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Abstract
Background and Aim: One of the challenges of the Corona crisis is the economic problems that have hit the
world economy and education. Among these, the role of the entrepreneurial university in the knowledge-based
economy as an important driver of knowledge production, transfer and distribution is important. The purpose of
this study is to investigate the status of entrepreneurial university indicators in a military medical university in the
corona crisis.
Methods: The present study is a descriptive-analytical study. The statistical population was all faculty
members of the University of Medical Sciences. 132 sample sizes were selected by simple random sampling. Data
collection tool was Gibb standard questionnaire. The data analysis was performed a descriptive and inferential
statistical test using SPSS software version 19.
Results: The finding showed that the situation of the studied university based on 9 indicators of the
entrepreneurial university was a relatively favorable situation, this included: - the components of the vision,
mission, and strategy of the university -university governance and administration - multidisciplinary discipline,
influence, graduates, knowledge transfer, growth center, risk financing In all university-derived companies,
internationalization and the component of entrepreneurship education and investment in the studied university. It
had an unfavorable situation in two indicators, including the component of organizational structure and plan and
- stakeholder management and community values.
Conclusion: According to the results of the present study, stakeholder management and community values
and entrepreneurial education and investment had the greatest impact on the development of the University of
Medical Sciences towards an entrepreneurial university. So to deal with the economic effects of the Corona crisis,
it is recommended that the officials and managers of the University provide a suitable platform for fostering
creativity and entrepreneurship in response to economic needs of the University.
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زمینه و هدف :یکی از چالشهای بحران کرونا ،مشکالت اقتصادی است که بر اقتصاد دنیا و آموزش وارد شده است .در این میان نقش
دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانش محور به عنوان نیروی محرکه تولید ،انتقال و توزیع دانش حائز اهمیت است .هدف از پژوهش حاضر
بررسی وضعیت شاخصهای دانشگاه کارآفرین در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در بحران کرونا است.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است .جامعه آماری تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد
مطالعه بودند 132 .نفر حجم نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه استاندارد گیب بود.
تجزیه و تحلیل دادهها با کمک آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی (کولموگروف -اسمیرونف ،همبستگی پیرسون و فریدمن با استفاده از
نرم افزار  SPSSنسخه 19مورد انجام گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد ،وضعیت دانشگاه مورد مطالعه بر اساس  9شاخص دانشگاه کارافرین از وضعیت نسبتاً مطلوبی
برخودار است که این شاخصها عبارتند از - :مولفههای چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه -حاکمیت و اداره دانشگاه -چندرشتهای فرا
رشتهای ،قدرت نفوذ ،دانش آموختگان ،انتقال دانش ،مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه ،بینالمللیسازی
و مولفه آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری و در دو شاخص شامل  -مولفه ساختار و طرح سازمانی و  -مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه،
وضعیت نامطلوبی داشت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه و آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری بیشترین تاثیر
را در توسعه دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه در جهت یک دانشگاه کارآفرین داشت .لذا برای مقابله با تاثیرات اقتصادی بحران
کرونا توصیه میگردد مسئوالن و مدیران دانشگاه بستر مناسبی برای پرورش خالقیت و کارآفرینی در پاسخ به نیازهای اقتصادی دانشگاه
فراهم آورند.

