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علیرضا عالیپور ،1ترانه عنایتی

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران
 .2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران

(تاریخ دریافت7931/80/71 :؛ تاریخ پذیرش)7931/87/17 :

چکیده
یکی از مؤلفههایی که در تحقیقات دانشگاهها به آن توجه زیادی نشده است ،توسعة سرمایة اجتماعی در مراکز تحقیقااتی (مراکاز رداد
درکتهای زایشی پژ هشی) است که باعث مشارکت در دانش خلق دانش جدید میدود .محقاق در ایاپ پاژ هش باا هادع توساعة
سرمایة اجتماعی در دانشگاهها درکتهای زایشی پژ هشی ،مدلی طراحی کرده است .محد دة اجرایای ایاپ پاژ هش اع اای هی ات
علمی دانشگاهها مراکز ردد پارک علم فنا ری استان مازندران است .در ایپ مقاله سعی داده اسات دااخ هاای الالی توساعة
سرمایة اجتماعی در درکتهای زایشی پژ هشی بررسی دود .برای نیل به ایپ منظور ،با بهکارگیری نظرهای کاردناسان ،لاحبنظاران،
متخصصان سازمانهای آموزدی ،ایپ داخ ها دناسایی دد با فپ تاپسیس در محیط فازی ،ایپ دااخ هاا رتهاهبنادی داده ،تاا
مهمتریپ عوامل داخ های مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی به ترتیب ا لویت مشخ دوند .ا لویت ا ل ،تیمهای کاری دانشاگاهی
با هدع مشارکت اجتماعی؛ ا لویت د م ،تحقیق توسعه با هدع تعالی دانشگاه؛ ا لویات ساوم ،نهادهاای حماایتی بارای توساعة تک ار
فرهنگی در دانشگاه بود .پس از آن ،با بهکارگیری ر ش تحقیق کیفی از طریق مصاحهههای نیماهسااختاریافتة عمیاق باا پاانزده نفار از
پژ هشگران دانشگاهی ،الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای مصاحههها طراحی دد.

کلیدواژگان
تحقیق توسعه ،دانشگاه ،سرمایة اجتماعی ،درکتهای زایشی پژ هشی ،کارآفرینی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهTenayati@yahoo.com :

2

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1315

مقدمه
در دنیای امروز ،دانشگاهها عالوه بر مأموریتهای آموزشی و تحقیقاتی ،مأموریت جدیدی دارند ،که
مشارکت فزایندهتر در فرایند نوآوری و توسعة فناوری است .اگر دانشگاهی به فعالیتهای کارآفرینی
بپردازد ،به عنوان منبعی برای توسعة فناوری شناخته میشود .امروزه با پیشرفت علوم بشری ،کاربرد
دانش در زندگی انسان در همةة عرصةههةای اقتصةادی ،سیاسةی و اجتمةاعی افةزایش یافتةه اسةت
(عباسنژاد و همکاران ،2931 ،ص .)6امروزه شرکتهای زایشی مثل چرخی برای انتقال فناوری و
تجاریسازی عمل میکنند و راهی مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و تولیةد شة،ل ،و راهبةری
قوی برای قوتبخشیدن به رابطة بین ش،لهای محلی و ساخت اقتصاد محلةیانةد (

Benneworth,

 .)2004شرکتهای زایشی پژوهشی ،شرکتهاییاند که به منظور بهرهبرداری تجاری از فناوریهای
دانشمحور یا نتایج تحقیقات دانشگاهی شکل گرفتةهانةد ( .)Bathelt et al., 2010, p.525در فراینةد
شکلگیری و رشد شرکتهای زایشی پژوهشی ،عوامل محیطی ،بسیار مؤثرند ،بةهطةوری کةه اگةر
محیط مناسب برای تشکیل شرکت وجود نداشته باشد ،شرکت هرگز شةکل نخواهةد گرفةت و در
صورت شکلگیری ،در مراحل اولیة چرخة عمرش نابود خواهد شد.
دسةتیابی بةه توسةةعه ،نیازمنةد راهکارهةةایی اساسةی اسةةت .وجةود منةةابخ مختلة

در جوامةةخ

توسعهنیافته ،از زمینههای اساسی و مهم برای توسعه محسوب میشود .سةرمایة اجتمةاعی در کنةار
سرمایة اقتصادی و سرمایة انسانی بهتازگی به مثابة مت،یری تأثیرگذار در روند توسعهیافتگی شناخته
شده است (الوانی و عبداهللپور ،2917 ،ص .)7سرمایة اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان ،به
پیوندها و ارتباطات میان اعضای یك شبکه به عنةوان منبعةی بةاارزش اشةاره مةیکنةد و از طریةق
هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود .سرمایة اجتمةةاعی منبعةی اسةت کةه
افراد ،گروهها و جوامخ برای نیل به نتایج مطلوب آن را بهکار میگیرنةد ،و مفهةومی اسةت کةه در
بسیاری موارد توسط تحلیلگران اجتماعی برای توصةی

