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چکیده
صورت ذاتی و یا اکتسابی در افراد ه هایی هستند که بسازه،ثر بر کارآفرینی سازمانیمؤهاي فردي ؤلفهم:زمینه و هدف
هدف اصلی این مطالعه . دهنده سوق میمات کارآفرینانناخودآگاه به سمت اقداآگاهانه یا صورت ه را بهاآنوجود داشته و 

.ها بر اقدامات کارآفرینانه بودهاي دولتی ایران و میزان تأثیر آنبیمارستانمؤثر بر کارآفرینی در فرديهايمؤلفهتعیین 
500را اري آنمونه آمقطب علمی کشور و نبیمارستاندوازده راتوصیفیدر این مطالعه محیط پژوهش:هامواد و روش

که داراي مدرك تحصیلی لیسانس به باال بوده با حداقل سه سال سابقه هابیمارستانمیانی و کارشناسان این مدیران نفر از
ها از آوري دادهبراي جمع.شده استفاده گردیدبندي گیري تصادفی طبقهاز روش نمونه،در این پژوهش. دادمیتشکیل ،کار

و هاي تحلیل عاملی، تحلیل مسیر روشازهاآنبراي تحلیل و)Durham(رد مرکز کارآفرینی دارهامنامه استانداپرسش
.استفاده شدLISRELو SPSSرهاي افزانرمبرازش مدل با استفاده از 

و 5/0با برابر) KMO(مقدار شاخص آماره "بعد فردي کارآفرینی" هاي در تحلیل عاملی اکتشافی بر روي مؤلفه:هایافته
براي مجموع واریانس پوششی.دست آمده ب05/0نیز کمتر از (Krit Bartlet)سطح احتمال آماره آزمون کریت بارتلت

دهد که بیانگر از واریانس را پوشش می% 6/71بندي صورت گرفته نیز بوده و دسته43/1به میزان هاي استخراج شدهگویه
ها براي هاي این مؤلفهمناسب بودن وضعیت دادهو همچنینج شده در این مدل هاي فردي استخرامناسب بودن مؤلفه

تر از میزان قابل این مدل پایینIFIو AGFI ،GFI ،CFI ،RFI ،NFIهاي نیکویی برازش مقادیر شاخص. تحلیل عاملی بود
.ارزیابی گردیدو نامناسب14/0نیز RMSEAو مقدار ) 9/0(قبول 

هاي شخصیتی، شناختی و مهارتی در هاي منتخب بعد فردي این پژوهش از زیر بعدؤلفهوجود م:گیرينتیجه
اي هستند که منجر به ها در نمونه انتخاب شده به گونهاین ویژگی،با این وجودهاي دولتی ایران تأیید گردید بیمارستان

.گردندنمیهابیمارستانتشویق و توسعه کارآفرینی در این 
بیمارستان، فرديکارآفرینیسازمانی، کارآفرینی، کارآفرینی :يکلیدهايواژه

یریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران،مدآموزشی دانشیارگروه -1
ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایراندانشیار گروه روش تحقیق، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، -2
raessi2009@yahoo.com: ، پست الکترونیکی021- 44869705: ، دورنگار021-44869664: تلفن

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه آموزشیدانشجوي دکتري-3
تهران، ایران
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مقدمه
سیستمی است که ظرفیت خالقانه ،کارآفرینی سازمانی

ازمان را افزایش داده و قابل بهرهمدیران و نیروي کار در س
را براي تعیین و هاآن،این سیستم. سازدبرداري می

ها ه از توسعه حوزهرینانه با استفاددستیابی به اهداف کارآف
توسعه محصوالت و خدمات، ترغیب و واحدهاي سازمانی و 

برداري ساخته و نابع را شناسایی و آماده بهرهمه،دنمو
ه رشد، تولید و سود، بهترین براي دستیابی ب

ان را در درون و بیرون سازمان کنندگان و مشتریعرضه
.]1[کنندمشخص می
هاي فردي نی بعد ویژگیعاد کارآفرینی سازمایکی از اب

وجود . باشدرینی موجود در کارکنان سازمان میکارآف
کارکنان یک سازمان، یک هاي فردي کارآفرینی در ویژگی

آید که سازمان را قادر حساب مینظیر بهسرمایه بی
تر و باها، آسانسازد با استفاده از این قابلیتمی

و آموزش گذاري و صرف وقت کمتر براي گزینشسرمایه
شرط الزم براي . ینی سوق یابدکارکنان به سمت کارآفر

سازي انگیزه و فراهمحمایت، ایجاد،این هدفیابی بهدست
. این افراد استپردازي و آزمون و خطاي راي ایدهزمینه ب

ه کارآفرینی مطالعاتی انجام افرادي که در مورد سرچشم
ور معمول در طهاند که کارآفرینان باند، دریافتهداده

هایی یابند که در آن ارزشها و جوامعی پرورش میفرهنگ
همچون رقابت، زمان شناسی، کار و سودمحوري از اهمیت 

که همگان بر نقش با وجود این].2[استباالیی برخوردار
هاي فردي کارکنان در یژه اهمیت قابلیتوهکارآفرینی ب

بخش بهداشت توسعه کارآفرینی سازمانی اذعان دارند؛ در
و درمان ایران تاکنون کمتر به مقوله کارآفرینی پرداخته 

هایی که در این با وجود ظرفیتطوري کههب. شده است

هاي درون براي کارآفرینی وجود دارد و فرصتبخش 
براي بقا و ارتقاء سازمانی و برون سازمانی متعددي که

ییرات و بله با تغي بهداشتی و درمانی براي مقاهاناسازم
حد این صنعت وجود دارد، هنوز اقدام از نوسانات بیش

،در این راستا.قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است
Qaempanahبه دلیل تنوع و تعدد معتقد است که

- ویژه خدمات بهداشتیهاي بخش خدمات بهفعالیت
توان از کارآفرینی فردي، گروهی و سازمانی درمانی می