شاخصهای دانشگاه کارآفرین در بحران کرونا 351 /

مقدمه

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-10-01

2021, Volume 23, Issue 4

J Mil Med

] [ DOI: 10.30491/JMM.23.4.349

در دهههای اخیر با توجه به روند جهانی شدن اقتصاد ،ارتباط
متقابل اقتصاد با فناوری و تبدیل نوآوری فناورانه به مولفه اساسی
رقابت پذیری صنعت و قدرت اقتصادی اجتماعی ،انتظارات جامعه
از نظام علم و فناوری افزایش یافته است ( .)1امروزه نظام آموزش
عالی به منظور همسویی هر چه بیشتر با فرآیند توسعه اقتصادی
بومی ،منطقهای و بینالمللی از نقش سنتی خود که صرفاً تولید
دانش است به سوی دانشگاههای کارآفرین که افزون بر تولید
دانش و خلق ایدهها ،آنها را به عمل تبدیل میکنند ،حرکت میکند
( )2و مباحث کارآفرینی مورد خیلی مورد توجه است ،چرا که یک
راه حل مناسب برای توسعه اقتصادی در دوره رکود اقتصادی ،نرخ
باالی بیکاری و افزایش رقابت است .کارآفرینی دانشگاهی حوزهای
از کارآفرینی است که به دنبال درک و شرح مخاطرهها و محصولهای
جدیدی است که از داراییهای فکری دانشگاه به دست آمدهاند (.)3
مباحث مربوط به کارآفرینی در حوزه علوم پزشکی عمر چندانی
ندارد .در کشور ما با عنایتی که برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کشور به موضوع کارآفرین در حوزه علوم
پزشکی داشته است ،به تصویب طرح توسعه کارآفرین در حوزه
علوم پزشکی در دانشگاههای کشور منجر شده است .اگر چه
آموزش به تنهایی ،زمینهساز توسعه کارآفرینی در حوزه علوم
پزشکی و ایجاد کسب و کار موثر نیست ،اما به عنوان جزیی از یک
سیستم توسعه ،بسیار حائز اهمیت است (.)4
از سویی دیگر ،اپیدمی ناشی از ویروس کووید ،19-اثراتی فراتر
از سالمتی انسان و بهداشت عمومی در جهان بر جای نهاده است.
یکی از تاثیرات مهم این بیماری بر اقتصاد جهانی است .به نظر
میرسد اقتصاد جهانی در حال حاضر متزلزل شده است ،زیرا
مشخص نیست که این بیماری تا چه اندازه پیش خواهد رفت ،چه
زمانی میتوان ان را کامال تحت کنترل قرار داد ( .)5در این میان
یکی از تاثیرات اقتصادی این بیماری ،تاثیر بر اقتصاد آموزش عالی
است که اذهان مدیران و مسئوالن دانشگاهی را به سمت راهکاری
برای برون رفت از این بحران جلب کرده است .گزارش دانشگاه
بینالمللی  Jindalهند ،سه روند کالن برای آینده آموزش عالی
پیشبینی میکند )1 :اثرات اقتصاد در حال کاهش جهانی ،بر درآمد
دانشگاهها )2 ،پدیدار شدن روندهای جدید در تدریس و یادگیری
مانند آموزشهای پودمانی یا ترکیبی یا چندرشتهای و  )3فراخوانی
برای همکاری بیشتر جهانی بین دانشجویان ،دانشگاهها و صنعت (.)6
ذاکرصالحی در مطالعه پژوهشی خود بیان میدارد :تردیدی
نیست هزینههای سرسامآور مقابله با بیماری کرونا برای همه
کشورها ،مشکل کمبود منابع مالی بخش آموزش عالی و تحقیقات
را به دنبال دارد (به استثنای فعالیتهای پژوهشی و فناورانه مرتبط
با مقابله بیماری کرونا مانند ساخت واکسن یا دارو و تجهیزات
پزشکی مورد نیاز) .کمبود منابع دانشگاهها را آبدیده میکند تا به
سوی افزایش بهرهوری و استفاده درست از منابع رویآورند و

