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ABSTRACT

Article Type:

Background and Objective: Employment rate is an important economic
concern in societies. This study aimed to investigate knowledge, attitude and
performance of Nano medicine graduates towards business principles.
Methods: In the present descriptive cross-sectional study, Nano medicine
graduates (MSc and PhD), and their knowledge, attitude and performance
towards the basics of technological business, as well as their employment status
were examined using a multi-choice questionnaire.
Findings: The results showed that there was no significant difference between
the studied universities in terms of the studied parameters. Overall, the
frequencies of good knowledge, favorable attitude, and positive performance
were 61.4%, 74.5%, and 32.6% among the master’s graduates and 45.6%, 52.7%,
and 34.9% among doctoral graduates, respectively. The unemployment rate was
19.6% among the MSc graduates and 25% among PhD graduates. None of the
MSc graduates were employees of private or public governmental sectors related
to nanotechnology, and none of PhD graduates were employed in the private
sector. In addition, this study showed that including a course of basics of business
in nanotechnology was effective in improving the knowledge and attitude of the
graduates by 40.1% and 25%, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that although the knowledge and
attitudes of graduates about the basics of business in the field of Nano medicine
were acceptable, their performance was not in a satisfactory level.

Research Article

Received:7 July 2021
Revised: 29 Aug 2021
Accepted: 22 Sep 2021



Corresponding Author: A. Amani (PhD)
Address: North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran .
Tel: +98 (58) 32296764
E-mail: a.amani@nkums.ac.ir

Nanomedicine Graduates / F. Oroojalian, et al

Keywords: Medical Nano Technology, Employment, Knowledge, Attitude,
Graduates.
Cite this article: F. Oroojalian. S. Rajabloo. M. Haresabadi. H. Ghanbari. S. Kharrazi. S.N. Tabatabaei. AAmani
Employment Rate of NanoMedicine Graduates and Investigation on Their Attitude and Knowledge Towards
Business Principles. Medical Education Journal. 2021; Vol 9. (No.2): pages 40-51.

[ DOI: 10.22088/mededj.9.2.40 ]

[ Downloaded from mededj.ir on 2022-01-21 ]

