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ترسیم نقشة روابط علّی میان ، پیمایشی -توصیفیاین پژوهش از هدف : هدف
 . دانشگاهی است هایمحیطدر عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین 

نمونة  عنوان به مازندراندانشگاه ، برای دستیابی به این هدف: شناسیروش
 و روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین، موردی مطالعه شده است

 توزیعو مقایسات زوجی با استفاده از پرسشنامه . شده است بررسی دانشگاهدر این 
تکنیک آزمایش و و پس از اجرای  دانشگاهی مسئولین و خبرگانآن میان 

 . دش آشکار یکدیگررابطة هر یک از متایرها با ، گیریارزیابی تصمیم
انداز معیار چشم، شده یمعرفها نشان داده است که از میان معیارهای یافته: هاهیافت

ترین و مأموریت دانشگاه بیشترین تأثیر و معیار آموزش کارآفرینانه در دانشگاه کم
بررسی میزان اهمیت معیارها نیز نشان داد که . اندتأثیر را بر سایر معیارها داشته

ای ای فرارشته ترین معیار و معیار چند رشتهدانشگاه پراهمیت قدرت نفوذمعیار 
 . اندترین در میان معیارهای بودهاهمیتدانشگاه کم

، امروزه تولید دانش در کنار انتشار موفق و کاربرد ماثر آن در تولید: گیرینتیجه
ز د ایبا، بنیان براین اساس در اقتصاد دانش. یک هدف جهانی تبدیل شده استبه
ش ینوآورانه و فناورانه ثروت را افزا، د در محصوالتیق وارد نمودن دانش جدیطر

ن گردند تا یکارآفر یهال به سازمانید تبدیها باو دانشگاه، جاد کردیداد و اشتاا  ا
 . شان جامعة عمل بپوشانندتیبه مأمور

 
 
 
 
 
 
 

  

 های کلیدیواژه
تکنیک آزمایش و ارزیابی ، دانشگاه، روابط علّی، دانشگاه کارآفرین

 . گیریتصمیم
 

Purpose: The aim of this study of descriptive- 
analytical is the drawing of the map of causal 
relationships of factors for the development of the 
capacity of entrepreneurial university in academic 
environments.  
Methodology: To achieve to this end, the University 
of Mazandaran is investigated as a case study. The 
causal relationship of the factors for the 
development of entrepreneurial capacity at the 
university is investigated. By using a questionnaire 
of paired comparisons and distribute it among 
officials and academic experts, and after running the 
DEMATLE technique, the relationships between 
variables was evident.  
Findings: The finding show that among the 
introduced measures, the vision and mission of the 
university has the most influence and the criterion 
of entrepreneurial education at the university has the 
least influence on other criteria. Exploring the 
extent of the important of criteria so showed that the 
university leverage was the most important criterion 
and multidisciplinary and transdisciplinary of 
university was the least important criterion among 
criteria.  
Conclusion: Nowadays, in the side of successful 
diffusion of knowledge and its application in 
manufacturing, knowledge production has become 
to the global goal. Thus, in a knowledge-based 
economy, the wealth must increase by entrancing 
the new knowledge within products technologically 
and innovationaly, and created the jobs, and the 
Universities must come into entrepreneurial 
organizations to fulfill their missions.  
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 مقدمه
اشتاا  دولتی تنها خروجی اصللی بلرای   ، درگذشتهمقدمه 
ای میللان مللدارک بللود و ارتبللاط قللوی النیالتحصلل فللار 

افللزایش تعللداد   . تحصللیلی و مشللاغل وجللود داشللت   
وضعیت در حا  حاضلر آملوزش علالی و    ، النیالتحص فار 

های الزم برای یک اقتصلاد مبتنلی بلر    نیاز به ارائه مهارت
ها را مجبور به مقابله با این مشلکل و  دانشگاه، ی باالفنّاور

تنهلا  ، ش خصوصی کردهای مهم بخجلب رضایت خواسته
دانشلگاه کلارآفرین   ، خروجی در دسترس برای این مشکل

  (. 2115، 1الزارتی و تاوولتی) بوده است
-دانشگاه کارآفرین به دانشگاهی گفته می واقع در

بنگلاه  ، سازی نتلایج تحقیقلات خلود   شود که برای تجاری
بللراین اسللاس واژه . دانشللگاهی ایجللاد نمایللد -اقتصللادی

شلود کله دامنله    هایی نسبت داده میدانشگاهکارآفرین به 
های جدید را برای تقویلت کلارآفرینی   وسیعی از زیرساخت

. ی بر عهده دارنلد علم ئتیهدر میان دانشجویان و اعضای 
منظلور فلرآهم آوردن   های دانشگاهی بهدر این راستا نظام

های مربلوط  بسترهای الزم در جهت اجرای هدف و برنامه
سویی هرچه بیشتر با فرآیند توسلعه  نیز همبه کارآفرینی و 

-ای و حتی بینمنطقه، اجتماعی و فناورانه بومی، اقتصادی

، زاده و انصلاری معصلوم ) انلد المللی تاییلر بسلیاری یافتله   
های اخیلر  آگاهی رو به رشد در دهه، با این تفسیر(. 1388

، اختراعات، های جدیدعنوان منبع ایده از اهمیت دانشگاه به
ای به بازیگردان کلیدی در سیستم نوآوری ملی و منطقهو 

 (. 2114، 2آبروو و گرینویچ) وجود آمد
واقع پاسخی به اهمیت  ظهور دانشگاه کارآفرین در

ای نوآوری و شناخت افزون دانش در نظام ملی و ناحیهروز
یعنی نهادی که عامل انتقا  دانش ؛ جدید از دانشگاه است
رود و از شلمار ملی  اعات خالقانله بله  و فناوری و منبع اختر

هلا و  در حلا  حاضلر طلرح   . لحاظ اقتصادی باصرفه اسلت 
از توسلعه کلارآفرینی    یبانیپشلت  یبلرا  یمتفاوت یهابرنامه

در داخللل کشللور ، قللاتیتحق یسللازیدانشللگاهی و تجللار
گر نامناسب اما نتایج مطالعات اخیر بیان، شده است ییاجرا

دانشللگاهی در ینیو نامشللخص بللودن وضللعیت کللارآفر  
ایلن املر ضلرورت مطالعلات     ، هلای کشلور اسلت   دانشگاه
صللمدی ) دهللدتللر در ایللن زمینلله را نشللان مللیگسللترده

 (. 1393، میارکالئی و همکاران
-افلزایش عالقله روبله   ، سا  گذشلته  31در طو  

، رشدی به سمت کارآفرینی دانشگاهی وجود داشلته اسلت  

                                                      
1. Lazzeretti & Tavoletti 
2. Abreu & Grinevich 

دانشگاهی به توسلعه و  یعنی دخالت مستقیم از دانشمندان 
برخی از محققان بر این باورند . سازی تحقیقات خودتجاری

هلای تجلاری   که دخالت دانشمندان دانشگاهی در فعالیلت 
و انگیزه محققان به ، حل برخی نواقص در انتقا  دانش راه

 ها با ارتباط اقتصادی و اجتماعی بیشلتر اسلت  انجام پروژه
(. 1393، و همکلاران  صلمدی میلارکالئی  ؛ 2119، 3لسترا)

نوآورانه از درون دانشگاه  یهادهیانتقا  ا ینیدرواقع کارآفر
لملس و   قابل یهااز طرفی نیز روش، به سمت جامعه است

، زونلا یآر یالتیل دانشلگاه ا . کنلد یل مل ین را تسهیآفرارزش
ة یل روح»: کنلد یف میگونه تعرنیدانشگاهی را ا ینیکارآفر

کله دانلش دانشلگاه را در     یو نلوآور  یریپلذ سکیجاد ریا
اهرم  یاقتصاد یهاو رقابت یجهت تحرک توسعة اجتماع

ایللن بخللش در سراسللر دانشللگاه بلله ایجللاد  . «کنللدیملل
ساختارهای سازمانی که مشوق انتقا  فناوری به ماسسات 

و بلا ایجلاد    شلده  ثبتتجاری از طریق صدور مجوز اختراع 
، 4کلاران جلین و هم ) دارد دیل تأکهای جدیلد  گذاریسرمایه
2119 .) 

