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در دانشگاه علوم  "و كار با كسب  ييو آشنا يكارآفرين"درس  يازسنجين
 اصفهان يپزشك

  
  *يحقان بايفر، يموسو هي، مهديماني كوين

 

  چكيده
در دانشگاه،  ينيگام در توسعه كارآفر ني. اولبخشند يموتور حركت و رشد اقتصاد يك جامعه، كارآفرينان هستند كه جامعه را توسعه ممقدمه: 

  انجام شد. و كار با كسب  ييو آشنا ينيدرس كارآفر يازسنجيپژوهش با هدف ن نياست، لذا ا ينيآموزش كارآفر يازسنجيو ن يزير برنامه
در  ينيكارآفر ي. بخش اول مرور متون، مطالعه رئوس مطالب آموزشبود شامل سه بخش و يمقطع يفيتوص مطالعه از نوعها:  روش
 طهيدر سه ح يآموزش يازهاياز ن يفهرست هيته نهيزم نيبخش دوم مصاحبه با افراد شاخص در ا ،ينيكارآفر ينهيها در زم دانشگاه
 دييبه منظور تا نياز متخصص يو نظر خواه يدلف كيبخش سوم انجام تكن تيپرسشنامه و در نها كيو نگرش در قالب  يمهارت ،يشناخت
  انجام شد. يفير توصآما با استفاده ها داده ليو تحل  هيتجز بود. ازهاين يينها

نياز آموزشي در سه  35 يدلف كيتكن انجام و در بخش سوم و يستگيشا 79در بخش دوم  ،يعنوان آموزش 49در بخش اول نتايج: 
  .شد استخراج نياز) 5و  6، 24 بيبه ترت( مختلف دانش، مهارت و نگرش طهيح

گردد برنامه  مي شنهاديپ ،ينيكارآفر يها مهارت باالبردن  به منظور ينيدرس كار آفر يآموزش يها ازين استخراج با توجه بهگيري:  نتيجه
در پيشبرد  ثرگامي مؤ لهيوس نيگردد و بد ميتنظ جينتا نيبر اساس ا يبا كسب و كار در دانشگاه علوم پزشك ييو آشنا ينيدرس كارآفر

  برداشته شود. گانآموخت دانش ياقتصاد جامعه و توانمندساز
  

  يدرس يزير برنامه ،يتوانمند ،ينيكارآفر ،يازسنجين ،يآموزش ازين هاي كليدي: واژه
  327تا  320 ):38(16؛ 1395آموزش در علوم پزشكي/ مجله ايراني 

  
مقدمه  

) و 1(ديهزاره جد اتياز ضرور يكي به عنوان ينيكارآفر
و  يرشد اقتصاد يديعنصر مهم در جوامع مدرن، عامل كل

بار در  ني) كه اول2است( نو در اقتصاد يها دهيمشاركت ا
بخش به نقل از ژوزف  ضي). ف3زبان فرانسه ابداع شد(

دارد  مي اني) بيني) (پدر كارآفرJosef Shompter( تريشومپ

                                                 
)، گروه آموزش پزشكي، مركز اري(دانش يحقان بايدكتر فرنويسنده مسؤول:  *

 .رانيتحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا
haghani@edc.mui.ac.i  

)، گروه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، اريدانش( يماني كوين دكتر
 هيمهد)؛ yamani@edc.mui.ac.ir. رانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا

مركز تحقيقات آموزش علوم ارشد آموزش پزشكي،  يدانشجوي كارشناس ،يموسو
 .رانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا پزشكي،

)mahdiehmousavi@yahoo.com(  
  12/4/95 تاريخ پذيرش: ،23/1/95، تاريخ اصالحيه: 29/9/94 مقاله: تاريخ دريافت

و نقش  يدر توسعه اقتصاد يمحركه اصل يروين ن،يآفركار
 ياني). به ب4تازه از مواد است( يها بيترك جاديا اي يآن نوآور

 ت،يريو هنر توسعه مد يياناتو ينيمنظور از كارآفر
وكار با در نظر گرفتن  كسب كي يگذار هيو سرما يده سازمان

  ).5(سود و منفعت است جاديا يخطرات آن در راستا
و  ينيكه ضرورت توجه به موضوع كارآفر يمهم ليسه دل