© The Author(s).
Publisher: Babol University of Medical Sciences

Abbreviation Journal title, 2021; vol(no): page 40-51

14
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سابقه و هدف :یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی جوامع ،بحث اشتغال است .هدف از این مطالعه ،بررسی میزان
آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشآموختگان رشته نانوفناوری پزشکی نسبت به مبانی فناوری و همچنین میزان اشتغال
ایشان بود.
مواد و روشها :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی و با شرکت دانشآموختگان رشته نانوفناوری پزشکی در
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا انجام شد .جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه چندگزینهای بود.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشان داد که بین دانشگاههای موردمطالعه ،تفاوت چشمگیری از بابت شاخصهای
موردبررسی مشاهده نمیشد .در جمع نتایج بهدستآمده ،میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مثبت دانشآموختگان به ترتیب
 44/5 ،11/4و  32/1درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  52/4 ،45/1و  34/9درصد در مقطع دکترای تخصصی بود.
همچنین از مجموع دانشآموختگان 19/1 ،درصد در مقطع کارشناسی ارشد و  25درصد در مقطع دکترا بیکار بودند .در
مقطع کارشناسی ارشد هیچیک از شرکتکنندگان در مطالعه در بخش خصوصی یا دولتی مرتبط با نانو مشغول به کار
نبودند .در مقطع دکترا نیز هیچیک از شرکتکنندگان در بخش خصوصی شاغل نبودند .بهعالوه این مطالعه نشان داد که
واحد درسی آشنایی با مبانی کسبوکار در نانو فناوری در بهبود آگاهی و نگرش دانشآموختگان به ترتیب  44/1و 25
درصد مؤثر بوده است.
نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد اگرچه آگاهی و نگرش دانشآموختگان از مسائل مربوط به کسبوکار درزمینه
تخصصی نانو پزشکی قابلقبول بوده ولی عملکرد دانشآموختگان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
واژههای کلیدی :نانو فناوری پزشکی ،اشتغال ،آگاهی ،نگرش ،دانشآموختگان
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سابقه و هدف
باگذشت حدود دودهه از انجام حمایتهای گسترده خصوصی و دولتی در حوزه نانوفناوری ،جهتگیری مراکز مختلف علمی دنیا به سمت توسعه
فناوری و تجاریسازی محصوالت نانو تغییر پیدا نموده است .امروزه باید اذعان نمود که توسعه دانش نانو دیگر هدف غایی مراکز مهم علم و
فناورینانو نیست و درواقع نانو بهعنوان وسیلهای برای تقویت صنایع و کسبوکار مطرح میشود .اصوالً دانش تولیدشده در مراکز علمی و دانشگاهی
اگر جنبه کاربردی پیدا نکند ،فاقد ارزشافزوده برای جامعه ،بهعنوان خدمت گیرنده اصلی دانشگاه خواهد بود ( .)1لذا دور از انتظار نیست اگر در
آینده شاهد این باشیم که سهم بازار فروش محصوالت نانو بهجای تعداد مقاالت چاپشده ،تعیینکننده رتبهبندی کشورها در فناوری نانو باشد .از
