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Abstract 
Introduction: To succeed in today's world, one has to adapt to a reality called change. The recent study is 
aimed to present the formation pattern of entrepreneurial managers' mental models in Mashhad educational 
hospitals. 
Methods: This research is applied in terms of the purpose and conditions of the type of exploratory research 
method used with the qualitative-quantitative approach. In the first stage of the qualitative approach, the 
statistical population consisted of 12 academic experts and hospital managers who participated in theoretical 
saturation through non-random sampling and snowball methods. Initial data were collected through 
qualitative content analysis and interviews with experts and were selected and categorized using the fuzzy 
Delphi method and questionnaire tool. Also, in the second step, a quantitative approach was used to 
determine the causal relationships between the dimensions of entrepreneurial managers' mental models 
from the views of 225 hospital managers selected based on Morgan's table by stratified random sampling. At 
this stage, the data were collected by field method and questionnaire tool and analyzed by Demetel method. 
Results: The results show that the sociological variable with the most value (1.10) as the most influential, 
the skill variable with the value (-0.52) as the second most influential variable and personality (-0.52) have 
the least influence on the other variables. The variables associated with each respectively of impact were for 
the sociological, educational system, social incentives and role model. For the skill, success need, internal 
control center, predictive power, risk-taking, the tendency to creativity and innovation and for the 
personality, negotiation power, team building skill, planning ability, business management, decision-making 
power as the most critical parameters. The predictive power as the most effective and tendency towards 
creativity and innovation as the most influential variable were on other variables. 
Conclusions: Considering the findings of the study, nurturing entrepreneurial managers, and making 
proper use of human resources in Mashhad hospitals, it is recommended to identify profitable opportunities 
and make appropriate decisions by the managers of hospitals in Mashhad. 
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 مقاله پژوهشی           نشریه پژوهش پرستاری ایران

 یهامارستانیدر ب نیکارآفر رانیمد یذهن یهامدل یریگشکل یارائه الگو

 شهر مشهد یآموزش
 

  3 یعی، روح اله سم 2 یمیابراه دی، عبدالحم ،*1 یخزاع ترایم
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 رانیا ،تهران،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یگروه بازرگان ت،یریدانشکده مد ار،یدانش ۲
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 ۲0/۱۱/۱۳98 تاریخ پذیرش مقاله:   ۲۱/۱0/۱۳98 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
شکل  یداد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگو قیتطب رییبه نام تغ یتیخود را با واقع دیامروز، با یایدر دن تیبه موفق یابیدست یبرا مقدمه:

 .باشدیشهر مشهد م یآموزش یهامارستانیدر ب نیکار آفر رانیمد یذهن یهامدل یریگ
-یفیک هختیآم کردیبا رو یبکارگرفته شده از نوع اکتشاف قیو به لحاظ نوع روش تحق یاز لحاظ هدف کاربرد قیتحق نیا روش کار:

 رانیو مد ینفر از خبرگان دانشگاه ۱۲شامل  یانجام شده است جامعه آمار یفیک کردی. در مرحله اول که با روباشدیم یکم
کت داشتند، مشار یتا حصول به اشباع نظر یگلوله برف وهی)هدفمند( و ش یرتصادفیغ یریبوده است که به روش نمونه گ هامارستانیب

نامه و ابزار پرسش یفاز یو با استفاده از روش دلف یو مصاحبه با خبرگان جمع آور یفیک یمحتوا لیروش تحل قیراز ط هیاول یهاداده
 روابط نییانجام گرفته است جهت تع یکم کردیکه با رو ومدر مرحله د نی. همچندندیگرد یمذکور انتخاب و دسته بند یهاداده
که بر اساس جدول مورگان و با روش  هامارستانیب رانینفر از مد ۲۲5از نظرات  نیکارآفر رانیمد یذهن یهاابعاد مدل نیب یعل

ار و ابز یدانیاز روش م ستفادهها با امرحله داده نیاست. در ا دهیانتخاب شده بودند، استفاده گرد یاطبقه یتصادف یرینمونه گ
 اند.قرار گرفته لیو تحل هیمورد تجز متلیو با روش د یپرسشنامه جمع آور

با  یمهارت ریمتغ ن،یرگذارتری( به عنوان تأث۱.۱0مقدار ) نیشتریبا ب یجامعه شناخت ریکه متغ دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا ها:یافته
مرتبط با  یرهایدارند. متغ رهایمتغ ریسا یرا رو یرگذاری( حداقل تأث-0.5۲) تیو شخص رگذاریتأث ریمتغ نی( دوم-0.5۲کسب مقدار )

