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  مقاله پژوهشي 
  

 ينيكارآفري هنياستان مازندران در زم يهادانشگاه سهيو مقابندي رتبه
  يدانشگاه

 
  يئحمزه صمدي مياركال، *يئصمدي مياركال حسين

  
 

  چكيده
 يهاشگاهو توسعه آن در دان يدانشگاه ينيكارآفر، افتهيتوسعه  يدر كشورها ايپو يتوسعه اقتصاد يهاشرط شياز پ يكيامروزه مقدمه: 

  جام شد.ان يدانشگاه ينيكارآفري هنياستان مازندران در زم يهادانشگاه سهيو مقابندي رتبه هدفبا  پژوهشاين . است يعلوم پزشك
و افراد خبره حاضر در مراكز رشد  يخبره دانشگاه ديپژوهش متشكل از اسات يجامعه آمار يتوصيفكاربردي پژوهش در اين  ها:روش
 ايانتخاب شدند. ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه بر مندهدف گيريكه به روش نمونه ،بود 1394استان مازندران در سال  يهادانشگاه

) و استفاده SAW( ساده جمعي دهي) و وزنTOPSIS( سيتاپس يهاكيبا تكن زني هاشد. تحليل داده هاي به كار گرفتهآوري دادهجمع
  انجام گرديد. MATLABافزار از نرم

 يعلوم پزشك يهادانشگاه، بود يدانشگاه ينيكارآفري هنيدر زم ازيامت نيبهتر ي) دارا=1443/0w؛ 1812/0بابل ( يدانشگاه صنعتنتايج: 
  .نددوم و سوم را به خود اختصاص داد يهارتبه زي) ن=1277/0w؛ 1990/0بابل ( يو علوم پزشك، )=1366/0w؛ 1643/0( يسار

 يهاانشگاهالزم است كه د، استان مازندران يهادانشگاه انيدر م يعلوم پزشك يهامناسب دانشگاه باًيبا توجه به رتبه تقرگيري: نتيجه
 يكاركردها شياافز يخود را برا هاييو توانا هاتيبتوانند ظرف، نيجهت توسعه دانشگاه كارآفر ازيموردن يهارساختيبا توسعه ز يعلوم پزشك

  .دفراهم سازن ديجد
  

  گيري چند معيارهتصميم يكردهايرو، بهداشت و سالمت، يعلوم پزشك يهادانشگاه، يدانشگاه ينيكارآفرهاي كليدي: واژه
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مقدمه  

 زهيانگ، يبشر يهاتيفعال يمنبع و منشاء تمام ينيكارآفر
 يو بازده ديتول شيافزا يبرا يو راه افراد خالق و نوآور
 توانمي را ينيكارآفر يبه عبارت، ستا منابع در كشورها

 جاديكه منجر به ا ينديكرد: فرآ فيتعر گونه نيا
). نقش يك 1(گرددمي ديجد يتقاضا اي يمندرضايت

در يك محيط پويا از اقتصاد  زين ارآفريندانشگاه ك
اقتصادي از طريق افزايش ي هحمايت از توسع ان؛يبندانش

                                                 
 ،يدولت تيريارشد مد يكارشناس ،يئاركاليم يصمد نيحسنويسنده مسؤول:  *

 ،شهرقائم، شهرقائمواحد  ،يباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالم
  hossein_samadi_m@yahoo.com. رانيا

ميزان و كيفيت تحقيقات (بنيادي و كاربردي) و انتقال سريع 
چنين دانش جديدي به جامعه از طريق آموزش و 

واقع  در ني). ظهور دانشگاه كارآفر2كارآفريني است(
 ايهيو ناح ملي نظام در دانش افزون روز تيبه اهم يپاسخ
  ).3از دانشگاه است( ديو شناخت جد ينوآور

 و شغلي يهاآموزش ارائه در هامورد نقش دانشگاه در
 بحث بسيار سودمند دانشگاهي تحقيقات انجام واي حرفه
 در هاماع كلي بر ماهيت فشارها بر دانشگاهاج يك. شودمي

واحد علوم و  ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يدولت تيريمد گروه ي،ئاركاليم يصمد حمزهدكتر 
  )hamzeh_samadi@yahoo.com. (رانيتهران، ا قات،يتحق
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 اي شدهتر كارآفرين هادانشگاه كه دارد وجود دنيا سراسر
 وجود فشارهايي. شوندتري اقتصادي تشكيالت به بدل
 مشاركت براي راتري نقش بهبوديافته هاكه دانشگاه رددا
 فرآيند طريق از ويژه به، اقتصادي يالمللبين رقابت در