سوی دیگر در سالیان اخیر ،هرروز کاربردهای بیشتری از فناوری نانو در صنایع و بخشهای مختلف جامعه شناسایی میگردد .لذا پتانسیل باالیی
برای تجاریسازی محصوالت نانو بهعنوان یک دانش بینرشتهای ،میتوان در نظر گرفت که این امر تبدیل به هدفی برای بسیاری از صنایع و
دولتها شده است ( .)2الزم به ذکر است که اهداف پیادهسازی و ترویج عرصه فناوری نانو در ایران نیز بر بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به سهم
مناسبی از بازار جهانی نانو تأکید دارند .به اینجهت در سالیان اخیر راهاندازی و تقویت شرکتهای دانشبنیان بهعنوان منابع تبدیل دانش به
محصول یا خدمت بهعنوان یک سیاست ملی مطرح شده است .دانشگاهها بهعنوان یکی از نقاط کلیدی شروع تحوالت در جامعه ،در فرآیند تبدیل
دانش نانو به فناورینانو وظایف مهمی را بر عهده دارند .این مراکز ،عالوه بر نقش سنتی خود در آموزش ،باید به ایجاد شرکتهای زایشی ،حمایت
از شرکتهای نوپا (در قالب تأسیس مراکز رشد) و همچنین همکاری تنگاتنگ با پارکهای علم و فناوری اقدام نمایند( .)3در اینراستا بهموازات
بسیاری از کشورهای جهان ،در ایران نیز شاهد تشویق اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشجویان به کسبوکار دانشبنیان بودهایم .اقداماتی
مانند تعریف واحد درسی "مبانی کسبوکار در نانوفناوری" در کوریکولوم رشته نانوفناوری پزشکی مقطع کارشناسیارشد مصوب سال  1392و
برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد از سوی مراکز دانشگاهی و صنعتی و همچنین برگزاری ساالنه جشنواره نانو از جمله تالشهایی بوده که به
دارد و موانع مهمی نیز بر سر تحقق این اهداف بهچشم میخورد .مسائلی چون بوروکراسی ،انعطافپذیری کم مدیریت دانشگاهی و ارتباطات
نامناسب با فعاالن صنعت از جمله مهمترین عواملی هستند که باید بهمنظور نیل به این اهداف ،حل شوند( .)4بررسی منابع موجود نشان میدهد
که جنبههایی از حیطه گسترده فناوری و کارآفرینی در جوامع مختلفی از ایران مورد ارزیابی قرارگرفتهاند ،برای نمونه ،سن فرد بهعنوان یک عامل
مهم بر روحیه کارآفرینی شناخته شده است( .)5بررسی مطالعات انجامشده در خصوص کارآفرینی ایران نشان میدهد برخی از ویژگیهای کارآفرینان
در جوامع مختلفی از ایران موردبررسی قرارگرفتهاند .بهعنوانمثال عزم و اراده بهعنوان مهمترین ویژگی کارآفرینانه در دانشجویان دانشگاه مازندران
( )1و توفیقطلبی و ریسکپذیری در دانشجویان دانشگاه علموصنعت ( )4تعیین شدهاند .همچنین در تحقیقات ثبتشده ،وضعیت اشتغال
دانشآموختگان رشتههای مختلف بهطور پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است .مثالً وضعیت اشتغال دانشآموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم
پزشکی بابل ( )8دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مالیر در سال  1392-1384و یا رابطه بین وضعیت اشتغال و رشته تحصیلی در دانشآموختگان
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این منظور عملیاتی شده است .باید اذعان نمود که هنوز راههای نرفته زیادی برای دانشگاههای کشور درزمینه تحقق اهداف کارآفرینانه خود وجود