ست و بر کارآیی منابع و اثربخشی فعالیت و در سود ج
اما مشکل . وري افزودنهایت ارتقاء کیفیت و بهبود بهره

عمده در این رابطه فقدان ادبیات مشترك در میان مدیران 
و کارگزاران و عدم آشنایی عمیق مجریان و برنامه ریزان با 

به همین. و موانع کارآفرینی استمفاهیم، مضامین، ابعاد 
کارآفرینی به مفهوم اصلی و درست آن مورد جهت 

برداري قرارنگرفته و در بخش بهداشت و درمان که بهره
هاي الزم براي کارآفرینی را داراست از این امر ویژگی

.]3[استفاده مناسبی به عمل نیامده است
هاي متمرکز بر بعد فردي کارآفرینی، به مطالعه و پژوهش

خصوصیت کارآفرینان و)طرتف(بررسی پیرامون طبیعت
ها و تشخیص فرصتوجستجودرهاآنبه خصوص مهارت 

هر کدام .پرداخته استهاآننیاز به موفقیت و کامیابی در 
هاي هاي مختلفی از ویژگیرویکرد،از این مطالعات

بر اساس . کارآفرینان را مورد مطالعه قرار داده است
هاي کارآفرینان ژگیبراي بررسی وی،پیشینه پژوهش

، )Psychology(بایست از رویکردهاي روان شناختی می
)Worknamship(و مهارتی) Behaviouralism(گرایی رفتار

.]4- 7[به موضوع نگریست
تبییندنبالهاي روان شناختی بهرویکرد ویژگی

هاي و معتقد است که ویژگیاستشخصیتیهايویژگی
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را مستعد کارآفرینی ینی افرادشخصیتی مشخص و مع
ي ویژه با خصوصیات شخصیتی کارآفرینان را افراد. کندمی

ها و این ویژگیداند و در صدد استخراج خاص می
آفرینی فرهنگ کار،بر اساس این رویکرد. خصوصیات است

خصیتی یک فرد هاي شدر سطح خرد در قالب ویژگی
باید توجه داشت که این . ودشکارآفرین متبلور می

سابی و با توانند ذاتی باشند و هم اکتها هم میژگیوی
ولی اگر کارآفرینان هم . آینددست میه آموزش و تجربه ب

شند و هم با آموزش و تجربه هاي ذاتی داشته باگیویژ
موفقیت بیشتري را کسب هاي الزم را کسب کنند،مهارت

.]4، 8[کردخواهند
اس استوار ین اسهاي رفتاري کارآفرینی بر ارویکرد ویژگی

عوامل محیطی و هاي شخصیتی، است که عالوه بر ویژگی
. ثر هستندینان مؤگیري رفتار کارآفرشکلپیرامونی نیز در 

. هاي کارآفرینانه استکید بر فعالیتأت،ر رویکرد رفتاريد
به کارآفرینی به مشابه یک فرایند نگریسته ،در این دیدگاه

. آیندوجود میجدید بهيهاناشود و در طی آن سازممی
شرایط خانوادگی بررسی مجموعهاین رویکرد به ،در واقع

ها و رفتارهاي بروز فعالیتتواند منجر بهو اجتماعی که می
کارآفرینانه در افراد گردد و یا روحیه کارآفرینی را تقویت 

].4[پردازدمینماید، 

است که هایی خاص نیازراي اقدام به کارآفرینی به مهارتب
اقدامات کارآفرینانه خود را هاآنتواند با تکیه بر فرد می

هایی مهارت. ق یابدتوفیدر این راه جامه عمل پوشیده و 
که در کلیه مراحل کارآفرینی مورد نیاز و حتی الزم و 

به سه ها را این مهارتغالباً،اندیشمندان. ضروري هستند
کنندتقسیم میاي شخصی، فنی و مدیریتی هگروه مهارت

]9.[

هاي فردي دانی که بر روي مؤلفهاز جمله دانشمن
Begley(1978)و Boydکارآفرینی مطالعه نمودند، 

هاي روانی کارآفرینی آنان ادبیات مربوط به ویژگی. دندبو
را مورد بررسی قراردادند تا به تفاوت میان مدیران 

وه بر عالاین صاحب نظران. کارآفرین و سنتی دست یابند
این تأثیرمشخص کردند، هاي کارآفرینان را اینکه ویژگی

ار داده ها را در کارآفرینی سازمانی مورد سنجش قرویژگی
].10[نمودندتأییدو 

Kuratcoهاي فردي تمایل به نیز مؤلفهو همکاران
ي و استقالل، نیاز به توفیق، پذیري، تمایل به آزادمخاطره

هاي فردي درونی را از ویژگیو مرکز کنترلگراییهدف
].11[اندمؤثر بر کارآفرینی بر شمرده

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین میزان تأثیر 
هاي بعد فردي کار آفرینی بر توسعه کارآفرینی مؤلفه

براي نیل به . هاي دولتی ایران بودبیمارستانسازمانی در 
نی میزان مهیا بودن شرایط درون سازما،این هدف
هاي بعد هاي دولتی ایران از نظر وجود مولفهبیمارستان

ها فردي کارآفرینی در کارکنان براي تشویق و ترغیب آن
به اقدامات کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی مورد سنجش 

.قرار گرفت

هاروشمواد و 
بیمارستاناین پژوهش از نوع توصیفی بوده و دوازده 

از پنج دانشگاه (قطب علمی دولتی کشور که به عنوان 
ي علوم پزشکی هاتوسط شوراي عالی قطب) علوم پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده اند 
زمان انجام این . به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شد

.بود1390پژوهش سال 
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جامعه آماري این پژوهش از بین مدیران میانی و 
عالوه بر داشتن آگاهی کههاانبیمارستکارشناسان آن 