تاکنون تعاریف گوناگونی از کلارآفرینی دانشلگاهی   
وجود سه دیدگاه ، رسدبه نظر می آنچهولی . است شده انیب

، 5یوسلف و جلین  ) اساسی مشترک در ایلن تعلاریف اسلت   
2111 :) 

کلارآفرینی دانشلگاهی   ، این دیدگاه، در مرحله او 
، جللهیدرنت. در تضللاد بللا دیللدگاه سللنتی از دانشللگاه اسللت

ی در خارز از دانشلگاه و  راحت بهو  معمو  طور بهکارآفرینی 
های سنتی از دانشلگاه بله دلیلل درگیلری و     فراتر از نقش
این دیدگاه که کارآفرینی ، در مرحله دوم. دهدتنش رخ می

جدیلد   وکلار  کسلب ی ها یگذار هیسرمادانشگاهی در ایجاد 
-ریکه شلامل تجلا  ، از مالکیت معنوی دانشگاه جادشدهیا

هلای سلایر   انتقلا  فنلاوری و بلر فعالیلت    ، سازی پژوهش
مشخصات یکپارچه ، و سوم. ها دانشگاه متمرکز استرشته

های بزرگ که در آن انداز کارآفرینی شرکتچشم بر اساس
نللوآوری و ، کلارآفرینی دانشللگاهی شللامل ایجللاد سللازمان 

-تجدید استراتژیک که در داخل و خارز از دانشگاه رخ می

 . دهد
، افتللهی توسللعههللا در کشللورهای مللروزه دانشللگاها

در . انلد ای به دانشگاه کارآفرین تبدیل شلده فزاینده طور به
عوامللل متعللددی شللرایط انتقللا  از یللک ، متحللده االتیللا

را  "سیسللتم نللوآوری بللاز"بله   "سیسلتم نللوآوری بسللته "

                                                      
3. Lacetera 
4. Jain et al.  
5. Yusof & Jain 
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افلزایش  ، از انلد  عبلارت ایلن عواملل   . تسهیل کرده اسلت 
ارائلله ) Bayh-Doleتصللویب قللانون  ، گللذاریسللرمایه
های علملی  هایی برای دانشگاه جهت ثبت پیشرفتمشوق

، تحرک دانشمندان و مهندسان جهیدرنتو (، با بودجه فدرا 
(، ریزپردازنلده ) مهلم در محاسلبه   فنّاورانله های و پیشرفت

، ی هللمتللازگ بللهو ...، و(، مهندسللی ژنتیللک) بیوتکنولللوژی
، 1راثرمل و همکاران؛ 2114، یچآبروو و گرینو) فناوری نانو

ها چنین برای دانشگاههم(. 1998، 2زاکر و همکاران؛ 2117
 در حمایلت   توجله  قابلل افزایش  افتهی توسعهدر کشورهای 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د در یق وارد نمودن دانش جدید از طریکه با یدر اقتصاد

ش داد و یمحصوالت نوآورانه و فناورانه ثروت را افزا
 یهال به سازمانید تبدیها بادانشگاه، جاد کردیاشتاا  ا
 شان جامعة عمل بپوشانندتین گردند تا به مأموریکارآفر

د یدرواقع دانش جد(. 2111، 4آرنائوت؛ 1998، 3روپکه)
خارز از . شودید میتول یدر نظام علم یاندهیصورت فزا به
. د استیازمند کاربرد دانش جدید نید ثروت جدیتول، نیا

ق کاربرد ید از طرید ثروت جدیتول) ع این موضوعدرواق
 گرددنان محسوب مییبه عنوان شال کارآفر( دیدانش جد

 (. 1998، روپکه)
اصطالح دانشگاه کارآفرین توسط اتزکوایتز در سا  

هلا در  برای توصیف نقش و ماهیت انتقادی دانشگاه 1998
بیشلتر  از طرفی نیلز در  . ای ابداع شدتوسعه اقتصاد منطقه

، تحقیقللات انجللام شللده در حللوزه کللارآفرینی دانشللگاهی 
 عنللوان یللک نمونلله موفللق بللرای آن  بلله MITدانشللگاه 

اختراعلات و صلدور مجلوز    ، مالی تحقیقات حلوزه صلنعت  

                                                      
1. Rothaermel et al.  
2. Zucker et al.  
3. Röpke 
4. Arnaut 

هلای  بخلش ، تلر از آن شلاید مهلم  . شلود ی دیده میفنّاور
های جلوان و  بیشتری از این تعامل در حا  وقوع با شرکت

 (. 2112، 5شین) تر استکوچک
های قبللی  محققان پس از بررسی و تبیین پژوهش

هشت نلوع خلاص از   ، هاکارآفرینی دانشگاهی و ادبیات آن
ایلن عواملل در   ، اندکارآفرینی دانشگاهی را شناسایی کرده

، 6اونلز -کالفستن و جلان ) است شده دادهجدو  ذیل نشان 
2111 .) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اوشی ؛ 2114، 7اوشی و همکاران) است شده مطرح
یوسللف و ؛ 2117، اوشللی و همکللاران؛ 2115، و همکلاران 

تعریف از دانشلگاه کلارآفرین   تاکنون چندین (. 2111، جین
، حلا   نیبلاا وللی  . اسلت  شلده  انیبتوسط محققان ارائه و 

تاکنون تعریفی دقیقلی از دانشلگاه کلارآفرین ارائله نشلده      
دهلد  چندین مشخصه است که نشان ملی  وجود نیباا، است

هلای کلارآفرینی در یلک    وجود دارد که بر فعالیلت عواملی 
قلرار   تیموردحماگذارد و آن را می ریتأثمحیط دانشگاهی 

ازطرفلی نیلز دانشلگاه    (. 2111، یوسلف و جلین  ) دهلد می
؛ به سازمان کارآفرین شدن لیتبدکارآفرین عالوه بر نیاز به 

نیاز دارد تا اعضای خلود را بله کارآفرینلان بلالقوه تبلدیل      
هلا بلا محلیط نیلاز بله پیلروی از       که اثر متقابل آن ؛نماید

 (. 2111، 8گوئررو و اوربانو) الگوهای کارآفرینی دارد
جلة عواملل   یر و تحلو  نت ییل تا یاز دانشگاه براین
رات ییل تای، ن ملال یو تأم یدولت یفشارها: لیاز قب یمتعدد
ش یافلزا ی، سلاز یجهلان ی، آموزش علال  یسازانبوه، جامعه

خللق  . ره استیو غ یخصوص یآموزش عالتعداد ماسسات 
رات ملذکور و توسلعة   ین حاصلل تلأث  یک دانشگاه کارآفری

                                                      
5. Shane 
6. Klofsten & Jones-Evans 
7. O’Shea et al.  
8. Guerrero & Urbano 

 های کارآفرینی دانشگاهیفعالیت. 1جدول 

 شرح و توصیف فعالیت
در  های علمیپروژه

 مقیاس بزرگ
از  عمومی و یا های مالیکمک بزرگ، یا از طریق مالی نیتأمبا  خارجی های پژوهشیطرح به دست آوردن

 صنعتی.  طریق منابع

 . خارجی هایبرای سازمان دانشگاه با سیستم تحقیقاتی خاص هایانجام پروژه یقرارداد پژوهش

 . خاص برای حل یک مشکل شخصی فنّاورانه علمی یا تخصص فروش همشاور

 . نتایج تحقیقات صنعتی از مجوزهای و یا شدهثبتاختراع  برداری ازبهره اختراعات/ صدور مجوز

 . دانشگاه نتایج تحقیقات برداری ازبرای بهره سازمان جدید شرکت یا تشکیل های زایشیشرکت

 . های خارجیو سازمان ی/ دانش آموزانردانشگاهیغ کارکنانبه  مدتکوتاههای دوره ارائه خارجی آموزش

 . در دانشگاه افتهیتوسعهاز محصوالت  تجاری فروش فروش

 . ی و خارجی سازمانردانشگاهیغ افراد امکانات برای بندیو درجه آزمون ارائه آزمون
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ا یل دن یهلا در همله جلا   دوللت . خود دانشگاه اسلت  یدرون
 یعنلوان منبعل   ل دانشلگاه بله  یبر پتانس یاصورت بالقوه به
م توسلعة  یل جلاد رژ یو ا ینلوآور  یهلا طیمحل  یارتقا یبرا