 ت،یبه موفق ازین ؛یمهارت ینقش، برا یو الگو یاجتماع یهامشوق ،ینظام آموزش ؛یجامعه شناخت یبرا یرگذاریتأث بیبه ترت کیهر 
 ،یساز میقدرت مذاکره، مهارت ت ت؛یشخص یو برا یو نوآور تیبه خالق شیگرا ،یریپذ سکیر ،ینیب شیقدرت پ ،یکانون کنترل درون

به  ینیب شیعوامل مورد توجه قرار گرفتند. قدرت پ نیبه عنوان مهمتر یریگ میکسب و کار، قدرت تصم تیریمد ،یزیبرنامه ر ییتوانا
 بودند. رهایمتغ ریسا یرو ریمتغ نیرگذارتریبه عنوان تأث یو نوآور تیبه خالق شیو گرا نیرتریرپذیعنوان تأث

 یهاتانمارسیموجود در ب یاز منابع انسان حیو امکان استفاده صح نیکارآفر رانیپژوهش پرورش مد یهاافتهیبا توجه به  نتیجه گیری:
 یهامارستانیب یدرمان یهادر بخش نیکارآفر رانیمناسب توسط مد یهامیسودآور و اتخاذ تصم یهافرصت ییسطح شهر مشهد؛ شناسا

 .گرددیم شنهادیشهر مشهد پ

 یذهن یهامدل ن،یکارآفر رانیمد ،ینیکارآفر ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

 توانندنمی که نیستند کسانی ۲۱ قرن سوادانبی گویدمی تافلر الوین

 کهنه هایهآموخت توانندنمی که هستند کسانی بلکه بنویسند و بخوانند

 دریافتی اطالعات کیف و کم. [۱]بیاموزند  دوباره و بریزند دور را

 تأثیر تحت افراد درواقع. باشدیم هاآن ادراک تأثیر-تحت مدیران،

. دهندمی وسوسمت هاواقعیت از شاندریافتی اطالعات به خود، ادراک

یم هدهمشا که است واقعیتی از وی تفسیر و تعبیر اساس بر فرد رفتار

 یتواقع خود نه و واقعیت، از او ادراک مبنای بر شخص رفتار یعنی ،کند

 نندکمی ادراک که را واقعیتی که اندغافل نکته این از افراد اغلب. است

 اهیگ-بنابراین است؛ متفاوت کنند،می ادراک دیگران که واقعیتی با

شود می هاآن پیرامون قضایای دقیق و درست فهم مانع افراد ادراک
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 بنایم بر مدیران شناخت تأثیر بررسی به مندعالقه محققان امروزه. [۲]

 به را خود توجه و هستند هاآن هایگیریتصمیم بر ادراکی فرایند

 چنین عبارتی به. اندداده اختصاص مدیران ذهنی هایمدل بررسی

 آورندمی حساببه سازمانی تحول و تغییر فرایند مقدمه را شناختی

 ینا نیازمند تغییر، به مدیران درک چگونگی فهم برای بنابراین ؛[۳]

 و درون دنیای ذهن، در مدیر یک چگونه که کنیم کشف که هستیم

 جزئیات( باید و) تواندمی محقق یک. [4]سازد می را سازمانش محیط

 هازیرساخت به مربوط که هاییسؤال پرسیدن با را ذهنی مدل

 توانمی را ذهنی هایمدل بنابراین ؛[۱]کند  مشخص باشند،می

 معنی برای را هاآن مدیران، که کرد تعریف «واقعیت» از بازنمایی

. ددهنمی قرار مورداستفاده شده، دریافت اطالعاتی عالئم به بخشیدن

 که گویندمی هامدل این که است این ذهنی هایمدل بررسی مزیت

 دیرانم عملکرد و گیریتصمیم فرایند بر یافته، تعبیر اطالعات   چطور

کند می محدود را شدهگرفته نظر در هایحلراه مجموعه و گذاردمی اثر

 یرانمد ذهنی هایمدل میابیدر که شودمی ترپیچیده وقتی مسئله. [5]