خود،  نقش بیمارستانکامل از محیط درونی و بیرونی 
صورت بالقوه ه بسزایی در ارائه خدمت به بیماران داشته و ب

بیمارستانقادر بودند در توسعه کارآفرینی سازمانی 
گذار باشند و همچنین منفعت سازمانی را در نظرات تأثیر

داراي بایست این افراد می. دیدخود لحاظ نکنند، تعیین گر
مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر بوده و حداقل سه سال 

ي مورد مطالعه، هابیمارستاندر . سابقه کار داشته باشند
را دارند شامل پرستاران، هاافرادي که این ویژگی

یزرها و کارشناسان امور اداري سرپرستاران، سوپروا
جامعه آماري ،مل آمدههاي به عا بررسیلذا ب. باشندمی

.نفر شناسایی شدند4200حایز شرایط،
گیري تصادفی گیري از روش نمونهبراي نمونه

در این شیوه، طبقات . شده استفاده گردیدبندي طبقه
با توجه به وجامعه آماري به چهار گروه فوق تقسیم شده

نسبت حجم هر طبقه به حجم جامعه، اقدام به تعیین 
.ه در طبقات گردیداندازه نمون

با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و در نظر 
حجم نمونه این پژوهشنفري، 4200گرفتن حجم جامعه 

با رویکردي محافظه کارانه و ولی . نفر تعیین گردید352
و Momeniبراي اطمینان بیشتر و همچنین طبق نظر 

Faal-e-ghayumiیابی معادالت ساختاري که براي مدل
نمونه به ازاي هر پارامتر برآورد گردد، با 10بایست می

نمونه در نظر 500،نامهاالت پرسشؤتوجه به تعداد س
.]12[گرفته شد

اي گیري تصادفی طبقهها با روش نمونهانتخاب نمونه
جامعه آماري به چهار گروه ،براي این منظور. انجام شد

شناسان امور پرستاران، سرپرستاران، سوپروایزرها و کار

با توجه به درصد هر طبقه، و در نظر وتقسیم شدهاداري 
ها تعداد نمونه مورد نیاز از هر طبقه گرفتن این نسبت

.تخمین زده شد
هاي هاي مرتبط با مؤلفهدر راستاي گردآوري داده

هاي استاندارد که نامهفردي کارآفرینی از پرسش
ها توسط آنهاي متعددي در زمینه کارآفرینی پژوهش

نامه مرکز کارآفرینی دارهام انجام شده بود بویژه پرسش
)Durham (نامه تدوین شده براي این پرسش.استفاده شد

اي لیکرت سؤال و با مقیاس پنج گزینه48مطالعه داراي 
= 4مطمئن نیستم، = 3مخالف،= 2کامالً مخالف،= 1(بود 

) .کامالً موافق= 5موافق، و 
ینی داراي سه بعد فرعی به نامهايبعد فردي کارآفر

و ) Personality(شخصیتی-2،) Cognitive(شناختی-1
هاي بعد فرعی شناختی مؤلفه. باشدمی) Skill(مهارتی-3

هاي شخصی، ارزشمنتخب این پژوهش در برگیرنده
،هاي اجتماعی و نظام آموزشیالگوي نقش، مشوق

یاز به هاي منتخب بعد فرعی شخصیتی شامل نمؤلفه
پذیري، کسب موفقیت، کانون کنترل درونی، ریسک

طلبی، تحمل ابهام و گرایش به خالقیت و نوآوري، استقالل
هاي بعد فرعی مهارتی بینی آینده و مؤلفهقدرت پیش

گیري، ریزي، قدرت تصمیممنتخب شامل توان برنامه
هاي قدرت برقراري روابط انسانی، قدرت مذاکره، مهارت

.باشندسازي میریت کسب و کار و مهارت تیمفردي، مدی
هاي این پژوهش از نامهبراي سنجش روایی پرسش

بدین . استفاده گردید) (Faced Validityروایی ظاهري 
نفر از اساتید دانشگاه مدیریت و 15منظور از نظرات 

که در زمینه کارآفرینی فعالیت داشتند بیمارستانمدیران 
(Construct Validity)ساختاريروایی . استفاده گردید
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ابزارهاي پیمایشی نیز با استفاده از شیوه تحلیل عاملی 
.مورد آزمون قرار گرفتند

بین هاآنهاي این پژوهش با توزیع نامهپایایی پرسش
ن بین همان گروه نفر از گروه هدف و توزیع مجدد آ30

روز و محاسبه ضریب همبستگی آلفاي 10پس از گذشت 
ها همبستگی بین این پاسخ.ارزیابی شدهاآنخ کرونبا
. دست آمده ب% 90باالي 

ها به روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل تحلیل داده
SPSSافزاراز نرم. مسیر و آزمون برازش مدل انجام گردید

منظور تحلیل به نیز8/8نسخه LISRELو 19نسخه 
.ها استفاده گردیدداده

نتایج
مذکر و % 6/12کننده در مطالعه کتنفر شر486از 

بین سنینهاآناز % 1/70همچنین،.نث بودندؤم% 4/87
،عالوهبه.ندبودهل أمتهاآناز %7/75سال و 49تا 30
در پست %74داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و 5/95%

%2/28یعنی ،هاآناکثر . بودندپرستاري مشغول به کار 
.)1جدول (دبودنسال 14تا 10نیز داراي سابقه کاري 

هاي بعد فردي به منظور شناخت وضعیت موجود مؤلفه
هاي دولتی ایران ها در بیمارستانکارآفرینی و جایگاه آن

. مستقل استفاده شدtاز آزمون میانگین یک جامعه و 
هاي بعد فردي وجود اکثر مؤلفهtنتایج آزمون 

مهارتی را کارآفرینی در سه حیطه شناختی، شخصیتی و 
. در الگوي مفهومی پژوهش مورد تأیید قرار داد

