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  چكيده
ضرورت  كيامروزه به عنوان  ينيكارآفر. است ديتطابق افراد با عصر جد يبرا يو خالق مقوله مهم نانهيداشتن عملكرد كارآفر: مقدمه

 نيلذا ا .است ينيكارآفر يها يژگياز و انيدانشجو يبرخوردار زيدر حوزه سالمت ن ينيتوسعه كارآفر يو شرط الزم برا دهيمطرح گرد
  .انجام شد يدانشگاه علوم پزشك يرشته دندانپزشك انيدانشجو نيهاي كارآفريني در ب ويژگي بيپژوهش با هدف ارزيا

بابل  يدانشگاه علوم پزشك يرشته دندانپزشك يدوره تخصص انيدانشجو) نفر 82( هيكل يبر رو مقطعي– يفيمطالعه توص نيا: ها روش
ميل به موفقيت، ميل : با پنج ويژگي(ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد جامع كارآفريني . انجام شد 91 -92 يليتحص مساليدر ن

 t و آزمون يفيها از آمار توص براي تجزيه و تحليل داده .تحمل ابهام و مركز كنترل بود، )عزم و اراده ذيري،پ به استقالل، خالقيت، ريسك
  .استفاده شده است

به  انيپذيري، ويژگي عزم و اراده، تحمل ابهام دانشجو ميل به استقالل، خالقيت، ريسك ت،يميانگين خصوصيت ميل به موفق: نتايج
در . و باالتر از حد ميانگين نظري ابزار بود 47/25±25/1، 24/8±95/1، 22/9±13/2، 13/9±25/2، 38/4±35/1، 5/9±87/2 بيترت
استاندارد  نيانگاز مي) 64/41±82/3( انيبه دست آمده در خصوص مركز كنترل دانشجو نيانگيداد م مركز كنترل، نتايج نشان  ردمو
)40=µ (فاوتپذيري ت موفقيت، ميل به استقالل، خالقيت و ريسكهاي ميل به  ويژگيدو جنس از نظر بين  .تر بود بيش تيخصوص نيا 

  .هاي عزم و اراده، تحمل ابهام و مركز كنترل تفاوت معناداري مشاهده شد اما در ويژگي شت؛معناداري وجود ندا
دانشگاه  يندانپزشكد انيبالقوه دانشجو يگر آمادگ نمايان يبه طور كل ينيكارآفر يها يژگيباالتر از حد متوسط و نيانگيم: گيري نتيجه

ها مورد  همه مؤلفه تيتقو ينيآموزش كارآفر يها حال الزم است كه در برنامه نيبا ا. شدن است نيبابل در جهت كارآفر يعلوم پزشك
  .رديتوجه قرار گ

  
  ريسك پذيري خالقيت، ي،دندانپزشك ،هاي كارآفريني، دانشجو ويژگي: هاي كليدي واژه
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است كه  يبه حد راتييتنوع و سرعت تغ. و توسعه است
با  يبه منظور هماهنگ نيخالق و كارآفر يروهايداشتن ن

. است يفراوان تياهم يو تحوالت نو، دارا راتييتغ نيا
نه مقوله و خالقا نانهيداشتن عملكرد كارآفر ن،يبرابنا
لذا مبحث . است ديتطابق افراد با عصر جد يبرا يمهم

چند  ياجتماع يها چالش نيتر از مهم يكيبه  ينيكارآفر
به  شرفتهيپ يگشته و در اكثر كشورها ليدهه گذشته تبد

  ).1(است دهيضرورت مطرح گرد كيعنوان 
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 ستمياست كه از اواخر قرن ب يموضوع مهم ينيكارآفر
جهان قرار گرفته  يكشورها يمورد توجه محافل آموزش

از كلمه  )entrepreneurship(ينيواژه كارآفر. است
در  .متعهد شدن نشات گرفته است يبه معنا يفرانسو

 ليم رتجان استوا لهيبه وس 1848 در سال يسيزبان انگل
كامل و جامع  فياز تعار يكي). 2(ترجمه شد ينيبه كارآفر

ارائه شده ) Shumpeter( تريتوسط شومپ ينيكارآفر
توسعه  يتئور"در كتاب خود با عنوان يو. است

و اختراع تفاوت قائل  يمفهوم واژه نوآور نيب "ياقتصاد
اختراع  يپذير را استفاده از خطر يشده است و نوآور

