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  چکیده

هاي کارآفرینانه می تواند محرك مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب شود و کارآفرینی و افزایش فعالیت :زمینه و اهداف

گاههاي علوم تعیین روحیه کارآفرینی دانشجویان دانشاین مطالعه با هدف  .افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد

  .اجرا گردید 1394پزشکی کردستان و کرمانشاه در سال 

هاي علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه بودند جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه. این مطالعه از نوع مقطعی بود :روش بررسی

 54ها پرسشنامه ابزار گردآوري داده .نفر به روش تصادفی طبقه بندي شده با تخصیص متناسب استفاده شد 500ها که از بین آن

هاي جمع آوري شده از آمار توصیفی شامل فراوانی، براي توصیف، تجزیه و تحلیل داده. سئوالی روحیه کارآفرینی استفاده گردید

  .استفاده گردید من ویتنی و کروسکال والیس-میانگین و انحراف معیار و آزمون یو

این نمره در دانشجویان علوم پزشکی . بود 69/29±07/5رینی دانشجویان مورد بررسی برابر با میانگین نمره کلی کارآف :هایافته

روحیه کارآفرینی در بین دو دانشگاه مورد . بود 52/29±03/5و  89/29±13/5کردستان و علوم پزشکی کرمانشاه به ترتیب برابر با 

  ). P=98/0( بررسی، تفاوت آماري معنی داري را نشان نداد

پذیري توفیق طلبی و ریسک نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان هر دو دانشگاه مورد بررسی در حیطه هاي :جه گیرينتی

اي مساعد براي اجرا و پیشبرد تواند زمینهمیله أمسروحیه کارآفرینی از روحیه کارآفرینی باالتر از میانگین برخوردار بودند و این 

  .ه و آموزش هاي کارآفرینی ایجاد نمایدبرنامه هاي مربوط به توسع

  .کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ، کارآفرینی، دانشجوروحیه  :واژگان کلیدي

  

 :این مقاله بدین صورت ارجاع داده شود

sayyad S, vahabi A, vahabi B, sayyadi M, roshani D, amani M. Survey of Entrepreneurship Spirit of students in 
Kurdistan and Kermanshah Universities of Medical Sciences, 2015-2016. J Med Edu Dev. 2017; 10 (25) :59-67 
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  مقدمه