و  ياورنثروت، توسعه ف ديتوسعه را دوچندان كرده است، تول
افراد  ،يكاريرفع معضل ب رمنظو  به). 6اشتغال است( جاديا
از  ينيكارآفر ييتوانا يستيبپردازند و با يبه خوداشتغال ديبا
و مشابه  يداشتبه يها تجربه و مراقبت م،يآموزش، تعل قيطر

  ).7(ابدي شيآن در افراد افزا
از اطالعات و  يبا انبوه زين يعلوم پزشك انيدانشجو

 تيظرف ليا به دلام شوند، يالزم روانه بازار كار م يها مهارت 
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و  يدولت يدر مراكز خدمات يسازمان يها محدود پست
كار، به  و  و كسب ينيكارآفر يها مهارت و نداشتن  يخصوص
توسعه  يشرط الزم برا ني. بنابر اوندنديپ مي كارانيجمع ب
و  انيدر حوزه سالمت، مجهز شدن دانشجو ياقتصاد
و  ينيكارآفر يها مهارت حوزه به  نيآموختگان ا دانش
  ).8(كار است و  كسب يانداز راه

شده در  ارائه يها اوليه در خصوص آموزش يها يبررس
 ها و مراكز آموزش عالي و نيازهاي آموزشي جهت دانشگاه

كه هنوز  است كارآفريني نشان داده يايجاد و ارتقا
ها و مراكز آموزش عالي با  شده در دانشگاه ارائه يها آموزش

كارآفريني متناسب ارتقاي ايجاد و نيازهاي آموزشي جهت 
 يها تيمحدود نيتر است كه مهم يدر حال ني). ا9(ستين

 يآموزش يها تينوظهور محدود يوكارها كسب يانداز راه
 يها وهيش يريكارگ عوامل به نيتر بخش مهم نيبوده و در ا

 يها ها، فقدان آموزش آموزش در مدارس و دانشگاه يسنت
ها با  وكار، نبود تناسب آموزش كسب تيريو مد يانداز راه
و  ينيآموزش كارآفر يها دوره انيمتقاض يآموزش ازهايين

 ينيكارآفر ٔنهيموجود درزم يها نامناسب بودن آموزش
  ). 10است( شده انيب

 يا گونه  به ديها با در دانشگاه ينيمحتواي آموزش كارآفر
گردد كه شناخت افراد را از مسائل اطراف خود باال  يطراح

به  گرانيبا د اوتمتف يا گونه  مسائل را به ليد و قدرت تحلبر
). سه دسته 11عطا كند( ينيكارآفر يها رشته انيدانشجو

بر نوآوري و كارآفريني  يا نهيعوامل ساختاري، رفتاري و زم
علوم پزشكي مؤثر هستند كه  يها سازماني در دانشگاه

 دشو يتوصيه م نيها، متوسط است. بنابرا وضعيت كلي آن
ساختار مبتني بر  الحنظام اداري، اص  تغيير نگرش مديريتي به

و  ها و اصالح سيستم ييراهبردهاي جديد، تمركززدا
بهبود وضعيت نوآوري و آموزش  منظور  بهكاري  يها روش

علوم  يها كارآفريني سازماني در اولويت نظام اداري دانشگاه
  ).12پزشكي قرار گيرد(

 يكه در خدمات بهداشت ييها تيعالتوجه به تنوع و تعداد ف با
 ينيكارآفر يبرا يشمار يب يها فرصتوجود دارد،  يدرمان

 رينظ يمهم يعوامل نيهمچن ؛)13افراد قرار دارد( يفرا رو
سالمند  مت،يق گران يروزافزون خدمات، رقابت فناور نهيهز

 ماتارائه خد طيمح اديز يو تنوع فرهنگ تيشدن جمع
 يبهداشت يها رار داده است. سازمانق تأثيررا تحت  يبهداشت
اند  شده تر دهيچيها پ چالش نيدر مواجه با هركدام از ا يدرمان

درازمدت خود  يبقا يبرا ييهاكار راهو لذا به دنبال 
از  يكي ينيكارآفر يزير ). آموزش و برنامه14هستند(

  ).12ست(ا ها فرصتمؤثر در استفاده از  يهاكار راه
است كه شامل  يدرس يزير نامهمحصول بر يدرس برنامه

