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 چکیده

 مراکاز رداد    )ها به آن توجه زیادی نشده است، توسعة سرمایة اجتماعی در مراکز تحقیقااتی  هایی که در تحقیقات دانشگاهیکی از مؤلفه
محقاق در ایاپ پاژ هش باا هادع توساعة        .دوداست که باعث مشارکت در دانش   خلق دانش جدید می( های زایشی پژ هشیدرکت

محد دة اجرایای ایاپ پاژ هش اع اای هی ات      . های زایشی پژ هشی، مدلی طراحی کرده استها   درکتسرمایة اجتماعی در دانشگاه
هاای الالی توساعة    در ایپ مقاله سعی داده اسات دااخ    . است فنا ری استان مازندران ها   مراکز ردد   پارک علم  علمی دانشگاه

نظاران،  کارگیری نظرهای کاردناسان، لاحب برای نیل به ایپ منظور، با به. های زایشی پژ هشی بررسی دودسرمایة اجتماعی در درکت
بنادی داده، تاا    هاا رتهاه  س در محیط فازی، ایپ دااخ  ها دناسایی دد   با فپ تاپسیهای آموزدی، ایپ داخ   متخصصان سازمان

های کاری دانشاگاهی  ا لویت ا ل، تیم. های مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی به ترتیب ا لویت مشخ  دوندتریپ عوامل   داخ  مهم
یتی بارای توساعة تک ار    با هدع مشارکت اجتماعی؛ ا لویت د م، تحقیق   توسعه با هدع تعالی دانشگاه؛ ا لویات ساوم، نهادهاای حماا    

سااختاریافتة عمیاق باا پاانزده نفار از      های نیماه ر ش تحقیق کیفی از طریق مصاحهه کارگیری بهپس از آن، با . فرهنگی در دانشگاه بود
 .طراحی ددها الگوی نهایی از طریق تحلیل محتوای مصاحههی، دانشگاه پژ هشگران
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 مقدمه

 که جدیدی دارند، مأموریت تحقیقاتی، و آموزشی هایمأموریت عالوه بر هادانشگاه امروز، دنیای در

 کارآفرینی هایبه فعالیت دانشگاهی اگر .است فناوری توسعة و نوآوری فرایند در ترفزاینده مشارکت

 کاربرد بشری، علوم پیشرفت با امروزه. شودمی شناخته فناوری توسعة برای منبعی به عنوان بپردازد،

 یافتةه اسةت   افةزایش  و اجتمةاعی  سیاسةی  اقتصةادی،  هةای عرصةه  همةة  در انسان زندگی در دانش

های زایشی مثل چرخی برای انتقال فناوری و امروزه شرکت. (6، ص2931همکاران،  و نژاد عباس)

کنند و راهی مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و تولیةد شة،ل، و راهبةری    میسازی عمل  تجاری

 ,Benneworth)انةد   های محلی و ساخت اقتصاد محلةی بخشیدن به رابطة بین ش،ل قوی برای قوت

 های فناوری از تجاری برداریبه منظور بهره د کهان هاییزایشی پژوهشی، شرکت هایشرکت (.2004

در فراینةد   (.Bathelt et al., 2010, p.525)انةد   گرفتةه  شکل دانشگاهی نتایج تحقیقات یا محور دانش

طةوری کةه اگةر     ثرند، بةه ؤهای زایشی پژوهشی، عوامل محیطی، بسیار مگیری و رشد شرکتشکل

محیط مناسب برای تشکیل شرکت وجود نداشته باشد، شرکت هرگز شةکل نخواهةد گرفةت و در    

 . ل اولیة چرخة عمرش نابود خواهد شدگیری، در مراحصورت شکل

وجةود منةةابخ مختلة  در جوامةةخ   . دسةتیابی بةه توسةةعه، نیازمنةد راهکارهةةایی اساسةی اسةةت    

اجتمةاعی در کنةار    ةسةرمای. شودهای اساسی و مهم برای توسعه محسوب می نیافته، از زمینه توسعه

یافتگی شناخته  یرگذار در روند توسعهمت،یری تأث ةتازگی به مثاب انسانی به ةاقتصادی و سرمای ةسرمای

به  ،اجتماعی طبق نظر بسیاری از اندیشمندان ةسرمای(. 7، ص2917، پور عبداهللالوانی و ) شده است

و از طریةق   کنةد  مةی پیوندها و ارتباطات میان اعضای یك شبکه به عنةوان منبعةی بةاارزش اشةاره     

 کةه  اجتمةةاعی منبعةی اسةت    ةسرمای. شود میهنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا 

مفهةومی اسةت کةه در    ، و گیرنةد  میکار  هها و جوامخ برای نیل به نتایج مطلوب آن را بافراد، گروه

ینةدهای اجتمةاعی   اگران اجتماعی برای توصةی  طیة  وسةیعی از فر    بسیاری موارد توسط تحلیل

ها و طبقات مردم به نتایج سیاسةی،  گروهاین پرسش که چرا برخی افراد، و به شود می گرفتهکار  به

اجتماعی،  ةسرمای .دهد پاسخ میشوند،  تةری نسةبت به دیگران نایل می یا اجتماعی مثبت ،اقتصادی
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هنجارهایی که . هاست و نه افراداین سرمایه متعلق به گروه زیراانسانی نیست،  ةسرمای ةزیرمجموع

در صورتی معنا دارند که بیش از یك فرد در آن سهیم دهند، اجتماعی را تشکیل می ةشالودة سرمای

اجتماعی ممکن است بةه کةوچکی دو دوست باشند کةه بةا یکةدیگر تبةادل      ةسرمای حامیان. باشد

