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شده است .تحلیل دادههای تحقیق در فاز کیفی با نرمافزار  MAXQDAو در فاز کمی با نرمافزار  MICMACانجام شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسالمی است که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند.
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 -3مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران،ایران.
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سیر تحولی را دنبال و سه نسل مختلف را تجرب ه ک رده اس ت.

هرنه بیش تر ب ا فرآین د توس عه اقتص ادی ب ومی ،منطق های و

دانشگاههای نسل اول یا دانش گاه آم وزش مح ور و مبتن ی ب ر

بینالمللی به تغییر نقش س نتی خ ود ک ه ص رفاً تولی د دان ش

فعالیتهای تعلیمی است که نمونههای آن در کش ور م ا بس یار

میباشد ،به سوی دانشگاه کارآفرین که افزون بر تولید دان ش و

است و اغل ب دانش گاهه ای م ا در ای ن نس ل ب اقی مان دهان د.

خلق ایدهها ،آنها را به عمل هم تبدیل میکنند ،حرک ت کنن د.

دانشگاه های نسل دوم با ظهور تحقیقات پای ه ش کل گرفتن د و

در واقع ایده توسعه دانشمحور و برنامههای توسعهای کش ورها،

عموماً پژوهشی و مبتنی ب ر فعالی ته ای تحقیق اتی هس تند و

مأموریت کارآفرینی را به دانشگاهها تحمی ل ک رده اس ت .ای ن

برخی دانشگاهها در ایران به این سمت حرکت ک ردهان د ()2،1؛

روند را در کشورهای توسعه یافته از اواخر دهه  2۸۹۱میت وان

اما دانشگاه های نسل سوم با ظه ور تحقیق ات ک اربردی و نی از

دید ( .)7،7نقش یک دانشگاه کارآفرین نیز در یک مح یط پوی ا

محور شکل گرفتند و عموماً کارآفرین و مبتنی ب ر ک ارآفرینی و

از اقتصاد دانش ،حمایت از توسعه اقتص ادی از طری ق اف زایش

حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظ ام یافت ه در تعام ل ب ا

میزان و کیفیت تحقیقات (بنیادی و کاربردی) و انتق ال س ریع

محیط پیرامونی هستند ( .)3در دانش گاه نس ل س وم ،مح ور و

ننین دانش جدیدی به جامعه از طری ق آم وزش و ک ارآفرینی

مأموریت کانونی نظام دانش گاهی ،ک ارآفرینی اس ت .در نن ین

است ( .)۹دانشگاه های کارآفرین ،نقشهای سنتی یک دانش گاه

دانش گاهی ،دانش جویان بای د همزم ان مجموع های از دان ش،

در جامعه را به عنوان یک تولیدکننده دانش ،از طریق تحقیقات

مدیریت دانش و مدیریت کارآفرینی را فراگیرن د ت ا بتوانن د در

بنیادی و کاربردی ،ف نآوری و عام ل انتق ال دان ش ،ن وآوری و

زمینه صنعت شروع به فعالیت کنن د .ش کلگی ری و اثربخش ی

حمایت از توسعه اقتصادی مورد تعریف مج دد ق رار م یدهن د

دانشگاه کارآفرین ،بدون توسعه نظاممن د آم وزش ک ارآفرینی و

(.)۸،2۱

دانشگاهی و تقویت ویژگیهای کارآفرینی منابع انسانی دانشگاه،

کارآفرین ،نه تنها ضرورت است بلکه عدم توجه به ای ن مس هله

امک انپ ذیر نیس ت ( :)4بن ابراین ،یک ی از وج وه و منظره ای

پیامدهای سوئی در پی خواهد داشت .این موضوع ب ا توج ه ب ه

کلیدی دانشگاه نسل سوم ،توسعه مهارتهای شغلی ،حرفهای و

مسهله بیکاری قشر تحصیلکرده از اهمیت بیش تری برخ وردار

شایستگیها و توانمندس ازی دانش جویان و اس تادان همس و ب ا

می شود .بیکاری دانشآموختگان دانشگاهی معضل حادی ب رای

فرایند توسعه ملی و حل مسائل جامع ه ب ه روش علم ی اس ت.

بسیاری از کشورها از جمله ایران میباشد ( .)22آماره ا نش ان

روند رو ب ه رش د اف زایش جمعی ت کش ور ،ترکی ب جمعیت ی

میدهد میزان بیکاری در ایران نزدی ک ب ه ی ک نه ارم اس ت.

جوانان ،ناتوانی بخشهای تولیدی در جذب نیروی کار ،ضرورت

حدود  7۱درصد جمعیت ایران زیر  35سال س ن دارن د .مرک ز

ایجاد فرصتهای شغلی و عواملی نظیر این ،دالیلی هستند ک ه

آمار ایران میزان ن ر بیک اری جوان ان را تقریب اً دو براب ر ن ر

منجر میشود سیاستگذاران و برنامه ریزان کالن کشور جه ت

متوسط بیکاری در کشور اعالم کرده است ( .)21مشکل بیکاری

حل این مشکل به طور جدی به دنبال یافتن روزنهه ا باش ند و

پیامدهای احتمالی مختلفی دارد .ازجمله احساس بیارزش ی در

ای ن راهک ار نی زی ج ز مقول ه ک ارآفرینی نیس ت ،ن را ک ه

فرد ،فقر و تنگدستی و مشکالت خ انوادگی ،ب زهک اری و آل وده

کارآفرینی به عنوان موت ور توس عه اقتص ادی کش وها در عص ر

شدن به اعتیاد ،عقبماندگی کشور از نظ ر اقتص ادی و .)23( ...

حاضر شناخته شده است (.)5

یک راهکار ویژه ب رای ک اهش ن ر بیک اری و رش د اقتص ادی
امروزه کارآفرینی است .توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و ایج اد
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مهارتآموزی مؤثر دانشجویان ،استادان ،مدیران و کارکنان نظام

تبدیل دانشگاهها از دانشگاه نسل اول و نسل دوم به دانش گاه
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مقدمه
دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن از بدو شکلگی ری در دنی ا

