
 

 کارآفرینی در حوزه سالمتیند آفرآشنایی با 
 

 

 چکیده

تحوالت صنعت سالمت، محیط را برای رشد فرصتهای ایجاد شده ناشي از به خود دیده است،  تحوالت عظیميدر سالهای اخیر صنعت سالمت 

مبني بر اینکه نوآوری های کارآفرینانه در محصوالت و فرآیندها، موتور محرک فرآیندهای  پیرو نظریه شومپیتر .کارآفریني مساعد مي سازد

سالمت کمتر مورد توجه قرار کارآفریني در حوزه  .تغییر است، درک کامل دورنمای حوزه سالمت بدون شناخت مباني کارآفریني دشوار است

حوزه کمبود دانش مرتبط و نگراني از جریان های قانوني برای راه اندازی شرکتهای کسب و کار جدید در ناشي از این امر گرفته است که 

شناخت نیز و افراد دارای تجربه در زمینه سالمت  .باشدمي موانع ذاتي این حوزه در زمینه ساختار و فرهنگ سازمان ها  و نیز سالمت

در  .تشخیص دهندرا در این حوزه  ناهمگوني منابع در صنعت، فرصت های جدید درک وبا ترکیب دانش گذشته خود  مي توانندکارآفرینانه 

واسطه های بسیار بین تأمین کننده نهایي و پرداخت کننده نهایي  وجود به دلیلنیست بلکه  (بیمار)این صنعت تمرکز بر مصرف کننده 

 در مدل مفهومي .بسیاری از نوآوری ها در جهت در هم شکستن نقش واسطه ها بین خریدار و تأمین کننده نهایي است سالمت، خدمات

ایجاد، کشف و بهره برداری از فرصت شامل  فرآینداین سه عامل عمده که در این مقاله به آن پرداخته مي شود، ، فرآیند کارآفریني در سالمت

مهم ترین به عنوان را تحت تأثیر قرار مي دهد که این سه عامل حوزه سالمت، در ویژگي های فردی کارآفرین ن همچنیمعرفي مي شوند 

 .معرفي مي گرددعنصر در درک کارآفریني در حوزه سالمت 

 فرآیند کارآفرینی،  سالمت، کارآفرینی: کلیدواژه ها

 مقدمه

تالش برای حفظ  ،از تهدیدهای بالقوه محیط سازمانهای سالمت. دیده استدر طول سه دهه گذشته صنعت سالمت تحوالت عظیمي به خود 

از سویي هرگاه تحول عظیمي در این محیط روی داده است فرصتهای زیادی برای نوآوری و ایجاد سازمانهای جدید به وجود . تعادل بوده است

بنابراین فرصتهای . ثری به تحوالت عظیم محیط استمؤژیک های کارآفریني پاسخ استرات پژوهش ها بیانگر آن است که فعالیت. آمده است

الزم به ذکر است که کارآفریني در سالمت پدیده . ایجاد شده ناشي از تحوالت صنعت سالمت، محیط را برای رشد کارآفریني مساعد مي سازد

های شخصي پزشکان که قدمت آن به گزارش  بسیاری از شرکت های کارآفرینانه در این صنعت وجود دارند مانند بیمارستان. جدیدی نیست

Flexner ، سالمت، فرصت ها و نیز تعداد شرکت های کارآفرینانه به  صنعتبه دلیل تغییرات اخیر در محیط . باز مي گردد 9191در سال

سالمت شرکت خود را راه  ر حوزهدسازمان های موجود برآمده از بسیاری از کارآفرینان به علت رویدادها و یا اطالعات . شدت افزایش یافته اند

 .اندازی مي کنند

اشکال جدید و . فرصت های ایجاد شده تحت تاثیر تحوالت اخیر صنعت سالمت محیط را برای رشد فرصت های کارآفرینانه مساعد مي سازد

 .دسترسي مي یابند ،کاری/ که جوامع کارآفریني به شبکه های تجربه و ارتباطات اجتماعي آیند به وجود ميبه ویژه زماني  ،نوآورانه سازماني

2007)  Fottler,  & (Blair, Savage آن  در پيو بسیار بیشتر گردد نزدیک رسد تغییرات محیط در حوزه سالمت در آینده  به نظر مي