اتزکللوایتز و ) ان متمرکللز هسللتند یللعلللم بن یاقتصللاد
پاسللب بلله  منظللور بله ک دانشللگاه (. یلل2111، 1لیداسلتارف 

خود و پاسلب بله    ین مالیتأمی، طیرات و تحوالت محییتا
بله   شدن لیتبدازمند ین یآموزش عال ینده برایفزا یازهاین

 . ن استیدانشگاه کارآفر
مسئله وجود ارتباطات داخلی میان متایرهای ملاثر  

ای اسلت  مسلئله ، دانشگاه کارآفرینهای بر توسعة ظرفیت
که کمتر مورد برسلی  ، ای برخوردار استکه از اهمیت ویژه

در واقع در صورت وجود چنین . و کنکاش قرار گرفته است
هللای دانشللگاه بلله افللزایش ظرفیللت، تللوانای مللیرابطلله

هلا  هلا و زیلر عاملل   کارآفرین در پرتو توسعة دیگلر مولفله  
تاکنون تحقیقی در این ، این اهمیتبا توجه به . امیدوار بود

در . باب در مطالعات خارجی و داخلی صورت نپذیرفته است
در بسلتر دانشلگاه    شلده  انجلام واقع تلاکنون در مطالعلات   

محققان ابعاد و عوامل متعددی را برای دانشگاه ، کارآفرین
در بیشتر این تحقیقلات   چنینهم، اندکارآفرین متصور شده
کللار دانشللگاه کللارآفرین بللر توسللعه بللر نقللش غیرقابللل ان

 اجتماعی و فرهنگی کشورها تأکیلد شلده اسلت   ، اقتصادی
والش ؛ 2112، 3آستبرو و همکاران؛ 2114، 2آگروا  و شاه)
؛ 2117، 6توله و کزارنیتزکی؛ 2111، 5وود؛ 2114، 4نگها و

با توجه (. 2114، 8آلدریچ؛ 2113، 7مزده و همکارانمهدوی
تلا بله بررسلی     میبر آنل ن مطالعه در ای، اهمیت موضوعبه 

ارتباطات داخلی میلان عواملل ملاثر بلر توسلعة دانشلگاه       
 هلای شلاخص الگوی مبتنی بر روابط تئوریلک  ، )کارآفرین

بلر گرفتله از    کله  ظرفیت دانشلگاه کلارآفرین  تاثیرگذار بر 
( 2112) و مد  ظرفیلت دانشلگاه کلارآفرین گیلب    ادبیات 
 یواسلتراتژ تیل مأمور، انلداز چشلم معیارهلای  شامل ، است

ی؛ ساختار و طرح سازمان؛ ت و ادارة دانشگاهیحاکم؛ دانشگاه
نفعان و یت ذیریمد؛ قدرت نفوذی؛ افرا رشته یاچند رشته

مرکلز  ؛ انتقلا  دانلش  ؛ دانش آموختگان؛ جامعه یهاارزش
مشلتق از   یهامخاطرات در تمام شرکت ین مالیتأم، رُشد

نانله  یآملوزش کارآفر ار معیل و  یسلاز  ین المللل یب؛ دانشگاه
یکلی از   عنلوان  بله ، در دانشلگاه مازنلدران  ( یگذارهیسرما

                                                      
1. Etzkowit & Leydesdorff 
2. Agarwal & Shah 
3. Åstebro et al.  
4. Walsh & Huang 
5. Wood 
6. Toole & Czarnitzki 
7. Mahdavi Mazdeh et al.  
8. Audretsch 

مند به حوزه کارآفرینی در آموزش عالی های عالقهدانشگاه
 . بپردازیم

 پژوهش یمد  مفهوم. 1شکل 

 
 

، پس از بیلان اهمیلت تحقیلق   ، ن مجا یحا  در ا
تخصصلی و بلا در نظلر گلرفتن      صورتهبق یسااالت تحق

 : گرددیگونه ارائه مرابطه علّی میان عوامل این

 از میللان معیارهللای مللد  تحقیللق: اول سؤؤؤال

؛ دانشللگاه یت و اسللتراتژیللمأمور، انللدازمعیارهللای چشللم)
چنلد  ی؛ سلاختار و طلرح سلازمان   ؛ ت و ادارة دانشگاهیحاکم
و نفعلان  یت ذیریملد ؛ قلدرت نفلوذ  ی؛ افرا رشته یارشته
مرکلز  ؛ انتقلا  دانلش  ؛ دانش آموختگان؛ جامعه یهاارزش
مشلتق از   یهامخاطرات در تمام شرکت ین مالیتأم، رُشد

نانله  یو معیلار آملوزش کارآفر   یسلاز  ین المللل یب؛ دانشگاه
دار اثرگذار و اثرپذیر عواملل  معیارهای معنیی( گذارهیسرما

 عله موردمطالتوسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در دانشلگاه  
 ؟ اند کدم

نقشلة مکلانی روابلط علّلی عواملل      : سؤال دوم

توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در دانشلگاه موردمطالعله   
 ؟ چگونه است
 

 پیشینة پژوهش
ة دانشلگاه  نل یزم در، بدان اشاره شلد  تر گونه که پیشهمان

در . کللارآفرین تحقیقللات فراوانللی صللورت پذیرفتلله اسللت
ای نویسندگان به مجموعله هر یک از ، شده انجامتحقیقات 

در ایلن  . از عوامل متفاوت و گلاه تکلراری اشلاره نمودنلد    
در ایلن  ، پژوهش پس از تحقیقات فراوان توسط محققلان 
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در  شلده  انجلام هلای  ترین پلژوهش مجا  به برخی از مهم
هلا در  ی آنموردبررسل بستر دانشلگاه کلارآفرین و عواملل    

 . شوداشاره می موردمطالعههای دانشگاه
در پژوهشی با موضوع ( 1393) هزادی و همکارانب

طراحی الگلوی مفهلومی دانشلگاه کلارآفرین بلا رویکلرد       
، ای ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه، کارآفرینی سازمانی

چنین نتایج شناسایی و هم را های دانشگاه کارآفرین ویژگی
هلا مشلخص    در دانشگاهرا های کارآفرینی سازمانی  فعالیت
با استفاده از روش تحقیق کیفی از نوع ، پس از آن. دندنمو

سلاختاریافتة عمیلق    هلای نیمله   روایتی و از طریق مصاحبه
ها تدوین  از طریق تحلیل محتوای مصاحبهرا الگوی نهایی 

الگلوی دانشلگاه کلارآفرین از    کله   دادنتایج نشلان  . کردند
هللای کیفیللت  شللامل مالفلله، منظللر کللارآفرینی سللازمانی

، جذب منابع مالی، های علمی انتشار یافته، آموختگان دانش
وکارهلای   ایجلاد کسلب  ، ثبت اختراع، قراردادهای پژوهشی

فرهنللگ سللازمانی ، وفنللاوری ایجللاد پللارک علللم، زایشللی
رویکلرد کارآفرینانلة   ، ساختار سازمانی منعطف، کارآفرینانه
هلای   محتلوای دروس و ویژگلی  ، مدیریت کلالن ، استادان
 . شود ن میدانشجویا

هلدف  پژوهشی را بلا  ( 1393) نوروزی و همکاران
هلای سلاختاری دانشلگاه     بنلدی مالفله   شناسایی و شلبکه 

. بله انجلام رسلاندند   ای  رشلته  کارآفرین با رویکردی میلان 
پژوهشگران پلس از  و  پژوهش به روش آمیخته انجام شد

شناسی دلفی  با استفاده از روش، ای انجام مطالعات کتابخانه
ه دور به شناسایی ابعلاد سلاختاری ملاثر بلر سلاختار      در س

بعاد ساختاری شناسلایی شلده   ا. دانشگاه کارآفرین پرداختند
ای به ترتیب  بندی تحلیل شبکه پس از اجرای دلفی و رتبه

، گرایللی ای حرفلله، ترکیللب، اسللتقال : عبللارت بودنللد از 
 . تمرکز و رسمیت، پیچیدگی

تبیلین و   هب( 1394) صمدی میارکالئی و همکاران
 هلای اسلتان  بررسی وضعیت ظرفیت کارآفرینانلة دانشلگاه  