دانشگاهها و نظام آموزش ی ع الی نی ز ب ه منظ ور همس ویی

 171طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی

اشتغال و درآمدزایی برای دانشآموختگان دانشگاهی ،م یتوان د

زمینه طراحی الگوهای گوناگون دانش گاه نس ل س وم در نق اط

راهگشای این معضل باشد (.)24

مختلف دنیا انجام شده است ،ام ا ت اکنون کمت ر مطالع های ب ا

توسعه کارآفرینی در دانشگاهه ای عل وم پزش کی و خ دمات

رویکردی بنیادی در حوزه دانش گاه ک ارآفرین و نس ل س وم در

بهداش تی درم انی ک ه مت ولی و مج ری طی ف وس یعی از

کشور انجام شده است .از جمله مطالعاتی که در زمینه دانش گاه

مراقبت های سالمتی در س طوح نهارگان ه پیش گیری ،درم ان،

کارآفرین کار با رویکرد تحلیل کیفی محتوا انج ام پذیرفت هان د،

بازتوانی و تسکینی هستند و مأموریت مهم آم وزش و پ ژوهش

میتوان به مطالعه بی دختی و همک اران ( )23۸7تح ت عن وان

در سطوح عالی علوم پزشکی را نیز ب ر عه ده دارن د و از س وی

طراح ی الگ وی تض مین کیفی ت دانش گاه ک ارآفرین در نظ ام

دیگر نالشهای متعددی در رویکرد و نظام مدیریتی ح اکم ب ر

دانشگاهی ایران اشاره نمود .بر اساس نتایج این مطالعه ،الگ ویی

آنه ا وج ود دارد اجتن اب ناپ ذیر اس ت ( .)11وزارت بهداش ت

شامل  7عامل (رهبری ،ساختار و فرهنگ سازمانی کارآفرینان ه؛

درمان و آموزش پزشکی از اواخر سال  ۹4ب ا تأکی د ب ر اج رای

منابع مالی ،انسانی و زیربنایی؛ آم وزش کارآفرینان ه؛ حمای ت از

طرح «کاراد» در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ب ه ک ارآفرین

کارآفرینی و تجاریسازی؛ همکاری و مش ارکت داخل ی ،مل ی و

شدن این دانشگاه ها اهمیت داده و هیأت محترم وزیران نی ز ب ا

بین المللی؛ نظام ارزیابی کیفیت و عوامل محیطی یا زمینهای) و

تصویب و تأکید بر اجرای مصوبه شماره /5۱۹77ت /33۸23ه

 2۹مقوله ترسیم شد که برای تضمین کیفیت دانشگاه کارآفرین

م ور  ۹4/۹/15موجودی ت ی افتن دف اتر ک ارآفرینی در

باید مورد توجه قرار بگیرد (.)15

ایجاد دانشگاه های نس ل س وم ،عوام ل مختلف ی م ؤثر دانس ته

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویک رد ک ارآفرینی

شدهاند .اهمیت حرکت به سمت دانشگاههای هزاره سوم از نظ ر

س ازمانی نش ان م یده د الگ وی دانش گاه ک ارآفرین از منظ ر

وزارت بهداشت تا ب ه ح دی اس ت ک ه ب ه عن وان ی ک بس ته

کارآفرینی سازمانی ،شامل مؤلفههای کیفیت دان شآموختگ ان،

زمینهای در مجموع بستههای تحول و نوآوری در آموزش عل وم

انتشار یافته های علمی ،جذب منابع مالی ،قراردادهای پژوهشی،

پزشکی مبتنی بر برنام ه آم وزش ع الی ح وزه س المت کش ور

ثبت اختراع ،ایجاد کسب و کارهای زایشی ،ایجاد پ ار

عل م و

مدنظر قرار گرفته است .اگر دانشگاه های عل وم پزش کی کش ور

فناوری ،فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،ساختار سازمانی منعط ف،

گذار خود را به دانشگاههای نسل سوم طی کنند جایگاه آنها در

رویکرد کارآفرینانه استادان ،م دیریت ک الن ،محت وای دروس و

اقتص اد دان شبنی ان تبی ین خواه د ش د و وابس تگی آنه ا ب ه

ویژگیهای دانشجویان میشود (.)2

سالمت موجب تبدیل اقتصاد هزینه به ثروت ،توس عه ص ادرات

الگوی دانشگاه کارآفرین (رویکرد کیفی) نشان م یده د ک ه در

خ دمات و ف رآوردهه ای پزش کی کش ور ،اف زایش تع امالت

مجموع  2۹4مفهوم از این مطالع ه ،اس تخرا ش د و در بخ ش

دولتهای مختل ف در ح وزهه ای گون اگون ازجمل ه ارزآوری و

مؤلفههای دانشگاه کارآفرین روی هم رفته  22مقول ه مح وری،

ک اهش مص رفگرای ی ،ایج اد ه زاران فرص ت ش غلی ب رای

 3۱زیر مقوله و  ۹۹مفهوم احصاء شد و در بخ ش عوام ل م ؤثر

دانشآموختگان سالمت خواهد گردید (.)13،14

ب ر دانش گاه ک ارآفرین؛  4مقول ه مح وری 21 ،زیرمقول ه و 32

بنابراین به صورت خالصه می توان اشاره داشت دانشگاه نسل
سوم به عنوان الگوی حاکم بر نظام آموزشی در عص ر حاض ر ،از

مفهوم اس تخرا و دس تهبن دی ش د و س پس در قال ب م دل
شماتیک به تصویر کشیده شدند (.)17

اهمیت باالیی برخ وردار اس ت .اگرن ه مطالع ات متع ددی در
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بودجههای دولتی به حداقل خواهد رسید .ک ارآفرینی در ح وزه

نتایج مطالعه کیخا و همکاران ( )23۸۹تحت عنوان طراح ی
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دانشگاههای علوم پزشکی را مد نظر قرار داده است .در راس تای

نت ایج مطالع ه به زادی و همک اران ( )23۸3تح ت عن وان

173

غالمرضا توشمالی و همکاران

همچنین در مطالعه موسوی و همکاران ( )23۸7تحت عنوان

دارد .قلمرو مکانی این مطالعه دانشگاهه ای عل وم پزش کی آزاد

ارائه مدل توسعه دانشگاه کارآفرین در ایران ننین نتیج ه ش د

اسالمی میباشد .جامع ه آم اری پ ژوهش حاض ر نی ز خبرگ ان

که مقولههای عمده و هستهای در قالب ابعاد  7گانه شرایط علی

دانشگاهی فعال در حوزه کارآفرینی تش کیل م یدهن د ک ه در

از جمل ه (تعه د و گ رایش م دیریت و رهب ری ب ه ک ارآفرینی،

دانشگاههای علوم پزش کی آزاد اس المی مش غول ک ار هس تند.

بینالمللی شدن) ،زمینهای (انعطافپذیری ق وانین و مق ررات و

خبرگ ان بای د ح داقل ده س ال در زمین ه آم وزش ،مش اوره و

حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه) ،مداخل هگ ر (پیم ان

سیاست گذاری در حوزه کارآفرینی س ابقه اجرای ی داش ته و در

متعهدانه دانشگاه و صنعت ،حمایتهای فرا سازمانی) ،راهبرده ا

این زمینه دارای تألیفات علمی در قالب کت اب و مقال ه باش ند.

