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تاریخ دریافــت 1397/05/21 :
تاریخ پذیرش1397/09/18 :

چکیده
زمینه و هدف :متاسفانه در کشور ما ،در حالت خوشبینانه دانشگاهها در نسل دوم یعنی دانشگاههای پژوهش محور
قرار دارند و فعالیت چندانی در راستای تبدیل شدن به نسل سوم دانشگاهها یعنی دانشگاههای کارآفرین ندارند .در زمان
کنونی با در نظر گرفتن این که شرایط اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دچار تغییر شده است ،در دانشگاهها به
سیستمی احتیاج هست که به آموزش و ترویج خالقیت و روحیهی کارآفرینی و نوآوری به دانشجویان مستعد و همچنین
اعضای هیأت علمی بپردازد.
روش بررسی :پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت .در مرحله اول با استفاده از بررسی متون علمی ،ویژگیهای
دانشگاه کارآفرین شناسایی و سپس چک لیستی معتبر تهیه و در مرحله دوم این چک لیست در دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،بررسی و بوسیله آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :بر طبق این پژوهش و اطالعات بهدست آمده در حیطههای بروکراسی اداری ،وضعیت فار غالتحصیالن ،میزان
توانمندی افراد ،وضعیت آموزش و پژوهش رشتههای تحصیلی و همچنین ارتباط با صنعت و شرکتهای دانشبنیان باید
تالش بیشتری انجام شود.
نتیجهگیری :یافتهها نشان میدهد که دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به محتوای چک لیست طراحی شده ،بحث
کارآفرینی را مورد توجه قرار داده و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را آغاز کرده است ،هر چند این اقدامات کافی نیستند
اما نشانهی شروع این فرآیند میباشند.
کلمات كلیدی :دانشگاه کارآفرین ،دانشگاه نسل سوم ،دانشگاه علوم پزشکی.

 .1دانشیار ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران،
09126936504 ،mohammadreza.amiresmaili@gmail.com
 .2استادیار ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران،sh.saberi@kmu.ac.ir ،
09134417637
 .*3نویسنده مسئول و مسئول مکاتبات ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،کرمان ،ایران09371634853 ، farbar90@gmail.com ،
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توسعهی دانشـ ــگاهها و مرا کـ ــز آموزش عال ــی پس از تغییرات

شرایط محیطی اقدام کنند .به نظر میرسد دانشگاههای علوم

اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،به گونهای آغاز شد که

پزشکی به دلیل وجود فعالیتهای متنوع در خدمات بهداشتی

طی آن انسانها بر آن شدند با استفاده از علم و دانش ،مسائل

و درمانی از ظرفیت عظیمــــی برای ایجاد و بســــط کارآفرینی در

و مشکالت پیـ ــش روی خود را حل نمایند و به نی ـ ــازهای خود

حوزههای سالمت برخوردار باشند ،اما متاســــفانه ا کثر این

جامهی عمل بپوشانند ( .)1در این راسـ ــتا ،ابتدا دانشگاههای

دانشگاهها از نبود ساختــــار سازمانـــی مشخص برای طراحــــی و

نسل اول معروف به دانشگاههای آموزش محور پدیدار گشتند

اجرای برنامههای آموزشی ،پژوهشی و ترویجی به منظور افزایش

و هدف این دانشگاهها ،تربیت نیروی انسـ ــانی متخصص بود.

انگیزه و همچنین آ گاهی نسبت به فعالیتهای کارآفرینی رنج

پس از آن دانش ــگاههای نسل دوم معـ ــروف به دانشـ ــگاههای

میبرند (7و .)8موضوع کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین در زمان