با توجه به افزایش ارتباطات در سطوح ملی و بین المللی و 

همچنین افزایش پرشتاب تغییر و تحوالت فزاینده، رقابت 

به تبع این تغییرات، نیاز . افزایش پیدا کرده استهاي جهانی 

به تطابق دائمی با تحوالت فناوري در سطح جهانی، احساس 

این عوامل سبب شده است تا کشورهاي مختلف . می شود

جهان، نسبت به تطابق خود با تغییرات جهانی در زمینه هاي 

یکی از این عوامل تغییر . مختلف تالشهاي خود را انجام دهند

-که امروزه به عنوان مقوله اي مهم در سطح جهانی مطرح می

کارآفرینی به ).  3-1(باشد، موضوع کارآفرینی می باشد 

فرایندي اطالق می شود که در طی آن فرد کارآفرین با ارائه 

ایده و فکر جدیدي نسبت به ایجاد کسب و کار اقدام نموده و 

ا ارائه خطرات و ریسک آن را پذیرفته و محصول جدیدي ر

کارآفرینی، مفهومی است که از ابتداي خلقت . )4( می کند

 18بشري وجود داشته است؛ اما براي اولین بار در قرن 

). 6و  5(ابداع گردید ) Kantilon(میالدي توسط کانتیلون 

توانند در افرادي که از توانایی کارآفرینی برخوردار هستند، می

مسیرهاي دگرگونی و  مسیر تحوالت حرفه اي پیشتاز بوده و

تحوالت را شناسایی نموده و نسبت به نیازهاي کاري جامعه 

آگاهی پیدا کرده و در مسیر ایجاد مشاغل جدید، نقش مؤثري 

کارآفرینی، ابتدا در اقتصاد مطرح گردید اما ). 7( باشند داشته

اقتصاددانان نتوانستند تعریفی جامع و کامل از آن ارائه نمایند، 

نقش آن در نظریه هاي اقتصادي به تدریج کمرنگ بنابراین 

شد و همراه پررنگ شدن نقش کارآفرینان در توسعه اقتصادي 

جوامع، روانشناسان به بررسی ویژگیهاي کارآفرینان پرداختند 

)8 .(  

بر اساس مدل جامع کارآفرینی، کارآفرینان داراي پنج ویژگی 

Achievement یطلبتوفیق: عبارتند ازهستند که 
تمایل به (  

انجام کار بر اساس استانداردهاي براي براي کسب موفقیت در 

اعتقاد فرد به ( درونی، اراده یا کنترل)هاي مختلفموقعیت

 ، خطرپذیري)اینکه او در کنترل وقایع داخلی یا خارجی است

Risky
پذیرش کارهایی که امکان شکست در آنها وجود (  

Independency طلبی، استقالل)دارد
کارآفرینان دوست دارند (  

Creativity و خالقیت کارها را بر اساس میل خود انجام دهند
  

خلق ایده هاي جدیدي که ممکن است به محصوالت جدید (

این افراد، نتایج اقدامات خود را ). یا خدمات جدید منجر شود

-قبول داشته و آن را به شانس و اقبال و سرنوشت نسبت نمی

  ). 10و  9(دهند 

جوامع امروزي دیگر نمی توانند با تکیه بر با توجه به اینکه 

روش هاي قدیمی عمل نمایند و اهداف خود را محقق 

نیروي انسانی ، اهمیت و بر رقیبان خود پیروز شوند ساخته

از اینرو موضوع . خالق، مبتکر و کارآفرین برجسته می شود

ند دهه هاي اجتماعی چترین چالشکارآفرینی به یکی از مهم

اخیر تبدیل شده است و در اکثر کشورهاي پیشرفته به عنوان 

 ).2(یک ضرورت مطرح شده است 

نظر به اینکه کارآفرینان نقش مهمی در ارتقاي اشتغال و بهبود 

کنند، آموزش کارآفرینی و وضعیت اقتصادي جوامع ایفا می

هاي کارآفرینانه می تواند محرك مناسبی در افزایش فعالیت

رشد و توسعه جوامع محسوب شود و افزایش درآمد و جهت 

ریزان از اینرو برنامه. بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد

کنند تا اجتماعی و اقتصادي در کشورهاي مختلف تالش می

هاي آموزش عالی در جوامع کارآفرینی را با استفاده از نظام

به اینکه با توجه  ).12و  11(گسترش و ترویج نمایند 

توانند کارآفرینی قابل آموزش و یادگیري است؛ همه افراد می

 ).13(کارآفرین شوند 

در مورد مدیریت کارآفرینی در  Guo & Kristianپژوهش 

هاي بهداشتی نشان داده است که دانشجویان مرد، سیستم

پذیري بیشتري را نسبت به زنان داشته پذیري و ریسکانعطاف

هاي درونی و استقالل نمره ویژگی و دانشجویان زن در

در مطالعه   ).3(اند باالتري را نسبت به مردان کسب نموده
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در مورد روحیه  Weeks & Weinbergerدیگري که توسط 