یا ممکن است در مقیاس بزرگتةر، یةك   کنند، های مشترك همکاری میه، یا در پروژکردهاطالعات 

های  پةردازی هطور قابل توجهی کانون توجه نظری هبة های اخیةرمدنی که در سال ةجامع. ملت باشد

، 2911اندیشةمند،  ) اجتماعی اسةت  ةوسةیخ محصول سرمای یساالری بةوده اسةت، در مقیةاس مردم

 .(21ص

بةه سةةخن  . داردریشه های فرهنگی یك نظةام اجتمةاعی اجتماعی در ویژگی ةدر واقخ، سرمای

بةراعتمةةاد و مشةارکت   بوده و  فرهنةگ اجتمةاعی یةا سةازمانی ةاجتمةاعی چکیةد ةدیگر، سةرمای

توانةد  سازی فرهنگ سةازمانی، مةی   بنابراین، هر گامِ مدیران برای غنی. پایه گذارده شده استافراد 

مدیریت فرهنگ سازمانی، عمدتاً بةا توجةه بةه نقةش رهبةةری و  . اجتماعی را افزایش دهد ةسرمای

گی مانند احساس هویت گروهی و سازمانی مشةةترك،  نهای فرهاند سازهتونمادهةای فرهنگی، می

 .فردی و گروهی را تقویت کند ای مشترك، مشارکت، و اعتمادهای بین احساس وابستگی به آینده

هةای زایشةی   ها و شةرکت ها و تفکرهای متفاوت در دانشگاههای تحقیقاتی با نگرشوجود تیم

گةذاری مسةئوالن و    عی بسیار عظیمی است که نیةاز بةه سةرمایه   دهندة سرمایة اجتما پژوهشی نشان

دغدغة ذهنی محققان در این پژوهش، بررسی توسعة . است هاشرکتاین خبرگان آموزش عالی در 

است که ایةن  ( های زایشی پژوهشیشرکت)ها توسط مراکز تحقیقاتی سرمایة اجتماعی در دانشگاه

 .شودخلق دانش جدید می سرمایة اجتماعی، باعث مشارکت در دانش و

 مبانی نظری و پیشینة تحقیق

 های زایشی پژوهشی ها و شرکتسرمایة اجتماعی در دانشگاه

در ایةن جهةان،    دنةد و معتق بیننةد  مةی خود را در جهانی در حال ت،ییةر   کنونیهای رهبران سازمان

یةادگیری   (.Newberry, 2008) یادگیری سةازمانی راهبةردی مثبةت و مةؤثر در برابةر ت،ییةر اسةت       
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عیت کنونی سازمان را ارتقةا دهةد،   قبا این هدف که مو ،ها استسازمانی ابزاری برای ت،ییر سازمان

 .ق کندطباد کند و به سازمان کمك کند با ت،ییرات موجود خود را منجابتی ایقبرای سازمان مزیت ر

،  یری واقعی در هةزارة سةوم  محوربودن با هدف یادگ ها به سمت کارآفریندر ت،ییر رویکرد دانشگاه

فراینةد  . های زایشةی ایجةاد شةد   در نتیجة آن شرکتهای علم و فناوری، مراکز رشد و مسئلة پارك

فعالیةت در راسةتای    بةرای  نةوآور  گةروه  کارآفرین یةا  عزم از بنیان، زایشی دانش هایتشکیل شرکت

زمان یةا مجموعةة وابسةته بةه آن     طور مستقل از سا اقتصادی به بنگاه اندازی محوری معین و راه ایده

مةیالدی،   2331در دهةة  (. Wadsworth, 2012)شةود  شامل نهةاد دولتةی یةا خصوصةی آغةاز مةی      

هةای  پةژوهش . و فناوری دانشگاهی به مسةالل مهمةی تبةدیل شةدند     پژوهشیهای زایشی  شرکت

گذاشةتن   اشةتراك  بةه ها به عنوان ارزش عمدة تجاری، اقتصادی و عةاملی بةرای   گرفته دانشگاه انجام

هةا فقةط   پة  از جنةگ جهةانی دوم، مسةئولیت دانشةگاه     . ها، محققان و دولت مطرح شددانشگاه

هةا بةرای توسةعة    آموزش و پژوهش نبود، بلکه تولید و انتقال فناوری با ایجةاد ارزش در دانشةگاه  

سةازی   ریهای زایشی دانشگاهی مثل چرخی برای انتقال فناوری و تجاشرکت .اقتصادی مطرح شد

کنند و راهی مستقیم برای جذب نیرو از دانشگاه و تولیةد شة،ل، و راهبةری قةوی بةرای      عمل می

انةد   های محلی در نواحی دور از مرکةز و سةاخت اقتصةاد محلةی    بخشیدن به رابطة بین ش،ل قوت

 (.11، ص2939پور،  عنایتی و عالی)

تةه اسةت، مبةانی نظةری کةارآفرینی      نظریة سرمایة اجتماعی به تحقیقات کةارآفرینی نیةز راه یاف  

هةا را مةدیریت    ها را خلق و آنها شبکهاهمیت سرمایة اجتماعی را در درك این که چگونه سازمان

پوتنةام   ، رابرتاست اجتماعی بیان شده سرمایة از عیمتنو و متعدد های تعری . کند کنند، بیان میمی

موجب  که است هاشبکه و هنجارها اعتماد، مانند مفاهیم از ایمجموعه اجتماعی ةسرمایکند می بیان

 تةأمین  را هةا  آن متقابل منافخ نهایت، در و شود می اجتماع یك اعضای بهینة ایجاد ارتباط و مشارکت

اتنگی وجود گسازی، کارآفرینی ارتباط تن بین سرمایة اجتماعی، شبکه(. Putnam, 2000)خواهد کرد 