محققان در توضیح ایجاد  ي برایکمکبه عنوان بسیار مهم است که کارآفریني تنها  بنابراین،. یابد فرصتهای کارآفریني در این حوزه نیز افزایش 

 در درک فرآیند کارآفریني و افزایش موفقیت آنها، [سایر بازیگران عرصه سالمت]و برای کمک به پزشکان نگریسته نشود بلکه  سازماني اشکال

قرار گیرد، اثر آن بر اقتصاد در حوزه سالمت و متعاقب آن اثر بر اقتصاد ملي نکته دیگری که الزم است در کارآفریني مورد توجه  .توجه شود
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از آنجایي که کارآفرینان فرصتهای جدید را کشف مي کنند و روند نوآوری را تسریع میکنند، بررسي فرآیند تأثیر آنها بر رشد اهمیت . است

ضروری تحقق بخشیدن به تاثیر سیاستهای خود بر رشد کارآفریني و نوآوری  بنابراین درک فرآیند کارآفریني برای سیاستگذاران در. یابد مي

مبني بر اینکه نوآوری های کارآفرینانه در محصوالت و ( 9191)پیرو نظریه شومپیتر Fottler,  & (Blair, Savage  (2007 .است

  .ناخت مباني کارآفریني دشوار استفرآیندها، موتور محرک فرآیندهای تغییر است، درک کامل دورنمای حوزه سالمت بدون ش

 کارآفرینیمفهوم 

روشهای جدید سازماندهي،   کارآفریني فعالیتي است که شامل کشف، ارزیابي و بهره برداری از فرصت جهت معرفي کاالها و خدمات جدید،

جدید مي باشد و این کار از طریق سازماندهي تالشهایي که قبال وجود نداشته اند صورت مي  اولیهبازارهای جدید، فرآیندهای جدید و مواد 

فرآیندهای کسب  و ویژگي های فرصت، افرادی که فرصت را کشف کرده و از آن بهره برداری مي کنند فرآینداین . (Shane, 2003) د گیر

 ,Venkataraman) .را شامل مي شوده برداری و کسب سود از این تالشها منابع و سازماندهي و استراتژی های مورد استفاده برای بهر

سالمت که برخاسته از تحوالت عظیم  حوزهکارآفریني بینش معني داری در خصوص اشکال سازماني جدید و تطبیقي از این چارچوب  (1997

 . آوردفراهم مي را محیطي در این صنعت است، 

 صنعت سالمت

 ظدر غرب به لحا(WHO, 1993) .  ي است و نه صرفاً فقدان بیماری یا معلولیتعسالمت کامل روحي، جسمي و اجتمابهداشت برخورداری از 

درماني مانند / پزشکيافزایش پیشرفت های بهداشتي نسبت داده مي شود تا به مداخالت به  تاریخي، توسعه اقتصادی و اجتماعي عمدتاً

کشورهای توسعه در بنابراین . رخ داده است بعد از دگرگوني های اقتصادی و صنعتي صنعت سالمتاز تکنولوژی های  بسیاری  ؛واکسیناسیون

بسیاری از اجتماعي منجر به  پس از توسعه اقتصادی واقتصادی به وقوع پیوسته و  -غالباً قبل از تغییرات اجتماعيیافته، پیشرفت پزشکي 

سالمت پدیده ای چند بعدی است که با ارکان گوناگون یک جامعه در تعامل و میان مقوله . (Over, 1997) ده استشپیشرفت های بهداشتي 

 پرستاران، پزشکان، جمله از يدرمان خدمات و ياصالح ،یریشگیپ ،يصیتشخ خدمات دهندگان ارائه شاملصنعت سالمت . کنش است

 و يبهداشت ،يپزشک زاتیتجه کنندگان دیتول شامل نیهمچن حوزه نیا. است داوطلبانه و يدولت ،يخصوص یها سازمان ریسا و ها مارستانیب

 طرف از 1عمومي کاالیي عنوان به سالمت از سوی دیگر خدمات (businessdictionary, 2012) .نیز مي باشد مهیب یها شرکت و یيدارو

 .حاکمیت است وظایف جزء آن تأمین و شود مي ضمانت و حمایت ها دولت

 کارآفرینی در سالمت

در مهمتر از همه آن است که کارآفریني . تعریف کارآفریني در سالمت باید مشتمل بر درک هر دو جزء مؤلفه های فردی و زمینه ای باشد