- در یکی از دانشگاهکارآفرینی دانشجویان پزشکی کارآفرین 

اند که بین انجام شده است به این نتیجه رسیدههاي امریکایی 

نیاز به موفقیت دانشجویان کارآفرین و  پذیري وریسک

بورکوفسکی و ). 10(غیرکارآفرین، تفاوت وجود داشته است 

در بررسی خود در مورد ) Borkowski & Gordon(گوردون 

اند دانشجویانی هاي پزشکی، بیان نمودهکارآفرینی در سازمان

اندازي کسب و کار مستقل نشان که تمایل خود را براي راه

هاي ند نسبت به سایر دانشجویان، در همه ویژگیداده بود

  ).14(کارآفرینی نمره باالتري کسب نموده بودند 

هاي صاحب نظران بهداشت و درمان ایران معتقدند که زمینه

هاي حرف بهداشتی و آموختهکارآفرینی فراوانی براي دانش

دانش نظر به اینکه تعداد فراوانی از . درمانی وجود دارد

اند، در انتظار اشتغال به کار ماندهاي دانشگاه آموخته ه

تواند به عنوان یکی از راهکارهاي جدي و مهم کارآفرینی می

گذاران حوزه ریزان و سیاستدر دستور کار مدیران، برنامه

نکته . بهداشت و درمان دانشگاههاي علوم پزشکی قرار گیرد

ادي است مهم و قابل تأمل در این ارتباط، کم بودن تعداد افر

هاي موجود را شناسایی نموده و در ضمن که بتوانند  فرصت

پذیري، توفیق طلبی، خالقیت، دارا بودن روحیه ریسک

هاي افراد استقالل طلبی و کنترل درونی که از ویژگی

اندازي کسب و کار اقدام باشد، نسبت به راهکارآفرین می

  ). 15(نمایند 

که  به این نتیجه رسیدنداي ربیعیان و همکاران در مطالعه

، در همه عوامل زنبه نسبت دانشجویان مرد دانشجویان 

کارآفرینی بجز عزم و اراده، از درصد امتیاز بیشتري برخوردار 

ي کارآفرینی دانشجویان و جنسیت اند؛ اگر چه بین روحیهبوده

دار آماري مشاهده نشده بود و در مجموع درصد تفاوت معنی

رشته هوشبري بیشترین و رشته فناوري امتیاز کسب شده، 

). 7(اطالعات سالمت کمترین نمره را کسب نموده بودند 

اي با عنوان میزان روحیه سیادت و همکاران در مطالعه

کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این 

که میانگین نمره کلی روحیه کارآفرینی  نتیجه رسیده بودند

-می) 3نمره (بررسی باالتر از حد میانگین دانشجویان مورد 

نتایج مطالعه شجاع قلعه دختر و همکاران بیان ). 9( باشد

کننده آن است که نمره روحیه استقالل طلبی در بین 

بوده که از میانگین باالتر  22/4دانشجویان پزشکی برابر با 

بوده  94/3بوده است اما نمره میزان خطرپذیري آنها برابر با 

نتایج آن مطالعه همچنین نشان . ر حد میانگین بوده استکه د

داد که دانشجویان مورد بررسی، از نمره کنترل درونی باالیی 

برخوردار بوده که تمایل فراوان آنها به منبع کنترل درونی را 

نمره خالقیت آنها نیز از حد متوسط بیشتر بود . دهدمینشان 

)16 .(  

کر گردید و شواهد موجود در با توجه به آنچه که در باال ذ

دانشگاه هاي آموختهز دانشجمع کثیري اجامعه امروزي که 

به دنبال پیدا کردن شغل هستند؛ اهمیت کارآفرینی در حوزه 

بهداشت و درمان، بر کسی پوشیده نخواهد بود و از طرفی 

بررسی متون بیانگر آن است که چنین مطالعه اي تاکنون در 

علوم پزشکی کردستان و هاي اهدانشگبین دانشجویان 

این مطالعه با هدف تعیین روحیه  .انجام نشده استکرمانشاه 

کارآفرینی دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی کردستان و 

  .اجرا گردید 1394در سال  کرمانشاه

  

  روش بررسی

جامعه مورد . این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود   

شگاههاي علوم پزشکی کردستان و بررسی، دانشجویان دان

  .گردید استفاده زیر فرمول از نمونه حجم براي تعیین .بودند کرمانشاه

  
- تعیین می Za/2=96/1 درصد، 5با درنظر گرفتن سطح خطاي 

-Z1=28/1درصد، مقدار 90با در نظر گرفتن توان آزمون . شود
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B 54/0نحراف معیار برابر طبق مطالعات قبلی ا. بدست می آید 