  به يريادگيو  ياددهي يها تيسلسله فعال كي يده سازمان
و  ها رندهيادگيمطلوب در رفتار  راتييتغ جاديا منظور
 صي) و تشخ15(است راتييتغ نيتحقق ا زانيم يابيارزش

آن مطرح  يگام طراح نيعنوان اول  به يآموزش يازهاين
ن كيفيت و اثربخشي باال برد منظور  به .)16(گردد يم

درسي بايد از  يها درسي، طراحي برنامه يها برنامه
  ).17(نيازسنجي آموزشي آغاز شود

پركاربرد در آموزش است كه  يها از مقوله يكي يازسنجين
و با توجه به  رديپذ يمختلف انجام م يدر سطوح و الگوها

در  ينيكارآفر ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع تأثيرو  تياهم
نمودن  نيكه به دنبال كارآفر ييهاكار راهامعه و توسعه ج

. آموزش و توسعه آن از گردد يم جاديافراد در جامعه ا
درس كار  يزير بر برنامه دياست. لذا تأك گذارتأثير عوامل

 نيا يزير شده و برنامه تر بيش انيدانشجو يبرا ينيآفر
 يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يدرس از سو

مطالعه  ني). هدف از ا18قرارگرفته است( ديمورد تأك
دانشگاه علوم  انيدانشجو يبرا ينيدرس كارآفر يازسنجين

  است. يپزشك
  

  ها روش
است كه در سال  يو كاربرد يفيمطالعه از نوع توص نيا

شده   اصفهان انجام يدر دانشگاه علوم پزشك 93-1392
بخش اول شامل  سه بخش است. رندهياست و در برگ

در  ينيكارآفر يمطالعه رئوس مطالب آموزش مرور متون،
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 نيمند بد هدفبه صورت داخل و خارج  يها دانشگاه
داخل كشور كه  1 پيت يها : دانشگاهدانجام ش بيترت
 نيانتخاب برتر زيو ن باشند يم ينيدرس كارآفر يدارا

با استفاده از  كه ينيكارآفر ينهيزم در ايدن يها دانشگاه
در  "university"و Entrepreneurship" يها دواژهيكل

جستجو  نيانجام شد. در ا Google يموتور جستجو
كه  ديانتخاب گرد www.entreprenuership.com تيسا
 ينيكارآفر ي نهيها را درزم دانشگاه نيبرتر تيسا نيا

 نيا تيو سپس با مراجعه به سا دينما يم يمعرف انهيسال
در آن  ينيمرتبط با كارآفر يها مطالب آموزش دانشگاه
مطالعه قرار گرفت. بخش دوم شامل  ها مورد دانشگاه

وزارت  92برتر سال  نانينفر از كارآفر 10مصاحبه با 
 قيورود به تحق اريبود كه مع يتعاون كار و رفاه اجتماع

 يو درمان يآنها با علوم بهداشت ينينوع كارآفر ارتباط
 برتر نانيكارآفر تيسا قيها از طر آن ييبود و شناسا

 دينفر از اسات 6مصاحبه با  نيانجام شد. همچن يمل
 سيواسطه تدر اصفهان كه به يدانشگاه علوم پزشك

 ريخود (مد يشغل گاهيجا ايو  ينيبا كارآفر مرتبطدروس 
 نينو يها يآور فن ريارتباط با صنعت دانشگاه، مد

 ها نمونه نيداشتند. انتخاب ا ييمقوله آشنا نيدانشگاه) با ا
 مهيها ن مصاحبه نيدف انجام شد. ابر ه يمبتن

 كي يضرور يها يو در خصوص توانمند افتهيساختار
  .افراد بود نيا دگاهياز د نيكارآفر

 شگفتياستخراج شده به شرح پ يها يبا استفاده از توانمند
داخل و خارج از  يها دانشگاه يو رئوس مطالب آموزش

 در سه يآموزش يازهايمشتمل بر ن يا كشور پرسشنامه
 يو نگرش هيگو 23با  يمهارت ه،يگو 40با  يشناخت طهيح

 زنفر ا 4پرسشنامه توسط  ييشد. روا هيته هيگو 12
مستقر در  يآموزش ريزي برنامه تيريمد نيمتخصص

آن با  ياييو پا تأييددانشگاه  يمركز توسعه آموزش پزشك
 از نفر 10با استفاده از نظر  SPSS-13 افزار نرماستفاده از 
معادل  كرونباخ يو روش آلفا كارآفريني متخصصين

78/0=α ديمحاسبه گرد .  

