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پاییـز 1397، دوره 27، شماره 3، صفحه 179 تا 189

حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان  

حبیبه عباسی1، بابک نصیری قرقانی 2*، رضا سورانی یانچشمه3، مریم مصلح 4

گذشته رشد چشمگیری داشته و راه های جدیدی برای اقتصاد  کارآفرینی به طور قابل توجهی در دهه  زمینه و هدف:  

کارآفرینی ضروری شده است. جامعه به دنبال یک راهنما برای ایجاد  نوظهور نشان داده شده است. با این توسعه، آموزش 

کمک می کند.  کار است و به نوآوری به روش های مختلف  کسب و  فرصت های جدید 

که از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور درک مفاهیم دانشگاه نسل  روش بررسی: در این پژوهش 

کتابخانه ای و اسنادی پرداخته شده است.  کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، به پیشینه موضوع به صورت مطالعه  سوم، 

جهت تشریح تأثیر دانشگاه بر اقتصاد و ساختارهای الزم برای حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم، سوابق موجود از 

طریق جستجو در سایت های معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقاالت و مستندات مرتبط بررسی شده است.

ایده های  بخواهد  دانشگاه  گر  ا دارد.  بستگی  ملی  و  ساختاری  بستر  به  دانشگاه ها  سوم  مأموریت  نقش  نتیجه گیری: 

کارآفرینی را ارتقا بخشد، شناسایی موانع سازمانی ضروری است. آنها نیازمند به وجود انبوهی از مدل های کارآفرینی به عنوان 

که انتظارات صنعت، دولت و دانشگاه و نقش آنها درک شود. هیچ روش  کارآفرینی هستند. مهم است  الگو برای اجرای 

کمک به توسعه اقتصادی وجود ندارد و رویکردهای مطلوب به شرایط وابسته است.  منحصر به فرد و بهترین مسیر جهت 

گانه از دانشگاه - صنعت - دولت می تواند عملکرد دانشگاه ها در اقتصاد را بهبود بخشد.  نسخه اصالح شده مدل سه 

کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان کلیدی: دانشگاه نسل سوم،  کلمات 
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چکیده

 تاریخ دریافــت : 1397/08/07
 تاریخ پذیرش: 1397/09/13

مقدمه

امـــروزه دانش و نــــوآوری به عنـــوان عوامل مهم ایجاد ثروت 

پذیرفته شده و در سطح دولت و موسسات و همچنین در سطح 

کرده  را فراهــــم  کالن فرصـــت ها و چالش های جدیـــدی  خرد و 

کشورهای در حال توسعه و سازمان های  کــــالن  است. در سطح 

اقتصادی بین المللی به طراحی راهبردها و چهارچوب هایی برای 

که در آنها ثروت و درآمد بر مبنای  رسیدن به اقتصاد دانش محور 

توانایی های دانش و نوآوری است اقدام می کنند )1(.
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حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

طبق اظهارات انتظاریان )1394( در واقع در دنیای پرتحول 

امروز، دانش و نوآوری اساسی ترین عامل پیشرفت در عرصه های 

کشور وقتی  صنعتی و اقتصادی محسوب می گردد. اقتصاد یک 

که بستر الزم برای نوآوری و حضور در بازارهای  شکوفا می شود 

رقابتی جهانی فراهم شود. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر 

در ترکیب محصوالت  و خدمات در قلمرو فعالیت های یک کسب 

و کار دانش بنیان قرار دارد. از این رو کسب و کارهای دانش بنیان 

نقش مهمـــی در اثربخشی تولیــــد، تبــلور دانــــش در محصوالت و 

خدمات جدید، ارتقای سطح اقتصاد و رفاه، تولید ثروت و ارزش 

افزوده در یک جامعه ایفا می کنند )2(.

دانشگاه نسل سوم

محصول نسل سوم دانشگاه باید یک متخصص باشد، نه 

کاوش و حـــــل مشــــکالت  گاه، همچنین قـــــادر به  صرفًا یک فرد آ

که  بوده و نیز، بتواند نتایج تحقیقات خود را به فروش برساند، 

کارآفرینی  کارآفرینی، انگیزه و قادر به  به طور بالقوه دارای هوش 

فکری برای تولیــــد دانش جدیــــد باشد. با توجه به ســــیر تکاملی 

نظری )تئــــوری( دانشمندان غربی و روسی، تجربه دانشگاه های 

که  پیشرفته )موفق(، ویژگی های زیر از دانشگاه های نسـل جدید 

کمک می کنند، می توانند  به شکل گیری نسل جدید دانشگاه ها 

بارز باشد: 

