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  )شرح مساله(مقدمه 

هی در حوزه آموزش عـالی  اي نمایا از نشانگرهاي کارآفرینی دانشگا این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی مجموعه

براي دستیابی به هدف تحقیـق، از  . ریزي توسعه دانشگاهی انجام شد عنوان واحدهاي اطالعاتی راهبردي در برنامه کشاورزي به

عنـوان خبرگـان    کننـدگان بـه   با توجه به هدف تحقیق، معیارهایی براي انتخاب مشارکت. فن دلفی در سه دور بهره گرفته شد

گـذاري و   تجربـه عملـی در کـارآفرینی دانشـگاهی، تجربـه مـدیریتی در سیاسـت       : یر زیر درنظر گرفته شـد کلیدي به شرح ز

بـر ایـن   . اي به شکل آموزش و پژوهش در زمینه کارآفرینی دانشگاهی حرفه  پشتیبانی نهادي از کارآفرینی دانشگاهی و تجربه

در دور نخست، با کمک یک پرسشـنامه  . لفی کمک گرفته شدخبره براي مشارکت در انجام مطالعه د 18همرفته از  پایه، روي

هـا و   کنندگان خواسـته شـد تـا بـه معرفـی شـاخص       ساختارمند از مشارکت انتهاباز به شکل مصاحبه نیمه هاي حاوي پرسش

ور دوم، بـراي د . کنندگان بـود  نشانگر از سوي مشارکت 55نتیجه این دور پیشنهاد . نشانگرهاي کارآفرینی دانشگاهی بپردازند

فهرسـت  . یافتـه تقویـت شـد    اي از نشانگرهاي مستخرج از یک مـرور نظـام   فهرست نشانگرهاي پیشنهادي با افزودن مجموعه

کننـدگان   بندي شد تا ارزیـابی روایـی نشـانگرها توسـط مشـارکت      شده به لحاظ نظري در هفت مولفه گروه نشانگرهاي تقویت

برپایه نظرات . کنندگان قرار گرفت م تدوین و براي ارزیابی در اختیار مشارکتفهرست نشانگرها در پرسشنامه دو. تسهیل شود

در نتیجـه دور  . بندي آنها مـورد پـاالیش قـرار گرفـت     کنندگان در دور دوم، برخی نشانگرها و ساختار گروه و قضاوت مشارکت

هـاي عمـده نظـام     دهنـده یکـی از مولفـه    اي که هـر گـروه نشـان    گونه بندي شد به دوم، مجموعه نشانگرها در پنج گروه دسته

سنجی به شـرح   پایه سه معیار روایی کنندگان بر در دور سوم، هر گروه از نشانگرها توسط مشارکت. کارآفرینی دانشگاهی باشد

پـذیري یـا    وندکاوي و مقایسهطور زمان براي ر ها به دسترسی داده قابلیت(پذیري  سنجش) الف: (زیر مورد ارزشیابی قرار گرفت

ارتباط مفهومی و نظـري بـا فرآینـد کـارآفرینی دانشـگاهی و نمایـا       (مناسب مفهومی ) ب(، )مقایسه بین واحدهاي دانشگاهی

  ).گذاري و مدیریت کارآفرینی دانشگاهی بندي دانشگاهی، سیاست سودمند بودن براي رتبه(کاربردپذیري ) ج(، و )بودن

  ها ترین یافته مهم

نشانگر براي کارآفرینی دانشگاهی  63مراتبی و تاپسیس،  گیري از فرآیند تحلیل سلسله این تحقیق با بهرهدر 

  :بندي شد بندي و رتبه شناسایی و در قالب پنج مولفه زیر دسته

  ، )نشانگر 9(گذاري در کارآفرینی دانشگاهی  سرمایه) 1(

  ، )نشانگر 10(فعالیت کارآفرینی دانشگاهی ) 2(

  ، )19(هاي کارآفرینی دانشگاهی  لکرد فعالیتعم) 3(

  ، و )نشانگر 9(وري کارآفرینی دانشگاهی  بهره) 4(

  ).نشانگر 16(نتایج و پیامدهاي کارآفرینی دانشگاهی ) 5(

شناسی کاربرد این نشانگرها، تعریف عملیاتی و بازتدوین آنها در قالب شاخص ترکیبی کارآفرینی  ملزومات روش

و حمایت  ریزي به طرح توانند می دانشگاهی دانشگاهی، مدیران کارآفرینی شاخص گیري از ا بهرهب. دانشگاهی است