پژوهشمحور پدیدار گشتند و هدف آنها پژوهش و تولید علم

کنونی یکی از مباحث مهم در حوزهی مدیریت کشور میباشد

بود .سپس دانشـ ــگاههای نسل سـ ــوم با عنوان دانشگاههای

که در سالهای اخیر در بخش بهداشت و درمان توجه در خور

کارآفرین بوجود آمدند که هدف آنها ارتباط مناسب با صنعت

نگرشی به موضوع کارآفرینی مانند اختصاص یک بسته از 11

و همچنین تربیت نیـ ــروی انسـ ــانی خبـ ــره و کارآفرین بود (.)2

بستهی عملیاتی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به

متاســــفانه در کشور ما ،در حـ ــالت خوشبینانه دانشگاهها در

عنوان سیاستهای راهبردی حوزهی آموزش سالمت جمهوری

نسل دوم یعنی دانشگاههای پژوهش محور قرار دارند ( )3و

اسالمی ایران شده است .به این منظور یکی از عناوین مورد توجه

افرادی را پرورش میدهند كه فقط میتوانند شكافهای شغلی

در بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی توجه به

از پیش تعریف شده را پر كنند ( )4و فعالیت چندانی در راستای

بستهی حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و کارآفرین میباشد

تبدیل شــــدن به نسـ ــل سـ ــوم دانشگاهها یعنی دانشگاههای

(9و10و .)11در این راستا دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

کارآفرین ندارند ( .)3در زمان کنونی با در نظر گرفت ــن این که

ماموریت دارند چهار هدف مهم شامل :بازبینی و بازنگری

شرایط اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دچار تغییر شده

رسالت ،غایات و کارکردهای دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس

است ،در دانشگاهها به سیستمی احتیاج هست که به آموزش

مدل دانشگاههای کارآفرین ،بازبینی ساختار دانشگاههای

و ترویج خالقیت و روحیهی کارآفرینی و نوآوری به دانشجویان

علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین ،مهندسی

مستعد و همچنین اعضای هیأت علمی بپردازد ( .)5همچنین

فرآیندهای دانشگاههای علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه

تبدیل دانشگاهها به دانشگاه کارآفرین الزمهی بقا و توسعه در

کارآفرین و در نهایت توسعهی زیرساختها و منابع دانشگاههای

آینده میباشد .ا گر دانشگاهی کارآفرین باشد ،تحقیقات علمی

علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین را دنبال کنند.

به تولید خدمت یا فعالیت یا محصولی جدید ختم میشود و

همچنین محور اصلی این بسته شامل بازبینی و بازنگری ساختار،

در صورتی که این چنین نباشد پژوهشهای علمی به ندرت

کارکرد ،زیر ساخت و فرآیندهای دانشگاههای علوم پزشکی در

به نوآوری تبدیل و ا کثرا در کتابخانهها روی هم انبار میشوند

گذار به دانشگاههای نسل سوم میباشد ( .)12از آنجا که لزوما

( .)6لذا دانشگاهها میبایست بهوسیلهی انجام پژوهـ ــش و

تدوین اهداف و بستههای مورد نظر به منزلهی اجرای صحیح

به کار بردن مطالعات داخلی و خارجی ،به طراحی مدلی برای

آن اهداف و بستهها نیست (10و ،)13لذا به منظور پایش و ارزیابی
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مقدمه

ساختار ،عملکرد ،فرآیندها و زیرساخت مناسب خود با توجه به
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میزان پیشرفت و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و کارآفرین،

ارسال شد و پس از دریافت نظرات آنان  32استاندارد حـــذف و

وجود ابزاری برای ارزیابی و انطباق دانشگاه های علوم پزشکی

سپس چک لیست اصالح و تایید شـــد .برای تعیین پایایی چک

با استانداردهای دانشگاه نسل سوم ضروری به نظر میرسد.