دانشگاه به عنوان یک مرکز انتقال فـــــن آوری برای شناســـایی  •

نتایج تجاری جالب، در حال توسعه استراتژی های تجاری سازی 

پــــارک  محصول و روش های حفاظــــت آن، به عنــــوان یک 

علمی، که به دانشجویان اجــازه می دهد ارزیابـــی فرصت های 

کسب و کار و حــــوزه فناوری خود را تمـــرین کنند و اســــتراتژی 

و  تدریس  مرکز  کنند؛ هر دو  تعیین  را  آینـــــده خود  حرفه ای 

مشاوره بر انبــاشت فعالیت های مرتبـــط به فراینــــد آموزشـــی 

و فعالیت های مشــــاوره ای در این زمینــــه تمــــرکز می کنند؛ به 

عنوان انکوباتور برای راه اندازی و بودجه برای بهبود فن آوری؛ 

ارتباطات دانشگاهی- علمی و تجاری دانشگاهی: همکاری  •

انجمن ها با صنعت، دانشگاه های دیگر، همکاری با بانک ها، 

شرکت های حسابداری، دفاتر حرفــــه ای مختلف در زمینــــه 

کسب و  ک صنعتی، قانون  مدیریت مشاوره، بازاریابی، امال

کار؛

فلسفه خــاص دانشــــگاه، فرهنگ خردمنـــــدی، تحقیقاتی،  •

کارآفرینی، ایجاد یک روحیه خاص ویژه در دانشگاه؛ فرهنگ 

توسعه امکانات دانشجویی برای تحقق بخشیدن به اهداف  •

خود در زمینه های مختلف )علــــم، صنعت، حــــوزه نوآوری، 

کارآفرینی( )3(. کار،  کسب و 

کارآفرینی در دانشــــگاه و ایجـــــاد  در خصوص ارائه دوره های 

کارآفرین، سه نقش اصلی وجود دارد: غ التحصیالن  فار

کارآفرینـی- نیاز به  توســــعه تدریس و شــــیوه های یادگیـــــری   .1

کارآفرینــــی، مربیــــان چنــــد رشته ای،  پیاده سازی روش های 

کتشاف، آموزش های نوآورانه، رویکردهای تجربی  آزمایش و ا

و دستیابی و پردیس )محل آموزش( وجود دارد. دانشگاه ها 

به عنوان موسسات آموزش عالی می توانند دانشجویان را با 

کارآفرینی، تشویق کنند. ایجاد حساسیت و آموزش و پرورش 

مشارکت ذینفعان در داخل و خارج از دانشگاه - یک دانشگاه   .2

از دانشگاه، از جمله  کلیدی در داخل و خارج  باید ذینفعان 

دانشکده های دانشـــگاه، معاونــــان معاونــت ها، انجمن های 

کـــار را در  کسب و  کارآفرینـــان و  دانشجویی و عمومی، سایر 

گـــروه ها به عنوان "عوامل" در ایجاد  کند. ایــن  کار درگیـــر  این 

فعالیت های کارآفرینی عمل می کنند.

کلیدی دانشگاه  ایجاد یک محیط سازمانی مناسب - نقش   .3

که  است  کارآفرینــــی  کوسیستم  ا یک  ایجــــاد  کارآفرینی،  در 

شامل رهبری قابل توجــــه، شفاف سازی هدف، نهادی کردن 

کارآفرینی و ایجاد ظرفیت می باشد. فرهنگ 

گیب و هانن1 )2006( اشاره شده است: نقش چهارم توسط   

1. Gibb and Hannon
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حبیبه عباسی و همکاران

نقش  روی  بر  زیادی  فشار  دانشگاه ها  در  کارآفرینی-  منبع   .4

افزایش رقابت بین المللی اقتصاد ملـــی وجود دارد، به ویژه از 

طریق تجربیات تحقیقاتی که به شــــکل ذینفعــــان و مجــــوزها 

یا از طریق ایجاد شـــرکت های زایشی انجام می شود.

این چهــــار نقــــش دارای دو هــــدف اصلی هستند: توســــعه 

کارآفرینی و اقــــدام از طریق برنامه های آموزشی و فعالیت ها  تفکر 

کارآفرینـــــی با ایجاد یک محرک  و تحـــــریک و حمایت از ابتکارات 

محیطی مطلــــــوب از طریق توسعه دانـــــش و فن آوری، مشارکت 

ذینفعان و تامین منابع )4(.

کارآفرینی به طور فزاینده ای به خاطر نقشی که در ایجاد شغل 

کشور دارد  و رشد اقتصادی و افزایش رقابت منطقه ای، ایالتی یا 

که  پذیرفته شده است. دولت های سراسر جهــــان عالقه مندند 

کننــــد و آن را به عنوان  که دارد درک  کارآفرینی را بخاطر مزایایی 

کاهش موانع  پاسخی برای وضعیت عـــــدم اطمینان اقتصادی و 

کارآفرینی  تجاری ناشی از افزایش رقابت جهانی به دست آورند. 