(برنامه درس ی ب ا رویک رد ک ارآفرینی ،آم وزشه ای رس می و

برای نمونه گیری از روش نمونه گی ری هدفمن د اس تفاده ش ده

غیررس می ک ارآفرینی ،هم اهنگی کری دورهای ک ارآفرینی) و

است .در این مطالعه ب ه پرس شه ای اساس ی زی ر پاس

داده

پیامدها (بهبود و تضمین کیفیت ،توسعه اجتماعی و اقتصادی و

خواهد شد :مهمترین شاخصهای زیربنایی دانشگاه نس ل س وم

رضایتمندی دانشجویان) به سطح انتزاعی باالتر ارتقاء داده شد

کدامند؟ الگوی روابط شاخصهای بکارگیری دانشگاه نسل سوم

(.)17

نگونه است؟ جهت پاس به سؤاالت این تحقیق ،ابت دا م روری

ابهامات زیادی همراه است و مطالعه دقیق و مدونی در این

ش د .س پس روش تحقی ق ،ابزاره ای گ ردآوری دادهه ا و

حوزه در کشور انجام نشده است .این مطالعه با هدف طراحی

تکنیکهای تجزیهوتحلیل دادهها مشخص میشود .با استفاده از

الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاه

روش مدلسازی ساختاری-تفسیری ،اق دام ب ه تعی ین رواب ط و

آزاد اسالمی کشور طراحی گردیده است .برای مفهومسازی

توالی شاخصها شده است.

دانشگاه کارآفرین باید شاخصهای زیربنایی آن مورد شناسایی

م ال

انتخ اب خبرگ ان در مطالع ه حاص ل دو ویژگ ی

قرار گیرند .شاخصهای بکارگیری دانشگاه کارآفرین میتواند در

تحصیالت و سابقه کاری بوده است .در این مطالعه خبرگان باید

راستای اجرای برنامهای جامع در حوزه مدیریت آموزشی

حداقل مدر

تحصیلی کارشناسی ارشد را در حوزه ک ارآفرینی

راهگشا باشد؛ بنابراین در مطالعه حاضر به ارائه الگویی برای

داش ته باش ند .همچن ین ح داقل ده س ال س ابقه ک اری در

دانشگاه کارآفرین در سطح دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاه

زمینههای مرتبط با کارآفرینی را نیز دارا باشند .بر ای ن اس اس

آزاد اسالمی کشور پرداخته میشود.

 2۱نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کردهان د .در
ای ن پ ژوهش ب رای گ ردآوری دادهه ای پ ژوهش از مص احبه

روش کار

نیمهساختار یافته و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است .ب رای

است و با رویکردی قیاسی انجام شده است .در رویک رد قیاس ی

معیار قابلیت اعتبار ،قابلیت انتق الپ ذیری ،قابلی ت اطمین ان و

کوشش بر آن بوده است تا با مطالعه نظریهه ا و مص احبهه ای

تأییدپذیری استفاده شده است ( .)1۹روشهای تحلی ل دادهه ا

تخصصی شاخص های اولیه تحقیق احصا و با گ ردآوری دادهه ا

به دو دسته کیفی و کمی تقسیم میشود .از آنجا که روشه ای

مدل نهایی دانشگاه نسل سوم ترسیم خواهد شد .همچنین ای ن

کمی به تنه ایی نم یتوانن د پیچی دگیه ای مس ائل و عناص ر

تحقیق از منظر هدف یک تحقیق بنیادی است که با مبتنی ب ر

تشکیل دهنده الگوی دانشگاه نسل سوم را م ورد مطالع ه ق رار

روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) انجام ش ده اس ت .از منظ ر

دهند ،ترکیب روش های کیفی  -کمی مورد استفاده قرار گرفته

زمانی این تحقیق در دسته تحقیق ات پیمایش ی-مقطع ی ق رار

است .ابتدا در بخش کیفی مطالعه حاض ر ،ب ه ت دوین س ؤاالت
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این تحقیق از منظر فلسفی بر پایه تفکر اثباتگرایانه اس توار

اعتبارسنجی داده ها طبق نظریه لینکلن و گوبا ( )2۸۹5از نهار
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هنوز مفهوم دانشگاه نسل سوم در نظام آموزشی کشور با

بر ادبیات پژوهش و مطالعات کاربردی انجام شده ،ارائ ه خواه د
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مصاحبه مبادرت ورزیده شد .سپس با انجام مصاحبه نیمساخت

روشهای ناپارامتری ک و ب ر مبن ای م د در فراوان ی ه ا عم ل

یافته با تعداد  2۱نفر از خبرگ ان واج د ش رایط ،ش اخصه ا و

میکند.

مفاهیم متون مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محت وا (تم م) و
به کمک ن رماف زار  MAXQDAاس تخرا گردی د .در ادام ه

الزم به ککر است محاسبات مدلسازی ساختاری-تفسیری در
نرمافزار  MicMacانجام گرفته است.

تحلیل کیفی ،به شناسایی تمهای اصلی و فرعی طراحی الگ وی
دانشگاه نسل سوم پرداخته شده است.
در بخش کمی این مطالع ه ،از توزی ع پرسش نامه اس تاندارد

یافته ها
الف -شناسایی شاخصهای الگوی دانشگاه نسل سوم

جهت دریافت نظر خبرگان و سطحبن دی ش اخصه ا اس تفاده

در بخش اول از تحقیق حاضر برای شناس ایی ش اخصه ای

گردید .با اس تفاده از روش مدلس ازی س اختاری-تفس یری ب ه

الگ وی دانش گاه نس ل س وم از مص احبهه ای تخصص ی و

اعتبار سنجی و سطح بن دی ش اخص ه ای ب ه دس ت آم ده در

نیم ساختاریافته استفاده شده اس ت .ش ش س ؤال اص لی ب رای

مرحله قبل ،پرداخته شد .بدین صورت که با تعیین روابط می ان

مصاحبه درنظر گرفته شد و نتایج مص احبهه ا ب ا روش تحلی ل

شاخصها و شناسایی روابط ثانویه آنها ،به تشکیل ماتریس خود

محتوا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ویژگیه ای دموگرافی ک

تعاملی پرداخته شد .در ادامه با آنالیز ورودیه ا ،خروج یه ا و

خبرگان به شرح کیل میباشد:

اشترا

الگوی دانشگاه نسل سوم ارائه شده است .مدلسازی س اختاری

م در

تحص یلی

تفسیری بر اساس مطالعه وارفیلد ( )2۸74توسط سیج به س ال

کارشناسی ارشد بوده اند .تمامی افراد مصاحبه شونده با دانشگاه

 2۸77ارائه شد .ای ن روش ب رای تجزی هوتحلی ل ارتب اط ب ین

آزاد در کارهای آموزشی همکاری داشته و در ح وزه ک ارآفرینی

ویژگیهای نند متغیر که برای ی ک مس هله تعری ف ش دهان د،

دارای سوابق آموزشی بودهاند.