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ( )9در طول سالیان گذشته گزارششدهاند .مطالعه موارد مذکور نشان میدهد که این تحقیقات
نه تنها موردی بودهاند ،بلکه محدود به یک دانشگاه خاص میشوند .لذا بهمنظور دستیابی به اطالعات جامعتر در خصوص آگاهی ،نگرش و عملکرد
میتوانند کمک مؤثری برای تصمیمگیری های کالن درخصوص نحوه بازنگری کوریکولوم آموزشی این رشته ،نحوه توسعه رشته در سطح کشور
و سایر سیاستگذاریهای مربوط به آن باشند.
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دانشآموختگان رشته نانوفناوری پزشکی در تمام دانشگاههای کشور ،این پژوهش به بررسی موارد فوق در سطح کشور پرداخته است .این اطالعات
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مواد و روشها
پژوهش انجامشدده از نوع توصدیفی-مقطعی بود و جامعه هدف شامل دانشآموختگان رشته نانوفناوریپزشکی در مقاطع کارشناسیارشد و دکترا
انجام بود .به منظور تعیین میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشآموختگان نسدبت به مبانی فناوری و همچنین میزان اشدتغال ایشدان ،پرسشنامه
چندگزینهای طراحی شد .در بخش اول این پرسشنامه اطالعات عمومی مربوط به جنس ،مقطع تحصیلی ،و دانشگاه محل تحصیل مورد سنجش
قرار گرفت .سؤاالت بخش دوم به قسمتهای زیر تقسیم شد:
-

نوع اشتغال (بیکار ،خصوصی ،دولتی -مرتبط با نانو یا غیر مرتبط با آن)

-

آگاهی ( 4سددؤال) :در خصددوص آشددنایی با تفاوتهای علم و فناوری ،محصددوالت نانو ،قوانین ثبت اختراع و ثبت شددرکت ،برنامههای
حمایتی از شرکتهای دانشبنیان نانو ،مشکالت فضای کسبوکار نانو ،استارت آپ.

-

نگرش ( 3سؤال) :در خصوص کارآیی محصوالت نانو ،عالقمندی به راهاندازی کسبوکار نانو ،جشنواره فناوری نانو.

-

عملکرد ( 3سؤال) در خصوص استفاده از محصوالت نانو ،شرکت در جشنواره فناوری نانو ،ثبت اختراع.

-

تأثیر واحد درسی کسبوکار بر نگرش ( 1سؤال) و عملکرد ( 1سؤال) شرکتکنندگان.

معیار سنجش ،بهصورت خود اظهاری بر مبنای طیف لیکرت با پاسخهای موافقم ،نظری ندارم و مخالفم قرار داده شد .روایی پرسشنامه با استفاده
از پنل متخصددصددین و پایایی آن با روش همس دانی درونی (آلفای کرونباخ برابر  )4/44تأیید شددد .برای جمعآوری دادهها ،پرسددشددنامه برای کلیه
دانشآموختگان (روش سرشماری) از طریق  Google formsارسال شد .با دانشآموختگان دو نوبت تماس تلفنی و دو نوبت پیامک یادآور ارسال

گشت .برای دانشآموختگانی که در دسترس نبودند ،پیامی از طریق واتس آپ ارسال گردید.