شلامل پلنج   ، جامعة آماری این پژوهش. پرداختندمازندران 
-بلرای جملع   بوده کهدانشگاه منتخب در استان مازندران 

هلای اسلتاندارد اسلتفاده شلد و     ها از پرسشلنامه آوری داده
. پلی . اس ایافزارهوسیلة نرمبهنیز ها تجزیه و تحلیل داده

هللای نتللایج مللد  معادللله. دنجللام شللاس و لیللزر  ا. اس
شلده بلا   نشان داد کلیت مد  ارائله برای تحقیق ساختاری 

از . تملورد تأییلد اسل   مناسلب  های برازش مقادیر شاخص
ظرفیلت  کله  نشلان داد  اسلتیودنت  تلی  نتایج آزمونطرفی 

 2112با توجه به مد  گیب کارآفرینی و ابعاد وابسته به آن 
های مورد مطالعله در وضلعیت نامناسلبی قلرار     در دانشگاه

 . دارند
در تحقیقات جامع خود در (، 2111) گوئررو و اوربانو

، زمینة توسعة دانشگاه کارآفرین و با ارائه الگویی مفهلومی 
: عوامل متعددی را در الگوی خود لحاظ و معرفلی نمودنلد  

حمایللت از  ؛ کللارآفرینی سللازمانی و سللاختار حکومللت   
-روش؛ های پلاداش سیستم؛ آموزش کارآفرینی؛ رآفرینیکا

هلای دانشلگاهی بله    رفتار اجتماع؛ های آموزش کارآفرینی
؛ هلای علملی  نشلر مقالله  ؛ تولید مشلاغل ؛ سوی کارآفرینی
(؛ حق امتیاز، های زایشیشرکت، صدور مجوز) انتقا  دانش

تنظلیم آئلین نامله    ؛ ای و توسعه اجتملاعی همکاری منطقه
حمایت از انتقلا   ؛ آمیزک کسب و کار مخاطرهبرای خلق ی

؛ های غیر اقتصادیحمایت؛ حمایت از فراز و فرودها؛ دانش
؛ های کلارآفرینی بلرای دانشلجویان   دوره؛ های علمیپارک
منابع ؛ منابع تجاری؛ های کارآفرینی برای دانشگاهیاندوره

 . و منابع انسانی؛ منابع مالی؛ فیزیکی
ای را بلا  مقالله (، 2113) 1مهدوی مزده و همکاران

های تاثیرگذار بر دانشگاه کارآفرین به هدف تعیین شاخص
 عنوان بهها در تحقیقات خود موارد زیر را آن. انجام رساندند

ارتبلاط بلا   : عوامل توسعه دانشگاه کارآفرین لحلاظ کردنلد  
آشلنایی  ؛ امکانات و تجهیزات؛ صنعت و نهادهای مدیریتی

هللای آمللوزش دوره؛ بللا کللارآفرینی یعلملل ئللتیاعضللای ه
؛ استراتژی دانشلگاه ؛ محتوای دروس دانشگاهی؛ کارآفرینی
فعالیللت جامعلله  ؛ برناملله هللای صللنفی و فللوق  فعالیللت
 های علمی و ترویجی کلارآفرینی همایش؛ آموختگان دانش
ها با استفاده درنهایت نیز آن. نشریات مرتبط با کارآفرینیو 

ی ملورد مطالعله را براسلاس    هلا ها دانشگاهاز این شاخص
بندی کردند که دانشگاه شیراز و میزان کارآفرین بودن رتبه

هلای کلارآفرین قلرار    دانشگاه امام صادق در صدر دانشگاه
 . گرفتند

بنلدی ادبیلات   در طبقه( 2117) راثرمل و همکاران
بعد از بررسی الگوهای موجلود عواملل   ، دانشگاه کارآفرین

هللای اصلللی در حللوزه دانشللگاه زیللر را بلله عنللوان مولفلله
و منزلت  شأن؛ ی محرکها سامانه: کارآفرین معرفی کردند

؛ عوامللل میللانجی؛ فرهنللگ؛ موقعیللت و مکللان؛ دانشللگاه
شناسلایی و تعریلف   ؛ آزمودگی و تجربله ؛ سیاست دانشگاه

ی فنّلاور ماهیلت  ؛ یعلمل  ئلت یهنقش و شخصیت ؛ هانقش
صلنعتی و  محیط ؛ های عمومیسیاست؛ یساز یتجاربرای 

 . ایوضعیت منطقه
در تحقیلق بلا موضلوع    ( 2113) 2اوربانو و گلوئررو 

                                                      
1. Mahdavi Mazdeh et al.  
2. Urbano & Guerrero 
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اقتصلادی آن   -دانشگاه کارآفرین و بررسی اثرات اجتماعی
بعد از قلرار دادن عواملل   (، ایاسپان، ایکاتالون) بر منطقه اروپا

، هلا موثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین در سه دسته فعالیلت 
هلای  فعالیلت متایرهلای  ، خلارجی عوامل داخلی و عوامل 

؛ هلای کلارآفرینی  فعالیلت ؛ های تحقیقاتیفعالیت؛ آموزشی
روش و ؛ میلزان حمایلت  ؛ ساختار حکومت؛ ساختار سازمان

؛ منابع ملالی ؛ منابع انسانی؛ هامشوق؛ های نقشمد ؛ رفتار
را  پیوستگی و شبکه ارتباطی؛ و منزلت شأن؛ منابع فیزیکی

به عنوان متایرهلای فرعلی ملوثر بلر دانشلگاه کلارآفرین       
 . معرفی نمود

 یبررسللبللا عنللوان  ای در مقاللله( 2112) 1گیللب
: نیدر توسعه دانشلگاه کلارآفر   یمربوط به همکار لیپتانس
های اصلی زمینه؛ کیچارچوب استراتژ کیساخت  یسوبه

: اند از توسعة دانشگاه کارآفرین را فهرست نموده که عبارت
ت و ادارة یل حاکم. 2؛ مأموریلت و اسلتراتژی  ، اندازچشم. 1

 دانش یده سازمان. 4ی؛ ساختار و طرح سازمان. 3؛ دانشگاه
قدرت نفوذ . 5ی(؛ او فرا رشته یا رشته انیمی، اچند رشته)

ت یریملد . 6؛ و استفاده از منابع مالی عملومی و خصوصلی  
، انتقا . 8؛ آموختگاندانش. 7؛ جامعه یهانفعان و ارزشیذ

 ین مللالیتلأم ، مرکلز رُشللد . 9؛ تبلاد  و حمایلت از دانللش  
. 11؛ مشلتق از دانشلگاه   یهلا ها در شلرکت گذاریسرمایه

نانه و یآموزش کارآفر. 11و ، آموزش عالی یساز یالملل نیب
 . یگذارهیآموزش سرما
دانشگاه  جادیادر تحقیقی با عنوان ( 2116) کیربی

، لتا عم هیاز نظر کاربرد کارآفرینی: در انگلستان نیکارآفر
، به شناسایی عواملل توسلعه دانشلگاه کلارآفرین پرداخلت     

؛ پیوسلتگی و اتحلاد  ؛ پشتیبانیها حاکی از آن بود که یافته
؛ شناخت و پلاداش ؛ تشویق و حمایت؛ سازی ارتباطاتپیاده

هلای توسلعه دانشلگاه    از مشوق ترقی و پیشرفت سازمانی
 . کارآفرین بودند
در پژوهشلی بلا موضلوع    ( 1998) ک در سا کالر

های یک هسلته  شاخص، تقاضا و پاسب، دانشگاه کارآفرین
فرهنلگ  ؛ یلک اسلاس پشلتوانه گونلاگون    ؛ و کمیته قلوی 

یلک محلیط   ؛ مرکز دانشلگاهی محلرک  ؛ پیوسته کارآفرین
 . را در توسعه دانشگاه کارآفرین موثر دانست افتهی توسعه

های آن با سلایر  موضوع و تفاوتز لحاظ نو بودن ا
باید اشلاره کله موضلوع    ، کشور و خارز در داخلتحقیقات 

دانشگاه کارآفرین از جدیلدترین موضلوعات تحقیقلات در    
از طرفلی در  . سیستم نظام نوآوری و آموزش علالی اسلت  