هةای اجتمةاعی فةردی و جمعةی، روابةط و      شةبکه  تةوان را می اجتماعیة سرمایطوری که  دارد، به

، بنةابراین . به اطالعةات و دانةش فنةی دسةت یابنةد     د کنکمك می که به افراد دانست،ساختارهایی 
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شوند که فرد بتوانةد در  می زمانی تبدیل به سرمایه است ومحصول تعامالت پویا  ،اجتماعی ةسرمای

ای از روابةط اجتمةاعی   اجتمةاعی، مجموعةه   ةدر اینجا سرمای. کار گیرد را به های واقعی آنموقعیت

 . تواند کمابیش آگاهانه ت،ییر کندو در صورت لزوم می ه استاست که کارآفرینان را احاطه کرد

 تواندروابط می این و شده است واقخ اجتماعی روابط ای ازشبکه در که است فرایندی کارآفرینی

 موانخ کارآفرینةان  امروز، ایران جامعة در .کند تسهیل یا محدود ها،فرصت منابخ با را کارآفرین رابطة

 از جملةه  فرهنگةی  و اجتمةاعی  به دالیل مدیریتی، و حقوقی اقتصادی، سیاسی، عوامل از نظر صرف

 (.2، ص2931،  ربیعی)باشد  می نیز اجتماعی پیوندهای و روابط گرفتن نادیده

اجتماعی است و شناسایی آن به عنوان  و فرهنگی عوامل بر مبتنی طور عمده، به اجتماعی سرمایة

 توانةد مةی  هةا، ها و بنگةاه سطح مدیریت سازمان در چه و کالن مدیریت سطح در چه سرمایه، ینوع

 بهتةر  هةدایت  در بةه مةدیران   و کنةد  ایجةاد  اجتماعی – اقتصادی های سیستم از جدیدی را شناخت

 کةارآفرینی  زیةرا . ددار هةای کارآفرینانةه  فعالیةت  در مهم نقشی سرمایه نوع این .رساند یاری سیستم

 اینکه اول است، اجتماعی بافت و شرایط به طریق متکی دو از که است اقتصادی - اجتماعی فرایندی

 اجتمةاعی  فعةالیتی  کةارآفرینی  آنکه دوم و هستند، اجتماعی محصول محیط اند که افرادی کارآفرینان

گةذارد  تةأثیر مةی   وکةار  کسةب  ماهیةت  بر اجتماعی ارتباطات و پیوندها نبودنتیجه بود یا  در و است

(Bolino, 2002, p.22 .) 

های زایشی پژوهشةی  دانشی که در شرکت کارکنان ویژه به کارکنان برای اجتماعی سرمایة ارزش

 بةرای  قدرت اصلی منبخ اجتماعی سرمایة است که حقیقت این از برگرفته نقش کارآفرینی را دارند،

 اجتمةاعی  سةرمایة  تواننمی یعنی .است ناپذیری برخوردار انتقال ویژگی از ها است وفرد و دانشگاه

 روابةط  شةبکة  توانةد فةرد نمةی  (. Timmons, 2003)داد  انتقةال  دیگةری  بةه  مسةتقیم  طةور  به را فرد

 ارتباطةات،  در مقابل هایطرف دارد امکان دهد، زیرا انتقال بفروشد یا دیگری به را خود یافتة توسعه

 مسةتقیم  انتقةال  ولةی  کمةك کنةد   فردی ارتباطات شبکة ایجاد به تواندفرد می .کنند رد را انتقال این

دانةش   و مةالی  فیزیکةی،  سةرمایة  بةرای  انتقةال  ایةن  کةه  در حةالی  .است غیرممکن فردی ارتباطات

 خدماتی و دانشی های سازمان در افراد موفقیت و قدرت که است آن معنای به و این است پذیر امکان
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 انددریافته کارکنان دانشی .بود خواهد اجتماعی سرمایة پذیری انتقال و پهنا عمق، به بسته ای تا اندازه

در زایةش دانةش    هةا  آن و قابلیت توانایی در مهم نقشی وسیخ، و متنوع ارتباطات هایشبکه ایجاد که

تةوان جةزا اصةلی    را مةی  زایش دانش و پةژوهش ی هاشبکه. دارد سازمانی موفقیت به برای کمك

 یسازی عةامل  بسیاری از نویسندگان معتقدند شبکه (.Park & Shin, 2005) اجتماعی دانست ةسرمای

و تبةدیل آن   فنةاوری برداری کامل از  ها در بهرهشبکه، های نوپاستضروری برای موفقیت شرکت

هةای زایشةی پژوهشةی در مراکةز     بین شبکهمل توانایی تعا .نقش اصلی دارند 2به نتایج قابل فروش

هةا و  سةازمان بةر رشةد و نةوآوری     ،و این خةود  خواهد بود ثرؤدر دسترسی و انتقال دانش م رشد

هةایی  ویژگی اصلی هر کارآفرین هشةیاربودن نسةبت بةه فرصةت     .خواهد بودثیرگذار أت هادانشگاه

ای مالت اجتماعی و روابةط شةبکه  تعا .(Liao & Welsh, 2005) ه استاست که تاکنون کش  نشد

کننةدگان   مینأکه کارآفرینان را به ت روابط اجتماعی مجموعه .هاست مهم در شناسایی فرصت یعامل

هةا را  فرصةت  کارگیری بهکسب منابخ و  دهد،ارتباط می( مثل سایر کارآفرینان و افراد دانا)خدمات 

 برقراری رابطةه  .2اند از  عبارت پژوهشیهای زایشی در شرکت های اجتماعیشبکه. کندتسهیل می