مجموعاً  41پرسشنامه توسط دانشآموختگان در سامانه پر شد .از این تعداد 44 ،مورد به دانشآموختگان کارشناسیارشد و  24مورد به
دانشآموختگان دکترا اختصاص داشت .از بین دانشآموختگان کارشناسیارشد  18نفر در حال ادامه تحصیل در مقطع دکترا (رشتههای متفاوت)
بودند .همچنین میانگین سال تولد در دانشآموختگان کارشناسیارشد  1314و در دکترا  1354بود .از کل تعداد پرسشنامههای به دست آمده،
دانشآموختگان دانشگاههای علومپزشکی تهران ،شهید بهشتی ،تبریز ،شیراز ،آزاد اسالمی (واحد علومپزشکی) و ایران به ترتیب  4 ،8 ،9 ،9 ،35و
 3پرسشنامه پرکرده بودند .نتایج آگاهی دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد نسبت به مسائل کسبوکار در جدول یک تشریح شده است.
دانشآموختگان دانشگاه آزاد  44/9درصد ،دانشآموختگان دانشگاههای علومپزشکی شیراز ،تهران و تبریز بین  14تا  44درصد و دانشآموختگان
دانشگاه علومپزشکی ایران  81/4درصد دارای آگاهی خوبی در مورد مسائل کسبوکار بودند .درمجموع 11/4 ،درصد از دانشآموختگان دانشگاهها
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یافتهها

در مورد مسائل کسبوکار آگاهی خوبی داشتند.

شیراز

شیراز

تهران

تبریز

آزاد

ایران

مخالف

40/6

64/8

25/6

4/4

24/0

بدون نظر

20/6

8/2

27/5

42/4

7/2

موافق

54/0

54/6

00/2

74/4

52/5
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جدول  .1توزیع (درصد) وضعیت آگاهی دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار
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با توجه به نتایج در مورد مسائل کسبوکار ،حداقل میزان نگرش مثبت در دانشآموختگان دانشگاه آزاد ( 11/4درصد) و حداکثر آن در دانشآموختگان
دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 144درصد) بوده است .درمجموع 44/5 ،درصد از دانشآموختگان دانشگاهها در خصوص کسبوکار نگرش مثبتی
داشتند(جدول شماره دو).
جدول  .2توزیع (درصد) وضعیت نگرش دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار
ایران

شیراز

شیراز

تهران

تبریز

آزاد

مخالف

7/6

8/0

4/4

4/4

42/6

بدون نظر

45/8

22/2

66/6

4/4

42/6

موافق

86/4

84/0

55/8

444/4

86

در مورد عملکرد دانشآموختگان رشته نانوفناوریپزشکی در مقطع کارشناسیارشد در حوزه کسبوکار با توجه به جدول شماره سه ،حداقل این
شاخص در دانشگاه علومپزشکی تبریز ( 18/5درصد) و حداکثر آن در دانشگاه علومپزشکی شیراز ( 45/8درصد) بوده است .با مالحظه اطالعات
کلی دانشآموختگان میتوان گفت  32/1درصد از کل دانشآموختگان دارای عملکردی درزمینه کسبوکار بودهاند.
جدول  .3توزیع (درصد) وضعیت عملکرد دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار
شیراز

ایران
44/4

شیراز
45/8

مخالف

تهران
43/3

تبریز
11/4

آزاد
11/4

8/3
45/8

8/3

24/4

14/8

9/5

22/2

44/8

31/4

18/5

23/8

33/3

نیستند .همچنین کمترین میزان بیکار در میان دانشآموختگان دانشگاه آزاد اسالمی (با صفر در صد) و بیشترین میزان در میان دانشآموختگان
دانشگاه علومپزشکی شیراز ( 42/9درصد) بوده است .میزان دانشآموختگان در حال ادامه تحصیل نیز در دانشگاه علومپزشکی تهران بیشنه (35

