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مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره دهم ،شماره دوم ،ص 9912 ،991 -921

تعیین چالشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دستیابی به اهداف نقشه
جامع علمی سالمت کشور و ارایه راهکار

رضا دهنویه ،1رستم سیفالدینی ،2محمدجواد زاهدی ،3محمدحسین مهرالحسنی،*4
سمیه نوری حکمت ،5مینا انصاری ،6ناهید خواجهپور
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 .1دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات مدیریت ارایه خدمات سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان ،ایران
 .2متخصص مغز و اعصاب ،استادیار ،گروه مغز و اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3فوق تخصص گوارش ،دانشیار ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .4دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان ،ایران
 .6کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،معاونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .7کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

 دریافت مقاله19/7/02 :

 آخرین اصالح مقاله10/9/91 :

 پذیرش مقاله10/3/91 :

زمینه و هدف :با تدوین سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت ،اکنون وظيفه سازمانهای ذیربط است تا به اجراییسازی این سند کالن بپردازند .از
مهمترین این سازمانها ،دانشگاههای علوم پزشکی میباشند .این مطالعه با هدف تعيين مهمترین چالشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دستيابی به
اهداف نقشه جامع علمی سالمت کشور و ارایه راهکارهای اصالحی انجام شد.
روش کار :این مطالعه از نوع کاربردی است که با استفاده از روش کيفی در سال  9312انجام شد .در این مطالعه ،نمونه پژوهش ( 02نفر) با روش
نمونهگيری هدفمند و طبقهای انتخاب شد .ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه بود .از این افراد در خصوص چالشهای دانشگاه در خصوص دستيابی به اهدف
نقشه علمی سؤالهایی به صورت باز پرسيده شد .تحليل دادهها به روش تحليل چارچوبی دادههای کيفی انجام شد.
یافتهها :در انتهای این مطالعه کيفی  92مفهوم اساسی سياست گذاری و مدیریت ،تأمين مالی و تسهيل فرایندهای دانشگاهی ،توسعه و ارتقای منابع انسانی
دانشگاه ،توسعه و ارتقای آموزش ،انجام تحقيق ،انتشار دانش ،کارآفرینی ،ارایه خدمات ،فرهنگ و هنجارها و تسهيل ارتباطات و  36زیر گروه از چالشها
شناسایی گردید .در تحليل عميقتر این عوامل به نظر میرسد که سياستگذاری و مدیریت ،فرهنگ و هنجارها و توسعه و ارتقای آموزش چالشهای
جدیتری باشند.
نتیجهگیری :با توجه به اهميت دستيابی به اهداف نقشه جامع علمی سالمت کشور و نقش دانشگاههای علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان

میبایست با تدوین برنامهای منسجم با هدف کاهش چالش های اشاره شده در این مطالعه به ایفای نقش جدی در دستيابی به اهداف نقشه بپردازد.
کلید واژهها :نقشه علمی دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،نظام نوآوری

* نویسنده مسؤول :گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی ،ابتدای بلوار هفت باغ ،کرمان ،ایران
 تلفن2339-3026923 :

 نمابر2339 -3026923 :

Email: mhmhealth@gmail.com

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

مقدمه
طی سالهای اخير سند چشمانداز بيست ساله ،محور اصلی
جهتگيری کالن کشور در کليه حوزهها قرار گرفته است .در
این سند ویژگیهای جامعهای مطلوب تصور شده است که
بخش مهمی از آن برخورداری از سالمت با کيفيت زندگی
مناسب و بهرهمند از محيط زیست سالم است ( .)9با توجه به

دوره دهم شماره دوم

جهت سياستگذاری مناسب علم و فنآوری در دانشگاه،
داشتن رویکرد نظاممند به نوآوری ضروری است.
نوآوری شامل تبدیل یک ایده و یا خالقيت به محصول،
خدمات اجتماعی یا فرایندهای جدید یا بهبود یافته است (.)2
تئوریهای اوليه به نوآوری بيشتر به صورت خطی توجه
میکردند ،اما عدم رشد قابل توجه نوآوری با وجود تخصيص

اهميت این سند ،تعهد نظام سالمت در پاسخگویی مناسب و

بودجههای کالن به امر تحقيق در بسياری از کشورها نقص

حرکت در جهت آن نياز به برخوردی هوشمندانه دارد .این

رویکردهای خطی به نوآوری را آشکار ساخت .از اینرو،

برخورد بایستی با تحليل صحيح از ارزشهای اسالمی و با
استفاده درست از روشهای نوین علمی باشد .تالش در جهت
تهيه نقشه جامع علمی کشور در بخش سالمت ،در پاسخ به
برآوردن این نياز بوده است.

رویکردهای سيستمی به نوآوری به وجود آمدند (.)6
مفهوم سياستگذاری در علم و فنآوری و تأکيد بر
سيستمهای نوآوری به  Frederick Listبر میگرددList .
در تحليل خود مجموعه وسيعی از نهادهای ملی و

هدف از تهيه این نقشه ،استفاده از خرد جمعی در جهت

زیرساختارها را در نوآوری مؤثر دانست ( .)7 ،8به طور کلی

انجام اقدامات الزم برای توسعه علمی بخش سالمت در

ایجاد یک سيستم نوآوری ،استمرار و بقای فرایند رشد مبتنی بر

راستای تحقق اهداف چشمانداز بوده است ( .)0با توجه به این

فنآوری را تضمين میکند ( .)1رویکرد نظام ملی نوآوری در

موارد الزم است برای تداوم موفقيتهای دهههای اخير نظام

اواخر دهه  9182مطرح شد و در سالهای بعد مورد توجه و

سالمت و ارتقای روزافزون سطح سالمت جامعه ،سياستها و

دقت بيشتر اقتصاددانان و سياستگذاران کشورها قرار گرفت

راهبردهای جدید مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور در بخش
سالمت اتخاذ شود (.)3
با تدوین سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت
اکنون وظيفه نهادهای ذیربط است تا به اجراییسازی این سند
کالن بپردازند .از مهمترین این سازمانها دانشگاههای علوم
پزشکی میباشند .انتظار میرود که دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نيز به عنوان یکی از دانشگاههای علوم پزشکی نوع یک ،نقش
قابل توجهی در رسيدن به اهداف این سند داشته باشد .مسلماً
برای تعيين نقش دانشگاه در اجرایی نمودن این سند میبایست
به اجزای سند و رویکرد مورد استفاده در آن توجه نمود.

( Freeman .)0اولين کسی بود که اصطالح نظام ملی نوآوری
را به کار برد (.)7
بسياری از پيشرفتهای اخير در همه زمينهها از رویکرد
سيستماتيک پدیده نوآوری الهام گرفته است ( .)92نظام ملی
نوآوری نظامی است که وظيفه خلق ،انتقال و اشاعه تکنولوژی
و تبدیل آن به محصوالت و خدمات نوآورانه را بر عهده دارد
( .)99این نظام چارچوبی را فراهم میکند که دولتها بتوانند
در آن چارچوب سياستهایی را جهت تأثيرگذاری بر فرایند
نوآوری شکل داده و اجرا کنند ( .)90رویکرد نظام ملی
نوآوری در پی آشکارسازی ساختار و نقشآفرینان اصلی درگير

رویکرد اصلی که ساختار نقشه جامع علمی سالمت کشور

در فرایندهای نوآوری است ( .)93در این رویکرد به مجموعه

بر اساس آن شکل گرفته است ،رویکرد نظام نوآوری است.