 یواقع رخدادهای از مدیران تعبیر نوع ن،ایشا شناختی مبنای عنوانبه

 تیح مختلف مدیران نظر از مشابه، محرکی بنابراین کند؛می تعیین را

 خواهد تعبیر متفاوت کامالً صورتبه سازمان، یک در عضویت باوجود

 آید،می حساببه تصمیم فرایند در کننده مداخله علّی روابط. [6]یافت 

 حوزه. [7]دارد  قرار مدیران ذهن در بلکه ندارد وجود واقعیت در ضرورتاً 

 موضوع به توجه با اما است، گسترده بسیار مدیران ذهنی هایمدل اثر

 یمترس را فرایندکارآفرینی و ذهنی هایمدل ارتباط توانمی پژوهش این

 خالق تفکر هایروش از یکی ۱970 سال در اسمیت نظر طبق بر. کرد

است  کارآفرینان ذهنی مدل شناخت کارآفرینی، جهت نو هایایده و

 که اجتماعاتی در را عمل نهایتاً  و تفسیر مدیران، ذهنی هایمدل. [8]

 تحت پژوهشی .[9]دهند می شکل هستند، معروف تفسیری جماعت به

 مدیران ذهنی هایمدل گیریشکل بر مؤثر عوامل شناسایی عنوان

 نتایج. است شده پرداخته( مشهد شهر شهرداری سازمان موردمطالعه)

 ،فردی هایویژگی) ابعاد تمامی تأثیرگذاری تائید دهندهنشان حاصل

 ری،نگآینده تحول، به اعتقاد قانونمندی، ذهنی، سوابق پذیری،ریسک

 همچنین و است مدیران ذهنی هایمدل بر( ذهنی توانایی

 میانگین نتریپایین تحول، به اعتقاد و میانگین باالترین پذیری،ریسک

 عنوان تحت پژوهشی ۱۳9۳ سال در پورشعبان. [۱0]باشد می دارا را

 بین رابطه بر روانشناختی هایویژگی گریمیانجی نقش بررسی

 کوچک هایبنگاه و اصناف در کارآفرینان عملکرد و ذهنی هایچارچوب

 دلم که است این از حاکی آمدهدستبه نتایج. داد انجام بابل شهرستان

 ایهویژگی عامل اما گذارد،می تأثیر هاآن عملکرد بر کارآفرینان ذهنی

کند  ایفا را میانجی نقش رابطه این در تواندنمی کارآفرین شخصیتی

 عوامل عنوان با تحقیقی در ،۱۳9۲ سال در همکاران و زاده اصغر. [۱۱]