ابعةاد  . محتةوای هنجةاری یةا انتظةارات افةراد از مبادلةه       .9محتوای مبادلةه و   .1 ،(انتقال اطالعات)

 و مرکزیةت  ،(مسیر یا پیوند میةان دو نفةر  ) بودن دستیابی قابل ،(گستردگی روابط)ها را شدت  شبکه

مزایةای   باعةث ایجةاد  هةا  تنةوع شةبکه  . دهندیل میتشک( توانایی فرد در دستیابی به اعضای شبکه)

بةا افةراد    تواننةد  مةی  تةری دارنةد،  های متنوعافرادی که نقش. شود میها  ترقابتی بهتری برای شرک

. دشةته باشةن  تری دسترسةی دا به اطالعات گسترده و ها ارتباط برقرار کنند،دورتری از طریق واسطه

 متون نظةری با این حال، در ، دنبه عنوان واسطه عمل کند نتوانمی های زایشیو شرکت کز رشدامر

تةرین اشةکال    رایةج . داردو روابط قوی با حل مسئله ارتبةاط  نظر،  روابط اجتماعی ضعی  با تولید

برخةی  . گذاشتن منابخ مشةترك دانةش اسةت    اشتراك شبکه تبادل منابخ، ارسال و تبادل اطالعات، به

افرادی . تری برای اشتراك دانش هستندابزارهای اثربخشن معتقدند روابط اجتماعی ضعی ، امحقق

                                                           
1. Marketable solutions  
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توانند به اطالعةات دسةت اول   هایی با روابط ضعی  قرار دارند، به احتمال بیشتری می که در شبکه

در ایجةاد، توسةعه، طراحةی،     های زایشةی پژوهشةی  در شرکت سازی کارآفرینیشبکه. یابنددست 

فرایند یادگیری از طریق عمةل، یةادگیری از طریةق    در و زایش دانش  دریافت ،ساخت و بازاریابی

وکةار را   ن رشةددهی کسةب  ااز محققة  بسیاری. کندو یادگیری از طریق تعامل را تسهیل می استفاده

ی، سةرمایه و دانةش فنةی اسةت تةا      فنةاور هةا،  دانند که در پی برقراری پیوند میان مهارت مدلی می

 های ری اما تع. ها سرعت ببخشد شرکت ةایجاد و توسعاستعدادهای کارآفرینی را تقویت کند و به 

کند تةا از  های نوپا کمك میست که به شرکتا یندیاوکار فر رشددهی کسبکنند  بیان می جدیدتر

زایشةی  های شبکه. ها و برقراری روابط کاری گسترده، ارزش خلق کنند طریق قرارگرفتن در شبکه

کةاهش   هاها و دانشگاهسازمانهای مبادله را برای  هزینهاطالعات و منابخ،  ةبا کاهش هزین پژوهشی

 ةکةه بةه دلیةل اسةتفاد     منجةر شةوند   2های ناشی از دامنةه صرفه بهند نتوامی، عالوه بر این. دندهمی

هةای  شةرکت هةای اساسةی   یکی از نقةش (. 2931پور،  خاکباز و عیوض) هاستمشترك از ورودی

دو نکتةه در اینجةا    بیةان . هةای نةوآوری مربوطةه اسةت    نظامو  گری میان کارآفرینان ، واسطهزایشی

مفهةوم  . سازی، دسترسی به منابخ و کسب دانش اسةت  اول آنکه هدف اصلی شبکه. ضروری است

توان به این شکل از یکدیگر متمایز کرد که برای ترکیب منةابخ بةه شةکلی کةه      دانش و منبخ را می

ها و در نتیجه ایجةاد  یری این اهداف توسط شرکتمیزان پیگ. ثروت خلق کنند، به دانش نیاز است

به عبةارت  . حاصل از آن استة شد اجتماعی و ارزش خلق ةمیزان سرمایة کنند روابط متعامل، تعیین

کند و میزان تحقق ارزش بیشتر بةه  فرصت خلق ارزش را فراهم می شرکت زایشی پژوهشی ،دیگر

 .داردبستگی کز رشد اهای مستقر در مر شرکتو  هادانشگاهها توسط برداری از فرصت میزان بهره

هةای زایشةی   زمینة توسةعة سةرمایه اجتمةاعی توسةط شةرکت      تا کنون تحقیقات مشخصی در

های زایشی پژوهشةی  های ایجادکنندة شرکتپژوهشی انجام نگرفته است، اما وجود عوامل و مؤلفه

توسةعة   بةر  مةؤثر  عوامةل . شته باشةد ها نقش اساسی داتواند در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهمی

                                                           
1. Economies of scope  
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 تةر،  دقیةق  طةور  بةه  .کةرد  ساختاری تقسیم و محیطی کلی بخش دو در توانمی را زایشی هایشرکت

 اصةلی  هةای  عامةل  را و دولةت  مشةاوران  سةرمایه،  دانشةگاه،  دانشگاهی، کارآفرین شخص توان می

عث توسعة سةرمایة  توانند باگرفت که می در نظر دانشگاهی زایشی هایشرکت توسعة و گیری شکل

 دانشةگاه  مقةررات،  و قةوانین  دولةت،  شامل محیطی عوامل. اجتماعی در مراکز آموزش عالی شوند

 عوامةل  و گیةرد مةی  شةکل  آن در شرکت که است فیزیکی و موقعیت شرایط و گذارانمادر، سرمایه

 ارتباطی -مهارتی انگیزشی، هایمؤلفه بخش سه به که است های شرکت خصوصیت شامل ساختاری

های زایشی شرکت(. 7ص ،2913همکاران،  و الدین تاج)شوند می بندی دسته گذاراطمینان سرمایه و