الزم است  يلي(خ نهيگز 4 كرتيل اسيبا مق هيهر گو يبرا
 ستينمره، الزم ن 2نمره، خوب است  3نمره، الزم است  4
  نمره)در نظر گرفته شد.  1

درس  يها ازين يبند تيلووو ا نييسوم به منظور تع بخش
 يدلف كياز تكن ا كسب و كارب ييو آشنا ينيكارآفر
اول  بخشمنظور پرسشنامه حاصل از  نيبد .شد استفاده

دانشكده  علمي هيأت ينفر از اعضا 30 يو دوم برا
 وميكنسرس ندهينما به عنواندانشگاه تهران ( ينيكارآفر
 دينفر از اسات 3) و رانيدر كشور ا ينيكارآفر يجهان

خصص و واسطه ته اصفهان (ب يدانشگاه علوم پزشك
 گاهيو جا ينيمطالب مرتبط با كارآفر سيتجربه تدر

آوري  ارسال و جمع كيپست الكترون قي) از طريشغل
اخذ  طهيدر هر ح بندي تيلووانتخاب و ا ي. مبناديگرد

 كيدر مرحله اول تكن لقبو اريمع به عنوان 4و  3نمره 
جهت تكرار  اريمع به عنوان زين 2و 3 نيو اعداد ب يدلف
به تكرار مرحله دوم  ازين ج،يكه با توجه به نتابود  يدلف
  شد. ليتحل يفيبا استفاده آمار توص ها افتهيبود.  يدلف
  

  نتايج
بخش اول مطالعه شامل مطالعه رئوس  حاصل از جينتا

با كسب و كار در  ييو آشنا ينيكارآفر يمطالب آموزش
عنوان  49داخل و خارج از كشور شامل  يها دانشگاه
 ينيمهارت و دانش كارآفر شيافزا يستادر را يآموزش
 نيكارآفر كي يضرور يها يستگيبخش دوم شا بود. در

 يستگيشا 79 ينيكارآفر نهيافراد برتر در زم دگاهياز د
 نييتع نيتر و همچن . جهت انتخاب مناسبدياستخراج گرد

استخراج شده در بخش اول و دوم، در  نيعناو تيلووا
 ينيدرس كارآفر ينجازسيتحقق هدف پژوهش ن يراستا
انجام  نيمتخصص از ينظرخواه با كسب و كار ييو آشنا

  شد. 
پرسشنامه  30پرسشنامه ارسال شده  33مجموع  از

بر اساس  ها ازيكه پس از مرتب نمودن ن ديگردآوري  جمع
نمره با استفاده از  نيتر كمبه  نيتر بيشنمرات كسب شده از 
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استخراج  يشناخت طهيدر ح يآموزش ازين Excel، 24افزار نرم
  . )1(جدولديگرد

  
 درس كار آفريني )يشناخت طهي(ح يآموزش يها ازين: 1جدول 

  يكسب شده در مرحله اول دلف ازيبا توجه به امت

يف
رد

  

 امتياز   )شناختي( حيطه دانش

 4 ي كارآفريني ها معماري شبكه 1

 4 خالقيت و ابتكار 2

 4 يده سازمانمديريت و  3

 4 شيابي ايدهنحوه ارز  4

 4 كننده كاالهاي نظام سالمت و مشكالت مصرفهانياز 5

 4 مديريت پروژه  6

 4  ي كارآفرينيها اصول و تكنيك 7

 4  ايده سازي 8
 4 مديريت نوآوري و خلق تكنولوژي 9

 4 در كاركنندهي مصرفها و باورها ارزش كارگيريبه 10
 4  تفكر انتقادي  11
 9/3  مسألهحل 12
 9/3 گذاري در كسب و كار  تسياس 13
 54/3 مديريت استراتژيك 14

