فصلنامه آموزش مهندسی ایران ،سال بیستم ،شماره 79پاییز  ، 1397صص1381138 .

ارائه مدل شاخصهای مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین
با کاربرد روشهای مدل تصمیمگیری چند معیاره فازی
حسین صمدی میارکالئی  ،1حمزه صمدی میارکالئی

2

(دریافت مقاله( ،)1397/6/25 :پذیرش مقاله)1397/11/7 :
DOI: 10.22047/ijee.2019.149017.1579

چکیده :امروزه اقتصاد کشورهای پیشرفته بیش از همه وابسته به تولید ،انتشار و استفاده از دانش است.
ً
در این شرایط ،مؤسسات آموزش عالی بهعنوان نهادهای تولید و انتشار دانش ،دیگر صرفا آموزش و پژوهش
تلقی نمیشوند ،و انتظار میرود که این مؤسسات نقش فعالتری در تولید اقتصاد ملی و منطقهای از
طریق کارآفرینی داشته باشند .هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی از شاخصهای مؤثر بر توسعه دانشگاه
کارآفرین و رتبهبندی آنها با کاربرد روشهای فازی در دانشگاههای استان مازندران است ..تحقیق حاضر از
لحاظ هدف ،کاربردی و از منظر گردآوری اطالعات و دادهها از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری
پژوهش متشکل از استادان و خبرگان دانشگاهی و افراد خبره حاضر در مرا کز رشد دانشگاههای مازندران
در سال  1394بودهاند که به روش هدفمند انتخاب شدند .همچنین از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه
برای جمعآوری دادههای موردنیاز استفاده شده است .از طرفی نیز برای تحلیل دادهها از رویکردهای
دلفی فازی ( )FDMو فرایند سلسلهمراتبی فازی ( ،)FAHPاستفاده شد .یافتههای روش دلفی فازی10 ،
عامل اساسی را بر توسعه دانشگاه کارآفرین آشکار کرد ،نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که از
میان شاخصهای مورد بررسی ،شاخص چشمانداز ،مأموریت راهبرد در دانشگاه بیشترین وزن و اهمیت،
همچنین شاخص ساختار و طر حسازمانی در دانشگاه کمترین رتبه و امتیاز را به خود اختصاص دادهاند.
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1.1مقدمه
امروزه نوآوری تنها موتور رقابتپذیری بلندمدت اسـت که عنصری ضروری در افزایش کارایی عوامل تولید
محسـوب میشـود .عالوهبرایـن ،ا کنـون نـوآوری عاملـی بهبودبخـش در اقتصـاد دانشـی مطـرح شـده اسـت،
امـا درک سـنتی از فراینـد نـوآوری در حـال تغییـر اسـت؛ زیـرا الگوهـای خطـی کارایـی خـود را در تبییـن نـوآوری
از دسـت دادهانـد و ایـن فراینـد بهعنـوان سیسـتم و شـبکهای متشـکل از ابعـاد و عناصـر گونا گـون مطـرح
شـده اسـت .بـر اسـاس مطالعـات جدیـد در ایـن حـوزه ،همـکاری بین سـه بخش صنعـت ،دانشـگاه و دولت،
در ارتقـای سیسـتم ملـی و محلـی نـوآوری ضـرورت دارد (بهـزادی و همـکاران .)1393 ،درگذشـته اشـتغال
دولتـی تنهـا خروجـی اصلـی بـرای دانشآموختههـا بـود و ارتبـاط قـوی میـان مـدارک تحصیلـی و مشـاغل
وجـود داشـت .افزایـش تعـداد دانشآموختههـا ،وضعیـت کنونـی آمـوزش عالـی و نیـاز بـه ارائـه مهارتهـای
الزم بـرای یـک اقتصـاد مبتنـی بـر فنـاوری بـاال ،دانشـگاهها را مجبـور بـه مقابله بـا این مشـکل و جلب رضایت
خواسـتههای مهم بخش خصوصی کرد ،تنها خروجی در دسـترس برای این مشـکل ،کارآفرینی و دانشـگاه
کارآفرین بوده اسـت ( .)Lazzeretti & Tavoletti, 2005ظهور دانشـگاه کارآفرین درواقع پاسـخی به اهمیت
روزافـزون دانـش در نظـام ملـی و منطقـهای نـوآوری و ادرا ک جدیـد از دانشـگاه اسـت؛ یعنـی نهـادی کـه
عامـل انتقـال دانـش و فنـاوری و منبـع اختراعـات خالقانـه بـه شـمار مـیرود ،و ازلحـاظ اقتصـادی باصرفـه
اسـت .در دو دهـه اخیـر ،دولتهـا در سراسـر دنیـا علیرغـم تفـاوت نظامهـای دانشـگاهی و صنعتـی ،بـه ایـن
ظرفیـت دانشـگاهها ازنظـر منبعـی بـرای ارتقای محیط ملی نـوآوری نگریسـتهاند (.)Etzkowitz et al., 2000
دانشـگاهها دارای کارکردهـای متنوعـی و متعـددی هسـتند کـه از آن جملـه میتـوان بـه بازتولید ،سـازگاری و
تولیـد اشـاره دارد (گودرزونـد چگینی.)1397 ،
درواقـع ،دانشـگاه کارآفریـن بـه دانشـگاهی گفتـه میشـود کـه بـرای تجاریسـازی نتایـج تحقیقـات
خـود ،بنـگاه اقتصـادی  -دانشـگاهی ایجـاد کننـد .برایناسـاس ،صفـت کارآفریـن بـه دانشـگاههایی نسـبت
داده میشـود کـه دامنـه وسـیعی از زیرسـاختهای جدیـد را بـرای تقویـت کارآفرینـی در میـان دانشـجویان
و اعضـای هیأتعلمـی بـر عهـده دارنـد .نظامهـای دانشـگاهی بهمنظـور فراهـم آوردن بسـترهای الزم در
جهـت اجـرای هـدف و برنامههـای مربـوط بـه کارآفرینـی و نیـز همسـویی هرچهبیشـتر بـا فراینـد توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی و فناورانـه بومـی ،منطقـهای و حتـی بینالمللـی تغییـر بسـیاری یافتهانـد (صمـدی
میارکالئـی و صمـدی میارکالئـی .)1394 ،در طـول  30سـال گذشـته ،افزایـش عالقـه روبهرشـدی بـه سـمت
کارآفرینـی دانشـگاهی وجـود داشـته اسـت؛ یعنـی دخالـت مسـتقیم از دانشـمندان دانشـگاهی بـه توسـعه
و تجاریسـازی تحقیقـات خـود .برخـی از محققـان بـر ایـن باورنـد کـه دخالـت دانشـمندان دانشـگاهی در
فعالیتهـای تجـاری راهحـل برخـی نواقـص در انتقـال دانـش و انگیـزه محققـان بـه انجـام پروژههـا بـا ارتبـاط
اقتصـادی و اجتماعـی بیشـتر اسـت ( .)Lacetera, 2009در حـال حاضـر ،نیـز طر حهـا و برنامههـای متفاوتـی
بـرای پشـتیبانی از توسـعه کارآفرینـی دانشـگاهی و تجاریسـازی تحقیقـات در داخـل کشـور اجرایـی شـده
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اسـت ،امـا نتایـج مطالعـات اخیـر بیانگـر نامناسـب بـودن وضعیـت کارآفرینـی دانشـگاهی در دانشـگاههای
کشـور اسـت کـه ایـن امـر ضـرورت مطالعـات عمیقتـر در ایـن زمینـه را نشـان میدهـد (صمدیمیارکالئـی و
همـکاران.)1393 ،
کارآفرینـی در چنـد دهـه اخیـر توجـه بسـیاری از پژوهشـگران و سیاسـتگذاران را بـه خـود جلب کرده اسـت.
یکـی از دالیـل اصلـی تمرکـز بـر کارآفرینـی ،نیـاز فزاینـده جوامـع بـرای بهرهگیـری از افـراد خلاق اسـت کـه از طـرح
ایدههـای نویـن و تبدیـل آن بـه فعالیتهـای سـودبخش کمـک بگیرنـد ،تـا رونـد توسـعه اقتصـادی را تسـریع
کنند .در کشورهایی که توجه به کارآفرینی کمتر است ،میزان بیکاری افزایش یافته و در مقابل توسعه علمی
ً
و صنعتـی رو بـه کاهـش بـوده اسـت (کشـاورزی .)1393 ،کارآفرینـی اساسـا رفتـاری فـردی اسـت کـه بـا هـدف
بهرهبـرداری از فرصتهـا انجـام میشـود ( .)Guerrero et al., 2018کارآفرینـی بهعنـوان یـک محـرک کلیـدی
برای رشـد اقتصادی ،توسـعه و نوآوری در نظر گرفته میشـود .یک جامعه کارآفرین زمانی به تولید میپردازد
کـه در آن اعضـا قـادر بـه شناسـایی و اسـتفاده از فرصتهـای اقتصـادی باشـند و همچنیـن دانشـی را جهـت
ارتقای پدیده جدید کارآفرینی داشته باشند که تا پیشازآن مشاهده نشده بود (.)Acs & Audretsch,1991
ً
کارآفرینـی عمدتـا بـه سـه شـکل بیان میشـود .1 :کارآفرینی مسـتقل (فـردی) :یعنی فردی که مسـئولیت
اولیـه وی جمـعآوری منابـع الزم بـرای شـروع کسـبوکار اسـت؛ یـا کسـی کـه منابـع الزم بـرای شـروع یـا رشـد
کسـبوکاری را بسـیج میکنـد و تمرکـز او بـرای نـوآوری و توسـعه فراینـد ،محصـول یـا خدمـات جدیـد اسـت.
 .2کارآفرینـی اجتماعـی :زمینـه نوظهـوری اسـت کـه بهویـژه در میـان سـازمانهای غیرانتفاعـی رایـج شـده و
فعالیتهـای اجتماعـی مخاطرهآمیـز ،کسـبوکار بـا هـدف اجتماعی و فعالیـت مخاطرهآمیز در زمینه توسـعه
اجتماعـی را شـامل میشـود .3 .کارآفرینـی سـازمانی :کسـی کـه تحـت حمایـت یـک شـرکت محصـوالت،
فعالیتهـا و فناوریهـای جدیـد را کشـف میکنـد و به بهرهبرداری میرسـاند (صمدیمیارکالئی و همکاران،
1394؛ صمدیمیارکالئـی و صمدیمیارکالئـی1394 ،ب) .رویکـرد کارآفرینمحـور نیـز رویکـردی اسـت کـه بـر
نـوآوری بـازار و محصـول ،و پروژههـای خطرپذیـر تأ کیـد داشـته و بـا تمایل به پیشـگامی در نـوآوری ،به دنبال
کسـب برتـری بـر رقباسـت (صمدیمیارکالئـی و همـکاران1393 ،ب) و (.)Miller, 1983
امروزه نقش دانشگاه در جامعه و اقتصاد بهشکل عجیبی در حال تغییر است .اولین انقالب علمی که در
اواخر قرن نوزدهم آغاز شد ،کار تحقیقاتی را به مأموریت سنتی تدریس اضافه کرد .امروزه ،ا کثر دانشگاهها
در معـرض یـک انقلاب دوم قـرار دارنـد ،کـه ایـن مـورد مأموریـت سـوم را بـرای کمـک بـه توسـعه اقتصـادی
دربرمیگیرنـد ( .)Sá et al., 2018برایـن اسـاس ،دانشـگاههایی کـه دارای مأموریـت سـوم باشـند و گروههـای
تحقیقاتی که بهعنوان شبهبنگاه عمل میکنند ،دانشگاههای کارآفرین نامیده میشوند .در دانشگاههای
اروپایـی در ابتـدا یـک تحـول سـاختاری از مأموریـت آمـوزش و پژوهـش سـنتی بـه یـک وظیفـه سـوم یعنـی
تجاریسـازی دانـش جدیـد بـرای توسـعه اقتصـادی ایجـاد شـد (.)Etzkowitz et al., 2000; Arnaut, 2010
کالرک ( )2001معتقـد اسـت کـه ا گـر دانشـگاهها در فـرم سـنتی باقی بماننـد ،ناهماهنگی درحالرشـدی میان
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مطالبـات از دانشـگاهها و ظرفیـت دانشـگاهها در وا کنـش بـه ایـن مطالبـات ایجاد خواهد شـد.
اصطلاح دانشـگاه کارآفریـن توسـط اتزکوایتـز 1بـرای توصیـف نقـش و ماهیـت انتقـادی
دانشـگاهها در توسـعه اقتصـاد منطقـهای ابـداع شـد .در بیشـتر تحقیقـات انجامشـده در حـوزه
کارآفرینـی دانشـگاهی ،دانشـگاه امآیتـی 2بهعنـوان یـک نمونـه موفـق بـرای آن مطـرح شـده اسـت
(.)O’Shea et al., 2007; O’Shea et al., 2005; Yusof & Jain, 2010; O’Shea et al., 2004
کارآفرینـی دانشـگاهی بـه معنـی مشـارکت دانشـگاهها در توسـعه اقتصـادی اسـت و بهطـور جامـع
میتـوان آن را تنظیـم فعالیتهـای عملیـات و عناصـر دانشـگاهی اعـم از دانشـجویان ،اسـتادان،
و مسـئوالن دانشـکده بهنحویکـه در طـی مراحـل نـوآوری و رقابتـی شـدن اقتصـاد محلـی در
بازارهـای ملـی و جهانـی و افزایـش سـرمایههایاجتماعی آن کشـور شـرکت کننـد ،دانسـت.
اغلـب کارآفرینـی دانشـگاهی را درگیـری مسـتقیم دانشـگاهیان در تجاریسـازی تحقیقاتشـان
میدانند (صمدیمیارکالئی.)1392 ،
تا کنـون چندیـن تعریـف از دانشـگاه کارآفریـن توسـط محققـان ارائه و بیان شـده اسـت .ولـی بااینحال،
مشـاهده میشـود کـه تعریـف دقیقـی از دانشـگاه کارآفریـن وجـود نـدارد ( .)Yusof & Jain, 2010مقولـه
کارآفرینـی دانشـگاهی حوزههـای گسـترده و سـطوح مختلـف آن ،ازجملـه محیـط دانشـگاه ،سـاختار و
چگونگـی بهرهگیـری از دانـش و فنـاوری را بـرای تجاریسـازی دربرمیگیـرد و میتوانـد از جنبههـای
مختلـف ماننـد کارآفرینـی سـازمانی ،کارآفرینـی شـرکتی ،شـرکتهای مشـتقه دانشـگاهی مـورد بررسـی قـرار
گیـرد .درواقـع کارآفرینـی دانشـگاهی یکـی از حوزههایـی اسـت کـه بـه کمـک سـایر حوزههـا؛ بـرای مثـال
اعطـای مجوزهـا ،بودجههـای تحقیقاتـی ،دانـش نـاب و تحـرک نیـروی کار ،نتایـج مطالعـات دانشـگاهی را
بـه کاال و خدمـات تجـاری تبدیـل میکنـد (صمدیمیارکالئـی و صمدیمیارکالئـی .)1393 ،دانشـگاههای
کارآفریـن علاوه بــر نیــاز بــه تبدیــل شــدن بــه سـازمان کارآفریـن ،نیـاز دارنـد تـا اعضـای خـود را بـه کارآفرینـان
بالقـوه تبدیـل کننـد؛ کــه اثــر متقابــل آنهـا بــا محیــط نیــاز بــه پیــروی از الگـوهــای کـارآفـرینــی دارد.
)(Guerrero & Urbano, 2012; Urbano & Guerrero, 2013