 اند، اقتصادی رشد و ایجاد ش،ل برای ظرفیتی و دانش انتشار برای مهم پژوهشی یا دانشگاهی ابزاری

 علمةی  هیئت اعضای قبلی های تجربه و چندگانه مشترك، مجوزهای گذاریسرمایه مانند مت،یرهایی

 (.Hayter, 2013)است  مؤثر هاشرکت این سازی موفقیت تجاری در

 طةول  در اجتمةاعی  و انسةانی  نیروی فنی، مالی، بعد چهار زایشی پژوهشی هایشرکت ایجاد در

ی اصةلی  هةا تواننةد بةه عنةوان مؤلفةه    این منابخ می. گیرند کار می را به متنوعی و متعدد فرایند، منابخ

 (:93، ص2932ضیالی، )توسعة سرمایة اجتماعی باشند، منابخ شامل موارد زیر است 

 معنةوی، قابلیةت   مالکیت مدیریت در قابلیت و قابلیت دسترسی پژوهشی، قابلیت :فنی منابخ -

 وکار؛ کسب توسعة تولید، فناوری، فناوری انتقال و سازی یتجار

وجةود   پةژوهش،  از هةا شةرکت  و هانسازما حمایتپژوهشی،  دولتی هایبودجه :مالی منابخ -

 اندازی گذاری برای راهپذیر، وجود سرمایه گذاری مخاطرهسرمایه گذاری،سرمایه« فرشتگان»

  کار؛و توسعة کسب و

 فنةاوری  متخصصةان انتقةال   ،R&Dمتخصصةان   پژوهشگران، فنةاوران،  :انسانی نیروی منابخ -

 جز آن؛ و مشاوران مدیره، ئتهی تجاری، اعضای رهبران سازی، تجاری

 سطح ملی در تجاری و صنعتی کارآفرینی، فناوری، صنعتی، عملی، هایشبکه: اجتماعی منابخ -

 .المللی بین و

هةای زایشةی دانشةگاهی را بررسةی     سازی تحقیقات برای شرکت ام و همکاران، راهبرد تجاری
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سةازی در   تةرین راهبةرد تجةاری    مهةم در این تحقیق انسان و سرمایة اجتمةاعی بةه عنةوان    . کردند

 .(Aam Hamid et al., 2015)های زایشی بیان شده است  شرکت

 روش تحقیق

و از « پیمایشةی  -توصةیفی » هةا گردآوری داده و از نظر روش« کاربردی»از نظر هدف پژوهش ین ا

ز هةا و مراکة  محدودة اجرایی این پژوهش شامل اعضای هیئت علمةی دانشةگاه  . نوع اکتشافی است

ای، کتابخانةه  مطالعةات در مطالعة حاضر، ابتدا با . رشد و پارك علم و فناوری استان مازندران است

نتةایج   ه وشناسةایی شةد  شةود،   هةا مةی  دانشةگاه هایی که موجب توسعة سرمایة اجتماعی در مؤلفه

در این مقالةه سةعی شةده    . ها مشخص شددر دانشگاه های زایشیمراکز رشد و شرکتهای فعالیت

بةرای نیةل بةه ایةن     . ها بررسةی شةود  های اصلی توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهاست شاخص

هةای آموزشةی ایةن    نظةران و متخصصةان سةازمان   کارگیری نظر کارشناسةان، صةاحب   هدف، با به

هةای  ها نسةبت بةه معیارهةای مختلة  وزن    با توجه به اینکه این شاخص. ها شناسایی شدشاخص

هةا را  کارگیری فن تاپسةی  در محةیط فةازی ایةن شةاخص      حققان برآنند با بهگیرند، ممتفاوتی می

هةای مةؤثر در توسةعة سةرمایة اجتمةاعی بةه ترتیةب        ترین عوامل و شاخص بندی کنند تا مهم رتبه

هةای  پ  از آن، با روش تحقیق کیفی از نوع روایتی و از طریةق مصةاحبه  . اولویت مشخص شوند

،  که حداقل ده سال در زمینةة کةارآفرینی   -زده نفر از خبرگان دانشگاهیساختاریافتة عمیق با پاننیمه

الگوی نهایی از طریق تحلیةل محتةوای    -اند سابقة اجرایی داشته مراکز رشد و پارك علم و فناوری

 . ها تدوین شدمصاحبه

 تشریح روش تاپسیس فازی

عنةوان یکةی از   ، بةه (بةت آل مثحةل ایةده  بندی با توجه بةه شةباهت بةا راه   روش اولویت)تاپسی  

MCDMهای کالسیك  روش
برای حةل   توسط هوانگ و یون 2312شناخته شده است که در سال  2

                                                           
1. Multiple Criteria Decision Making 
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شده بایةد کوتةاهترین    انتخاب 2ةگزین. آل بودایده بر اساس تعیین وتوسعه داده شد  MCDMمسالل 

 (.Zeleny, 1982, p.128)را داشته باشد آل منفی آل مثبت و بیشترین فاصله از ایدهفاصله از ایده

 : شرح زیر است گیری به کمك فن تاپسی  فازی بهمراحل تصمیم

 ؛w~j اوزان آوردن بردار دست هب :ة اولرحلم

کةه  راهبردهةا،   بةارة در گةان سةنجی خبر آمده از نظةر  دست هنرماالیزکردن ماتری  ب :ة دوممرحل

 :است شرح زیر به یماتریس

(2  )                                               ij m n
R r


    

                                          

 .(1فرمول ) هایی که در رابطه با سود استمربوط به شاخص

 .(9فرمول ) هایی که در رابطه با هزینه استمربوط به شاخص 

* * * *
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 :است 4فرمول  رحشده به ش دهیماتری  وزن ،بنابراین :لة سوممرح