بازیگران و روابط بين آنها در نظام فنآوری و نوآوری کشور

رویکرد نظام نوآوری مهمترین رویکردی است که در حوزه

به عنوان یک سيستم نگاه میشود و به تعریف نقش ،بررسی

سياستگذاری علم و فنآوری مطرح شده است ( .)3از اینرو،

روابط و تعامالت این افراد با یکدیگر پرداخته میشود (.)93
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بررسیهای انجام شده نشان داد که ناکارامدی نظام ملی
نوآوری منجر به عدم گسترش فعاليتهای علمی و فنآوری و

دهنویه و همکاران

دانشگاه) افرادی به صورت هدفمند انتخاب گردند .نمونهگيری
تا جایی ادامه پيدا کرد که دادهها به سطح اشباع رسيد.

از دست رفتن مزیتها و فرصتها میشود ( .)92در ابتدا

نمونهها شامل نمایندههایی از دانشکدههای مدیریت و

تأکيد و توجه بيشتر بر نظامهای نوآوری ملی بود .سپس

اطالعرسانی پزشکی ( 0نفر) ،بهداشت ( 0نفر) ،پزشکی (3

نظامهای صنعتی ،منطقهای و بخشی نوآوری مطرح شدند و هم

نفر) ،دندانپزشکی ( 0نفر) ،داروسازی ( 0نفر) ،پرستاری (0

اکنون همگی آنها مورد استفاده قرار میگيرند ( .)96-98این

نفر) ،پيراپزشکی ( 9نفر) ،معاونت آموزشی ( 0نفر) ،معاونت

راهکارها مکمل یکدیگرند و همدیگر را نقض نمیکنند (.)91

پژوهشی ( 3نفر) ،معاونت غذا و دارو ( 9نفر) ،معاونت

در نظامهای بخشی نوآوری ،مباحث نظام نوآوری در داخل

فرهنگی و دانشجویی ( 9نفر) ،معاونت بهداشتی ( 0نفر) و

یک بخش خاص مورد مطالعه قرار میگيرد ( .)02بخش

معاونت درمان ( 0نفر) بودند .این افراد بر اساس معيارهای

سالمت نيز یکی از بخشهای مهمی است که میتوان با

داشتن تجربه مدیریتی ،داشتن سابقه کار حداقل  3سال،

رویکرد نظام بخشی نوآوری به آن نگریست .این رویکرد به

عالقمندی و اطالع داشتن از موضوع و شاخص بودن در

صورت ویژهای در نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت

زمينههای آموزشی و پژوهشی انتخاب شدند.

مورد توجه قرار گرفته است (.)09

به تعداد  02مصاحبه رو در رو به همراه  6مصاحبه تکميلی

توسعه آموزش به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای نظام

انجام شد .تمامی مصاحبهها ضبط و سپس پيادهسازی شد.

نوآوری مطرح شده است .از اینرو ،یکی از حوزههای بسيار

متوسط زمان مصاحبهها  22تا  82دقيقه بود .تمامی مصاحبهها

مهم و مورد تأکيد در نقشه جامع علمی ،حوزه آموزش علوم

توسط یکی از نویسندگان (ر.د) انجام شد .سؤال مصاحبه به

پزشکی کشور میباشد .در این مستند به صراحت ایجاد تحول

گونهای طراحی شده بود که بتواند دیدگاهها و اعتقادات افراد

در نظام آموزش در حوزه سالمت مورد تأکيد قرار گرفته است

مورد مصاحبه را در مورد موضوع ،مورد پرسش قرار دهد.

( .)0مسلم است تعيين چالشهای دانشگاه در دستيابی به

در ابتدا  3مورد از مصاحبهها به صورت عميق انجام شد تا

اهداف نقشه که یکی از مهمترین حوزههای آن مدیریت

فهم بهتری از موضوع پيدا شود و مواردی که باید در حين

آموزش میباشد ،میتواند در تدوین برنامهای جهت کم کردن

مصاحبههای نيمهساختار یافته مدنظر قرار گيرد ،شناسایی شود.

اثر این چالشها مفيد باشد .در این پژوهش ،مهمترین

بر این اساس مجموعه مناسبی از سؤال برای این مصاحبهها

چالشهای این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعيين

تدوین شد .برای تحليل دادهها از روش تحليل چارچوبی

گردید.

( )Framework analysisاستفاده شد .این روش تحليل
بيشتر برای تحليل دادههای کيفی مطالعههای سياستگذاری

روش کار
این مطالعه از نوع مطالعههای کاربردی است که با استفاده از
روش کيفی در سال  9312انجام شد .در این مطالعه ،نمونه
پژوهش ( 02نفر) با روش نمونهگيری هدفمند ( Purposeful
 )samplingو طبقهای انتخاب شد .در نمونهگيری سعی شد
تا از تمامی طبقات (دانشکدهها و معاونتهای مختلف
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مورد استفاده قرار میگيرد (.)92
در طی مرحله آشنایی فرمی حاوی اطالعات مربوط به افراد
و خالصهای از محتوای هر مصاحبه تدوین شد .برای تدوین
فرم راهنمای مفهومی اوليه ،جلسات مکرری بين پژوهشگران
برگزار شد و در این مورد بحث و تبادل نظر انجام شد .سپس
این چارچوب مفهومی با بررسی مکرر هر کدام از مصاحبهها –
مرحله آشنایی -مورد بررسی قرار گرفت.

دوره دهم شماره دوم
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یکی از نویسندگان (ر.د) هر کدام از مصاحبهها را به

یکدیگر مقایسه گردد و ارتباط بين هر کدام از اجزای مدل با

صورت جداگانه کدگذاری کرد و فهرستی از این کدها به

زیرمجموعه آن مشخص شود .تفسير هر کدام از اجزای مدل

همراه ارتباط آنها با چارچوب مفهومی از این مصاحبهها

مفهومی نيز در فرایندی مشابه مرحله کدگذاری صورت گرفت.

استخراج نمود ( .)91در این مرحله به هر کدام از بخشهای

در تمامی مراحل باال از نرمافزار  ATLAS-tiاستفاده گردید.

دارای اطالعات مرتبط در مصاحبهها ،یک یا دو کد اختصاص

چارچوب مفهومی در فرایند انجام تحليل ،بارها مورد تجدید

داد ( .)02سپس این کدها با برگزاری جلسه با سایر

نظر قرار گرفت (.)09

پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت و در صورت لزوم تغيير
داده شد.
این فرایند برای هر کدام از مصاحبهها چندین بار تکرار
گردید .سپس مرحله ترسيم جداول انجام گرفت تا نظر
مصاحبهشوندگان در مورد هر کدام از اجزای مدل مفهومی با

یافتهها
در انتهای این مطالعه کيفی 92 ،مفهوم اساسی و  36زیر
گروه شناسایی گردید (جدول  )9که در ادامه به توضيح هر
کدام از آنها پرداخته شد.