 15/0، مقدار آن dبراي تعیین مقدار). 9(در نظر گرفته شد 

-با جاي. =08/0dانحراف معیار در نظر گرفته می شود، یعنی

 500اي تقریباً برابر با گذاري اعداد در فرمول فوق حجم نمونه

گیري طبقه  در این مطالعه از روش نمونه. نفر بدست آمد

به این صورت که هر . بندي با تخصیص متناسب استفاده شد

دانشگاه به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و به نسبت 

هاي هاي مورزد نیاز در دانشکدهدانشجویان آن دانشگاه، نمونه

  .جمع آوري شد به صورت کالسی مختلف در یک مرحله و

ه در مطالعه ربیعیان و در این مطالعه از پرسشنامه استفاده شد 

آنها استاندارد بودن این پرسشنامه را . استفاده شد) 7(همکاران 

در مطالعه خود مورد تأکید قرار داده بودند و آلفاي کرونباخ 

این ). 16(ذکر کرده اند  82/0آن را جهانی و همکاران، 

 12(سئوال در پنج حیطه توفیق طلبی  54پرسشنامه حاوي 

، )سئوال 12(، خالقیت )سئوال 6(طلبی ، استقالل )سئوال

. باشدمی) سئوال 12(و کنترل درونی ) سئوال 12(خطرپذیري 

این پرسشنامه وجود یا عدم وجود روحیه کارآفرینی 

به منزله  1اخذ نمره . کنددانشجویان مورد بررسی را تعیین می

داشتن روحیه کارآفرینی مربوط به هر سئوال است و اخذ نمره 

در هر بخش از ابعاد مورد . نزله عدم وجود آن استصفر به م

نظر اخذ نمره باالتر از میانگین به منزله داشتن روحیه 

کارآفرینی در آن قسمت بوده ولی کسب نمره پایین تر از 

میانگین به منزله پایین بودن و یا نقص در روحیه کارآفرینی 

  . دانشجو در آن حیطه می باشد

 251/1394خالق دانشگاه با شماره بعد از اخذ مجوز کمیته ا

ها بعد از تکمیل پرسشنامه. اقدام به جمع آوري داده ها گردید

توسط دانشجویان مورد بررسی، داده هاي موجود در 

براي توصیف، تجزیه . شد SPSS 20پرسشنامه وارد نرم افزار 

هاي جمع آوري شده از آمار توصیفی شامل و تحلیل داده

براي بررسی . انحراف معیار استفاده شد فراوانی، میانگین و

 ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوفسطح نرمال بودن داده

)Kolmogorov-Smirnov Test( من -از آزمون یو. استفاده شد

هاي براي رابطه بین حیطه) Mann-Whitney U( ویتنی 

مختلف و متغیرهاي دو حالته مثل جنس و از آزمون 

رابطه بین  براي بررسی) Kruskal-Wallis H(کروسکال والیس 

 . هاي مختلف و متغیرهاي بیش از دو حالته استفاده شدحیطه

ي کمیته ایـن مقـاله برگـرفتـه از طـرح پژوهشـی با کـد

   .باشدمی IR.MUK.REC.1394/251اخالق 

  

  هایافته

پرسشنامه توزیع شده در بین دانشجویان مورد بررسی،  500از 

ها را به طور کامل تکمیل نموده و آن %)6/91(نفر  458

میانگین سن نمونه هاي مورد بررسی، . برگشت داده بودند

کمترین و بیشترین سن . سال بود 93/21±98/1برابر با 

. سال بود 30و  18دانشجویان مورد بررسی به ترتیب برابر با 

میانگین نمره کلی کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی برابر با 

این نمره در دانشجویان علوم پزشکی . بود 07/5±69/29

کردستان و علوم پزشکی کرمانشاه به ترتیب برابر با 

روحیه کارآفرینی در بین . بود 52/29±03/5و  13/5±89/29

دو دانشگاه مورد بررسی، تفاوت آماري معنی داري را نشان 

نتایج روحیه کارآفرینی  4تا  1در جداول ). P=98/0(نداد 

ن مورد بررسی و رابطه آنها با متغیرهاي مختلف دانشجویا

  . نشان داده شده است

بجز در بعد خالقیت که نمره میانه دانشجویان مذکر باالتر از 

دانشجویان مؤنث بود در بقیه ابعاد کارآفرینی دانشجویان 

مؤنث نمره بهتري را کسب کرده بودند و در این بعد، بین 

  ).P=001/0(ري معنی دار بود تفاوت آما دختر و پسر دانشجویان

بجز در حیطه خالقیت که نمره میانه دانشجویان علوم پزشکی 

کرمانشاه باالتر بود و در این مورد بین دانشجویان دو دانشگاه 

در ) P>001/0(دار بود مورد بررسی، تفاوت آماري معنی

سایر حیطه هاي کارآفرینی، نمره میانه دانشجویان علوم 

االتر از دانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی کردستان ب



  63        و همکاران سیروان صیاد 

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

  ).P<05/0(دانشگاه در آن حیطه ها، مشاهده نشد بود؛ اگر چه تفاوت آماري معنی داري بین دانشجویان دو 

  

  1394میانگین و انحراف معیار و امتیاز کسب شده نمره  حیطه هاي روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی، سال : 1جدول 