            
  ,    i=2,1,…,m  ,    j=2,1, …,n 

ij ij jv r w                                                                  (4)  

    ال فازی مثبتحل ایدهتعیین راه :ة چهارممرحل
 ( 

(FPIS ال فةازی منفةی  ایده و  
(FNIS)    

  

                                                           
1. Alternative 

1. Fuzzy Positive Ideal Solution 

2. Fuzzy Negative Ideal Solution 

}..., ,1{ nB

}..., ,1{ nC 



 00                                           هاهای زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهطراحی مدل شرکت 

  

 

 (. 6و 9های  فرمول)

 

(9)                                           ,...,*

,...,

max ;

max ;

ij
i m

j

ij
i m

v j B

v
v j C








 


1

1

 

 

 

 

(6) 
 

 *

,...,

,...,

j

j

FNIS v j n

FPIS v j n

 

 

1

1
                                          

 .اقلیدسی فازی ةفاصل کارگیری بهها با فواصل اندازه ةمحاسب :رحلة پنجمم

(7)          ,D a b a b a b a b a b        
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 :شودمحاسبه می 1 آل مثبت با فرمولاز ایده راهبردهر  ةفاصل

(1)                            * *, , ,...,
n

j ij j

j

d d v v i m


 
1

1 
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 (:21فرمول ) بندیال و رتبهنزدیکی نسبی به ایده ةمحاسب :ة ششممرحل
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 ها های زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهعوامل تأثیرگذار شرکت

هةای  ترین عوامل توسةعة سةرمایة اجتمةاعی توسةط شةرکت      فرایند تحقیق به منظور استخراج مهم

 :زایشی پژوهشی به شرح زیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1931ساخته،  محقق)ترین عوامل توسعة سرمایة اجتماعی  فرایند استخراج مهم. 1شکل

هةای  متون نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان مراکز رشد و شرکت ةدر این مقاله پ  از مطالع

در مرحلةة اول بةا   . هةا شناسةایی شةد   زایشی، عوامل مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی در دانشةگاه 

هةا انجةام گرفتةه بةود، مجموعةة      ر زمینة توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهمطالعة تحقیقاتی که د

در مرحلة دوم، جایگاه مراکز رشةد  . کاملی از عوامل مؤثر در توسعة سرمایة اجتماعی شناسایی شد

سپ ، این عوامل در قالةب  . های زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی بررسی شدو شرکت

مطالعة متون نظری سرمایة اجتماعی 

 هادر دانشگاه

های مطالعة مبانی نظری شرکت

 زایشی پژوهشی و مراکز رشد

گرفته  نة تحقیقات انجاممطالعة پیشی

 های زایشی پژوهشیشرکت در زمینة

پژوهشی های زایشی های ایجادکنندة شرکتشناسایی عوامل و مؤلفه

 (عامل 21)با هدف توسعة سرمایة اجتماعی 

 (عامل29)ساختارمند با نمونة آماری مصاحبة عمیق و نیمه

 تدوین پرسشنامه 

 

 بندی ت،ییر در طبقه/ های جدیدافزودن مؤلفه
 

 (بعد اصلی 9 عامل در 1)ها و ابعاد نهایی شدن مؤلفه مشخص
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تةرین   های آماری مهمدادن تحلیل جامعة آماری تحقیق قرار گرفت و با انجام ای در اختیار پرسشنامه

هةای زایشةی پژوهشةی کةاربرد     ها به وسیلة شرکتعواملی که در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاه

 . داشت، مشخص شد
 شوندگان مصاحبه به مربوط اطالعات. 1 جدول

ف
ردی

 

حوزة تخصصی و 

اجرایی 

 شوندگانمصاحبه

های جغرافیایی حوزهمکان 

 تحقیقاتی مورد مصاحبه

مسئولیت افراد مورد 

 مصاحبه

تعداد 

 شوندگان مصاحبه
 نوع مصاحبه

 هادانشگاه 2

دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم 

کشاورزی ساری، دانشگاه آزاد 

 اسالمی واحد ساری

 نفر 9 معاونان پژوهشی
مصاحبة 

 ساختاریافته نیمه

1 
 های علم و فناوری پارك

 هااستان

پارك علم و فناوری مازندران و 

 گیالن

مدیران پارك علم و 

 فناوری
 نفر 1

مصاحبة 

 ساختاریافته نیمه

9 
مراکز رشد وابسته به 

 هادانشگاه

مراکز رشد وابسته به دانشگاه 

مرکز رشد دانشگاه  -مازندران

 آزاد اسالمی واحد ساری

 نفر 9 مدیر و کارشناسان

مصاحبة 

ساختاریافته  نیمه

 و انفرادی

 
وزارت علوم، تحقیقات 

 و فناوری

معاونت اجرایی دبیرخانة توسعة 

علوم و فناوری کشورهای 

 اسالمی

معاون اجرایی 

دبیرخانه و کارشناس 

 جذب

 نفر 1

مصاحبة 

ساختاریافته  نیمه

 و انفرادی

4 
های زایشی شرکت

 پژوهشی یا دانشگاهی

تحقیقاتی  –شهرك علمی 

 اصفهان

های  مدیران شرکت

زایشی پژوهشی 

مستقر در شهرك 

تحقیقاتی  –علمی 

 اصفهان

 نفر 1

مصاحبة 

ساختاریافته  نیمه

 و انفرادی

 نفر 21 جمخ

 : بندی شدشده در سه گروه به شرح زیر طبقه عوامل اصلی شناسایی

(1C:) سازمانیعوامل 

(22C :)سازمانی؛های زایشی با هدف انسجام ساختار سازمانی شرکت 
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(21C :)های کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛تیم 

(29C :)تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه. 