تحص یلی دکت ری و  2۱%دارای م در

موضوع مورد مطالعه شناسایی میشود و سپس روابط بین ای ن

شد .سپس دادهها به واحدهای معنایی در قالب جمالت و

عوام ل و راه دس تیابی ب ه پیش رفت توس ط ای ن عوام ل ارائ ه

پاراگرافهای مرتبط با معنای اصلی شکسته شد .واحدهای

م یگ ردد ( .)1۸،3۱مدلس ازی س اختاری-تفس یری از طری ق

معنایی نیز نندین بار مرور و سپس کدهای مناسب هر واحد

طراح ی م اتریس خودتع املی س اختاری ،م اتریس دس تیابی،

معنایی نوشته و کدها بر اساس تشابه معنایی طبقهبندی شد.

ماتریس قدت نفود-وابستگی و سرانجام سطحبندی عناصر انجام

جریان تجزیهوتحلیل با اضافه شدن هر مصاحبه به همین

میش ود .الزم ب ه کک ر اس ت م اتریس خودتع املی س اختاری

ترتیب تکرار شد .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه

 Structural Self-Interaction Matrixی ا  SSIMاز

یافت .مال

دستیابی به اشباع نظری رسیدن به تکرار در

ابعاد و شاخصهای مطالعه ومقایس ه آنه ا ب ا اس تفاده از نه ار

کدهای استخراجی بوده است .در مرحله کدگذاری باز  527کد

حالت روابط مفهومی تش کیل م یش ود .ای ن م اتریس توس ط

شناسایی گردید که با مالحظات نهایی انجام شده به 33

خبرگان و متخصصین فرآیند محوری تکمیل میگردد .اطالعات

شاخص نهایی دست پیدا شد .مضامین ،زیر طبقات و کدهای

حاصله بر اساس متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمع بندی و

مستخر از تحلیل کیفی دادهها جهت طراحی الگوی دانشگاه

ماتریس خودتعاملی س اختاری نه ایی تش کیل گردی ده اس ت.

نسل سوم در جدول  2ارائه شده است.

منط ق م دل س ازی س اختاری تفس یری ( )ISMمنطب ق ب ر
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استفاده م یش ود .در ای ن روش ابت دا ش اخصه ای زیربن ایی

برای این منظور متن مصاحبهها نندین بار مطالعه و مرور
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جنسیت تمامی مصاحبهشوندگان مرد بوده و  ۸۱%آنها دارای
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جدول  .2مقوله و زیر طبقات مربوطه شاخصهای پژوهش

عوامل نرمافزاری

عوامل سختافزاری

تم اصلی

تم فرعی
ایجاد پار
فناوری

شاخصهای مربوطه
حرکت ساختار به سمت انکوباتور و پار علم و فناوری ،رضایت و رشد کسبوکارهای پار
تعامالت شرکتهای مستقر در پار علم و فناوری

علم و

ابداع و نوآوری

علم و فناوری ،سطح

پیگیری طرحهای نوین و ثبت آنها ،حمایت از ابداعات دانشجویان ،نوآوری و خالقیت و فرهنگ در ارائه خدمات

جذب منابع مالی

استقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن ،جذب کمکهای دولتی ،جذب کمکهای نهادهای مالی مستقل

ساختار سازمانی منعطف

فرهنگ سازمانی انعطافپذیر ،عدم مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی ،مهندسی مجدد ساختارها

کیفیت دانش افراد

سطح عمومی مهارت و فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان ،انطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه ،مهارتهای
نظری دانشجویان

رویکرد کارآفرینانه
اساتید دانشگاه

دانش کارآفرینی اساتید ،تجربه کارآفرینی اساتید ،توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی توسط اساتید

فرهنگ سازمانی
کارآفرینانه

فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری ،وجود سیستم پاداش محر
فرهنگ عملگرایانه

مدیریت کارآفرینی
فناورانه

استراتژیهای کارآفرینانه مدیریت ،تحقق توسعه مبتنی بر دانایی ،رویکرد کارآفرینی رؤسای دانشگاه ،تجاریسازی علم
و تأسیس شرکتهای دانشبنیان

خطمشی
سیاستگذاریها

متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله ،تسهیل قوانین و مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی ،گزینش
مدیران عملیاتی ،خالق و نوآور ،بهکارگیری تهوریهای اقیانوس آبی

متن و محتوای دروس

ماهیت مشارکتی و تیمی دروس ،برگزاری دورههای آموزشی ،سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعه

تمهای اصلی این تحقیق عبارتند از عوامل نرمافزاری و

کارآفرینی ،فرهنگ پذیرش ایده و طرحهای جدید،

است .این عناصر در نهایت برای طراحی مدل نهایی دانشگاه

علم و فناوری ،ابداع و نوآوری ،جذب منابع مالی ،ساختار

شده است.

سازمانی منعطف میباشند .عوامل نرمافزاری نیز شامل کیفیت

طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم

دانش افراد ،رویکرد کارآفرینانه ،اساتید دانشگاه ،فرهنگ

ماتریس خودتعاملی ساختاری

سازمانی ،کارآفرینانه ،مدیریت کارآفرینی فناورانه ،خط مشی

پس از شناسایی شاخصهای دانشگاه نسل سوم با تحلیل

سیاستگذاریها ،متن و محتوای دروس است .گویههای

محتوا ،روابط بین شاخصهای شناسایی شده با استفاده از

سنجش هریک از این عناصر نیز با تحلیل کیفی مشخص شده

الگوی مندر در جدول  1تعیین شده است.

جدول  -1عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاری-تفسیری
V
متغیر  iبر  jتأثیر دارد

A
متغیر  jبر  iتأثیر دارد

با شناسایی روابط شاخصها ،ماتریس خود تعاملی

X
رابطه دو سویه

O
عدم وجود رابطه

ماتریس دریافتی

مدلسازی ساختاری تفسیری جمعبندی و ماتریس خودتعاملی

تبدیل شود .در واقع ماتریس دریافتی از تب دیل م اتریس خ ود

ساختاری نهایی تشکیل میگردد (.)32

تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارزشی صفر و یک به دست
می آید .در ماتریس دریافتی درایههای قطر اصلی برابر یک ق رار

Structural Self-Interaction Matrix, SSIM
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می گیرد .همچنین برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود.
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ساختاری 1تشکیل میشود .اطالعات حاصله بر اساس متد

ماتریس خودتع املی س اختاری بای د ب ه م اتریس دری افتی

2
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عوامل سختافزاری .عوامل سختافزاری خود شامل ایجاد پار

نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسالمی استفاده
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به این معنا که اگر  Aمنجر به  Bشود و  Bمنج ر ب ه  Cش ود

ماتریس قدرت نفوک-وابستگی درجدول ارائه شده است .در

در این صورت باید  Aمنجر به  Cش ود؛ یعن ی اگ ر ب ر اس اس

مدل ( )ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین معیارها و ارتباط

روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ شده باش د ام ا در عم ل

معیارهای سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که

این اتفاق نیفتاده باشد باید جدول تصحیح شود و رابط ه ثانوی ه

موجب در

بهتر فضای تصمیمگیری به وسیله مدیران

را نیز نشان داد.