جدول  .9مهمترین چالشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دستيابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور
مفهوم  :9سياستگذاری و مدیریت
 -9-9همه جانبه بودن سياستها  -0-9ساختار مناسب سياستگذاری  -3-9آموزش افراد و شوراهای سياستگذار  -3-9نظارت بر فعاليتها  -2-9طی
کردن فرایند منطقی سياستگذاری  -6-9درگيری کمتر سياستگذاران در کارهای اجرایی  -7-9ثبات و تداوم سياستها و قوانين  -8-9انتخاب مناسب
مدیران و تعهد آنها
مفهوم  :0تأمين مالی و تسهيل فرایندهای دانشگاهی
 -9-0تقویت جذب منابع از وزارتخانه  -0-0تقویت جذب منابع از سایر کانالها  -3-0ساختار و فرایند مناسب مالی در دانشگاه  -3-0نيروی انسانی
متخصص مالی  -2-0ساختار و فرایندهای مناسب در دانشگاه
مفهوم  :3توسعه و ارتقای منابع انسانی دانشگاه
 -9-3تناسب بين فعاليتهای مختلف  -0-3آموزش نيروی انسانی  -3-3نظارت مناسب  -3-3جذب مناسب نيروی انسانی  -2-3توزیع نيروی انسانی -3
 -6ایجاد انگيزه در نيروی انسانی
مفهوم  :3توسعه و ارتقای آموزش
 -9-3ساختار  -0-3ارزیابی فعاليتهای آموزشی  -3-3محتوای مناسب آموزش  -3-3انگيزه دانشجویان  -2-3توانمندسازی گروهها  -6-3لزوم
جهتگيری آموزش بر اساس نيازهای ملی و منطقهای
مفهوم  :2انجام تحقيقات
 -9-2موضوعات مرتبط با محقق  -0-2ضرورت تعيين اولویتهای تحقيقاتی  -3-2ساختارسازی تحقيقهای کاربردی
مفهوم  :6انتشار دانش
 -9-6رفع محدودیتهای سيستمی  -0-6منابع  -3-6روشها  -3-6قوانين و مقررات
مفهوم  :7کارآفرینی
 -9-7اختيارات مرکز رشد  -0-7فعالتر نمودن مرکز رشد  -3-7دیدگاه مناسب نسبت به بخش خصوصی
مفهوم  :8ارایه خدمات
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تعيين چالشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ...
 -9-8نيروی انسانی  -0-8مدیریت ارایه خدمات  -3-8ویژگیهای خدمت
 -3-8منابع (فيزیکی ،تجهيزاتی و مصرفی)  -2-8عدم تمرکز و نقش جدیتر بخش خصوصی
مفهوم  :1فرهنگ و هنجارها
 -9-1فرهنگسازی با استفاده از متخصصان موضوع  -0-1افراد کليدی  -3-1موضوعات کليدی
مفهوم  :92تسهيل ارتباطات
 -9-92بهرهگيری از روشهای مناسب  -0-92ارتباطات برونبخشی  -3-92ارتباطات درونبخشی

مفهوم اول -سياستگذاری و مدیریت

موارد مطرح شده در این مفهوم شامل جذب مناسبتر

این مفهوم مربوط به سياستگذاری و مدیریت علم و

منابع از وزارتخانه و سایر کانالها ،ساختار و فرایندهای کاری

فنآوری در سطح دانشگاه است .در این رابطه میبایست

و به خصوص فرایندهای مالی و تأمين نيروی انسانی متخصص

سياستها جنبههای مختلف از جمله تغيير فرهنگ سازمانی را

مالی در دانشگاه ،شکلگيری بانک اطالعاتی واحد و کاملی

مدنظر قرار دهد .سياستگذاری میبایست متکی به

برای تصميمگيرندگان و تدوین و رعایت قوانين مالکيت فکری

ساختارهای منطقی نظير شوراها در دانشگاه باشد و از تمام

بود.

پتانسيلهای دانشگاه در این شوراها استفاده گردد .انتخاب

«در زمانهای گذشته فقط خودمان را به منابع دولتی محدود

مناسب مدیران ،تعهد مدیران ارشد ،درگيری کمتر آنها در

کردیم و این یک مقدار با گسترش دانشگاه مغایرت دارد .اگر

کارهای اجرایی ،ضرورت نظارت جدیتر روی فعاليتها،

بتوانيم حدود سی تا چهل درصد منابع را از خارج دانشگاه

آموزش افراد سياستگذار و فرایند سياستگذاری منطقی و

بياوریم خيلی کمک میکند که دست ما در گسترش دانشگاه

مبتنی بر شواهد شدن از جمله دیگر الزامات این مفهوم بود که

بازتر بشود» (م .)93

بدان اشاره گردید.

«منابع مالی را بایستی یک مقداری هم دنبالش رفت .یک

«ترکيب اعضای هيأت امنای دانشگاهها را میبایست به

سری منابع را خود وزارتخانه میدهد .یک سری منابع بستگی

نحوی انتخاب کرد که  82درصد اعضا از پيشکسوتهای

به گزارشهای ما ،درخواستهای ما و ارایه برنامه دارد .یعنی

دانشگاه باشند .این خيلی کمک میکند ،چون خودشان در متن

اگر دانشگاه واقعاً بتواند برنامههایی ارایه بدهد و بگه من

کار بودند .االن یکی از مشکالت این است که گاهی اوقات

میخواهم این کارها را بکنم و پيگيرش بشود ،میتواند

افرادی در هيأت امنای دانشگاه میبينيم که ارتباطی با دانشگاه

بودجههایی از وزارتخانه بگيرد» (م .)3

ندارند یا ساليان قبل در ارتباط با دانشگاه بودند و االن خيلی
در جریان جزئيات نيستند» (م .)93

«قویترین نيروها باید در حوزه پشتيبانی باشند؛ زیرا بستر را
حوزه پشتيبانی برای جاهای مختلف میسازد و موفقيت

«در جلسات هيأت امنا ،بيشتر برنامههای عادی و به

معاونتهای دیگر به این است که چقدر فضای کار داشته

خصوص برنامههای مالی و اداری دانشگاهها بحث ميشه و این

باشند و چقدر ابزار داشته باشند .متأسفانه توی دانشگاهها

که آیا این بودجهها در برنامه خاص خودش هزینه شده یا

ضعيفترین حوزه ،پشتيبانی است» (م .)90

نشده؟ سياستگذاریهای کالن دانشگاه اصالً در هيأت امنای
دانشگاه مورد بحث واقع نميشه» (م .)93
مفهوم دوم -تأمين مالی و تسهيل فرایندهای دانشگاهی
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«میبينی ایده را من دادم ولی یکی برای خودش رفت و
انجام داد و چاپ شد و رفت تمام شد» (م .)6
مفهوم  :3توسعه و ارتقای منابع انسانی دانشگاه