 سالمت، راه اندازی ساده مراقبت های سالمت نیست، بلکه ایجاد، کشف، ارزیابي و بهره برداری از فرصت های کارآفریني توسط مجموعه ای از

مطابق این تعریف، همه فرصت ها .  (Shane & Venkataraman, 2000). ی گرایش به کارآفریني در بستر صنعت سالمت استافراد دارا

های  از آنجا که سازمان های حوزه سالمت به صورت محلي، ملي یا جهاني وجود دارند و نیز به شدت تحت تاثیر محدودیت .کارآفرینانه نیستند

 دهند ها در این محیط ها ارائه مي های جدیدی برای پایان دادن به این محدودیت ت های کارآفریني سالمت راهدولتي و نظارتي هستند، فرص

(Shane & Venkataraman, 2000)  . کاالها و خدمات بهداشتي  بازسازیسالمت بر اساس بهینه سازی یا  درفرصت های کارآفریني

                                                           

1
 Public Good 



3 

 

سازماندهي جدید که در آن منابع سالمت ایجاد، شناسایي،  های موجود نیستند بلکه  ایجاد راه های جدید از طریق برخي فرآیندها و یا روش

 (Shane & Venkataraman, 2000). گردند ارزیابي و بهره برداری مي

است، در این زمان با ابتکار عمل دولت فدرال قوانین بوده  صنعت سالمتبه عنوان یک نقطه عطف مهم در  9199 -9191سالهای 
1Medicare  و Medicaid2 با تصویب این . برای ارائه بیمه درماني به بخش عمده ای از جمعیت سالمندان و مستمندان به تصویب رسید

سودآوری این صنعت شدند و این صنعت برای سرمایه  قوانین پزشکان کارآفرین و دیگر دست اندرکاران صنعت سالمت متوجه قابلیت رشد و

  ,Fottler, &Savage  (Blair  (2007. گذاران جذابیت یافت

در تصویب قانون کنترل بازپرداخت مؤثر بود و نقطه عطف  -بیش از هر عامل دیگر  -پس از دهه شصت، افزایش هزینه های مراقبت سالمت 

تامین اجتماعي سیستم پرداخت آینده [ در امریکا] ، با تصویب متمم قانون اساسي 9199سال  در. دوم در محیط صنعت سالمت را رقم زد

اگر چه این . گذشته مدار مبتني بر هزینه های ثابت تغییر یافت برای خدمات بیمارستاني ایجاد شد، در نتیجه، پرداخت 3Medicareمدار 

برای سایر  9111سیستم پرداخت مشابهي برای پزشکان و در سال  9191داد، در سال مي  قانون در ابتدا تنها بیمارستان ها را هدف قرار

راه حل دیگری که در راستای مدیریت سالمت برای افزایش هزینه ها آمده است، مجموعه ای از تکنیک های تسهیم . خدمات به تصویب رسید

انجام شده ( 4نظیر برنامه های دیدگاه دوم)ز استراتژی های مدیریتي همراه با استفاده ا به عنوان مثال تخفیف سرانه پرداخت خدمات)ریسک 

در نهایت، رشد پرداخت آینده مدار و مراقبت های مدیریت شده، نیروی محرک توسعه دیگر اشکال سازماني جدید در حوزه سالمت  .است

ت که در اجتماع با سازمانهای بیمه گر و مدیریت سالمت بیمارستانها و سیستم های یکپارچه نمونه هایي اس 6پزشکان، ادغام 5اتحادیه .گردید

باید توجه داشت که به دلیل پرداختهای بیش از حد شخص ثالث، ساختار صنعت سالمت با . در ایجاد قدرت چانه زني در بازار به وجود آمده اند

تأمین : بلکه این صنعت تحت سلطه سه بازیگر عمده دیگر ساختارها متفاوت است، چرا که در این صنعت تمرکز بر مصرف کننده یا بیمار نیست

واسطه های . گیرند کنندگان، پرداخت کنندگان و واسطه هاست که هر یک نقش خاصي دارند و هنگام تغییرات محیطي تحت تأثیر قرار مي

ا در جهت در هم شکستن نقش بسیاری بین تأمین کننده نهایي خدمات و پرداخت کننده نهایي خدمات وجود دارد و بسیاری از نوآوری ه