لیست از روش پایایی بین ارزیـــابان استفاده شد .به این منظور

یکی از این ابزارها میتواند چک لیستی شامل شاخصهای

چک لیست در اختیار دو گــــروه ارزیاب قــــرار داده شد و پس از

دانشگاه نسل سوم به منظور پایش میزان تحقق استانداردهای

تجزیه و تحلیلهای انجام شده ضریب توافق (کاپا)  96درصد

ساختاری ،عملکردی ،فرآیندی و زیرساختی دانشگاههای علوم

بهدست آمد .در این چک لیست  68سوال به صورت هر سوال

پزشکی باشد ( .)10لذا این مطالعه با هدف شناسایی وضعیت

 10نمرهای طراحی شده است که نمرهی  10بیانگر وجود دارد،

کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر ساختار ،کارکرد،

نم ــرهی  5بیانگر وج ــود نس ــبی و نمرهی  0بیانگر وجود ندارد،

زیرساخت و فرآیندهای مربوط به آن پدیدار گردید.

میباشد .در مرحلـــه دوم مطالعه ،این چـــک لیست در دانشگاه
علوم پزشکی کرمان ،بررسی و تکمیل و بوسیله آمار توصیفی

روش بررسی

تجزیه و تحلیل شد .در این مرحله وضعیت دانشگاه علوم

پژوهش حاضـ ــر از لحاظ ماهیت مقطع ــی و از لحاظ هدف

پزشکی کرمان بر اساس چک لیست تهیه شده با استانداردهای

کاربردی میباشد ،که در دو مرحله انجام پذیرفت .در مرحله اول

دانشگاه کارآفرین بررسی و مقایسه شد که با توجه به محتوای

مطالعه ،پژوهشگران از طریق جستجو در پایگاههای Magiran،

چک لیست طراحی شـ ــده ،تصمیمگیری شــــد که برای کسب

 IranDoc، Google scholar، Pub med،SID، Scopusو با

دادههای الزم به چه واحدی مراجعه شود و یا از طریق مسئوالن

استفاده از کلید واژههای دانشگاه نسل سوم ،دانشگاه کارآفرین

مربوطه یا اسناد مرتبط یا وب سایت دانشگاه یا چارت سازمانی،

و معادل انگلیسی آنها در محدودهی زمانی بین سالهای 2000

اطالعات الزم بهدست آید.

تا  2016به منابع و مقاالت مورد نظر دست یافتند و پس از حذف
موارد تکراری و غیر مرتبط در مجموع  12مقالهی ( 3و  5و7تا 9و
14تا  ) 20مرتبط با شاخصهای دانشگاههای نسل سوم را جهت
بررس ــی و تحلیل انتخاب نمودند .سپس این مقاالت به روش

یافتهها
پس از تجزیه و تحلیل چک لیست ،نتایج بررسیها به صورت
جدول  1-4بیان شده است.

مطالعه و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت و به وسیلهی
فرآیند طبقهبندی منظم ،شاخصهای دانش ــگاه نس ــل س ــوم

همان طور که مشاهده میشود استانداردهای موجود در این

براساس استنباط و تفسیر صورت گرفته ،خالصه شد .سپس با

چک لیست در قالب چهار دسته ساختاری ،کارکردی ،فرآیندی

استفاده از نظر خبرگان و افراد صاحب نظر چک لیستی شامل

و زیرساختی تقسیم میشوند ،سپس با استفاده از آمار توصیفی

 100استاندارد در  17حوزه و در  4ماهیت ساختاری ،عملکردی،

مورد بررسی قرار گرفتند .بر طبق استانداردهای بهدست آمده در

زیرساخت ــی و فرآینـ ــدی طراحی شد .برای تعیین روای ــی چک

این پژوهش بررسیها نشان داد که دانشگاه علوم پزشکی کرمان

لیست از روایی محتوا استفاده شد .به این منظور چک لیست

از مجموع  680نمره ممکن توانست  370نمره را کسب کند که

شناسایی شده برای  7نفر از خبرگان و اعضای هیأت علمی

در مجموع در وضعیت متوسط قراردارد .بر طبق این پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به این موضوع عالقهمند بودند

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بعد ساختاری از  170نمرهی
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جدول 3 ( 1-4و  5و  7تا  9و  14تا ) 20
ردیف نوع استاندارد