ً
اخیـرا ارتباطهـای قـوی بیـن دانشـگاهها ،دولـت و صنعـت ،بهعنـوان یکـی از مزیتهـای رقابتـی و رشـد

اقتصـادی شـناخته شـده اسـت .بـا ایـن حـال ،بهعنـوان یـک نتیجـه از تحـوالت در علـوم ،ماهیـت مشـترک
و چندرشـتهای پژوهشهـای مـرزی ،معرفـی قانـون بـای  -دال ،3کاهـش بودجـه دولتـی و تغییـر انتظـارات
و تقاضاهـای کسـبوکار و جامعـه ،دانشـگاهها بـا چالشهـای بیسـابقهای مواجـه شـدهاند .ایـن اهـداف
نقـش ،سـازماندهی و دامنـه حرکـت آنهـا را مـورد پرسـش قـرار داده اسـت (.)Clauss et al., 2018
2- MIT University

1- Etzkawitz

 -3بــای  -دال ( )Bayh-Dole Actنــام قانونــی در ایــاالت متحــده اســت کــه بــه جهــت بهبــود و توســعه بیشــتر تجــاری ســازی دانــش و اختراعــات ،بــه
دانشــگاه و مرا کــزی کــه از محــل اعتبــارات دولتــی اختراعاتــی را ثبــت کردهانــد ،اجــازه میدهــد کــه مالکیــت و کنتــرل انحصــاری اختــراع را بــرای خــود
محفــوظ دارنــد.
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دانشـگاه کارآفریـن دو وظیفـه اساسـی دارد .1 :بایـد کارآفرینـان آینـده را آمـوزش دهـد تـا کسـبوکارهایی
را ایجـاد کنـد و همچنیـن روحیـه کارآفرینانـه را در دانشـجویان توسـعه دهـد .2 .خـود کارآفرینانـه عمـل کنـد،
مرا کـز رشـد و کسـبوکارها را سـازمان دهـد ،پـارک علـم و فنـاوری و مـواردی نظیـر آن ایجاد کند ،دانشـجویان
را در ایـن سـازمانها درگیـر کنـد و بـه کمـک آنهـا دانشـجویان و دانشآموختـگان را در ایجـاد کسـبوکار یـاری
کـرده و باالخـره اینکـه بتوانـد ازنظـر مالـی اسـتقالل پیـدا کند (صمـدی و همـکاران.)1394 ،
محققـان پـس از بررسـی و تبییـن پژوهشهـای پیشـین کارآفرینـی دانشـگاهی و ادبیات آنها ،هشـت نوع
خـاص از کارآفرینـی دانشـگاهی را شناسـایی کردهاند:
جدول  :1فعالیتهای کارآفرینی دانشگاهی ()Klofsten & Jones-Evans, 2000