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

از دیدگاه افراد مصاحبهشونده در رابطه با مفهوم توسعه و
ارتقای منابع انسانی دانشگاه مهمترین الزامات شامل فرایند

دوره دهم شماره دوم

 3/8از  ،2ولی بعداً که موقع ارتقا ميشه میبينی حاال اگر  3هم
بودی خيلی با  3/8فرقی نمیکرد» (م .)3

جذب مناسب نيروی انسانی ،توزیع مناسب نيروی انسانی،

«این جا درمانگاه دارد ،ولی خيلی کوچک است .یعنی

ایجاد تناسب بين فعاليتهای مختلف آموزشی ،پژوهشی و

درمانگاهی که باید باشد ،نيست .یکی از ایرادهایی که به

درمانی ،توانمندی نيروی انسانی ،ایجاد انگيزه در نيروی انسانی

دانشگاه میگيرند نداشتن بيمارستان درمانگاهی آموزشی است»

از طریق توجه به نيازهای مختلف آنها و نظارت مناسب بر

(م .)7

عملکرد نيروی انسانی بود.
«اگر دانشگاه به سمتی برود که در سيستم خود نيازسنجی
کند و بر اساس آن افراد عالقمند را بگيرد ،خيلی از مشکالت

«ما چقدر آمدیم بر اساسهای نيازهای منطقه خودمان،
اولویتهای سند سالمت استان ،بار بيماری منطقه خودمان،
آموزشمان را سازماندهی کنيم؟» (م .)09

حل خواهد شد .متأسفانه خيلی وقتها بورس به کسانی تعلق

مفهوم  :2انجام تحقيق

میگيرد که وقتی برمیگردند ،عالقهای به ادامه کار در این

مهمترین الزامات ذکر شده در مورد این مفهوم شامل اول

دانشگاه ندارند» (م .)98

رفع مشکالت مرتبط با محقق نظير انگيزه انجام تحقيقهای

«من فکر میکنم که بایستی به فکر تمهيداتی ،ایجاد

کاربردی ،عدم تناسب آموزش و پژوهش و توانمندسازی

جاذبههایی برای جذب افراد باشيم به خصوص اعضای هيأت

هدفمند افراد ،دوم تعيين اولویتهای تحقيقاتی و سوم

علمی» (م .)99

ساختارسازی تحقيقهای کاربردی در دانشگاه بود.

«اگر قرار باشد که به طور کامل پاسخگوی درمان باشيد،

«ممکن است شما فشار بياورید به یک عضو هيأت علمی

ممکن است شما از کار پژوهشی عقب بيفتيد .پس این باید

بگيد من تو را استخدام نمیکنم و باید اینقدر مقاله بنویسی،

یک تناسبی درش باشد» (م .)2

ولی در این صورت هم مقالهاش اون مقاله کاربردی نيست .هم

«نظارتها سيستماتيک و مبتنی بر هدف نيست .کامالً بر

مقالهای است که فقط به درد ارتقا میخورد» (م .)3

اساس سليقه و مچگيری است .اصالً نظارتی به اون شکل

«با وجود توان باال و کميت مطلوب ،وضعيت کيفی توليدات

نيست .ما نظارتهایمان معموالً باعث بیانگيزگی ميشه .یعنی

علمی نامناسب بود و در حال حاضر دانش توليدی هيچ

بیانگيزه هستند ،بیانگيزهتر میشوند» (م .)8

سنخيتی با نيازهای آموزشی و درمانی دانشگاه ندارد» (م .)96

مفهوم  :3توسعه و ارتقای آموزش

«گروهی باشند که بتوانند این اولویتها را مشخص کنند و

از دیدگاه پاسخگویان وجود برخی مشکالت ساختاری نظير

روی آن عناوین بيشتر پژوهش بشود و در این صورت از

ضعف در مراکز آموزشی ارایهدهنده خدمات ،ارزیابی ضعيف

پراکنده کاری و کارهای تکراری انجام دادن خيلی کم میشود»

فعاليتهای آموزشی ،محتوای نامناسب آموزش که از عواملی

(م .)7

نظير به روز نبودن دانش استادان و به روز نبودن سرفصلها

مفهوم  :6انتشار دانش

ناشی میشود ،انگيزه پایين دانشجویان ،ضعف در توانمندسازی

در خصوص مفهوم انتشار دانش ضمن وجود پارهای

اعضای هيأت علمی و آموزش مبتنی بر نيازهای ملی و

محدودیتهای ساختاری نظير سرعت اینترنت و دسترسی به

منطقهای نبودن مانع از ارتقای آموزش میگردد.

برخی اطالعات ،به وجود یک سری محدودیت سيستمی نظير

«حداکثرش این است که از شما تعریف بکنند یا حاال یک

محدودیت انتشار در مورد برخی حيطههای علمی اشاره شد.

نمره خيلی خوبی هم از توی مرکز توسعه میآورید مثالً  3/1یا

991

دهنویه و همکاران

تعيين چالشهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان ...

همچنين از راهکارهای انتشار دانش نظير فرصتهای تحصيلی

در به کارگيری پزشکان در جایگاههای مدیریتی و نظارت

به خوبی استفاده نمیشد.

ضعيف بر عملکرد ارایهدهندگان خدمات بود.

«شما اینترنت اتاق من را بخواهيد چک کنيد .سرعتش

مشکل دیگر در این حوزه ،ویژگیهای کمی و کيفی

اینقدر پایين است که من اصالً رغبت نمیکنم پشتش بنشينم»

خدمات ارایه شده بود .در این خصوص مشکالت جدی از

(م .)90

لحاظ کيفيت ،هزینه اثربخشی خدمت و مبتنی بر نياز بودن این

«فرصتهای تحصيلی دیگه بخواهد همراه با مشکالت

خدمات احساس شد .به غير از نيروی انسانی ،تأمين سایر

اداری و سازمانی هم باشد ،خب طرف عطایش را به لقایش

منابع نظير منابع فيزیکی ،تجهيزات و مواد مصرفی نيز با

میبخشد .بنابراین کشش از طرف بالينیها برای استفاده از این

مشکالتی مواجه بود .همچنين گروهی از پاسخگویان به لزوم

فرصت خيلی کم است» (م .)92

ایفای نقش جدیتر توسط بخش خصوصی در ارایه خدمات

«این همه فرصت مطالعاتی چقدر به دانشگاه کمک کرده؟
اصالً فرصتهای مطالعاتی در جهت اهداف من توی بخش
خصوصی است یا توی بخش دانشگاهيم؟» (م .)90
مفهوم  :7کارآفرینی

اشاره نمودند.
«یکی از مشکالت بزرگ اورژانسها این است که از
نيروهایی استفاده میشود که تجربه کاری برای اون بخش را
ندارند» (م .)1