حوزه استاندارد

بررسی از طریق

متن استاندارد

امتیاز

2

ساختاری

ارگانیک 10

مصاحبه

وجود تفویض اختیار دانشکدهها و واحدها

5

3

ساختاری

4

ساختاری

5

ساختاری

6

ساختاری

7

ساختاری

بررسی مستندات و وجود ارتباطات افقی و غیر رسمی

5

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود سطوح مدیریتی کم
رسمیت
15

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود حجم پایین رویههای کاری

5

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود حجم پایین آیین نامهها

5

مصاحبه
عدم تمرکز

مصاحبه

وجود قدرت تصمیمگیری افراد دانشگاه در محدودهی مسئولیت

5

5
بررسی مستندات و وجود امکانات بروز و پیشرفته در دانشگاه

8
فن آوری
9

زیر ساختی

سازمان
30

10

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود حوزه فنآوری در چارت تشکیالتی دانشگاه

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود پستهای سازمانی مناسب با حوزه فنآوری و کارآفرینی

10

مصاحبه
11

فرآیندی

برنامه ریزی

بررسی مستندات

وجود بحث كارآفرینی در برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشكی

10

12

فرآیندی

استراتژیک

بررسی مستندات

وجود بحث كارآفرینی در برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشكی

10

30

بررسی مستندات

وجود برنامه عملیاتی یک ساله و پنج ساله در معاونت تحقیقات

10

 14کارکردی

بررسی مستندات

وجود بحث كارآفرینی در استخدام نیروی جدید

10

 15کارکردی

بررسی مستندات

وجود بحث كارآفرینی در پایش و ارزشیابی عملكرد دانشگاه

0

 13فرآیندی

 16کارکردی

توسعه
20

بررسی مستندات و وجود درآمد ازكارآفرینی دانشگاهی

0

مصاحبه

 17کارکردی

بررسی مستندات

وجود کارگاههای بارش افكار در زمینه كارآفرینی دانشگاهی

10

 18کارکردی

بررسی مستندات

وجود كارگاهها و دورههای آموزشی كارآفرینی برای اساتید ،کارکنان و

5

کارکردی

دانشجویان
19

 20کارکردی
21

کارکردی

بررسی مستندات

وجودجلساتهمفکریمرتبطبا كارآفرینیبرایاساتید ،کارکنانودانشجویان

5

آموزش

بررسی مستندات

وجود همایش مرتبط با كارآفرینی برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان

5

30

بررسی مستندات

وجود جلسات آشنایی با شرکتهای دانش بنیان برای اساتید،

5

کارکنان و دانشجویان
 22کارکردی

بررسی مستندات

وجودجلساتحقوقمالکیتمعنویبرایاساتید ،کارکنانودانشجویان

5

 23کارکردی

بررسی مستندات

وجود کارگاه روش حل مسئله برای اساتید ،کارکنان و دانشجویان

5

پاییــز  -1397دوره  - 27شماره 3

1

ساختاری

ساختار

مصاحبه

وجود آزادی عمل افراد دانشگاه در زمینهی مسئولیتها

5
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ادامه جدول 3 ( 1-4و  5و  7تا  9و  14تا ) 20
ردیف نوع استاندارد

حوزه استاندارد

 24زیر ساختی

متن استاندارد

بررسی از طریق

بررسی مستندات و وجود بودجه مستقل دانشگاه برای کارآفرینی

امتیاز

0

مصاحبه
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بررسی مستندات و وجود میزان کافی منابع مالی برای حمایت از كارآفرینی دانشجویان و

 25زیر ساختی

مصاحبه
 26زیر ساختی
 27زیر ساختی

اساتید و کارکنان

بررسی مستندات و وجود میزان کافی منابع مالی برای حمایت از دانشجویان و اساتید به
مصاحبه
مالی
35

 28زیر ساختی

5

منظور حضور در همایشهای بینالمللی کارآفرینی

بررسی مستندات و وجود میزان کافی منابع مالی برای پشتیبانی از طر حهای پژوهشی
مصاحبه