                                                      
1. Gibb 

ایلن  ، سایر تحقیقات انجام شده در بستر دانشگاه کارآفرین
کارآفرین  های معدودی از دانشگاهتحقیقات بیشتر به جنبه

و گاهی هم در ایلن تحقیقلات اهلداف متفلاوتی     ، پرداختند
هلا  هلا و دانشلگاه  بندی مولفهرتبه، هاشناسایی مولفه: چون
اما این پژوهش با رویکردی ، را مورد بررسی قرار دادند... و

متفاوت و با استفاده از ملد  ظرفیلت دانشلگاه کلارآفرین     
، نیلک دیمتلل  و کلاربرد رویکلرد علّلی و تک   ( 2112) گیب
دهلد کله نمونله آن در    ها را مورد بررسلی قلرار ملی   مولفه

 . تحقیقات داخلی و خارجی مشاهده نشده است
 

 روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نلوع کلاربردی و ازلحلاظ    

آوری برای جملع . است پیمایشی -ماهیت و روش توصیفی
عیلین  و برای ت، ایخانهاطالعات موردنیاز از مطالعات کتاب

(، 2112) گیلب  آالنی نیز از ملد   موردبررسهای شاخص
بلرای ایلن پلژوهش از یلک      درواقع. است شده گرفتهبهره 
برای  DEMATELو با استفاده از تکنیک  MCDMمد  

تائید و بررسی ارتباطات داخلی میان عوامل ماثر بر توسعة 
شلاهد   عنلوان  بله دانشگاه کارآفرین در دانشلگاه مازنلدران   

 گیلری اهمیلت  های هزارة سوم و انلدازه تجربی از دانشگاه
 . است شده استفادههر عامل ( تأثیرگذاری و تأثیرپذیری)

از نمونلله پرسشللنامه  ، هللاآوری دادهبللرای جمللع 
قلرار   مورداسلتفاده مقایسات زوجی که برای آزمون دیمتل 

در تکنیلک دیمتلل   از طرفلی  . اسلت  شده استفاده، گیردمی
بیشلتر از  خبلره محلور   در تحقیقلات  ، زیابی روابلط برای ار
تعلداد   براین اسلاس . شودمی استفادهخبره  21تا  5نظرات 
 5نفر تلا حتلی    11های دیمتل از گویان به پرسشنامهپاسب
بلا  (. 2111، 2چن و همکلاران ) است مناسبدر حد نیز نفر 

دوازده ، گویان به پرسشنامهپاسب، توجه به موارد اشاره شده
از خبرگان و اساتید مطلع در مورد دانشگاه کلارآفرین و   نفر

کله  ، انلد کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازنلدران بلوده  
هللای حاصللل از آن بللا اسللتفاده از تکنیللک دیمتللل   داده

بایلد اشلاره کلرد کله     . موردبررسی و ارزیابی قلرار گرفتنلد  
دانشلگاه  خبرگلان  اسلاتید و  ، حاضلر  جامعه آماری تحقیق

از  کله ، باشلند ملی ن در امر کلارآفرینی دانشلگاهی   مازندرا
تلوان بله داشلتن    معیارهای اصلی انتخاب این خبرگان می

قلرار داشلتن در   ، کاری بیش از پنج سا  در دانشگاهتجربه
داشللتن تحصللیالت در ارتبللاط بللا ، هللای مللدیریتیپسللت
و در ، سلازی دسلتاوردهای آن  صلنعت و تجلاری  ، مدیریت

                                                      
2. Chen et al.  
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در اختیلار قلرار دادن ایلن    شان به مندینهایت ابراز عالقه
 . اطالعات نام برد

پرسشلنامه و  ، در این پژوهش بلرای تائیلد روایلی   
های مد  در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه کله در  مولفه

آوردهلای  سازی دستزمینه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری
آن آشنایی کافی دارند قرار گرفت و روائی این ابلزار ملورد   

گیلری قابلیلت پایلایی     بله منظلور انلدازه   . ائید قرار گرفتت
ابتللدا بللا محاسللبه نللرخ  ، پرسشللنامه در تکنیللک دیمتللل

قابلیت اطمینلان   1و کم کردن آن از عدد (، g) ناسازگاری
از رابطه زیر محاسبه ( g) نرخ ناسازگاری. گردد محاسبه می

 : گردد می

  
 

        
 ∑ ∑

|    
 

     
   

|

   
 

 

   

 

   
     

بللا محاسللبه رابطلله فللوق قابلیللت اطمینللان ابللزار 
 : شود گیری از رابطه زیر محاسبه می اندازه

  قابلیت اطمینان      
قابلیت اطمینان ) % باشد5کمتر از  gچنانچه مقدار 

ها و پرسشنامه مورد تأیید قلرار   پایایی داده(، %95بیشتر از 
 . گیرد می

مقادیر قابلیت اطمینلان مربلوط   ، فوقبا محاسبات 
 . باشدمی% 17/96 برابر بابه آزمون 
 

 ( دیمتل) گیریتکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم. 1

گیلری  عنوان توسعة یک مد  تصمیم در تکنیک دیمتل به
که آیا عوامل یا زیر عواملل بلا   ما به دنبا  درک این، کامل

با اسلتفاده از  ما . هستیم، اندیکدیگر تعامل دارند یا مستقل
و ، وتحلیل ساختار جزئی از هر معیار روش دیمتل به تجزیه

چنین به دنبا  تعیین جهت و شلدت رابطله مسلتقیم و    هم
چللن و ) غیرمسللتقیم کلله بللین اجللزا وجللود دارد هسللتیم 

 (. 2111، همکاران
بار توسط ماسسله  واقع روش دیمتل برای اولین در

برای  1976تا  1972های باتل میموریا  ژنو در میان سا 
و کاربرد قرار  مورداستفادههای پیچیده تحقق و حل مشکل

؛ 1972، 2گابوس و فونتال؛ 1976، 1فونتال و گابوس) گرفت
-توان برداشلت با استفاده از روش دیمتل می(. 2118، 3وو

های ذهنی و فرایندهای فردی انسان نسبت به پیچیلدگی  
حصلو  نهلایی از   فرآیند دیمتلل م . محیط را به دست آورد

-که نمایش تصویری و نقشله ، ها استوتحلیل داده تجزیه

                                                      
1. Fontela & Gabus 
2. Gabus & Fontela 
3. Wu 

کله بلر طبلق آن    ، گذاردهای ذهنی افراد را به نمایش می
 صلورت  بله های ضمنی در ذهن خود را که مخاطب اولویت

بلای و  ) کنلد ی و ارائه ملی ده سازمانیک راز وجود دارد را 
ن روش در ای(. 2111، 5ژنگ و همکاران؛ 2113، 4سارکیس

برای نشان دادن رابطه علّت و معلولی و سطح تلأثیر بلین   
از نمودار ماتریسی و علّلی  ، معیارها در یک سیستم پیچیده
 . شودساختاری بصری استفاده می

گونله  هملان : های اجرایی تکنیک دیمتلگام

و تعیلین روابلط    که اشاره شد از روش دیمتل برای ساخت
درواقلع ایلن روش   . شلود متقابل میان معیارها استفاده ملی 

، چلن و همکلاران  ) اسلت صورت خالصه به شرح ذیلل   به
2111 :) 

محاسبه ماتریس متوسؤط روابؤط   . 1گام 

گردد گویان درخواست میدر این مرحله از پاسب: مستقیم

 انداز یا معیار توسط خبرگانتا درجه نفوذ مستقیم هر چشم
(i )بر هر جنبه یا معیار (j ) با استفاده از مقیاس فرض شده

ایلن  . را اعملا  نماینلد  ، شودنشان داده می( dij) که توسط
ماتریس درواقع ملاتریس میلانگین اسلت کله از میلانگین      

ن یانگیم. نظرات خبرگان در مورد معیارها مشتق شده است
از ، بلوده هسلت   ین حسابیانگیم، ن روشیلحاظ شده در ا

توسط معادله زیلر  ( D) رفی نیز ماتریس میانگین نظراتط
 : شده است نشان داده

 
 ( 1  رابطه
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 ( 2  رابطه
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محاسؤؤبه مؤؤاتریس اولیؤؤه تؤؤ  یر . 5گؤؤام 