به نظر . داند مي يخدمت تجار ايمحصول  كي جاديا يبرا
. تقاضاست ادجيثروت و ا يعامل اصل يورنوآ يو

هستند كه با  يمالكان اي رانيمد نانيكارآفر نيبنابرا
از اختراع  يتجار -يديواحد تول كي يانداز راه

  ).2(كنند مي يبردار بهره
نظر متخصصان تحقق فرآيند كارآفريني به دست  به

گيرد كه ميل شديدي به كاميابي دارند  افرادي صورت مي
پذيري از  اراده، خالقيت، ريسك وو سخت كوشي، عزم 

ها و امتيازات اين افراد در مقايسه با افراد  جمله ويژگي
در گذشته پژوهشگران بر اين اعتقاد . ديگر جامعه است

شود و  با فرد متولد مي .ها ارثي است بودند كه اين ويژگي
اما نتايج تحقيقات  ؛توان كارآفرينان را پرورش داد نمي

ها از طريق  رآفريني همانند ديگر حرفهدهد كه كا نشان مي
هاي آموزشي و نظام آموزشي خاص مبتني بر  برنامه

 انيدانشجو ).3(يابد مطالعه رفتاري و تجربي، پرورش مي
نيز به نوبه خود نيازمند آگاهي كامل از كارآفريني هستند 

هاي آموزش و گسترش خصوصيات  و با كسب تكنيك
الت سكون و يكنواختي بود از ح اهندمورد نظر قادر خو

  . درآيند
 شيتر كشورها افزا همانند بيش زيدر كشور ما ن

رشته سبب  نيآموختگان ا و دانش يپزشك يها دانشكده
 نيپزشكان شده و خود موجب كاهش درآمد ا شيافزا

جهت  اقيامر اشت نيا. است دهيگروه از افراد جامعه گرد

 جينتا .داده است شيزارا اف يبه رشته دندانپزشك شيگرا
رشته  انيدانشجو يمطالعات انجام شده بر رو

از نگرش  يحاك 1391در سال  رازيدر ش يدندانپزشك
خود بوده  يشغل ندهينسبت به آ انياكثر دانشجو يمنف

 ندهينسبت به آ ينگران يبرا يمتعدد ليدال چنين هم. است
 يها دانشكده جاديآن جمله، ا كه از داشتند يشغل

است كه موجب  تلفمخ يمتعدد در شهرها يدندانپزشك
 يريگ چشم شيرشته افزا نيا انيآن شده تا تعداد دانشجو

پزشكان متصور بوده  ياي كه برا ندهيرو، آ نياز ا .ابدي
قرار  زين يدندانپزشك النيالتحص فارغ يرو شيپ نكيا

بزرگ كشور تراكم  يدر شهرها زيهم اكنون ن. دارد
كاهش  رسد دندانپزشك كامالً محسوس است و به نظر مي

سبب افت درآمد دندانپزشكان با سابقه و مراجعه  ماريب
 ياز طرف. تر شده است به دندانپزشكان جوان مارانيكم ب

كه به ي، در رشته دندانپزشك تيدخالت افراد فاقد صالح
 يها تيفياقد ككه ف(شان  تر بودن ارائه خدمات ارزان ليدل

 يتر بيش مارانيب) است يو بهداشت يالزم چه از نظر عمل
بر خالف دندانپزشكان،  .، نيز وجود داردكنند جلب مي را

 ديرا محدود نما دخالت اين افراد كه بتواند مؤثري راه كار
انجام آنها را ندارند  تيكه صالح ييها و از ارائه درمان

امر سبب گشته تا  نيا. وجود ندارد ،دينما يريجلوگ
بر سر راه دندانپزشكان به وجود  يتر مشكالت افزون

   ).4(ديآ
در نظام ارائه خدمات و  ،ينپزشكي دندا از آنجا كه حرفه

 يديكل گاهيسالمت دهان و دندان جامعه نقش و جا يارتقا
موضوع و اين كه سابقه سنجش  تيدارد و با توجه به اهم

در  يدندانپزشك انيدر دانشجو ينيكارآفر يها مؤلفه
برآمد تا چند  اين پژوهش درصدد نشد، افتيكشور ما 

 انيكارآفريني در ميان دانشجو هويژگي مهم در زمين
بابل را مورد بررسي  يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك
قابل ذكر است كه در ارتباط با پژوهش حاضر،  .قرار دهد