سیاستهای مالی انقباضی را در پیش بگیرند ،در این میان ،میدان
دادن به جسارتها و نوآوریهای دانشمندان و دانشگاهیان برای
کارآفرینی و خلق ایده و ثروت یک دستاورد مثبت خواهد بود (.)7
ایجاد فعالیتهای نوآورانه از طریق خلق دانشگاههای کارآفرین
ضرورت دارد؛ زیرا بدون دستیابی به چنین دانشگاههایی ،نتایج
تحقیقات علمی سرنوشتی جز انبار شدن در مخازن دانشگاهی و
کتابخانهها ندارند که به ندرت به فعالیتها و محصوالت و خدمات
نوآورانه تبدیل میشوند ( .)8در واقع ،ظهور دانشگاه کارآفرین به
منزله پاسخی به اهمیت روز افزون دانش در نظام ملی و ناحیهای
و نوآوری و شناخت جدید از دانشگاه میباشد؛ یعنی نهادی که عامل
انتقال دانش و فناوری و منبع اختراعات خالقانه به شمار میرود و
از لحاظ اقتصادی با صرفه است ( Moghaddasi .)9و همکاران،
در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر کارآفرین شدن دانشگاههای
علوم پزشکی در نظام آموزش عالی ایران ،این عوامل را چنین بیان
کردند :گروه رسمی (قوانین ،ساختار و حاکمیت دانشگاه ،برنامههای
آموزشی کارآفرینی و کسب و کار ،ارتباط دانشگاه و صنعت،
سیاستها و قوانین دولت ،قوانین مالکیت فکری ،ساختار آموزشی
و پژوهشی دانشگاه) و غیررسمی (روش اجرای قوانین ،مالحظات
سیاسی ،نظام پاداش ،مدلهای ایفای نقش دانشگاهی ،نگرش
دانشگاهیان نسبت به کارآفرینی) (Guerrero & Urbano .)10
 ،سازههای اصلی دانشگاه کارآفرین را شامل :مأموریت ،عوامل
محیطی و عوامل داخلی طبقهبندی کردهاند .مأموریت دانشگاه
کارآفرین شامل :پرورش جویندگان کار ،انتشار مقاالت با مضامین
عملی ،انتقال دانش (حق اختراعها ،مجوزهای ساخت ،شرکتهای
انشعابی) ،مشارکت در توسعه منطقهای و اجتماعی ،ارتقای یک
فرهنگ کارآفرینانه ،تولید کارآفرینان و انتشار مقاالت علمی هستند.
عوامل محیطی شامل دو گروه عوامل رسمی و غیررسمی هستند.
عوامل رسمی ،مقررات حداقلی برای خلق بنگاههای مخاطره آمیز
جدید ،حمایت از انتقال فنآوری ،حمایت از شرکتهای نوپا،
حمایتهای غیراقتصادی ،پارک فنآوری ،دورههای کارآفرینی
برای دانشجویان و دانشگاهیان را شامل میشود .عوامل غیررسمی
شامل :متدولوژیهای آموزش کارآفرینانه ،نگرش موافق
دانشجویان و کارکنان به کارآفرینی ،سیستمهای پاداش مناسب و
الگوهای کارآفرینی هستند .عوامل داخلی ،منابع (منابع انسانی،
منابع مالی ،منابع فیزیکی و منابع تجاری) و قابلیتها (پیشینه
دانشگاه ،جایگاه دانشگاه ،شرکای دانشگاه و محل استقرار دانشگاه)
را شامل میشود (.)11
با توجه به کمبودهای مالی گریبانگیر دانشگاهها و مشکالت
اقتصادی بوجود آمده برای عموم مردم ،بویژه با بحران کرونا میتوان
با حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین ،گامهای رو به جلویی در
جهت حل این مشکالت در آموزش عالی برداشت .در این راستا در
بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ،بسته حرکت
به سمت دانشگاههای نسل سوم ،دو محور شامل بازبینی و بازنگری
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ساختار و عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی در گذار به دانشگاههای
نسل سوم و محور کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاههای
علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی -منطقهای) توجه ویژهای
شده است ( .)12از آنجایی که تا کنون در دانشگاه علوم پزشکی
نظامی مورد مطالعه در این خصوص پژوهشی انجام نشده است ،لذا
سوال اصلی این است که با توجه به شرایط بحران کرونا و مشکالت
اقتصادی پدید آمده برای آموزش عالی ،دانشگاه علوم پزشکی
نظامی مورد مطالعه تا چه حد شاخصها یک دانشگاه کارآفرین را
در خود ایجاد کرده است؟