5

5

مرتبط با كارآفرینی اساتید و دانشجویان و کارکنان

بررسی مستندات و وجود میزان باالی منابع مالی برای خالقیت و ایدههای نوآورانه افراد

5

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود بودجه کافی جهت امور پژوهشی

 29زیر ساختی

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود سرمایههای خارجی

 30زیر ساختی

5

مصاحبه
 31فرآیندی

ترویج
10

 32کارکردی

بررسی مستندات و وجود اطالعرسانی در زمینهی كارآفرینی

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود انجمن فار غالتحصیالن دانشگاه

0

مصاحبه
 33کارکردی

فار غالتحصیالن بررسی مستندات و وجود سایت فار غالتحصیالن دانشگاه
10

 34کارکردی

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود نمایشگاه ابداعات فار غالتحصالن دانشگاه

0

مصاحبه
 35زیر ساختی

امکانات
10

 36کارکردی
 37کارکردی
 38کارکردی

بررسی مستندات و وجود دسترسی کافی افراد به كتابها ،مقاالت و كتابخانهها و
مصاحبه

آزمایشگاهها و...

بررسی مستندات و وجود امکان بازدید از کارخانهها و دفاتر بخش صنعت برای
فعالیت های
فوق برنامه
10

مصاحبه

10
10

دانشجویان و اساتید دانشگاه

بررسی مستندات و وجود گردشهای علمی مرتبط با کارآفرینی

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود رقابت و مسابقات در زمینه ی کارآفرینی برای دانشجویان و
مصاحبه

اساتید

0
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ادامه جدول 3 ( 1-4و  5و  7تا  9و  14تا ) 20
ردیف نوع استاندارد

حوزه استاندارد

 39فرآیندی

بررسی مستندات

وجود امکان انتخاب درس آشنایی با كارآفرینی برای همه دانشجویان

0

 40فرآیندی

مصاحبه

وجود کار تیمی و جمعی دركالس در زمینهی کارآفرینی

0

 41فرآیندی

مصاحبه

وجودتعلیممهارتهایشغلیومهارتهایمدیریتیرشتههایتحصیلی

5

بررسی مستندات و وجود برخی از دروس به صورت کارگاه

 42فرآیندی
برنامه ریزی

مصاحبه

10

 43فرآیندی

درسی

مصاحبه

وجود آموزشهای مربوط به ایدهپردازی

5

 44فرآیندی

35

مصاحبه

وجود آموزش ایجاد کسب و کار

5

بررسی مستندات و وجود روشهای نوین و نوآورانه در آموزش

 45فرآیندی

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود تعلیم الزامات بازار کار به دانشجویان

 46فرآیندی

5

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود محیط مشوق کارآفرینی در دانشگاه

 47فرآیندی

5

مصاحبه
 48فرآیندی
 49فرآیندی

محیط
15

بررسی مستندات و وجود امکان آزمون و خطا برای دانشجویان

5

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود محیط دانشگاهی پذیرش شکستها

5

مصاحبه
 50کارکردی
 51کارکردی
 52کارکردی

بررسی مستندات و وجود حمایتهای مالی مستقیم از طرف بخش صنعت
ارتباط با
صنعت و
جامعه
20

 53کارکردی

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود ارتباط بین امور آموزش ،پژوهش و صنعت

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود حمایت مدیریت از طر حهای با ریسک باال

5

مصاحبه
بررسی مستندات و

 54کارکردی

وجود عالقه ی مدیریت به ایدههای جدید و خالق

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود پشتیبانی آموزشی ،مالی و بازاریابی از دانشجویان و اساتید

 55کارکردی
مدیریت
 56کارکردی

25

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود استفاده و بکارگیری مدیریت از ایده ها

5

مصاحبه
 57کارکردی

بررسی مستندات و وجود تحمل مدیریت در زمینه انحراف از قوانین

5

مصاحبه
 58کارکردی

بررسی مستندات و
مصاحبه

وجود انگیزهی الزم مدیریت برای به کار بردن منابع در جهت کارآفرینی

0
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امتیاز
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ادامه جدول 3 ( 1-4و  5و  7تا  9و  14تا ) 20
ردیف نوع استاندارد