همچنین با نتایج شخصی و اجتماعی مرتبط است. به عنوان 

مثال، ممکن است استعداد بالقوه شخصی را شـــــکوفا نمایــــد، 

کند.  کمک  منافع اجتماعی به وجود آورد و به افزایش ثروت فقرا 

کاهـــــش، سرمایه گذاری مشترک،  کار، ادغـــــام،  کسب و  در سطح 

رفع محدودیت و خصوصی سازی، از جمله چیزهای دیگر، نیاز 

کرده است. عالوه بر  کنشی ایجاد  به یک نیروی انعطاف پذیر و وا

کـــــم کردن فراینـــــد تولید محصول، ســــازمان ها را  این، صنعت با 

مجبور می کند نوآورتر شوند )4(.

کارآفرین به وسیله چند  به اعتقاد آرنات2 )2010( یک دانشگاه 

کلیدی به شرح زیر تعریف می شود: عامل 

رهبری قوی که ظرفیت های کارآفرینی را برای همه دانشجویان   .1

کارکنان در سرتاسر محیط دانشگاهی توسعه می بخشد. و 

رابطه قوی با ذینفعان خارجی که ارزش افزوده ایجاد می کند.  .2

که ممکن است بر افراد و  کارآفرینـــــانه  ارائـــــه دســـــتاوردهای   .3

2. Arnaut

سازمان ها اثر بگذارد.

کارآفرینانه را القا می کنند. که اقدام  روش یادگیری نوآورانه   .4

مرزهای بازی که جریان های اثربخش دانش میان سازمان ها   .5

را ترغیب می کنند.

که تجربه دنیای واقعی  رویکردهای چند رشته ای به آموزش   .6

را تمسخر می کنند و بر حل چالش های پیچیده دنیا متمرکز 

می شوند.

کارآفرینانه )5(. کاربرد تفکر و رهبری  تحریک برای ارتقای   .7

گیچی3 و همکاران )2015( در محیط رقابتی  طبق اظهارات درا

که  کنونی، شرکت ها باید به سطح باالیی از عملکرد دست یابند، 

منجر به تولید محصوالت نوآورانه، برآورده کـردن نیازهای مشتری 

و به سرعت پاسخ به تقاضـــــاهای بــــــــازار می شـــــــود. در خصوص 

نوآوری، شرکت ها نیازی به مهارت های الزم برای توسعه چنین 

محصوالتی در داخل )تولید داخل( ندارند. بنابراین، بهترین راه 

شریک  چند  یا  دو  همکاری  الزامات،  این  ساختن  برآورده  برای 

است. بسته به نوع فعالیت، بسیاری از مزایای دیگر همکاری را 

می توان برای هر یک از همکاران برشمرد مانند: کاهش هزینه ها، 

استفاده از رویکرد چند رشته ای، شهرت همکاران، تخصص در 

زمینه خاص و غیره )6(.

اقتصاد دانش بنیان 

کارآفرینی به طور قابل توجهی در دهه گذشته رشد چشمگیری 

داشته و راه های جدیدی برای اقتصاد نوظهور نشان داده شده 

کارآفرینـــی ضروری شـــده است.  است. با ایـــن توســـعه، آمـــوزش 

جامعه به دنبال یک راهنما برای ایجاد فرصت های جدید کسب 

کمـــک می کنـــد.  کار است و به نـــوآوری به روش های مختلف  و 

دانشـــگاه ها مجــــوزها و دانشـــکده هایی برای توسعه دوره هایی 

کرده اند )7(. کارآفرینان ایجاد  جهت 

3. Draghici
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حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

طبق اظهارات شین4 )2004( تشویق و تسهیل راه اندازی و 

فعالیت شرکت های زایشی در اروپا به ویژه در دهه 90 میالدی به 

گرفت )8(. صورت فزاینده مورد توجه قرار 

شرکت های زایشی اولین بار در سال 1960 در دانشگاه  ام آی تی 

گرفتند. سپس در سال 1968 روبرت به  مورد تحقیق و بررسی قرار 

مطالعه، تجزیه و تحلیل شرکت های زایشی پرداخت )9(.

بر  که تمرکــــز فعالیت های دانشــــگاه نسل ســـوم  آنجـــایی  از 

محورهای نوآوری، فناوری و توسعه کارآفرینـی است لذا بهره برداری 

کز رشد دانشگاهی راهکار اصلی و بی بدیل این  از ظرفیت های مرا

کز رشد  رویکرد محسوب می شود. تنوع پذیری و جهت گیری مرا

شدن  هماهنگ  امکان  اولویت دار،  فناوری  حوزه های  حیث  از 

می کند.  تضمین  را  کشور  هر  اقتصادی  توسعه  الگوی  و  نوع  با 

همچنین امروزه پژوهشگران به طور فزاینده ای بر نقش و اهمیت 

و  درآمد  درخلق   5)SME(متوسط و  کوچک  بنگاه های  توسعه 

کید می ورزند )8(. اشتغال زایی و در نتیجه توسعه اقتصادی تا

اقتصاد دانش محور به معنی بهره مندی از دانش برای تولید 

که منافع اقتصادی دارد، است به عبارت دیگر اقتصاد همراه با 

از دانش نقش عمـــده ای را در خلـــق ثروت  تولید و بهره برداری 

که در  اشاره دارد  به روشی  اقتصاد دانش محور  بازی می کنند. 