طیة

وسةیعی از فراینةدهای اجتمةاعی

بهکار گرفته میشود و به این پرسش که چرا برخی افراد ،گروهها و طبقات مردم به نتایج سیاسةی،
اقتصادی ،یا اجتماعی مثبتتةری نسةبت به دیگران نایل میشوند ،پاسخ میدهد .سرمایة اجتماعی،
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زیرمجموعة سرمایة انسانی نیست ،زیرا این سرمایه متعلق به گروههاست و نه افراد .هنجارهایی که
شالودة سرمایة اجتماعی را تشکیل میدهند ،در صورتی معنا دارند که بیش از یك فرد در آن سهیم
باشد .حامیان سرمایة اجتماعی ممکن است بةه کةوچکی دو دوست باشند کةه بةا یکةدیگر تبةادل
اطالعات کرده ،یا در پروژههای مشترك همکاری میکنند ،یا ممکن است در مقیاس بزرگتةر ،یةك
ملت باشد .جامعة مدنی که در سالهای اخیةر بةهطور قابل توجهی کانون توجه نظریهپةردازیهای
مردمساالری بةوده اسةت ،در مقیةاسی وسةیخ محصول سرمایة اجتماعی اسةت (اندیشةمند،2911 ،
ص.)21

در واقخ ،سرمایة اجتماعی در ویژگیهای فرهنگی یك نظةام اجتمةاعی ریشه دارد .بةه سةةخن
دیگر ،سةرمایة اجتمةاعی چکیةدة فرهنةگ اجتمةاعی یةا سةازمانی بوده و بةراعتمةةاد و مشةارکت
افراد پایه گذارده شده است .بنابراین ،هر گامِ مدیران برای غنیسازی فرهنگ سةازمانی ،مةیتوانةد
سرمایة اجتماعی را افزایش دهد .مدیریت فرهنگ سازمانی ،عمدتاً بةا توجةه بةه نقةش رهبةةری و
نمادهةای فرهنگی ،میتواند سازههای فرهنگی مانند احساس هویت گروهی و سازمانی مشةةترك،
احساس وابستگی به آیندهای مشترك ،مشارکت ،و اعتمادهای بینفردی و گروهی را تقویت

کند.

وجود تیمهای تحقیقاتی با نگرشها و تفکرهای متفاوت در دانشگاهها و شةرکتهةای زایشةی
پژوهشی نشاندهندة سرمایة اجتماعی بسیار عظیمی است که نیةاز بةه سةرمایهگةذاری مسةئوالن و
خبرگان آموزش عالی در این شرکتها است .دغدغة ذهنی محققان در این پژوهش ،بررسی توسعة
سرمایة اجتماعی در دانشگاهها توسط مراکز تحقیقاتی (شرکتهای زایشی پژوهشی) است که ایةن
سرمایة اجتماعی ،باعث مشارکت در دانش و خلق دانش جدید میشود.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
سرمایة اجتماعی در دانشگاهها و شرکتهای زایشی پژوهشی

رهبران سازمانهای کنونی خود را در جهانی در حال ت،ییةر مةیبیننةد و معتقدنةد در ایةن جهةان،
یادگیری سةازمانی راهبةردی مثبةت و مةؤثر در برابةر ت،ییةر اسةت

(2008

 .)Newberry,یةادگیری
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سازمانی ابزاری برای ت،ییر سازمانها است ،با این هدف که موقعیت کنونی سازمان را ارتقةا دهةد،
برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد کند و به سازمان کمك کند با ت،ییرات موجود خود را منطبق کند.
در ت،ییر رویکرد دانشگاهها به سمت کارآفرینمحوربودن با هدف یادگیری واقعی در هةزارة سةوم،
مسئلة پاركهای علم و فناوری ،مراکز رشد و در نتیجة آن شرکتهای زایشةی ایجةاد شةد .فراینةد
تشکیل شرکتهای زایشی دانشبنیان ،از عزم کارآفرین یةا گةروه نةوآور بةرای فعالیةت در راسةتای
ایدهمحوری معین و راهاندازی بنگاه اقتصادی بهطور مستقل از سازمان یةا مجموعةة وابسةته بةه آن
شامل نهةاد دولتةی یةا خصوصةی آغةاز مةیشةود

(2012

 .)Wadsworth,در دهةة  2331مةیالدی،

شرکتهای زایشی پژوهشی و فناوری دانشگاهی به مسةالل مهمةی تبةدیل شةدند .پةژوهشهةای
انجامگرفته دانشگاهها به عنوان ارزش عمدة تجاری ،اقتصادی و عةاملی بةرای بةهاشةتراكگذاشةتن
دانشگاهها ،محققان و دولت مطرح شد .پة

از جنةگ جهةانی دوم ،مسةئولیت دانشةگاههةا فقةط

آموزش و پژوهش نبود ،بلکه تولید و انتقال فناوری با ایجةاد ارزش در دانشةگاههةا بةرای توسةعة
اقتصادی مطرح شد .شرکتهای زایشی دانشگاهی مثل چرخی برای انتقال فناوری و تجاریسةازی
عمل می کنند و راهی مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و تولیةد شة،ل ،و راهبةری قةوی بةرای
قوتبخشیدن به رابطة بین ش،لهای محلی در نواحی دور از مرکةز و سةاخت اقتصةاد محلةیانةد
(عنایتی و عالیپور ،2939 ،ص.)11
نظریة سرمایة اجتماعی به تحقیقات کةارآفرینی نیةز راه یافتةه اسةت ،مبةانی نظةری کةارآفرینی
اهمیت سرمایة اجتماعی را در درك این که چگونه سازمانها شبکهها را خلق و آنهةا را مةدیریت
میکنند ،بیان میکند .تعری های متعدد و متنوعی از سرمایة اجتماعی بیان شده است ،رابرت پوتنةام
بیان میکند سرمایة اجتماعی مجموعهای از مفاهیم مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها است که موجب
ایجاد ارتباط و مشارکت بهینة اعضای یك اجتماع میشود و در نهایت ،منافخ متقابل آنهةا را تةأمین
خواهد کرد