هاي شخصی با میانگین لفه ارزشؤدر حیطه شناختی، م
هاي الگوي نقـش  باالترین میانگین را داشت و مؤلفه49/3

و 98/2هاي اجتمـاعی بـا میـانگین    ، مشوق4/3با میانگین

و به ترتیب پس از 65/2وضعیت نظام آموزشی با میانگین 
.گیرندقرار میآن

ــیتی ــیشدر حیطــه شخص ــدرت پ ــا  ، ق ــده ب ــی آین بین
باالترین و کانون کنترل درونی بـا میـانگین   09/4میانگین

ی هاي حیطه شخصیتکمترین میانگین را بین مؤلفه92/2
.کارآفرینی سازمانی دارا بودند

توزیع فراوانی نسبی و مطلق جامعه پژوهش برحسب - 1جدول 
.یمشخصات فردي و شغل

فراوانی
درصدتعدادهاي فردي وضعیتمشخصه

)سال(سن 

29-201133/23
39 -301851/38
49 -4016033
59 -50276/5

جنس
616/12مذکر
4244/87مؤنث

هلأوضعیت ت
1183/24مجرد

3677/75هلأمت

پست سازمانی

314/6سوپروایزر
565/11سرپرستار

35974پرستار
398کارشناس امور اداري

تحصیالت
4635/95لیسانس

225/4فوق لیسانس

سابقه کار
)سال(

4-31234/25
9-51018/20
14-101372/28
19-15666/13
24-20539/10
30-2551
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هاي فردي کـارآفرینی، مهـارت   از بین مؤلفه،در مجموع
باالترین مقدار و نظام آموزشـی  22/4سازي با میانگینتیم

.دارا بود5مقدار میانگین را از کمترین65/2با میانگین 
که در حد میانگین "هاي اجتماعیمشوق"به جز مؤلفه 

بود و فرضیه صفر براي آن پذیرفته می شود و )3عدد (
که "یکانون کنترل درون"و "ینظام آموزش"هاي مؤلفه

تمامی موجود یتوضعز متوسط ارزیابی شدند، کمتر ا
بیشتر از حد متوسط بود و نسبتاً خوب يفرديهامؤلفه

. ارزیابی گردیدند

مهـارت  "، هاي مربوط بـه حیطـه مهـارتی   از گروه مؤلفه
ــا میــانگین "ســازيتــیم ــایی و مهــارت در "و 22/4ب توان

را باالترین میزان18/4با میانگین "برقراري روابط انسانی
تـوان  . انـد ها بـه خـود اختصـاص داده   لفهؤدر میان سایر م

هـاي ارتبـاط فـردي بـه ترتیـب بـا       ریـزي و مهـارت  برنامه
هاي بعـدي قـرار   در رتبه036/4،009/4، 068/4میانگین 
میانگین و انحراف معیـار مولفـه هـاي    .)2جدول (داشتند 

مربوط به سه حیطه شناختی، شخصیتی و مهارتی ونتـایج  
.دهدرا نشان میtآزمون

tمیانگین و انحراف معیار مولفه هاي مرتبط با ابعاد کار آفرینی فردي ونتایج آزمون - 2جدول 

مقدارعیارمانحراف میانگینهالفهؤمفرديابعاد کارآفرینی
tآزمون 

pمقدار 

شناختی

4914/38505/0724/1200/0هاي شخصیارزش
3952/384105/0348/1000/0الگوي نقش

9787/271083/066/051/0هاي اجتماعیمشوق
00/0-6496/288996/0734/8موزشیآنظام 

شخصیتی

5881/349307/0269/2600/0نیاز به موفقیت
00/0-9231/238921/035/4کانون کنترل درونی

2807/340261/0342/1500/0پذیريریسک
3409/335154/0355/2100/0وريآنوگرایش به خالقیات و

1219/358364/0595/400/0استقالل طلبی
4866/350527/0209/2100/0تحمل ابهام
0680/455578/0321/4200/0بینیقدرت پیش

مهارتی

0357/459852/011/3800/0ریزيتوان برنامه
7206/383244/0064/1900/0گیريقدرت تصمیم

1773/478828/0892/3200/0روابط انسانیبرقراري 
9711/383703/0551/2500/0قدرت مذاکره

0093/465509/093/3300/0هاي ارتباط فرديمهارت
968/369774/0554/3000/0مدیریت کسب و کار

2144/462357/098/4200/0سازيمهارت تیم

هاي بعد مؤلفهبر رويه در تحلیل عاملی صورت گرفت
برداري فردي کارآفرینی، مقدار آماره آزمون کفایت نمونه

[Kaiser Meyer Olkin (KMO)] ( و سطح 5/0برابر با
05/0معنادار بودن آزمون کرویت بارتلت نیز کمتر از 

هر دو شاخص مؤید مناسب بودن وضعیت ،بنابراین. است

لی و یا قابل توجیه ها براي تحلیل عامهاي این مؤلفهداده
بودن اجراي تحلیل عاملی بر اساس ماتریس همبستگی 

مجموع واریانس .حاصل در نمونه مورد مطالعه است
بوده 43/1هاي استخراج شده به میزان براي گویهپوششی
از واریانس را % 6/71بندي صورت گرفته نیز و دسته
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بندي دهد که نشان از مناسب بودن دستهپوشش می
لذا این نتایج نشان از قابلیت . ها داردگرفته از گویهصورت
.به جامعه آماري داردنتایجتعمیم 

هاي شاخصروش تحلیل مسیر وجهت برازش مدل از
کاي به درجه آزادي مجذور برازندگی از قبیل نسبت 

)df/2χ (اغلب صاحب نظران مقادیر . استفاده گردید
. کنندمدل تلقی میدهنده برازندگیرا نشان3تر از کوچک

هاي فردي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، لفهمؤ،در این مدل
است که مؤید عدم برازندگی و مناسبت 49/12این مقدار 

