستگی کارآفرینانه فرهنگ

 هویت، انسجام، پذیري، تعارض به شد می مربوط همبستگی

 عناصر بین همبستگی تعداد بیشترین و خالقیت و هدایت

. بود کارآفرینانه سازمانی فرهنگ با مدیریت حمایت و کنترل

 عناصر بین همبستگی کنند که می يگیر نهایتا محققان نتیجه

 طب هاي انشکدهد در آفرینانه کار فرهنگ و سازمانی ساختار

  . است نامطلوب سنتی

فرهنگ کارآفرینی در  يتوسعه از عوامل تاثیرگذار بر

 یعامل مدیریت، که مدنظر پژوهش حاضر بود، ها دانشگاه

 و عملیات تغییر هاي روش کارآمدترین از کارآفرینی .است

عملیات  از حرکت طی آن، که است، مدیریتی سبک

تبدیل  کارآفرینانه مدیریت و فرهنگ به نگرش،  ساالر دیوان

 رشد و تغییر در مهمی بسیار نقش کارآفرین مدیران .شود می

 رکود موجب ساالرها که دیوان حال آن .دارند اقتصادي

واقعیتی  موضوع این شوند؛ می سازمانی نزول و اقتصادي

 به کارآفرین مدیران دیگر سوي از). 19(است  عام و جهانی

 تالش و داده نشان واکنش یطیمح هاي  ناآرامی و ها آشوب

). 20( کنند ایجاد را قوي استراتژیک موقعیت یک تا کنند می

 داشته دوست را کردن کار: دهد مدیري که مطالعات نشان می

 و کند؛ خالق می مخاطره اهداف به رسیدن براي و

 عالقه و عشق با را آن و بوده پذیر ولیتوگراست؛ مس نتیجه

 و مجري ریز، برنامه دارد؛ اندیشمند، نفس به پذیرد؛ اعتماد می

 است قادر و دارد مالی است؛ استعداد کار ي دهنده انجام

کند به توسعه فرهنگ کارآفرینی کمک  بینی پیش را آینده

 شخصیتی و ذاتی هاي ویژگی بر عالوه). 21(خواهند نمود 

 ذهنیت کارآفرینی و فلسفه به معادله از نیمی کارآفرین،

. )22( است یادگیري قابل بخش این که اردد بستگی مدیران
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 ما کشور در سفانهامت شد، داده توضیح که اهمیتی تمام با

