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  ها ترین یافته مهم
هـاي کـارآفرینی    در مرحله اول تحقیق، در نتیجه مطالعه دلفـی در سـه دور معیارهـاي زیـر بـراي ارزیـابی شـیوه            

وجود تقاضا و ظرفیت جـذب محـصوالت و خـدمات عرضـه شـده در بخـش کـشاورزي           ) 1: (دانشگاهی شناسایی شد  
کـارایی بـراي   ) 3(؛ )پیـشبرد توسـعه کـشاورزي   (زي اثربخشی براي توسـعه بخـش کـشاور    ) 2(؛  )پذیري بازاري   امکان(

وجـود امکانـات، منـابع و    ) 4(؛ )پیشبرد توسعه دانـشگاهی (هاي مورد نیاز  گذاري ها و سرمایه  دانشگاه با توجه به هزینه    
تناسـب بـا قـوانین و مقـررات و      ) 5(؛  )پـذیري زیرسـاختی     امکـان (تسهیالت علمی و پژوهشی مورد نیـاز در دانـشگاه           

اي اعـضاي    حرفـه  مناسب بودن با رویکـرد و توانمنـدي    ) 6(؛  )پذیري نهادي   امکان(ي اداري مرسوم در دانشگاه      ها  رویه
پیـشبرد  (سودمندي و مطلوبیت بالقوه براي اعضاي هیات علمی      ) 7(؛ و   )اي  پذیري حرفه   امکان(هیات علمی کشاورزي    

 ).توسعه هیات علمی

اسـاس  ازوکارهاي کـارآفرینی دانـشگاهی بر     مراتبـی سـ     د تحلیل سلسله  گیري از فرآین    در مرحله دوم تحقیق با بهره     
بنیـان توسـط    هـاي انـشعابی دانـش    انـدازي شـرکت   راه) 1: (بندي گردید ترتیب زیر اولویت  میانگین وزنی احراز شده به    

 توسـط  اندازي شرکت تعاونی دانشگاهی راه) 2(سازي تحقیقات و ارایه خدمات علمی؛         اعضاي هیات علمی براي تجاري    
واگذاري یا فروش امتیاز اختراعات ثبت شـده؛  ) 3(گذاري و عرضه مشترك خدمات علمی و فنی؛         دانشگاه براي سرمایه  

ارایه خدمات آموزشـی و  ) 5(توسط اعضاي هیات علمی؛ و     ) قرارداد پژوهشی (انجام طرح تحقیقاتی خارج دانشگاه      ) 4(
  .  اي خارج دانشگاه توسط اعضاي هیات علمی مشاوره
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  )شرح مساله(مقدمه 
گیري را در کارکرد موسسات آموزش عالی کشاورزي بسان منابع مهـم            بنیان تغییرات چشم    توسعه کشاورزي دانش  

هاي برآمـده از تحقیقـات انجـام شـده در      نوآوري. هاي فکري در این بخش در پی داشته است         سرمایه انسانی و دارایی   
تواننـد بـه    دهند که می هاي نوآور را تشکیل می   شدي از دانش و فناوري    به ر  موسسات آموزش عالی کشاورزي منبع رو     

گیـري مفهـوم چتـري کـارآفرینی        این رونـد بـه شـکل      . هاي کارآفرینانه در بخش کشاورزي منجر شوند        پیشبرد تالش 
 بـراي  ها و همکاران خود در بخـش صـنعت   ها دانشگاه ها و فعالیت دانشگاهی انجامیده است که در اساس بازتاب تالش     

آمیـز بـه    براي بیشتر موسسات آموزش عالی کشاورزي، ورود موفقیت. هاي تحقیقات دانشگاهی است   سازي یافته   تجاري
از . اي، اجتمـاعی و نهـادي را بـه همـراه داشـته باشـد          تواند منافع قابل مالحظه مالی، حرفـه        کارآفرینی دانشگاهی می  

اي نـسبتاً جدیـدي    وسسات آموزش عالی کشاورزي در ایران پدیـده      آنجایی که کارآفرینی دانشگاهی براي بسیاري از م       
داري از یـک دیـدگاه   بـا توجـه بـه اهمیـت برخـور     . شود، لذا فرآیند مربوطه به خوبی تبیین نـشده اسـت     محسوب می 