در  يدندانپزشك انيتاكنون پژوهشي بر روي دانشجو
انجام گرفته  يها پژوهش .نشده است منتشرداخل كشور 
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 زياز كشور ن خارج در داخل و يعلوم پزشك نهيدر زم
 نهيكه در زم يقاتيبه تحق نجايمحدود بوده، لذا در ا اريبس

علوم  انيدانشجو نيدر ب ينيكارآفر يها يژگيو يچگونگ
  .شود در خارج انجام شده اشاره مي يپزشك

، در پژوهش )Philips & Garman(و همكاران  لپسيف
بر  ينيكارآفر يها خود در خصوص تأثير آموزش برنامه

 جهينت ي،نينسبت به كارآفر يپزشك انينگرش دانشجو
كنترل  يژگيو يكه دارا يانيدانشجو هيگرفتند كه در كل

ها نگرش  برنامه نيهستند، پس از شركت در ا يدرون
  ).5(شود مي جاديا ينيفرآنسبت به كار يتر مثبت
 & Weeks(و همكاران  كسيكه و يگريپژوهش د در

Wienberger(، انيدانشجو ينيكارآفر هيروح يبه بررس 
 نينشان داد كه ب جيپرداختند، نتا نيكارآفر يپزشك

و  نيكارآفر انيدانشجو تيبه موفق ازيو ن يپذير سكير
  ).6(تفاوت وجود دارد نيكارآفر ريغ انيدانشجو

انجام شده كه  نهيزم نيدر ا زين يداخل يها پژوهش يبرخ
همكاران است كه  و ادتيها پژوهش س از جمله آن

 انيدانشجو ينيكارآفر هيروح زانيبا موضوع م يپژوهش
نشان  جينتا. اصفهان انجام دادند يدانشگاه علوم پزشك

در  انيدانشجو ينيكارآفر هيروح نيانگيداد كه م
و  يكنترل درون ،يطلب استقالل ،يطلب تيموفق يها مؤلفه
 يها بود، اما در مؤلفه نيانگيباالتر از حد م تيخالق

  ).7(بود نيانگيتر از حد م نييپا يپذير سكير
به  ازين ت،يبه موفق ازين صهيخص چهارو همكاران،  زماني

 انيرا در دانشجو يپذير قدرت، رقابت و مخاطره
 رازيدانشگاه ش يمختلف دانشكده كشاورز يها رشته
 نيب يمطالعه تفاوت معنادار نيا جينتا. ندكرد يبررس

  ).8(گوناگون نشان نداد يها رشته انيدانشجو
 يها يژگيو زانيممورد  درو همكاران،  نيروئ يبررس
 يدانشگاه آزاد اسالم يواحدها انيدانشجو ينيكارآفر

ميل  ت،يبه موفق ليم يها مؤلفه نشان داد استان مازندران
تحمل  و پذيري، عزم و اراده، به استقالل، خالقيت، ريسك

 نيهمچن .تر از سطح مطلوب بود نييپا انيجوابهام دانش

 ت،يبه موفق ليم يژگيجنس در ودو  نيب يتفاوت معنادار
عزم  يژگيدر و نبود، اما يپذير سكير ت،ياستقالل، خالق

  ).9(و اراده، مركز كنترل و تحمل ابهام تفاوت معنادار بود
 يها تيو همكاران، قابل يبدر يها افتهبر اساس ي

 نهيدر زم دانشگاه اصفهان انيدانشجو ينيكارآفر
از  تيو خالق شرفتيپ زهيانگ ،يكنترل درون ،يطلب استقالل
از متوسط  يپذير سكياما نمرات ر ،باالتر بود نيانگيحد م

نشان داد كه  نيچن هم .تر بود نييپا ارينمره مع
 ينيكارآفر يها يژگيدر پرورش و يدانشگاه يها آموزش
  ).10(مؤثر نبوده است انيدانشجو

 ران،ينظران بهداشت و درمان ا صاحب دهيبه عق بنا
 يها دارندگان حرفه يبرا ياديز ينيكارآفر يها نهيزم

از  ياديكه تعداد ز يزمان. وجود دارد يدرمان ،يبهداشت
 رانيپزشكان، پرستاران، ماماها، دندانپزشكان و مد

