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میتوان در سه شکل مهم مشاهده نمود .شکل اول نسل اول

با صنعت ارتباط برقرار می کنند و به آن متصل می شوند تا

(آموزش محور) ،دراواخر قرن نوزدهم ،نسل دوم (پژوهش محور

بتوانند کارهای جدید را دنبال کنند .فارغ اتحصیالن این نوع

) در ابتدای قرن بیستم شکل گرفت که تولید علم وپژوهش در

دانشگاه ها افراد کار آفرینی هستند که در پی شکار فرصت ها

آن پررنگ بود و نسل سوم درنیمه دوم قرن بعد از جنگ جهانی

و ایجاد کارند .اگرچه ارتباط صنعت و دانشگاه در حیطه های

روی داد که پیشرو ،نوآور ،فناور و کارآفرین نامیده می شدند.

بالینی و درمانی به دلیل اهمیت موضوع و مزایای مالی چشم

این سیر تغییرات استفاده از قابلیت های جدید در دنیای امروز

گیر در وضعیت نسبی قابل قبول قرار دارد ولی جهت دهی به

ضرور ی و حیاتی است و باعث ارتقا کاری در رسالت دانشگاه

علوم پایه پزشکی برای گره خوردن و تجاری سازی نیاز توجه

ها می شود( .)1اگرچه تعاریف متفاوتی از دانشگاه کارآفرین شده

جدی است( .)4درواقع دانشگاه در سیاست های کالن وزارت

است اما با تعمق در آنها مفاهیم یکسانی از آنها قابل استخراج

بهداشت باید بتواند مشکالت کشور را حل کند بیشتر دانشگاه

است .دانشگاه کار آفرین را دارای خصوصیاتی چون انعطاف

های ما آموزش محور بوده اند و برخی نیز پژوهش محوری را

پذیری در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی و راهبرد

سرلوحه کار خود قرار داده اند ولی امروزه رفع نیازهای کشور و

توجه و تمرکز بر فرصت های محیطی دانست که افراد را برای

مساله محوری مهمترین دغدغه دانشگاهها باید باشد که این

جستجوی این فرصتها آماده می کند .در بیانی دیگر کار آفرینی

همان مفهوم دانشگاه نسل سوم است .برای گام نهادن در مسیر

دانشگاهی به معنی ایجاد محیطی برای کاربرد دانش و تحریک

تغییر دانشگاه های علوم پزشکی درس دو واحدی کارآفرینی

رفتار کارآفرینانه در میان تمام اعضای و ساختارهای مجموعه

برای همه رشته های وزارت بهداشت پیش بینی شده است(.)5

علمی و دانشگاهی است ( .)2منظور از دانشگاه کارآفرین

اگرچه هنوز در کشور ما ورود یک استاد کار آفرین به دانشگاهها

دانشگاهی است که دانش و نگرش ها و مهارت ها و توانمندی

به عنوان یک چالش جدی است ومدل های ذهنی تضاد بین

افراد را در ابعاد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ارتقا

علم و ثروت را تجویز میکنند و علم اندوزی نقطه مقابل تولید

دهد تا در تعامل با محیط از امکانات و فرصت های موجود و

ثروت معرفی شده است که به عنوان یک آسیب شناسی در عصر

محلی نهایت استفاده را ببرد .در واقع فارغ التحصیالن این

شرکت های دانش بنیان باید این حصار شکسته شود .دانشگاه

د انشگاهها جویای کار نیستند بلکه به جای چشم به مساعدت

های کار آفرین باید محیط خود را شناسایی کرده و به فراخور

دولت و سایر نهادهای کار آفرین ،خود خالق فرصت های شغلی

مزیت رقابتی منطقه جغرافیایی خود توسعه یابند ( .)6با توجه

و ارزش آفرینی برای جامعه خود هستند .البته این بدان معنا

به اینکه روند کار آفرینی در کشورهای توسعه یافته در مفهوم

نیست که دولت و نقش پراهمیت آن نادیده انگاشته شود ،چون

دانشگاه ها به سرعت تبلور و گسترش یافته است در دانشگاه

نقش حمایتی و سرمایه گذاری و نظارتی دولت بر این گونه

های ایران هنوز به جایگاه واقعی آن نرسیده ایم .وجود حدود