از سازوکارهاي مختلف و عوامل تاثیرگـذار بـر کـارآفرینی دانـشگاهی، ایـن تحقیـق بـا هـدف شناسـایی و                  گرایانه    واقع
. بندي سازوکارهاي بدیل کارآفرینی دانشگاهی در عرصه آموزش عالی کشاورزي کشور بـه انجـام رسـیده اسـت             ویتاول

بندي سازوکارهاي کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کـشاورزي   اي با هدف شناسایی و اولویت    مرحلهاین تحقیق دو  
 معیـار  7 گزیـدار و  5سه دور انجام شد و در نتیجه، در مرحله اول تحقیق، یک مطالعه دلفی در . به انجام رسیده است   

در مرحلـه دوم تحقیـق،   . بندي سازوکارهاي کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزي شناسایی شد   براي اولویت 
بنـدي سـازوکارهاي     مراتبـی، گزیـدارها و معیارهـاي اسـتخراج شـده بـراي اولویـت                با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله     

با توجه به هدف تحقیق، معیارهـایی بـراي انتخـاب           . بندي شد   نی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزي اولویت      کارآفری
تجربـه عملـی در کـارآفرینی دانـشگاهی،     : عنوان خبرگان کلیدي به شرح زیر در نظر گرفتـه شـد     کنندگان به   مشارکت

اي بـه شـکل آمـوزش و      حرفـه  کارآفرینی دانشگاهی و تجربـه  گذاري و پشتیبانی نهادي از        تجربه مدیریتی در سیاست   
 خبره براي مـشارکت در انجـام مطالعـه دلفـی       24همرفته از     بر این پایه، روي   . پژوهش در زمینه کارآفرینی دانشگاهی    

گیـري سـه سـطحی      با توجه به این معیارها و نیز گزیدارهاي شناسایی شـده، یـک درخـت تـصمیم          .کمک گرفته شد  
اي برگزیده از اعضاي هیـات علمـی بـا      پرسشنامه از سوي نمونه21از طریق تکمیل  هاي مورد نیاز داده. یدترسیم گرد

هـاي زوجـی، گـردآوري و از     تجربه در خصوص کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عـالی کـشاورزي بـر مبنـاي مقایـسه               
حـسب   گزیدارهاي شناسایی شده بـر . شدهاي گردآوري شده بهره گرفته  براي تحلیل داده Expert Choice افزار نرم

   .بندي گردید میانگین وزنی احراز شده اولویت
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  اهمیت موضوع
آورنـد ایـن فرصـت را      مـی   دسته از موسسات آموزش عالی کشاورزي که به صورت اثربخش بـه کـارآفرینی روي                آن

هـایی بـراي مـسایل بخـش کـشاورزي      دارند تا به درآمدزایی، پیشبرد توسعه اقتصادي و ایجاد شغل و نیز ارایه راهکار             
هـاي موسـسات آمـوزش     انـداز و ماموریـت   همه این دستاوردها و پیامدها براي جامعه با ارزش بوده و با چشم       . بپردازند

تواننـد از کـارآفرینی دانـشگاهی         در این بین اعـضاي هیـات علمـی کـشاورزي هـم مـی              . عالی کشاورزي نیز همسازند   
صـورت قـراردادي یـا      هـاي تحقیقـاتی بـه       عالوه بر این، انجام پروژه    .  کسب درآمد است   یکی از این منافع   . منتفع شوند 

تـوان کـارآفرینی    بنـابراین مـی  . تواند به تامین مـالی بـدلی تحقیقـات دانـشگاهی کمـک کنـد           سفارشی و مشترك می   
ر موسـسات  د) گرنـت ( دانشگاهی را مکمل یا جایگزینی بـراي رویـه رایـج تـامین مـالی مبتنـی بـر تخـصیص اعتبـار             

