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 هاترین یافتهمهم

نشانگر برای کارآفرینی دانشگاهی  34مراتبی و تاپسیس، گیری از فرآیند تحلیل سلسلهاین تحقیق با بهرهدر 

 بندی شد:بندی و رتبهشناسایی و در قالب پنج مولفه زیر دسته

 نشانگر(،  1گذاری در کارآفرینی دانشگاهی )( سرمایه9)

 نشانگر(،  90( فعالیت کارآفرینی دانشگاهی )2)

 (، 91های کارآفرینی دانشگاهی )لکرد فعالیت( عم4)

 نشانگر(، و  1وری کارآفرینی دانشگاهی )( بهره3)

 نشانگر(. 93( نتایج و پیامدهای کارآفرینی دانشگاهی )5)

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

و حمایت  ریزیبه طرح توانندمی دانشگاهی دانشگاهی، مدیران کارآفرینی شاخص گیری ازا بهرهبدانشگاهی است. 

 .ایجاد خواهد کرد دانشگاهی کارآفرینی محیط مساعد برای هاییسیاست از
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 اهمیت موضوع

ها در راسهتای آینهد. اخیهرا ، دانشهگاهها بسان یکی از منابع عمده دانش و فناوری جدید بهه شهمار میمعمول، دانشگاه طوربه

زایشهی یها  های انشهعابیهای جدیهد )شهرکتهای مختلف از جمله ایجاد شرکتسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی به شیوهتجاری

نمایند. این رویکرد عمدتا  از تغییر محهیط حرکت میتراع، تحقیقات قراردادی و غیره ثبت اخ برداری،، واگذاری مجوز بهره(نوبنیاد

 تهامین مهالیاجتماعی پیرامون و انتظارات از دانشگاه برای سهیم شدن در توسعه اقتصادی و فشارهای درونی برای تهامین منهابع 

بها وجهود اهمیهت شهود. انسانی و فناورانه ناشهی می کننده سرمایهجدید و بدل شدن به عنصر کلید نظام نوآوری در نقش فراهم

های دقیهق و معتبهر بهرای پهایش و ها و موسسات آموزش عهالی بهه اطالعهات و سهنجهکارآفرینی دانشگاهی، بسیاری از دانشگاه

بسان واحهدهای توان های مرتبط با کارآفرینی دانشگاهی دسترسی ندارد. نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی را میارزشیابی فعالیت

های عمهده کهارآفرینی بنابراین، نیاز اسهت جنبههریزی توسعه کارآفرینانه دانشگاهی مد نظر قرار داد. اطالعاتی راهبردی در برنامه

پذیری، مناسبت مفهومی و کاربردپذیری مورد ارزیابی قهرار گیهرد تها در نتیجهه، طور صریح و دقیق از منظر سنجشدانشگاهی به

یه  نظهام جهامع بهرای سهنجش رچه برای سنجش کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی تدوین شود. چارچوبی یکپا

گهذاری، پهایش ریزی راهبردی )هدفهای دانشگاهی مربوطه، برنامهها را در واکاوی سیاستتواند دانشگاهکارآفرینی دانشگاهی می

 گذاری و نظایر آن یاری دهد.نهادی(، پیشبرد اقدامات مشترک، مح  ها )یادگیریروندها و مستندسازی نتایج(، تسهیم آموخته

 

 مقدمه )شرح مساله(

هی در حوزه آموزش عهالی ای نمایا از نشانگرهای کارآفرینی دانشگااین پژوهش با هدف شناسایی و اعتبارسنجی مجموعه

برای دستیابی به هدف تحقیهق، از ریزی توسعه دانشگاهی انجام شد. عنوان واحدهای اطالعاتی راهبردی در برنامهکشاورزی به

عنهوان خبرگهان کنندگان بههفن دلفی در سه دور بهره گرفته شد. با توجه به هدف تحقیق، معیارهایی برای انتخاب مشهارکت

گذاری و یر زیر درنظر گرفتهه شهد: تجربهه عملهی در کهارآفرینی دانشهگاهی، تجربهه مهدیریتی در سیاسهتکلیدی به شرح ز

ای به شکل آموزش و پژوهش در زمینه کارآفرینی دانشگاهی. بهر ایهن حرفه پشتیبانی نهادی از کارآفرینی دانشگاهی و تجربه