(2000

 .)Putnam,بین سرمایة اجتماعی ،شبکهسازی ،کارآفرینی ارتباط تنگاتنگی وجود

دارد ،بهطوری که سرمایة اجتماعی را میتةوان شةبکههةای اجتمةاعی فةردی و جمعةی ،روابةط و
ساختارهایی دانست ،که به افراد کمك میکند به اطالعةات و دانةش فنةی دسةت یابنةد .بنةابراین،
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سرمایة اجتماعی ،محصول تعامالت پویا است و زمانی تبدیل به سرمایه میشوند که فرد بتوانةد در
موقعیتهای واقعی آن را بهکار گیرد .در اینجا سرمایة اجتمةاعی ،مجموعةهای از روابةط اجتمةاعی
است که کارآفرینان را احاطه کرده است و در صورت لزوم میتواند کمابیش آگاهانه ت،ییر کند.
کارآفرینی فرایندی است که در شبکهای از روابط اجتماعی واقخ شده است و این روابط میتواند
رابطة کارآفرین را با منابخ فرصتها ،محدود یا تسهیل کند .در جامعة ایران امروز ،موانخ کارآفرینةان
صرفنظر از عوامل سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و مدیریتی ،به دالیل اجتمةاعی و فرهنگةی از جملةه
نادیدهگرفتن روابط و پیوندهای اجتماعی نیز میباشد (ربیعی ،2931 ،ص.)2
سرمایة اجتماعی بهطور عمده ،مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان
نوعی سرمایه ،چه در سطح مدیریت کالن و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگةاههةا ،مةیتوانةد
شناخت جدیدی را از سیستمهای اقتصادی – اجتماعی ایجةاد کنةد و بةه مةدیران در هةدایت بهتةر
سیستم یاری رساند .این نوع سرمایه نقشی مهم در فعالیةتهةای کارآفرینانةه دارد .زیةرا کةارآفرینی
فرایندی اجتماعی  -اقتصادی است که از دو طریق متکی به شرایط و بافت اجتماعی است ،اول اینکه
کارآفرینان افرادیاند که محصول محیط اجتماعی هستند ،و دوم آنکه کةارآفرینی فعةالیتی اجتمةاعی
است و در نتیجه بود یا نبود پیوندها و ارتباطات اجتماعی بر ماهیةت کسةبوکةار تةأثیر مةیگةذارد
(.)Bolino, 2002, p.22
ارزش سرمایة اجتماعی برای کارکنان بهویژه کارکنان دانشی که در شرکتهای زایشی پژوهشةی
نقش کارآفرینی را دارند ،برگرفته از این حقیقت است که سرمایة اجتماعی منبخ اصلی قدرت بةرای
فرد و دانشگاهها است و از ویژگی انتقالناپذیری برخوردار است .یعنی نمیتوان سةرمایة اجتمةاعی
فرد را بهطةور مسةتقیم بةه دیگةری انتقةال داد ( .)Timmons, 2003فةرد نمةیتوانةد شةبکة روابةط
توسعهیافتة خود را به دیگری بفروشد یا انتقال دهد ،زیرا امکان دارد طرفهای مقابل در ارتباطةات،
این انتقال را رد کنند .فرد میتواند به ایجاد شبکة ارتباطات فردی کمةك کنةد ولةی انتقةال مسةتقیم
ارتباطات فردی غیرممکن است .در حةالی کةه ایةن انتقةال بةرای سةرمایة فیزیکةی ،مةالی و دانةش
امکانپذیر است و این به معنای آن است که قدرت و موفقیت افراد در سازمانهای دانشی و خدماتی
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تا اندازهای بسته به عمق ،پهنا و انتقالپذیری سرمایة اجتماعی خواهد بود .کارکنان دانشی دریافتهاند
که ایجاد شبکههای ارتباطات متنوع و وسیخ ،نقشی مهم در توانایی و قابلیت آنهةا در زایةش دانةش
برای کمك به موفقیت سازمانی دارد .شبکههای زایش دانش و پةژوهش را مةیتةوان جةزا اصةلی
سرمایة اجتماعی دانست ( .)Park & Shin, 2005بسیاری از نویسندگان معتقدند شبکهسازی عةاملی
ضروری برای موفقیت شرکتهای نوپاست ،شبکهها در بهرهبرداری کامل از فنةاوری و تبةدیل آن
به نتایج قابل فروش 2نقش اصلی دارند .توانایی تعامل بین شبکههةای زایشةی پژوهشةی در مراکةز
رشد در دسترسی و انتقال دانش مؤثر خواهد بود و این خةود ،بةر رشةد و نةوآوری سةازمانهةا و
دانشگاهها تأثیرگذار خواهد بود .ویژگی اصلی هر کارآفرین هشةیاربودن نسةبت بةه فرصةتهةایی
است که تاکنون کش