فعالیت

شرح و توصیف

پروژههای علمی مقیاس بزرگ

انجام طر حهای پژوهشی خارجی با تأمین مالی بزرگ ،یا از طریق کمکهای مالی عمومی و
منابع صنعتی

قرارداد پژوهشی

انجام پروژههای تحقیقاتی خاص با سیستم دانشگاه برای سازمانهای خارجی

مشاوره

فروش تخصص علمی یا فناورانه شخصی برای حل یک مشکل خاص

اختراعات /صدور مجوز

بهرهبرداری از اختراع ثبتشده یا مجوزهای صنعتی از نتایج تحقیقات

شرکتهای زایشی

تشکیل شرکت یا سازمان جدید برای بهرهبرداری از نتایج تحقیقات دانشگاه

آموزش خارجی

ارائه دورههای کوتاهمدت به کارکنان غیردانشگاهی /دانشآموزان و سازمانهای خارجی

فروش

فروش تجاری از محصوالت توسعهیافته در دانشگاه

آزمون

ارائه آزمون و درجهبندی امکانات برای افراد غیردانشگاهی و خارجی سازمان

پـس از گـذری بـر ادبیـات نظـری پژوهـش ،بایـد اشـاره کـرد که تا کنـون مدلهـا و الگوهـای مختلفی برای
کارآفرینـی دانشـگاهی و دانشـگاه کارآفریـن ارائـه شـده اسـت .حـال در ایـن مجـال نیـز بـه برخـی از الگوهـای
ارائهشـده در بسـتر دانشـگاه کارآفریـن اشـاره میشـود.
گیـب )2012( 1در مقالـهای زمینههـای اصلـی توسـعه دانشـگاه کارآفریـن را فهرسـت کـرده کـه عبارتانـد
از .1:چشـمانداز ،مأموریـت و راهبـردی؛  .2حا کمیـت و اداره دانشـگاه؛  .3سـاختار و طـرح سـازمانی؛
.4سـازماندهی دانـش (چندرشـتهای ،میانرشـتهای و فرارشـتهای)؛  .5قـدرت نفـوذ و اسـتفاده از منابـع
مالـی عمومـی و خصوصـی؛  .6مدیریـت ذینفعـان و ارزشهـای جامعـه؛  .7دانشآموختـگان؛  .8انتقـال،
تبـادل و حمایـت از دانـش؛  .9مرکـز رشـد ،تأمیـن مالـی سـرمایهگذاریها در شـرکتهای مشـتق از دانشـگاه؛
 .10بینالمللیسـازی آمـوزش عالـی و  .11آمـوزش کارآفرینانـه و آمـوزش سـرمایهگذاری (.)Gibb, 2012
1- Gibb
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مهـدوی مـزده و همـکاران ( )2013در پژوهشهـای خـود مـوارد زیـر را بهعنـوان عوامـل توسـعه دانشـگاه
کارآفریـن لحـاظ کردنـد :ارتبـاط بـا صنعـت و نهادهـای مدیریتـی ،امکانـات و تجهیـزات ،آشـنایی اعضـای
هیأتعلمـی بـا کارآفرینـی ،دورههـای آمـوزش کارآفرینـی ،محتـوای درسهـای دانشـگاهی ،راهبرد دانشـگاه،
فعالیتهـای صنفـی و فوقبرنامـه ،فعالیـت جامعـه دانشآموختـگان ،همایشهـای علمـی و ترویجـی
کارآفرینـی و نشـریات مرتبـط بـا کارآفرینـی.
کالریس 1و همکاران ( ،)2011شش عمل را بر توسعه دانشگاه کارآفرین مؤثر دانستند :ظرفیت کارآفرینی
دانشـگاه ،تجربـه کارآفرینـی دانشـگاه ،اسـتادان دانشـگاه ،دفاتـر انتقـال ّفنـاوری ،گرایـش بـه کارآفرینـی و
محیـط اجتماعـی.
گوئـررو و اوربانـو ( ،)2012در تحقیقـات خـود عوامـل متعـددی را در الگـوی خـود لحاظ کردنـد :کارآفرینی
2

سـازمانی و سـاختار حکومـت ،حمایـت از کارآفرینـی ،آمـوزش کارآفرینـی ،سیسـتمهای پـاداش ،روشهـای
آمـوزش کارآفرینـی ،رفتـار اجتماعهـای دانشـگاهی بـه سـوی کارآفرینـی ،تولیـد مشـاغل ،نشـر مقالههـای
علمـی ،انتقـال دانـش (صـدور مجـوز ،شـرکتهای زایشـی ،حـق امتیـاز) ،همـکاری منطقـهای و توسـعه
اجتماعـی ،تنظیـم آئیننامـه بـرای خلـق یـک کسـبوکار مخاطرهآمیـز ،حمایـت از انتقـال دانـش ،حمایـت
از فـراز و فرودهـا ،حمایتهـای غیـر اقتصـادی ،پارکهـای علمـی ،دورههـای کارآفرینـی بـرای دانشـجویان،
دورههـای کارآفرینـی بـرای دانشـگاهیان ،منابـع تجـاری ،منابـع فیزیکـی ،منابـع مالـی و منابـع انسـانی.
کیربـای ،)2006( 3پنـج عامـل :حمایـت و تشـویقهای سـازمانی ،ایجـاد یـک شـخصیت حقوقـی ،پیادهسـازی
ارتباطات ،شناسـایی و پاداش سـازمانی و ترویج کارآفرینی را بر توسـعه دانشـگاه کارآفرین مؤثر دانسـتند .در
پژوهشـی دیگر روثرمل 4و همکاران ( )2007فرهنگ ،سیاسـت حکومتی ،فناوری ،تجربه دانشـگاه ،وضعیت
صنعـت ،اسـتادان دانشـگاه و خطیومشـی دانشـگاه را هـم در مـدل مفهومـی توسـعه دانشـگاه کارآفریـن
لحـاظ کردنـد.
اوشـی 5و همـکاران ( )2007و ( )2005منابـع رسـمی و سـازمانی ،سـرمایه انسـانی ،منابـع مالـی ،منابـع
تجـاری ،منابـع سـازمان ،رهبـری دانشـگاه ،مأموریـت دانشـگاه ،اهـداف دانشـگاه ،تاریـخ و سنــن ملــی،
انگیزههـای کارآفرینـی ،دورههـای آموزشـی ،شـبکههای ارتباطـی فکـری ،فنـاوری ،امتیـاز تولیـد و اختـراع،
ایجـاد مرا کـز رشـد ،توسـعه برنامههـای کارآفرینـی ،کیفیـت اسـتادان ،انتقـال دانـش ،منابـع و کارشناسـان،
فرهنـگ دانشـگاه ،سیاسـت دانشـگاه ،سیسـتم پـاداش و بنـای منطقـه و محیـط را در توسـعه دانشـگاه
کارآفریـن بـا تمرکـز بـر دانشـگاه امآیتـی مؤثـر دانسـتهاند.
ایـن پژوهـش سـعی دارد بـا در نظـر گرفتـن نتایـج سـایر پژوهشهـا ،بـه ارائـه مدلـی از شـاخصهای
مؤثـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن بـا کاربـرد روشهـای دلفـی فـازی و فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی
3- Kirby