 54/3 فنون بازاريابي  15

 54/3 ومديريت منابع موجود تأميننحوه 16

حوزه سالمت در حيطهي بازارها و محدوديت هاويژگي 17
 تخصص فرد

54/3 

 54/3 قوانين حاكم بر نظام سالمت 18

 54/3 رمان در حيطه تخصص فردي بهداشت و دها استاندارد 19

 54/3  ر يابياي بازهاسيستم 20

 36/3 گذار بر كارآفرين و كارآفرينيعوامل اجتماعي تأثير 21

 18/3  ها آناليز داده 22

 09/3 مديريت خطر 23
 09/3 ي جستجو در اينترنتهاروش  24

  
در  ازياختصاص داده شده به هر ن ازيبا توجه به امت

 تيخالق ،ينيكارآفر يها شبكه يمعمار ،يتشناخ طهيح
 ده،يا يابيارزش ،يده سازمانو  تيريو ابتكار، مد

نظام سالمت  يكاالها كنندگان و مشكالت مصرف ازهاين
 يها كياصول و تكن نيپروژه و همچن تيريو مد
 يها و باور ها ارزش كارگيري به ،سازي دهيا ،ينيكارآفر
 يو تفكر انتقاد ينوآور تيريدر كار، مد كننده مصرف

   بود. تياولو نيتر بيش يدارا
بر اساس  يمهارت طهيدر ح ها ازياز مرتب نمودن ن پس

 ازين 6نمره  نيتر كمبه  نيتر بيشنمرات كسب شده از 
  .)2(جدول دياستخراج گرد طهيح نيدر ا ياول آموزش

  
با  درس كار آفريني )يمهارت طهي(ح يآموزش يازهاين :2جدول

  يكسب شده در مرحله اول دلف زايتوجه به امت

ف 
ردي

 

 امتياز    )مهارتي( حيطه حركتي

 4 ي كارآفرينيها ري تكنيكبه كارگي 1

 4 ي اقتصادي كار آفرين ها ارائه طرح 2

 4 تجاري سازي ايده  3

 4 ي كارآفريني ها ارزيابي فرصت 4

 63/3 توانايي خلق محصوالت و خدمات جديد 5

 63/3 ه ثمر رساندن يك ايده تدوين يك طرح براي ب 6

  
 كارگيري بهدر حيطه مهارتي از ديدگاه متخصصين 

ي اقتصادي ها ي كارآفريني، ارائه طرحها تكنيك
ي ها فرصتايده و ارزيابي  سازي تجاري ،كارآفرين

  . ين امتياز بودتر بيشكارآفريني داراي 
نياز شناختي و  بررسي در حيطه نگرش نيز به همان ترتيب

بر اساس  ها انجام شد كه پس از مرتب نمودن نياز مهارتي
نياز اول آموزشي در حيطه نگرشي  5 كدامنمره هر 

  نشان داده شده است. 3استخراج كه در جدول 
  

با  درس كار آفريني )يعاطف طهي(ح يآموزش يها ازين :3جدول 
  يكسب شده در مرحله اول دلف ازيتوجه به امت

ف 
ردي

  

 امتياز  حيطه نگرشي

  81/3 هاي افزايش اعتماد به نفسروش 1
 81/3 درك اهميت كارآفريني در ايجاد كسب و كار مستقل  2

 81/3  ي ايجاد انگيزه در ارائه افكار نوهاروش 3

 81/3 ي ايجاد اشتياق در نوآوري در حيطه تخصص فرد هاروش 4

 81/3 ي تيمي هاايجاد نگرش مثبت در انجام كار 5
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  بحث
در  ينيرت آموزش كارآفروو ضر تيه اهمبا توجه ب

دانشگاه، مطالعه حاضر تالش نمود با استفاده از تجارب 
خارج و داخل و نظرات افراد صاحب  يها دانشگاه ريسا

 ييو آشنا ينيدرس كارآفر يازسنجيبه ن ،نظر و با تجربه
پژوهش انجام شده در درنتايج  با كسب و كار بپردازد.

كارآفريني در برنامه  ندآسيب شناسي فراي يراستا
 شده است كه ذكر ،ي تحصيلي دانشگاهيها درسي رشته

انتظار مي رود اين كه با توجه به  ينيدر آموزش كارآفر
ي كارآفريني را فرا ها مهارت دانشجويان مفاهيم، نگرش و 

بايد مطابق با اصول و مباني نظري آموزش  بگيرند،
 يراب يمطلوبوبرنامه درسي  باشدموجود در اين زمينه 

به منظور آموزش موثر  ).19(طراحي شود شانيا
 يآموزش يازهايتالش نمود تا ن يستيبا ،ينيكارآفر
شود.  ييشناسا ينيكارآفر نهيدر زم انيدانشجو