نشده است ( .)Liao & Welsh, 2005تعامالت اجتماعی و روابةط شةبکهای

عاملی مهم در شناسایی فرصتهاست .مجموعه روابط اجتماعی که کارآفرینان را به تأمینکننةدگان
خدمات (مثل سایر کارآفرینان و افراد دانا) ارتباط میدهد ،کسب منابخ و بهکارگیری فرصةتهةا را
تسهیل میکند .شبکههای اجتماعی در شرکتهای زایشی پژوهشی عبارتاند از  .2برقراری رابطةه
(انتقال اطالعات) .1 ،محتوای مبادلةه و  .9محتةوای هنجةاری یةا انتظةارات افةراد از مبادلةه .ابعةاد
شبکهها را شدت (گستردگی روابط) ،قابلدستیابیبودن (مسیر یا پیوند میةان دو نفةر) ،و مرکزیةت
(توانایی فرد در دستیابی به اعضای شبکه) تشکیل میدهند .تنةوع شةبکههةا باعةث ایجةاد مزایةای
رقابتی بهتری برای شرکتها میشود .افرادی که نقشهای متنوعتةری دارنةد ،مةیتواننةد بةا افةراد
دورتری از طریق واسطهها ارتباط برقرار کنند ،و به اطالعات گستردهتری دسترسةی داشةته باشةند.
مراکز رشد و شرکتهای زایشی میتوانند به عنوان واسطه عمل کنند ،با این حال ،در متون نظةری
روابط اجتماعی ضعی

با تولید نظر ،و روابط قوی با حل مسئله ارتبةاط دارد .رایةجتةرین اشةکال

شبکه تبادل منابخ ،ارسال و تبادل اطالعات ،بهاشتراكگذاشتن منابخ مشةترك دانةش اسةت .برخةی
محققان معتقدند روابط اجتماعی ضعی  ،ابزارهای اثربخشتری برای اشتراك دانش هستند .افرادی
1. Marketable solutions

طراحی مدل شرکتهای زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها

که در شبکههایی با روابط ضعی
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قرار دارند ،به احتمال بیشتری میتوانند به اطالعةات دسةت اول

دست یابند .شبکهسازی کارآفرینی در شرکتهای زایشةی پژوهشةی در ایجةاد ،توسةعه ،طراحةی،
ساخت و بازاریابی ،دریافت و زایش دانش در فرایند یادگیری از طریق عمةل ،یةادگیری از طریةق
استفاده و یادگیری از طریق تعامل را تسهیل میکند .بسیاری از محققةان رشةددهی کسةبوکةار را
مدلی میدانند که در پی برقراری پیوند میان مهارتهةا ،فنةاوری ،سةرمایه و دانةش فنةی اسةت تةا
استعدادهای کارآفرینی را تقویت کند و به ایجاد و توسعة شرکتها سرعت ببخشد .اما تعری های
جدیدتر بیان میکنند رشددهی کسبوکار فرایندی است که به شرکتهای نوپا کمك میکند تةا از
طریق قرارگرفتن در شبکهها و برقراری روابط کاری گسترده ،ارزش خلق کنند .شبکههای زایشةی
پژوهشی با کاهش هزینة اطالعات و منابخ ،هزینههای مبادله را برای سازمانها و دانشگاهها کةاهش
میدهند .عالوه بر این ،میتوانند به صرفههای ناشی از دامنةه 2منجةر شةوند کةه بةه دلیةل اسةتفادة
مشترك از ورودیهاست (خاکباز و عیوضپور .)2931 ،یکی از نقةشهةای اساسةی شةرکتهةای
زایشی ،واسطهگری میان کارآفرینان و نظامهةای نةوآوری مربوطةه اسةت .بیةان دو نکتةه در اینجةا
ضروری است .اول آنکه هدف اصلی شبکهسازی ،دسترسی به منابخ و کسب دانش اسةت .مفهةوم
دانش و منبخ را می توان به این شکل از یکدیگر متمایز کرد که برای ترکیب منةابخ بةه شةکلی کةه
ثروت خلق کنند ،به دانش نیاز است .میزان پیگیری این اهداف توسط شرکتها و در نتیجه ایجةاد
روابط متعامل ،تعیینکنندة میزان سرمایة اجتماعی و ارزش خلقشدة حاصل از آن است .به عبةارت
دیگر ،شرکت زایشی پژوهشی فرصت خلق ارزش را فراهم میکند و میزان تحقق ارزش بیشتر بةه
میزان بهرهبرداری از فرصتها توسط دانشگاهها و شرکتهای مستقر در مراکز رشد بستگی دارد.
تا کنون تحقیقات مشخصی در زمینة توسةعة سةرمایه اجتمةاعی توسةط شةرکتهةای زایشةی
پژوهشی انجام نگرفته است ،اما وجود عوامل و مؤلفههای ایجادکنندة شرکتهای زایشی پژوهشةی
میتواند در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهها نقش اساسی داشته باشةد .عوامةل مةؤثر بةر توسةعة
1. Economies of scope