 ,Fottler, &Savage  (Blair  (2007 .واسطه ها بین خریدار و تأمین کننده نهایي است

 سالمت حوزهفرآیند کارآفرینی در 

در این مدل دو عامل عمده که مي تواند  .ارائه شده است 9 برای کارآفریني سالمت در شکل )7111(و همکاران،  Toppingمدل پیشنهادی 

راستای کارآفریني در سالمت بررسي گردند عبارتند از خصوصیات فردی که باید در خالل ایجاد فرصت، کشف و روند بهره برداری از فرصت  در

، مدل مفهومي از کارآفریني سالمت  .وجود داشته باشند و نیز عوامل زمینه ای در صنعت سالمت که به روند این چارچوب کمک مي کنند

 اجزاء و روابط این فرآیند در ادامه مورد بحث قرار مي گیرد. یرات در صنعت سالمت را از دیدگاه کارآفریني ممکن مي سازدامکان بررسي تغی

2007)  Fottler,  & (Blair, Savage 

                                                           

1
 درمان سالمندان بیمه 

2
 بیمه بهداشت مستمندان 

3
 Prospective Payment System (PPS) 

4 Second opinion programs :مواجهه با سیل اطالعات پزشکي گیج مي کنند، در کورکورانه قبول را  يبه عمل جراح یهتوص یماراناز ب بسیاری

زیابي نمي کننده تمایلي به سؤال در مورد توصیه های پزشک خود ندارند و یا از پیامدهای عمل جراحي هراس دارند و هرگز گزینه های جراحي خود را ار

 .ات و ارزیابي گزینه های خود قبل از جراحي کمک مي کندبرنامه های دیدگاه دوم با هدف برآورده ساختن این نیازها به بیماران در جمع آوری اطالع.  کنند
5 Alliance 
6 Merge 
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 ایجاد و کشف فرصت های کارآفرینی

فرصت های کارآفریني تحت تاثیر ناهمگوني اطالعات و منابع در خالل تغییرات Shane ،(7111 ) و Venkataraman مطابق نظر  

این ناهمگوني ها تحت  .اجتماعي که موقتا در محیط صنعت سالمت ایجاد شده اند به وجود مي آیند/ جغرافیایي، اقتصادی، فني یا سیاسي

در خالل تحوالت  .سالمت در مورد تخصیص منابع یا اطالعات به وجود آمده اند حوزهشرایط متعدد تصمیم گیریهای افراد یا سازمان های 

 هر گاه .م به وجود آمده اندمبهسازماني در محیط های بالقوه با آینده فردی یا عظیم، فرصت ها از طریق تصمیم گیری ها یا مدیریت های 

، فرصتهایي برای سود کارآفرینانه گردند های پیش بیني نشده کاستيمنجر به یا و د اتخاذ شوننادرست  ،سازمان اعضاییا  مدیرانتصمیمات 

. ستعالوه بر این، باورهای فردی در توجه به ارزش بالقوه تخصیص مجدد این منابع نیز برای ایجاد فرصت های کارآفریني ضروری ا .وجود دارد

. استفاده اختصاص دهند باید بخشي از ارزش را به منابع مورد سالمت اغلب با حدس در مورد نحوه استفاده بهینه از منابع، حوزهکارآفرینان 

(Shane &Venkataraman, 2000) 

، ناهمگوني اطالعات و منابع اغلب گذرامي باشد بنابراین ارزشي که توسط کارآفرینان به فرصت نسبت داده شده است بسته به عوامل جغرافیایي

در نتیجه، اثر متقابل بین ناهمگوني و ارزش نسبي آن، فرصت کارآفرینانه . نظارتي یا برخي عوامل محدود کننده دیگر ممکن است کاهش یابد

بیان داشتند که همه افراد در   1شِین و ونکاتارامن همزمان با شکل گیری فرصت، سود کارآفرینانه مشخص مي گردد .یجاد مي کندرا ا

 . پس ایجاد فرصت شرط الزم برای رویداد کارآفرینانه است اما شرط کافي نیست .تشخیص فرصت یکسان عمل نمي کنند

                                                           