حوزه استاندارد

 59ساختاری

متن استاندارد

بررسی از طریق

بررسی مستندات و وجود مرکز کارآفرینی در دانشگاه

امتیاز

0

مصاحبه
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بررسی مستندات و وجود هسته کارآفرینی در بیمارستانها

 60ساختاری

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود هسته کارآفرینی در مرا کز بهداشت

 61ساختاری

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود هسته کارآفرینی در دانشکدهها

 62ساختاری

0

مصاحبه
 63ساختاری
 64ساختاری
 65ساختاری

واحد ها و
کمیتهها
35

بررسی مستندات و وجود پارک علم و فناوری

0

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود مرکز رشد دانشگاه

10

مصاحبه
بررسی مستندات و وجود واحد حمایت از مالکیت معنوی

10

مصاحبه
 66ساختاری

بررسی مستندات و وجود بانک اطالعات کارآفرینی

10

مصاحبه
 67ساختاری

بررسی مستندات و وجود واحد تسهیالت شغلی

0

مصاحبه
 68ساختاری

بررسی مستندات و وجود بانک ایده در دانشگاه

5

مصاحبه

ممکن  65نمره ،در بعد کارکردی از  250نمرهی ممکن  130نمره،

نمرهی ممکن  10نمره ،در حوزهی فعالیتهای فوق برنامه از 30

در بعد فرآیندی از  150نمرهی ممکن  95نمره و در بعد زیر ساختی

نمرهی ممکن  10نمره ،در حوزهی ارتباط با صنعت و جامعه از 30

از  110نمرهی ممکن  80نمره ،بهدست آمد .در بعد ساختاری در

نمرهی ممکن  15نمره ،در حوزهی حمایت مدیریت از  60نمرهی

حوزهی ساختار ارگانیک از  20نمرهی ممکن  10نمره ،در حوزهی

ممکن  25نمره بهدست آمد .در بعد فرآیندی در حوزهی الویت

رسمیت از  40نمرهی ممکن  15نمره ،در حوزهی عدم تمرکز از

کارآفرینی برای دانشگاه از  30نمرهی ممکن  30نمره ،در حوزهی

 10نمرهی ممکن  5نمره ،در حوزهی وجود فیزیکی واحدها و

ترویج و برنامهریزی درسی دانشگاهی از  90نمرهی ممکن 60

کمیتههای دانشگاههای نسل سوم از  100نمرهی ممکن 35

نمره ،در حوزهی محیط دانشگاه از  30نمرهی ممکن  10نمره

نمره بهدست آمد .در بعد کارکردی در حوزهی توسعهی دانشگاه

بهدست آمد .در بعد زیرساختی در حوزه فنآوری سازمان از 30

از  40نمرهی ممکن  20نمره ،در حـ ــوزهی دورههای آموزشی از

نمرهی ممکن  30نمره ،در حوزهی امکانات و منابع مالی از 80

 60نمرهی ممکن  45نمره ،در حوزهی دانشآموختگان از 30

نمرهی ممکن  50نمره بهدست آمد.

محمدرضا امیراسماعیلی و همکاران

با توجــــه به این که محتـ ــوای چک لیست به ص ــورت مرور
ً
ش که به صـ ــورت
متون میباشد قاعدتا یافتـ ـههای این پژوه ـ ـ 

به سود خود برسد و هم بخش صنعت به سود و پیشرفت خود
دست پیدا کند .لذا با توجه به پژوهشها برای بهبود همکاری

چک لیست طراحی شده است با یافتههای سایر پژوهشها

بین دانشگاه و صنعت میتوان از کارآفرینی بهــــره بــــرد ( .)18به

همخوانی دارد و لزوم توجه به محتوای آن به عنوان استاندارد

عبارت دیگر کارآفرینی میتواند یافتههای تئوری پژوهشها را به

ضروری به نظر میرسد ( 3و  5و  7تا 9و  14تا  .)20یافتهها حا کی

عمل تبدیل نماید .در بحث محیط مشوق کارآفرینی ،دانشگاه

است که دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،فنآوری سازمان ،کارآفرینی