 بررسی به اطالعات، تحلیل در ذهنی هایمدل سازیفعال بر مؤثر

 ایجنت. پرداختند اطالعات تحلیل فرایند بر تأثیرگذار ذهنی هایمدل

 در را مؤثر عوامل توانمی که داد نشان آماری وتحلیلتجزیه از حاصل

 ذهنی، سوابق گر،تحلیل شخصیتی هایویژگی کلی ٔ  طبقه چهار

 بندیطبقه فیزیولوژیکی -حسی موانع نیز و اطالعات ٔ  حوزه پیچیدگی

 عنوان تحت پژوهشی در ،۲0۱6 سال در همکاران و یانگ. [۱۲]کرد 

 زا که عملکرد با گروهی ذهنی هایمدل هایویژگی بین رابطه بررسی

 هایدلم تغییر که دریافتند شد انجام کیفی و تجربی مطالعه یک طریق

 میراندا. [۱۳]گذارد می معناداری تأثیر هاشرکت مالی عملکرد بر ذهنی،

 ذهنی هایمدل تأثیر مطالعه به ،۲0۱4 سال در ملو لوپز و اولیویرا د 

 برزیل کشور بلوهوریزونته خالق اقتصاد بر کارآفرینان فرهنگی

 کارآفرین ذهنی هایمدل ابعاد که داد نشان پژوهش نتایج .پرداختند

 سبک بر شود،می اطالق کارآفرینان فردی هایبرداشت و رفتارها به که

 هب پژوهش این در هاآن. اندبوده تأثیرگذار هاشرکت این خالق اقتصاد

 دیافتن دست فرهنگی عرصه کارآفرینان ذهنی هایمدل مختلف ابعاد

 ود،ش گوشزد اینکه از قبل کار انجام وظیفه احساس از اندبوده عبارت که

 هب بودن امیدوار شغلی، پیشرفت به توجه خود، شغل به عالقه و عشق

 پذیر،مسئولیت وقفه،بی تالش گروهی، کار به توجه گرا،تجربه آینده،

 زندگی مادی، هایموفقیت کسب مداوم، یادگیری شادمان، متعهد،

. [۱4]سرخوردگی  احساس عدم روحانی، و معنوی معقول، و خوب

 و هافعالیت ها،بیمارستان بخصوص درمانی و بهداشتی هایسازمان

 یماران،ب معموالً  که مشتریان به متعددی غیرمستقیم و مستقیم خدمات

 طی هافعالیت این. دهندمی ارائه هستند، دانشجویان و آنها هایخانواده

 این درنهایت تا گیرندمی انجام راستا هم ولی مجزا فرایندهایی

 بهداشتی خدمات ارائه همانا که خود رسالت و اهداف به را هاسازمان

 است بدیهی. دهند سوق است، جامعه به پژوهشی و آموزشی درمانی،

 ان،بیمار تعداد افزایش علت به بایستمی اقدامات این تعداد و نوع که

 و نوع در چشمگیر تغییرات هدف، هایگروه انتظارات و نیازها افزایش

 در تغییر علت به( هابیماری الگوی در تغییر) شایع هایبیماری شدت

 زایشاف امور، شدن تخصصی زندگی، به امید سن افزایش زندگی، سبک

 هاییتکنولوژ کارگیریبه و ابداع پزشکی، علوم التحصیالنفارغ تعداد

 ذینفعان، سایر و مشتریان رضایت افزایش برای ترمهم همه از و نوین

 یابند؛ ارتقا یا و جایگزین حذف، تغییرات، با متناسب و مستمر صورتبه

 رماند و بهداشت بخش مدیران و گذارانسیاست اکثر اینکه وجود با ولی

 اما دارند، اذعان بخش این در کارآفرینی ضرورت و اهمیت بر ایران

 موانع و مشکالت و شده،پرداخته مقوله این به کمتر تاکنون متأسفانه

 زا مختلفی رویکردهای پیشین، مطالعات. دارد قرار آن مسیر در زیادی

 یریگ شکل برمؤثر  عوامل تبیین عموماً و کارآفرینان فردی یهایژگیو

 با کهاند داده قرار مطالعه مورد را کارآفرین مدیران ذهنی ییهامدل

 ذهنی یهامدل به توجه که گردید مشخصها آن از هریک مطالعه

 یک به پرداختن بنابراین است؛ شده واقع غفلت مورد کارآفرینان

 دینمایم ضروری و نو اقدامی خصوص این در منسجم علمی پژوهش

 این با. است نشده پرداخته آن به خارجی و داخلی یهاپژوهش در که

 مدیران ذهنی یهامدل گیری شکل الگوی طراحی پژوهش این دیدگاه،

 دنبال به و دینمایم ارائه را مشهد شهر یهامارستانیب در کارآفرین

 :باشدیم زیرسؤاالت  به پاسخ

 یدولت آموزشی یهامارستانیب کارآفریندر مدیران ذهنی یهامدل ابعاد

 است؟ کدام محتوا تحلیل رویکرد با مشهد شهر خصوصی و

 یاهمارستانیب در کارآفرین مدیران ذهنی یهامدل ابعاد بندی اولویت

 بکهش تحلیل فرایند رویکرد با مشهد شهر خصوصی و دولتی آموزشی

 است؟ چگونه

 مدلسازی رویکرد با کارآفرین مدیران ذهنی یهامدل ابعاد بندی سطح

 است؟ چگونه تفسیری -ساختاری
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 کارروش

 تحقیق روش نوع لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ از تحقیق این