1 Shane & Venkataraman 

 باور فردی/ سیستم  ارزش

 اطالعات /بعاعدم تقارن من

 تجربه فردی/شناخت

 فرصت ماهیت

 گرایش کارآفرینانه فردی

 ویژگي های فردی کارآفرین در حوزه سالمت

 بهره برداری از فرصت ایجاد فرصت تشخیص فرصت

 عوامل زمینه ای محیط سالمت
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دهد و خلق روابط جدید  د که از طریق تجربه یا اطالعات قبلي، مي تواند فرصت را تشخیصکشف فرصت های کارآفریني نیاز به فردی دار

سالمت  حوزهتوانمندی شناختي در تشخیص فرصتهای . سالمت دارد دراین جزء از مدل، ارتباط ویژه ای با کارآفریني  .وسیله را ببیند -هدف

این . که های نظارتي و اجتماعي موجود در سازمانهای سالمت در ارتباط استبا تجربه و درک فردی از پیچیدگي های سازماني، شبعمیقا 

ناهمگوني منابع در و دانش گذشته خود شناخت کارآفرینانه اجازه مي دهد تا با ترکیب نیز سالمت و  در زمینهویژگي به افراد دارای تجربه 

فرصتهای کارآفرینانه نیز فقط شرط الزم برای رویداد کارآفرینانه تشخیص البته . تشخیص دهنددر این حوزه را  ، فرصت های جدیدصنعت

 .آنچه پس از آن باید روی دهد بهره برداری از فرصت توسط افراد دارای گرایش کارآفرینانه است .است و شرط کافي نیست

 بهره برداری از فرصت های کارآفرینی

هیت فرصت درک شود و فردی که این فرصت را تشخیص مي دهد، گرایش به بهره برداری از فرصت های کارآفریني مستلزم آن است که ما

ماهیت فرصت مي تواند شامل ارزیابي هزینه منفعت در بهره برداری آن باشد یا نشانگر هزینه های الزم برای  .فعالیت کارآفرینانه داشته باشد

اغلب ماهیت فرصت کارآفرینانه با منابع مورد . بیش از حد باشد ممکن است فرصت نیازمند زمان و پول نقد و ریسک. جذب منابع بیشتر باشد

این منابع مي تواند شامل منابع اجتماعي و کسب و کار تا تامین کنندگان منابع، اطالعات . نیاز برای بهره برداری از آن سنجیده مي شود

عالوه بر ماهیت فرصت، افرادی  .به قبلي کارآفریني باشندمرتبط با فرصت از تجربه کاری قبلي یا کاهش هزینه های یادگیری تحت تاثیر تجر

است، مانند ریسک پذیری، اعتماد به نفس و  1دارند که مشوق اقدام کارآفرینانهي ری از فرصت هستند اغلب ویژگي هایکه به دنبال بهره بردا

 Blair, Fottler) .هستندو با اقدام کارآفرینانه مرتبط  موفقیتهای کارآفریني را تضمین نمي کندویژگي های فردی به تنهایي این  .تحمل ابهام

&Savage, 2007) 

 دانش و تخصص در صنعت: کارآفرینی

بررسي فرصت هایي که از تغییرات محیطي ایجاد شده اند، نشانگر مفهوم ویژگي های کارآفرین است، باید توجه داشت که در مدل مفهومي، 

را تحت تأثیر قرار مي فرآیند کارآفریني  -ایجاد، کشف و بهره برداری از فرصت  –ویژگي های فردی کارآفرین حوزه سالمت، سه عامل عمده

حیاتي در  گيویژ عالوه بر این Fottler,   &(Blair, Savage  (2007. ین عنصر در درک کارآفریني در حوزه سالمت استدهد و مهم تر

، دهد را تشخیص ميصنعت فرصت  شناختتجربه و دارا بودن به دلیل کارآفرین  .دانش و تخصص است ، کارآفریني فردی در صنعت سالمت

، آن (در حوزه سالمتبه عنوان مثال، ) تخصصي نداشته باشد در این زمینه، اما اگر کند ي را مشاهده ميدر نگاه به یک آشفتگي فرصت بنابراین

به  .درک و تجربه در صنعت مربوط است ی دیگر ویژگي های فردی مهم در فرایند کارآفریني سالمت درجهاز . بیند یک آشفتگي ميرا فقط 

تجربه ناکامي های ناشي از مهم است،  چشم انداز از ایده های  تمسالیت کارآفریني در برای موفق شفافعنوان مثال، داشتن چشم انداز 