AGFI،GFI(هاي کفایت مدلمقدار شاخص. باشدمدل می

CFI،RFI ،NFIوIFI ( تر باشند، نزدیک1که هرچه به
9/0تر از ندهنده برازش خوب آن بوده و پایینشان

.باشندمی9/0همگی زیر نامناسب هستند، در این مدل 
مقدار ریشه میانگین توان دوم خطاي تقریب ،همچنین

)RMSEA (تر باشد نشانه برازش که هرچه به صفر نزدیک
اما براي مدل مفهومی طراحی شده  این بهتر مدل است 

مقادیر برازش، تأثیرلذا . تخمین زده شد14/0شاخص نیز 
هاي بعد فردي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی را تأیید مؤلفه
).3جدول (کنند نمی

ثر بر کارآفرینی سازمانیؤهاي بعد فردي ملفهؤازش الگوي مهاي برشاخص- 3جدول 
2χdf2/ dFχp-valueRMSEAGFIAGFICFIRFINFIIFI

822165849/1200/014/06/057/011/0042/01/012/0

Chi- square= χ2 Degrees of Freedom= df Root mean square error of approximation= RMSEA Comparative fit index= CFI

Goodness of fit index= GFI Adjusted Goodness of fit index= AGFI Related fit index= RFI Normal fit index= NFI

Incremental fit index= IFI

تحلیل عاملی اکتشافی صورتبااین مدل که ،بنابراین
گرفته بر روي عوامل درون سازمانی و کارآفرینی با بار 

ل مناسبی جهت بررسی به دست آمده است؛ مد5/0عاملی 
هاي مستقل درون سازمانی بر متغیر وابسته ارتباط متغیر

سیر براي تعیین ضرایب م).1شکل (کارافرینی نمی باشد 
یعنی (هاي مربوط به هریک از حیطه هاي بعد فردي مؤلفه

و محاسبه میزان ارتباط ) شناختی، شخصیتی و مهارتی
ها با کارآفرینی سازمانی از آزمون تحلیل مسیر استفاده آن

با توجه . گرددمشاهده می) 4(شد که نتایج آن در جدول 

-07/0استانداردβو مقدار -77/0به مقدار احتمال آماره 
هاي قابل رویت است ارتباط بین مؤلفه) 4(که در جدول 

گردد و بعد فردي با متغیر وابسته کارآفرینی تأیید نمی
شده بود مستقیم مسیرها آنگونه که در الگو در نظر گرفته

لذا با توجه به نتایج به دست آمده در . دنباشنمی
هاي برازش مدل و تحلیل مسیر، فرضیه وجود آزمون

آفرینی با کارآفرینی تباط مستقیم بین بعد فردي کارار
.)1شکل (گرددنمیسازمانی در این پژوهش تأیید

برآورد ضرایب استاندارد و مسیرهاي الگومقادیر - 4جدول 

xمسیر رابطهy
د روآمقدار بر

βاستاندارد
tمقدار 

71/005/7فردي--->جامعه شناختی
-08/10-77/0فردي--->شخصیتی

-57/9-71/0فردي--->مهارتی
-77/0-07/0فردي--->کارآفرینی

04/087/0شخصیتی--->کانون کنترل درونی
βمقدار برآورد استاندارد= ضریب استاندارد مسیر Υ= متغیر وابسته Χ= متغیر مستقل 
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آفرینی سازمانیبا کار) آفرینی فرديکار(هاي درون سازمانی ط متغیرمیزان و نوع ارتبا-1شکل 

گیريقدرت تصمیم

هاي شخصیارزش

ریزيتوان برنامه

بینیقدرت پیش

الگوي نقش

هاي اجتماعیمشوق

موزشیآنظام 

موفقیتنیاز به 

کانون کنترل درونی

پذیريریسک

وريآگرایش به خالقیات و نو

استقالل طلبی

تحمل ابهام

روابط انسانیبرقراري 

قدرت مذاکره

هاي ارتباط فرديمهارت

مدیریت کسب و کار

سازيمهارت تیم

مهارتی

شخصیتی

جامعه شناختی

ی نکارآفریبعد فردي
ي

74/0

11/0

79/0

92/0

73/0

04/0

55/0

11/0

45/0

13/0

31/0

51/0

4/0
٧/٠

86/0

89/0

77/0 -

71/0

71/0-

78/0

89/0

07/0 -

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

9.
3.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.9.3.3
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1366-en.html


689همکارانوپورامیراشکان نصیري

1392، سال 9، شماره 12دوره نمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجا

بحث
"جامعه شناختی"هاي مربوط به حیطه یا بعد مؤلفه

هاي شخصی، الگوي نقش و کارآفرینی شامل ارزش
هاي اجتماعی براي مبادرت به نوآوري و اقدامات مشوق

وجود کارآفرینانه با سطوح متفاوت در افراد مورد مطالعه 
یعنی گروه مورد مطالعه به صورت ذاتی و با . دارند

پردازي و خالقیت تمایل داشته و هاي درونی به ایدهانگیزه
ها و آمیز را جزئی از سنتحتی اقدامات نوآورانه و ریسک

در خانواده و ،همچنین. دانندهاي خانوادگی خود میارزش
ه با ها افرادي کارآفرین وجود دارند کاطرافیان آن

. یابندها به سمت کارآفرینی سوق میالگوبرداري از آن
ها و ها اعتقاد دارند که در جامعه تا حدودي مکانیسمآن

رفتارهایی وجود دارد که افراد را ترغیب به کارآفرینی 
ولی گروه هدف با این نکته که نظام آموزشی و . کندمی

هایی که چه در دوران تحصیل و یا چه در ضمنآموزش
ها به سمت کارآفرینی و اند، در سوق دادن آنخدمت دیده

ها مؤثر بوده است، مخالف بوده و نقش کارآفرین نمودن آن
.اندآن را کم اهمیت جلوه داده