: مثلا   عنلوان  به) Xماتریس اولیه تأثیر مستقیم : مستقیم

  [   ]   
 سازی ماتریستواند از طریق نرما می( 

(D )ملاتریس  ، عالوه بر این. محاسبه شودX  توانلد از  ملی
درواقللع در آن همللة . حاصللل گللردد( 4و3) روابللط شللماره

 . استقطر اصلی برابر با صفر معیارهای 
       ( 3  رابطه

                                                      
4. Bai & Sarkis 
5. Jeng & Tzeng 
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 ( 4  رابطه
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         ∑    
 
   

 

 

کلاهش  : مشتق ماتریس ا رات کل. 9گام 

، xهلای  مداوم اثرات غیرمستقیم مسلائل در امتلداد تلوان   
کله  ،    [ ]       و           مثا   عنوان به

  [   ]   
           ∑          

∑ ∑و حداقل جمع یک سلتون          یلا جملع        
∑یک ردیف  بلر ایلن اسلاس    . برابلر اسلت بلا یلک         

 : گرددصورت ذیل محاسبه می ماتریس نفوذ کامل به
                      ( 5  رابطه

 
 و                    [   ]  کلللله 

ایللن روش ، عللالوه بللر ایللن.                )
را نشلان   Tردیف و مجملوع سلتون ملاتریس    مجموع هر 

 . دهدمی
 ( 6  رابطه

            [∑   

 

   

]     

         

 
                   ( 7  رابطه

 
   

 [∑   

 

   

]

 

 

مجموع ردیلف از ردیلف    دهنده نشان diکه در آن 
i ام ماتریسT  و مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم معیار
i طور مشابهبه. دهدرا بر جنبه یا معیارهای دیگر نشان می ،

rj  مجموع ستون از ستون  دهنده نشاننیزj ام ماتریسT  و
که مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم است که جنبله یلا   

از دیگر جنبه یا معیارها دریافت کرده است را نشان  jمعیار 
 . دهدمی

بلر اسلاس   : محاسبه نقشؤه روابؤط  . 9گام 

توانلد  می، Tاز ماتریس نفوذ  tijهر معیار ، Tماتریس نفوذ 
کله  ، اطالعات شبکه روابط میلان متایرهلا را نشلان دهلد    

ژنلگ و  . ام اسلت  jام تحت تلأثیر شلاخص   iچگونه معیار 
 ن نقشه روابط شلبکه ییتعمعتقدند برای (، 2117) همکاران

ن روش یل بلا ا . محاسلبه شلود  پلذیرش  د ارزش آسلتانه  یاب
نظلر کلرده و شلبکه روابلط      صرف یتوان از روابط جزئ یم

هلا در  ر آنیکله مقلاد   یتنها روابط. م کردیاعتنا را ترس قابل
نقشله روابلط    تر باشلد در  از مقدار آستانه بزرگ T سیماتر
محاسبه مقلدار   یبرادرواقع . ش داده خواهد شدینما شبکه
 T سیر ملاتر ین مقلاد یانگیل است تلا م  یکاف، روابط آستانه

 یتملام ، ن شدییکه شدت آستانه تعبعد از آن. محاسبه شود

، تر از آستانه باشد صفر شلده که کوچک T سیر ماتریمقاد
 . شود یدر نظر گرفته نم یآن رابطه علّ یعنی

 

 ی تحقیقها یافته
، کارآفرینامروزه در بحث کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه 

ظرفیلت دانشلگاه    شیبرافزاعالوه بر تعیین عوامل اثرگذار 
یافتن روابط متقابل این معیارها نیز بسلیار حلائز   ، کارآفرین

گویلان درخواسلت   در این تحقیق ما از پاسب. اهمیت است
، 2، 1، 1های کردیم که درجه نفوذ بین عوامل را با مقیاس

نفوذ »، «بدون نفوذ»معاد  با عبارات کالمی یعنی ؛ 4و ، 3
، «نفلوذ بسلیار بلاال   »و « نفوذ باال»، «نفوذ متوسط»، «کم

یعنلی  ، حا  بعد از طی مراحل آزملون دیمتلل  . نشان دهند
ماتریس روابط کلل یلا هملان    ، 4تا  1گذر از روابط شماره 
 . شودصورت ذیل ارائه می به Tجدو  ارتباط کامل 

 از میللان معیارهللای مللد  تحقیللق: اول سؤؤؤال

؛ دانشللگاه یت و اسللتراتژیللمأمور، انللدازمعیارهللای چشللم)
چنلد  ی؛ سلاختار و طلرح سلازمان   ؛ ت و ادارة دانشگاهیحاکم
نفعلان و  یت ذیریملد ؛ قلدرت نفلوذ  ی؛ افرا رشته یارشته
مرکلز  ؛ انتقلا  دانلش  ؛ دانش آموختگان؛ جامعه یهاارزش
مشلتق از   یهامخاطرات در تمام شرکت ین مالیتأم، رُشد

نانله  یو معیلار آملوزش کارآفر   یسلاز  ین المللل یب؛ دانشگاه
دار اثرگذار و اثرپذیر عواملل  معیارهای معنیی( گذارهیسرما

 موردمطالعله توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در دانشلگاه  
 ؟ اند کدم

 ژنگ و همکاران، تر بیان شدگونه که پیشهمان
د ارزش یاب ن نقشه روابط شبکهییتعمعتقدند برای (، 2117)

ر یمقاد یتمام بر این اساس. محاسبه شودپذیرش آستانه 
آن و ، تر از آستانه باشد صفر شدهکه کوچک T سیماتر

ن لحاظ لاز ای. شود یدر نظر گرفته نم یرابطه علّ
 پس . است 128/1آستانه در این تحقیق مقدار  ارزش

 
 
ها از درایه هرکدامکه  Tگفت که در ماتریس توان می

آن معیار  تأثیرگذاریبه معنای ، باشد 128/1ز مقدار بیشتر ا
 . گرددبر معیار دیگر است و آن رابطه علّی فرض می

دار اثرگذار و اثرپذیر در جدو  ذیل معیارهای معنی
عوامللل توسللعة ظرفیللت دانشللگاه کللارآفرین در دانشللگاه  

-صورت درخشان شده قابلل مالحضله ملی   به موردمطالعه

 . باشد
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 ( T) ماتریس ارتباطات کل. 5جدول 

 A B C D E F G H I J K متایرهای تحقیق

 167/1 179/1 194/1 197/1 199/1 219/1 241/1 271/1 265/1 219/1 257/1 (A) انداز و مأموریتچشم

حاکمیت و اداره در 
 دانشگاه

(B) 172/1 166/1 152/1 151/1 211/1 197/1 168/1 238/1 233/1 194/1 221/1 

 165/1 171/1 164/1 117/1 166/1 174/1 177/1 221/1 218/1 143/1 216/1 (C) یساختار و طرح سازمان

ای ی فرارشتها رشتهچند
 بودن

(D) 141/1 162/1 184/1 142/1 169/1 171/1 131/1 144/1 126/1 111/1 126/1 

 115/1 142/1 174/1 116/1 111/1 216/1 171/1 221/1 241/1 199/1 228/1 (E) دانشگاه قدرت نفوذ

 114/1 124/1 135/1 164/1 151/1 179/1 115/1 125/1 152/1 113/1 129/1 (F) مدیریت ذینفعان دانشگاه

 G) 147/1 133/1 135/1 143/1 177/1 149/1 158/1 141/1 137/1 112/1 141/1 آموختگان دانشگاه دانش

 155/1 167/1 173/1 181/1 118/1 114/1 151/1 192/1 162/1 121/1 168/1 (H) دانش دانشگاهانتقا  

 171/1 159/1 181/1 181/1 129/1 122/1 156/1 191/1 196/1 119/1 187/1 (I) ین مالیتأم، مرکز رُشد

در  یالمللی ساز بین
 دانشگاه

(J) 161/1 172/1 155/1 113/1 156/1 126/1 149/1 188/1 112/1 169/1 114/1 

 147/1 146/1 137/1 116/1 427/1 149/1 131/1 141/1 162/1 169/1 169/1 (K) آموزش کارآفرینانه

 
 بلر اسلاس  ماتریس شدت نسبی روابط غیرمستقیم 

یعنلی ایلن   . گلردد محاسبه ملی             معادله 
ماتریس حاصل تفاضل ماتریس اولیه تأثیر مستقیم معیارها 