آن تجارت با فناوری باالیی به ویژه در مورد نرم افزار ارتباطات و 

خدمات مجازی انجام می شود. عالوه بر این موسسات آموزشی 

کشور  و پژوهشی می توانند به طور مستقل از هم در اقتصاد یک 

کمک آنها بخش های دیگر اقتصاد به طور  کنند و یا به  مشارکت 

به  می تواند  محور  دانش  اقتصاد  یک  کنند.  فعالیت  موثرتری 

کاربرد دانش در فرایند  که شامل  یکسری فعالیت های اقتصادی 

گفته شود )1(. تولید است نیز 

گانه دولت، صنعت و دانشگاه مارپیچ سه 

نقش مأموریت سوم مؤسسات دانشگاهی کشور به بستر ملی 

4. Shane

5. Small and medium enterprises

و نهادی آن بستگی دارد. برای ارزیابی عملکرد دانشگاه ها، یک 

نسخه اصالح شده از چارچوب مارپیچ سه گانه می تواند استفاده 

 - دانشگاه  از  انگیز  هیجان  بعدی  سه  سه گانه  مدل  یک  شود. 

صنعت - دولت که در آن دولت نقش سازنده ای در ترویج پارادایم 

سه گانه ایفا می کند، می تواند عملکرد دانشگاه ها در اقتصادهای 

روش  مناسب ترین  ترکیبی  رویکرد  بخشد.  بهبود  را  کوچک 

نقش  مطالعه  هنگام  است.  دانشگاه ها  عملکرد  ارزیابی  دقیق 

که انتظارات صنعت، دولت و دانشگاهی  دانشگاه ها مهم است 

را از نقش خود درک شـــود. مدیریت دانشـــگاه ها در اقتصادهای 

کنترل های دولتی مشخص می شود و بنابراین دولت  کوچک با 

انجام  بهبود عملکرد دانشگاه ها  برای  را  اقدامات بیشتری  باید 

دهد )10(.

سیستم های  در  اصلی  بعد  سه  بین  روابط  در  تغییر  امروزه 

ملی نوآوری یعنی صنعت، دولت و دانشگاه مأموریت جدیدی 

که همان پیاده سازی اقتصاد  را بر عهده دانشگاه ها نهاده است 

کارآفرینی دانشگاهی است  دانش بنیان و حمایت از آن در قالب 

تا زمینه افزایش ایده های نوآورانه در بین اعضای هیأت علمی و 

دانشجویان، نوآوری های بنیادی، تجاری سازی نتایج تحقیقات 

کشور حاصل شود )11(. دانشگاهی و بالطبع توسعه یافتگی یک 

با توجه به ارتباط بین مدل مارپیچ  سه گانه و ایده آل دانشگاه 

که چشم انداز دراز مدت  کارآفرین، دیدگاه نویسندگان این است 

باالتـــرین  اقتصـــادی در  توســـعه  به مشـــارکت در  اتخــــاذ شده، 

دستاوردهای مالی کوتاه مدت برای دانشگاه اولویت داده، قابلیت 

ارزش افزوده دانشگاه بهینه سازی شود. در چنین شرایطی، مدل 

نفعان است  تمام ذی  برای  پایدار  و  مارپیچ سه گانه عملکردی 

.)12(

دانشگاه های علوم پزشکی

کشور ما  فرایند پیمودن نســـل دانشگاه ها  آموزش عالی در 

از  مراتبـــی  سلسله  نه  جهشی  صورت  به  عنـــوان  و  شـــکل  در  را 
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نیروی  تربیت  آموزشی،  ماموریت  )با  اول  نســـل  دانشگاه های 

وزارت  یا   1346 علوم  وزارت  تحصیلی  مدرک  صدور  و  انسانی 

فرهنگ  1357( به دانشگاه های نسل سوم )با ماموریت آموزش 

ســــال  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  فناوری  و  علم  تولید  و 

کرده است، اما در متن و محتوی  1379( با تغییر نام و شکل پیدا 

کید  در حال انتقال از نسل اول به دوم )ضمن توجه به آموزش تا

کنونی، با توجه به اینکه  بر پژوهش( می باشد. در مقطع زمانی 

کار اشباع  بر اساس ماموریت سنتی دانشگاه ها )نسل اولی( بازار 

با  می کند  اقتضا  شرایط  است،  دانشگاهی  دانش آموختگان  از 

استفاده از فرصت به دست آمده با تمهیداتی با تحول اساسی 

در ساختار آموزشی و پژوهشی حداقل در دانشگاه های شاخص 

و  محور  پژوهش  دانشگاه های  سوی  و  سمت  به  را  آنها  کشور، 

ماموریت گرا در عرصه پژوهش و فناوری سوق داد )13(.