. باشدیم کمی-کیفی آمیخته رویکرد با اکتشافی نوع از شده بکارگرفته

 شامل آماری جامعه است شده انجام کیفی رویکرد با که اول مرحله در

 هب که است بوده هابیمارستان مدیران و دانشگاهی خبرگان از نفر ۱۲

 صولح تا برفی گلوله شیوه و( هدفمند) یرتصادفیغ گیری نمونه روش

 طریق از اولیهها داده مرحله این در داشتند، مشارکت نظری اشباع به

 با و آوری جمع خبرگان با مصاحبه و کیفی محتوای تحلیل روش

 انتخاب مذکور یهاداده پرسشنامه ابزار و فازی دلفی روش از استفاده

 کمی رویکرد با که دوم مرحله در همچنین. گردیدند بندی دسته و

 ذهنی های-مدل ابعاد بین علی روابط تعیین جهت است گرفته انجام

 هایبیمارستان هابیمارستان رانیمد از ۲۲5 نظرات از کارآفرین مدیران

 گیری نمونه روش با و مورگان جدول اساس بر که مشهد شهر آموزشی

 نای در. است گردیده استفاده بودند، شده انتخاب یاطبقه تصادفی

 آوری جمع پرسشنامه ابزار و میدانی روش از استفاده باها داده مرحله

 اند.گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد دیمتل روش با و

 کمیته از اخالق هیدییتأ اخذ شامل مطالعه این در اخالقی مالحظات

 با 4/۱0/۱۳98 مورخ کتول آباد علی واحد اسالمی آزاد دانشگاه اخالق

 کنندگان شرکت از کتبی آگاهانه نامه رضایت اخذ، ۳4۲۳۲ اخالق کد

 اجازه و هاافتهی انتشار در نامی بی و محرامانگی رعایت و پژوهش در

 .بود مطالعه از ازادانه خروج

 هایافته

 ذهنی یهامدل شده شناسایی اولیه یهاشاخص دهنده نشان ۱ جدول

یم بیان را فازی دلفی روش اساس بر معیار انتخاب و کارآفرین مدیران

 .کند

 

 تحقیق این نتایج اساس بر اهمیت ترتیب به فازی دلفی روش اساس بر معیار انتخاب .1جدول 

  ریمتغ تیوضع یداریمعن رتبه ییپاسخگودرصد  یهندس نیانگیم ابعاد

 قبول      یشناختجامعه

 قبول 8۲/۱0 ۱ 97 ۳7/8 79/5 یآموزش نظام

 قبول 48/۱0 ۲ 96 56/8 98/4 یاجتماع یهامشوق

 قبول ۳5/9 ۳ 9۲ ۲۳/8 67/5 نقش یالگو

 مردود ۱8/5 4 88 7۲/8 ۳8/4 یتیشخص یهاارزش

 قبول      تیشخص

 قبول 44/۱0 ۱ 95 05/9 48/5 ینیبشیپ قدرت

 قبول 4۱/۱0 ۲ 8۱ 77/8 66/5 یکنترل درون کانون

 قبول 68/9 ۳ 89 97/8 ۱6/5 یریپذسکیر

 قبول ۳6/9 4 87 07/9 89/4 تیبه موفق ازین

 قبول 09/9 5 88 ۳4/9 6۳/4 یو نوآور تیبه خالق شیگرا

 مردود ۱0/6 6 9۱ 89/7 48/4 یطلباستقالل

 مردود 69/4 7 87 4۲/8 60/4 ابهام تحمل

 قبول      یمهارت

 قبول 6۱/۱4 ۱ 87 69/9 94/5 یریگمیتصم قدرت

 قبول 90/۱۱ ۲ 94 56/9 5۲/6 مذاکره قدرت

 قبول ۳6/۱۱ ۳ 87 ۱8/9 ۳۱/5 وکارکسب تیریمد

 قبول 94/۱0 4 9۲ 58/9 8۳/5 یزیربرنامه توان

 قبول 88/۱0 5 9۳ ۳4/9 ۱8/5 یساز میت مهارت

 مردود 76/۳ 7 9۳ 56/5 5۲/۳ یروابط انسان یبرقرار

 مردود 79/۱ 7 9۲ ۱549۳ 00/4 یارتباط فرد یهامهارت

 

 

 تحقیق نتایج به توجه با اهمیت ترتیب به شدن بندیدرجه و رتبه مستقیم، روابط بر حاکم نسبی شدت .2جدول 

  رتبه تیدرجه اهم (C) یمهارت (B) تیشخص (A) یشناختجامعه 

 ̂ M ×S= M ۱  ۳7/0 46/0 00/0 4۲/0 تیشخص

  ۲ ۳4/0 ۳9/0 57/0 00/0 یشناختجامعه

  ۳ ۲9/0 00/0 4۳/0 ۳۳/0 یمهارت

 

 

 تحقیق نتایج به توجه با معکوس ماتریس .3جدول 

  (C) یمهارت (B) تیشخص (A) یشناختجامعه 

 1-(I – M) ۲9/۲ 6۱/۲ 84/۲ یشناختجامعه

  68/۲ ۱7/۲ 79/۱ یمهارت

  ۱9/۲ 09/۳ 0۱/۲ تیشخص

 

 



 و همکاران یخزاع
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 تحقیق نتایج به توجه با اهمیت ترتیب به شدن بندیدرجه و رتبه غیرمستقیم، و مستقیم روابط از موجود نسبی شدت .4جدول 