درصد) و در دانشگاه آزاد کمینه ( 14/3درصد) بوده است(جدول .)4
جدول  .4توزیع (درصد) وضعیت شغلی دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته نانوفناوریپزشکی

دولتی غیر مرتبط با

تهران
42/9

تبریز
22/2

آزاد
34/4

ایران
28/1

شیراز
33/3

دولتی مرتبط با نانو

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

خصوصی غیر مرتبط

42/9

11/1

25/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

بیکار

4/4

33/3

14/4

42/9

33/3

ادامه تحصیل

14/3

33/3

35/4

28/1

33/3

نانو فناوریپزشکی

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-01-21

با توجه به وضعیت اشتغال دانشآموختگان این رشته ،هیچیک از دانشآموختگان در بخش دولتی یا خصوصی درزمینه مرتبط با نانو مشغول به کار

فناوریپزشکی

خصوصی مرتبط با
نانو فناوریپزشکی

Medical Education Journal, 2021; Vol 9 (No 2): pages 40-51

] [ DOI: 10.22088/mededj.9.2.40

با نانو فناوریپزشکی
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جداول پنج و شش به ترتیب نشاندهنده تأثیر ارائه درس آشنایی با مبانی کسبوکار در نانوفناوری بر آگاهی و نگرش دانشآموختگان است .از
مجموع  32شرکت کنندهای که این درس را گذرانده بودند 13 ،نفر ( 44درصد) بیان کننده تأثیر مثبت این درس بر بهبود آگاهی ایشان و  8نفر
( 25درصد) موافق اثر مثبت این درس بر بهبود نگرش ایشان نسبت به کسبوکار بودند .الزم به ذکر است با توجه به تعداد پایین شرکتکنندگان
دانشگاه علومپزشکی ایران ،نتایج بهدستآمده مربوط به این دانشگاه نمیتواند بهتنهایی مورد استناد قرار گیرد.

جدول  .4توزیع (درصد) میزان تأثیر واحد درسی کسبوکار بر آگاهی دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به مسائل کسبوکار
تهران

تبریز

آزاد

ایران

شیراز

نظری ندارم

66/4

44/4

4/4

4/4

26

این واحد درسی را

46/4

66/6

84/0

66/6

68/6

مخالف

26/4

22/2

4/4

4/4

26

موافق

26/4

66/6

27/5

55/8

42/6

نگذراندهام

جدول  .1توزیع (درصد) میزان تأثیر واحد درسی کسبوکار بر نگرش دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد نسبت به مسائل کسبوکار

این واحد درسی را

15/4

33/3

41/4

33/3

34/5

مخالف

25/4

44/4

14/3

4/4

34/5

موافق

24/4

22/2

4/4

11/4

4/4

نگذراندهام

با توجه به جدول هفت ،به ترتیب  12/9و  41/2درصد از دانشآموختگان دانشگاه علومپزشکی تهران و شهید بهشتی در مقطع دکترای تخصصی
درخصوص مسائل کسبوکار دارای آگاهی خوبی بودند.

جدول  .7توزیع (درصد) توزیع وضعیت آگاهی دانشآموختگان در مقطع دکترای تخصصی رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار

نظری ندارم

15/2

4/9

موافق

12/9

41/2

 82/2و  81/5درصد از دانشآموختگان دانشگاههای علومپزشکی تهران و شهید بهشتی دارای نگرش مثبتی به مسائل کسبوکار بودند(جدول
هشت).
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مخالف

تهران
21/9

شهید بهشتی
15/9

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-01-21

نظری ندارم

تهران
44/4

تبریز
4/4

آزاد
14/3

ایران
4/4

شیراز
25
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جدول  .8توزیع (درصد) وضعیت نگرش دانشآموختگان در مقطع دکترای تخصصی رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار

مخالف

تهران
11/1

شهید بهشتی
14/8

نظری ندارم

1/4

3/4

موافق

82/2

81/5

عملکرد دانشآموختگان نانوفناوریپزشکی در مقطع دکترای تخصصی در خصوص کسبوکار در جدول شماره نه ارائه شده است 53/3 .و 48/1
درصد از دانشآموختگان دانشگاههای علومپزشکی تهران و شهید بهشتی درزمینه کسبوکار دارای سابقه عملکردی میباشند..