میشود .برای تعیین معیارهای کلیدی قدرت نفوک و وابستگی

ماتریس قدرت نفوذ-وابستگی (تحلیل )MICMAC

معیارها در ماتریس دسترسی نهایی تشکیل میشود .شکل 3

مجموعه ورودیها و خروجیها برای هر عنصر در تشکیل

نمودار قدرت-وابستگی را برای متغیرهای مورد مطالعه را نشان

ماتریس قدرت نفوک-وابستگی مورد استفاده قرار میگیرد.

میدهد.

جدول  .7قدرت نفوک و میزان وابستگی متغیرهای تحقیق
قدرت نفوذ

میزان وابستگی

متغیرهای پژوهش
C01

استقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن

5

25

C02

جذب کمکهای دولتی

3

۸

C03

جذب کمکهای نهادهای مالی مستقل

3

۸

C06

مهندسی مجدد ساختارها

4

7

3

۹

2۱

23

7

21

C10

پیگیری طرحهای نوین و ثبت آنها

3

22

C11

حمایت از ابداعات دانشجویان

1

۹

C12

نوآوری و خالقیت و فرهنگ در ارائه خدمات

7

21

C13

سطح عمومی مهارت و فعالیتهای کارآفرینانه دانشجویان

15

7

C14

انطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه

7

۹

C15

مهارتهای نظری دانشجویان

17

۹

C16

دانش کارآفرینی اساتید

27

4

C17

تجربه کارآفرینی اساتید

4

۹

C18

توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی توسط اساتید

23

۹

C19

فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری

5

۹

C20

وجود سیستم پاداش محر

کارآفرینی

22

7

C21

فرهنگ پذیرش ایده و طرحهای جدید

1۱

7

C22

فرهنگ عملگرایانه

4

21

C23

استراتژیهای کارآفرینانه مدیریت

۹

۹

C24

تحقق توسعه مبتنی بر دانایی

15

5

C25

رویکرد کارآفرینی رؤسای دانشگاه

3

۸

C26

تجاریسازی علم و تأسیس شرکتهای دانشبنیان

۹

3

C27

متناسب بودن توانمندی افراد با وظایف محوله

7

۹

C28

تسهیل قوانین و مقررات در راستای حمایت از کارآفرینی

7

۹

C29

گزینش مدیران عملیاتی ،خالق و نوآور

3

۸

علم و فناوری

C07

حرکت ساختار به سمت انکوباتور و پار

C08

رضایت و رشد کسبوکارهای پار

C09

سطح تعامالت شرکتهای مستقر در پار

علم و فناوری
علم و فناوری
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C05

عدم مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی

1۱
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C04

فرهنگ سازمانی انعطافپذیر

3

7
24

177

غالمرضا توشمالی و همکاران
C30

بهکارگیری تهوریهای اقیانوس آبی

۸

24

C31

ماهیت مشارکتی و تیمی دروس

7

۸

C32

برگزاری دورههای آموزشی

7

7

C33

سرفصل دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعه

7

2

بر اساس قدرت وابستگی و نفوک متغیرها ،م یت وان دس تگاه

نتایج تحلیل نشان داده است :متغیرهای حرکت س اختار ب ه

مختصاتی تعریف کرد و آن را به نهار قس مت مس اوی تقس یم

عل م و فن اوری ،رض ایت و رش د

نمود .در این تحلیل متغیرها به نهار گروه خودمختار ،وابس ته،

س مت انکوب اتور و پ ار
کسبوکارهای پار

علم و فناوری ،سطح تعامالت شرکته ای

پیون دی (راب ط) و مس تقل تقس یم م یش وند .متغیره ای

مستقر در پار

خودمختار 3که میزان وابستگی و قدرت نفوک کم ی دارن د ای ن

آنها ،نوآوری و خالقیت و فرهنگ در ارائ ه خ دمات و اس تقالل

معیارها عموماً از سیستم ج دا م یش وند زی را دارای اتص االت

مالی دانشگاه و خودگردان بودن آن متغیرهای س طح اول و ب ه

ضعیف با سیستم هستند .تغییری در این متغیرها باع ث تغیی ر

عنوان تأثیرپذیرترین متغیرهای پژوهش هستند .متغیرهای عدم

ج دی در سیس تم نم یش ود .متغیره ای وابس ته 4ک ه دارای

مقاومت در برابر تغییر و بروکراسی ،تجرب ه ک ارآفرینی اس اتید،

وابستگی قوی و ه دایت ض عیف هس تند ای ن متغیره ا اص والً

فرهنگ حمایت از ابداع و نوآوری و رویکرد ک ارآفرینی رؤس ای

تأثیرپ ذیری ب اال و تأثیرگ ذاری کم ی روی سیس تم دارن د.

دانش گاه متغیره ای س طح دوم هس تند .متغیره ای ج ذب

متغیرهای مستقل 5که دارای وابستگی کم و ه دایت ب اال م ی-

کمک های نهادهای مالی مستقل ،فرهنگ سازمانی انعطافپذیر،

باشند به عب ارتی دیگ ر تأثیرگ ذاری ب اال و تأثیرپ ذیری ک م از

مهندسی مجدد ساختارها ،فرهنگ عملگرایان ه و ب هک ارگیری

ویژگیهای این متغیرها است .در نهایت متغیرهای پیوندی 7که

تهوریهای اقیانوس آبی متغیر سطح س وم هس تند .متغیره ای

از وابستگی ب اال و ق درت ه دایت ب اال برخوردارن د ب ه عب ارتی

جذب کمکه ای دولت ی ،متناس ب ب ودن توانمن دی اف راد ب ا

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این معیارها بسیار باالست و هر تغییر

وظایف محوله ،تسهیل قوانین و مقررات در راس تای حمای ت از

کونکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیس تم

کارآفرینی ،گزینش م دیران عملی اتی ،خ الق و ن وآور ،ماهی ت

میشود.