8

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،3شمارة  ،1بهار 1315

شرکتهای زایشی را میتوان در دو بخش کلی محیطی و ساختاری تقسیم کةرد .بةهطةور دقیةقتةر،
میتوان شخص کارآفرین دانشگاهی ،دانشةگاه ،سةرمایه ،مشةاوران و دولةت را عامةلهةای اصةلی
شکلگیری و توسعة شرکتهای زایشی دانشگاهی در نظر گرفت که میتوانند باعث توسعة سةرمایة
اجتماعی در مراکز آموزش عالی شوند .عوامل محیطی شامل دولةت ،قةوانین و مقةررات ،دانشةگاه
مادر ،سرمایهگذاران و شرایط و موقعیت فیزیکی است که شرکت در آن شةکل مةیگیةرد و عوامةل
ساختاری شامل خصوصیتهای شرکت است که به سه بخش مؤلفههای انگیزشی ،مهارتی -ارتباطی
و اطمینان سرمایهگذار دستهبندی میشوند (تاجالدین و همکاران ،2913 ،ص .)7شرکتهای زایشی
پژوهشی یا دانشگاهی ابزاری مهم برای انتشار دانش و ظرفیتی برای ایجاد ش،ل و رشد اقتصادیاند،
مت،یرهایی مانند سرمایهگذاری مشترك ،مجوزهای چندگانه و تجربههای قبلی اعضای هیئت علمةی
در موفقیت تجاریسازی این شرکتها مؤثر است (.)Hayter, 2013
در ایجاد شرکتهای زایشی پژوهشی چهار بعد فنی ،مالی ،نیروی انسةانی و اجتمةاعی در طةول
فرایند ،منابخ متعدد و متنوعی را بهکار میگیرند .این منابخ میتواننةد بةه عنةوان مؤلفةههةای اصةلی
توسعة سرمایة اجتماعی باشند ،منابخ شامل موارد زیر است (ضیالی ،2932 ،ص:)93
 منابخ فنی :قابلیت پژوهشی ،قابلیت دسترسی و قابلیت در مدیریت مالکیت معنةوی ،قابلیةتتجاریسازی و انتقال فناوری ،فناوری تولید ،توسعة کسبوکار؛
 منابخ مالی :بودجههای دولتی پژوهشی ،حمایت سازمانها و شةرکتهةا از پةژوهش ،وجةود«فرشتگان» سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری مخاطرهپذیر ،وجود سرمایهگذاری برای راهاندازی
و توسعة کسبوکار؛
 منابخ نیروی انسانی :پژوهشگران ،فنةاوران ،متخصصةان  ،R&Dمتخصصةان انتقةال فنةاوریتجاریسازی ،رهبران تجاری ،اعضای هیئت مدیره ،مشاوران و جز آن؛
 منابخ اجتماعی :شبکههای عملی ،فناوری ،صنعتی ،کارآفرینی ،صنعتی و تجاری در سطح ملیو بینالمللی.
ام و همکاران ،راهبرد تجاریسازی تحقیقات برای شرکتهةای زایشةی دانشةگاهی را بررسةی
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کردند .در این تحقیق انسان و سرمایة اجتمةاعی بةه عنةوان مهةمتةرین راهبةرد تجةاریسةازی در
شرکتهای زایشی بیان شده است

(.)Aam Hamid et al., 2015

روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف «کاربردی» و از نظر روش گردآوری دادههةا «توصةیفی -پیمایشةی» و از
نوع اکتشافی است .محدودة اجرایی این پژوهش شامل اعضای هیئت علمةی دانشةگاههةا و مراکةز
رشد و پارك علم و فناوری استان مازندران است .در مطالعة حاضر ،ابتدا با مطالعةات کتابخانةهای،
مؤلفههایی که موجب توسعة سرمایة اجتماعی در دانشةگاههةا مةیشةود ،شناسةایی شةده و نتةایج
فعالیتهای مراکز رشد و شرکتهای زایشی در دانشگاهها مشخص شد .در این مقالةه سةعی شةده
است شاخصهای اصلی توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها بررسةی شةود .بةرای نیةل بةه ایةن
هدف ،با به کارگیری نظر کارشناسةان ،صةاحبنظةران و متخصصةان سةازمانهةای آموزشةی ایةن
شاخصها شناسایی شد .با توجه به اینکه این شاخصها نسةبت بةه معیارهةای مختلة
متفاوتی میگیرند ،محققان برآنند با بهکارگیری فن تاپسةی

وزنهةای

در محةیط فةازی ایةن شةاخصهةا را

رتبهبندی کنند تا مهمترین عوامل و شاخص هةای مةؤثر در توسةعة سةرمایة اجتمةاعی بةه ترتیةب
اولویت مشخص شوند .پ

از آن ،با روش تحقیق کیفی از نوع روایتی و از طریةق مصةاحبههةای

نیمهساختاریافتة عمیق با پانزده نفر از خبرگان دانشگاهی -که حداقل ده سال در زمینةة کةارآفرینی،
مراکز رشد و پارك علم و فناوری سابقة اجرایی داشتهاند -الگوی نهایی از طریق تحلیةل محتةوای
مصاحبهها تدوین شد.
تشریح روش تاپسیس فازی

تاپسی

(روش اولویتبندی با توجه بةه شةباهت بةا راهحةل ایةدهآل مثبةت) ،بةهعنةوان یکةی از

روشهای کالسیك

MCDM

2

شناخته شده است که در سال  2312توسط هوانگ و یون برای حةل
1. Multiple Criteria Decision Making
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مسالل  MCDMتوسعه داده شد و بر اساس تعیین ایدهآل بود .گزینة 2انتخابشده بایةد کوتةاهترین
فاصله از ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله از ایدهآل منفی را داشته باشد (.)Zeleny, 1982, p.128
مراحل تصمیمگیری به کمك فن تاپسی

فازی به شرح زیر است:

مرحلة اول :بهدستآوردن بردار اوزان w~j؛
مرحلة دوم :نرماالیزکردن ماتری

بهدستآمده از نظةرسةنجی خبرگةان دربةارة راهبردهةا ،کةه

ماتریسی به شرح زیر است:
R   rij 
m n

() 2

} B  {1, ..., nمربوط به شاخصهایی که در رابطه با سود است (فرمول .)1

} C  {1, ..., nمربوط به شاخصهایی که در رابطه با هزینه است (فرمول .)9
() 1


 , j  B


() 9

  j  j  j  j 
rij  
, , ,
, j C
 d c b  
ij 
 ij ij ij

مرحلة سوم :بنابراین ،ماتری

  ij bij c ij d ij
* rij   * , * , * ,
d d d d
j
j
j
 j

وزندهیشده به شرح فرمول  4است:

j=2,1, …,n

i=2,1,…,m ,

,

()4
مرحلة چهارم :تعیین راهحل ایدهال فازی مثبت

j

((FPIS

v ij  rij w

و ایدهال فةازی منفةی

)(FNIS

1. Alternative
1. Fuzzy Positive Ideal Solution
2. Fuzzy Negative Ideal Solution
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(فرمولهای  9و.)6

() 9

 max v ij ; j B
i 1,...,m
v *j  
v ij ; j C
imax
1,..., m
v~ij ; j  B

 imin

1,...,m
~
vj  
max v~ ; j  C

i 1,...,m ij

() 6


j  1,..., n 


FPIS  v

FNIS  v j j  1,..., n
*
j

مرحلة پنجم :محاسبة فواصل اندازهها با بهکارگیری فاصلة اقلیدسی فازی.
() 7

 

1
2
2
2
2
a  b   a2  b2   a3  b3   a4  b4  
4 1 1

D a,b 

فاصلة هر راهبرد از ایدهآل مثبت با فرمول  1محاسبه میشود:
d *j   d v ij ,v *j , i  1,..., m
n

() 1

j 1

و فاصلة هر راهبرد از ایدهآل منفی با فرمول  3محاسبه میشود:
d j   d v ij ,v j , i  1,..., m
n

() 3

j 1

مرحلة ششم :محاسبة نزدیکی نسبی به ایدهال و رتبهبندی (فرمول :)21
()21

d i
,
*d i  d i

CI i 
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عوامل تأثیرگذار شرکتهای زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهها

فرایند تحقیق به منظور استخراج مهم ترین عوامل توسةعة سةرمایة اجتمةاعی توسةط شةرکتهةای
زایشی پژوهشی به شرح زیر است:
مطالعة متون نظری سرمایة اجتماعی

مطالعة مبانی نظری شرکتهای

مطالعة پیشینة تحقیقات انجامگرفته

در دانشگاهها

زایشی پژوهشی و مراکز رشد

در زمینة شرکتهای زایشی پژوهشی

شناسایی عوامل و مؤلفههای ایجادکنندة شرکتهای زایشی پژوهشی
با هدف توسعة سرمایة اجتماعی ( 21عامل)

مصاحبة عمیق و نیمهساختارمند با نمونة آماری (29عامل)

تدوین پرسشنامه
افزودن مؤلفههای جدید /ت،ییر در طبقهبندی
مشخصشدن مؤلفهها و ابعاد نهایی ( 1عامل در  9بعد اصلی)
شکل .1فرایند استخراج مهمترین عوامل توسعة سرمایة اجتماعی (محققساخته)1931 ،

در این مقاله پ

از مطالعة متون نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان مراکز رشد و شرکتهةای

زایشی ،عوامل مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی در دانشةگاههةا شناسةایی شةد .در مرحلةة اول بةا
مطالعة تحقیقاتی که در زمینة توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاههةا انجةام گرفتةه بةود ،مجموعةة
کاملی از عوامل مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی شناسایی شد .در مرحلة دوم ،جایگاه مراکز رشةد
و شرکتهای زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی بررسی شد .سپ  ،این عوامل در قالةب
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پرسشنامهای در اختیار جامعة آماری تحقیق قرار گرفت و با انجامدادن تحلیلهای آماری مهمتةرین
عواملی که در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهها به وسیلة شرکتهةای زایشةی پژوهشةی کةاربرد
داشت ،مشخص شد.
جدول  .1اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان

ردیف

حوزة تخصصی و
اجرایی
مصاحبهشوندگان


مکان جغرافیایی حوزههای

مسئولیت افراد مورد

تعداد

تحقیقاتی مورد مصاحبه

مصاحبه

مصاحبهشوندگان

معاونان پژوهشی

 9نفر

دانشگاه مازندران ،دانشگاه علوم
2

کشاورزی ساری ،دانشگاه آزاد

دانشگاهها

اسالمی واحد ساری
1

9

پاركهای علم و فناوری پارك علم و فناوری مازندران و مدیران پارك علم و
گیالن

فناوری

استانها

مازندران -مرکز رشد دانشگاه

مدیر و کارشناسان

 1نفر

مراکز رشد وابسته به دانشگاه

مراکز رشد وابسته به
دانشگاهها

نیمهساختاریافته
مصاحبة
نیمهساختاریافته

 9نفر

نیمهساختاریافته
و انفرادی

معاونت اجرایی دبیرخانة توسعة

معاون اجرایی

علوم و فناوری کشورهای

دبیرخانه و کارشناس

اسالمی

جذب

و فناوری

مصاحبة

مصاحبة

آزاد اسالمی واحد ساری

وزارت علوم ،تحقیقات

نوع مصاحبه

مصاحبة
 1نفر

نیمهساختاریافته
و انفرادی

مدیران شرکتهای
4

شرکتهای زایشی

شهرك علمی – تحقیقاتی

پژوهشی یا دانشگاهی

اصفهان

زایشی پژوهشی
مستقر در شهرك

مصاحبة
 1نفر

علمی – تحقیقاتی

و انفرادی

اصفهان
جمخ

نیمهساختاریافته

 21نفر

عوامل اصلی شناساییشده در سه گروه به شرح زیر طبقهبندی شد:
( :)C1عواملسازمانی
( :)C22ساختار سازمانی شرکتهای زایشی با هدف انسجام سازمانی؛
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( :)C21تیمهای کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛
( :)C29تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه.
( :)C2عوامل محیطی
( :)C12شبکهسازی با هدف اعتماد اجتماعی در دانشجویان؛
( :)C11موقعیت ج،رافیایی با هدف تنوع فرهنگی دانشگاهها؛
( :)C19نهادهای حمایتی در جهت توسعة تکثر فرهنگی در دانشگاه.
( :)C3عوامل فردی
( :)C92ویژگیهای شخصیتی (برونگرایی ،تفکر کارآفرینی و جز آن)؛
( :)C91ویژگیهای جمعیتشناختی (تخصص ،تجربه و تحصیالت).
شاخصهای شرکتهای زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهها

C1

C2

C22

C3

C12

C21

C

C29

C

C 3

C

شکل  .2نمودار ماتریس سلسلهمراتبی تصمیم (محققساخته)1931 ،

تجزیهوتحلیل دادهها (رتبهبندی عوامل با فن تاپسیس فازی)
پ

از تعیین مؤلفههای اصلی در توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها ،طبق روش پیشنهادی ،باید
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با وزندهی به هر یك از این مؤلفهها ،آنها را با فن تاپسی

رتبهبندی کرد .به این ترتیب کةه سةه

مؤلفة عمده نسبت به هدف (توسعة سرمایة اجتماعی) و زیرعاملهای آنها نیز نسةبت بةه عوامةل
عمده ،مقایسه و وزن میگیرند .به دلیل اینکه در اغلب موارد مفاهیم مبهم و غیرواقعی در دادههةای
تصمیم دیده میشود ،مقادیر قطعی در شرایط واقعی نامناسب به نظر میرسد .در ایةن مقالةه بةرای
کمیکردن قضاوتهای کیفی جامعة آماری اوزان فازی چن )1111( 2بةهکةار گرفتةه شةد .در ایةن
روش رتبهبندی هر یك از گزینهها و وزن هر یك از معیارها به وسیلة مت،یرهةای زبةانی مشةخص
شده است که به صورت اعداد فازی ذوزنقهای بیان شدهاند.
جدول  .2متغیرهاي زبانی براي تعیین وزن هر یک عوامل

()1،2،1،1

VL

خیلی کم

()9،1،1،2

L

کم

()9،4،9،1

ML

کمتر از متوسط

(6و9و9و)4

M

متوسط

()1،7،6،9

MH

بیشتر از متوسط

()3،1،1،7

H

زیاد

()21،21،3،1

VH

خیلی زیاد

همانطور که توضیح داده شد ،بهمنظور افزایش دقت و صحت این مرحله ،طی

هفتتةایی در

پرسشنامة محققساخته به کار گرفته شد که شامل خیلی کم _ کم _ کمتر از متوسةط _ متوسةط _
بیشتر از متوسط _ زیاد _ خیلی زیاد است.
اوزان کیفی تخصیصداده شده به وسیلة جامعة آماری و رتبهبندی عوامل ناشةی از پیةادهسةازی
تاپسی

فازی در جدولهای  9و  4بیان شده است.
1. Chen
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جدول .9ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از دادههاي کیفی
C5

C4

C3

C2

C1

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

بیشتر از متوسط

زیاد

C11

متوسط

کمتر از متوسط

خیلی کم

کمتر از متوسط

خیلی زیاد

C12

زیاد

بیشتر از متوسط

خیلی زیاد

متوسط

کمتر از متوسط

C13

کمتر از متوسط

متوسط

خیلی کم

کمترازمتوسط

زیاد

C21

متوسط

بیشترازمتوسط

خیلی زیاد

زیاد

بیشتر از متوسط

C22

زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

کم

کمتر از متوسط

C23

کمتر از متوسط

کمتر از متوسط

بیشتر از متوسط

بیشتر از متوسط

خیلی کم

C31

متوسط

بیشتر از متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

C32

C5

C4

C3

C2

C1

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

بیشتر از متوسط

زیاد

C11

متوسط

کمتر از متوسط

خیلی کم

کمتر از متوسط

خیلی زیاد

C12

زیاد

بیشتر از متوسط

خیلی زیاد

متوسط

کمتر از متوسط

C13

کمتر از متوسط

متوسط

خیلی کم

کمتر از متوسط

زیاد

C21

متوسط

بیشتر از متوسط

خیلی زیاد

زیاد

بیشتر از متوسط

C22

زیاد

خیلی زیاد

خیلی زیاد

کم

کمتر از متوسط

C23

کمتر از متوسط

کمتر از متوسط

بیشتر از متوسط

بیشتر از متوسط

خیلی کم

C31

متوسط

بیشتر از متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

C32
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جدول  .4ضریب نزدیکی و رتبهبندي نهایی عوامل

شمارة اولویت
9
2
1
4
7
9
6
1

ضریب نزدیکی
1/469361116
1/971461991
1/991176916
1/919999113
1/996414121
1/943911362
1/947419791
1/911123191