2- Guerrero & Urbano
5- O’Shea

1- Clarysse
4- Rothaermel
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در دانشـگاههای اسـتان مازنـدران بهعنـوان شـاهدی تجربـی از دانشـگاههای نسـل سـوم بپـردازد .برایـن
اسـاس ،ماهیـت سـاختاری ایـن مقالـه بـه ایـن صـورت اسـت .1 :بررسـی و معرفـی چارچـوب مفهومـی از
کارآفرینـی دانشـگاهی و دانشـگاه کارآفریـن؛  .2بررسـی پیشـینههای تجربـی از دانشـگاه کارآفریـن و اسـتخراج
معیارهـا؛  .3توصیـف روش طراحیشـده بـرای ارائـه الگـوی توسـعه دانشـگاه کارآفریـن .و  .4تشـریح نتایـج،
بحـث و ارائـه نتیجهگیـری و برخـی از پیشـنهادها .بعـد از بیـان ادبیـات ،پیشـینه تجربـی و باتوجهبـه هـدف
تحقیـق پرسـشهای پژوهـش اینگونـه ارائـه میشـوند:
 .1شاخصهای اساسی مؤثر بر توسعه دانشگاه کارآفرین کداماند؟
 .2رتبهبندی شاخصهای اساسی مؤثر بر توسعة دانشگاه کارآفرین چگونه است؟
2.2روش پژوهش
روش بهکارگیریشـده در تحقیـق حاضـر براسـاس هـدف کاربـردی اسـت و براسـاس نحـوه گـردآوری دادههـا
توصیفـی  -پیمایشـی اسـت .در ایـن پژوهـش هـدف کاربـرد رویکردهـای دلفـی فـازی و فراینـد تحلیـل
سلسـلهمراتبی فـازی بـرای طراحـی مـدل و رتبهبنـدی عوامـل اثرگـذار بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن در
دانشـگاههای اسـتان مازنـدران اسـت .برایناسـاس ،دو کار اساسـی بایـد صـورت پذیـرد .ابتـدا شناسـایی
و انتخـاب شـاخصهای اثرگـذار بـر دانشـگاه کارآفریـن و آنـگاه رتبهبنـدی شـاخصهای کلیـدی مؤثـر بـر
دانشـگاه کارآفریـن .بدیـن منظـور بـا بررسـی ادبیـات موضـوع و مصاحبـه بـا خبـرگان دانشـگاه کارآفریـن،
شـاخصهای اثرگـذار بـر دانشـگاه کارآفریـن انتخـاب شـده و توسـط خبـرگان اشارهشـده مـورد پاالیـش قـرار
گرفـت تـا شـاخصهای کلیـدی آشـکار شـوند .آنـگاه بـا اسـتفاده از تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی رتبهبنـدی
شـاخصها صـورت پذیرفـت.
مراحـل انجـام ایـن پژوهـش بـرای تبییـن و شناسـایی شـاخصها و رتبهبنـدی آنهـا بـه صـورت زیـر
است:
zمطالعات مربوط به شناخت مبانی نظری پژوهش؛
zمطالعه مدلهای موجود در زمینه دانشگاه کارآفرین؛
zتهیه فهرستی از شاخصهای موجود در زمینه دانشگاه کارآفرین و تهیه پرسشنامه دلفی فازی؛
zمصاحبه و تکمیل پرسشنامههای دلفی فازی برای تعیین شاخصهای اثرگذار؛
zتعیین شاخصهای اثرگذار بر دانشگاه کارآفرین و تهیه پرسشنامههای مقایسات زوجی؛
zرتبهبنـدی شـاخصهای کلیـدی مؤثـر بـر دانشـگاه کارآفریـن براسـاس فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی
فازی.
جامعـه آمـاری تحقیـق حاضـر اسـتادان و خبـرگان دانشـگاهی در زمینـه دانشـگاه کارآفریـن در اسـتان
مازنـدران بودهانـد (دانشـگاههای مازنـدران ،صنعتـی نوشـیروانی ،علوم پزشـکی بابل ،علوم پزشـکی سـاری،
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و علـوم کشـاورزی سـاری) .بدیـن منظـور ابتـدا فهرسـتی از ایـن خبـرگان تهیه شـد ،و براسـاس روش هدفمند
 12نفـر از آنهـا انتخـاب شـدند .از معیارهـای اصلـی ایـن انتخـاب میتـوان بـه داشـتن تجربـهکاری بیـش از پنج
سـال در دانشـگاه ،قـرار داشـتن در پسـتهای مدیریتـی ،داشـتن تحصیلات در ارتبـاط بـا مدیریـت ،صنعـت
و تجاریسـازی دسـتاوردهای آن ،و در نهایـت ابـراز عالقهمنـدی بـه در اختیـار قـرار دادن ایـن اطالعـات
نـام بـرد .از طرفـی نیـز عمدهتریـن ابـزار جمـعآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق پرسـشنامه بـوده اسـت .ایـن
پرسـشنامهها در مرحلـه اول (پرسـشنامه نهایـی دلفـی فـازی) بهمنظـور شناسـایی شـاخصهای کلیـدی
مؤثر بر دانشـگاه کارآفرین طراحی شـد ،که از آن  10شـاخص کلیدی شناسـایی ،و براین اسـاس پرسـشنامه
دوم ،یعنـی پرسـشنامه مقایسـههای زوجـی طراحـی شـد .بایـد اشـاره کـرد کـه درمجمـوع  12پرسـشنامه
توزیـع شـد کـه  10پرسـشنامه برگشـتی معتبـر بـوده اسـت .درواقـع ،میـزان پاسـخ معتبـر برابـر بـا  0/833بـوده
اسـت .مطابـق مطالعـات تجربـی گذشـته روشهـای خبرهمحـور ،در هماندیشـی خبرگـی تعداد نمونـه تا پنج
نفـر نیـز قابـل قبـول اسـت ( ،)Hsieh et al., 2004بنابرایـن از لحـاظ انـدازه نمونه ایـن تحقیق هم در حد قابل
قبـول و مـورد تائیـد اسـت.
روایـی پرسـشنامه درواقـع نشـانگر ایـن امـر اسـت کـه تـا چه میـزان پرسـشها و متغیرهای موردبررسـی،
حـوزه محتوایـی متغیـر و موضـوع موردبحـث را پوشـش میدهنـد .برایناسـاس در ایـن تحقیـق از روش اتـکا
و تمرکـز بـر ادبیـات موضـوع و اسـتفاده از نظـر متخصصـان بـرای ارزیابـی پرسـشنامهها اسـتفاده شـد .بـرای
تعییـن پایایـی پرسـشنامههای مقایسـههای زوجـی ،نـرخ ناسـازگاری پرسـشنامه محاسـبه شـد .باتوجهبه
اینکـه ا گـر نـرخ ناسـازگاری کمتـر از  0/10باشـد ،درجـه سـازگاری ماتریـس قابل قبول اسـت و ناسـازگاری جدی
در ایـن ماتریـس وجـود نـدارد در ایـن ابـزار اندازهگیـری طبـق کاربـرد روش ناسـازگاری گابـوس و بوچـر ()1998
ایـن میـزان کمتـر از  0/10گـزارش شـد؛ درواقـع ایـن مقـدار حا کـی از ناسـازگاری قابلقبـول در ماتریسهـا بـوده
است.
3.3رویکرد دلفی فازی
روش دلفـی فـازی را در سـال  1993ایشـیگاوا 1و همکارانـش پیشـنهاد کردنـد .درواقـع ،روش دلفـی فـازی از
ترکیـب روش دلفـی سـنتی و نظریـه مجموعهفـازی حاصـل شـد .نوردرهابـن ،)1995( 2دریافـت کـه اسـتفاده
از روش دلفـی فـازی بـرای تصمیمهـای گروهـی میتوانـد بـه درک مشـترک از نظـرات کارشناسـان و خبـرگان
منجـر شـود .همانگونـه کـه بـرای انتخـاب توابـع عضویـت فـازی ،تحقیقـات پیشـین مبتنـی بـر عـدد فـازی
مثلثـی ،عـدد فـازی ذوزنقـهای و عـدد فـازی گوسـی بودنـد ،در ایـن تحقیـق از توابـع عضویـت مثلثـی و نظریـه
فـازی بـرای حـل تصمیمهـای گـروه اسـتفاده شـده اسـت ( .)Hsu et al., 2010در ایـن مطالعـه ابتـدا از روش
2- Noorderhaben

1- Ishikawa
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بـودن درک مشـترک از
دلفـی فـازی بـرای غربالگـری عوامـل متنـاوب اسـتفاده شـد ،در حقیقـت ،فـازی
ِ
کارشناسـان ،میتوانـد بـا اسـتفاده از نظریـه فـازی مسائــل را حــل کنـد و در مقیــاس انعطافپذیرتـر ارزیابـی و

تحلیـل کنـد .از طرفـی نیـز بـا ایـن روش بهـرهوری و کیفیـت پرسـشنامه نیـز میتوانـد بهبـود یابـد و تحلیلهـا
نیـز عینیتـر از نتایـج آمـاری نمایـش داده شـوند (.)Hsu et al., 2010
4.4مراحل روش دلفی فازی:
الـف .جمـعآوری نظـرات گـروه تصمیمگیرنـده :محاسـبه و یافتـن امتیـازات ارزیابـی اهمیـت هـر یـک از
عوامـل توسـط هـر متخصـص بـا اسـتفاده از متغیرهـای زبانـی در پرسـشنامه.
ب .تهیـه و تنظیـم اعـداد فـازی مثلثـی :ایـن مرحلـه جمعآوری نظـرات گروه تصمیمگیرنـده و تخصیص
عـددی فـازی مثلثـی از دیـدگاه خبـرگان برمبنـای واژه زبانـی انتخابشـده از سـوی آنهـا بـه معیـار
موردنظـر اسـت .بایـد بـرای محاسـبه ارزش ارزیابـی بـه عـدد فـازی مثلثـی هـر معیـار پرداختـه شـود
کـه از سـوی خبـرگان بـه آن معیـار اختصـاص داده شـده اسـت .در ایـن مطالعـه از روش میانگیـن
هندسـی ،میانگیـن مـدل کلـی پیشنهادشـده توسـط کلیـر و یـوان ( ،)Klir & Yuan, 1995بــرای
یافتــن درک مشتــرک از تصمیمگیـری و نظـرات خبـرگان نسـبت بـه یـک معیـار اسـتفاده شـده اسـت
کـه فرمـول آن بـه ایـن صـورت اسـت:
فرض بر این اسـت که ارزش ارزیابی معیار  jاز نگاه خبره شـماره  iاز میان  nخبره اسـت که مقدار  jبرابر
و  iبرابر با

با

یک محاسـبه میشـود که برابر

اسـت .بدین ترتیب ارزش فازی معیار  jاز رابطه شـماره
است.

یسـازی :بـا اسـتفاده از روش دیفـازی ،وزن فـازی هـر یـک از عناصـر جایگزیـن مشـخص
پ .دیفاز 
میشـود .همچنیـن بـرای دیفازیسـازی از رابطـه شـماره  2اسـتفاده میکنیـم (.)Lin & Shin, 2010

ت .نمایـش ارزیابـی شـاخصها :در دلفـی فـازی ،در نهایـت عوامـل مناسـب از نظـر خبـرگان را میتوان از
میـان شـاخصهای متعـدد ارائهشـده و بـا تنظیـم آسـتانه قابـل نمایـش آشـکار کـرد:
ا گر

باشد ،آن عامل مناسب تشخیص داده میشود.