 یرگذاریرتبه تأث R + D R - D (R)جمع  یمهارت تیشخص یشناختجامعه 

 ۱ ۱0/۱ ۳7/۱۲ 74/6 ۲9/۲ 6۱/۲ 84/۱ یشناختجامعه

 ۲ -5۲/0 80/۱۱ 64/5 68/۱ ۱7/۲ 79/۱ یمهارت

 ۳ -58/0 ۱4/۱۳ ۲8/6 ۱9/۲ 09/۲ 0۱/۲ تیشخص

     6۳/5 86/6 ۱6/6 (D) جمع

 

 داریمعنی ستون میانگین از آستانه حد مقدار ۱ جدول به توجه با

 هایارزش: ابعاد گفت توانمی که است؛ آمدهدستبه 94/8 مقدار

 و انسانی روابط برقراری ابهام،-تحمل طلبی،استقالل شخصیتی،

 آستانه حد از کمترها آن معناداری مقدار چون فردی، ارتباط هایمهارت

 دارمق اینکه به توجه با ابعاد سایر و شد خواهند حذف باشد،-می( 94/8)

 .شد خواهند انتخاب باشد،می آستانه حد از بیشتر هاآن معناداری

 ژوهشپ دقیق و مهم یهاگام از یکدیگر، بر متغیر تأثیر شدت تعیین 

 میزان و هامؤلفه بین روابط دیمتل تکنیک از استفاده با. است شدهانجام

 ایهپرسشنام منظور بدین گردید تعیین یکدیگر برها مؤلفه ریتأث

 رب متغیرها تأثیر شدت به نسبت خبرگان قضاوت آن طی و طراحی

 در عناصر تأثیر شدت پژوهش، این در. شد واقع سؤال مورد یکدیگر

 منظوربه. است شدهواقع سؤال مورد( 4) تا( 0) صفر از امتیازدهی قالب

 هایمدل گیریشکل الگوی برای مؤثر کلیدی عامل سه ها،داده تحلیل

 در است شدهاشاره هاآن به ۱ جدول در که کارآفرین مدیران ذهنی

 .است شدهداده نمایش( C و A، B) نماد با ۲ جدول

. ستا شده ایجاد مستقیم ماتریس خبرگان نظر از استفاده با ابتدا در 

 آمدهدستبه خبرگان همه نظرات حسابی میانگین کمک با ماتریس این

 کردن نرمالیزه برای S مقدار و شده نرمال ماتریس سپس است؛

 ندفرآی شده، نرمالیز ماتریس هایتوان از استفاده با. است آمدهدستبه

( ۳ جدول) غیرمستقیم و( ۲ جدول) مستقیم روابط ماتریس ایجاد

 .است شدهانجام

 و فردی کل مجموع محاسبه غیرمستقیم، و مستقیم روابط ماتریس در

 شدهگزارش 4 جدول در که آمدهدستبه زیر روابط از استفاده با ستون

یم عوامل سایر بر عامل یک که است اثراتی مجموع R مقدار. است

 D مقدار برعکس، و دهدیم نشان راها شدت مجموع عمالً و گذارد

 همین بر .ردیپذیم عامل یک که است اثراتی مجموع دهنده نمایش

 ۱ شکل در DEMATEL خروجی براساس آمده دست به مدل اساس

 .گرددمی ارائه

 
 DEMATEL خروجی اساس بر آمده دست به مدل .1شکل 

 باشد، R-D مقدار بیشترین دارای که متغیری پژوهش، نتایج اساس بر

 بیشترین( A) شناختیجامعه متغیر لذا دارد، را تأثیرگذاری بیشترین

 نتأثیرپذیرتری و تأثیرگذاری کمترین( B) شخصیت متغیر و تأثیرگذاری

 روش اجرای اساس بر گفت توانیم دیگرعبارتبه. باشندمی متغیرها

 متغیر است، خبرگان نظر اساس بر سازی مدل روش که دیمتل

 متغیرهای بر را نفوذ بیشترین که است متغیری شناختیجامعه

 شخصیت متغیر و است قوی اینفوذکننده و دارد مهارتی و شخصیت

 جامعه متغیر) A پارامتر دیگرعبارتبه. است قوی نفوذپذیر نیز

( شخصیت متغیر) B پارامتر و( مهارتی متغیر) C پارامتر بر( شناختی

 .است تأثیرگذار

 بحث

 مدیران ذهنی یهامدل گیری شکل الگوی ارائه هدف با پژوهش این

 و مصاحبه روش دو با مشهد آموزشی یهامارستانیب در کارآفرین