دانشگاه ها کتمان ناپذیر است .در واقع دولت در اینجا هزینه

چهار و نیم میلیون دانشجو،جوان بودن کشور ،موقعیت

صرف نمی پردازد بلکه نوعی سرمایه گذاری در دانشگاه ها انجام

استراتژیکی کشور ،وجود قابلیت های اقتصادی ،فرهنگی و

می دهد که عایداتش در آینده چندین برابر به جامعه برمی

اجتماعی و معضل بیکاری در کشور ایجاب می کند نظام آموزش

گردد( . )3یکی از بسته های طرح تحول سالمت ایجاد دانشگاه

عالی دست کم در حوزه مسولیت خود از توسعه کارآفرینی

های نسل سوم است .دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که

پشتیبانی کند .در ایران به دلیل عدم ارتباط صنعت و دانشگاه

درهای خود را به روی صنعت باز نکنند دچار رکورد شده و به

که هدف اصلی دانشگاه های نسل سوم است شاهد بیکاری
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سیر تکاملی دانشگاه ها را به لحاظ ساختاری و عملیاتی

عقب باز می گردند .دانشگاه نسل سوم در کنار آموزش و پژوهش
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دو ملیون نفر بیکار دانشگاهی در کشور وجود داشته است(.)7

ملی و توسعه فناوری و صنعتی به شمار می روند.از آنجا که

با مطرح شدن دانشگاه های نسل سوم با مشخصه غالب کار

دانشگاه های کشور از لحاط کارآفرینی در جایگاه خوبی قرار

آفرینی به نظر میرسد دو چالش عمده در این مبحث به چشم

ندارند و عدم تناسب رشته ها با نیاز های کاری در کشور وجود

می خورد .اول آنکه تعریف جامع و دقیقی از دانشگاه کار آفرین

دارد باید نسبت به این امر همت گماشت و ضمن تحول در نگاه

و ابعاد آن وجود ندارد و همچنین مدل اجرایی که الگوی

سیاست گذاری کالن در بحث جزیی با گنجاندن واحدهای

فرآیندی را ارایه دهد نیز موجود نیست .لذا جا برای تحقیقات

کارآفرینی و فعال کردن دفاتر ارتباط صنعت و دانشگاه باعث

است.

تحول و جهش در کشور باشیم .اگرچه در این میان در وزارت

در عرصه سالمت کشور اگرچه در سال  1384وزارت بهداشت

بهداشت نیز جرقه هایی نظیر کارگاهها و استار آپ های

در راستای گسترش کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

کارآفرینی در حیطه سالمت رخ می دهد ولی عزمی جدی برای

کشور طرح کاراد را ارایه کرد که در اجرا موفق نبود چرا که

تحول به سوی دانشگاه نسل سوم نیاز است.

بیشتر و عمیق با توجه به پتانسیل های بومی مورد نیاز

شناسایی کامل عوامل و حمایت همه جانبه از طرح های

با توجه به اینکه اکثر دانشگاه های کشور در نسل اول و دوم

کارآفرینی اهمیت دارد و با بخشنامه ها نمی توان تبدیل به

هستند به نظر می رسد عدم پیشرفت آنها به نسل سوم باعث

کارآفرین شد (.)8بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که شاید

انباشت پژوهش های دانشگاهی در کتابخانه ها و هدر رفت

در اندیشه جامعه ما هنوز رسالت و ماموریت دانشگاه ها فقط

سرمایه های مادی و معنوی و عدم رشد اقتصادی خواهدشد.

انتقال دانش است .هرچند آموزش وکیفیت آموزش از عناصر

توجه به تحقیقات بیشتر و تهیه مدل عملیاتی و اجرایی برای

مهم بدنه نظام اموزش عالی است در عصر جدید دانشگاه محل

پیشرفت کشور با توجه به برنامه های توسعه کشور و مزیت های

تربیت افراد خالق و نوآور و کارآفرینانی است که مولد اصلی

نسبی منطقه ای و محلی توصیه می شود.

سرمایه گذاری و توسعه یک جامعه به شمار می روند .کارآفرینان
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