 مشوق تنها نه شده انجام مطالعات در مدیران رهبري سبک

 در کارآفرینیي  توسعه موانع جمله از بلکه نیست کارآفرینی

  ).23( شوند می محسوب دولتی هاي سازمان

فرهنگ کارآفرینی در  ير بر توسعهاز دیگرعوامل تاثیرگذا

-عامل انسانی،که مدنظر مطالعه حاضر بود، ها دانشگاه

 هاي فعالیت که داشت توجه باید .شناختی است روان

 پیدا تداوم و آغاز افراد وسیله به ها سازمان درون کارآفرینانه

 هاي فعالیت .نیستند چیز هیچ خود خودي به ها سازمان .کند می

 در .است سازمان افراد هاي فعالیت ترکیب ان،سازم در جمعی

 نوآور، خود، اعضاي فعالیت راه از تواند می سازمان نتیجه

 و خطرپذیري نوآوري، مستعد کارکنان .باشد خطرپذیر و فعال

 هستند مطرح ضرورت یک عنوان به سازمان در دانش تبادل

 این بر شرکت، منابع بر مبتنی دیدگاه خاص طور به ).24(

 با انسانی نیروي نظیر کلیدي منابع بودن دارا که است باور

 ،)تقلید( برداري کپی موانع آفرینی، ارزش نظیر هایی ویژگی

 کاربرد قابلیت و پذیري جانشین عدم بودن، فرد به منحصر

 نوآوري، فرهنگ بهبود رقابتی، مزیت خلق به تواند می

 رد کارآفرینانه هاي نگرش توسعه و عمل ابتکار خالقیت،

کند  بیان می) Littunen(لیتونن  ).25(کند  کمک سازمان درون

 به توجه با افراد کارآفرینی و اتفاقی نیست بودن کارآفرین که

 هاي در گروه قرارگرفتن ي نحوه و مختلف هاي موفقیت

 طلبی توفیق متغیر انگیزه دو او. بود خواهد متفاوت اجتماعی

 لیتونن نظر از .داد قرار آزمون مورد بر کنترل را کیدات و

 کار، فنون ي در زمینه دانش نوآوري، پذیري، ریسک توانایی

 توانایی وکار، کسب مدیریت هاي مهارت بازاریابی، و بازار

 و وکار کسب به نسبت خوب برداشت براي همکاري،

 یک ي مشخصات جمله از فرصت، شکار براي توانایی

می دهد که  اما متاسفانه شواهد نشان. )26( است کارآفرین

هاي کارکنان  ها و نوآوري مدیران به جاي آن که از ایده

دانند  ناشدنی می حمایت کنند، آن را تهدید و یک حرکت درك

ها را خطریبراي خود و موقعیت  و اهمیت دادن به این دیگاه

از این رو کارآفرینان با محیط . کنند آینده خود قلمداد می

روزمرگی، فرهنگ آن و  کننده روبه رو شده و بسیار خسته

ها و نوآوري، ضد فرهنگ آن  تغییر و تنوع و بهبود روش

به همین دلیل افراد کارآفرین، یا . شود سازمان محسوب می

شوند یا  انگیزه می تفاوت و بی بعد از مدتی مثل سایر افراد بی

 ).27(کنند  در بهترین وضعیت، سازمان را ترك می

فرهنگ کارآفرینی در  يهعوامل تاثیرگذار بر توسع دیگر

گیري  جهت حاضر بود،  ي، که مدنظر مطالعهها دانشگاه

 درك که دهد می نشان )Luke( لوك تحقیق .استراتژیک است

 عناصر از را ها آن راهبردي، کارآفرینی مفهوم از مدیران

 شامل عناصر این .کنند می آگاه خود پیرامون ضروري

 پذیري، انعطاف ،ریسک پذیرش نوآوري، فرصت، شناسایی

 عناصر با نهایت در امر این .است سازمانی رشد و مأموریت

 فرهنگ افراد، به اعتماد هماهنگ، راهبرد قبیل از پشتیبانی

 و هزینه کاهش کارایی، افزایش برتري، به دسترسی سازي،

 به کارآفرین مدیران .)28( شود می پذیر امکان دانش انتقال

تالش  و داده نشان واکنش حیطیم اطمینان عدم و ها ناآرامی

 که چند هر کنند، ایجاد قوي راهبردي موقعیت یک تا کنند می

 ابتکارات با چنین هم ها آن داشته باشند؛ موقتی ماهیت

 در دیگر محیطی اطمینان عدم ایجاد باعث خود، ي فعاالنه

 هاي فرصت موجود، موقعیت تخریب با و شوند می ها سازمان

 پی در خود رقباي از زودتر ها آن کنند؛ ایجاد می را جدیدي

 تهدیدات در مقابل و بوده جدید هاي فرصت به دستیابی

  ).19(هستند  هوشیار و مترصد بالقوه،

  

 نتیجه گیري

شکاف و فاصله معناداري کلی این مطالعه نشان داد که  نتیجه   

انتظارات و ادراکات اعضاي هیات علمی از بین وضعیت 

در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   یتوسعه فرهنگ کارآفرین

با توجه به شکاف بین وضع مطلوب و موجود   .وجود دارد
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 طراحی و اجراي ،به مدیران عالی دانشگاه عامل مدیریتی