  ).4تحقيقات ايفاء نمايند( سازيتجاري
 عبارتند كارآفرين دانشگاه يهاو ويژگي مياز مفاه يبرخ
آموزش در مواجهه  دهيسازمان، كارآفريني آموزش. 1: از

تشويق دانشجويان به تشكيل ، با نيازهاي روز در صنعت
 يانجام كار را برا چگونگي كه رشد حال در يهاشركت

. انتقال 3. مشاوره براي بخش صنعت؛ 2كنند؛  حتشري هاآن
 از مشتق يها. شركت4از دانشگاه به صنعت؛ و  اوريفن

  ).5(انشگاهاز د افتهيتوسعه  يهاشركت احداث: دانشگاه
عوامل و  ييك دانشگاه كارآفرين حاصل برخ خلق

 در هادولت نچني دروني خود دانشگاه است. همي هتوسع
 دانشگاه پتانسيل براي لقوهبا صورتبه دنيا جاي همه
 ايجاد و نوآوري يهامحيط ارتقاي براي منبعي عنوانبه

 يك). 6(هستند متمركز بنيان علم اقتصاديي هتوسع رژيم
 ،پاسخ به تغييرات و تحوالت محيطي رمنظوبه دانشگاه

تأمين مالي خود و پاسخ به نيازهاي فزاينده براي آموزش 
  ).7به دانشگاه كارآفرين است( شدنلينيازمند تبد، عالي
 افتهيتوسعه كشورهاي در هاامروزه دانشگاه يطرف از
در  .اندشدهليتبد نيبه دانشگاه كارآفراي ندهيطور فزابه
 مستيس" كيانتقال از  طيشرا يعوامل متعدد، متحدهاالتيا

ده كر ليرا تسه "باز ينوآور ستميس"به  "بسته ينوآور
، گذاريهيسرما شيافزا، عوامل عبارتند از نياست. ا

 يبرا ييها(ارائه مشوق Bayh-Doleقانون  بيتصو
 و، با بودجه فدرال) يعلم يهاشرفتيدانشگاه جهت ثبت پ

 يهاشرفتيو پ، تحرك دانشمندان و مهندسان جهيدرنت
 يوتكنولوژيب، )زپردازندهيفناورانه مهم در محاسبه (ر

  ).9و8نانو( يفناور، هم يتازگو به، )كيژنت ي(مهندس
 نيفراوان در حوزه دانشگاه كارآفر قاتيانجام تحق باوجود

تاكنون  يول، )14تا10(آن) دهندهلي(عوامل و عناصر تشك
و  يصورت منسجم نسبت به بررسبه ياندك قاتيتحق
 يهاشاخص ثياز ح نيكارآفر يهادانشگاه سهيمقا

 انيدر م يز طرفا، )16و15(اندپرداخته نيدانشگاه كارآفر
از  يتعداد، نيدر بستر دانشگاه كارآفر شده نجاما قاتيتحق
 نياز دانشگاه كارآفر يبه ارائه مدل مفهوم قاتيتحق

 قيتاكنون تحق قيموضوع تحق در مورد). 20تا17(پرداختند
از مطالعات  يبرخ، اما است رفتهيصورت نپذ يخاص
 يصمد :است زيربه شرح  نهيزم نيشده در اانجام

 ينيكارآفر تيوضع نييبه تب، و همكاران يياركالمي
 جينتا، استان مازندران پرداختند يهادر دانشگاه يدانشگاه

 نيدر ا ينيمناسب كارآفر تياز عدم وجود وضع يحاك زين
در  ،و همكاران مزده مهدوي). 1(است بوده هادانشگاه

 يهادانشگاه انيدر م ينيشدت كارآفر يسبه برر يقيتحق
 يبر اساس مدل مفهوم قيتحق يهاافتهي، پرداختند رانيا

 رازينشان داد كه دانشگاه ش يآمده از روش دلفدستبه
خود  بهرتبه را ترين نييپا ريرتبه و دانشگاه مال نيبهتر

خود  قاتي) در تحقGibb( بگي). 15(ستا اختصاص داده
بالقوه در  تياز عوامل مؤثر بر ظرف يومبه ارائه مدل مفه

 ازدهيو درمجموع  پرداخت نيدانشگاه كارآفري هتوسع
ي هادار و حاكميت. 2 مأموريت؛ و اندازچشم. 1شاخص: 
 اي،رشته چند. 4 سازماني؛ طرح و ساختار. 3 سازمان؛
. 6 متنوع؛ منابع از استفاده و نفوذ قدرت. 5 اي؛فرارشته