  درصد امتیاز کسب شده  امتیاز کسب شده  انحراف معیار  میانگین   ورد بررسیحیطه هاي م

 42/63 12از  61/7 15/0  63/0  توفیق طلبی

  49  6از  94/2  21/0  49/0  استقالل طلبی

  50/59  12از  14/7  15/0  59/0  ریسک پذیري

  58/52  12از  31/6  15/0  53/0  خالقیت

  42/47  12از  69/5  16/0  47/0  کنترل درونی

  98/54  54از  69/29  09/0  55/0  نمره کل

  

  

  1394میانگین و انحراف معیار نمره  حیطه هاي روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی بر حسب جنس، سال : 2جدول 

 Z P دختران پسران  حیطه هاي مورد بررسی

  58/0  -57/0 64/0±15/0 63/0±14/0  توفیق طلبی

  33/0  -98/0  51/0±21/0  48/0±22/0  استقالل طلبی

  06/0  -90/1  61/0±15/0  59/0±16/0  ریسک پذیري

  001/0  -43/3  49/0±15/0  54/0±15/0  خالقیت

  08/0  -74/1  49/0±15/0  47/0±17/0  کنترل درونی

  44/0  -77/0  55/0±1/0  55/0±09/0  نمره کل

  

  

  1394ورد بررسی بر حسب دانشگاه، سال میانگین و انحراف معیار نمره  حیطه هاي روحیه کارآفرینی دانشجویان م: 3جدول 

 Z P کرمانشاه کردستان  حیطه هاي مورد بررسی

  43/0  -79/0 63/0±15/0 64/0±14/0  توفیق طلبی

  04/0  -99/1  47/0±22/0  51/0±21/0  استقالل طلبی

  10/0  -65/1  58/0±16/0  61/0±15/0  ریسک پذیري

  >001/0  -03/4  55/0±15/0  50/0±15/0  خالقیت

  22/0  -21/1  46/0±17/0  49/0±16/0  رونیکنترل د

  98/0  -02/0  55/0±09/0  55/0±09/0  نمره کل
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  1394میانگین و انحراف معیار نمره  حیطه هاي روحیه کارآفرینی دانشجویان مورد بررسی بر حسب معدل درسی، سال : 4جدول 

 2ϰ  Df P  17باالتر از   17-15  15زیر   هاي مورد بررسیحیطه

  72/0  2  65/0 63/0±14/0  64/0±13/0  63/0±17/0  توفیق طلبی

  009/0  2  49/9  52/0±21/0  46/0±22/0  52/0±21/0  استقالل طلبی

  19/0  2  29/3  57/0±16/0  60/0±14/0  59/0±17/0  ریسک پذیري

  002/0  2  99/12  57/0±15/0  50/0±14/0  54/0±16/0  خالقیت

  43/0  2  67/1  45/0±17/0  47/0±16/0  49/0±17/0  کنترل درونی

  46/0  2  57/1  55/0±08/0  54/0±08/0  56/0±12/0  نمره کل

  

پذیري دانشجویان هاي توفیق طلبی و ریسکنمره میانه حیطه

از سایر دانشجویان باالتر و بیشتر بود و  17تا  15با معدل 

هاي استقالل طلبی، کنترل درونی و نمره کلی نمره میانه حیطه

از سایر  15زیر روحیه کارآفرینی دانشجویان با معدل 

دانشجویان باالتر و بیشتر بود و نمره میانه حیطه خالقیت 

. از سایر دانشجویان بیشتر بود 17دانشجویان با معدل باالي 

و ) P=009/0(بین معدل درسی و حیطه هاي استقالل طلبی 

  .تفاوت آماري معنی داري مشاهده شد) P=002/0(خالقیت 

  