که سالیانه  بیکاری 42 درصدی دانش آموختگان دانشگاهی 

عدم  و  بیکاری  می شود.  افزوده  آن  به  نفر  هزار   850 از  بیش 

سالیانه  دکتری  دانش آموختگان  نفری  هزار   20 الی   15 اشتغال 

بیش از 7 هزار و 500 نفر به آن افزوده می شود. آمادگی اشتغال 

دانش آموختگان دانشگاهی در مشاغل خدماتی، تقلب در تولید 

که متاسفانه آوازه آن  اسناد و مدارک علمی و نیز مدرک فروشی 

بین المللی شده است. پایان نامه و رساله نگاری نیابتی، عملکرد 

کیفیت نیازهای  کمیت و  جزیره ای آموزش عالی بدون توجه به 

فرهنگ  ترویج  شاغل  و  شغل  تناسب  عدم  صنعت،  و  جامعه 

کاسب مسلکی در موسسات آموزشی و پژوهشی، مدرک گرایی، 

کز آموزش عالی  چ گونه مرا گرانفروشی علمی و رشد قار کم فروشی و 

است.  یافته  افزایش  واحد  از 2800  بیش  به  آنها  تعداد  امروز  که 

نداشتن الگوی توسعه و نقشه راه در آموزش عالی و روزآمد نبودن 

که زیان مادیان بالغ بر 60 میلیارد  آموزش عالی، مهاجرت مغزها 

از  بخشی  جمله  از  علمی  نهادهای  سیاست زدگی  است.  دالر 

مسائلی هستند که آموزش عالی کشور و بالطبع کشور با آن مواجه 

است. برآیند این آسیب ها تحمیل میلیاردها دالر خسارت مادی 

در حال و تهدید منافع ملی در دراز مدت خواهد شد )13(.

مباحث مربوط به کارآفرینی در حوزه علوم پزشکی عمر چندانی 

که برنامــــه سوم توســـعه اقتصادی،  کشور ما با عنایتی  ندارد. در 

کارآفرین در حـــوزه علوم  کشـــور به موضوع  اجتماعی و فرهنگی 

کارآفرین در حوزه  پزشکی داشته است، به تصویب طرح توسعه 

گر چه  ا کشور منجر شده است.  علوم پزشکی در دانشگاه های 

کارآفریــــن در حــــوزه علوم  آموزش به تنهایــــی زمینه ساز توسعه 

کار موثر نیست، اما به عنوان جزئی از  کسب و  پزشــکی و ایجاد 

یک سیستم توسعه، بسیار حائز اهمیت است )14(.

نظام آموزش عالی سالمت در جمهــوری اسالمی ایران پس 

آموزش عالی سالمت،  تحــــول نظام ســــالمت،  برنامه  از تدوین 

برنامه  این  بهتر  به منظور تحقق هر چه  را  بزرگی  مأموریت های 

عهده دار شده است. در راستای ارتقای اثربخشی آموزش عالی 

در تحقق اهداف این برنامه، تدوین برنامه و نقشه راهی روشن 

با توجه به اسناد باالدستی موجود و استفاده از ظرفیت های این 

آموزش  حوزه  برنامه  منظور  این  به  است.  اساسی  گامی  بخش 

همراه  به  سالمت  نظام  تحول  طرح  راستای  در  سالمت  عالی 

کلیه  همکاری  با  و  نظام مند  چارچوبی  در  عملیاتی  بسته های 

گردید. در این برنامه  مدیران و جمعی از صاحب نظران تدوین 

کالن حوزه سالمت  توجه ویژه ای به اسناد باالدستی و تکالیف 

که مهمترین آنها در زیر مورد اشاره واقع شده است: به عمل آمد 

سند چشم انداز ایران 1404 •

کلی نظام سالمت ابالغی از سوی مقام معظم  • سیاست های 

رهبری

نقشه جامع علمی کشور •

نقشه جامع علمی سالمت •

اسناد شورای عالی انقالب فرهنگی •

طبق اســــناد باالدستی »ماموریت آموزش عالـــــی در حـــــوزه 
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حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