مشارکتی و تیمی دروس ،برگزاری دورههای آموزشی و سرفصل

سطحبندی عناصر و طراحی الگو

دروس مبتنی بر نیاز روز و جامعه به عنوان متغیر س طح نه ار

اشترا

دو مجموعه حساب میشود .اولین متغیری که اشترا

شناسایی شده است .متغیرهای حمایت از ابداعات دانش جویان،
انطباق توانایی دانشجویان با نیازهای جامعه ،توسعه ک ارآفرینی

س طح اول خواه د ب ود؛ بن ابراین عناص ر س طح اول بیش ترین

کارآفرینی و استراتژیهای کارآفرینانه مدیریت در سطح پ نجم

تأثیرپذیری را در مدل خواهن د داش ت .پ س از تعی ین س طح،

هستند .در نهایت متغیرهای سطح عمومی مهارت و فعالیتهای

معیاری که سطح آن معلوم شده از تمامی مجموعه حذف ک رده

کارآفرینانه دانشجویان ،مهار ت های نظ ری دانش جویان ،دان ش

و مجدداً مجموعه ورودیها و خروجیها را تشکیل داده و سطح

کارآفرینی اساتید ،فرهن گ پ ذیرش ای ده و ط رحه ای جدی د،

متغیر بعدی به دست میآید (.)31،33

تحقق توسعه مبتنی بر دانایی و تج اریس ازی عل م و تأس یس
3

Autonomous variables
Dependent variables
5
Independent variables
6
Linkage variables
4
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شرکتهای دانشبنیان به عن وان زیربن اییت رین عناص ر م دل
میباشند.

دوره چهاردهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 8931

] [ DOI: 10.18502/jmed.v14i4.2547

دو مجموعه برابر با مجموعه قابل دستیابی (خروجیه ا) باش د،
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پ س از تعی ین مجموع ه دس تیابی و مجموع ه پ یشنی از،

علم و فناوری ،پیگیری طرحهای ن وین و ثب ت

 17۹طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی

الگوی نهائی س طوح متغیره ای شناس ایی ش ده در ش کل
نمایش داده شده است .در این نگاره فقط روابط معنادار عناص ر

هر سطح ب ر عناص ر س طح زی رین و همچن ین رواب ط درون ی
معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است.

شکل  .3الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسالمی
بر اساس این الگو فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در قلب مدل

میشود .در سال  1۱۱7مطالعهای توس ط  Haytonو Kelley

قرار دارد .روابط سایر عناصر با یکدیگر نیز در مدل مذکورنشان

انجام شد .نتایج حاصل از این مطالعه نش ان داد ک ه «پرداخ ت

داده شده است.

متناسب با عملکرد» نیز مشارکت افراد با ت یمه ا را در ن وآوری
سازمان افزایش میدهد .آنها در مطالعه خ ود بی ان کردن د ک ه

بحث
دانشگاه های نسل سوم با رویکردی مبتن ی ب ر ک ارآفرینی و

سیستمهای پاداش و انگیزش ی تنظ یم ش ده ،ب دون توج ه ب ه

حل مسائل اشتغال جامعه در کانون توجه نظام آموزشی م درن

توسعه کارآفرینی سازمانی نیز توان تحریک کارآفرینان بالقوه را

قرار دارد .نظ ر ب ه خ الء علم ی و عمل ی در ح وزه ک ارآفرینی

ندارد و س ازمان را از من ابع ک ارآفرینی موج ود در آن مح روم

دانشگاهی در این مطالع ه کوش ش ش د م دلی عملی اتی ب رای

میکند ( .)34همچنین در مطالعهای در سال  Fry ،2۸۸3بیان

دانشگاههای نسل سوم ارائه شود .یکی از اهداف مطالع ه حاض ر

کرد که سازمان باید سیستمی حمایتکننده ایج اد کن د ،زی را

تعیین عوامل نرم افزاری مؤثر بر ایجاد دانش گاه ک ارآفرین ب رای

بدون حمایت ،امید نن دانی ب رای تب دیل فرهن گ س نتی ب ه

دانشگاههای علوم پزشکی آزاد اسالمی بود .همانطور که مشاهده

فرهنگ کارآفرینانه نیست ( .)35نتایج ای ن مطالع ات ب ا نت ایج

ش د عوام ل ن رماف زاری مختلف ی از جمل ه فرهن گ س ازمانی

پژوهش حاضر از نظر فرهنگ ،کارآفرینی ،پذیرش ایده ،حمای ت

کارآفرینانه ،متن و محتوای دروس ،رویکرد کارآفرینان ه اس اتید

و وجود سیستم مناسب تشویق و ارائه پاداشها همخوانی دارد.

دانشگاه ،خط مشی سیاستگ ذاریه ا ،کیفی ت دان ش اف راد و

در مطالعه حاضر مش اهده ش د ک ه مؤلف ه م تن و محت وای
دروس ،از ش اخصه ایی منجمل ه ماهی ت مش ارکتی و تیم ی

مدیریت کارآفرینی فناورانه تعیین شدند.
کارآفرینانه ،از شاخصهایی منجمله فرهنگ حمای ت از اب داع و

نیاز روز و جامعه تشکیل م یش ود .در س ال  1۱۱5مطالع های

ک ارآفرینی ،فرهن گ

توسط  O'Sheaو همکاران با ه دف تحلی ل نرای ی موفقی ت

پذیرش ایده و طرحهای جدید و فرهنگ عم لگرایان ه تش کیل

بیشتر برخی دانشگاهها در ایجاد شرکتهای انشعابی انجام ش د.
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سیس تم نامناس ب تش ویق و ارائ ه پ اداشه ا و همچن ین

17۸

غالمرضا توشمالی و همکاران

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بین منابع دانش گاهی و

روش های ک ارآفرینی و نظ ام پ اداش) ،من ابع (س رمایه م الی،

ترکیب آنها در فعالیت های انشعابی مختل ف ارتب اط معن اداری

کالب دی ،نی روی انس انی و تج اری) و امکان ات (ش بکهه ا و

وجود دارد ( .)37نتایج این مطالعه ب ا نت ایج پ ژوهش حاض ر از

ارتباطات ،ارزش و اعتب ار) ( .)3۹نت ایج ای ن مطالع ه ب ا نت ایج

نظ ر ماهی ت مش ارکتی و تیم ی دروس ،برگ زاری دورهه ای

پژوهش حاضر از نظر حمای ت از ک ارآفرینی ،گ زینش م دیران

آموزش ی و من ابع دانش گاهی و ترکی ب آنه ا در فعالی ته ای

عملیاتی و متناسب ب ودن توانمن دی اف راد ب ا وظ ایف محول ه

انشعابی مختلف همخوانی دارد.

همخوانی دارد.