ی گیرا میباشد و بیانگر این است که
کارآفرین دارای محتوای 

در برنامههای استراتژیک دانشـ ــگاه ،ترویـ ــج و آ گاه ـ ـیبخش ـ ــی در

امکانات ،آداب و آتمسفر ثمربخشی را جهت انگیزش و تحریک

زمینهی كارآفرینی ،امكـ ــان دسترسی به كتـ ــابها ،مقاالت و

کارآفرینی افراد خلق مینماید ( .)19این مبحث باعث پیشرفت

كتابخانهها و آزمایشگاهها را مدنظر قرار داده اما در زمینههای

دانشگاهی است که خویشتن را با دگرگونیهای پیرامون همسو

ساختار ارگانیک ،رسمیت ،عدم تمرکز ،توسعه دورههای آموزشی،

میکند .در ارتباط با فار غالتحصیالن هدف ،این است که افراد

منابع مالی ،فار غالتحصیالن ،فعالیتهای فوق برنامه ،محیط

بعد از اتمام دانشگاه بتوانند در بازار کار حرفی برای گفتن داشته

مشوق کارآفرینی،ارتباطباصنعتوجامعه،حمایتاز فعالیتهای

باشند و این که خود بتوانند شغلی نو را فراهم نمایند .به طور

کارآفرینی ،وجود واحد ها و کمیته های ضروری باید تالش

طبیعی دانشگاه کارآفرین باید بداند که کیفیت کنونی جامعه

بیشتری انجام دهد .در این بین میتوان از توجه به فنآوری

چگونه است و بر این اساس برای رسیدن به کیفیت مطلوب

سازمانی بهعنوان مهمترین نقطه قوت دانشگاه و در بحث

برنامهریزی کند .با توجه به این مبحث دانشگاه کارآفرین باید

بروکراسی اداری به عنوان مهمترین نقطهای که باید در آن تالش

نیاز بازار کار را درک کند و سپس در جهت رفع آن نیاز تالش کند،

شود ،نام برد .بر طبق پژوهشها به نظر میرسد دانشگاههای

گ کردن برنامه درسی دانشگاه با نیاز بازار
در این راستا هماهن 

کشور نسبت به گذشته از حیث مواردی توسعه پیدا کردهاند

میتواند موثر باشد .همچنین دانشگاه کارآفرین باید ایجاد انگیزه

ولی در زمینهی حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم پیشرفت

و رشد اقتصادی را در نظر بگیرد .اساسا جو دانشگاه باید به هر

چشمگیری نداشتهاند ( .)16بر طبق این پژوهش نشانهها از

نحوی از افراد کارآفرین پشتیبانی کند و افراد را تحریک کند تا

عزم و ارادهی مدیریت به شروع فرآین ـ ــد کارآفرینـ ــی در دانشگاه

تالش خویش را در اندازه مطلوب و یا حتی بیشتر هدایت کنند

علوم پزشکی کرمان میباشد .در بحث ارتباط با صنعت ،طبق

(.)20

پژوهشها در کشورهای پیشرفته توجه به ارتباط میان دانشگاه
و صنعت همواره به عنوان یک موضوع مهم مطرح میباشد

نتیجهگیری

( .)17همچنین میتوان اشـ ــاره کرد که به صـ ــورت عموم در ایران

یافتهها نشان میدهد که دانشگاه علوم پزشکی کرمان با

دانشگاهها کشش مناسبی در زمینهی کار با بخش صنعت از

توجه به محتوای چک لیست طراحی شــــده ،بحث کارآفرینی

خود بروز نمیدهند و در مقابل بخش صنعت هم به نوعی کار با

را مورد توجه قرار داده و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را

دانشگاه را مناسب نمیداند ،این در حالی است که ارتباط مناسب

آغاز کرده است ،هر چند این اقدامات کافــــی نیستند اما نشانهی

بین دو بخش صنعت و دانشگاه میتواند منجر به پیشرفت و

شروع این فرآیند میباشند .به نظـ ــر میرسـ ــد جهت رسیدن
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بحث