هاي کارآفرینی نیز مؤلفه"شخصیتی"در حیطه یا بعد
بینی آینده، نیاز به کسب موفقیت، قدرت پیش

طلبی وآوري، استقاللپذیري، گرایش به خالقیت و نریسک
هاي متفاوت و تحمل ابهام در گروه مورد مطالعه به اندازه

اما کانون کنترل درونی . شودولی نزدیک به هم دیده می
باشد، دراین گروه هاي شخصیتی میکه یکی دیگر از مؤلفه

.شودبه میزان کمتري مشاهده می
هاي کارآفرینی نیز مؤلفه"مهارتی"در حیطه یا بعد 

گیري، ریزي، قدرت تصمیمسازي، توان برنامهمهارت تیم
قدرت برقراري مناسب روابط انسانی، قدرت مذاکره، 

هاي ارتباط فردي، مهارت کسب و کار و مهارت مهارت
هر . شودسازي نیز در گروه مورد مطالعه مشاهده میتیم

د مدل در با وجود نتایج فوق به علت عدم تأییچند
هاي بعد هاي تحلیل مسیر و برازش مدل، بین مؤلفهآزمون

فردي کارآفرینی کارکنان و کارآفرینی سازمانی در 
داري هاي دولتی ایران رابطه مستقیم و معنیبیمارستان

]Littunen]13این یافته با نتایج پژوهش . مشاهده نشد

ون فنزمینهدردانشنوآوري،پذیري،ریسککه توانایی
وکسبمدیریتهايمهارتبازاریابی،وبازارکار،کسب و

کسببهنسبتخوببرداشتبراي همکاري،تواناییکار،
یکمشخصاتجملهازفرصت راشکاربرايتواناییووکار

داند و معتقد است که این عوامل وقتی در میکارآفرین
کارکنان یک سازمان وجود داشته باشند بر کارآفرینی 

در همین رابطه . زمانی تأثیر دارند، مغایرت داردسا
Hisrich وPeters]14[هاي جامعه شناختی نیز مؤلفه

هاي فردي، تجارب، نارضایتی از شغل قبلی و الگوي ارزش(
پذیري، توفیق ریسک(هاي شخصیتی را با مؤلفه) نقش

ها را بر ادغام کرده و تأثیر آن) پذیريطلبی و ابهام
وهش فردي و سازمانی تأیید نمودند که با پژکارآفرینی 

. حاضر همخوانی ندارد
هاي فردي بر پژوهشگرانی که در زمینه تأثیر مؤلفه

هاي اند، تأثیر متغیرکارآفرینی سازمانی مطالعه نموده
هاي موجود در نوع جامعه مورد دیگري مثل تفاوت

ها پژوهش و شرایط حاکم بر آن که رفتار کارکنان سازمان
، کمتر مورد توجه قرار رادهدرا تحت تأثیر خود قرار می

هایی همچون شکل و ماهیت محیط تفاوت. اندداده
هاي ها، وضعیت مؤلفهپژوهش، نوع مشتریان و نیازهاي آن

درون سازمانی و برون سازمانی موجود در محیط کار مثل 
فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت ارشد، انتظارات 

توانند بر می،ن پویایی و پیچیدگی محیطینفعان، میزاذي
روي میزان نیاز نوآوري، بکارگیري، توسعه و پرورش 

در . هاي فردي کارآفرینی تأثیر بسزایی داشته باشندمؤلفه
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نیز معتقدند که یکی ]Phillips]15و Garmanاین رابطه 
در بخش از مشکالت و موانع موجود بر سر راه کارآفرینی

تعارضی است که بین رسالت بهداشت و انبهداشت و درم
هاي اصلی کارآفرینی که درمان با یکی از معیارها و جنبه

از آنجا که اقدامات کارآفرینانه . وجود دارد،سودآوري است
هاي مالی است، اغلب بر اساس تمایل به افزایش پاداش

تواند موانع هاي ناهمگون میموریتأبروز تعارض بین م
هاي کارآفرینانه در راه تعقیب فرصتجدي را بر سر 

این . وجود آوردههاي بهداشتی و درمانی بنزماسا
همچنین اعتقاد دارند تاکنون توجه چندانی ،پژوهشگران

اي به کارآفرینی معطوف نگردیده است که شاید تا اندازه
ی و ذاتی در ساختار و فرهنگ به دلیل موانع طبیع

از . بهداشتی و درمانی باشددهنده خدماتهاي ارائهنسازما
هاي تواند ارتقاء فعالیتمیان برداشتن موانع فوق می

کارآفرینانه در راستاي توسعه، نوآوري مداوم و یافتن منابع 
جدید درآمدي را تسهیل نماید 

هاي کاري که شرایط براي کارآفرینی فراهم در محیط
شود، است و کارآفرینی به عنوان یک ارزش محسوب می

هاي نوآورانه وجود داشته و نگیزه براي خالقیت و فعالیتا
ها و که به دنبال استفاده از ظرفیتکارکنان عالوه بر این

هاي فردي خود هستند، همواره در صدد توسعه ویژگی
هاي پردازي و فعالیتهاي خود بوده و به ایدهتوانایی

ها از نمدیران این سازما. شوندترغیب میکارآفرینانه
هاي کارآفرینانه حمایت کرده و کارآفرینان و فعالیت

شرایط را براي کارآفرینی فراهم نموده و با شناسایی نیروها 
ها را هم راستا و هماهنگ هاي موجود، آنو ظرفیت

کند که عنوان می]Guo]16در این راستا . کنندمی
ید این هستند که ؤها در زمینه کارآفرینی مپژوهش

ها و معلومات کافی هستند، اراي مهارتمدیرانی که د
توانند از ها میپس آن. آیندمدیران کارآفرین به شمار می

هاي مدیریت کارآفرینانه استفاده کنند تا به تکنیک
گذاري در منابع ایههایی از محیط و سرمجستجوي فرصت