سالمت«6 به شرح زیر تعریف شده است: »تامین و تربیت منابع 

کارآفرین مبتنی بر نیازهای  کارآمد و  انسانی متعهد متخصص و 

ارائه  نظام  در  یافته  ادغام  آموزشی  نظام  اجرای  از  ملی  و  بومی 

که در این راستا راهبردهایی نیز برای تحقق  خدمات سالمت« 

سیاست های کالن و سپس برای مراجل اجرایی این سیاست ها، 

»بسته های تحول و نوآوری در آموزش علــــوم پزشـــــکی«7 تعریف 

شدند. مجری اصلی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم 

پزشــــکی مبتنی بر برنامه آموزش عالی حوزه ســــالمت، معاونت 

آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. یکی 

از بسته های این طرح تحول، بسته حرکت به سوی دانشگاه های 

کلی می باشد:  که ناظر به 3سیاست  نسل سوم می باشد 

نهادینه سازی رویکرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت  •

حضور در عرصه های آموزشی منطقه ای و جهانی  •

تولید و بومی سازی شواهد معتبر علمی برای ارتقای آموزش  •

عالی سالمت )آموزش پژوهشی(

کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  است،  الزم  راستا  این  در 

و  بپردازند  خاص شان  ویژگی های  شناسایی  به  خود  مسیر  در 

کاهش وابستگی به بودجه عمومی را اتخاذ نمایند. این  رویکرد 

که ساختارهای آموزش عالی، سازمان  موضوع از آن رو مهم است 

این  باید  و  نیاز دارند  آن  به  برنامه ریزی  فرایند  برای  دانشگاه ها 

امر در جهت پاسخ به شرایط متغیر جامعه انجام شود و ضروری 

است ابتدا بیانیه ماموریت خود را تدوین نمایند. سپس با توجه 

به ویژگی های خاص خود و با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود 

جهت حرکت در مسیر تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم اقدام 

نمایند. 

روش بررسی 

http://dme.behdasht.gov.: لینک دانلود برنامه آموزش عالی در حوزه سالمت  .6
ir/uploads/113_2546_24_edudep_plan.pdf

http://dme.  :لینک دانلود بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی  .7
behdasht.gov.ir/uploads/Basteha_v12.pdf

گردآوری  کاربردی و از نظر نحوه  پژوهش حاضر از نظر هدف، 

داده ها، از نوع پژوهش های کیفی محسوب می شود. روش تحقیق، 

تحلیلی و توصـــیفی است. جامعــــه موردنظر در این پژوهــــش، 

به  مطالعه  این  در  هستند.  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های 

کارآفرینـــی، اقتصاد  منظور درک مفاهیم دانشـــــگاه نسل ســــوم، 

دانش بنیان، مطالعه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. به 

عبارتی با مراجعه به پژوهش های انجام شده و استفاده از منابع 

کتابخانه ای به بررسی پیشینه نظری در مورد دانشگاه های نسل 

ارتباط دولت،  فلسفه  بررسی  پرداخته شده است. ضمن  سوم 

دانشگاه و صنعت، جهت تشریح اهمیت و چگونگی تأثیر نقش 

جهت  الزم  ساختارهای  تبیین  همچنین  و  اقتصاد  بر  دانشگاه 

گام های حرکت به  کارآفرین و  نیل به معیــــارهای دانشگاه های 

سوی دانشگاه های نسل سوم، سوابق موجود از طریق جستجو 

و  مقاالت  جدیدترین  مطالعه  و  اینترنتی  معتبر  سایت های  در 

مستندات مرتبط موجود در زمینه موضوع تحقیق بررسی شد. 

که ضــــرورت حرکــــت به سوی  با توجه به هدف اصـــلی تحقیق 

نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، به عنوان راهبردی برای 

اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ با روش تحلیل محتوا گام های الزم 

برای تبدیل دانشگاه های علوم پزشکی به دانشگاه نسل سوم  

شناسایی و همچنین مدل مفهومی برای آن ارائه شد.

بحث و نتیجه گیری

حاصل  پارادایم  یک  از  کارآفرین  دانشگاه  سمت  به  حرکت 

کاالی عمومی بودن دانش، در حرکت  می شود پارادایم بازدارنده 

دانش،  بودن  عمومی  شبه  کاالی  پیش برنده  پارادایم  مقابل 

کاالی  دانش  که  است  این  بر  باور  دانشگاه ها  در  که  زمانی  تا 

کارکرد دانشگاه تنها تولید دانش )کشف حقیقت(  عمومی است 

رویکرد  و  دانشگاهی  دستاوردهای  فروش  و  است  آن  انتقال  و 

که دانش حاصل از تحقیقات  بازاری ناپسند می نماید، اما زمانی 

پرهزینه دانشگاهی در بازار متقاضی پیدا می کند و به رایگان قرار 
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دادن دسترنج تحقیقاتی در اختیار صاحبان صنایع و سرمایه به 

دور از عقل است، پارادایم جدید شکل می گیرد )15(.