CCi

CC2

CC1
CC9
CC4

CC9

CC6

CC7

CC1

عوامل (گزینهها)
ساختار سازمانی شرکتهای زایشی با هدف
انسجام سازمانی
تیمهای کاری دانشگاهی با هدف مشارکت
اجتماعی
تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه
شبکهسازی با هدف اعتماد اجتماعی در
دانشجویان
موقعیت ج،رافیایی با هدف تنوع فرهنگی
دانشگاهها
نهادهای حمایتی برای توسعة تکثر فرهنگی در
دانشگاه
ویژگیهای شخصیتی
(برونگرایی ،تفکر کارآفرینی و جز آن)
ویژگیهای جمعیتشناختی
(تخصص ،تجربه و تحصیالت)

Ci

C22

C21
C29
C12

C11

C19

C92

C91

نتیجه و طراحی مدل پیشنهادی
بر اساس نتایج جدول  ،4اولویتهایی که در توسعة سرمایة اجتماعی شرکتهای زایشی پژوهشةی
و در نتیجة آن در توسعة سرمایة اجتمةاعی دانشةگاه بیشةترین نقةش را دارد ،بةه شةرح زیةر بیةان
میشود:
 اولویت اول :تیمهای کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛ اولویت دوم :تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه؛ اولویت سوم :نهادهای حمایتی برای توسعة تکثر فرهنگی در دانشگاه.که این نتایج تأییدکنندة تحقیقةات تةاجالةدین و همکةاران ( ،)2917و ضةیالی ( )2932اسةت.
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دانشگاه و مراکز تحققاتی مانند شرکتهای زایشی پژوهشی ،یکةی از کةانونهةای اصةلی ایجةاد و
توسعة سرمایة اجتماعی در سطح جامعه محسوب میشوند .بنةابراین ،پیشةبرد برنامةههةای توسةعة
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشور منوط به توسعة تحقیقات در آموزش عالی و افةزایش
اثربخش و کارایی پژوهشها است .بةا توجةه بةه اینکةه شةرکتهةای زایشةی پژوهشةی یکةی از
جدیدترین مفاهیم در پارك های علم و فناوری و مراکز رشد و محل تجمخ پژوهشگران دانشگاهی
است ،و میتواند یکی از مهمترین مکةان هةا بةرای توسةعة سةرمایة اجتمةاعی دانشةگاهیان باشةد،
پیشنهادهای کاربردی به منظور توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهها توسط شةرکتهةای زایشةی
پژوهشی به شرح زیر بیان میشود:
 بازنگری در محتوای دروس تخصصی با هدف تقویةت روحیةة کةارآفرینی دانشةجویان درراستای توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاه.
 تنوع اعضای هیئت علمی در شرکتهای زایشی پژوهشی بةه منظةور تقویةت مشةارکت وانسجام سازمانی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی.
 حمایت از تکثر فرهنگی تیمهای تحقیقاتی در دانشگاهها ،و شرکتهای زایشی پژوهشی. توسعة شرکتهای زایشی پژوهشی و مراکز رشد در دانشگاههای مادر. تقویت مشارکت استادان علوم فنی – مهندسی و علوم انسانی در فعالیتهای تحقیقةاتی بةاهدف توسعة مشارکت اجتماعی.
 انجامدادن پروژههای تحقیقاتی با موضوع های تنوع و تکثر فرهنگی ،تضاد فکری و توسةعةسرمایة اجتماعی توسط استادان و دانشجویان شرکتهای زایشی پژوهشی.
 تقویت ارتباط بین دانشگاه -مراکز رشد -شرکتهای زایشی و جامعه. -حضور پژوهشگران با فرهنگهای مختل

در شرکتهای زایشی پژوهشی.

 استفاده حداکثری از امکانات محلی و بومی در راسةتای تحقیقةات بةومیمحةور بةا هةدفارتقای خردهفرهنگها.
 -توسعة مهارتهای ارتباطی دانشجویان و پژوهشگران.
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به همین منظور پ

از تحلیةل مصةاحبة نیمةهسةاختاریافته بةا محققةان دانشةگاهی و ارزیةابی

شاخصها به روش تاپسی

فازی ،مدل پیشنهادی توسعة سرمایة اجتماعی در شرکتهای زایشةی

پژوهشی با هدف توسعة این سرمایه در دانشگاهها به شرح زیر مطرح میشود:
شرکتهای زایشی پژوهشی

عامل
سازمانی

ساختار سازمانی

توسعة سرمایة اجتماعی
انسجام سازمانی

ایجاد شبکههای

تیمهای کاری

مشارکت اجتماعی

ارتباطی

تحقیق و توسعه

عوامل
محیطی

عوامل
فردی

تعالی دانشگاه

حمایت از

شبکهسازی

اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان

تنوع فرهنگی

موقعیت ج،رافیایی

ویژگیهای شخصیتی

گسترش تفکر

ویژگیهای جمعیتشناختی

کارآفرینی

تنوع فرهنگی در دانشگاه

برونگرایی و تفکر کارآفرینی
تخصص ،تجربه و تحصیالت

ایجاد مشارکت فعال بین محققان دانشگاهی

گسترش روابط اجتماعی ،فرهنگی و دانشی

مدل توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهیان برای زایش شبکههای دانش

شکل  .9مدل توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهیان براي زایش شبکههاي دانش
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