  .ایجاد خواهد کرد دانشگاهی کارآفرینی محیط مساعد براي هایی سیاست از
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  اهمیت موضوع

هـا در راسـتاي    اخیـراً، دانشـگاه  . آینـد  ها بسان یکی از منابع عمده دانش و فناوري جدید به شمار مـی  معمول، دانشگاه طور به

زایشـی یـا    هـاي انشـعابی   شـرکت (هاي جدید  هاي مختلف از جمله ایجاد شرکت سازي نتایج تحقیقات دانشگاهی به شیوه تجاري

این رویکرد عمدتاً از تغییر محـیط  . نمایند حرکت میتراع، تحقیقات قراردادي و غیره ثبت اخ برداري، ، واگذاري مجوز بهره)نوبنیاد

 تـامین مـالی  اجتماعی پیرامون و انتظارات از دانشگاه براي سهیم شدن در توسعه اقتصادي و فشارهاي درونی براي تـامین منـابع   

بـا وجـود اهمیـت    . شـود  انسانی و فناورانه ناشی مـی  کننده سرمایه جدید و بدل شدن به عنصر کلید نظام نوآوري در نقش فراهم

هـاي دقیـق و معتبـر بـراي پـایش و       ها و موسسات آموزش عالی بـه اطالعـات و سـنجه    کارآفرینی دانشگاهی، بسیاري از دانشگاه

بسان واحـدهاي  توان  نشانگرهاي کارآفرینی دانشگاهی را می. هاي مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی دسترسی ندارد ارزشیابی فعالیت

هـاي عمـده کـارآفرینی     بنابراین، نیاز است جنبـه . ریزي توسعه کارآفرینانه دانشگاهی مد نظر قرار داد اطالعاتی راهبردي در برنامه

پذیري، مناسبت مفهومی و کاربردپذیري مورد ارزیابی قـرار گیـرد تـا در نتیجـه،      طور صریح و دقیق از منظر سنجش دانشگاهی به

یـک نظـام جـامع بـراي سـنجش      . رچه براي سنجش کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزي تدوین شودچارچوبی یکپا

گـذاري، پـایش    هدف(ریزي راهبردي  هاي دانشگاهی مربوطه، برنامه ها را در واکاوي سیاست تواند دانشگاه کارآفرینی دانشگاهی می

  .گذاري و نظایر آن یاري دهد ، پیشبرد اقدامات مشترك، محک)نهادي یادگیري(ها  ، تسهیم آموخته)روندها و مستندسازي نتایج
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب( اطالعات تکمیلی

گذاري در کارآفرینی دانشگاهی، به بعـد درونـدادي،    هاي تدوین شده، شاخص سرمایه از منظر سیستمی، از بین مجموعه شاخص

هاي کـارآفرینی دانشـگاهی بـه بعـد درونـدادي،       هاي عملکرد فعالیت ی به بعد فرآیندي، شاخصشاخص فعالیت کارآفرینی دانشگاه

، شاخص نتایج کارآفرینی دانشگاهی به بعد پیامدي نظـام  نسبت بعد دروندادي و برونداديوري کارآفرینی دانشگاهی به  شاخص بهره

سـازي   کند که در راسـتاي توسـعه و نهادینـه    ستمی ایجاب میبنابراین، رویکردي سی. کارآفرینی دانشگاهی معطوف و مربوط هستند

و نیـز فرآینـدها   ) سـازي  گذاري و ظرفیت سرمایه(کارآفرینی دانشگاهی فقط به نتایج و بروندادها توجه نشود، بلکه شاخص دروندادها 

  ).1شکل ( ار گیردنیز مورد توجه قر) هاي کارآفرینانه اندرکاران مختلف در فعالیت تسهیل فعالیت و مشارکت دست(

  

شاخص درونداد: نشانگرهاي 

سرمایه گذاري در کارآفرینی 

 نشانگر) 9(  دانشگاهی

شاخص فرآیند: نشانگرهاي 

 فعالیت کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر) 10( 

شاخص برونداد:  

نشانگرهاي عملکرد 

 فعالیت هاي  

کارآفرینی دانشگاهی 

 نشانگر) 19( 

 

 نشانگرهاي بهره وري کارآفرینی دانشگاهی
 نشانگر) 9( 

شاخص پیامد: نشانگرهاي نتایج و 

دستاوردهاي کارآفرینی دانشگاهی 

براي: 

- اعضاي هیات علمی و محققان 

 نشانگر) 3دانشگاهی ( 

 نشانگر) 10- دانشگاه ( 

 نشانگر) 3- جامعه ( 
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