هایشان بتوانند به موفقیت دراز مدت نباشند و سازما
.برسند

هـاي  هاي پـژوهش حاضـر، بـین مهـارت    هبر اساس یافت
فردي که در سطوح شخصـی، مـدیریتی و فنـی سـنجیده     

هـاي دولتـی   اند با کارآفرینی سـازمانی در بیمارسـتان  شده
نتــایج .داري دیــده نشــدایــران ارتبــاط مســتقیم و معنــی

Abdolmalekiپژوهش حاضـر در ایـن بخـش بـا پـژوهش      

نه انجـام داده  در این زمیکه در شرکت ایران خودرو ]17[
وي در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه دسـت      . مغایرت دارد

قبیـل ازکـارآفرینی هـاي قابلیـت وهـا یافـت کـه مهـارت   
کـارآفرینی بـا میـزان  فنیومدیریتیشخصی،هايمهارت

. هسـتند دارمعنـی ومسـتقیم ،مثبترابطهدارايسازمانی
ـ تواند ناشی از تفاوتاین مغایرت می وع دو هاي موجود در ن

هایی که در نـوع محصـول یـا    جامعه مورد مطالعه و تفاوت
.خدمت وجود دارد، باشد

BegleyوBoyd]10[ هـاي نیـاز بـه    نیز تأثیر ویژگـی
پذیري، تحمـل ابهـام،   کسب موفقیت، مرکز کنترل، ریسک

هاي صنعتی وجود را که در کارآفرینان سازمانAرفتار نوع
أیید کردند که این پـژوهش  داشت، بر کارآفرینی سازمانی ت

هاي روانی شناخته شـده بـه طـور کامـل بـا      از نظر ویژگی
ــی ــیتیویژگ ــاي شخص ــر  ه ــژوهش حاض ــارآفرینی در پ ک

ها بر کـارآفرینی  همخوانی دارد ولی از نظر تأثیر این ویژگی
.سازمانی مغایرت دارد

Galloway وKelly]18[ هايمهارتمیزان اهمیت
زیردانشگاه را به ترتیبن چهاردانشجویادرکارآفرینی

هايمهارتارتباطی،هايمهارتابتکار،:نمایندمیبیان
شمتیمی وهايپشتکار، مهارتنفس،بهاعتماد،سازمانی
هاي پژوهش نیز علت تفاوت در گروهدر این . اقتصادي
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ها بر هدف و نوع رسالت سازمانی از نظر تأثیر این مؤلفه
.حاضر همخوانی نداردکارآفرینی با پژوهش 

Morris،]11[و همکارانKuratcoهاي پژوهشنتایج 

در زمینه ]20[Ekramiو Ferdowsiو ]Kuratko]19و 
پذیري، تمایل هاي فردي مثل تمایل به مخاطرهتأثیر مؤلفه

گرایی، تحمل به آزادي و استقالل، نیاز به توفیق، هدف
نتایجنی نیز باابهام و مرکز کنترل درونی بر کارآفری

هایی پژوهش حاضر همخوانی ندارد که این به علت تفاوت
است که در جامعه پژوهش این مطالعات با پژوهش حاضر 

توان صنعتی بودن و ها میاز جمله این تفاوت. وجود دارد
. نوع مالکیت آن جوامع را برشمرد

Aramoun]21[ نیز در پژوهش خود براي شناخت
فردي بر کارآفرینی در صنایع پوشاك از هاي تأثیر مؤلفه

هاي شناختی، شخصیتی، و الگوي نقش استفاده مؤلفه
ها را بر کارآفرینی تأیید نمود که با نموده و تأثیر آن

. پژوهش حاضر در این زمینه مغایرت دارد
هاي فردي مؤثر بر ها و قابلیتبا وجود این که ویژگی

هاي دولتی رستانکارآفرینی سازمانی در کارکنان بیما
ایران وجود دارد، اما فرضیه وجود ارتباط مستقیم و 

هاي بعد فردي کارآفرینی با کارافرینی دار بین مؤلفهمعنی
. هاي دولتی ایران تأیید نگردیدسازمانی در بیمارستان

هاي پژوهش در دالیل رد این فرضیه با توجه به یافته
:ندباشجامعه مورد مطالعه به ترتیب زیر می

هاي ها و قابلیتناهماهنگی و هم راستا نبودن ویژگی
فردي کارآفرینی موجود در بین جامعه پژوهش

ها و عدم وجود افراد یا نیروهایی که این ویژگی
.دنراستا نمایها را هماهنگ و همظرفیت

ها به دالیل کمبود انگیزه کارکنان این بیمارستان
اداش و تشویق هاي پمختلف ازجمله عدم وجود سیستم

مناسب براي پرسنل به خصوص در بخش کارآفرینی، 

هاي ارزیابی عملکرد، حجم زیاد عدم استفاده از سیستم
کاري، حقوق و مزایاي نامناسب و اختالفات چشمگیر و 

هاي مختلف تیم غیر قابل مقایسه بین درآمد گروه
درمانی

هاي هاي سازمانی از جمله بروکراسیوجود محدودیت
هاي از هاي کاري ثابت و شیوهي، استفاده از روشادار

پیش تعیین شده براي انجام امور، تکراري بودن 
ها و از همه ها، مستند و مشخص بودن فرآیندفعالیت

ها در تر پافشاري مدیران و پزشکان بیمارستانمهم
هاي درمانی، از موانع روندروزمره نمودن و ثابت کردن 

ارکنان براي اقدام به کارآفرینی اصلی ایجاد انگیزه در ک
.باشندمی

 کمبود آگاهی جامعه پژوهش از مفاهیم، اصطالحات و
ها به علت ضعف هاي کارآفرینی در بیمارستانشیوه

ینه کارآفرینی و ها در زمسیستم آموزشی دانشگاه
هاي ضمن خدمتودن آموزشهمچنین اثربخش نب