 . دانش7جامعه؛  يهازشمديريت ذي نفعان و ار
 مالي تأمين، رشد مركز. 9 دانش؛ انتقال. 8 آموختگان؛
. 10 دانشگاه؛ از مشتق يهاشركت در مخاطرات

 آموزش و كارآفرينانه آموزش. 11 و سازييالمللبين
مدل  ياساس يهاشاخص عنوانبه را گذاري سرمايه
  ).18خود مطرح كرد( يمفهوم
 برهيخود با تك قاتي) و همكارش در تحقUrbano( اوربانو

 يرونيو عوامل ب يعوامل درون ؛هاتيفعال يسه عامل اساس
اروپا  يهادر دانشگاه يدانشگاه ينيكارآفر سهيبه مقا
) Rothaermel). راثرمل (16) پرداختند(ايو اسپان اي(كاتالون

 نشگاهدا اتيدر ادببندي به طبقه يقيو همكاران در تحق
 يهااز نقش شاخص يحاك هاافتهي، پرداختند نيكارآفر
و  تيمحرك؛ شأن و منزلت دانشگاه؛ موقع يهاسامانه

 يدانشگاه؛ آزمودگ استيس ؛يانجيمكان؛ فرهنگ؛ عوامل م
 ؛يعلمئتيه تشخصي و نقش ؛هانقش ييو تجربه؛ شناسا

 ؛يعموم يهااستيس ؛يسازيتجار يبرا يفناور تيماه
در توسعه دانشگاه اي منطقه تيو وضع يتصنع طيمح

  ).9بوده است( نيكارآفر
در حوزه بهداشت و سالمت به  ينينقش كارآفر امروزه

 ديدر گسترش تول نينو يهادهيتوسعه كاربرد ا يمعنا
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از سازمان و  يدر بستر، محصوالت و خدمات
است.  افتهيروزافزون  يارزش، شرويپ يهايهادانشگاه

حوزه  يهاسازمان و هادر دانشگاه ينيروح كارآفر قيتزر
محصوالت و  هيدر نحوه ارا، قابل توجه يتحول، سالمت

مفهوم  گاهيكه جااي بگونه، است نموده جاديخدمات ا
 ردهك دايپ يقابل توجه تياهم، در عرصه سالمت ينيكارآفر
نبوده و در  يمحدود به عرصه داخل تياهم نياست. ا

است. با مطالعه  دهيمطرح گرد زين المللبينعرصه 
ر د ينيآفركه كار افتيدر توانمي ايبزرگ دن ياقتصادها

 به نهيگذر از اقتصاد هز يبرا يپل تواندمي حوزه سالمت
و  ينيكارآفرگذاري امر جز با هدف نيثروت باشد. كه ا

 يكالن كشور يهااستيدر س نيتوسعه دانشگاه كارآفر
. با توجه به گرددنمي در حوزه بهداشت و سالمت محقق

محققان برآنند با  قيتحق نيدر ا، موضوع پژوهش تياهم
، نيدانشگاه كارآفري هنيشده درزمانجام قاتينگاه به تحق

به  )Gibb) ()18بيمدل گ يهابا استفاده از شاخص
ز استان مازندران ا يهادانشگاهبندي و رتبه نييتب، سهيمقا
بپردازند و رتبه  نيدانشگاه كارآفر يهاشاخص ثيح

 ار هادانشگاه نيا انياستان در م يعلوم پزشك يهادانشگاه
  .ندينما مشخص

  
  هاروش

و از منظر  يكاربرد، پژوهش حاضر از منظر هدف
 نياست. در ا يها از نوع توصيفاطالعات و داده يگردآور

شده  استفادهاي و ميداني هاي كتابخانهاز روش قيتحق
آوري و ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه براي جمع است
دو ، شد. در اين پژوهش به كار گرفته ازيهاي موردنداده

 يمدل طراح ازيهاي موردنورودي يهپرسشنامه براي تهي
منظور نظرسنجي و . در طراحي سؤاالت پرسشنامه بهشد

ار اعتب، به مباحث استاندارد بودن، قضاوت خبرگاندريافت 
، ابزار يياز روا نانيو قابليت اعتماد توجه شد. جهت اطم

دانشگاه و خبرگان كه  دياز اسات نفر 5 اريابزار در اخت نيا
قرار گرفت و  ،داشتند يكاف ييآشنا، مورد اشاره ثبا مباح

 كياساس  نيقرار گرفت. برا دييابزار مورد تا نيا ييروا
 غالب در هااز مؤلفه كيبه هر يازدهيپرسشنامه جهت امت