  بحث

روحیه کارآفرینی دانشجویان  این مطالعه که به بررسی    

هاي علوم پزشکی کردستان و کرمانشاه پرداخته است دانشگاه

درصد  98/54بیان کننده آن است که دانشجویان مورد بررسی، 

از امتیاز روحیه کارآفرینی را کسب نموده بودند که بیش از 

و بیان کننده آن است که دانشجویان مورد  می باشد% 50

در این . ارآفرینی خوبی برخوردار نبودندبررسی از روحیه ک

راستا مطالعه ربیعیان و همکاران نشان داده است که 

از امتیاز % 76/58دانشجویان مورد بررسی در مطالعه آنها، 

هاي که با یافته ) 7(روحیه کارآفرینی را کسب نموده بودند 

افزایش چشمگیر بیکاري در میان . این مطالعه همخوانی دارد

ها به یکی از مسائل و مشکالت جامعه امروز کردهتحصیل

توان از تبدیل شده است که براي حل این معضل می

شرط الزم . کارآفرینی به عنوان راهکاري اثربخش بهره گرفت

براي توسعه کارآفرینی در حوزه سالمت، برخورداري 

امروزه دانشجویان با . دانشجویان از روحیه کارآفرینی است

العات مربوط به رشته تحصیلی خود روانه بازار انبوهی از اط

هاي دولتی استخدام کار می شوند و انتظار دارند در پست

ها بیش از نیاز شوند ولی با توجه به اینکه آمار دانش آموخته

توانند شغل مناسب رشته خود را جامعه است همه آنها نمی

 بدست آورند و لذا بایستی دانشجویان همراه با کسب دانش

هاي کارآفرینی را نظري و عملی رشته تحصیلی خود، مهارت

هاي مالی، حقوقی و قانونی دولت هم فرا گیرند و با حمایت

وري کسب و کاري را راه اندازي نموده و عالوه بر ایجاد بهره

  ). 18(و رفاه، براي افراد دیگر نیز شغل ایجاد نمایند 

حیه مطالعه شمس و همکاران نشان داده است که رو

که با ) 19(کارآفرینی دانشجویان باالتر از میانگین بوده است 

مطالعه رضایی و رهسپار . هاي این مطالعه همخوانی داردیافته

نشان داده است که میانگین روحیه کارآفرینی دانشجویان دختر 

از دانشجویان پسر بیشتر بوده است و این تفاوت بین آنها 

ایج این مطالعه نشان دهنده آن ولی نت) 5(معنی دار بوده است 

است که میانگین روحیه کلی کارآفرینی دانشجویان پسر و 

دختر مساوي بوده و تفاوت معنی داري بین آنها مشاهده نشد 
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اگر چه در حیطه خالقیت روحیه کارآفرینی نمره میانگین 