به  تنها  نه  محور  دانش  اقتصاد  و  جامعه  سمت  به  حرکت 

کشــــورهای در حال توسعه مانند  عنوان یک نیــــاز اساسی برای 

ایران به شمار می آیند، بلکه اجتناب از حرکت به سمت چنین 

کاهش قابل توجه توان رقابتی را موجب خواهد شد.  جامعه ای، 

با توجه به نیاز اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد سنتی منابع 

کشورهای  محور به سمت اقتصاد دانش محور توجه به تجربه 

کاهش  را  حرکتی  مسیرهای  انتخاب  خطای  تواند  می  مختلف 

دهند )1(.

طبق اظهارات  کالرک8 )2001( شناختن انواع مختلف فعالیت های 

کمک می کند، دولت و دانشگاه باید هر  کارآفرینی به مأموریت سوم 

کارآفرینی را  دو این جنبش حرکت دانشگاه به سوی ایده آل های 

تشخیص دهند و آن بسته به زمینه و  نقاط قوت هر دانشگاه منحصر 

کارآفرینی دانشگاهی،  به فرد و متفاوت است. در راستای ایده آل 

مدیریت دانشگاه باید از پذیرش یک رویکرد »یک اندازه برای همه« 

کند. آموزش عالی یکنواخت نیست بین سیستم های  جلوگیری 

آموزش عالی بین کشورهای مختلف و حتی بین موسسات در یک 

سیستم آموزشی مشابه تفاوت های قابل توجهی وجود دارد  )12(.

کشورهای در حـــــال توســــعه  کارآفرین در  مفهوم دانشــــگاه 

کشورهای توسعه  بیشتر در سطح شناختی هنجاری بوده اما در 

یافته بیشتر تحقق یافته است. علیرغم این اهمیت و پیشرفت 

کارآفرین و با وجود کوشش  کشورهای مختلف در تحقق دانشگاه 

ساختار  نقش  ارزیابی  برای  عملی  و  علمی  گفتمانی،  های 

آموزش عالی در ایران هنــــوز ساختار ملی مناسـب و موثری برای 

نهایی شدن آن در ایران به وجود نیامده است )16(. 

ارتقا  را  کارآفرینـــی  ایده های  گر مدیریت دانشــــگاه بخواهد  ا

که در  بخشد، شناسایی موانع سازمانی ضروری است. در حالی 

کارآفرینی بحث می شد،  مورد حمایت موسسه برای فعالیت های 

8. Clark

آنها  از  که  را  خود  سازمانی  درون  کلیدی  موانع  وجود  خبرگان، 

به عنوان محدودیت ها درک می کردنـــد را نشــــان دادند. موانع 

شناسایی شده توسط آنها عبارتند از: 

کارآفرینی در دانشگاه.  • فقدان الگوهای نقش 

کارآفرینی یکپارچه در سراسر موسسه.  • فقدان یک فرهنگ 

فرآیندهای پیشرفت تحصیلی که بر روی تالش های کارآفرینی  •

دانشگاهی تاثیر می گذارند. 

که رســـــالت  کیــــــد می کننــــد  کانینــــگهام و هارنی9 )2006( تأ

تجاری سازی  تسهیل  در  آنها  مهم  نقش  کارآفرینی  مدل های 

تحقیقات است و سازمان ها نیازمند به وجود انبوهی از مدل های 

کارآفرینی  رفتار  در  مشارکت  به  دیگران  تشویق  برای  کارآفرینی 

هستند )12(.

برای موفقیت فرآینــــد تجاری سازی علم و فنــــاوری برخـــی 

به تفاوت های زمینه ای  با توجه  و  الزامات وجود دارد  و  شرایط 

کشــــورهای مختلف از نظــــر فرهنــــگی، ساختــــاری و قانونی  در 

پیاده سازی  برای  بنابراین  می کند.  بروز  آنها  در  متفاوتی  نتایج 

موفقیت آمیز مفهوم تجاری سازی در ایران باید ویژگی ها و شرایط 

خاص آن شناسایی و متناسب با آن سیاست ها و تصمیم های 

گردد )17(. مقتضی اتخاذ 

اقتصاد دانش بنیان فرآیندی مستلزم خالقیت، نوآوری و نهایتًا 

مدیریت و برنامه ریزی است بنابراین برای ایجاد این بستر باید 

به سمت دانشگاه نسل سوم حرکت نمود. دانشگاه نسل سوم 

که در سایه حمایت های دانشگاه، فرصت های  دانشگاهی است 

کارآفرینان فراهـــم می شود. بدیهی  بهره برداری از فنـــــاوری برای 

کردن این مسیر با مشکالت زیادی  است دانشگاه ها برای طی 

مواجه هستند؛ دولت وظیفه دارد با تدوین لوایح دستورالعمل ها 

فوق  مشکالت  رفع  جهت  را  مناسبی  بسترسازی  آیین نامه ها  و 

می تواند  پیشرو  کشورهای  تجربیات  با  آشنایی  نماید.  فراهم 

راهگشای ما در طی این مسیر پر فراز و نشیب باشد.