روشها
این پژوهش از نظر ماهیت و اهداف ،کاربردی و از نظر
جمعآوری دادهها ،یک مطالعه توصیفی پیمایشی (توصیفی-
تحلیلی) است .جامعه آماری این پژوهش ،تمام اعضای هیئت
علمی یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران در سال
 1399بودند .نمونهگیری در این پژوهش تصادفی بود و تعداد
نمونهها بر اساس جدول مورگان  132نفر به دست آمد .برای
گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استاندارد  Gibbاستفاده شد.
این پرسشنامه حاوی  108گویه و  11مولفه در مقیاس پنج گزینهای
لیکرت (بسیاز زیاد =  ،5زیاد =  ،4کم =  ،2بسیار کم =  )1میباشد.
11مولفه پرسشنامه )1 :چشمانداز ،مأموریت و راهکار دانشگاه؛

 )2حاکمیت و اداره دانشگاه؛  )3ساختار و طرح سازمانی؛ )4
چندرشتهای ،فرارشتهای؛  )5قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع؛
 )6مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه؛  )7دانشآموختگان؛ )8
انتقال دانش؛  )9مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات درشرکتهای
دانش بنیان مشتق از دانشگاه؛ )10بینالمللیسازی؛  )11آموزش
کارآفرینانه و سرمایهگذاری .روایی و پایایی پرسشنامه قبال توسط
 Samadimireklaeeو همکاران مورد تایید قرار گرفته است .در
این مطالعه روایی پرسشنامه از سنجش سازه و تحلیل عاملی مورد
تایید قرار گرفت .شاخص  GFIبیشتر از  0/90به دست آمد.
همچنین پرسشنامه از نظر محتوا مورد اصالح و تایید صاحبنظران
قرار گرفت .ضریب آلفای کورنبارخ برای کل پرسشنامه  0/92و
برای تمام مولفه های مدل مورد بررسی ،بیش از  0/70به دست
آمد که بیانگر تایید پایایی پرسشنامه است ( .)13در این پژوهش
برخی از کلمات و واژههای پرسشنامه برای تفهیم بیشتر مورد
توضیح و ویرایش قرار گرفت و به تایید چند نفر از اساتید رسید.
برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده
گردید که برای کل سواالت پرسشنامه 0/945 .به دست آمد .با
توجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ برای هر یک از شاخصها و
کل سواالت بیشتر از  0/7است پرسشنامه در حد مطلوبی قرار دارد
و از پایایی مناسبی برخوردار است .ضریب پایایی هر یک مولفهها
به تفکیک در جدول  1آورده شده است.

مولفه (متغیر)

چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه
حاکمیت و اداره دانشگاه
ساختار و طرح سازمانی
چند رشتهای فرا رشتهای
قدرت نفوذ
مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه
دانش آموختگان
انتقال دانش
مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه
بین المللی سازی
آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری

مجله طب نظامي
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12
10
5
6
4
17
3
3
16
15
17

0/936
0/935
0/943
0/941
0/946
0/933
0/947
0/946
0/934
0/938
0/938

در این پژوهش فاصله طیف مطلوبیت  1/33به دست آمد ،اگر میانگین
هر مؤلفه بین  1تا  2/33باشد ،وضعیت نامطلوب ،میانگین مؤلفه مورد
نظر بین  2/34تا  3/66باشد ،وضعیت نسبتاً مطلوب و چنانچه
میانگین بین  3/67تا  5به دست آید وضعیت مطلوب ارزیابی گردید.
مالحظات اخالقي :در این تحقیق مالحظات اخالقی شامل
رضایت افراد جهت تکمیل پرسشنامه ،محرمانه بودن
اطالعات همراه با بی نام بودن پرسشنامه ،در اختیار قرار دادن
نتایج کلی تحقیق در صورت تمایل به مشارکتکنندگان بود.
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تجزیه و تحلیل دادهها :برای تجزیه و تحلیل دادهها از
آمار توصیفی و استنباطی) فراوانی ،درصد و میانگین) و آزمونهای
استنباطی کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون همبستگی پیرسون و
آزمون فریدمن ،با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  19استفاده
شده است .جهت تعیین طیف مطلوبیت برای پرسشهای پژوهش
از طیف بازرگان و همکاران ( )1386استفاده شد .از آنجاییکه
پرسشنامه مورد استفاده پژوهش دارای طیف پنج گزینهای است،
فاصله بین اعداد  1تا  5به سه قسمت مساوی تقسیم میشود که

تعداد گویه

آلفای کرونباخ
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جدول .1-آزمون پایایی پرسشنامه به تفکیک مؤلفهها
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همچنین دارای کد مصوبه کمیته اخالق در پژوهش
 IR.AJAUMS.REC.1399.158میباشد.