ذکر شده  حوزه سالمتضروری کارآفرینان  دیگر ویژگي هایشکست از در مقابل عالوه بر این، انعطاف پذیری  .گیرد شکل ميگذشته کارآفرین 

 ,Topping)  .است صنعت سالمتمحیط وی از  شناختو فرد از تجربه گذشته  يتابع ،شکست دراما اعتماد به نفس برای دیدن فرصت  .است

et al., 2007) 

 فرهنگ جامعه: کارآفرینی

اهمیت فرهنگ کارآفریني و یا شبکه ای از کارآفرینان با تجربه و با استعداد است که مي توانند به عنوان در این مبحث مهم از دیگر موضوعات 

ایجاد  :، بر دو بخش از فرایندسالمتمحیط  بسترعنصر دوم قابل توجه،  کهمدل مفهومي نشان داده شده است بق مطا .منابع در خدمت باشند
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 ناهمگوني ها دراز  فزاینده ایتغییر در محیط خارجي در سطح صنعت منجر به ایجاد تعداد  ..تأثیرگذار است و بهره برداری از فرصت ها

از آنجا که فعالیت های کارآفریني در جوامع و مناطق با ویژگي  .شود ميفرصت های جدید ایجاد  آندر خالل که  مي گردداطالعات و منابع 

 (Topping, et al., 2007) .الزم است های کارآفریني،افزایش فعالیت رایهای نهادی و اقتصادی مشابه متفاوت است، فرهنگ کارآفریني ب

 موانع قانونی و نظارتی

دولت ها اغلب اجازه . کمبود دانش مرتبط و نگراني از جریان های قانوني، موانع مهمي برای راه اندازی کسب و کارهای جدید در این حوزه است

کارآفرین  به نظر درمانگرانبدهد، عالوه بر آن اگر دولت اجازه کار . مدیریت را به درمانگران کارآفرین نمي دهند و آنها این را ناعادالنه مي دانند

در حالي که مشغول ارائه ابد که ترس از پیچیدگي های قانوني زماني افزایش مي ی .تازه کار مدیریت الزامات نظارتي دولت بسیار پیچیده است

باز سیاست های نها در خصوص نگراني دیگر آ .خدمات سالمت هستند، تنها طرح یک دعوی مي تواند آنان را از کسب و کارشان اخراج کند

 ،ترس از قوانین نظارتينیز  و مزایای بیمه با وجود .و روندهای جمع آوری مطالبات از بیمارستان، شرکت بیمه و یا از دولت استپرداخت 

 (Elango, Hunter &Winchell, 2007). کارآفریني در حوزه سالمت دشوار به نظر مي رسد

 1ویل ی نَش کارآفرینی در سالمت در منطقهتجربه 

در مقاله مذکور اگر چه . ویل به نتایج تازه ای در این مبحث دست یافته اند در بررسي کارآفریني در منطقه نَش )7111(و همکاران،  تاپینگ

به  ینيدر آن کارآفرارائه سرفصلي است که آن  يهدف اصلمحدودیتهایي در روش تحقیق اکتشافي به علت تازگي موضوع وجود دارد ولي 

از نکات . در بررسي چگونگي تحول سازمانهای حوزه سالمت و پدید آمدن اشکال کنوني آنها به کار رودتواند  يم یقاتيتحق ینهزم یکعنوان 

فعالیت های در نرخ راه اندازی   7اصلي این مقاله رشد فرصتهای کارآفریني ناشي از تغییر در محیط صنعت سالمت است که در شکل های 

این ویل  در نَشویژگي های متمایز کننده عمده از  (Topping et al., 2007) .زمان قابل مشاهده استدر طول کارآفرینانه حوزه سالمت 

با در  ینهمچن .همان محل هستندکسب و کار بزرگ شده چرا که آشنا هستند  با حوزه سالمت ي آن،گذاران محل یهاز سرما یاریبس است که

به لحاظ بازگشت درآمدش به صورت سرمایه گذاری مجدد در همان محل شباهت  "ویل نَش"ی شرکت ها، گذار یهسرما نظر گرفتن نحوه

 .دارد 2ی سیلیکون بسیاری به درهّ

 

                                                           