لفی کم  گرفته شد. در دور نخست، با کم  ی  پرسشهنامه خبره برای مشارکت در انجام مطالعه د 91همرفته از پایه، روی

ها و کنندگان خواسهته شهد تها بهه معرفهی شهاخصساختارمند از مشهارکتانتهاباز به شکل مصاحبه نیمه هایحاوی پرسش

ور دوم، کنندگان بهود. بهرای دنشانگر از سوی مشارکت 55نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی بپردازند. نتیجه این دور پیشنهاد 

یافتهه تقویهت شهد. فهرسهت ای از نشانگرهای مستخرج از یه  مهرور نظامفهرست نشانگرهای پیشنهادی با افزودن مجموعه

کنندگان بندی شد تها ارزیهابی روایهی نشهانگرها توسهط مشهارکتشده به لحاظ نظری در هفت مولفه گروهنشانگرهای تقویت

کنندگان قرار گرفت. برپایه نظرات م تدوین و برای ارزیابی در اختیار مشارکتتسهیل شود. فهرست نشانگرها در پرسشنامه دو

بندی آنها مهورد پهاشیش قهرار گرفهت. در نتیجهه دور کنندگان در دور دوم، برخی نشانگرها و ساختار گروهو قضاوت مشارکت

های عمهده نظهام دهنده یکهی از مولفههای کهه ههر گهروه نشهانگونههبندی شد بهدوم، مجموعه نشانگرها در پنج گروه دسته

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

پذیری یها وندکاوی و مقایسههطور زمان برای رها بهدسترسی دادهپذیری )قابلیتزیر مورد ارزشیابی قرار گرفت: )الف( سنجش

مقایسه بین واحدهای دانشگاهی(، )ب( مناسب مفهومی )ارتباط مفهومی و نظهری بها فرآینهد کهارآفرینی دانشهگاهی و نمایها 

 گذاری و مدیریت کارآفرینی دانشگاهی(.بندی دانشگاهی، سیاستبودن(، و )ج( کاربردپذیری )سودمند بودن برای رتبه
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکل)مشتمل ب اطالعات تکمیلی

گذاری در کارآفرینی دانشگاهی، به بعهد درونهدادی، های تدوین شده، شاخص سرمایهاز منظر سیستمی، از بین مجموعه شاخص

های کهارآفرینی دانشهگاهی بهه بعهد درونهدادی، های عملکرد فعالیتی به بعد فرآیندی، شاخصشاخص فعالیت کارآفرینی دانشگاه

، شاخص نتایج کارآفرینی دانشگاهی به بعد پیامدی نظهام نسبت بعد دروندادی و بروندادیوری کارآفرینی دانشگاهی به شاخص بهره

سهازی کند کهه در راسهتای توسهعه و نهادینهستمی ایجاب میکارآفرینی دانشگاهی معطوف و مربوط هستند. بنابراین، رویکردی سی

سهازی( و نیهز فرآینهدها گذاری و ظرفیتکارآفرینی دانشگاهی فقط به نتایج و بروندادها توجه نشود، بلکه شاخص دروندادها )سرمایه

 (.9)شکل  ار گیردهای کارآفرینانه( نیز مورد توجه قراندرکاران مختلف در فعالیت)تسهیل فعالیت و مشارکت دست

 

 

شاخ  درونداد: نشانگرهای 

 رما   گ اری در کار فر نی 

  نشانگر(9) دانشگاهی

 

شاخ  فر  ند: نشانگرهای 

 فعا یت کار فر نی دانشگاهی
 نشانگر(10)

 

شاخ  برونداد:  

نشانگرهای عمل رد 

 فعا یت های  

کار فر نی دانشگاهی 

  نشانگر(19)

  

 

 نشانگرهای بهره وری کار فر نی دانشگاهی
  نشانگر(9)

شاخ  پیامد: نشانگرهای نتا   و 

د تاوردهای کار فر نی دانشگاهی 

برای: 

- اع ای هیا  علمی و م   ان 

 نشانگر( 3دانشگاهی )

 نشانگر( 10- دانشگاه )

  نشانگر( 3-  امع  )

 

 

 .الگوی مفهومی نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی -9شکل 

 