در انتظار اشتغال به كار  يدرمان يخدمات بهداشت
 ياز راه كارها يكيتواند به عنوان  مي ينياند، كارآفر مانده
و  زانير و برنامه رانيدر دستور كار مد يجد
علوم  يها ان دانشگاهگذاران حوزه بهداشت و درم استيس

در  ينيكارآفر تيباتوجه به اهم ).11(رديقرار گ يپزشك
پژوهش با هدف ارزيابي  نيحوزه بهداشت و درمان ا

 يدندانپزشك انيشجودان نيهاي كارآفريني در ب ويژگي
  .بابل انجام شد يدانشگاه علوم پزشك

  
  ها روش

انجام گرفته  يمقطع -پژوهش حاضر به روش توصيفي
دوره  دستيار انيدانشجو يي آمار جامعه. است

بابل  يدانشگاه علوم پزشك يرشته دندانپزشك يتخصص
 يدندانپزشك انيدانشجو هينمونه پژوهش شامل كل .بودند
انتخاب . نفر بود 82 شامل 91-92 يليسال تحصميدر ن
دانشگاه علوم  زشها با مراجعه به حوزه آمو نمونه
دوره دستيار  انيدانشجو ستياخذ لبابل و  يپزشك

پژوهشگران . انجام شد يرشته دندانپزشك يتخصص
پژوهش، نحوه  تيدر مورد ماه يحاتيضمن ارائه توض
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 يها پرسشنامه ،ييگو و روش پاسخ انيمشاركت دانشجو
 .قرار دادند انيدانشجو اريشده را در اخت ميتنظ

را در حضور  رتبطسه پرسشنامه م انيدانشجو
اطالعات موردنظر در همان  .نمودند ليپژوهشگران تكم

آوري اطالعات و  به منظور جمع .ديگرد يآور جلسه جمع
هاي كارآفريني از سه  هاي مورد نياز درباره ويژگي داده

  :پرسشنامه استفاده شد
پرسشنامه تحمل ابهام . 2پرسشنامه جامع كارآفريني . 1
  .پرسشنامه مركز كنترل. 3

جامع كارآفريني از پرسشنامه استاندارد شده  پرسشنامه
هند  ينيكه توسط مؤسسه توسعه كارآفر يالملل نيب

پرسشنامه  نيا ييشده گرفته شده است و روا يطراح
 نيهمچن. مؤسسه مورد تأييد قرار گرفته است نيتوسط ا

توسط  يمشابه  در پژوهش شده و يساز يابزار بوم نيا
 نيا). 12(استفاده قرار گرفته است مورد انو همكار يزال

هاي  گويه است كه از مجموع ويژگي 54پرسشنامه داراي 
مهم كارآفريني پنج ويژگي تمايل به استقالل، تمايل به 

پذيري و عزم و اراده را مورد  موفقيت، خالقيت، ريسك
ها به جز نياز  هر يك از اين ويژگي. دهد ارزيابي قرار مي

براي . گويه دارند 12دارد،  هيگو 6استقالل كه  به
هاي شخصيتي فرد  اگر سؤالي با ويژگي، دهي اسخپ

انطباق داشته باشد گزينه بله و در غير اين صورت گزينه 
گذاري آن به  نمره. نمايد نامه انتخاب مي خير را در پاسخ

از  نيميشكل صفر و يك است اما با اين تفاوت كه در 
پاسخ براي نيمي ديگر يك نمره و در » بله«سؤاالت پاسخ 

در نظر گرفته  نيانگيم. گردد يك نمره منظور مي» خير«
به استقالل  لي، م)µ=9( تيبه موفق ليم يژگيو يشده برا

)4=µ(تيبه خالق لي، م )8=µ(، يپذير سكيبه ر ليم 
)8=µ( عزم و اراده ،)8=µ (نمره  دو سوم از كسب .است

 براي. دارا استگر آن است كه فرد، آن ويژگي را  نمايان
كرونباخ  ياز آزمون آلفا يريگ سنجش اعتبار ابزار اندازه

بر اساس روش مذكور و به كمك . استفاده شده است
برآورد  72/0اعتبار پرسشنامه  SPSS-15افزار  نرم

  .است يقابل قبول ييايپا بيكه ضر ديگرد
اين پرسشنامه استاندارد براي : مركز كنترل پرسشنامه