 سهيسنجش و مقا يبرا زيپرسشنامه ن گريو داي نهگزي پنج

 فطي موردنظر در پنج يهامؤلفه اساس بر هادانشگاه
شد  دهيكرونباخ سنج يبا آلفا زين ييايپا زانيشد. م طراحي

است.  دهيمحاسبه گرد84/0حاضر  قيمقدار در تحق نيكه ا
حاضر بر اساس مدل دانشگاه  قيدرواقع مدل تحق

است  ريمتغ ازدهي) است كه شامل Gibb( بيگ نيكارآفر
 طرح و ساختار ،ادارة و حاكميت ،مأموريت و اندازچشم

 استفاده و نفوذ قدرت ،ايفرارشته اي،رشتهچند ،سازماني
 ،جامعه يهاارزش و نفعان ذي مديريت ،متنوع منابع از

 مالي تأمين، رشد مركز ،دانش انتقال ،آموختگان دانش
 ،دانشگاه از مشتق يهاشركت در مخاطرات

 آموزش و كارآفرينانه آموزش، سازييالمللبين
  ).18(گذاريسرمايه
 ديآماري خود را محدود به اساتي هجامع، حاضر پژوهش

و افراد خبره حاضر در مراكز رشد  يخبره دانشگاه
و  يدانشگاه ينكارآفري مباحث به آشنا و هادانشگاه

. با توجه به خبره محور بودن نمود قاتيتحق سازييتجار
روش ، آماريي هطرح پژوهش و محدود بودن جامع

عنوان نفر به 10لذا  ؛شدانتخاب مندهدفگيري از نوع نمونه
پژوهش انتخاب شدند. الزم به ذكر است  نيگروه خبرگان ا

 نيا ياتفاق افراد حاضر در گروه خبرگبه  بيقر تيكه اكثر
 يمراكز رشد دانشگاه يراهبردي هتيعضو كم، پژوهش

 ياصل يارهاياشراف داشتند. از مع، كار تيو بر كل ندبود
از  شيب كاري به داشتن تجربه توانمي نخبرگا نيانتخاب ا

 يهاقرار داشتن در پست، پنج سال در حوزه دانشگاه
ت و صنع، تيريدر ارتباط با مد التيداشتن تحص، يتيريمد

 ابراز عالقه تيو در نها آن يدستاوردها سازييتجار
  اطالعات نام برد. نيقرار دادن ا اريبه در اخت شان مندي
 شدهيآورجمع يهاداده ليوتحلهيتجز يبرا قيتحق نيا در

پس از انجام  يعنياستفاده شد.  MATLAB افزار از نرم
 هاشاخص به، افزار نرم طيالزم در مح يهايسنوي برنامه
 و سيتاپس يهاكيبا استفاده از تكن تيو درنهادهي وزن
 يها) عملكرد دانشگاهSAW( ساده جمعي دهيوزن كيتكن
  شدند.بندي رتبه هاشاخص نينسبت به ا ردمطالعهمو
توسط هوانگ  سيتاپس كي): تكنTOPSIS( سيتاپس كيتكن
 نيبهتر نييمنظور تع) به Hwang & Yoon( ونيو 
شد.  شنهاديراه حل مصالحه پ ميبر اساس مفاه نيگزيجا

به عنوان انتخاب راه حل با  تواندمي راه حل مصالحه
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 نيو به دورتر آل دهياز راه حل ا يدسيفاصله اقلترين كوتاه
در نظر گرفته  يمنف آل دهياز راه حل ا يدسيفاصله اقل

  ). 21شود(
  

  )SAW( ساده جمعي دهيوزن كيتكن
 نياول يبرا، )Cherchman & Ackoffو اكاف ( چرچمن
مقابله با  ي) براSAW( ساده جمعي دهيوزن كيبار از تكن

 كتكني اند.استفاده نموده يپرتفو كيمشكالت انتخاب 
 يهاروش ني) از بهترSAW( ساده جمعي دهيوزن

 يهاگيريمياستفاده در تصم شناخته شده مورد
و سهولت استفاده از  يگساد لياست. به دلشاخصه چند
 ي) به روشSAW( ساده جمعي دهيوزن كيتكن، آن

  ).21(شده است ليتبد MADMحل مشكالت  يمحبوب برا
  

  نتايج
خبره  دياسات، قيتحق يجامعه آماراين كه با توجه به 

 هاو افراد خبره حاضر در مراكز رشد دانشگاه يدانشگاه
 سازييو تجار يدانشگاه ينكارآفري مباحث به آشنا و

 ،كه در ده دانشگاه استان مازندران حاضر بودند قاتيتحق
 ليتكم يمورد نظر برا طيشرا يده نفر دارا، نيب نياز ا