توسعهی هر دوی این بخشها شود ،بهطوری که هم دانشگاه
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 همچنین نبود یا کمبود ارتباط با صنعت.پژوهش فراهم است

به این منظور دانش ــگاه علوم پزشـ ــکی کرمـ ــان باید واحدها و

مشکل بزرگی است که باید در این موضوع تالشهای بیشتری

کمیتههایی را تاسیس نماید به عنوان مثال به منظور حمایت از

 نیاز و ارتباط با دانشگاه، به نظر میرسد امروزه باید صنعت.شود

،فار غالتحصیالن و دانشجویان برای کمکهای مادی و معنوی

 برطبق.را برای جبران عقبماندگیهای خود در الویت قرار دهد

.راهاندازی انجمنها و گروههای مختلف ضروری به نظر میرسد

این پژوهش و اطالعات بهدست آمده در حیطههای بروکراسی

همچنین سطوح مدیریتی و هرم مدیریتی باید به شکل درستی

 وضعیت، میزان توانمندی افراد، وضعیت فار غالتحصیالن،اداری

 در بسیاری از سازمانها از جمله دانشگاهها این.ترسیم شوند

آموزش و پژوهش رشـ ــتههای تحصیلی و همچنین ارتبـــــاط با

 ا کنون.هرم ارتفاع زیادی دارد که باید این ارتفاع کاهش یابد

.صنعت و شرکتهای دانشبنیان باید اقداماتی انجام شود

 به نظر میرسد.ارتباط مناسبی بین دانشگاه و صنعت نیست
 زمینه برای.امـــــروزه ظرفیت الزم در دانش ـ ــگاهها وجـ ــود دارد
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Evaluation of the Kerman University of Medical Sciences Based on the

Mohammad Reza Amiresmaili1, Seyyed Hossein Saberi2, Farshid Barkhordari*3

Abstract:
Background and Objective: Unfortunately, in our country, in the optimistic state of the universities, the

second generation is a research-based university that educates people who can only fill pre-defined career gaps
and have little activity towards becoming Third generation universities do not have entrepreneurial universities.
At the current time, considering that the economic, cultural, social and political conditions have changed, there
is a system in universities that needs to educate and promote the creativity and spirit of entrepreneurship and
innovation to talented students as well as faculty members. And also the transformation of universities into an
entrepreneurial university is necessary for survival and development in the future. On the other hand, one of the
pivotal points in the packets of the development of medical education is attention to the third generation university
and the entrepreneur. Universities of medical sciences across the country have a mission to move in this direction.
Methods and Materials: This cross-sectional study was conducted in a quantitative and practical way in a two-

step approach. In the first stage, using the review of scientific literature, the characteristics and standards of the
entrepreneurial university were identified based on the medical education development packages of the Ministry of
Health and Medical Education. Then a valid and validated checklist was prepared. In the second phase of the study,
this checklist was analyzed and completed by descriptive statistics in Kerman University of Medical Sciences.
Results: According to the standards obtained in this research, the results showed that Kerman University

of Medical Sciences from a total of 680 possible scores could score 370, which in general was in a moderate
situation. According to this research and information obtained from the Kerman University of Medical Sciences
in the areas of administrative bureaucracy, the status of graduates, the level of people’s ability, the status of
education and research in the field of study, as well as the relationship with the industry and knowledge-based
companies should do more.
Conclusion: The findings show that the Kerman University of Medical Sciences, considering the content of

the checklist designed, has focused on entrepreneurship and has begun moving to a third-generation university,
although these are not enough, but the sign start this process.
Keywords: Entrepreneurial University, Third Generation University, University of Medical Sciences
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