... 128نیرفآراک هاگشناد هعسوت رب رثؤم یاهصخاش لدم هئارا

ا گر

باشد ،آن عامل مناسب تشخیص داده نمیشود و از عوامل حذف میشود.

درواقـع ،بـرای اسـتخراج معیارهـای موردنظـر حـدی را بـرای قبـول یـا عـدم قبـول آن معیـار در نظـر
میگیریـم .در ایـن مطالعـه مـرز قابـل قبـول بـودن معیـار در حـدود  7اسـت ) .(Wu et al., 2009ا گـر مقـدار
دیفـازی شـده عـدد فـازی باتوجهبـه نظـر خبـرگان نزدیـک بـه  0/7یـا باال تـر از آن باشـد ،بهعنـوان معیـار
قابلقبـول پذیرفتـه میشـود و در غیـر اینصـورت مـورد قبـول واقـع نمیشـود .در شـکل یـک ،طـر حوارهای از
آسـتانه قابلقبـول در روش دلفـی فـازی نشـان داده شـده اسـت.

نمودار  :2طر حوارهای از آستانه قابلقبول در روش دلفی فازی ()FDM

5.5فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی

1

روش تحلیـل سلسـلهمراتب گروهـی بـرای اولیـن بـار توسـط سـاعتی پیشـنهاد شـد ،و بهطـور گسـترده بـرای
ً
حل مشـکالت تصمیمگیری چندمعیاره اسـتفاده میشـود .تحلیل سلسـلهمراتب گروهی معموال در مسائل
اجتماعـی ،سیاسـی و مسـائل مرتبـط بـا تصمیمگیریهـای مهندسـی اعمال میشـود .ونالرهـاون و پدریکز

2

( ،)1983فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتب گروهـی را فـازی در سـال  1983ارائـه کردنـد ،کـه درواقـع ایـن روش
نیـز ترکیبـی از روشهـای تحلیـل سلسـلهمراتب گروهـی و نظریـه فـازی بـود .مقیاسهـای زبانـی از روشهـای
سـنتی فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی میتوانـد عـدم قطعیـت فـازی را بیـان کنـد؛ زمانـی کـه تصمیمگیرنـده
تصمیمگیـری میکنـد .بنابرایـن فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی بـا اسـتفاده از تبدیـل نظـر کارشناسـان
از ارزشهـای قطعـی قبلـی بـه اعـداد فـازی و توابـع ،عضویـت ارائـه اعـداد فـازی مثلثـی در ماتریـس مقایسـات
زوجـی بـرای توسـعه فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی؛ در نتیجـه از نظـرات کارشناسـان بـا رویکـرد مـدل
تفکـر انسـان ،بـه عنـوان معیارهـای بـرای رسـیدن بـه ارزیابـی معقولتـر اسـتفاده میشـود.
تا کنـون روشهـای متعـددی بـرای اولویتبنـدی معیارهـا در فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی
ارائـه شـده اسـت .1 :روش حداقـل مربعـات فـازی .2 ،تغییـر فـازی از روش حداقـل مربعـات لگاریتمـی،
 .3روش میانگیـن هندسـی .4 ،تجزیهوتحلیـل ترکیـب مصنوعـی و .)Kabir & Sumi, 2013( ...در ایـن
پژوهـش بهطـور اخـص بـرای اولویتبنـدی عوامـل از روش توسـعهای چانـگ )1996( 3بـا عنـوان روش
3- Chang

2- Van Laarhoven & Pedrycz

1- FAHP
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تحلیــل توسـعهای ،1اسـتفاده شـده اسـت .در واقـع چانـگ روشـی را ارائـه داده اسـت کـه برمبنـای ماتریـس
مقایسـات زوجـی بـه کمـک اعـداد فـازی مثلثـی اسـت و از روشهـای مناسـب بـرای رتبهبنـدی تصمیمگیـری
چندمعیـاره بـا دادههـای فـازی بهشـمار میآیـد .همچنیـن در جـدول ذیـل اظهارنظرهـای کالمـی تکتـک
پاسـخگویان (خبـرگان) در مـورد شـاخصهای مـورد مطالعـه و در شـکل بعـد از آن هـم متغیرهـای زبانـی بـرای
اهمیـت وزن هـر معیـار نشـان داده شـده اسـت.
جدول  :2تابع عضویت زبانشناسی
شمارشمعکوس TFN

aij

مقادیر فازی TFN

aij

مقیاسهای زبانی

()1/1،9/1،9/7

()9،9،7

اهمیت مطلق

()1/1،9/1،7/5

()9،7،5

اهمیتخیلیقوی

()1/1،7/1،5/3

()7،5،3

اهمیت قوی

()1/1،5/1،3

()5،3،1

اهمیتضعیف

()1،1،1

()1،1،1

اهمیتیکسان

(منبع)2013 ,Kabir & Sumi :

از طـرف دیگـر ،از آنجایـی کـه اعـداد فـازی مثلثـی بیشـترین کاربـرد را نسـبت بـه بقیـه اعـداد فـازی دارند،
در ایـن پژوهـش نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .اعـداد فـازی مثلثـی را میتـوان بهصورت

نشـان

داد .پارامترهـای  l، mو  uبـه ترتیـب نشـانگر کمتریـن ارزش ممکـن ،محتملتریـن ارزش و بیشـترین ارزش
ممکـن کـه یـک رویـداد فـازی را توضیـح میدهنـد ،نشـان میدهـد.

نمودار :3تعریف اعداد مثلثی فازی ()M1 , M2

گام اول :در ابتـدا تمـام عوامـل بهصـورت دو بـه دو بهوسـیله خبـرگان مقایسـه زوجـی میشـوند .انجـام
مقایسـات زوجـی بهمنظـور مشـخص کـردن درجـه ارجحیـت عوامـل بـه یکدیگـر انجـام میشـود.
کتـک اجـزای سـهگانه
گام دوم :اسـتخراج ماتریـس تجمیـع نظـرات :بـا اسـتفاده از میانگیـن هندسـی ت 
ماتریسهـای بهدسـت آمـده در مرحلـه قبـل (ماتریـس بـه تعـداد خبـرگان) ،ماتریـس تجمیعی را
1- EA
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بـه دسـت میآوریـم.

گام سـوم :محاسـبه بسـط مرکـب فـازی عوامـل :جمـع اجـزای سـهگانه

کل

خانههـای ماتریـس (تمـام سـطرها و سـتونها) را محاسـبه میکنیـم .بـا ایـنکار سـه عـدد بهدسـت میآینـد.
آنهـا را معکـوس میکنیـم و بـه شـکل فـازی نشـان میدهیـم کـه بـا ایـن کار جـای عناصـر اول و سـوم عـوض
میشـود.

سـپس مجمـوع اعـداد سـهگانه

هـر سـطر را در سـه عـدد معکـوس پیشتـر محاسـبه

شـده ضـرب میکنیـم.

گام چهـارم :محاسـبه ماتریـس درجـه امکانپذیـری حالتهـای دوتایـی ممکـن :در ایـن مرحلـه
تحلیـلهــا بهصـورت سـتونی انجـام میشـوند .ا گـر مقـدار

گتـر از مقـدار
یـک عامل بزر 

باشـد ،عـدد  ،1و ا گـر کمتـر باشـد ،محاسـبات زیـر انجـام میشـود.

عامل دیگر
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گام پنجم :محاسـبه وزن نهایی و رتبه هر شـاخص :حال در این قسـمت از پژوهش ،پس از انجام چهار
گام قبـل و محاسـبه ماتریـس درجـه امکانپذیـری حالتهـای دوتایـی ممکـن ،حداقـل درجـه امکانپذیـری
بـرای هـر مؤلفـه و وزن نهایـی آن مشـخص میشـود .سـپس بـر اسـاس میـزان درجـه امکانپذیـری و وزن
نهایـی بـرای هـر مؤلفـه ،رتبـه نهایـی هـر کـدام از مؤلفههـا مشـخص میشـود.