 عيتوز هاآني ههم نيبودند و پرسشنامه ب هامهپرسشنا
هشت ، موجود يهاتيبا توجه به محدود يول، شد

تشخيص  يآمار لتحلي و هيتجز يپرسشنامه مناسب برا

مورد)  3درصد ( 30، ي. از ده دانشگاه مورد بررسداده شد
  بودند. يدانشگاه علوم پزشك

فوق جهت  ليتحل يهااز روش، شد انيكه ب گونه همان
 نهيمورد مطالعه در زم يهاعملكرد دانشگاه يبررس
ز . در ابتدا با استفاده ادياستفاده گرد يدانشگاه ينيكارآفر

 يدهوزن قيتحق يرهايساده متغ يفازدهي روش وزن
. گردد انجام هابراساس وزن شاخص هاسهيشدند تا مقا

 ريمربوط به متغ رهايوزن متغ نيتربيش قيتحق ناي در
ر د نانهيتأمين مالي دانشگاه و آموزش كارآفر، مركز رشد

 نيرتكم و را كسب كرد ازيامت نيتربيشدانشگاه است كه 
دانش آموختگان و  يرهايمربوط به متغ زني وزن
  . بود سازييالمللبين

 از استفاده، شودمي مشاهده 2و 1 جدولدر  همانطور كه
 بنديجهت رتبه TOPSISو  SAW يهايك از روش هر

 ينيكارآفر نهيمورد مطالعه در زم يهادانشگاه عملكرد
 به. دهدنمي را نشان ينتايج مختلف و ناهمگن، يدانشگاه

، متفاوت يهاس روشبراسا هاكه رتبه دانشگاه بيترت ناي
ا ربندي رتبه نيا توانمي نداشته است. در واقع يتفاوت

 در هابراساس نظرات خبرگان در مورد عملكرد دانشگاه
قابل ذكر است كه  .رفتيپذ يدانشگاه ينيكارآفر نهزمي

هايي كه رتبه ، نام دانشگاه اخالقي براي رعايت مالحظات
  .ارائه نگرديد ،بود اولها كمتر از سه دانشگاه آن

  
  SAW كتكني براساس هادانشگاهبندي و رتبه يمحاسبه وزن فاز: 1 جدول

  دانشگاه مورد بررسي

ط 
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ه ت
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محا
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س
 

 رتبه وزن نهايي

زي
ش فا

رو
س 

سا
برا

ها 
غير

 مت
زن

ه و
سب

محا
  

  وزن  يبررس مورد ريمتغ
  079/0  دانشگاه ماموريت و اندازچشم

  103/0  دانشگاه در اداره و حاكميت1A( 1012/05( **دانشگاه 
  090/0  دانشگاه سازماني طرح و ساختار2A( 1443/0  1دانشگاه صنعتي بابل (

  089/0  دانشگاه ايفرارشته ايچندرشته3A( 0713/0 9(**دانشگاه
  087/0  دانشگاه نفوذ قدرت4A( 1277/0 3دانشگاه علوم پزشكي بابل (

  107/0  دانشگاه اننفعذي مديريت5A( 1067/0 4( **دانشگاه 
  060/0  دانشگاه گانآموختهدانش6A( 1366/0 2دانشگاه علوم پزشكي ساري (

  101/0  دانشگاه دانش انتقال7A( 0734/0  8( **دانشگاه 
  121/0  دانشگاه مالي تأمين، رشد مركز8A( 0735/0 7(**دانشگاه
  042/0  دانشگاه در سازييالمللبين9A( 0956/0  6( **دانشگاه 
  115/0  دانشگاه در كارآفرينانه آموزش10A(  0691/0 10(**دانشگاه

  TOPSIS كتكني براساس هادانشگاهبندي محاسبه و رتبه :2جدول 
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  بررسيدانشگاه مورد 
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  رتبه  آلايدهها به نقطهشباهت  نفينقطه ايده آل م مثبتآلنقطه ايده
  1A( 32/9 59/4 1010/0 5( **دانشگاه

  2A( 76/5  39/8  1812/0  1دانشگاه صنعتي بابل (
  3A( 50/11 18/2 0488/0  9( **دانشگاه

  4A( 74/7 36/7 1490/0  3دانشگاه علوم پزشكي بابل (
  5A( 81/8 04/5 1113/0  4( **دانشگاه 

  6A( 77/6 86/7 1643/0  2دانشگاه علوم پزشكي ساري (
  7A( 27/11  34/2  0526/0  8( **دانشگاه 
  8A( 21/11 48/2 0554/0  7( **دانشگاه 
  9A( 81/9  15/4  0909/0  6( **دانشگاه 
  10A(  62/11 17/2 0452/0  10( **دانشگاه