عمده مشکالت ذکر شده در این مفهوم ارتباط به فعاليت

«این جوری درست نيست که تمام سرمایه مان را بگذاریم

مرکز رشد دانشگاه داشت که در این خصوص دو الزام اصلی

توی درمان .پيشگيری نکنيم ،فرهنگ سازی نکنيم تا اتفاقی

یعنی واگذاری اختيار بيشتر به مرکز رشد و ضرورت فعاليت

بيفتد و وقتی اتفاقی افتاد ،تمام سرمایه را شيفت کنيم .مثالً

بيشتر مرکز رشد قابل ذکر است .در این رابطه دیدگاه موجود

تعداد تخت  ICUمان را زیاد کنيم» (م .)90

نسبت به فعاليت شرکتهای دانش بنيان خصوصی نيز
میبایست اصالح گردد.
«در حال حاضر مسؤول مرکز رشد اختيار چندانی برای

«ما ایزوله عفونی درست و حسابی نداریم .اینور مریض
عفونی است ،اینور مریضی کورتون میگيرد .خب این یک
نقص اوليه است» (م .)6

واگذاری تسهيالت به شرکتهای دانش بنيان ندارد .مسؤولی

مفهوم  :1فرهنگ و هنجارها

که اختيار خرید ابتداییترین وسایل را ندارد ،چطور میتواند از

در رابطه با مفهوم فرهنگسازی طبق گفته برخی

یک شرکت خصوصی حمایت کند؟» (م .)03

پاسخگویان میبایست به دانش فرهنگسازی و الزامات تغيير

«مدیران مالی دانشگاه میپرسند چرا ما باید از شرکتی

فرهنگ توجه نمود .با استفاده از این دانش ایجاد برخی

حمایت کنيم که به صورت خصوصی فعاليت میکند؟» (م .)03

تغييرات فرهنگی در برخی موضوعات کليدی نظير فرهنگ

مفهوم  :8ارایه خدمات

تصميمگيری مبتنی بر پژوهش ،فرهنگ کاری ،اخالق حرفهای،

از دیدگاه پاسخگویان برخی از مشکالت این مفهوم با

توجه به پيشکسوتان ،قانونمداری و موارد مشابه ضروری

نيروی انسانی در ارتباط بود که موارد آن شامل استفاده از

میباشد .همچنين از دیدگاهی دیگر میتوان چنين بيان نمود که

پرسنل کم تجربه ،به روز نبودن دانش آنها و رعایت نکردن

تغييرات فرهنگی میبایست در برخی گروههای کليدی نظير

استانداردهای نيروی انسانی در ارایه خدمات بود .بخش دیگر

اعضای هيأت علمی ،دانشجویان ،ارایهدهندگان خدمات و افراد

از مشکالت مرتبط با نحوه مدیریت ارایه خدمات به خصوص

جامعه ایجاد شود.

در مراکز ارایهدهنده خدمات بود .از جمله این مشکالت اصرار
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«تا وقتی فرهنگسازی نشود و همه به این حقيقت نرسند

دوره دهم شماره دوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

که انجام پژوهش میتواند به آنها در آموزش و حتی در درمان

علوم پزشکی) در سطح کشور امتيازی است که باید از آن

بيماران چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی کمک کند ،ما

استفاده نمود» (م .)92

هميشه در این زمينه دچار مشکل خواهيم بود» (م .)98

«ارتباطات خيلی قوی االن واقعاً نيست .یعنی ما مثالً در

«راحت انواع تحقيقهای متفاوت را انجام میدهيم .شخصی

گروه داخلی هستيم و واقعا خبر نداریم .مثالً در گروه جراحی

با حيوان کار نکرده میرود روی حيوان ،شخصی پرسشنامه

چی گذشته .وضعيت این گروه در سطح دانشگاه و در سطح

کار نکرده ميره روی پرسشنامه .همه نظر میدهند ،همه داوری

کشور به چه صورت است .االن مثالً بپرسند سال گذشته

میکنند .این مشکل همه چيز دانی ما ،دردسرساز شده است»

موفقترین گروه در دانشگاه کدام گروه بوده؟ واقعاً نمیتوانيم

(م .)8

پاسخی به این سؤال بدهيم» (م .)93

«فرهنگ استفاده از  ICUرا هم نداریم .مریضی را میبریم
توی  ICUکه هيچ اميدی بهش نيست 32 .روز تمام امکانات

بحث و نتیجهگیری

این مملکت را صرف میکنيم و در نهایت میميرد؛ در حالی که

در این مطالعه سعی گردید تا مهمترین چالشهای دانشگاه

از همان ابتدا میدانيم که این مریض سرمایهگذاری رویش

علوم پزشکی کرمان در دستيابی به اهداف نقشه جامع علمی

فایده ندارد» (م .)90

سالمت کشور با مراجعه به نظرات صاحبنظران دانشگاه تعيين

مفهوم  :92تسهيل ارتباطات

گردد .به طور خالصه میتوان چنين بيان نمود که در زمينه

از دیدگاه مصاحبهشوندگان مشکالت جدی در خصوص

مفاهيم سياستگذاری و مدیریت ،تأمين مالی و تسهيل

برقراری ارتباطات درونبخشی در بين دانشکدهها ،سطوح

فرایندهای دانشگاهی ،توسعه و ارتقای منابع انسانی دانشگاه،

مختلف مدیریتی و گروههای آموزشی وجود داشت .در

توسعه و ارتقای آموزش ،انجام تحقيق ،انتشار دانش،

خصوص ارتباطات برونبخشی نيز به وجود مشکالتی نظير

کارافرینی ،ارایه خدمات ،فرهنگ و هنجارها و تسهيل

ارتباط ضعيف با مراکز علمی استان ،ارتباط با جامعه و صنعت

ارتباطات مشکالت محسوسی در سطح دانشگاه وجود داشت.

و ارتباط با صاحبنظران کرمانی خارج از استان اشاره گردید.

یافتههای این مطالعه نشان داد که در دانشگاه مورد مطالعه

«دانشگاه میتواند امتيازاتی بدهد به گروههایی که با هم

در خصوص سياستگذاری ،مهمترین مشکالت شناسایی شده

همکاری داشتند .برای مثال تز مشترک داشتند ،برنامه مشترک

مربوط به انتخاب و تعهد مدیران و سياستگذاران و چارچوب

داشتند ،یک پروژههای مشترکی را اجرا کردند» (م .)3

و نحوه سياستگذاری است .مطالعههای مشابه نيز نشان دادند

«چون اغلب دانشکدهها ارتباطاتشان ضعيف است ،ممکن

که بخش عمده از ضعفهای نظام ملی نوآوری کشور از

است مثالً یک وسيلهای توی یک دانشکده باشد و دانشکده

ضعف سياستگذاری نشأت میگيرد .از جمله این نارساییها

دیگر بتواند از آن استفاده کند ،اما به علت همين ارتباط ضعيف

میتوان جزیینگری سياستگذاران و کمبود افراد آموزش دیده

امکان آن فراهم نشود» (م .)3

در حوزه سياستگذاری نوآوری اشاره نمود (.)3

«گاهی در کشور دنبال دستگاهی میگردیم و بعد متوجه

مطالعه سيفالدین اصل نيز وجود مشکالت مشابه را در

میشویم دانشکده بهداشت خودمان دارد ،ولی ما رفتيم در

خصوص سياستگذاری نشان داد ( .)00قاضینوری نيز در

تبریز کار را انجام دادیم» (م .)98

مطالعه خود به وجود نداشتن انسجام کامل در سياستگذاری

«قطب بودن کرمان در برخی رشتهها (علوم پزشکی و غير

سيستم ملی نوآوری در ایران اشاره کرد ( .)03در این خصوص
ویژگیهای مدیران و سياستگذاران از اهميت زیادی
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برخوردار است .افرادی که با شيوههای مشارکتی ،قدردانی از