جدول  .9توزیع (درصد) وضعیت عملکرد دانشآموختگان در مقطع دکترای تخصصی رشته نانوفناوریپزشکی نسبت به مسائل کسبوکار

مخالف

تهران
24/4

شهید بهشتی
18/5

نظری ندارم

22/2

33/3

موافق

53/3

48/1

وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاههای علومپزشکی تهران و شهید بهشتی در مقطع دکترا در جدول شماره  14نشان داده شده است .با
هیچیک از دانشآموختگان در بخش خصوصی مشغول به کار نبودهاند .همچنین بیشترین نوع اشتغال در دانشآموختگان دانشگاه علومپزشکی
بوده است.

جدول  .11توزیع (درصد) وضعیت شغلی دانشآموختگان مقطع دکترای تخصصی رشته نانو فناوری پزشکی

خصوصی غیر مرتبط با نانو

تهران

شهید بهشتی

4/4

4/4

4/4

4/4

فناوریپزشکی
خصوصی فناوریپزشکی
مرتبط با نانو
دولتی مرتبط با نانو فناوری-

13/3

4/4

دولتی غیر مرتبط با نانو

1/4

66/5

33/3

44/4

پزشکی
فناوریپزشکی
بیکار
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هیئت علمی

41/4

66/6

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-01-21

تهران بهصورت هیات علمی  41/4درصد و در دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی بهصورت دولتی در بخشهای غیرمرتبط با نانو ( 55/1درصد
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بحث و نتیجه گیری
بررسی مقاالت منتشرشده مرتبط با دانشآموختگان رشتههای علومپزشکی نشان میدهد که اگرچه در خصوص وضعیت تحصیلی و همچنین
وضعیت اشتغال دانشآموختگان برخی رشتههای علومپزشکی مانند مامایی و پرستاری ( )14و پزشکی ( )11پژوهشهای متعددی صورت گرفته
ولی هیچ گزارشی در مورد اشتغال دانشآموختگان رشته نانوپزشکی تاکنون منتشر نشده است و این پژوهش به نوبه خود اولین پژوهش در این
ارتباط است .بررسی نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر از دانشگاههای موردبررسی شامل دانشگاههای علومپزشکی تهران ،علومپزشکی ایران،
علومپزشکی شیراز ،علومپزشکی تبریز و آزاد اسالمی در مقطع کارشناسیارشد و دانشگاههای علومپزشکی تهران و شهید بهشتی در مقطع دکتری
نشان میدهد که اگرچه آگاهی و نگرش دانشآموختگان از مسائل مربوط به کسبوکار درزمینه تخصصی نانوپزشکی ،قابلتوجه است (البته بین
دانشگاهها در هر دو مقطع اختالفاتی مشاهده شد) ،ولی عملکرد دانشآموختگان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .این حالت در دانشآموختگان
کارشناسیارشد وضعیت نامطلوبتری نسبت به مقطع دکتری دارد (در مقطع ارشد  18تا  45درصد و در مقطع دکتری  48تا  53درصد) .از طرف
دیگر اثرات مثبت گذراندن درس مبانی کسبوکار در رشته نانوفناوری هم بر آگاهی و هم بر نگرش دانشآموختگان نسبت به مسائل کسبوکار
قابلتوجه بوده است .لذا توجه ویژه به این درس و بهروزرسانی آن با توجه به پیشرفت جامعه از ضروریات میباشد .ایندرحالی است که بررسی
اشتغالزایی دانشآموختگان رشته نانوپزشکی نشان میدهد علیرغم وجود آگاهی و نگرش مثبت نسبت به مسائل کسبوکار ،درصد قابلتوجهی
از دانشآموختگان ،در کسبوکارهای مرتبط با تخصص نانو اشتغال مناسبی ندارند .بررسی مشابه انجامشده در وضعیت اشتغال دانشآموختگان
رشتههای پرستاری و مامایی دانشگاه علومپزشکی زنجان نشان داد که  24/5درصد از دانشآموختگان رشته مامایی فاقد شغل بودند و این میزان
برای دانشآموختگان رشته پرستاری  11/4درصد بود .همچنین بیش از  44درصد دانشآموختگان در مراکز دولتی و اکثریت در بیمارستانها اشتغال
داشتند و  39درصد شاغلین این رشتهها را نیروهای طرحی تشکیل داده بودند ( .)14در مطالعهای توسط فخاریان و همکاران با بررسی وضعیت
از آنجاییکه بخش خصوصی به دانشآموختگان کارآمد نیاز دارد ،الزم هست به نکاتی همچون گزینش دانشجویان ورودی و نیز حمایت از
دانشجویان آسیبپذیر توجه ویژهای مبذول داشت ( .)11توزیع وضعیت شغلی دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد رشته نانوفناوریپزشکی نشان
داد که اشتغال در رشتههای مرتبط با نانو در بخشهای دولتی و خصوصی در مقطع کارشناسیارشد صفر میباشد ،درحالیکه اشتغال در بخشهای
غیرمرتبط با نانو حدود  22تا  42و  11تا  42درصد به ترتیب در بخشهای دولتی و خصوصی بوده است .باید توجه نمود که بخشی از دانشآموختگان
مقطع کارشناسیارشد که جذب بازار کار نشدهاند به تحصیل در مقطع دکتری ادامه میدهند ولی ادامه تحصیل در بین دانشآموختگان دکتری
مطرح نیست .بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان در مقطع دکتری در دو دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی نشان داد که اشتغال در بین
دانشآموختگان دکتری از وضعیت مناسبتری نسبت به دانشآموختگان ارشد برخوردار است .بخشی از این نتیجه به استخدام دانشآموختگان
مقطع دکتری بهعنوان عضو هیات علمی مرتبط است که بهطورمتوسط  44درصد میباشند .اگرچه بخشی از دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد
نیز به ادامه تحصیل در مقطع دکتری ادامه دادهاند ولی این میزان نسبت به درصدی از دانشآموختگان جذب شده بهعنوان عضو هیات علمی بسیار

] [ Downloaded from mededj.ir on 2022-01-21

تحصیلی دانشآموختگان رشته پزشکی کاشان نشان داده شد که عملکرد تحصیلی دانشجویان موردبررسی در دانشگاه فوق نامطلوب بوده است و