 بررسی یا اول مرحله در است، گرفته قرار بررسی مورد پرسشنامه

 هایارزش یهامؤلفه که گردید مشخص دلفی روش بهها مؤلفه

 و انسانی روابط برقراری ابهام، تحمل طلبی،استقالل شخصیتی،

 آستانه حد مقدار که موضوع این به توجه با فردیبه ارتباط هایمهارت

اند. شده رد است کمتر ،باشدیم 94/8 که معناداری ستون میانگین از

 متغیر که نمود ادعا توانیم دیمتل روش از استفاده با دوم مرحله در

 دارد، یمهارت و شخصیت متغیرهای بر را ریتأث بیشترین شناختی جامعه

 دیگرعبارتبه باشدیم متغیر پذیرترین ریتأث شخصیت متغیر همچنین

 و( مهارتی متغیر) C پارامتر بر( شناختی جامعه متغیر) A پارامتر

 هب اطالعات به توجه. با است تأثیرگذار( شخصیت متغیر) B پارامتر

 احیطر و ارائه قصد کارآفرین اگر که است آن از حاکی نتایج آمده دست

 هب مهارتی و شخصیت متغیرهای به مربوط هایمؤلفه باید دارد الگو

 به گرایش معیار زیرا گیرند، قرار موردتوجه هامؤلفه نیترمهم عنوان

 أثیرت بیشترین و دارد معیارها سایر از را تأثیر حداقل نوآوری و خالقیت

 دهندهنشان موضوع این. دهدمی قرار موردتوجه را معیارها سایر روی بر

 طراحی فرآیند در کلیدی نقش دارای شخصیت متغیر که است آن

 یهامارستانیب در کارآفرین مدیران ذهنی-هایمدل گیریشکل الگوی

 متغیر این به زیادی توجه باید مدیران و باشدیم مشهد شهر آموزشی

 حوزه که نمود بیان توانیم آمده بدست یهاافتهی به توجه با. نمایند

 قبل از مدیران. است گسترده بسیار مدیران ذهنی مدلهای اثر

 ددارن ذهن در آن اثرات و سازمانی تغییر فرایند به راجع پنداشتهایی

 اثر نآ انجام عدم یا تغییر فرایند آغاز به آنها تصمیمات بر مطمئناً که

 لعام سه براساس سازمان در کارآفرینی که معتقدند مدیران. گذاردیم

 وضعیتی رد. گیرد شکل کنترل مرکز و توفیق به نیاز پذیری، خطر اصلی

 دارش مدیریت باشد، داشته تکنولوژی توسعه به احتیاج سازمان که

 هداشت باالیی پذیری خطر که افرادی. کندیم حمایت نوآوری از سازمان

یم نشان خود از کارآفرینانه های-فعالیت به بیشتری عالقه باشند،
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 به( رساختا یا شیوه) تیریمد در اساسی تغییری که وضعیتی در ؛دهند

 توانیم پس گردد، نوآورانه رفتارهای تشویق باعث که باشد آمده وجود

 القهع داشته، زیادی توفیق به نیاز که افرادی که کرد بیان چنین این

 کهازآنجایی. دهد-می نشان خود از هاتیفعال اینگونه به بیشتری

 برای را هاآن مدیران که باشد-می واقعیت از بازنمایی ذهنی هایمدل

 قرار مورداستفاده شده دریافت اطالعاتی عالئم به بخشیدن معنی

 و گذاردمی اثر مدیران عملکرد و گیریتصمیم فرآیند بر و دهندمی

 به باید لذا کند،می محدود را شدهگرفته نظر در هایحلراه مجموعه

 قبل از کارآفرین مدیران کهازآنجایی. نمود بیشتری توجه عامل این

 تصمیمات بر که دارند ذهن در کارآفرینی ایده به راجع هاییپنداشت

 اثرگذار آن انجام عدم یا سازمان در کارآفرینی فرآیند یک آغاز در هاآن

 از هریک تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری میزان به توجه بنابراین. است