خود تأمين ،جذب و آموزش مدیران مالی قوی و کارامد و

افراد ،الگو قرار گرفتن و نوآوری دانشگاه را رهبری میکنند،

ارتقای کارامدی بخشهای مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش

میتوانند بهتر در برابر تغييرات سریع و غيرقابل پيشبينی

عالی و پژوهشی کشور را به عنوان یکی از عوامل کارکرد

فعاليتهای دانشگاهی عمل کنند .بدون شک اعتماد کردن

تأمين مالی برشمرد (.)06

پيروان به رهبر و برخورداری رهبر از مهارتهای الزم ،نيروی

هاشمنيا و همکاران نيز در مطالعه خود چنين نتيجهگيری

انسانی را برای رسيدن به اهداف سازمانی انگيزهمند میکند و

نمودند که دانشگاهها باید در روشهای مدیریت اجرایی و

احساس تعلق آنها به دانشگاه را افزایش میدهد (.)03

تأمين مالی ،ساختارهای داخلی و نوع روابط خارجی خود

از جمله چالشهای دیگر در این رابطه عدم ثبات در

بازنگری کنند .ساختار داخلی آنها نيز باید با هدف ایجاد

سياستها بود .مطالعهها نشان دادند که دانشگاههای ایران

شرایط مناسب برای عمل کردن به روشهای کارآفرینانه از

بيشتر سياسی و مدیریتها بيشتر قائم به فرد است .این

جمله تأکيد بر تجاریسازی نتایج تحقيقها تغيير یابد .این

وضعيت با توجه به کوتاه بودن عمر مدیریتها و نيز تغييرات

محققان در مطالعه خود جهت رفع چالشهای این مفهوم از

مکرر در بخشنامهها و آیيننامهها بر پيچيدگی ،دشواری

واژه تنوعبخشی استفاده نمودند .آنها چنين توضيح دادند که

شرایط ،سردرگمی و بیبرنامگی میافزاید ( .)02همچنين

تنوعبخشی به معنی کاهش سهم وابستگی به منابع تأمين مالی

توانمندسازی ساختارهای سياستگذار نظير هيأت امنای

دولتی و استفاده بيشتر از منابع درامدی خارجی در بخش

دانشگاه نيز از ضروریات این کارکرد است.

تحقيقهای دانشگاهی است ( .)01ایجاد پایگاه واحد اطالعاتی

ذاکرصالحی نيز در مطالعه خود به این نتيجه رسيد که

از جمله یافتههای این مطالعه بود.

توسعه و تجدید ساختار دفتر هيأتهای امنا ،هيأت مميزه

شاهی و همکاران نيز در مطالعه خود به یکپارچه ساختن

مرکزی و دبيرخانه هيأت امنای دانشگاهها با توجه به

سيستم انفورماتيک دانشگاه و تشکيل پایگاه اطالعاتی برای

مأموریتها و کارکردهای جدید و توجه به تقویت نيروی

ممانعت از پراکندهکاری و دوباره کاری تأکيد نمودند (.)02

انسانی این بخش ضروری میباشد (.)06

ذاکرصالحی نيز در سطحی وسيعتر چنين نتيجهگيری نمود که

در خصوص تأمين مالی یافتههای مطالعه دال بر وجود
چالشهایی در خصوص جذب منابع و مدیریت فرایندهای

نظام پژوهشی کشور برای برنامهریزی بلند مدت با معضل نبود
پایگاه داده روبهرو است (.)06

مالی دانشگاه بود .این چالش به همراه چالشهایی نظير

فراهم کردن زیرساختهای قانونی و ایجاد قوانين ،مقررات

مشکالت سایر فرایندهای دانشگاه و مواردی نظير مدیریت

و تسهيالت مورد نياز در دانشگاهها برای تجاریسازی نتایج

مالکيت فکری در دانشگاه مهمترین موضوعهای ذکر شده

تحقيقها ضروری به نظر میرسد ( .)08یکی از مهمترین این

توسط پاسخگویان بودند.

قوانين به مبحث مالکيت فکری مربوط میشود Siegel .و

ذاکرصالحی در مطالعه خود تمرکزگرایی در دانشگاهها را

همکاران بر تأثير خط مشی مالکيت فکری دانشگاه بر انگيزه

یکی از چالشهای مطرح مرتبط با این مفهوم دانست (.)07

هيأت علمی برای مشارکت بيشتر در ثبت اختراعات ،صدور

اسماعيلی و همکاران نيز در مطالعه خود به این نتيجه رسيدند

ليسانس و عقد قراردادهای مشترک با صنعت تأکيد نمودند

که ميانگين وضعيت تسهيل و تأمين تحقيق و توسعه از سوی

(.)32

اعضای هيأت علمی ،دانشجویان و مدیران صنعت پایينتر از

هرچند تالشهایی در سالهای اخير در خصوص قوانين

حد متوسط ارزیابی میشود ( .)08ذاکرصالحی نيز در مطالعه

مالکيت فکری در ایران صورت گرفته است ،اما این تالشها
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کافی به نظر نمیرسد .سيف الدین ( ،)00قاضینوری و

این نتيجه رسيدند که دانشگاهها در تجدیدنظر در محتوای

همکاران ( )39و خسروی و همکاران ( )30نيز در مطالعه خود

برنامهها و دروس متناسب با نيازهای محيط مشکالت جدی

به وجود نقص در قوانين مالکيت نتایج پژوهش افراد در این

داشتند (.)02

بخش اشاره نمودند .مشخص نبودن نظام مالکيت فکری

اسماعيلی و همکاران نيز در مطالعه خود به این نتيجه

دانشگاه موجب کاهش انگيزه و سطح مشارکت اعضای هيأت

رسيدند که استفاده از تجارب متخصصان فن ،مشارکت آنان در

علمی میگردد (.)01

طراحی برنامههای درسی یا مبادالت کادر علمی و تحقيقاتی

نيروی انسانی به عنوان یکی از سرمایههای مهم دانشگاه

بين دانشگاه و صنعت با وجود نياز دانشجویان رشتههای فنی و

نيازمند مدیریت مناسب و همه جانبه دارد .در این خصوص

مهندسی به این تعامالت پایينتر از حد متوسط است (.)08

مشکالتی از سوی پاسخگویان ذکر گردید .اسماعيلی و

بيکاری دانشآموختگان دانشگاهی از چالشهای مهم مسؤوالن

همکاران نيز در مطالعه خود بدین نتيجه رسيدند که نتایج

آموزش عالی کشور است ( .)33در این مطالعه نيز این چالش

بررسی در وضعيت توسعه منابع انسانی به خصوص توجه به

با تأثير روی انگيزه دانشجویان مطرح گردید.