6.6نتایج
روش دلفـی فـازی :بررسـی نظـرات کارشناسـان و خبـرگان در ایـن مطالعـه حا کـی از آن اسـت کـه از بیـن
 34شـاخص مـورد نظـر بـرای عوامـل توسـعه دانشـگاه کارآفریـن 10 ،شـاخص بـا توجـه بـه حد پذیـرش 70-30
بهعنـوان شـاخصهای اصلـی توسـعه دانشـگاه کارآفریـن تعییـن شـدند :چشـمانداز ،مأموریـت و راهبـرد در
دانشـگاه ،سـاختار و طرح سـازمانی در دانشـگاه ،وضعیت مرکز رشـد و شـرکتهای مشـتق از دانشگاه ،ترویج
و آمـوزش کارآفرینانـه سـرمایهگذاری در دانشـگاه ،امکانـات و تجهیـزات فیزیکـی ،کیفیـت و آشـنایی اعضـای
هیأتعلمـی بـا کارآفرینـی ،حمایـت از کارآفرینـی و تشـویق آن در دانشـگاه ،رهبـری در دانشـگاه ،فرهنـگ
کارآفرینـی در دانشـگاه و ارتبـاط بـا صنعـت و نهادهـای مدیریتـی.
جدول  :3نتایج آزمون دلفی فازی (شاخصهای پذیرششده) و تعریف آنها

ردیف

شاخص موردبررسی

1

چشمانداز ،مأموریت و راهبرد در دانشگاه

3

7/69

10

7/29

بیانیههای مأموریت و راهبردهای رایج انتشاریافته بسیاری از دانشگاهها در سراسـر دنیـا دربرگیرنـده واژههای «سـرمایـهگذاری»
یا «کارآفرینی» است که نگاه راهبردی و برنامه دانشگاه را در مسیر آینده مشخص میکند.
2

ساختار و طرح سازمانی در دانشگاه

5

7/31

10

8/04

ساختار و طرح سازمانی روشی است که دانشگاه برای نظم دادن به افراد و اقدامات در پیش میگیرد تا وظایف را به بهترین
شکل انجام و به اهدافش برسد .طرح دانشگاه باید همواره در مسیر بهبود و تسریع فرایند کارآفرینی باشد.
3

وضعیت مرکز رشد و شرکتهای مشتق از دانشگاه

3

7/56

10

7/20

مرا کز رشد از مرا کزی است که برای حمایت از کارآفرینان تحصیلکرده تأسیس میشود .یکی از موضوعات مرتبط با انتقال
و تبادل دانش ،سیاستهای مربوط به مالکیت دارائی فکری است .ا کثر دانشگاهها ،نه همه آنها ،سیاستهای مرتبط با
مالکیت دارایی فکری ،نوآوریها و مقررات فعالیت مجوز اجازه از فناوری را در اختیار دارند .یکی دیگر از برنامههای انتقال و
تبادل دانش ،شرکتهای مشتق از دانشگاه (سرمایهگذاریهای جدید مرتبط با دانشگاه) هستند.
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ادامه جدول 3
4

ترویج و آموزش کارآفرینانه سرمایهگذاری در دانشگاه

5

8/10

10

7/90

مجموعهفعالیتهای که برای توسعه فرهنگ ،تفکر کارآفرینانه سرمایهگذاری در دانشگاه برای اقشار مختلف انجام میشود.
این موارد میتواند بهصورت برگزاری دورههای آموزشی و پرورش مهارتها برای افراد باشد .اولین بار دانشگاه هاروارد در سال
 1947دورهای موفق در خصوص آموزش کارآفرینی برگزار کرد
5

امکانات و تجهیزات فیزیکی در دانشگاه

5

8/70

10

8/30

امکانات و تجهیزات فیزیکی ،مجموعه عوامل و امکانات (مادی) موجود در دانشگاه که در مسیر توسعه و بهبود کارآفرینی در
دانشگاه تأثیرگذار است .همیشه داشتن محیط جذاب با تجهیزات جدید در دانشگاه کار را برای استادان و محققان حوزه
کارآفرینی لذتبخش خواهد کرد.
6

کیفیت و آشنایی اعضای هیأتعلمی با کارآفرینی

3

7/67

10

7/28

این شاخص به میزان آشنایی و تخصص و درک اعضای هیأتعلمی دانشگاه به موضوع کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی
دانشگاهی اشاره دارد .درواقع ،یکی از دالیل انتقال بهتر دانش کارآفرینی به دانشجویان و کارآفرینان ،کیفیت و آشنایی اعضای
هیأتعلمی با کارآفرینی است.
7

حمایت از کارآفرینی و تشویق آندر دانشگاه

5

8/20

10

7/96

این شاخص به میزان حمایت و تشویق استادان ،کارکنان و دانشجویان در جهت کارآفرینی توسط مدیران در دانشگاه توجه
ً
دارد .معموال ،دانشگاهها برای حمایت و تشویق افراد از مشوقهای مالی و معنوی استفاده میکنند (مانند :کمکهای مالی،
کمکهزینه پروژههای تحقیقاتی و .)...
8

رهبری در دانشگاه

3

7/29

10

7/03

رهبری در دانشگاه به نوع جهانبینی مدیران و رهبران و توانایی ترکیب تصاویر مختلف از دریچههای متفاوت نسبت به شرایط
محیط داخلی و بینالمللی بستگی دارد .پس میتوان دریافت که رهبری ترسیمکننده راهی است که در آن مشخص میشود
که برای موفقیت دانشگاه به کجا باید برویم .این ترسیم راه باید پویا ،هیجانانگیز و الهامبخش باشد.
9

فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه

5

8/25

10

8/25

فرهنگ مجموعه باورها ،نگرشها و هنجارهای است که در اینجا هویت یک دانشگاه در برخورد با روحیه کارآفرینی را مشخص
میکند .در یک فرهنگ کارآفرینانه قوی در دانشگاه ،شاهد اهمیت به خالقیت ،و تحمل افراد خالق ،شناسایی ،حمایت و
رشد استعدادهای خالق هستیم.
10

ارتباط با صنعت و نهادهای مدیریتی

3

8/05

10

7/53

همکاریهای دانشگاه  -صنعت و نهادهای مدیریتی بهعنوان ابزاری برای ایجاد پل روی شکاف ادرا کشده میان بخشهای
دانشبنیان و تولیدبنیان تصور میشود که اجازه میدهد دانش جدید بهسرعت تبدیل به نوآوری شود .بنابراین همکاریهای
دانشگاه  -صنعت و مدیریت بارها بهعنوان ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی و منطقهای ،بهرهوری و ایجاد
شغل از سوی سیاستگذاران مشاهده میشود.

نتایج فرایند تحلیل سلسلهمراتب فازی
همانگونـه کـه در قسـمتهای قبـل نیـز بـه آن اشـاره شـد ،براسـاس روش دلفـی فـازی ده شـاخص اثرگـذار
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بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن بدیـن شـرح معرفـی شـدند :چشـمانداز ،مأموریـت و راهبـرد در دانشـگاه،
سـاختار و طرح سـازمانی در دانشـگاه ،وضعیت مرکز رشـد و شـرکتهای مشـتق از دانشـگاه ،ترویج و آموزش
کارآفرینانـه سـرمایهگذاری در دانشـگاه ،امکانـات و تجهیـزات فیزیکی در دانشـگاه ،کیفیت و آشـنایی اعضای
هیـأت علمـی بـا کارآفرینـی ،حمایـت از کارآفرینـی و تشـویق آن در دانشـگاه ،رهبـری در دانشـگاه ،فرهنـگ
کارآفرینـی در دانشـگاه و ارتبـاط بـا صنعـت و نهادهـای مدیریتـی ،کـه براسـاس مراحـل فراینـد سلسـلهمراتبی
فـازی رتبهبنـدی شـدند .در جـدول زیـر بـه خالصـهای از ایـن محاسـبهها و رتبهبنـدی حاصـل از آنهـا اشـاره
میشـود.
جدول  :4نتایج آزمون فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی (رتبهبندی شاخصها)