 نوع سازي کارآفرینی، مناسب رویکرد با آموزشی هاي برنامه

 اعضاي هیات علمی، دادن تخصص و عالیق با کار

 دادن ارزش ي هیات علمی، اعضا به برابر شغلی هاي فرصت

 مبتنی ریزي ها، برنامه آن از برداري بهره و کشف و اطالعات به

 کاري اعضاي هیات علمی، ایجاد  زندگی کیفیت ارتقاي بر

 در قدرت مناسب سازمان، توزیع در مناسب تشویقی نظام

 و مقررات اصالح منظور به انگیزه ایجاد سازمان،

 سازمان،  در پایین یترسم پاگیر، و دست هاي محدودیت

سازمان  در گروهی کار تفکر سازمان، در گروهی پویایی

با توجه به شکاف بین وضع مطلوب و  .گردد پیشنهاد می

: شناختی به مدیران عالی دانشگاه روان- موجود  عامل انسانی

اعضاي هیات علمی،  میان در فردي استقالل روحیه يتوسعه

 در پذیري انعطاف فرهنگ  يگرایی، توسعه تاکید بر توفیق

، دادن فرصت مشارکتی مدیریتی سبک کارگیري ه دانشگاه، ب

با توجه به  .گردد ریسک به اعضاي هیات علمی پیشنهاد می

هاي  گیري شکاف بین وضع مطلوب و موجود  جهت

 ریزي برنامهگرایش به  :استراتژیک به مدیران عالی دانشگاه

 هاي تکنولوژي بر تنیمب ریزي برنامه، سازمان در راهبردي

 انداز چشم ، خلقسازمان در تمرکززدایی هاي برنامه ،جدید

 مؤثر و سازنده حمایت با کمک اعضاي هیات علمی، سازمانی

از  .شود از کارآفرینی و کارآفرینان پیشنهاد می عالی مدیریت

جا که این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام  آن

ها محدودیت خواهد  به سایر سازمانگرفت در تعمیم نتایج 

 .داشت

  

  تقدیر و تشکر

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی   اعضاي ياز کلیه   

زاهدان که با صبر و حوصله ما را در انجام پژوهش یاري 

از شوراي پژوهشی گروه   .نمودند ، تشکر و قدردانی می شود

زاري مدیریت آموزشی که این پرپوزال را تایید نمودند سپاسگ

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد . می شود

دانشکده علوم   مدیریت آموزشی است که در شوراي پژوهش

 ،دانشگاه آزاد زاهدان به تصویب رسیده  تربیتی و روانشناسی

   .نگارش شده است
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Background and Objective: The university culture should be changed to an entrepreneurial atmosphere if a 
university intends to become entrepreneurial.  According to the importance of an entrepreneurial culture and 
its complications, according to reports from some universities it is inappropriate, this study aimed to evaluate 
the gap between perceptions and expectations of faculty members of entrepreneurship culture development at 
the Zahedan University of medical sciences. 

Materials and Methods: This is a cross-sectional study. In June2016, a sample of 205 faculty members were 
stratified randomly selected out of a population of all faculty members of Zahedan University of medical 
sciences. The Data collection questionnaire entrepreneurship of culture development was with Cronbach's 
alpha coefficient 0/71 to analyze the data paired samples of T-test which was used by SPSS21. 

Results: Average perceptions of the entrepreneurial culture development and its three components (the 
management factor, human-psychological factor and strategic orientation) were lower than the average 
expectations of faculty members (P<0/05). Moreove regarding their sex (P>0/05) there was no significant 
difference between perception and expectations of faculty members of the entrepreneurial culture 
development. 

Conclusion: The results indicate there are significant gaps between the existing and desired situation of 
culture entrepreneurship development and to reduce these gap, university senior management should pay 
close attention to the factors affecting culture entrepreneurship development such as management factor, 
human-psychological factor and strategic orientation. 

Keywords: Entrepreneurial Culture, Perceptions, Expectations, Faculty Members. 

 