9. Cunningham and Harney
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فرایند و گام های الزم برای تبدیل دانشگاه های علوم پزشکی 

به دانشگاه نسل سوم به شرح ذیل می باشد:

پیشینه موجود و انواع مختلف مدل های کارآفرینی )مأموریت   .1

سوم دانشگاه( مطالعه، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گیرد.

مولفه های موثر برای تبدیل دانشگاه های سنتی به دانشگاه های   .2

گردد. نسل سوم شناسایی 

موانع ساختاری، فرهنگی و زمینه ای شناسایی و مرتفع گردند.  .3

ارتباط بین مولفه ها و چگونگی ارتباط آنها مشخص می شود.  .4

تجزیه و تحلیل کامل از وضعیت فعلی دانشگاه، در مرحله ای   .5

که در طول سال های آینده  که هست و تصویری از وضعیتی 

باید به آن رسید انجام شود. 

فرهنگ سازی و ایجاد بستر الزم برای تغییر انجام شود.  .6

و  دانشگاه  کنونی  و وضعیت  به شرایط  توجه  با  ارائه مدلی   .7

که باید برای تبدیل و تغییر طی شود. مراحلی 

مالکیت فکری،  • از  برای حمایت  آیین نامه ها  لوایح،  تدوین 

کارآفرینی کارآفرین و 

هدف،  • شفاف سازی   ، )رهبری  کارآفرینی  کوسیستم  ا ایجاد 

کارآفرینی و ایجاد ظرفیت( کردن فرهنگ  نهادی 

بازنگری در روش های یادگیری و تدوین کوریکولوم های مناسب  •

در ارتباط با ماموریت سوم دانشگاه ها

تعیین روابط دولت، دانشگاه و صنعت •

تعیین نقش دانشگاه، دانشجو و استاد •

کز رشد، شرکت های دانش بنیان • تعیین جایگاه مرا

 

امید است با اهتمام هر چه بیشتر به اهمیت فرایند حرکت 

دانشــــگاه های علــــــوم پزشکی به ســـــوی نســــل ســــومی شدن، 

گام هایی برای بهره برداری هر چه بیشتر از ذخایر عظیم و سرشار 

کشور به جای تولید دانش محض برداشته شود تا بتوان  علمی 

به اقتصاد دانش بنیان و در نتیجه جامعه ای توسعه  یافته دست 

یافت. 

گامهای الزم برای تبدیل دانشگاههای علوم پزشکی به دانشگاه نسل سوم تصویر شماره 1: مدل مفهومی فرایند و 

شناسایی مولفه های 
دانشگاه نسل سوم و 

بررسی تأثیر آنها
با توجه به پیشینه

تعیین وضعیت مطلوب 
)دانشگاه نسل سوم(

تعیین وضعیت موجود 
دانشگاه ها 

)فرهنگ، نیاز، امکانات، 
محدودیت ها(

مطالعه پیشینه موجود 
و استفاده از 

مدل های موجود

ارائه مدل با توجه به روابط مولفه ها، شرایط موجود،
 فرهنگ و بستر جامعه و استفاده از الگوهای موفق
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Toward the Third Generation of Medical Universities, a Strategy for

Knowledge-based Economics

Habibeh Abbasi1, Babak Nasiri Gharghani 2,*, Reza Sourani Yancheshmeh3, Maryam Mosleh4 

Abstract:
Background and Objective: The entrepreneurship grows up significantly in the last decade, showing new 

ways to emergent economies. With that development has become the necessity of entrepreneur education. The 
society look for one guidance to build new opportunities of business or some help to innovate in some way.

Methods and Materials: In this paper which is organized by analytic and descriptive approach, in order to 
understand the concepts of the Third Generation University, entrepreneurship, the knowledge-based economy, 
literature of the subject, has been reviewed by documentary study. To illustrate the impact of the university on 
the economy and the essential structures toward the third-generation universities, existing records have been 
reviewed through search on authoritative online sites and the study of the latest articles and related documents.

Results: The third-mission of universities depends on its national and institutional context. If university wish 
to promote the entrepreneurial ideal, then identification of institutional barriers is a necessity. They require the 
existence of a mass of entrepreneurial models as a pattern to performance. It is important to understand the 
expectations of industry, government and university and their role. There is no unique and best way to contribute 
to economic development, rather optimal approaches are contextually dependent. A refined version of the triple-
helix model of university– industry–government could improve the performance of universities in economies.

Keywords: Third-generation university, Entrepreneurship, Knowledge-based Economic
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