روحيه جستجوگری ،خالقيت ،کارآفرینی و کار گروهی در

در کشور ایران تعامالت درست و هماهنگی مطلوب در بين

دانشکدههای فنی و مهندسی پایينتر از حد متوسط است (.)08

دو بازار سرمایه انسانی و خدمات آموزش عالی ایجاد نمیشود

آراسته نيز در مطالعه خود چنين نتيجهگيری نمود که یکی از

( .)32اگر دانشگاه نتواند عملکرد و بروندادهای خود را از

عناصر مهم برای ایجاد انگيزه ،قدرشناسی از فعاليتهای

حيث کيفيت و تناسب با این انتظارات نوپدید و متنوع تنظيم

مطلوب افراد است .افرادی که مدت زیادی را در زمينه حرفه

کند ،نه تنها به دليل محدودیتهای منابع دولتی در یک جهان

دانشگاهی خود صرف میکنند ،انتظار دارند که متناسب با

رقابتی با بحرانهای مالی و اعتباری دست به گریبان خواهد

فرهنگ تکریم از صاحبنظران با آنان رفتار شود .با این وجود

شد ،بلکه به دليل ناتوانی از تعامالت رضایتبخش با ذینفعان

پس از اندک زمانی در مییابند که از منزلت و جایگاه

مختلف جامعه به بحران کارامدی و اثربخشی نيز دچار میشود

دانشگاهی و اجتماعی صوری برخوردار هستند (.)03

(.)36

از دیدگاه پاسخگویان وجود برخی مشکالت ساختاری نظير

مشکل دیگر در این خصوص نبود روحيه کارآفرینی در بين

ضعف در مراکز آموزشی ارایهدهنده خدمات ،ارزیابی ضعيف

استادان و دانشجویان است .متأسفانه بسياری از استادان از

فعاليتهای آموزشی ،محتوای نامناسب آموزش که از عواملی

روحيه کارآفرینی ،تحرک و جنب و جوش در هدایت

نظير به روز نبودن دانش استادان و به روز نبودن سرفصلها

فارغالتحصيالن برای کسب و کار فاصله دارند و حتی در

ناشی میشود ،انگيزه پایين دانشجویان ،ضعف در توانمندسازی

مواردی نقش مانع را ایفا میکنند ( .)37آمار نشان داد که تنها 2

اعضای هيأت علمی و آموزش مبتنی بر نيازهای ملی و

درصد دانشجویان کشور ایدهمحور هستند .بنابراین  12درصد

منطقهای نبودن مانع از ارتقای آموزش میگردد.

دانشجویان بدون داشتن ایده وارد جامعه میشوند (.)38

محتوای درسی نامناسب یکی از چالشهایی بود که در این

مهمترین الزامات این مفهوم توسط پاسخگویان شامل اول

مطالعه بدان اشاره گردید .آراسته نيز در مطالعه خود به این

رفع مشکالت مرتبط با محقق نظير انگيزه انجام تحقيقهای

نتيجه رسيد که ارزیابی دانشجویان دانشگاههای شهر تهران از

کاربردی ،عدم تناسب آموزش و پژوهش و توانمندسازی

تناسب محتوای درسی استادان بر نارضایتی آنها در این زمينه

هدفمند افراد و دوم تعيين اولویتهای تحقيقاتی و سوم

داللت داشت ( .)33شاهی و همکاران نيز در مطالعه خود به

ساختارسازی تحقيقهای کاربردی در دانشگاه بود.
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یکی از مهمترین نگرانیها در مقوله انجام تحقيق به غير

در خصوص کارکرد کارآفرینی عمده چالشها به اختيارات

کاربردی بودن پژوهشها مربوط بود .اسماعيلی و همکاران نيز

مرکز رشد ،نحوه فعاليت این مرکز و دیدگاه نسبت به

در مطالعه خود به این نتيجه رسيدند که ميانگين وضعيت

شرکتهای خصوصی مربوط بود .به طور کلی از لحاظ

فعاليتهای تحقيق و توسعه ،ميزان بهرهبرداری از دانش و

حمایت از کارآفرینی ،نظام سالمت از جایگاه مناسبی برخوردار

استفاده از نتایج تحقيقات دانشگاهی در کليه دانشگاههای مورد

نيست ( .)3بر اساس نتایج پژوهشهای مختلف به نظر میرسد

بررسی از دیدگاه اعضای هيأت علمی ،دانشجویان و مدیران

که هنوز بستر مناسب جهت فعاليت مراکز رشد حوزه سالمت

صنعت پایينتر از حد متوسط است ( .)08همچنين ،در

ایجاد نشده است ( .)38 ،32 ،39در مطالعهای دیگر نيز ضمن

مطالعهای دیگر ميانگين ميزان تأمين پژوهشهای مورد نياز

اشاره به این مشکل چنين بيان شد که در کشور ایران بدون

صنعت از سوی دانشگاهها از دیدگاه مدیران صنعت در حد

توجه به زیرساختها و پيشنيازها از نظام نوآوری در

پایين ارزیابی شده است (.)08

کشورهای پيشرفتهتر الگوبرداری شده است .در حقيقت مانند

نتایج بررسیها نشان داد که از تعداد  982مورد دانش فنی
ایجاد شده توسط دانشگاهها ،فقط  36مورد (حدود  02درصد)