  
 انيكه از م دهدمي بخش نشان نيحاصل از ا جينتا

اه دانشگ، و رتبه ازيامت بيموردمطالعه به ترت يهادانشگاه
دانشگاه علوم ، =)1443/0W؛ 1812/0بابل ( يصنعت
دانشگاه علوم ، =)1366/0W؛ 1643/0( يسار يپزشك
 )5A( دانشگاه، =)1277/0W؛ 1990/0بابل ( يپزشك

؛ 1A( )1010/0(دانشگاه ، =)1067/0W؛ 1113/0(
1012/0W(= ، دانشگاه)9A( )0909/0 0956/0؛W(= ،

 )7A(دانشگاه ، =)0735/0W؛ 8A( )0554/0(دانشگاه 
 3A( )0488/0(دانشگاه ، =)0734/0W؛ 0526/0(
، =)0691/0W؛ 10A( )0452/0(دانشگاه ، =)0713/0W؛

 اند.و وزن را به خود اختصاص داده ازيحداكثر تا حداقل امت
 انتومي ها،وزن و رتبه ريبا توجه به مقاد نبنابراي
  انجام داد. ريرا به صورت ز هانهيگزبندي رتبه

A2 > A6 > A4 > A5 > A1 > A9 > A8 > A7 > A3 > A10 
 

  بحث
 يهادانشگاه سهيو مقابندي رتبه، هدف از پژوهش حاضر

 ينيكارآفري هنياستان مازندران در زم يعلوم پزشك
 يهانشان داد كه در دانشگاه هاافتهيبوده است.  يدانشگاه

 يدانشگاه علوم پزشك، بابل يموردمطالعه دانشگاه صنعت
هاي و ساير دانشگاه، بابل يدانشگاه علوم پزشك، يسار

 و رتبه وزن نيتربيش بترتي به، )2ارائه شده در جدول (
 د.نبه خود اختصاص داددر زمينه كارآفريني دانشگاهي را 

مناسب توسط  يهارتبه كسب، است مشاهده قابل آنچه
ن آ ديامر مؤ نيكه ا، استان است يكعلوم پزش يهادانشگاه

 وشريپ يهااز دانشگاه، يعلوم پزشك يهااست كه دانشگاه

هستند. امروزه  يدانشگاه ينيكارآفري هنيدر زم
علوم  يهادانشگاه، در حوزه نظام سالمت ينيكارآفر
 اريبس تيو امور مرتبط با بهداشت و درمان از اهم يپزشك
حوزه  نيافراد كارآفر رايز، برخوردار شده است ييباال

جامعه را برآورده  ازيناين كه تواند عالوه بر مي سالمت
را به دانش آموختگان مرتبط با علوم  ييتوانا نيكنند ا
 يهاتيه در حوزه كار خود تنها به موقعبدهد ك يپزشك
ه با استفاده از توسع ياكتفا نكنند و از طرف يدولت يشغل
 يبرا يرقابت تيمزكسب  يبرا يديجد يفضا هايفناور
حاضر  قيتحق يهاافتهي سهيكنند. در مورد مقا جاديخود ا
، نيشده در بستر دانشگاه كارآفرانجام قاتيتحق ريبا سا

ر حاض قيمشابه تحق ياشاره كرد كه تاكنون پژوهش ديبا
) در ارهايبر اساس مع سهيو مقا قيروش تحق ثي(از ح

 يو خارج يخلدا قاتيمطالعه و در تحق مورد يهادانشگاه
مورد  يارهايمع توانمي يول ،است رفتهيصورت نپذ

 يارهاياز مع يحاضر را با برخ قيتحق يبررس
  كرد. سهيگذشته مقا قاتيمورداستفاده در تحق

 بگي مطالعات اساس بر و مانند پژوهش به نيا
Gibb)()18( ، ستا بهره بردهمعيار كارآفريني گيب  11از. 
مورد  يارهايمع تيدر مورد اهم قتحقي خبرگان نظرات
 يوزن محاسبه شده برا نيتربيشنشان داد كه  ،يبررس
ه دانشگاتأمين مالي ، مركز رشد ريمربوط به متغ رهايمتغ

 ازيتام نيتربيشدر دانشگاه بوده كه  نانهيو آموزش كارآفر
مربوط  زني شده محاسبه وزن نيتركم واند را كسب كرده