نتایج
در این مطالعه ،از  132نفر هیئت علمی شرکتکننده 38 ،نفر
زن و 94نفر مرد بودند .میانگین سنی شرکتکنندگان در مطالعه
 43/54سال بود .از نظر مرتبه علمی اکثریت مشارکتکنندگان
( 92 )%69/7نفر استادیار بودند .توزیع فروانی بر اساس میزان سابقه
کار مشارکتکنندگان در مطالعه  33/3درصد ( 44نفر) زیر 10سال،
 33/3درصد ( 44نفر) بین  10-20سال 25 ،درصد ( 33نفر) -30
 20سال 8/3 ،درصد ( 11نفر) باالی  30سال سابقه خدمت داشتند.
بر اساس تحلیل دادهها و میانگین مولفههای به دست آمده در

این مطالعه ،وضعیت دانشگاه در اکثر مولفهها ،نسبتاً مطلوب و در
دو مولفه ساختار و طرح سازمانی و مولفه مدیریت ذی نفعان و
ارزشهای جامعه ،نامطلوب بود (جدول  .)2همچنین نتایج به دست
آمده نشان میدهد که میانگین کل شاخصهای دانشگاه کارآفرین
در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برابر با  2/77است که در وضعیت
نسبتاً مطلوب قرار دارد.
یافتههای جدول  3نشاندهنده آزمون کولموگروف -اسمیرونف
( )k-sاست .متغیرها با توجه به  sigاکثر موارد بیشتر از α = 0/05
بوده و نشاندهنده نرمال بودن اکثر متغیرها میباشد .اما با توجه به
غیرنرمال بودن شاخص«مرکز رشد ،تامین مالی مخاطرات در تمام
شرکتهای مشتق از دانشگاه» امکان استفاده از آزمونهای
غیرپارامتریک نیز برای پژوهشگر فراهم شده است.

جدول .2 -میانگین و وضعیت مولفههای دانشگاه کارآفرین
شاخص مورد بررسي

3/91
3/12
0/26
3/04
2/53
2/49
2/73
2/67
2/71
2/62
2/93

0/06
0/01
0/98
0/62
1/32
1/79
0/91
1/35
1/42
0/86
1/70

جدول .3-نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرونف
شاخص مورد بررسي

132
132
132
132
132
132
132
132
132

0/162
0/172
0/177
0/196
/111
0/188
0/112
0/128
0/102

0/200
0/088
0/052
0/065
0/078
0/015
0/121
0/098
0/02

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
غیر نرمال

132
132

0/213
0/133

0/086
0/064

نرمال
نرمال

بر اساس یافتههای حاصل از آزمون ضریب همبستگی که در
جدول  4آورده شده است ،بین  11مولفه (شاخص) دانشگاه
کارآفرین رابطه همبستگی در دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد
مطالعه وجود دارد .بر اساس یافتههای به دست آمده توسط آزمون
فریدمن ،از نظر اعضای هیئت علمی از بین مولفههای دانشگاه

کارآفرین در دانشگاه علوم پزشکی نظامی مورد مطالعه ،مدیریت
ذینفعان و ارزشهای جامعه ،رتبه نخست را داراست و پس از آن
مولفه آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری و مولفه مرکز رُشد ،تأمین
مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه در رتبههای
دوم و سوم قرار داشتند .بقیه مولفهها در جدول  5آورده شده است.
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چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه
حاکمیت و اداره دانشگاه
ساختار و طرح سازمانی
چند رشتهای فرا رشتهای
قدرت نفوذ
مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه
دانش آموختگان
انتقال دانش
مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای
مشتق از دانشگاه
بینالمللی سازی
آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری

تعداد نمونه

نمره آزمون u-k

مقدار sig

وضعیت نرمال بودن
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چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه
حاکمیت و اداره دانشگاه
ساختار و طرح سازمانی
چند رشتهای فرا رشتهای
قدرت نفوذ
مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه
دانش آموختگان
انتقال دانش
مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه
بینالمللی سازی
آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری

میانگین

انحراف استاندارد

وضعیت

نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نامطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نامطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
نسبتاً مطلوب
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جدول .4-ماتریس همبستگی پیرسون بین شاخصهای دانشگاه کارآفرین
چشمانداز،
مأموریت و
استراتژی
دانشگاه
حاکمیت و
اداره دانشگاه
ساختار و
طرح سازمانی
چند رشتهای
فرا رشتهای
قدرت نفوذ

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**0/905

1

-

-

-

-

-

-

-

-

**0/836

**0/862

1

-

-

-

-

-

-

-

-

**0/744

**0/819

**0/781

1

-

-

-

-

-

**0/732

**0/747

**0/749

**0/796

1

-

-

-

-

-

**0/838

**0/867

**0/821

**0/854

**0/856

1

-

-

-

-

-

**0/722

**0/803

**0/823

**0/813

**0/663

**0/819

1

-

-

-

-

**0/785

**0/838

**0/749

**0/761

**0/675

**0/841

**0/871

1

-

-

-

**0/811

**0/830

**0/807

**0/801

**0/758

**0/925

**0/825

**0/859

1

-

-

**0/705

**0/714

**0/651

**0/665

**0/647

**0/794

**0/695

**0/711

**0/817

1

-

**0/724

**0/763

**0/712

**0/757

**0/711

**0/857

**0/755

**0/799

**0/855

**0/840

1

مدیریت
ذینفعان و
ارزشهای
جامعه
دانش
آموختگان
انتقال دانش
مرکز رُشد،
تأمین مالی
مخاطرات در
تمام
شرکتهای
مشتق از
دانشگاه
بینالمللی
سازی
آموزش
کارآفرینانه و
سرمایهگذاری

**معناداری در سطح ( 0/01آزمون دو دامنه)

جدول .5-رتبهبندی مؤلفههای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مورد مطالعه
1

مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه

10/18

2

آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری

9/28

3

مرکز رُشد ،تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه

9/25

4

چشمانداز ،مأموریت و استراتژی دانشگاه

8/41

5

بین المللی سازی

6/92

6

حاکمیت و اداره دانشگاه

6/83

7

چند رشتهای فرا رشتهای

4/92

8

ساختار و طرح سازمانی

3/91

9

قدرت نفوذ

2/73

10

دانش آموختگان

1/80

11

انتقال دانش

1/76
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رتبه

شاخص مورد بررسي
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سطح معناداری آزمون
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نام متغیر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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بحث
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یافتههای این پژوهش نشان داد ،از دیدگاه اعضای هیئت
علمی دانشگاه نظامی مورد مطالعه ،مولفههای چشمانداز ،مأموریت
و استراتژی دانشگاه -حاکمیت و اداره دانشگاه -چندرشتهای فرا
رشتهای ،قدرت نفوذ ،دانش آموختگان ،انتقال دانش ،مرکز رُشد،
تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکتهای مشتق از دانشگاه،
بینالمللیسازی و مولفه آموزش کارآفرینانه و سرمایهگذاری در
دانشگاه مورد مطالعه از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردارند و دو
مولفه ساختار و طرح سازمانی و مدیریت ذینفعان و ارزشهای
جامعه ،وضعیت نامطلوبی دارند .همسو با یافتههای این مطالعه،
 Torkamanو همکاران در مطالعهای با بررسی شاخصهای
دانشگاه کارافرین در دانشگاه تهران ،نشان دادند که مؤلفههای
چشمانداز ،مأموریت و راهکار دانشگاه ،حاکمیت و اداره دانشگاه،
قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع ،دانشآموختگان ،چندرشتهای
و فرا رشتهای ،انتقال دانش ،مرکز رشد ،تأمین مالی مخاطرات در
شرکتهای مشتق از دانشگاه در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارد.
اما برخالف نتایج مطالعه حاضر نتایج مطالعه  Torkamanو
همکاران نشان داد مؤلفههای بینالمللیسازی و درنهایت ،آموزش
کارآفرینانه و آموزش سرمایهگذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد
(.)14
نتایج مطالعه  Samadimireklaeeو همکاران در دانشگاه
علوم پزشکی بابل نشان داد ،ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه شامل
مؤلفههای چـشمانداز ،مأموریت و راهبرد دانشگاه ،حاکمیت و اداره
دانشگاه ،ساختار و طرح سازمانی ،چندرشتهای ،فرا رشتهای ،قدرت
نفوذ و استفاده از منابع متنوع ،مدیریت ذینفعان و ارزشهای جامعه،
دانشآموختگان ،انتقال دانش ،مرکـز رشد ،تأمین مالی مخاطرات
در شرکتهای مشتق از دانشگاه ،بینالمللیسازی ،و در نهایت،
آموزش کارآفرینانه ،در سطح نامناسبی قرار دارند ( .)9در مطالعهای
دیگری در دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد قائمشهر یافتههای
مطالعات پژوهشی دیگر نشاندهندة این مطلب است که ظرفیت
کارآفرینی دانـشگاه وضـعیت نامطلوبی داشت (.)15
یافتههای تحقیقات  Ghanatiو همکاران و نتایج مطالعه
 Fakoorو  Haji Hosseiniنیز بیانگر نامناسب بودن فضای
کارآفرینی در دانشگاههای مورد مطالعه بوده است ( .)16،8کردنائیج
و همکارانش در بررسی ویژگیهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه
تربیت مدرس دریافتند که در این دانشگاه ،ویژگیهای دانشگاه
کارآفرین از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه ،تعامل مستمر با
محیط ،چشمانداز مشترک ،راهبردهای منابع انسانی و منابع انسانی،
در وضعیت مطلوبی قرار دارد ،نتایج آنها نشان داد سایر مؤلفهها
(سیستم پاداش ،ریسکپذیری ،هدایت ،کنترل ،حمایت مدیریت،
هویت ،ارتباطات ،تعارض ،برخورد آرا و انسجام) در دانشگاه تربیت
مدرس در وضعیت نامناسبی قرار داشتند ( .)17نتایج پژوهش
قلندری در دانشگاه چمران اهواز نشان داد ،مؤلفههای بینالمللیسازی