که در این تحقیق ایلن روابلط   . استاز ماتریس روابط کل 
 . است آمده دست بهصورت جدو  ذیل  به

 ماتریس ارتباطات غیرمستقیم. 9 جدول

 A B C D E F G H I J K متغیرهای تحقیق

 167/1 172/1 187/1 191/1 125/1 117/1 139/1 169/1 162/1 121/1 159/1 ( A)  انداز و مأموریتچشم

 158/1 166/1 164/1 161/1 182/1 176/1 198/1 114/1 111/1 183/1 119/1 ( B)  حاکمیت و اداره در دانشگاه

 151/1 156/1 164/1 161/1 182/1 176/1 198/1 114/1 111/1 183/1 119/1 ( C)  یساختار و طرح سازمان

 127/1 129/1 133/1 142/1 155/1 151/1 161/1 174/1 171/1 151/1 171/1 ( D)  ای بودنی فرارشتها رشتهچند

 154/1 163/1 172/1 182/1 111/1 199/1 121/1 142/1 133/1 197/1 131/1 ( E)  دانشگاه قدرت نفوذ

 135/1 145/1 156/1 159/1 172/1 179/1 182/1 111/1 197/1 175/1 196/1 ( F)  مدیریت ذینفعان دانشگاه

 124/1 128/1 131/1 138/1 145/1 144/1 158/1 162/1 158/1 142/1 157/1 ( G)  آموختگان دانشگاه دانش

 136/1 139/1 145/1 148/1 162/1 158/1 171/1 192/1 183/1 161/1 181/1 ( H)  انتقا  دانش دانشگاه

 137/1 145/1 149/1 152/1 164/1 161/1 177/1 188/1 196/1 167/1 185/1 ( I)  ین مالیتأم، رُشدمرکز 

 137/1 144/1 153/1 143/1 159/1 161/1 171/1 181/1 189/1 169/1 169/1 ( J)  در دانشگاه یالمللی ساز بین

 124/1 128/1 135/1 132/1 147/1 145/1 157/1 167/1 159/1 151/1 169/1 ( K)  آموزش کارآفرینانه

 
و تأثیرپلذیری   تأثیرگذاریبرای روشن شدن میزان 

-استفاده ملی ( di-rj) و( di+rj) و اهمیت معیارها از روابط

اسلت کله    یه اثراتیکل گربیان( di+rj) جمعدرواقع . گردد
ر فاکتورهلا گرفتله   یر فاکتورها داده و از سلا یبه سا iعامل 
در کل  iت که عامل یاز اهم یادرجه( di+rj) یعنی، است

نیلز  ( di-rj) دهلد و یکنلد را نشلان مل   یمل  بلازی  سیستم

 معیارهلا  کلل  بله  iاست که فاکتور  یدهنده اثر خالص نشان
 کننلده  انیب، مثبت باشد( di-rj) اگر دیمتل تکنیکدر . دارد
 میان معیارهلا در  علّتعنوان  به iاست که عامل  موردن یا

عنلوان   به iعامل ، باشد یمنف( di-rj) شود و اگریم معرفی
 . شودیشناخته م میان معیارهادر  معلو 
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 دریافت و یا نفوذ اثرات معیارها. 9 جدول

 ی تحقیقمتایرها di رتبه ri رتبه di-ri رتبه تأثیرگذاری di+ri رتبه اهمیت

4 17/3 1 55/1 11 75/1 1 31/2 (A ) انداز و مأموریتچشم 

5 82/2 2 97/1 11 92/1 3 89/1  (B ) حاکمیت و اداره در دانشگاه 

7 72/2 3 54/1 9 19/1 4 63/1  (C ) یساختار و طرح سازمان 

11 11/2 5 19/1- 8 11/1 9 11/1 (D ) ای بودنی فرارشتها رشتهچند 

1 36/3 4 47/1 5 44/1 2 91/1  (E ) دانشگاه قدرت نفوذ 

8 69/2 6 12/1- 7 41/1 6 28/1  (F ) مدیریت ذینفعان دانشگاه 

11 54/2 9 772/1- 4 64/1 11 86/1 (G ) دانشگاهآموختگان  دانش 

3 18/3 11 774/1- 1 97/1 8 21/1 (H ) انتقا  دانش دانشگاه 

2 19/3 8 62/1- 2 91/1 5 28/1  (I ) ین مالیتأم، مرکز رُشد 

9 65/2 7 23/1- 6 44/1 7 21/1  (J ) در دانشگاه یالمللی ساز بین 

3 79/2 11 92/1- 3 85/1 11 93/1 (K ) آموزش کارآفرینانه 

 

نقشلة مکلانی روابلط علّلی عواملل      : سؤال دوم

توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین در دانشلگاه موردمطالعله   
 ؟ چگونه است

 یهلا تلوان عاملل  یمل ( di+rj) با توجه بله مقلدار  
این ب که هرچه ین ترتیبد. کرد یبندتیموردمطالعه را اولو

ار بلاالتر خواهلد بلود و    یل ت آن معیاولو، شتر باشدیبمقدار 

مکلانی روابلط   ترسلیم نقشله  . است یشتریت بیاهم یدارا
در واقع . آورده شده است 2علّت و معلولی در شکل شماره 

متایرهللای حاضللر در روی محللور مختصللات متایرهللای  
تاثیرگللذار و متایرهللای حاضللر در زیللر محللور مختصللات  

 .  رپذیر هستندمتایرهای تاثی

ترسیم نقشه مکانی معیارها. 5شکل 

 

 

 

انلداز و  چشلم  معیار، در میان معیارهای موردبررسی
معیللار معرفللی و  نیرگللذارتریتأثعنللوان  بلله( A) مأموریللت

بیشترین میزان تأثیرگذاری را به خود اختصاص داده اسلت  
عنللوان  بلله( K) آمللوزش کارآفرینانلله چنللین معیللارو هللم

و بیشترین میزان تأثیرپلذیری   انتخابتأثیرپذیرترین معیار 
بلر اسلاس میلزان اهمیلت     . را به خود اختصاص داده است

( E) دانشلگاه  قلدرت نفلوذ   توان گفت معیارمتایرها نیز می

 ای بلودن ی فرارشتها ترین معیار و معیار چندرشتهپراهمیت
(D ) این روابلط علّلی   ترین معیار در اهمیتعنوان کم بهنیز

تلوان بلر اسلاس هملان     از طرفی نیز می. اند شده مشخص
نمودار علّی روابلط  ، ستانه مورد تائیدآمقدار سرحد یا ارزش 

برای ترسیم بهتلر  ) میان معیارها را مشخص و ترسیم کرد
 (. عامل اهمیت ذکر نشده، نمودار
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 ( دارفقط روابط معنی) لّی میان معیارهاترسیم نقشه ع. 9شکل 

 گیریبحث و نتیجه
عنوان حلقه  ها و ماسسات آموزش عالی بهامروزه دانشگاه

ای و مهملی بلرای اقتصلاد منطقله     ونددهنلده یپواسط و 
هلا  چراکله آن ، شلوند توسعة اجتماعی در نظر گرفته ملی 

های جدید را و ایده ها یفنّاور، رشدعنوان مراکز طبیعی  به
نماینلد  ی جدید را ایجاد و ترویج میوکارها کسبو ؛ خلق

 رقابتی مزیت یک ایجاد به که هایقابلیت و منابع و انواع
، بلر ایلن اسلاس   . دهنلد  یمکنند را ارائه می کمک پایدار

های کارآفرین از اهمیت زیادی تحقیقات در مورد دانشگاه
صورت خاص و  به، در این تحقیق نیز. استبرخوردار شده 

با استفاده از رویکردی جدیلد کله تلاکنون در تحقیقلات     
از تکنیک ، مشاهده نشده است(، داخلی و خارجی) مشابه

جهلت تبیلین و   ( دیمتل) گیریآزمایش و ارزیابی تصمیم
، ارزیابی روابط علّی میان عوامل توسعه دانشگاه کارآفرین

هلای  ای از دانشلگاه عنوان نمونله  بهدر دانشگاه مازندران 
در ، گونه که اشاره شلد همان. است شده استفادهکارآفرین 

عنلوان   کله بله  (، 2112) این تحقیق نیز مد  جامع گیب
های عوامل توسعه ظرفیت دانشگاه یکی جدیدترین مد 