است. از  سازييالمللبيندانش آموختگان و  يرهايبه متغ
و  مزده يمطالعات مهدو ندمان به قيتحق نيا زين يطرف
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 انيدر م ينيشدت كارآفر يكه به بررس)، 15(همكاران
چون  ييهامؤلفه، پرداختند رانيا يدولت يهادانشگاه

و  يساختار حكمران، سازمان تيمأمور، يساختار سازمان
بندي و در رتبه يمفهوم يدر الگو ينيآموزش كارآفر

   .ستابرده كاره ب هادانشگاه
 )17(و همكارش )(Guerreroكه گوئررو  گريد يقيتحق در
و عوامل  ي؛ عوامل درونهاتيفعال يسه عامل اساس بر هيتك
 ياهدر دانشگاه يدانشگاه ينيكارآفر سهيبه مقا يرونيب

 نيز اا زين قيتحق نيا، ) پرداختندايو اسپان اياروپا (كاتالون
 جهت هامورد كاربرد آن يهارشاخهيها و زمؤلفه
 گرينموده است. از د يركارگيبه هادانشگاهبندي رتبه
 مطالعات، نيشده در بستر دانشگاه كارآفرانجام قاتيتحق

درواقع ، بوده است )9(و همكاران )(Rothaermelراثرمل 
 يهاذكرشده از شاخص قتحقي مانند به زيپژوهش ن نيا

، يسازيتجار يبرا يفنّاور تيماه، دانشگاه استيس
در بهره برده اي منطقه تيو وضع، يعموم يهااستيس

  است.
 ،و نقش آن در توسعه جوامع ينيكارآفر تيتوجه به اهم با

در توسعه  يعلوم پزشك يهانقش دانشگاه يو از طرف
جهت  ييهاشنهاديعنوان پبه زين ليموارد ذ، ينيكارآفر

 يعلوم پزشك يهادر دانشگاه ينيكارآفر جيتوسعه و ترو
  :گرددمي ارائه

مسابقات  يبا برگزار ديبا يعلوم پزشك يهادانشگاه
 و كسب موضوعات با) هاكارگاه ي(همراه با برگزار

فناورانه  يو نوآور يرانتفاعيغ، يانتفاع ديجد كارهاي
از  يكيرا توسعه دهند.  ينيكارآفر، محض در دانشگاه

علوم  يهادر دانشگاه ينيعوامل توسعه كارآفرترين مهم
 و يعلمئتيتوسط ه يكاربرد قاتيحقتوسعه ت، يپزشك

 يتاسيس ديدانشگاه با نيمسؤول، است يدكتر انيدانشجو
ود. ش نهيدر آن نهاد يكاربرد قاتيتا انجام تحق ندياتخاذ نما

از  تيبا حما نيمسؤول، يعلوم پزشك يهادر دانشگاه
را  يريمس، ييدانشجو يهاتشكل و هاانجمنها، كانون

 ينيدانش و كارآفر يسازيتجار، قاتيانجام تحق يبرا
با  توانندميدانشگاه  نيمسؤولكنند.  ايمه يدانشگاه
 نهزمي، گرانو صنعت نيمحقق يكنفرانس برا يبرگزار

ا ت، نديو ساده نما ليتسه اريبس تبادل اطالعات و دانش را
 مورد كاربرد و به يهااطالعات و دانش سادگي افراد به

 رانيمد ي. توجه جدنديانم افتدري محققان از را روز
، ينيكارآفري هنيزم در يميت يهاتيدانشگاه به توسعه فعال

 به تواندمي توجهيقابل صورت است كه به يازجمله موارد
 اررگذيتأث يعلوم پزشك يهادر دانشگاه ينيسطح كارآفر
رودررو با  يهامستمر جلسات و نشست يباشد. برگزار

ر ب يمبتن ستانهدو ييفضا جاديو ا يدانشگاه نيمسؤول
اطالعات و دانش در سطح  ميتسه تواندمي صداقت و اعتماد
 يهادوره يبرگزار ي. از طرفدينما ليدانشگاه را تسه
 ،توسط كارشناسان و خبرگان امر ينيآموزش كارآفر

دهد.  شيرا افزااعضا  يو تخصص يدانش فن تواندمي
كاركرد اقتصاد در علوم  يدرك چگونگ يبرا نيهمچن

كه  يو فرهنگ ياجتماع، ياسيعوامل سدانستن ، يزشكپ
 ،شوندمي يدرمان -بهداشتي هاسازمان ييايمنجر به پو

 يندهايباورها و فرآ ستميسي هاست. مطالع يضرور
  است. راهكنيز ي در جامعه و دانشگاه گيريميتصم