و سرمایهگذاری برخالف دانشگاه مورد مطالعه در پژوهش حاضر
در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ،اما مؤلفههای حاکمیت و اداره
دانشگاه ،مرکز رشد و تأمین مالی در دانشگاه چمران اهواز در
وضعیت نامطلوبی قرار دارد ،درحالی که این مؤلفهها در دانشگاه
نظامی مورد مطالعه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند (.)18
نتایج مطالعه ح اضر نشان داد از دیدگاه اعضای هیئت علمی
بین مولفه ها ،شاخص مدیریت ذی نفعان و ارزشهای جامعه
بیشترین تاثیر را در توسعه دانشگاه کارآفرین دارد .اما در مطالعهای
در دانشگاه تهران نتایج نشان داد از نظر اساتید و خبرگان مورد
پژوهش از بین مؤلفههای دانشگاه کارآفرین ،مرکز رشد ،شاخص
تامین مالی مخاطرات شرکتهای مشتق از دانشگاه باالترین تاثیر
را دارد ( Raeisoon .)14و همکاران سه مولفه اثرگذار شامل
پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز را در ساختار سازمانی دانشگاههای
علوم پزشکی در گذار به دانشگاههای نسل سوم برشمردهاند .بر
اساس نتایج مطالعات خود بیان داشتهاند در ساختار دانشگاه علوم
پزشکی نسل سوم و کارآفرین ،پیچیدگی کم ،رسمیتگرایی
کاهش داشته و تمرکز محدود است .پیچیدگی تاثیر به صورت
معکوس و منفی بر ساختار دانشگاه نسل سوم کارآفرین تاثیر
معنی داری دارد ،به این معنی که با حذف سطوح مدیریتی
غیرضروری ،زمینه مناسبی برای توسعه کارآفرینی و چابکی در
محیط دانشگاه فراهم میگردد .رسمیت فراوان نیز موجب کاهش
جو خالقیت و هم افزایی در دانشگاه کارآفرین میشود برای
افزایش نوآوری ،کاهش رسمیت در دانشگاه علوم پزشکی
ضرورت دارد .از سویی در ارتباط با مولفه تمرکز ،هر چقدر مدیران
به اعضای هیئ ت علمی و کارآفرین اعتماد بیشتری داشته باشند
و آنان را افرادی ،شایسته بدانند ،تفویض اختیارات به آنان بیشتر
خواهد شد و این امر منجر به افزایش خالقیت و بهرهوری در
دانشگاه میگردد ( .)19در منابع مطالعاتی ،دانشگاهها به عنوان
مراکز تقویتکننده نوآوری ،خالقیت و رشد اقتصادی توصیف
شدهاند ( .)20این در حالی است که همه دانشگاهها اینگونه
نیستند ،اما واقعیت آن است که بایستی دانشگاهها از نظر اقدامات،
جهتگیری ،آموزش ،ساختار ،عملکرد ،فرهنگ و تحقیقات که در
حال رشد روزافزونی است ،کارآفرین باشند ( .)21دانشگاهیان و
اعضای هیئت علمی باید از تالشهای دانشگاه در جهت تجاری
سازی تولیدات علمی استقبال کنند زیرا چنین تالشهایی منجر
به کسب درآمدهایی می شوند که برای حمایت از تالشهای
تحقیقاتی آینده استفاده می شوند و الزم است نوآوری در دانشگاه
جریان داشته باشد .بخش صنعت هم روی دانش و علم توسعه
یافته و پرورش یافته در دانشگاههای تحقیقاتی سرمایهگذاری
کنند (.)22
با توجه به اهمیت تربیت یادگیرندگان خالق توسط نظام
آموزش عالی الزم است در مرحله اول فرهنگ کارآفرینانه را در جو
دانشگاه نهادینه سازد .تحقق این موضوع نیاز به شناسایی
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استعدادهای خالق ،حمایت و رشد آنها ،تقویت یادگیری سازمانی،
تقویت و ایجاد فرهنگ کار گروهی و ارتقاء سطح مشارکت جمعی
در میان اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و سایر کارکنان دانشگاه
دارد .در این راستا نتایج یک مطالعه پژوهشی نشانگر آن است
یادگیری سازمانی با توجه به نقش خود در افزایش توانایی ذهنی و
دانشی سازمان منجر بر افزایش نوآوری در بین کارکنان یک
سازمان میگردد ( .)23لذا برای تقویت نوآوری و خالقیت کارکنان
عالوه بر مولفههای مورد تاکید یک دانشگاه کارآفرین به مقوله
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی هم به عنوان بازوی کمک
کننده در تحقق این هدف باید توجه داشت.

نتیجهگیری
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اساسی جامعه و به خصوص سازمان را مورد توجه قرار دهند.
 کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاههای علوم پزشکی نظامی میتواند
با ایجاد شرکتهای دانش بنیان در جهت ایجاد رابطه بین این
دانشگاهها و صنعت به طور عام و صنایع طب نظامی به طور
خاص کمک نماید و در نهایت بستری را برای پاسخگویی به
نیازها ،راهبردها و سیاستهای اسناد باال دستی فراهم سازد.
عالوه بر این الزم است برنامههای آموزشی و مهارتی برای
دانشجویان ،اعضای هیات علمی و سایر کارکنان دانشگاهی در
جهت ایجاد کارآفرینی و ایجاد مراکز دانش بنیان در راستای
پاسخگویی به نیازهای سازمان و جامعه در نظر بگیرند.
 ایجاد و حمایت از مراکز رشد در دانشگاههای علوم پزشکی
نظامی و واگذاری پروژههای علمی و صنعتی مورد نیاز سازمان
به این مراکز در جهت کمک به کاهش هزینههای سازمان و
رفع برخی از مشکالت اقتصادی و مالی میتواند موثر باشد.
تشکر و قدرداني :بدینوسیله از حمایت معاونت تحقیقات
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارتش و تمام مشارکتکنندگان در
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