رغیب هاي اجتماعی در جامعه و عدم تکمبود مشوق
هاي کارآفرینانهافراد براي روي آوري به فعالیت

 بیرونی بودن کانون کنترل تعداد زیادي از کارکنان این
هاي فعلی خود را ها و این که آنان موقعیتبیمارستان

ناشی از شرایط موجود و بدشانسی و بد اقبالی خود 
هاي تالش و قابلیتکه دانند و معتقد نیستند می

ها در سازمان به مل اصلی موفقیت آنها عاشخصی آن
توان در فرهنگ، ریشه این مطلب را می. آیدحساب می

طرز تفکر و اعتقادات افراد و همچنین ناشی از عملکرد 
ها و عدم استفاده از نامناسب مدیریت این سازمان

هاي پاداش و تشویق، ارزیابی عملکرد و سیستم
.گزینی جستجو نمودشایسته

از قبیل ) اطالعات(ندسازهاي نوآورانه کمبود توانم
وري از سیستم مدیریت اینترانت و اینترنت و کمبود بهره
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ها که هم براي باال بردن سطح دانش در این بیمارستان
. دانش و هم براي ایجاد انگیزه در کارکنان الزم است

شایان ذکر است اگر هم این قبیل توانمندسازها وجود 
ها و از این یزه براي استفاده از آنداشته باشند کمبود انگ

تر مشغله زیاد کاري و محدود بودن وقت، استفاده از مهم
.ها را محدود نموده استآن

هاي مرتبط در بخش صنعت، مؤید این پیشینه پژوهش
هاي فردي کارآفرینی بر مطلب است که اکثر مؤلفه

هاي لیکن یافته. کارآفرینی سازمانی تأثیر مستقیم دارند
پژوهش حاضر که در بخش بهداشت و درمان انجام شده 

عالوه . کنداست با این نکته مغایرت داشته و آن را نفی می
یکی دیگر از دالیل این اختالف، مربوط به بر موارد فوق 

هاي دولتی ایران در ابعاد شرایط حاکم بر بیمارستان
ر در سایر ابعاد گیهاي چشمکمیتی و فرهنگی و تفاوتحا

در . باشدمانی از جمله اهداف، رسالت و نوع خدمت میساز
بخش بهداشت و درمان در زمینه کارآفرینی و به ویژه 

هاي اندکی هاي مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، پژوهشمؤلفه
اي که تاکنون پژوهش مشابهی صورت گرفته است به گونه

که بتوان نتایج آن را با پژوهش حاضر مطابقت داد یافت 
هاي دیگري در این لذا الزم است پژوهش. ستنشده ا

زمینه و در جوامع مختلف آماري صورت گیرد تا با مطالعه 

ها و با شناخت بهتر، دالیل این عدم تطابق تطبیقی بین آن
و همچنین راهکارهاي رفع موانع کارآفرینی و توسعه آن را 

. هاي ایران تدوین نموددر بیمارستان

گیرينتیجه
هاي فردي منتخب در حیطه هوجود مؤلف

هاي شخصی، الگوي نقش و شناختی شامل ارزشجامعه
هاي اجتماعی در جامعه پژوهش تأیید ولی نقش مشوق

با توجه به نتایج . نظام آموزشی در کارآفرینی افراد رد شد
،دست آمده در تحلیل مسیر و آزمون برازش مدله ب

هاي مشخص گردید که شرایط سازمانی در بیمارستان
هاي بعد فردي اي است که مؤلفهدولتی ایران به گونه

کارآفرینی موجود در کارکنان، منجر به تشویق و توسعه 
لذا . گردندهاي دولتی ایران نمیکارآفرینی در بیمارستان

هاي دولتی ایران به شرایط سازمانی در بیمارستانبایدمی
در هاي فردي کارکناناي طراحی شود که قابلیتگونه

.راستا و هماهنگ گردندهم،جهت کارآفرینی سازمانی
تشکر و قدردانی
بیمارستان قطب 12مدیران و کارشناسان بدین وسیله از 

هاي پژوهش ما را یاري نامهکه در تکمیل پرسشعلمی کشور
.نماییمتشکر و قدردانی می،اندنموده
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Background and Objectives: The individual features affecting organizational entrepreneurship are features that

exist in people as innate or acquired, which shift people towards entrepreneurial activities unconsciously or

consciously. The main objective of the present study was to identify the effective individual features on the

organizational entrepreneurship in Iranian public hospitals and estimating their effectiveness on entrepreneurial

activities.

Materials and Methods: This descriptive research was done on 12 scientific pole hospitals in Iran. The

statistical classified random sampling method was applied in which 500 of operational managers and experts

including the supervisors, head nurses, nurses and the experts of official affairs who had at least a bachelor’s
degree with three years of work history. Were selected for data collection, the standard questionnaire of Durham

Entrepreunurship Center was used and methods such as factor analysis, path analysis and model fitness by means

of SPSS and LISREL software were applied to analyze the data.

Results: In the Exploratory factor analysis of the effective environmental component on organizational

entrepreneurship the amount of KMO Index of individual features was 0.5 their p-value was under 0.05 and the

total variance cover was 71.6 percent, which means the derivate organizational values were really suitable. The

amounts of fitness accuracy of CFI, NFI, RFI, IFI,GFI and AGFI of this model were all less than 0.9 and the

amount of RMSEA was 0.14 which was not suitable. Therefore, the theory of relationship between the individual

features and organizational entrepreneurship was denied.

Conclusion: The existence of selected individual features of this research, personality, cognitive and skill

subdimensions in public hospitals in Iran was confirmed. However, these features are in such a way that do not

aim to encourage and develop entrepreneurship in these hospitals.

Key words: Entrepreneurship, Organizational entrepreneurship, Iindividual features, Personality subdimensions,

Cognitive subdimensions
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