ردیف

شاخص موردبررسی

وزن غیرنرمال

وزن نرمال

رتبه

1

چشمانداز ،مأموریت و راهبرد در دانشگاه

1/00

0/239

1

2

ساختار و طرح سازمانی در دانشگاه

0/050

0/021

10

3

وضعیت مرکز رشد و شرکتهای مشتق از دانشگاه

0/239

0/057

7

4

ترویج و آموزش کارآفرینانه سرمایهگذاری در دانشگاه

0/284

0/068

5

5

امکانات و تجهیزات فیزیکی در دانشگاه

0/256

0/061

6

6

کیفیت و آشنایی اعضای هیأتعلمی با کارآفرینی

0/512

0/122

4

7

حمایت از کارآفرینی و تشویق آن در دانشگاه

0/188

0/045

8

8

رهبری در دانشگاه

0/594

0/142

3

9

فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه

0/874

0/209

2

10

ارتباط با صنعت و نهادهای مدیریتی

0/177

0/042

9

7.7بحث
هـدف از پژوهـش حاضـر ارائـه مدلـی از شـاخصهای مؤثـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن و رتبهبنـدی آنهـا
بـا کاربـرد روشهـای فـازی در دانشـگاههای اسـتان مازنـدران بـود .در ایـن پژوهـش بـرای شناسـایی
شـاخصهای مؤثـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن از روش دلفـی فـازی بهـره گرفتـه شـد و همچنیـن بـرای
رتبهبنـدی شـاخصهای مؤثـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن از روش فراینـد تحلیـل سلسـلهمراتبی فـازی
اسـتفاده شـده اسـت.
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نتایـج حاصـل از آزمـون پرسـش اول پژوهـش مبنـی بـر ایـن اسـت کـه :شـاخصهای اساسـی مؤثـر بـر
توسـعه دانشـگاه کارآفریـن کدامانـد؟ یافتههـا نشـان داد کـه براسـاس نظرات اسـتادان و خبرگان دانشـگاهی
و افـراد خبـره حاضـر در مرا کـز رشـد دانشـگاههای اسـتان مازنـدران از میـان شـاخصهای مـورد نظـر بـرای
تأییـد بـه روش دلفـی فـازی؛  10شـاخص بـا توجـه بـه اصـل  70-30بهعنـوان شـاخصهای مؤثـر بـر توسـعه
دانشـگاه کارآفرین تعیین شـدند .1 :چشـمانداز ،مأموریت و راهبرد در دانشـگاه؛  .2سـاختار و طرح سـازمانی
در دانشـگاه؛  .3وضعیـت مرکـز رشـد و شـرکتهای مشـتق از دانشـگاه؛  .4ترویـج و آمـوزش کارآفرینانـه
سـرمایهگذاری در دانشـگاه؛  .5امکانـات و تجهیـزات فیزیکـی در دانشـگاه؛  .6کیفیـت و آشـنایی اعضـای
هیـأت علمـی بـا کارآفرینـی؛  .7حمایـت از کارآفرینـی و تشـویق آن در دانشـگاه؛  .8رهبـری در دانشـگاه؛ .9
فرهنـگ کارآفرینـی در دانشـگاه و  .10و ارتبـاط بـا صنعـت و نهادهـای مدیریتـی.
همچنیـن نتایـج بـرای تبییـن پرسـش دوم پژوهـش مبنـی بـر ایـن اسـت کـه :رتبهبنـدی شـاخصهای
اساسـی مؤثر بر توسـعه دانشـگاه کارآفرین چگونه اسـت؟ یافتهها نشـان داد که در این مطالعه از  10شـاخص
مـورد تأییـد خبـرگان؛ اولویـت مولفههـا و رتبهبنـدی آن بـر اسـاس وزن حاصـل بـه ترتیـب شـامل :چشـمانداز،
مأموریـت و راهبـرد در دانشـگاه ( ،)0/239فرهنـگ کارآفرینـی در دانشـگاه ( ،)0/209رهبـری در دانشـگاه
( ،)0/142کیفیـت و آشـنایی اعضـای هیأتعلمـی بـا کارآفرینـی ( ،)0/122ترویـج و آمـوزش کارآفرینانـه
سـرمایهگذاری در دانشـگاه ( ،)0/068امکانات و تجهیزات فیزیکی در دانشـگاه ( ،)0/061وضعیت مرکز رشـد
و شـرکتهای مشـتق از دانشـگاه ( ،)0/057حمایـت از کارآفرینـی و تشـویق آن در دانشـگاه ( ،)0/045ارتبـاط
بـا صنعـت و نهادهـای مدیریتـی ( )0/042و سـاختار و طـرح سـازمانی در دانشـگاه ( ،)0/021بـوده اسـت.
دربـاره مقایسـه یافتههـای تحقیـق حاضـر بـا سـایر یافتـه محققـان بایـد اشـاره کـرد کـه ایـن پژوهـش بـا
اسـتفاده از بیشـتر شـاخصهای مؤثـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن اشارهشـده توسـط محققـان مـورد ذ کـر
در پژوهـش گیـب ( ،)2012مهـدوی مـزده و همـکاران ( ،)2013کالریـس و همـکاران ( ،)2011گوئـررو و اوربانـو
( ،)2012کیربـای ( ،)2006روثرمـل و همـکاران ( )2007و اوشـی و همـکاران ( 2007و  ،)2005سـعی بـر توسـعه
ایـن مدلهـا داشـته اسـت .همانگونـه کـه مالحظـه میشـود ،شاخصچشـمانداز ،مأموریـت و راهبـرد در
دانشـگاههای اسـتان مازنـدران ،از نظـر خبـرگان بیشـترین تأثیـر را بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن داشـته و
همچنین مؤلفه سـاختار و طرح سـازمانی در دانشـگاه از نظر خبرگان کمترین رتبه و تأثیر را بر فرایند توسـعه
دانشـگاه کارآفریـن بـه خـود اختصـاص داده اسـت .از طرفـی نیـز تا کنـون پژوهشـی مشـابه تحقیـق حاضـر (از
حیـث روش تحقیـق) در تحقیقـات داخلـی و خارجـی صـورت نپذیرفتـه اسـت (یعنـی نمیتـوان بیـان کـرد کـه
یافتههـای تحقیـق بهصـورت مسـتقیم تـا چـه حـد مؤیـد یـا در جهـت رد نتایـج پژوهشهـای پیشـین اسـت).
8.8نتیجهگیری
دانشـگاه کارآفریـن مکانـی اسـت کـه مشـاغل جدیـد در آن خلـق میشـوند؛ ایـن مرکـز از افـراد کارآفریـن
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حمایـت میکنـد کـه شـامل حمایـت آموزشـی ،مالـی و بازاریابـی اسـت .در نتیجـه کارآفرینـان امـکان
دسترسـی بـه کتابخانههـا و آزمایشـگاهها و ...را پیـدا میکنـد .در چنیـن دانشـگاههایی بــرای سـرمایهگذاران
امکاناتـی فراهـم میشـود تـا مشـکالت آنهـا پیشبینـی شـود و از فرصتهـای بهدسـتآمده اسـتفاده کننـد
کـه خـود تجربـه ارزشـمندی در حیطـه مالـی و بازاریابـی اسـت .مشـاغلی کـه از ایـن دانشـگاهها بهرهمنـد
ً
میشـوند ،مسـلما در توسـعه فنـاوری جدیـد پیشـرو خواهنـد بـود .ایـن فنـاوری در تولیـد کاالها بـه کار رفته و
بـه بـاال رفتـن سـطح اسـتاندارد زندگـی منجـر خواهـد شـد .طبـق نتایـج ،مـوارد ذیـل بهعنـوان پیشـنهادهای
جهـت بهبـود وضعیـت کارآفرینـی دانشـگاهی ارائه میشـود:
باتوجهبـه نتایـج کـه نشـان داد ُبعـد چشـمانداز ،مأموریت و راهبرد در دانشـگاه ( )0/239بیشـترین تأثیر
را بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن دارد ،بایـد اشـاره کـرد در چشـمانداز بیستسـاله کشـور در افـق 1404هجـری
شمسـی ،ایـران بـا هویـت اسلامی کشـوری توسـعهیافته بـا جایـگاه اول اقتصـادی ،علمـی و فناوری در سـطح
منطقـه خواهـد بـود کـه تعامـل مؤثـر و سـازندهای بـا سـایر کشـورها خواهـد داشـت .در سـند ایـن چشـمانداز
بـه طـور مسـتقیم بـه نقـش دانـش و پژوهـش ،و دانشـگاهها بهعنـوان نماد علم و دانش اشـاره شـده و بدیهی
اسـت بـدون حضـور دانشـگاهها و تولیـد دانـش و همچنیـن مدیریـت ک ـــارآمد و برنامهریـزی مناسـب در
دانشـگاهها ،تحقـق ایـن چشـمانداز میسـر نخواهـد بـود .چشـمانداز ،مأموریـت و راهبـرد در دانشـگاه یـک
جـزء مهـم از مدیریـت کارآمـد و مؤثـر اسـت و از ضروریـات رسـیدن بـه توسـعه دانشـگاهها به شـمار مـیرود و با
توجـه بـه اینکـه تنهـا بـا اسـتفاده از اطالعـات صحیـح و دادههـای معتبـر و جامـع حاصـل پژوهـش میتـوان
ً
بـه برنامهریـزی ،مدیریـت و نهایتـا توسـعه مناسـب دسـت یافـت ،اهمیـت برنامهریـزی در خـود ایـن بخـش
نقشـی دو چنـدان پیـدا میکنـد.
بیانیههـای مأموریـت و راهبردهـای رایـج انتشـاریافته بسـیاری از دانشـگاهها در سراسـر دنیـا
دربرگیرنده واژههای «سرمایهگذاری» یا «کارآفرینی» است .نگرانیها و الزامات دانشگاه که باید به آن توجه
شـود ،شـامل :تبـادل و انتقـال دانـش ،حمایـت و پشـتیبانی از توسـعه تحقیقـات ،سـطح و ماهیت کسـبوکار
و تعهـد و مشـارکت بـا جامعـه ،نیـاز بـه رقابـت بهصـورت بینالمللـی؛ توسـعه سـرمایهگذاری دانشـجویان در
برنامههـای اشـتغال و افزایـش دارایـی /درآمـد از منابـع غیردولتـی اسـت کـه بایـد ارتقـای جایگاه دانشـگاه در
جامعـه را بهعنـوان مأموریـت و راهبردهـای مرکـزی دانشـگاه مـورد توجه قـرار داد.
بـر مبنـای گسـتردگی و جذابیتهـای موضـوع دانشـگاه کارآفریـن ،عناویـن تحقیقاتـی متعـددی
پیـشروی محققـان قـرار دارد ،بنابرایـن موضوعـات زیـر بـرای تحقیقـات آتـی پیشـنهاد میشـود:
الـف .توصیـه میشـود در پژوهشهـای آتـی جهت کسـب نتایج کاملتر ،از سـایر فنـون چندمعیاره برای
رتبهبنـدی شـاخصها اسـتفاده شـود .2 .اسـتفاده از سـایر روشهـای تحقیقاتـی :چـون روشهـای کیفـی
(مصاحبـه) میتوانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .3 .شـاخصهای مؤثـر دیگـر بـر توسـعه دانشـگاه کارآفریـن
تبییـن شـود..