اس اتید دانش گاه ،از ش اخصه ایی منجمل ه دان ش ک ارآفرینی

از شاخصهایی منجمله س طح عم ومی مه ارت و فعالی ته ای

اس اتید ،تجرب ه ک ارآفرینی اس اتید و توس عه ک ارآفرینی و

کارآفرینانه دانشجویان ،انطباق توانایی دانش جویان ب ا نیازه ای

اشتغال زایی توسط اس اتید تش کیل م ی ش ود .در س ال 1۱21

جامعه و مهارتهای نظری دانشجویان تشکیل میشود .در سال

مطالعهای دیگر توسط  Audretschانجام گرفت .نتایج حاص ل

 1۱۱7مطالعهای توس ط  Duane Irelandانج ام ش د .نت ایج

از این مطالعه نشان داد که دانشگاه کارآفرین میبایست مح یط

حاصل از این مطالع ه نش ان داد ک ه ویژگ یه ای س اختاری و

مناس بی را ب رای دانش جویان و کارکن ان ب ه جه ت کش ف و

کیفیت دانش افراد موجب تسهیل رویارویی با ایدههای نوآوران ه

بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی ف راهم س ازد .همچن ین او

در سطوح پایین سازمان میشود و سبکهای مدیریتی خ الق و

در مطالعه خود بیان کرد که دانشگاه کارآفرین از یک مدل س ه

منحصر به فرد را پرورش میدهد .همین ام ر موج ب م یش ود

بخشی که در تقاب ل ب ا یک دیگر هس تند تش کیل ش ده اس ت:

دانش به شیوه ای به اشترا

گذاشته ش ود ک ه موج ب بهب ود

آموزش ،پژوهش و کارآفرینی ( .)37نتایج این مطالعه ب ا نت ایج

نوآوری ،ریسکپذیری و تمایل به رفتار پیشتازانه شود .نی از ب ه

پژوهش حاضر از نظر آموزش و دانش اساتید ،پژوهش و توس عه

تغییر نقش نیز معموالً در نتیجه موفقیت کارکن ان و پ رداختن

کارآفرینی همخوانی دارد.

آنها به نوآوری ایجاد میشود و از این لح اظ ب ا نت ایج پ ژوهش

در مطالع ه حاض ر مش اهده ش د ک ه مؤلف ه خ ط مش ی

حاضر همراستا است.)3۸( .

توانمندی افراد با وظایف محوله ،تس هیل ق وانین و مق ررات در

فناورانه ،از شاخص ه ایی منجمل ه اس تراتژیه ای کارآفرینان ه

راستای حمایت از کارآفرینی ،گزینش مدیران عملیاتی ،خالق و

مدیریت ،تحقق توسعه مبتن ی ب ر دان ایی ،رویک رد ک ارآفرینی

نوآور و بهکارگیری تهوریهای اقیانوس آب ی تش کیل م یش ود.

رؤسای دانشگاه و تج اریس ازی عل م و تأس یس ش رکته ای

مطالعهای توسط  Guerreroو  Urbanoدر سال  1۱21انجام

دانشبنیان تشکیل میشود .در مطالع های در س ال  1۱21ک ه

شد .آنها در مطالعه خود بیان کردند ک ه ب ه ط ور کل ی ،م دل

توس ط  Guerreroو  Urbanoو ب ا ه دف ارزی ابی تغیی رات

مفهومی دانشگاه کارآفرین وابسته به عوامل محیطی و درونی در

سازمانهای مشغول به فعالیتهای کارآفرینانه در دانش گاهه ای

ایجاد و توسعه دانشگاه کارآفرین است .عوامل محیطی به عوامل

ژاپن و انگلیس انجام شد ،مش اهده گردی د ک ه اس تراتژیه ای

غیررسمی و رسمی و عوامل درونی ب ه امکان ات و من ابع گفت ه

نهادی جدید (نظ ارت ،م دیریت ،رهب ری و س رمایهگ ذاری) و

میشود .این مدل عناصر و اجزایی دارد .عوامل رسمی (س ازمان

ارتباط با دیگر نهادها موجب ایجاد پنج نوع دانش گاه ک ارآفرین

کارآفرین و ساختار دولت ،حمایت از کارآفرین و آموزش اف راد)،

شده است ( .)3۹لذا نتایج این مطالعه با نت ایج پ ژوهش حاض ر

عوامل غیررسمی (دیدگاه دانشگاهیان در خص و

ک ارآفرینی،
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همخوانی دارد.