متناسب با  يآموزش يها شود برنامه مي باعث يازسنجين
  ). 20(باشد انيدانشجو يواقع يازهاين

و  ينيكارآفر ي، مبانحاضر يسنج ازين جيبا توجه به نتا
و مهارت  سازي دهيو ا يشناخت طهيدر ح تيريمد يمبان

 ازويامت نيتر بيش يدارا يمهارت طهيدر ح يخلق تكنولوژ
 يدر بررس يزديصبغ  كه يطور همانند بود تيلووادر

 در يارائه درس كارآفرين يها و روش يآموزش يمحتوا
دانشگاه  ييك برنامه مناسب برا يشنهادو پ ها دانشگاه
 ياز اصول و مبان يخواجه نصيرالدين طوس يصنعت
آن  ليو تبد دهيا كيدر ارائه  ريفراگ يو توانمند ينيكارآفر

 يمحتوا نيتر ياصل به عنوان يطرح تجار كيبه  دهيا
و همكارانش در  يصفر كنيل ؛)21(نام برده است يدرس

ماده  ينيكارآفر يها مهارت آموزش و  يسنج ازين
 نيتر كم يو حسابدار ازيامت نيتر بيشباطات ارت يآموزش

به  جيتفاوت در نتا ني). ا22(را كسب نموده است ازيامت
 نيو همچن يسنج ازيمتفاوت ن يها استفاده از روش ليدل

محدود به  يصفر قيجامعه مورد پژوهش است كه درتحق
  بوده است. يرشته علوم انسان

 زيت ناطالعا يو فناور ينيكارآفر يها شبكه يمعمار
 ينيكه حس طور  همان بودند ييباال تيلووو ا ازيامت يدارا
 يساختريز ينيدر مقاله خود با عنوان كارآفر يلرگان

از  جزيياطالعات را  يدر هزاره سوم، فناور يضرور
مهم  جزيي و توسعه آن را شرفتيدانسته و پ ينيكارآفر

  ).1(نموده است انيب ينيد كاال و كارآفريدر خدمت تول
 ياعتماد به نفس دارا جاديا يها نگرش روش طهيحدر 
بوده  ينيكارآفر نيگاه متخصصدياز د ازيامت نيتر بيش
از اعتماد به نفس  )Shobhit Sethشتز ( تيكه سوب است

 نيكارآفر كي يبرا ياصل يژگياز ده و يكي به عنوان
  ).23(كند مي اديموفق 

اصول و  يشناخت طهيشده در ح نييجمله موارد تع از
در  ينيكارآفر يها كياست كه از تكن ينيكارآفر يها كيتكن

كسب و كار  يجوهره راه انداز به عنوان يمتون علم
است كه  ي). معقول و منطق19و11گردد( مي انيمستقل ب

كسب و كار مستقل و اشتغال  يراه انداز يفرد برا كي
مسلط  ينيكارآفر يها كيو تكن ها مهارت بر  يستيبا ييزا

ابزار  نياز ا ييبه خود كفا دنيرس يراستا باشد و در
شده  انيب زينگرش ن طهيموضوع در ح نياستفاده كند. ا

 مطالعه نيحاصل از مرحله دوم ا جياست و باتوجه به نتا
نگرش از جمله موارد با  طهيدر ح ينيكارآفر تيدرك اهم

  شده است. انيب تياهم
 تيولوو ا تيمطالعه اهم نيكه در ا يگريد يآموزش ازين

و ابتكار است كه  تيدارد خالق يشناخت طهيدر ح ييباال
از  رانيدر پژوهش در دانشگاه علم و صنعت ا يضرغام
و  تيخالق زانيم نيب يو مثبت يارتباط معنادار قو وجود

كند.  مي در افراد صحبت ينوآور يريبه كارگ زهيانگ
بودن افراد  نيدر كارآفر يعامل مهم يآورو نو تيخالق

فرد  ياصل يها يژگياز و زين يمتون علم است و در
  ).24(است و ابتكار فرد تيخالق نيكارآفر

 ازين جيحاضر با نتا يسنج ازين جينتا يكل ينگاه با
 اري) بس25و21(ها دانشگاه ريانجام شده در سا يها يسنج