... 136نیرفآراک هاگشناد هعسوت رب رثؤم یاهصخاش لدم هئارا

منابع

zبهـزادی ،نازنیـن؛ رضـوی ،سـیدمصطفی و حسـینی ،سیدرسـول ( .)1393طراحـی الگـوی مفهومـی دانشـگاه
کارآفریـن بـا رویکـرد کارآفرینـی سـازمانی .نشـریه توسـعه کارآفرینـی.697-713 ،7)4( .
zکشـاورزی ،مرضیـه ( .)1393بررسـی قصـد کارآفرینـی دانشـجویان پیـام نـور و سـازههای اثرگـذار بر آن .نشـریه توسـعه
کارآفرینـی.529-548 ،7)3( .
وضعیـت ظرفیـت و فرهنگسـازمانی کارآفرینانـه دانشـگاه (مطالعـه
بررسـی
(.)1392
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین
ِ
مـوردی :پنـج دانشـگاه اسـتان مازنـدران) ،طـرح پژوهشـی باشـگاه پژوهشـگران جـوان ،قائ 
مشـهر.
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین ،آقاجانـی؛ حسـنعلی و صمـدی میارکالئـی ،حمـزه ( .)1393ارزیابـی شـاخصهای
دانشـگاه دانشـگاه کارآفریـن در دانشـگاه مازنـدران بـر اسـاس روش فـازی .نشـریه توسـعه کارآفرینـی-388 ،7)2( ،
.369
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین ،آقاجانـی ،حسـنعلی و مشـازمینی ،موسـی (1393ب) .تبییـن شـاخصهای دانشـگاه
کارآفریـن در آمـوزش عالـی از طریـق سیسـتم اسـتنتاج فـازی :مطالعـهای در دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد قائمشـهر.
نوآوریهـای مدیریـت آموزشـی.9-96،114)3( ،
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین؛آقاجانی ،حسـنعلی و صمـدی میارکالئـی ،حمـزه ( .)1394بررسـی و تبییـن ظرفیـت
کارآفرینانـه دانشـگاههای منتخـب اسـتان مازنـدران .نشـریه مدیریـت دولتـی.111-132 .7)1( .،
ّ
عوامل توسـعه ظرفیت
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین و صمـدی میارکالئـی ،حمـزه ( .)1394ترسـیم نقشـه روابط علی
ِ
دانشـگاه کارآفریـن بهعنـوان مرکـز تولیـد دانـش براسـاس تکنیـک آزمایـش و ارزیابـی تصمیمگیـری (.)DEMATLE
نشـریه مدیریـت اطالعـات و دانش شناسـی.11-2،24)4( ،
zصمـدی میارکالئـی ،حسـین و صمـدی میارکالئـی ،حمـزه (1394ب) .تبییـن وضعیـت شـاخصهای دانشـگاه
کارآفریـن در آمـوزش عالـی بـا طـرح پژوهشـیتجربی .مهندسـی فرهنگـی.10-127،149)11( ،
zگودرزوندچگینـی ،مهـرداد ( .)1397رویکردهـای دانشـگاه نسـل چهـارم کار و عمـل (مـورد مطالعـه :دانشـگاههای
کمبریـج ،اسـتنفورد و هـاروارد) .مهندسـی فرهنگـی.1-20،16)78( ،

z	Acs, Z. J. and Audretsch, A. (1991). Innovation and small firms. Cambridge: MIT Press.
z	Arnaut, D. (2010). Towards an entrepreneurial university. International Journal of Euro-Mediterranean
Studies, 3(1), 135–152.
z	Claryssea, B.; Tartari, V. and Salter, A. (2011). The impact of entrepreneurial capacity, experience and
organizational support on academic entrepreneurship. Research Policy, 40. 1084–1093.
z	Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: New foundations for collegiality, autonomy, and
achievement. Higher Education Management, 13(2): 9–24.
z	Clauss, T.; Kesting, T.; Miller, K. and Meerman, A. (2018). Quo vadis entrepreneurial university? The
need for multi-levels of analysis.International Journal of Technology Management, 77(1/2/3):1–8
z	Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of
Operational Research, 95: 649–655.
z	Etzkowitz, H.; Webster, A.; Gebhardt, C. and Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and
the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm; Research Policy,
29(2), 313–330.
z	Guerrero, M. And Urbano, D. (2012). The development of an entrepreneurial university. The Journal of
Technology Transfer, 37(1), 43–74.
z	Guerrero, M.; Urbano, D.; Cunningham, J. A. and Gajón, E. (2018). Determinants of graduates’ start
Ups creation across a multi campus entrepreneurial university: the case of monterrey institute of tech-

137 الکرایم یدمص هزمح و یئالکرایم یدمص نیسح
nology and higher education. Journal of Small Business Management, 56(1), 150–178.
z	Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards
the building of a strategic framework. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3, 1–21.
z	Gogus, O. and Boucher, T. (1997). A consistency test for rational weights in multi-criterion decision
analysis with fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems. 86, 129–138.
z	Hsieh, T. Y.; Lu, S. T. and Tzeng, G. H. (2004). Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings. International Journal of Project Management, 22(7), 573–584.
z	Hsu, Y. L., Lee, C. H., & Kreng, V. B. (2010). The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy
AHP in lubricant regenerative technology selection. Expert Systems with Applications, 37(1), 419–425.
z	Ishikawa, A.; Amagasa, M.; Shiga, T.; Tomizawa, G.; Tatsuta, R. and Mieno, H. (1993). The max–min
Delphi method and fuzzy Delphi method via fuzzy integration. Fuzzy Sets and Systems, 55, 241–253.
z	Klofsten, M. and Jones-Evans, D. (2000). Comparing academic entrepreneurship in Europe–the case of
Sweden and Ireland. Small Business Economics, 14(4), 299–309.
z	Kabir, G. and Sumi, R S. (2013). Integrating fuzzy delphi with fuzzy analytic hierarchy process for
multiple criteria inventory classification. Journal of Engineering, Project, and Production Management.
3(1), 22–34.
z	Kirby, D. A. (2006). Creating entrepreneurial universities in the UK: Applying entrepreneurship theory
to practice. The Journal of Technology Transfer, 31(5), 599–603.
z	Lazzeretti, L. and Tavoletti, E. (2005). Higher education excellence and local economic development:
The case of the Entrepreneurial University of Twente. European Planning Studies, 13(3), 475–493.
z	Lin, G. T. and Shen, Y. C. (2010). A collaborative model for technology evaluation and decision-making. Journal of Scientific & Industrial Research. 69, 94–100.
z	Mahdavi Mazdeh, M. M.; Razavi, S. M.; Hesamamiri, R.; Zahedi, M. R. and Elahi, B. (2013). An
empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities. Higher Education,
65(2), 207–226.
z	Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science,
29(7), 770-791.
z	Noorderhaben, N. (1995). Strategic decision making. UK: Addison-Wesley.
z	O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; O’Gorman, C. and Roche, F. (2004). Universities technology transfer: A
review of academic entrepreneurship literature. Irish Journal of Management, 25(2), 11–29.
z	O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Chevalier, A. and Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology
transfer and spinoff performance of US universities. Research Policy, 34(7), 994–1009.
z	O’Shea, R. P.; Allen, T. J.; Morse, K. P.; O’Gorman, C. and Roche, F. (2007). Delineating the anatomy
of an entrepreneurial university: the Massachusetts Institute of Technology experience. R&d Management, 37(1), 1–16.
z	Rothaermel, F. T.; Agung, S. D. and Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: A taxonomy of the
literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691–791.
z	Sá, E., Dias, D. and Sá, M. J. (2018). Towards the university entrepreneurial mission: Portuguese academics’ self-perspective of their role in knowledge transfer. Journal of Further and Higher Education,
42(6), 784–796.
z	Urbano, D. and Guerrero, M. (2013). Entrepreneurial universities socioeconomic impacts of academic
Entrepreneurship in a European region. Economic Development Quarterly, 27(1), 40–55.
z	Van Laarhoven, P. J. M. and Pedrycz, W. (1983). A fuzzy extension of saaty_s priority theory. fuzzy
Sets System. 11(3), 229–241.
z	Wu, H. Y.; Tzeng, G. H. and Chen, Y. H. (2009). A fuzzy MCDM approach for evaluating banking
performance based on Balanced Scorecard. Expert Systems with Applications, 36(6), 10135–10147.
z	Yusof, M. and Jain, K. K. (2010). Categories of university-level entrepreneurship: a literature survey.
International Entrepreneurship and Management, 6(1), 81–96.

... 138نیرفآراک هاگشناد هعسوت رب رثؤم یاهصخاش لدم هئارا

WWحسـین صمـدی میارکالئی:مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته
مدیریـت دولتـی دریافـت کـرده اسـت ،کـه در حـوزه مدیریـت و آمـوزش عالـی
دارای تالیفـات فراوانـی هسـتند .عمـده عالئـق وی در حیطـه مدیریـت
دولتـی ،دانشـگاه کارآفریـن ،کارآفرینـی سـازمانی ،رفتـار سـازمانی و مدیریـت
صنعتـی اسـت.

WWحمـزه صمـدی میارکالئـی :دکتـری تخصصـی خـود را در رشـته مدیریـت
دولتـی از دانشـگاه علـوم و تحقیقـات تهـران دریافـت کرده اسـت .حیطههای
تحقیقاتـی وی نیـز رهبـری در سـازمانها ،فلسـفه حکمـت ،دانشـگاه
کارآفریـن ،کارآفرینـی سـازمانی ،و رفتـار سـازمانی اسـت.