همکـاري بـا صـنعت و بخـش خـصوصی در جریـان کـارآفرینی دانـشگاهی             . آموزش عالی کـشاورزي در نظـر گرفـت        
بـراي انجـام تحقیقـات تقاضـامدار و      محـور  هـاي نوآورانـه یـا مـسئله     تواند به دستیابی اعضاي هیات علمی به ایـده        می

هـاي   ختگـذاري مـشترك در زیرسـا      ی و سرمایه  هاي مشترك تحقیقات    سازي براي هدایت پروژه     کاربردي و فرصت تیم   
 دانـش و فنـاوري از دانـشگاه       هاي این تحقیق، کـارآفرینی دانـشگاهی جریـان          طبق یافته . تحقیق و توسعه منجر شود    

هـاي مختلـف، از ثبـت اختـراع و واگـذاري       تواند به شیوه این جریان می. شود به صنعت و بخش خصوصی را شامل می      
وکارهـاي نوپـا توسـط دانـشگاهیان، ارایـه خـدمات آموزشـی و               هـاي انـشعابی و کـسب        دازي شرکت ان  امتیاز آن، تا راه   

بنـابراین کـارآفرینی دانـشگاهی نـه یـک         . اي توسط آنها به جامعه و انجـام تحقیقـات سفارشـی محقـق شـود                 مشاوره
 دسـتاورد عمـده ایـن    .شـود  هاي فکـري دانـشگاه را شـامل مـی          سازي دارایی   فعالیت معین، بلکه فرآیند مداوم تجاري     

تحقیق شناسایی سازوکارهاي بدیل و عوامل کلیدي تاثیرگذار مرتبط بـا ایـن سـازوکارها در موسـسات آمـوزش عـالی               
اي از  در نتیجـه ایـن تحقیـق، مجموعـه    . هر سازوکار پیامد و ملزومات خـاص خـود را دارد  . کشاورزي کشور بوده است   

یاز بـراي پـرداختن موسـسات آمـوزش عـالی کـشاورزي بـه کـارآفرینی             اي و زیرساختی مورد ن      ملزومات نهادي، حرفه  
  .  دانشگاهی معرفی شده است
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
بر این اساس، . هاي کارآفرینی دانشگاهی است دهنده مقایسه زوجی معیارهاي ارزیابی شیوه نشان) 1(شکل 

 بیشترین اهمیت را براي ارزیابی 412/0با وزن نسبی » پذیري بازاري امکان«شود که معیار  مشاهده می
» پیشبرد توسعه کشاورزي«بعد از آن معیار . باشد هاي کارآفرینی دانشگاهی در حوزه کشاورزي را دارا می شیوه

 027/0با میانگین وزن نسبی » پیشبرد توسعه اعضاي هیات علمی«معیار .  قرار دارد240/0با وزن نسبی 
هاي تلفیق شده گروهی  ماتریس همچنین با توجه به اینکه نرخ سازگاري. باشد ترین رتبه را دارا می پایین

مورد تأیید قرار  ها پاسخ قبول وجود دارد و اعتبار  است، سازگاري قابل08/0ها  ها و مولفه مقایسات زوجی شاخص
  .گیرد می
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  . )08/0:  ناسازگارينرخ( اهمیت نسبی معیارهاي مورد نظر - 1شکل 
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
بندي شده  ، پنج شیوه کارآفرینی دانشگاهی از منظر تمامی هفت معیار به صورت یکجا رتبه)2(در شکل 

 نموده  باالترین رتبه را احراز264/0 با وزن نسبی "بنیان هاي دانش تاسیس شرکت"  بر این اساس،. است
 با "واگذاري یا فروش امتیاز اختراعات" و 242/0 با وزن نسبی "تاسیس شرکت تعاونی دانشگاهی". است

 در 182/0 با وزن نسبی "دانشگاهی انجام طرح تحقیقاتی برون" در رتبه دوم و سوم و 213/0وزن نسبی 
 رتبه آخر را کسب نموده 099/0 با وزن نسبی "اي ارایه خدمات مشاوره"سرانجام، . رتبه چهارم قرار دارد

  . است
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  . )07/0: نرخ ناسازگاري(سازي تحقیقات با توجه به کلیه معیارها  هاي تجاري  اولویت نسبی گزینه-2شکل 

  