(2C :)عوامل محیطی 

(12C :)سازی با هدف اعتماد اجتماعی در دانشجویان؛ شبکه 

(11C :)ها؛موقعیت ج،رافیایی با هدف تنوع فرهنگی دانشگاه 

(19C:)  جهت توسعة تکثر فرهنگی در دانشگاهنهادهای حمایتی در. 

(3C :)عوامل فردی 

(92C :)؛(گرایی، تفکر کارآفرینی و جز آن برون) های شخصیتیویژگی 

(91C :)(.تخصص، تجربه و تحصیالت)شناختی  های جمعیت ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 (1931ساخته،  محقق)مراتبی تصمیم  نمودار ماتریس سلسله. 2شکل 

 (بندی عوامل با فن تاپسیس فازیرتبه)ها وتحلیل داده تجزیه

ها، طبق روش پیشنهادی، باید اجتماعی در دانشگاههای اصلی در توسعة سرمایة پ  از تعیین مؤلفه

 هاهای زایشی پژوهشی در توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاههای شرکتشاخص

C1 C2 C3 

22C 

21C 

29C 

C 3 

C   

12C 

C   

C   
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به این ترتیب کةه سةه   . بندی کردها را با فن تاپسی  رتبهها، آندهی به هر یك از این مؤلفهبا وزن

ها نیز نسةبت بةه عوامةل     های آنو زیرعامل( توسعة سرمایة اجتماعی)مؤلفة عمده نسبت به هدف 

هةای  لیل اینکه در اغلب موارد مفاهیم مبهم و غیرواقعی در دادهبه د. گیرندعمده، مقایسه و وزن می

در ایةن مقالةه بةرای    . رسدشود، مقادیر قطعی در شرایط واقعی نامناسب به نظر میتصمیم دیده می

در ایةن   .کةار گرفتةه شةد    بةه  (1111) 2چنهای کیفی جامعة آماری اوزان فازی کردن قضاوت کمی

هةای زبةانی مشةخص    مت،یر ةوسیله هر یك از معیارها ب وزنها و بندی هر یك از گزینهروش رتبه

  .اندبیان شده یاصورت اعداد فازی ذوزنقه شده است که به
 

 عواملیک  متغیرهاي زبانی براي تعیین وزن هر. 2جدول 

 VL  (1،2،1،1) خیلی کم

 L  (9،1،1،2) کم

 ML  (9،4،9،1) کمتر از متوسط

 (4و9و9و6)  M متوسط

 MH  (1،7،6،9) بیشتر از متوسط

 H  (3،1،1،7) زیاد

 VH  (21،21،3،1) خیلی زیاد

تةایی در   منظور افزایش دقت و صحت این مرحله، طی  هفتطور که توضیح داده شد، به همان

 _متوسةط   _کمتر از متوسةط   _کم  _کار گرفته شد که شامل خیلی کم  ساخته به پرسشنامة محقق

 .خیلی زیاد است _زیاد  _بیشتر از متوسط 

سةازی   بندی عوامل ناشةی از پیةاده  شده به وسیلة جامعة آماری و رتبه داده اوزان کیفی تخصیص

 .است شده بیان 4و  9های  تاپسی  فازی در جدول
 

                                                           
1. Chen 
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 هاي کیفیماتریس مقایسات زوجی با استفاده از داده .9جدول

C5 C4 C3 C2 C1  

 C11 زیاد متوسط از بیشتر زیاد خیلی زیاد متوسط

 C12 خیلی زیاد متوسط از کمتر خیلی کم کمتر از متوسط متوسط

 C13 کمتر از متوسط متوسط خیلی زیاد متوسط از بیشتر زیاد

 C21 زیاد کمترازمتوسط خیلی کم متوسط کمتر از متوسط

 C22 متوسط از بیشتر زیاد خیلی زیاد بیشترازمتوسط متوسط

 C23 کمتر از متوسط کم خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد

 C31 خیلی کم متوسط از بیشتر متوسط از بیشتر کمتر از متوسط کمتر از متوسط

 C32 متوسط زیاد متوسط متوسط از بیشتر متوسط

C5 C4 C3 C2 C1  

 C11 زیاد متوسط از بیشتر زیاد خیلی زیاد متوسط

 C12 خیلی زیاد متوسط از کمتر خیلی کم کمتر از متوسط متوسط

 C13 کمتر از متوسط متوسط خیلی زیاد متوسط از بیشتر زیاد

 C21 زیاد متوسط از کمتر خیلی کم متوسط کمتر از متوسط

 C22 متوسط از بیشتر زیاد خیلی زیاد متوسط از بیشتر متوسط

 C23 کمتر از متوسط کم خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد

 C31 خیلی کم متوسط از بیشتر متوسط از بیشتر کمتر از متوسط کمتر از متوسط

 C32 متوسط زیاد متوسط متوسط از بیشتر متوسط



 07                                           هاهای زایشی پژوهشی با هدف توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاهطراحی مدل شرکت 

  

 

 بندي نهایی عوامل ضریب نزدیکی و رتبه. 4جدول 

 Ci (هاگزینه)عوامل  CCi ضریب نزدیکی اولویت ةشمار

9 
469361116/1 

CC2 
های زایشی با هدف ساختار سازمانی شرکت

 انسجام سازمانی
C22 

2 
971461991/1 

CC1 
های کاری دانشگاهی با هدف مشارکت تیم

 اجتماعی
C21 

1 991176916/1 CC9 تحقیق و توسعه با هدف تعالی دانشگاه C29 

4 
919999113/1 

4 CC 
سازی با هدف اعتماد اجتماعی در  شبکه

 دانشجویان
C12 

7 
996414121/1 

9 CC 
موقعیت ج،رافیایی با هدف تنوع فرهنگی 

 هادانشگاه
C11 

9 
943911362/1 

6 CC 
نهادهای حمایتی برای توسعة تکثر فرهنگی در 

 دانشگاه
C19 

6 
947419791/1 

7 CC 
 های شخصیتی ویژگی

 (گرایی، تفکر کارآفرینی و جز آن برون)
C92 

1 
911123191/1 

1 CC 
 شناختی  های جمعیت ویژگی

 (تخصص، تجربه و تحصیالت)
C91 

 