نترل طراحي شده و داراي ده سؤال با تعيين مركز ك
 ، تام، مخالفمكامالً مخالف(اي هفت گزينه كرتيل اسيمق
 يلي، خم، موافقمموافق يندارم، تاحد يمخالفم، نظر يحد

گفته  يها نهيگز بيگذاري آن به ترت است كه نمره )مموافق
هاي  اما در سؤال است، 7و6و5و4و3و2و1شده 

صورت عكس انجام گذاري به  اين نمره 10و8و7و3
 بيترت نيمحاسبه نمرات حداقل و حداكثر به ا. گردد مي

باشد به  40است كه اگر مجموع امتيازات فرد باالتر از 
گرا بودن است و اگر مجموع امتيازات فرد  معني درون

. گرا بودن است برون دهنده باشد نشان ددتر از اين ع پايين
 82/0كرونباخ  يپرسشنامه توسط محاسبه آلفا نيپايايي ا

 زيپرسشنامه ن ييروا نييتع يبرا. به دست آمد
از  يتعداد يبه همراه اهداف پژوهش برا هيپرسشنامه اول

اعمال  يشنهادينظران ارسال شد و اصالحات پ صاحب
  .گرديد

 16پرسشنامه تحمل ابهام داراي : تحمل ابهام پرسشنامه
 كامالً مخالف، كمي مخالف، كمي( اي سؤال چهارگزينه

 4و3و2و1گذاري به ترتيب  نمرهبا ) موافق و كامالً موافق
براي مشخص شدن اين ويژگي چنانچه مجموع . است

 15و13و11و9و7و5و4و2در سؤاالت  آمدهنمره به دست 
عالقگي نسبت به مسائل مبهم  باشد بيانگر بي 24باالتر از 

از كتاب صمد آقايي كه يكي از هر سه پرسشنامه . است
رود گرفته  فريني در ايران به شمار ميمتخصصان كارآ

پرسشنامه توسط محاسبه آلفاي  نيپايايي ا). 13(شد
 ييروا نييتع يبرا .به دست آمد 84/0 برابركرونباخ 

به همراه اهداف پژوهش  هيپرسشنامه اول زيپرسشنامه ن
نظران ارسال و اصالحات  از صاحب يتعداد يبرا
  .اعمال شد شانيا يشنهاديپ

آوري  از جمع پس ،ها و تحليل دادهجهت تجزيه 
 SPSS-15افزار ها و تعيين نمره هر فرد، از نرم پرسشنامه

هاي  گروه t ار،آزمونيو انحراف مع نيانگيمحاسبه مبراي 
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 يها از مؤلفه كيهر نيانگيم سهيمستقل جهت مقا
 ومذكر  انيدر دو گروه دانشجو ينيكارآفر يها يژگيو

 كي هر ازيامت نيانگيم سهيجهت مقا يك گروهت tمؤنث، 
 ي با ميانگين نظري استاندارد پرسشنامهنياز مؤلفه كارآفر

  .استفاده شده است
  

  نتايج
 60 تيمخدوش، در نها يها پس از حذف پرسشنامه

 يبه عنوان نمونه آمار) يده پاسخ% 17/73(پرسشنامه 

كننده در اين  نفر شركت 60از مجموع .شد فتهپذير  پژوهش
) درصد37( نفر مرد 22و) درصد63(زن نفر  38پژوهش، 

  .بودند
 يها يژگينمره و نيانگيم سهيحاصل از مقا جينتا 1جدول 
استاندارد نشان  نيانگيرا با نمره م انيدانشجو ينيكارآفر

 يدهنده آن است كه تمام ها نشان افتهي. دهد مي
 ت،يخالق ، استقالل،تيبه موفق ليم اتيخصوص

عزم و اراده، تحمل ابهام، مركز كنترل  ،يپذير سكير
  . استاندارد بوده است نيانگيباالتر از م انيدانشجو

  
با استفاده از آزمون تي تك  استاندارد نيانگيبا م يدندانپزشك انيدانشجو ينيكارآفر يها يژگينمره و نيانگيم سهيمقا .1جدول

  گروهي

P T 
  انحراف معيارميانگين و

 ي مورد پژوهشها واحد

ميانگين نمره
 استاندارد

  ويژگي

 ميل به موفقيت 9 87/2±5/9 58/12 0001/0

 ميل به استقالل 4 35/1±38/4 21/17 0001/0

  ميل به خالقيت 8 25/2±13/9 83/12 0001/0
 ميل به ريسك پذيري 8 13/2±22/9 11/13 0001/0