انجام  يها پژوهش تر بيشبا  آن تفاوت ،مطابقت دارد
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در  ينيكارآفر يسنجازيو ن ريزي برنامه يگرفته در راستا
 است مختلف طهيبه سه ح يبند ميتقس گريد يها دانشگاه

  ندارد. يشده تفاوت چندان نييتع يها ازين كنيل
به  گريگردد در مطالعات د مي شنهاديپ جيتوجه به نتا با

 يبرا ينيتحت عنوان كارآفر يدرس ريزي برنامه
 ايپرداخته شود و  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
 النيالتحص جهت توانمند نمودن فارغ يها دوره
  گردد. ريزي برنامه
 ليقب نيمطالعات از ا ريمطالعه نسبت به سا نيقوت ا نقطه

انجام شده است استفاده از چند  گريد يها كه در دانشگاه
بوده است كه با مرور  يسنج ازيخرده مطالعه در انجام ن

اد و افر نيو استفاده از نظر متخصص يمنابع اطالعات
  انجام شده است. نهيزم نيشاخص در ا

  
  گيري نتيجه

 آنچه گفت بايد با توجه به نتايج نياز سنجي اين پژوهش
 مطالعه اين در نگرش و مهارتي شناختي، حيطه سه در

ه آموخت دانش يك اصلي ي آموزشيها شده نياز مشخص
مجهز به دانش و مهارت كارآفريني و همچنين انگيزه وي 

خالء  ها در واقع اين نياز. كار موفق استدر ايجاد كسب و 
التحصيالن كه فاقد كارآيي الزم  آموزشي موجود در فارغ

 را نشان ،اندازي كسب و كار مناسب هستند در راه
 فرد نمودن كارآفرين در آموزشي يها نياز اين دهد. مي

 ريزي برنامه يعني دارد؛اي  سازنده و اهميت پر نقش
 اين كسب در فرد راه كه پذيرد انجاماي  گونه به بايستي
 هموارتر وي در انگيزه و شوق ايجاد با ها مهارت  و دانش
  .گردد

  
  قدرداني

بر خود الزم مي دانند كه از كليه عزيزاني كه  نويسندگان
گوي  يا از طريق ايميل پاسخ در جلسات مصاحبه و

همچنين اساتيد محترمي كه ما را از نظرات  مابودند و
  مودند تشكر و قدرداني نمايند. مند ن خود بهره
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Need Assessment of the Course “Entrepreneurship and 
Familiarization with Business” in Isfahan University of Medical 

Sciences 
 

Nikoo Yamani1, Mahdieh Mousavi2, Fariba Haghani3 
 

Abstract 
 
Introduction: Entrepreneurs are the driving force behind the progress and economic growth of a society. 
The first step in developing entrepreneurship in universities is planning and performing an entrepreneurship 
need assessment. Therefore, the purpose of this study was to perform a need assessment of the course 
“entrepreneurship and familiarization with business”. 
Methods: This descriptive cross-sectional research consisted of three parts. The first part; reviewing the 
literature and the topics of the entrepreneurship course in universities; the second part consisted of 
interviews with entrepreneurship experts and preparing a list of educational needs in terms of knowledge, 
skill and attitude in the form of a questionnaire; and in the third part, the Delphi technique and a survey of 
experts’ opinions were carried out to confirm the needs. Data were analyzed by means of descriptive 
statistics. 
Results: Forty-nine educational topics as and 79 competences were found in the first and the second parts 
respectively. The third part including the Delphi technique led to 35 educational needs in three areas of 
knowledge (24), skills (6) and attitudes (5). 
Conclusion: Given the educational needs of the entrepreneurship course, it is suggested that the 
curriculum of the course “entrepreneurship and familiarization with business” in medical universities 
should be planned according to these needs, thereby taking an effective step toward promoting the economy 
and empowering the graduates. 
 
Keywords: Educational Need, need assessment, entrepreneurship, ability, curriculum. 
 
 
Addresses: 
1. Associated Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Email: yamani@edc.mui.ac.ir 
2. MS Student , Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan University 

of Medical Sciences. , Isfahan, Iran. Email: mahdiehmousavi@yahoo.com 
3. () Associate Professor, Department of Medical Education, Medical Education Research Center, Isfahan 

University of Medical Science, Isfahan, Iran. Email: Email: haghani@edc.mui.ac.ir 