1 Nashville در Tennessee به عنوان پایتخت کسب وکارهای حوزه سالمت در آمریکا معروف است. 
2

  Silicon Valley 
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 در نش ویل راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه حوزه سالمت در طول زمان 2شکل

 .وازن با تغییرات محیط مراقبت سالمت استاین تصور است که کارآفریني در ت شامل )7111(و همکاران،  Topping مطالعهی مهم یافته ها

به نظر مي رسد بسیاری  .سالمت است حوزهتمرکز بر دانش و تخصص مورد نیاز برای موفقیت در فعالیت های کارآفریني آنها مهم دیگر  یافته

مهم دیگر نیاز  یافته. گذاری استاز فعالیت های کارآفریني در سالمت حاصل سرخوردگي به دلیل ناکارآمدی در محیط های نظارتي و سرمایه 

 .که شامل شبکه های اجتماعي قوی و وجود جامعه کارآفرینان است. به فرهنگ کارآفریني برای رویداد کارآفریني در هر درجه ای است

 جمع بندیبحث و 

ي برای سود کارآفرینانه وجود همواره فرصتهایدر خالل تحوالت عظیم، صنعت سالمت در سالهای اخیر شاهد تحوالت چشمگیری بوده است و 

ضروری  ،توجه به ارزش بالقوه تخصیص مجدد این منابعبرای دستیابي به این سودکارآفرینانه و ایجاد این فرصت باورهای فردی در  .داشته اند

و برای تحقق آن  است شرط الزم برای رویداد کارآفرینانهتنها یک ایجاد فرصت  و همه افراد در تشخیص فرصت یکسان عمل نمي کنند. است

موتور محرک فرآیندهای تغییر  ،مبني بر اینکه نوآوری های کارآفرینانه در محصوالت و فرآیندها( 9191)پیرو نظریه شومپیتر .کفایت نمي کند

زء عوامل تمرکز فرآیند کارآفریني در سالمت بر دوج .است، درک کامل دورنمای حوزه سالمت بدون شناخت مباني کارآفریني دشوار است

 .فردی و عوامل زمینه ای مي باشد،که این دو جزء بر کلیه فرآیند ایجاد، شناسایي و بهره برداری از فرصت نقش اساسي دارند

ي تشخیص ایتوان یعنيدهد  تواند فرصت را تشخیصب دانش خوداز طریق تجربه و یا کشف فرصت های کارآفریني نیاز به فردی دارد که 

توانایي  ود فرترکیب دانش گذشته . ستشناخت کارآفرینانه ادارای نیز تجربه در زمینه سالمت و باافراد نیازمند حضور سالمت  حوزهفرصتهای 

تشخیص فرصتهای کارآفرینانه نیز فقط شرط البته . مي گردداین حوزه  فرصت های جدیدمنجر به تشخیص ناهمگوني منابع در صنعت،  درک

آنچه پس از آن باید روی دهد بهره برداری از فرصت توسط افراد دارای گرایش  .کافي نیست باز همینانه است و الزم برای رویداد کارآفر

  .کارآفرینانه است

در پي آن فرصتهای کارآفریني در این حوزه نیز و البته بسیار بیشتر گردد  سال های آیندهرسد تغییرات محیط در حوزه سالمت  به نظر مي

نگریسته نشود بلکه  سازماني اشکالمحققان در توضیح ایجاد  ي برایکمکبه عنوان بنابراین، بسیار مهم است که کارآفریني تنها  .یابد افزایش مي

این امر لزوم توجه بیشتر حوزه  .توجه شود در درک فرآیند کارآفریني و افزایش موفقیت آنها ارائه دهندگان خدمات سالمتبرای کمک به 

نکته دیگری که الزم است در کارآفریني مورد توجه قرار گیرد، اثر آن بر اقتصاد در حوزه سالمت . را بیان مي داردسالمت به تأثیرات کارآفریني 

وآوری را تسریع میکنند، بررسي از آنجایي که کارآفرینان فرصتهای جدید را کشف مي کنند و روند ن. و متعاقب آن اثر بر اقتصاد ملي است
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تحقق بخشیدن به تاثیر  درحوزه سالمت نیز بنابراین درک فرآیند کارآفریني برای سیاستگذاران . یابد فرآیند تأثیر آنها بر رشد اهمیت مي

 .استضروری در این زمینه بسیار سیاستهای خود بر رشد کارآفریني و نوآوری 
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