 ارادهعزم 8 95/1±24/8 56/4 0001/0

 تحمل ابهام 24 25/1±47/25 92/21 0001/0

 مركز كنترل 40 82/3±64/41 25/8 0001/0

  
  هاي كارآفريني بر حسب جنس مقايسه ميانگين نمرات مؤلفه :2جدول 

P T ويژگي دانشجويان مذكر دانشجويان مونث 

 ميل به موفقيت 22/1±54/7 42/1±21/7 65/0 58/0

 ميل به استقالل 99/0±34/2 79/0±81/2 22/1 19/0

 ميل به خالقيت 28/1±24/6 64/1±43/6 17/0 62/0

 ميل به ريسك پذيري 94/1±91/6 22/1±41/6 75/1 85/0

 عزم واراده 49/1±61/8 0/1±3/7 66/2 0/ 008

 تحمل ابهام 25/1±56/22 01/1±34/21 55/2 02/0

 مركز كنترل 08/2±1/41 11/3±2/44 -20/2 01/0

  
در دو  ينيكارآفر يژگينمره و نيانگيم سهيبه منظور مقا

مستقل استفاده شد كه  tجنس مذكر و مؤنث، از آزمون 
به  ليم ت،يبه موفق ليم يها ويژگي نينشان داد ب جينتا

دختر  نيب يپذير سكير يژگيو و تيبه خالق لياستقالل، م

 هاي يژگياما در و. وجود ندارد يو پسر تفاوت معنادار
و مركز ) =02/0p( تحمل ابهام ؛)=008/0p( ارادهعزم و 
دختر و پسر تفاوت مشاهده شده  نيب) =01/0P(كنترل 

تحمل ابهام در دو  يژگيبه و ينگاه با .معنادار بوده است



  و همكاران جهاني مهينس  انيهاي كارآفريني دانشجو ارزيابي ويژگي
 

 http://ijme.mui.ac.ir )4(13؛ 1392تير / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  418

هم . تر است زنان كم در يژگيو نيكه ا ميابي جنس در مي
 است تر عزم و اراده در مردان بيش نيانگينمره م نيچن

  ).2جدول (
  

  بحث
 ينيمختلف كارآفر يها گي ويژ يپژوهش به بررس نيا

دانشگاه  يدندانپزشك يدوره تخصصدستيار  انيدانشجو
نتايج به دست آمده . بابل پرداخته است يعلوم پزشك

 ت،يحاكي از آن است كه ميانگين خصوصيت ميل به موفق
و  پذيري، ويژگي عزم ميل به استقالل، خالقيت، ريسك

باالتر از ميانگيني است كه  انياراده، تحمل ابهام دانشجو
ها مشخص  استاندارد براي اين ويژگي يها در پرسشنامه

 ريانجام شده در سا يها پژوهش يها افتهي .اند شده
مشابه  جيداخل كشور نشان دهنده نتا نيكشورها و همچن

به دست آمده از  يها افتهيبه طور نمونه . است يتمتفاو اي
نشان ) (Garman&Philipsو جرمن  پسيليمطالعه ف

 انيدر دانشجو ينيكارآفر يها يژگيو يدهنده نمره باال
كه  يدر حال. مطالعه حاضر مشابهت دارد جيو با نتا) 5(بود
) Weinberger&Weeks(نبرگريو و كسيپژوهش و جينتا

و  نيروئ جينتا نيو همچن) 6(يپزشك انيدانشجو يبر رو
 نظرشوندگان از  ضعف اكثر آزمون مؤيد )9(همكاران
ها و  شباهت نيا لياز دال يكي ديشا. فوق بود اتيخصوص
و  يآموزش يها طيتفاوت در مح ليها به دل تفاوت

با توجه به . باشد انيدانشجو يآموزش يها وهيش
توسط گفت، هرچند نمره كسب شده  شيپ هاي گزارش
با  يدر حدود هنجار است، ول ،يدندانپزشك انيدانشجو

 ا،يدن يها دانشكده ريگزارش شده از سا يها توجه به نمره
آموزش  يها به برنامه يشتريقت بو ديمسؤوالن با

 قيتلف. ها اختصاص دهند در دانشگاه ينيكارآفر
 ينيكارآفر يها در آموزش يو عمل يتئور يها آموزش