ملورد کلاربرد و آزملون قلرار     ، شلده اسلت   کارآفرین ارائه
 . گرفت

گیلری  ش و ارزیابی تصمیمهای تکنیک آزماییافته
برای تحقیق حاضر نشان داده است که از میان معیارهلای  

انداز و مأموریت دانشلگاه بیشلترین   معیار چشم، شده یمعرف
ترین تلأثیر  تأثیر و معیار آموزش کارآفرینانه در دانشگاه کم

از طرفی نیز با توجه به میلزان  . اندرا بر سایر معیارها داشته
دانشگاه  قدرت نفوذباید بیان کرد که معیار اهمیت معیارها 

ای ای فرارشلته  تلرین معیلار و معیلار چنلد رشلته     پراهمیت
شلده   ترین معیار در میان معیارهای ارائهاهمیتدانشگاه کم

با توجه به نظر خبرگان و متخصصلین دانشلگاه مازنلدران    
 . اندشده نشان داده

یر های تحقیق حاضلر بلا سلا   در مورد مقایسه یافته
باید اشلاره  ، شده در بستر دانشگاه کارآفرین تحقیقات انجام

از حیلث  ) کرد که تاکنون پژوهشی مشلابه تحقیلق حاضلر   
در ( ی متقابلل معیارهلا  روابلط علّل  روش تحقیق و بررسلی  

یعنلی  ) تحقیقات داخلی و خارجی صلورت نپذیرفتله اسلت   
صورت مستقیم  های تحقیق بهتوان بیان کرد که یافتهنمی

های پیشلین  حد ماید و یا در جهت رد نتایج پژوهشتا چه 
توان معیارهای موردبررسی تحقیق حاضر را ولی می(. است

در تحقیقلات گذشلته    مورداسلتفاده با برخلی از معیارهلای   
 . مقایسه کرد
تحقیقات اوربانو و  مانند بهواقع این پژوهش نیز  در
یلا   حکومت، ی ساختار سازمانیها مالفهاز (، 2113) گوئررو

 چون تحقیقات اسلپورن از طرفی نیز هم، حاکمیت سازمان
رهبللری و ؛ حکومللت؛ تیللمأموراز متایرهللای (، 2111)

به بیانی نیلز ایلن   . فرهنگ در دانشگاه استفاده نموده است
 آگونللگ و جانللگ، همللراه بلا تحقیقللات راثرملل  ، تحقیلق 

هلای  سیاسلت ؛ یی چون سیاست دانشلگاه رهایمتا(، 2117)
(، 2112) نللد تحقیقللات گللوئررو و اوربللانومانعمللومی و بلله

و (؛ دولتلی ) سلاختار حکلومتی  ؛ ی ساختار سازمانیها مالفه
ی و آزملون  موردبررساقدامات پشتیبانی برای مراکز رشد را 

 . قرار داده است
ن یاز بهتللر یکللیعنللوان  بلله ینیامللروزه کللارآفر

 یتوسعة رُشد اقتصلاد  یبرا یتوسعة اقتصاد یهایاستراتژ
 یهلا شیکشور در مواجهله بلا گلرا    یریپذرقابتت یو تقو
ن یدانشلگاه کلارآفر  . شودیسته مینگر یسازیجهان ندهیفزا

اسلت کله    ییهلا و معلرف دانشلگاه  ، نیز مفهلومی جلذاب  
 منظلور  بله را  یسلودمند  یهلا طیفرهنلگ و محل  ، فرصت
آموختگلان  ان و دانشیدانشجو ینیرش کارآفریب و پذیترغ

های مناسبی تواند زمینهن میکه توجه به آ. آوردیفراهم م
از طرفلی نیلز در ایلن    . را برای توسعه جوامع فراهم نمایلد 

 قلدرت نفلوذ  تحقیق با توجه به اهمیت بسیار باالی مالفه 
نیز  یردولتیغدانشگاه از منابع شود تا پیشنهاد می، دانشگاه
نسلبت اسلتفاده از منلابع تلأمین ملالی      ، برداری نمایدبهره

در رابطه با ، الی دولتی را ارتقاء بخشدخصوصی به تأمین م



 1394 چهارم. زمستانشماره ، سا  دوم، شناسیفصلنامه مدیریت اطالعات و دانش 55

های علمی و آموزشلی اختیلار الزم را   به گروه، تأمین مالی
 یعلم یها ئتیهران یتفویض کند و رؤسای دانشگاه و مد

ش درآمد مشارکت فعالی داشلته  یو افزا ین مالیباید در تأم
ی دانش و دستاوردهای علمی و ساز یتجار لهیوس به) باشند

 (. تحقیقاتی
هللای رایللج  هللای مأموریللت و اسللتراتژی بیانیلله

 رندهیدربرگ، ها در سراسر دنیابسیاری از دانشگاه افتهیانتشار
بلا توجله   . است« کارآفرینی»یا « گذاریسرمایه»های واژه
مأموریت و اسلتراتژی  ، اندازبُعد چشم ی باالیرگذاریتأث به

د ایجلا ی، گلذار هیباید سلرما ، بر متایرهای تحقیق دانشگاه
تباد  و انتقا  دانش ، متفکرانه از دانش استفاده، وکار کسب

کمک بله توسلعة   ی، نینوآوری و کارآفر، قاتیو توسعة تحق
اسللتفاده از ، انللد شللده واقللعای کلله در آن و منطقلله یمحللل

تمرکللز بللر مسللائل و  ، ایدرآمللدهای عمللومی و شللهریه 
جایگلاه دانشلگاه در   و ارتقلای  ، های موجود جامعله فرصت
 یمرکلز  یهلا یعنلوان مأموریلت و اسلتراتژ    را بله  جامعه

 . داد قرار موردتوجهدانشگاه 
نحلوی  اندیشلد کله بله   دانشگاه باید سیاستی را بی

هلای تحلت   شرکت( R&D) های توسعه و تحقیقفعالیت
ها را زیر کنتر  خلود قلرار دهلد و    پوشش را حمایت و آن

کارآفرینان را در جهت تولید محصوالت نلوین تحریلک و   
و میللدان رشللد را بللرای ایللن افللراد خللالق و ، بهللاء دهللد

 . کارآفرین باز و توسعه دهد
که خود در ایجاد ، تشویق و حمایت اساتید باتجربه

وکار نقش داشته و با تکیه به اصو  علمی و مدیریت کسب
و اسلتفاده از آنلان بله    ، اندهای هم دست یافتهبه موفقیت

-وکار هم میکسب های کارآفرینیعنوان مدرسان آموزش

چنلین  هم؛ تواند منجر به توسعه کارآفرینی دانشگاهی شود
های آموزشی تشویق دانشجویان جهت شرکت در این دوره

با استفاده از الگوهای موفلق کلارآفرینی بسلیار پراهمیلت     
 . است

اندیشد کله پتانسلیل و   دانشگاه باید سیاستی را بی
کلارآفرینی و  هلای آموزشلی و مهلارتی    نیاز بلرای برنامله  

گذاری را در کل دانشگاه شناسائی شلده و آن را در  سرمایه
های علمی و آموزشی درونی کلرده و گسلترش   همة گروه

 . دهد
در پایللان نیللز بایللد اشللاره کللرد کلله گسللتردگی و 

هلای متعلدد   زمینه، های موضوع دانشگاه کارآفرینجذابیت
رو  یلن ازا. تحقیقاتی را پیش روی محققان قلرار داده اسلت  

برای  موضوعات زیر، برای تبیین ظرفیت دانشگاه کارآفرین
 : گرددتحقیقات آتی پیشنهاد می

میان ( علّت و معلولی) بندی تأثیر و روابط اولویت. 1
عوامل توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین بلر اسلاس ملد     

. های دیگرتر در دانشگاههای کاملتحقیق حاضر و یا مد 
هلای  شبکه، ANP: های تحلیلیروشاستفاده از سایر . 2

تبیین عوامل ماثر بلر  . 3. هاعصبی و فازی در تحلیل داده
 های کیفیکارآفرین با کاربرد روشتوسعة ظرفیت دانشگاه

، تلوان های آملاری نیلز ملی   استفاده از روش. 4(. مصاحبه)
 . متفاوت برای تحقیقات آینده باشد راهبردی
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