دانشجویان پسر باالتر از دانشجویان دختر بود و تفاوت بین 

از این بابت نتایج این دو . ي معنی دار بودآنها از نظر آمار

نتایج این مطالعه نیز با . مطالعه با همدیگر همخوانی ندارد

و همکارش که بین روحیه کارآفرینی ) Guo(نتایج مطالعه گئو 

دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی دار آماري را گزارش 

 سیادت و همکاران در مطالعه). 3(کرده بود همخوانی ندارد 

اند که میانگین نمره روحیه کارآفرینی خود به این نتیجه رسیده

هاي دانشجویان مورد بررسی در مطالعه آنها در همه حیطه

مورد بررسی بجز حیطه خطرپذیري باالتر از میانگین بوده 

ولی در این مطالعه، نمره میانگین روحیه کارآفرینی ) 9(است 

نی کمتر از میانگین در حیطه هاي استقالل طلبی و کنترل درو

بود و در سایر حیطه ها این نمره باالتر از میانگین بود؛ لذا 

یافته هاي این مطالعه با مطالعه سیادت و همکاران داراي 

  . باشدهایی از این بابت میها و تفاوتشباهت

نتایج این مطالعه نشان داده است که بجز در حیطه خالقیت 

دانشجویان علوم پزشکی  روحیه کارآفرینی که میانگین نمره

کرمانشاه باالتر از دانشجویان علوم پزشکی کردستان بود در 

سایر حیطه هاي روحیه کارآفرینی، نمره میانگین دانشجویان 

علوم پزشکی کردستان باالتر و بیشتر از دانشجویان علوم 

ار ـاین یافته جاي تفکر داشته و انتظ. پزشکی کرمانشاه بود

شی و کارآفرینی استان به آن توجه کافی ولین آموزورود مسمی

داشته باشند که دانشجویان این دانشگاه از روحیه کارآفرینی 

بهتري برخوردار بوده و اگر شرایط الزم کارآفرینی براي آنها 

فراهم شود می توانند کارآفرینی نموده و عالوه بر خود براي 

عات با توجه به اینکه مطال. دیگران نیز کارآفرینی نمایند

مختلف نتایج متفاوتی را نشان داده است و در برخی موارد 

نتایج با هم تناقض دارد، می توان چنین بحث نمود که دیدگاه 

افراد مختلف در زمینه هاي کارآفرینی می تواند متفاوت باشد 

و از طرفی دانشجویان بررسی شده در مطالعات مختلف، با 

که این مسأله با توجه  اندهاي متفاوتی بودهگرایش ها و رشته

از دالیل . به وضعیت کاري و شغل آینده آنها نیز متفاوت باشد

دیگر این تناقض می تواند به خاطر مکان انجام مطالعات باشد 

هاي مختلف کشور با توجه به امکانات و دانشجویان دانشگاه

تواند نظرات دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند نیز می

فاصله زمانی بین انجام مطاالت . ا ایجاد نمایدمتفاوت را در آنه

ولی به . نیز می تواند به عنوان یکی از دالیل این تناقض باشد

هر حال در اکثر موارد دیدگاه دانشجویان در زمینه کارآفرینی 

  .  و آینده کاري خودشان جاي بررسی و تحقیق بیشتري دارد

ون حجم از نقاط قوت این مطالعه می توان به مواردي همچ

هاي مورد بررسی و باالي نمونه این مطالعه و فراوانی رشته

. اشاره نمود  3و  2همچنین انجام مطالعه در دو دانشگاه تیپ 

هاي این مطالعه، آن است که این مطالعه یک از محدودیت

پژوهش خودگزارشی است و ممکن است برخی از 

 . ه باشنددانشجویان با دقت کافی پرسشنامه ها را تکمیل نکرد

  

  نتیجه گیري

نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان هر دو دانشگاه مورد 

هاي روحیه کارآفرینی از روحیه بررسی در اکثر حیطه

له اد و این مسـوردار بودنـکارآفرینی باالتر از میانگین برخ

اي مساعد براي اجرا و پیشبرد برنامه هاي تواند زمینهمی

در . وزش هاي کارآفرینی ایجاد نمایدمربوط به توسعه و آم

هاي مناسب توسعه کارآفرینی در سطح کالن، تدوین سیاست

هاي هاي مالی و اطالعاتی از پروژهمحورهاي حمایت

کارآفرین، آموزش و فرهنگ سازي در زمینه کارآفرینی و رفع 

موانع حقوقی و قانونی از جمله اقداماتی است که می تواند در 

هاي دانشگاهی، مفید نی توسط دانش آموختهتوسعه کارآفری

 .  واقع شود

  

  تشکر تقدیر و 

دانند از همه نویسندگان این مقاله بر خود الزم می   

دانشجویانی که در اجراي این پروژه با ما همکاري نمودند و 
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پرسشنامه ها را به طور کامل پر نموده و تحویل دادند، تشکر 

کمیته تحقیقات دانشجویی همچنین از . و قدردانی نمایند

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر همکاري در تصویب 

این طرح و تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی 

هزینه اجراي این . گردددانشجویی، تشکر و قدردانی می

پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم 

   .مین گردیده استات پزشکی کردستان
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Background & Objectives: Entrepreneurship and enhancing entrepreneurial activities can be considered as 
an appropriate stimulus for the growth and development of communities and also for increasing the income 
and finally for improving people lives. The present study was done to evaluate the entrepreneurship spirit of 
students in Kurdistan and Kermanshah Universities of Medical Sciences, 2015-2016. 

Material and Methods: This was a cross-sectional study. The populations of the study  were Kurdistan and 
Kermanshah Universities of Medical Sciences, the  students, of which  were 500 who selected by classified 
random sampling using a proportional allocation. A questionnaire including 45 items was used to collect data 
on entrepreneurial spirit. In order to describe and analyze the collected data  the descriptive statistics 
including frequency, mean, standard deviation and Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis was used. 

Results: The mean score of entrepreneurship among studied students was equal to 29.69±5.07. The scores in 
Kurdistan University of Medical Sciences students and Kermanshah University of Medical Sciences students 
were 29.89±5.13 and 29.52±5.03 respectively. The Entrepreneurial spirit between the two universities, did 
not show  statistically  a significant difference (P=0.98). 

Conclusion: The results of the present study showed that students of both universities in most areas of the 
entrepreneurial spirit had high entrepreneurial spirit (above average). This can be a favorable ground for 
implementing programs related to the development and entrepreneurship training. 

Keywords: Entrepreneurship, Student, Spirit, Kurdistan University of Medical Sciences, Kermanshah 
University of Medical Sciences.  

 