 يها بر رو ياز نوآور ياريبس رايز ،دارد تياهم اريبس
موجب  مسأله نيا. عمل تأكيد دارند قياز طر يريادگي

شده و موجبات  يو عمل يتئور يها وهيش زمان هم قيتلف

  .آورد بهتر را فراهم مي يريادگي
جنس دو  نيپژوهش حاضرنشان داد تفاوت ب يها افتهي

 يريپذ سكيو ر تيبه استقالل، خالق ليم يژگيدر و
 يژگيدر و زنان و مردان نياما تفاوت ب. ستيمعنادار ن

كه  عزم و اراده، تحمل ابهام و مركز كنترل معنادار است،
به نظر . مشابهت دارد) 9(و همكاران نيبا پژوهش روئ

از زنان  شترياست كه مردان ب نيا ليالاز د يكيرسد  مي
 نانياي كه كارآفر ها را به گونه استفاده از فرصت ييتوانا

عالقه  همچنين مردانباشند و از آن برخوردارند، دارا مي
و  ييشناسا يالزم برا ييتوانا به مسائل مبهم دارند و

را دارند و با آن  افتهيمبهم و ساخت ن يها تيوضع ليتحل
تفاوت كه  نيالبته ا. كنند ينم داي برخور شهيكل وهيبه ش

 ديست شاتر ا نييپا انيها نسبت به آقا عزم و اراده خانم
در  شهيتواند ر مي يدور از انتظار نباشد و به نوع يليخ

 جينتا نيهمچن. جامعه ما داشته باشد يمسائل فرهنگ
مركز  ياز مردان دارا شترياست كه زنان ب نياز ا يحاك

توانند  هستند و مي ريپذ تيهستند و مسؤول يكنترل درون
  .ندينما يريگ ميسرنوشت خود تصم يبرا

ي اين پژوهش تعداد كم ها ترين محدوديت يكي از مهم
دهي به پرسشنامه است  و پايين بودن نرخ پاسخ ها نمونه

رسد در تعميم نتايج به جامعه بايد احتياط  مي كه به نظر
 ييگو پاسخ يرغبت برا اي زهيفقدان انگ يطور كل به. شود

نوع  نيا جياز مشكالت را يقاتيتحق يها به پرسشنامه
 نيا يها افتهيبا توجه به  تيدر نها. است ها پژوهش

آموزش  ي،آموزش زانير شود برنامه مي شنهاديپژوهش پ
مقاطع  هيرا در كل انيبه دانشجو ينيكارآفر يها دوره
توسعه  يالزم برا يها نهيزم تا رنديدر نظر بگ يليتحص
 يها كارگاه يبرگزار. گردد جاديا انيدر دانشجو ينيكارآفر
در  ينيكارآفر زهيانگ جاديمتنوع جهت امتعدد و  يآموزش
 يدانشگاه ليالتحص فارغ نانيدعوت از كارآفر، انيدانشجو

و فرستادن  ،انيبه دانشجو ينيجهت آموزش كارآفر
 يكسب تجارب عمل يبرا ينيكارآفر راكزبه م انيدانشجو
  .شود مي شنهاديپ زين يواقع طيدر شرا
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  گيري نتيجه
به  ينيكارآفر يها يژگيباالتر از حد متوسط و نيانگيم

 انيبالقوه دانشجو يگر آمادگ نمايان يطور كل
بابل در جهت  يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك

حال الزم است كه در  نيبا ا. شدن است نيكارآفر
ها مورد  همه مؤلفه تيتقو ينيآموزش كارآفر يها برنامه

 يگردد به دانش نظر مي شنهاديلذا پ. رديتوجه قرار گ
و  ينيكارآفر ييتوانا ،كسب و كار يها مهارت ان،يدانشجو

ها بتوانند در مواجهه با  هم اضافه گردد تا آن تيخالق
العمل مناسب  نشده بازار كار، عكس ينيب شيپ يها تيموقع

خود  بيرا نص راتييتغ نياز ا يتر نشان داده و سهم بيش
  .و جامعه كنند

  
  منابع

1. Van Damk, Schipper M, Runhaar P. Developing a competency- based frame work for teachers 
entrepreneurial behavior. Teaching and Teacher Education. 2010; 26(4): 965-71. 

2. Guo KL. Entrepreneurship management inhealt service: anintegrative model. J Health Hum Serv Adm. 
2006; 28(4): 504-30. 