دوره چهاردهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 8931

] [ DOI: 10.18502/jmed.v14i4.2547

سیاستگذاریها ،از ش اخصه ایی م ن جمل ه متناس ب ب ودن

در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلفه م دیریت ک ارآفرینی

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-12-06

در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلفه رویک رد کارآفرینان ه

در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلفه کیفیت دانش اف راد،

 1۹۱طراحی الگوی دانشگاه نسل سوم در دانشگاههای علوم پزشکی

در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلف ه اب داع و ن وآوری ،از

پار

علم و فناوری تشکیل میشود .نتایج حاصل از مطالع های

شاخصهایی منجمل ه پیگی ری ط رحه ای ن وین و ثب ت آنه ا،

که توس ط  Hornsbyو همک اران در س ال  1۱۱1انج ام ش د

حمایت از ابداعات دانشجویان و نوآوری و خالقیت و فرهنگ در

نشان داد که مجموعه عوامل مؤثر بر ک ارآفرینی دانش گاهی در

ارائه خدمات تشکیل میشود .در س ال  1۱۱7مطالع های دیگ ر

سه بعد اصلی  )2ایجاد کسب و کار جدی د درون کس ب و ک ار

توسط  Rothaermelو همکاران انج ام ش د .در ای ن مطالع ه

فعلی )1 ،نوسازی ی ا دگرگ ونی و احی ای مج دد س ازمانه ا از

مدلی از دانشگاه شرکتی ارائه شد که در آن فعالیتهای سودآور

طری ق تجدی د حی ات ح وزهه ای کلی دی کس ب و ک ار و )3

ارزشمند است و آموزش و تحقیق بدون نت ایج تج اری ارزش ی

خالقیت و نوآوری قرار میگیرد ( .)41لذا نتایج ای ن مطالع ه ب ا

ندارند .همچنین ،دانشگاهها باید ن وآوری را در

کنن د و آن را

نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

به عنوان مؤلفه حیاتی در استراتژیشان توسعه دهند .برخ ی از

در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلفه جذب منابع مالی ،از

پژوهشگران این حوزه ،نوآوری را شیوه ب ینظ م و برنام هری زی

شاخصهایی منجمله استقالل مالی دانشگاه و خودگردان بودن

نشده معرفی کردهاند ،در ح الی ک ه برخ ی دیگ ر آن را اص لی

آن ،جذب کمکهای دولتی و جذب کمکهای نهادهای مالی

نظاممند میدانند .با توجه به ماهیت نوآوری ،هر دو این دی دگاه

مستقل تشکیل میشود .در سال  2۸۸۹مطالعهی دیگری

میتوانند درست باش ند .آنه ا همچن ین در مطلع ه خ ود بی ان

توسط  Clarkانجام گرفت .در این مطالعه مدل نظری دیگری

این مفهوم ،تمرک ز ب ر دو ن وع

مبتنی بر توجه به عوامل محیطی و درونی و دارای اجزای زیر

نوآوری رادیکال و تدریجی است ( .)4۱لذا نتایج این مطالع ه ب ا

بیان شد .عوامل محیطی که شامل دو بخش رسمی و

نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

غیررسمی است و بخش رسمی شامل رهبری قدرتمند ،محیط

داشتند که یکی از راههای در

منعطف ،از شاخصهایی منجمله فرهنگ سازمانی انعطافپذیر و

مطالعه با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

عدم مقاوم ت در براب ر تغیی ر و بروکراس ی و مهندس ی مج دد

محدودیتهای پژوهش

ساختارها تشکیل م یش ود .در س ال  1۱۱7مطالع های توس ط

در این پژوهش از نظرات خبرگان سایر دانشگاهها یا وزارت

 Frankانجام گردی د .در ای ن مطالع ه بی ان ش د ک ه س اختار

بهداشت استفاده نشده است .این مهم یکی از محدودیتهای

سازمانی متغیر دیگری اس ت ک ه ب ر فعالی ته ای کارآفرینان ه

پژوهش حاضر تلقی میشود .با توجه به انجام این پژوهش در

دانشگاه تأثیرگذار است .او بیان کرد که دانشگاه کارآفرین زمانی

دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،بدیهی است که دستاوردهای

شکوفا میشود که ساختار سازمانی آن از تعداد تقریباً کمی الیه

حاصله از نتایج پژوهش قابل تعمیم به دیگر دانشگاههای کشور

تشکیل شده باشد .او همچنین انعطافپذیری و مهندسی مجدد

نمیباشد .لذا به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود به انجام

ساختارها را از جمله عوامل تأثیرگذار در این ح وزه بی ان ک رد

مطالعه در سایر دانشگاههای دیگر مبادرت ورزیده و شباهتها و

( .)42لذا نتایج این مطالعه با نتایج پ ژوهش حاض ر ه مخ وانی

تفاوتهای آن را با نتایج پژوهش حاضر ،مقایسه نمایند.
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در مطالعه حاضر مشاهده شد ک ه مؤلف ه س اختار س ازمانی

گسترش یافته و منابع مالی متنوع است ( .)43لذا نتایج این

دارد.
فناوری ،از ش اخصه ایی منجمل ه حرک ت س اختار ب ه س مت

دستاوردهای تحلیلی این مطالع ه نش ان م یده د یک ی از

علم و فناوری ،رضایت و رشد کس ب وکاره ای

گامهای اساسی برای توسعه کارآفرینی توج ه ب ه ام ر آم وزش

علم و فناوری و س طح تع امالت ش رکته ای مس تقر در

متناسب ب ا نی از روز ص نایع م یباش د .از ط رف دیگ ر ج ذب

انکوباتور و پار
پار
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در مطالعه حاضر مشاهده شد که مؤلفه ایج اد پ ار
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نتیجه گیری
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فارغالتحصیالن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کش ور در ب ازار

دستیابی به اهداف دانشگاه نسل سوم در این مجموع ه تس هیل

کار منوط به داشتن تواناییها و ویژگیهایی است که بخش ی از

شود .نظر به اهمیت موضوع اشتغال و دستیابی اف راد ب ه ش غل

آنها میبایست در طول دوران تحصیل ایجاد گردد .با ای ن ح ال

مورد نظر بکارگیری این الگو در دانشگاههای علوم پزش کی آزاد

میتوان اکعان نمود ک ه فرهن گ س ازی ک ارآفرینی ک ه همان ا

اسالمی ضروری است .ب ر اس اس نت ایج ای ن مطالع ه ب ه نظ ر

توسعه و تقویت روحیه کارآفرینی و آموزش آن در دانشگاهه ا و

میرسد تسریع در رون د نهادین هس ازی فرآین د ک ارآفرینی در

مراکز آموزش عالی میباش د .ب ا ب روز تح ول در دانش گاهه ای

دانشگاهها ضمن حل بخشی از معضل بیکاری دان شآموختگ ان

سنتی و پذیرش نقش توسعه اقتصادی ،دانشگاه کارآفرین عالوه

دانشگاهی ،به خل ق ای دهه ای جدی دتر از س وی ص احبنظران

بر آموزش و پژوهش ،عامل تحقق نوآوری فناوران ه ب ه وی ژه در

دانشگاهی برای شروع ی ک فرآین د ک ارآفرینی کم ک ش ایانی

فضای فناوریهای پیشرفته میگردد و از این طری ق پای هه ای

نماید .نهادینه سازی کارآفرینی در دانشگاهها در راس تای ایج اد

نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توس عه مبتن ی

شغل ،خلق ث روت ،اف زایش س طح رف اه و در نهای ت پیش رفت

ب ر دان ایی ف راهم م یش ود .در ای ن الگ و فرهن گ س ازمانی

عمومی کشور ایران عمل میکند.

کارآفرینانه عنصر کانونی است ک ه اگ ر در دانش گاهه ای عل وم
پزش کی آزاد اس المی نهادین ه ش ود م یت وان انتظ ار داش ت
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Introduction: Universities have undergone various stages in their evolutionary development. At the heart of

these developments is the debate on academic entrepreneurship under the auspices of a third generation
university. The theoretical and practical importance of the subject on the one hand and the lack of
infrastructure studies in third generation universities in the country have led to a fundamental study in the
design of a third generation native university model.
Methods: In this study, a mixed method based approach was used. In the first step, the content analysis
method was used to analyze specialized interviews, and in the second step, a final model was presented using
structural-interpretive method. Data analysis was performed in qualitative phase with MAXQDA software
and in quantitative phase with MICMAC software. The statistical population of this study includes experts of
Islamic Azad University of Medical Sciences who were selected by purposeful sampling. The data collection
tool was interview and questionnaire. To achieve the research objectives, a set of applied indicators were
identified by analyzing interviews with experts.
Result: The main themes of this research are fundraising, innovation, technological entrepreneurship
management and professors' entrepreneurial approach. Then, these factors were analyzed using interpretivestructural modeling techniques, and eventually the relationship and sequence of indices were obtained. Due
to the leveling of the final model of the third generation university was designed in Islamic Azad University
of Medical Sciences.
Conclusion: Based on this pattern, entrepreneurial organizational culture is at the heart of the model. To
achieve the ultimate goals of the model, emphasis must be placed on the general level of Students
entrepreneurial skills and activities, Students theoretical skills, entrepreneurial knowledge of professors, the
culture of accepting new ideas and projects, the realization of knowledge-based development and
commercialization of science, and the establishment of knowledge-based companies..
Keywords: Third Generation University, Entrepreneurship, Medical Sciences, Mixed Approach
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