 امکان و منجر سازمان وضعیت بهبود و پیشرفت به تواندیم ها،مؤلفه

 توان معیار به باید پس. سازد فراهم را جدید هایفرصت از استفاده

 وجهت دارد، معیارها سایر بین در را تأثیرگذاری دومین که ریزی برنامه

 دیرانم گیریتصمیم بهبود و کیفیت ارتقاء به نهایت در تا نمود ویژه

 به توجه با. شود افزوده هامدل گیریشکل الگوی طراحی فرآیند در

 با حاضر پژوهش که گرفت نتیجه توانیم آمده بدست نتایج

 و( ۱۳9۳زاده ) خائری ،(۱۳9۲) ییعطا و فر زاده قاضی یهاپژوهش

 .باشدیم همراستا( ۱۳94) یسالم

 گیرینتیجه

 فکیکت به زیر، شرح به ییشنهادهایپ پژوهش، این یهاافتهی به توجه با

 هایمدل گیریشکل الگوی ارتقای جهت در ذهنی، یهامدل ابعاد

 به مشهد شهر آموزشی هایبیمارستان در کارآفرین مدیران ذهنی

 :گرددیم ارائه اهمیت ترتیب

 در کارآفرین مدیران پرورش: کارآفرین مدیران پرورش( ۱

 دموجو انسانی منابع از صحیح استفاده امکان و مشهد هایبیمارستان

 .مشهد شهر هایبیمارستان در

 افزایش: دانشگاهی هایمحیط در ذهنی هایمدل شناخت افزایش( ۲

 ولهمق به انسانی منابع مدیریت هایحوزه دانشجویان و اساتید شناخت

 شهر یهامارستانیب در دانشگاهی هایمحیط در ذهنی هایمدل

 .مشهد

 سودآور هایفرصت صحیح شناخت: سودآور هایفرصت شناسایی( ۳

 در کارآفرین مدیران توسط مناسب هایتصمیم اتخاذ و احتمالی

 .مشهد شهر هایبیمارستان

 اجرایی :مشهد شهر هایبیمارستان مدیران و رؤسا توانمندسازی( 4

 توانمندسازی بر مبنی مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست ۳ بند شدن

 هدف با کشور پزشکی علوم دانشکده و هابیمارستان مدیران و رؤسا

 عملکرد ارتقای ها،بیمارستان مدیران مهارت و دانش ارزیابی اصلی

 کارآفرینی مهارت و دانش افزایش و نگرش در تغییر طریق از مدیران

 استفاده جایبه درمانی مسائل از باال بادرک مدیران از استفاده و آنان

 پزشکی علوم در وزارت مثل مدیریت باالی هایرده در پزشکان صرفاً  از

 .مشهد شهر یهامارستانیب

 یهاهشگاینما در شرکت: المللیبین و ملی یهاشگاهینما در شرکت( 5

 ایجاد جهت کارآفرینی غرفه اختصاص و پزشکی المللیبین و ملی

 در تاریپرس و پزشکی مراقبتی مراکز یا سالمت کارآفرینان برای شبکه،

 .مشهد شهر یهامارستانیب و هاکلینیک و منزل

 فعاالن با ارتباط برقراری باهدف درمانی مراکز میان شبکه ایجاد( 6

 .مشهد شهر یهامارستانیب سالمت حوزه

: توسعه سالمت بنیاندانش و دانشگاهی یهاشرکت توسعه( 7

 ارتباط ایجاد طریق از سالمت بنیاندانش و دانشگاهی یهاشرکت

 شهر یهامارستانیب در تحقیقات سازیتجاری و صنعت با دانشگاه

 .مشهد

 به توجه با که نمود بیان باید پژوهش یهاتیمحدود با رابطه در 

یژگیو با آن خوردن-گره و کارآفرین مدیران ذهنی یهامدل مضمون

 و ابعاد تواندیم مدیران، مهارتی و شخصیت شناختی، جامعه یها

 نپرداخته آن به پژوهش این که باشد داشته یتردهیچیپ یهاشاخص

 انمی روابط تجربی بررسی برای معتبر منابع کمبود همچنین. است

ها( پژوهش سایر با پژوهش این نتایج مقایسه) پژوهش اصلی متغیرهای

 پژوهش نوآوری دلیل به نوعی به محدودیت این واقع در که است، بوده

 .بود نشده آزمون جایی در روابط اینقبالً  که است بوده

 قدردانی و تشکر

 ردکت ابراهیمی، دکتر آقایان جناب ارجمند استادان از فراوان سپاس با

 بادآ علی واحد اسالمی آزاد دانشگاه گرانقدر اساتید همچنین و سمیعی

 ۱84۲۱۲8497۲008 کد به دکتری رساله نگارش در مرا که کتول
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