3. Khanka SS. Entrepreneurial Development. New Delhi: Chand and Company ltd; 2003. 
4. Hedayati Z, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh S.[Attitudes of shiraz Dental Students toward Their 

Discipline and Future Career].Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(3); 176-182.[Persian] 
5. PhilipsF, GarmanAN.Barriers to entrepreneurship in health care organization. J Health Hum Serv Adm. 

2006; 28(4); 472-84. 
6. Weinberger S, Weeks W. Evolution in health care business. J Health Care Finance. 2004; 31(2): 53-61. 
7. Siadat A, Sadat Rezazadeh S, Babri H. [Entrepreneurship Morale among Students at Isfahan University of 

Medical Sciences].Iranian Journal of Medical Education. 2012; 12(7): 527-536.[Persian] 
8. ZamaniGh,Sharifzadeh M.[ RoohyeyeKarafarinidardaneshjooyaneKeshavarzi : 

motaleeyemoredyedaneshgahe shiraz]. Iranian Journal of Agriculture Science. 2006; 2(2):107-15. 
[Persian]. 

9. Roeen H,alizadeh R,faraji A. [Evaluation of Entrepreneurship Characteristics of Students of Azad Islamic 
University, Mazandaran province][Research projects].Babol : Azad University of Babol (Sama); 
2007.[Persian] 

10.BadriE, liaghatdarMJ,Abedi MR, Jafari E. [A Survey of Entrepreneurship Capabilities of Isfahan 
University Students].Quarterly	journal	of	Research	and	Planning	in	Higher	Education.	2006; 12(2): 
73-90.[Persian].	

11. Baratimarnani A, Tourani S, Gohari MR, Zahiri M. [ Amoozeshe Karafarini dar daneshgahhaye oloom 
Pezeshki: rahkari baraye Parvareshe Karafarinane nezame salamat]. Homaye salamat Journal. 2008; 
5(26): 1-6. [Persian]. 

12. Zali MR, Madhoshi M, kordnaeij A.[Arzyabye moshakhasehhaye Karafarini daneshjoyan: mored 
motaleh: daneshgah mazandaran]. Human Sciences Modars. 2007; 3: 81-113.[Persian] 

13. SamadAghaei J.[Sazmanhaye karafarin]. Tehran:	Public	Management	Training	Center; 2003.[Persian]	
 



042  /2013: 13(5)  Iranian Journal of Medical Education http://ijme.mui.ac.ir   

Evaluation of Entrepreneurship Attributes in Dental Students at 
Babol Medical University 

 
Nasimeh Jahani1, Azadeh Alaghmand2, Seyyed Hossein Mirjood3 

 
Abstract 
 
Introduction: Having entrepreneurial and innovative performance is an important issue for individual’s 
adaption to the new era. Nowadays, entrepreneurship is a necessity, and adequacy of students’ 
entrepreneurial attributes is a prerequisite for entrepreneurship development in health care. This research 
was conducted with the aim of evaluating entrepreneurship attributes in dentistry students at Babol Medical 
University. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was performed on all 82 postgraduate dentistry students at 
Babol Medical University in 2012-2013. Research tool was three comprehensive standard entrepreneurship 
questionnaires (with five themes: tendency to be successful, tendency to be independent, creativity, risk-
taking, determination), ambiguity tolerance and locus of control. For data analysis, descriptive statistics, 
and T-test were used. 
Results: Result indicates that the mean scores of tendency to be successful, tendency to be independent, 
creativity, risk-taking, and determination and also students’ ambiguity tolerance were 9.5±2.87, 4.38±1.35, 
9.13±2.25, 9.22±2.13, 8.24±1.95, 25.47±1.25, 41.64±3.82, respectively, and they were higher than the 
theoretical mean. Concerning the locus of control, result shows that (the mean obtained regarding students’ 
locus of control was 41.64±3.82) it was higher than the standard mean for this attribute (μ=40). Moreover, 
result indicates that there was no significant difference between genders in tendency to be successful, 
tendency to be independent, creativity, and risk-taking. But in determination, ambiguity tolerance, and locus 
of control, a significant difference was observed between genders. 
Conclusion: The high mean of entrepreneurship attributes (over theoretical mean) generally represents 
dentistry students’ potential readiness towards being entrepreneurs. However, it is necessary to improve the 
entrepreneurship training program by paying appropriate attention to all the components. 
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