آن است که بنایی بزرگ و سنگين روی پایههایی کوچک و
ضعيف ساخته شود (.)30

در صنعت به کار گرفته شده است ( .)08هر چند در سالهای

اسماعيلی و همکاران نيز در مطالعه خود به این نتيجه

اخير از نظر کمی رشد مطلوبی در زمينه توليدات علمی به

رسيدند که بررسی وضعيت کارآفرینی دانشگاه و صنعت از

چشم میخورد ،اما از نظر کيفی در خصوص همسویی

دیدگاه اعضای هيأت علمی ،دانشجویان و مدیران صنعت

محتوایی فرایند توليد علم با نيازهای جامعه تردید وجود دارد

پایينتر از حد متوسط است .ميزان مشارکت و همکاری

(.)06

دانشجویان با پارکهای علم و فنآوری و مراکز رشد که از

این مشکل در بخش سالمت نيز به شدت به چشم

عوامل مهم در انتقال نوآوری از دانشگاه به صنعت هستند ،نيز

میخورد؛ به طوری که نظام سالمت از تحقيقهای مبتنی بر

مناسب نيست ( .)08خسروی و همکاران نيز ضمن اشاره به

نياز ،مبتنی بر بازار خدمات و کاالی سالمت استفاده چندانی

وجود این مشکالت آنها را در دو گروه بزرگ آسيبهای

نداشته است .مطالعههای مشابه نيز به ضعف فعاليتهای

محيطی (آن گروه از عوامل که شرایط عمومی کشور بر بدنه

تحقيق و توسعه از جمله مطالعههای تعيين نياز و ظرفيت اشاره

پارکها و مراکز رشد تحميل میکند) و آسيبهای درونی (آن

نمودند (.)31

گروه از عوامل که ناشی از ساختارهای درونی این مراکز

در خصوص کارکرد انتشار دانش چالشهایی در امکانات و

میباشد) تقسيمبندی نمودند (.)33

تسهيالت و نيز مدیریت فرصتهای مطالعاتی در دانشگاه

همچنين هنوز تعداد قابل توجهی از افراد کارآفرین با

وجود داشت .اسماعيلی و همکاران نيز در مطالعه خود چنين

ماهيت مراکز رشد آشنا نيستند .متأسفانه اقداماتی که تاکنون

نتيجهگيری کردند که وضعيت انتشار و انتقال فنآوری در

برای معرفی مراکز رشد صورت گرفته است ،مانند نصب

دانشگاههایی که بيشترین ميزان ارتباط با صنعت را داشتند ،از

پوسترهای تبليغاتی بر در و دیوار دانشگاهها نيز خيلی مؤثر

سوی اعضای هيأت علمی ،دانشجویان و مدیران صنعت

نبوده است ( .)37چنين به نظر میرسد که حمایت مالی از

پایينتر از حد متوسط ارزیابی شد ( .)08به طور کلی حفظ و

بخش خصوصی بدون انگيزه کسب سود در مراکزی که

انتشار دانش با وجود تعدد و کيفيت نهادهای موجود در کشور

وابسته به مراکز دولتی است ،تجربه جدیدی در کشور است.

از هماهنگی مناسب در نظام سالمت برخوردار نيست (.)3

این مسأله در مراکز دانشگاهی به علت عدم ماهيت مالی و
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اعتباری دانشگاهها که سازمانهای مؤسس هستند با مشکالت

به این نتيجه رسيدند که در دانشگاهها ،واحدها از یکدیگر

زیادی همراه است ( .)33همچنين مطالعهها نشان دادند که در

پراکند هستند و به صورت جزایری جدا از هم عمل میکنند.

زمينه حمایت مالی مراکز رشد کشور از شرکتهای دانش بنيان

همچنين ،شاهی و همکاران در مطالعه خود به این نتيجه

مشکالت زیادی وجود دارد (.)38

رسيدند که فاصله ارتباطی بين مسؤوالن دانشگاههای خوزستان

در خصوص کارکرد ارایه خدمات نيز به وجود چالشهایی

با اعضای هيأت علمی وجود دارد ( .)02خزایی نيز در مطالعه

در خصوص تأمين منابع مختلف و الزم ،مدیریت ارایه خدمات

خود به نتایج مشابهی رسيد ( .)38شاهی و همکاران نيز در

و ویژگیهای کمی و کيفی خدمت اشاره گردید .در رابطه با

مطالعه خود بدین نکته اشاره کردند که مهمترین مشکل

کارکرد فرهنگ و هنجارها نيز به لزوم استفاده از دانش

دانشگاههای مورد بررسی در مسير جهانی شدن ضعف در

فرهنگسازی و توجه به آن در مقوالت خاص و در گروهها و

برقراری ارتباط با محيط است .این امر در اجرای پژوهشهای

افراد خاص اشاره گردید .در این خصوص دانشگاه میتواند به

مورد نياز سازمانهای موجود در منطقه و عقد قرارداد با آنها

روشهای مختلف درصدد بهبود فرهنگی و رفتارهای انسانی

هویدا است (.)02

حتی در سطح جامعه باشد ( .)03یکی از موضوعات کليدی

استاد رحيمی نيز در مطالعه خود به این نکته اشاره نمود که

تأثيرگذار بر تمامی مفاهيم نظام نوآوری فرهنگ استفاده از

متأسفانه در کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور

پژوهش در تصممگيریها است.

ایران به علت وجود مشکالت و موانع متعدد از جمله ارتباطات

دهباشی و همکاران نيز در مطالعه خود به مبنای نامناسب

ضعيف ،شناخت دانشگاه و صنعت از یکدیگر کامل نيست و

تصميمگيری مدیران بخش سالمت اشاره نمودند ( .)32از

هر یک در مسير جداگانهای به انجام فعاليتهای خود مشغول

جمله موضوعات کليدی دیگر ترویج اخالق حرفهای در

هستند (.)31

دانشگاه است .اسماعيلزاده و همکاران نيز در مطالعه خود بر

به طور کلی میتوان چنين نتيجه گرفت که نقایصی در

این موضوع تأکيد نمود که اخالق حرفهای به همراه کرامات

الیههای مختلف کارکردی نظام نوآوری در دانشگاه مورد

اخالق اسالمی به صورت عملی و عينی به منابع انسانی جوان

مطالعه به چشم میخورد .این نقایص موجب میشود که

و دانشگاهيان آموزش داده شود (.)3

خروجی نظام نوآوری دانشگاه چه از نظر کميت و چه از لحاظ

شواهد نشان داد که ارتباطات سازمانی رگهای حياتی

کيفيت ویژگیهای الزم جهت ایفای مناسب نقش در تأمين

سازمان به شمار میرود و نقش تبادل اطالعات و تسهيل

اهداف نقشه علمی سالمت کشور را نداشته باشد .شکل 9

جریان امور سازمان را چه در درون و چه در بيرون از سازمان

ارتباط این عوامل با یکدیگر را نشان میدهد .همان طور که در

بر عهده دارد .فقدان تعامل کافی ميان بازیگران سيستم میتواند

شکل  9مشاهده میشود ،سياستگذاری و مدیریت ،فرهنگ و

موجب تضعيف عملکرد نوآورانه سيستم گردد ( .)36یافتههای

هنجارها و نيز توسعه و ارتقای آموزش تأثير جدیتری بر

این مطالعه نشان داد که در خصوص کارکرد ارتباطات

عملکرد دانشگاه دارند .توسعه و ارتقای آموزش با تحت شعاع

چالشهای محسوسی در زمينه ارتباطات درون سازمانی و

قرار دادن عملکرد نيروی انسانی میتواند به شدت روی سایر

برون سازمانی در دانشگاه وجود داشت.

چالشهای تعيين شده در این مطالعه تأثير بگذارد.

عباسی ( )37و شاهی و همکاران ( )02نيز در مطالعه خود
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 ارتباط چالشهای شناسایی شده در مطالعه.9 شکل

سپاسگزاری

جا دارد که جهت ارتقای نوآوری در بخش سالمت کشور و

بدینوسيله از معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

 ساله در بخش سالمت در قالب02 تحقق اهداف چشمانداز

کرمان جهت حمایت مالی از پژوهش و نيز تمام صاحبنظران

نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت در جهت رفع این

دانشگاه که وقت ارزشمند خود را جهت انجام مصاحبه در

نقایص به خصوص عواملی نظير فرهنگ و هنجارها و نيز

. سپاسگزاری میشود،اختيار پژوهشگران قرار دادند

.توسعه ارتقای آموزش توجه جدی مبذول گردد
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