 و طراحی مدل پیشنهادینتیجه 

های زایشی پژوهشةی  هایی که در توسعة سرمایة اجتماعی شرکت ، اولویت4بر اساس نتایج جدول 

و در نتیجة آن در توسعة سرمایة اجتمةاعی دانشةگاه بیشةترین نقةش را دارد، بةه شةرح زیةر بیةان         

 :شود می

 های کاری دانشگاهی با هدف مشارکت اجتماعی؛ تیم: اولویت اول -

 توسعه با هدف تعالی دانشگاه؛تحقیق و : اولویت دوم -

  .نهادهای حمایتی برای توسعة تکثر فرهنگی در دانشگاه: اولویت سوم -

. اسةت ( 2932) ، و ضةیالی (2917)الةدین و همکةاران    ییدکنندة تحقیقةات تةاج  أکه این نتایج ت
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هةای اصةلی ایجةاد و    یکةی از کةانون   ،های زایشی پژوهشیمراکز تحققاتی مانند شرکتدانشگاه و 

 ةهةای توسةع  پیشةبرد برنامةه   ،بنةابراین  .ندشواجتماعی در سطح جامعه محسوب می ةسرمای ةتوسع

آموزش عالی و افةزایش  تحقیقات در  ةبه توسع نوطاقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور م

هةای زایشةی پژوهشةی یکةی از     بةا توجةه بةه اینکةه شةرکت     . است هاپژوهشی یاثربخش و کارا

های علم و فناوری و مراکز رشد و محل تجمخ پژوهشگران دانشگاهی  م در پاركجدیدترین مفاهی

هةا بةرای توسةعة سةرمایة اجتمةاعی دانشةگاهیان باشةد،        ترین مکةان  تواند یکی از مهماست، و می

هةای زایشةی   ها توسط شةرکت پیشنهادهای کاربردی به منظور توسعة سرمایة اجتماعی در دانشگاه

 :شود ن میپژوهشی به شرح زیر بیا

بازنگری در محتوای دروس تخصصی با هدف تقویةت روحیةة کةارآفرینی دانشةجویان در      -

 .دانشگاه راستای توسعة سرمایة اجتماعی

های زایشی پژوهشی بةه منظةور تقویةت مشةارکت و     تنوع اعضای هیئت علمی در شرکت -

 .ها و مراکز تحقیقاتیانسجام سازمانی در دانشگاه

 . های زایشی پژوهشیها، و شرکتهای تحقیقاتی در دانشگاهتیم حمایت از تکثر فرهنگی -

 .های مادرهای زایشی پژوهشی و مراکز رشد در دانشگاهتوسعة شرکت -

های تحقیقةاتی بةا   مهندسی و علوم انسانی در فعالیت –تقویت مشارکت استادان علوم فنی  -

 .هدف توسعة مشارکت اجتماعی

های تنوع و تکثر فرهنگی، تضاد فکری و توسةعة   با موضوعهای تحقیقاتی دادن پروژه انجام -

 .های زایشی پژوهشیسرمایة اجتماعی توسط استادان و دانشجویان شرکت

 .های زایشی و جامعهشرکت -مراکز رشد -تقویت ارتباط بین دانشگاه -

 .های زایشی پژوهشیهای مختل  در شرکتحضور پژوهشگران با فرهنگ -

محةور بةا هةدف     کانات محلی و بومی در راسةتای تحقیقةات بةومی   استفاده حداکثری از ام -

 .هافرهنگ ارتقای خرده

 . های ارتباطی دانشجویان و پژوهشگرانتوسعة مهارت -
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سةاختاریافته بةا محققةان دانشةگاهی و ارزیةابی       به همین منظور پ  از تحلیةل مصةاحبة نیمةه   

های زایشةی  اجتماعی در شرکتها به روش تاپسی  فازی، مدل پیشنهادی توسعة سرمایة شاخص

 :شود ها به شرح زیر مطرح میپژوهشی با هدف توسعة این سرمایه در دانشگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هاي دانش مدل توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهیان براي زایش شبکه. 9شکل 

 های زایشی پژوهشیشرکت

عوامل 

 محیطی

 سازی شبکه

عوامل 

 شناختی های جمعیت ویژگی فردی

 های شخصیتی ویژگی

حمایت از 

 تنوع فرهنگی

 
 دانشگاهتنوع فرهنگی در 

 گرایی و تفکر کارآفرینی برون

 تخصص، تجربه و تحصیالت 

 های دانشمدل توسعة سرمایة اجتماعی دانشگاهیان برای زایش شبکه

عامل 

 سازمانی

 ساختار سازمانی 

 های کاری  تیم

 تحقیق و توسعه

های  ایجاد شبکه

 ارتباطی

 

 انسجام سازمانی 

 اجتماعیمشارکت 

 تعالی دانشگاه

 ایجاد مشارکت فعال بین محققان دانشگاهی 

 دانشی  ، فرهنگی و گسترش روابط اجتماعی

گسترش تفکر 

 کارآفرینی

 

 اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان

 

 توسعة سرمایة اجتماعی

 موقعیت ج،رافیایی
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