موضوع  يهاتيداشت كه گستره و جذاب انيب ديبا
 شيرا پ يقاتيمتعدد تحق يهانهيزم، يدانشگاه ينيكارآفر

محققان موضوعات  رونيمحققان قرار داده است. ازا يرو
محققان  ريسا يبرا ندهيآ قاتيانجام تحق يرا برا ريز
  :دهندمي شنهاديپ

م علو يهادانشگاه ياختصاصبطور وها دانشگاهبندي رتبه
حاضر و با استفاده از نظرات  قيبر اساس مدل تحق يپزشك

 و همچنين يعلوم پزشك يهاكارشناسان دانشگاه
ر كشور د يعلوم پزشك يهادانشگاه و هادانشگاهبندي رتبه
 يهاكيبا استفاده از تكن يدانشگاه ينيكارآفري هنيزم

 سهي) و مقاVIKOR & ELECTERE( گريمحاسبه د
 ريگيبهره قيتحق نينقاط قوت ا از حاضر قيبا تحق جينتا

ل و قابتر يرا واقع قيتحق جياز نظرات خبرگان است كه نتا
 خبره يكردهايكاربرد رو ياز طرف، استناد كرده است

افزوده است. اين  قيتحق نيبر قوت ا زين يآمار قوي محور
پژوهش نيز مانند ساير تحقيقات انجام شده در بستر 

خاصي برخوردار است. يكي از  يهااز محدوديت، تيريمد
 جامعه حجم در مطالعه محدوديت، حاضر يهامحدوديت

 در آينده مطالعات شودمي آن است. پيشنهاد بررسي مورد
 يهادانشگاه ازاي وعهمجم در يا وتر بزرگاي جامعه

در سطح كشور صورت پذيرد  يردولتيمختلف دولتي و غ
  .تافيدر سطح كالن دست  يجيبه نتا بتوانتا با انجام آن 
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  گيرينتيجه

 ازيتام نيبهتر يبابل دارا يدانشگاه صنعتنتايج نشان داد 
علوم  هايدانشگاهبود،  يدانشگاه ينيكارآفري نهيدر زم
دوم و  هايرتبه زين بابل يو علوم پزشك يسار يپزشك

حاصل  جيتوجه به نتا باند. سوم را به خود اختصاص داد
 مطلوبو كسب نمرات  گريكدي با هادانشگاه سهياز مقا

 نيكارآفر يهادانشگاه انيدر م يعلوم پزشك يهادانشگاه
با توسعه  ديبا يعلوم پزشك يهادانشگاه، استان مازندران

، نيجهت توسعه دانشگاه كارآفر ازيموردن يهارساختيز

، نظام سالمت حوزهخود را در  هاييو توانا هاتيظرف
و امور مرتبط با بهداشت و  يعلوم پزشك يهادانشگاه

  فراهم سازند. ديجد يكاركردها شيافزا يدرمان برا
  

  قدرداني
و افراد  يخبره دانشگاه دياز اسات، پژوهش نيا انيدر پا

، استان مازندران يهاخبره حاضر در مراكز رشد دانشگاه
قرار دادن اطالعات ارزشمند خود در  اريكه با در اخت

پژوهش  نيما را در انجام ا، يدانشگاه ينيكارآفري هنيزم
  .گرددمي يو قدردان ريتقد، نمودند ياري
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The Ranking and Comparison of Mazandaran Province Universities 
in the Field of Academic Entrepreneurship 
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Abstract 
 
Introduction: Academic entrepreneurship and its development within medical universities are now one of the 
prerequisites for dynamic economic development in developed countries. Thus, the purpose of the present 
study was to rank and compare the universities of Mazandaran Province in the field of academic 
entrepreneurship. 
Methods: This descriptive applied research was conducted in 2015. The statistical population was comprised 
of the university faculty members and experts in incubation centers of the universities of Mazandaran Province. 
Samples were selected by purposive sampling method. Data were collected through questionnaire and 
interview and analyzed in the MATLAB software using the TOPSIS and simple additive weighting (SAW) 
techniques. 
Results: Babol University of Technology (W=0.1443; 0.1812) had the highest score in the field of academic 
entrepreneurship. Sari University of Medical Sciences (W=0.1366; 0.1643), and Babol University of Medical 
Sciences (W=0.1277; 0.1990) ranked second and third respectively. 
Conclusion: Considering the rather appropriate rank of medical universities among the universities of 
Mazandaran Province, it is essential that the medical universities increase their capacity and ability to provide 
new functions by developing the necessary infrastructures for development of entrepreneur university. 
 
Keywords: Academic Entrepreneurship, medical universities, health and hygiene, multi-criteria decision 
making (MCDM) approaches 
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