کمتر است .ریشه یابی مشکل مشاهده شده نیاز به بررسیهای عمیقتر درزمینه چون عالقهمندی دانشآموختگان به رشته انتخابی ،نبود ساز و کار
شایستگیهای دانشآموختگان دارد .بررسی وضعیت اشتغال دانشآموختگان مامایی نشان داد که سهم بخش خصوصی در جذب این دانشآموختگان
بسیار کم است .در پژوهش مذکور ،بین سال فراغت از تحصیل و اشتغال ارتباط قابلتوجهی وجود داشت بهاینصورت که تعداد شاغلین در
دانشآموختگان جدید بیشتر بوده و بخشی از این نتیجه به اشتغال بهصورت گذراندن طرح و بهصورت موقت میباشد( .)8به منظور اشتغال بیشتر
دانشآموختگان باید به شایستگیهای آنها توجه نمود بهبیاندیگر با آموزش دانشگاهی سعی داشت تا شایستگیهای دانشآموختگان را ارتقا داد.
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مناسب جذب دانشآموختگان در شرکتهای دولتی و خصوصی علیرغم توسعه فراوان شرکتهای خصوصی مرتبط با فناوریهای نانو و وضعیت
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بهعنوانمثال گزارش شده که که بر اساس مؤلفههای داخلی ،شایستگی در حیطه اخالقی (وجود تخصص و تعهد و  ،و خوشرفتاری) قرار میگیرد
در حالیکه در عرصه بینالمللی مؤلفههای اصلی شامل دانش ،مهارت ،انگیزه و مسئولیت پذیری مطرح هستند .لذا توجه به هر دو گروه از مؤلفههای
بین المللی و داخلی به منظور تغییر در بهبود بازار کسبوکار اهمیت ویژهای دارد ( .)12طبق گزارش دفتر دیدهبان جهانی کارآفرینی ایران ،محیط
کسبوکار ایران با شرایط خاص و با مشکالت مختلفی مواجه است ( . )13بهبود فرآیند تصمیم گیری در دانشآموختگان با درک مقولههای
مرکزی فرآیند تصمیم گیری ایجاد کسبوکار جدید در حوزه نانو شامل مفاهیم گرایش و شایستگی کارآفرینانه ،فراشناخت کارآفرینانه ،پیش
اقدامات و دریافت بازخورد و نگرش مثبت به تغییر ایجاد میشود .)14(.به نظر میرسد آسیبشناسی و رفع موانع اشتغالزایی و کارآفرینی درزمینه
نانوفناوری که منجر به جذب دانشآموختگان این حوزه در بخشها و صنایع خصوصی میشود ،امری ضروری میباشد که در این راستا توجه به
پژوهشهای مرتبط با توسعه کسبوکار و کارآفرینی از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در یک پژوهش توصیفی پیمایشی از بین  11نفر از
متخصصین که شامل اساتید در رشتههای شیمی ،مهندسی شیمی ،مهندسی صنایع و مواد ،برق و کارشناسانی (مدرک کارشناسیارشد به باال) که
سابقه فعالیت باالی  4سال در حوزه تولید و تحقیقات محصوالت نانو داشتند ،اظهار شد تأثیرگذارترین شاخصها درزمینه تجاریسازی در حوزه
محصوالت نانو شامل " استراتژی مناسب بازاریابی" " ،توجه به استراتژی بازاریابی و رقبا"" ،بررسی و سنجش مستمر نیاز مشتری" ،معرفی سریع
به بازار"" ،تأمین سرمایه" " ،ایدهیابی" و " توجه ویژه به استراتژی بازار" هستند که از این بین شاخص " ،توجه ویژه به استراتژی بازار" مهمترین
و مؤثرترین آنها به حساب میآید( .)15لذا توجه به بازارهای داخلی و خارجی مرتبط با محصوالت حاصل از فناوری نانو ،نقش مهمی در اشتغالزایی
دانشآموختگان این حوزه خواهد داشت .همچنین نوری و همکاران با بررسی کارآفرینان نوپای دانشبنیان استان تهران درزمینه کسبوکارهای
نانو و بیوفناوری نشان دادند ،افزایش سرعت در تصمیمگیری ،افزایش میل به ریسکپذیری ،بقا در بازار و نیز افزایش گرایش به نوآوری از مهمترین
پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه هستند ( .)11نتایج این پژوهش نشان داد اگرچه آگاهی و نگرش دانشآموختگان
از مسائل مربوط به کسبوکار درزمینه تخصصی نانو پزشکی مناسب بوده ولی عملکرد دانشآموختگان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .توزیع
بسیار ناچیز است .در این راستا تشویق بخش خصوصی و رفع موانع در بهکارگیری دانشآموختگان در صنایع بزرگ ،کوچک و نوپا میتواند نقش
بهسزایی در برطرف کردن این معضل داشته باشد.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به خاطر حمایت مالی وحمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری
میشود .همچنین از دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه جهت همکاری در این تحقیق تشکر و قدردانی میشود.
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