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 هاترین یافتهمهم

های کژارآفرینی در مرحل  اول تحقخق، در نهخج  مطالع  دل ژی در سژ  دور معخارهژای زیژر بژرای ارزیژابی شژخوه

( وجود تقاضا و ظرفخت جژب  محوژو ت و مژ مات عرضژ  شژ ه در بتژ  کشژاورزی 2دانشگاهی شناسایی ش : )

( کژارایی بژرای 4ورزی )پخشژبرد توسژع  کشژاورزی(؛ )( اثربتشی برای توسع  بتژ  کشژا1پبیری بازاری(؛ ))امکان

( وجژود امکانژات، منژاب  و 3های مورد نخاز )پخشبرد توسع  دانشگاهی(؛ )گباریها و سرمای دانشگاه با توج  ب  هزین 

( تناسژ  بژا اژوانخل و مقژررات و 5پژبیری زیرسژامهی(؛ )تسهخالت علمی و پووهشی مورد نخژاز در دانشژگاه )امکان

ای اعضژای حرفژ  ( مناس  بودن با رویکژرد و توانمنژ ی6پبیری نهادی(؛ )های اداری مرسوم در دانشگاه )امکانروی 

( سودمن ی و مطلوبخت بالقوه برای اعضای هخات علمی )پخشژبرد 7ای(؛ و )پبیری حرف هخات علمی کشاورزی )امکان

 توسع  هخات علمی(.

اسژا  ازوکارهای کژارآفرینی دانشژگاهی برمراتبی سژین  تحلخل سلسل گخری از فرآدر مرحل  دوم تحقخق با بهره

بنخژان توسژ  های انشژعابی دان انژ ازی شژرکت( راه2بن ی گردیژ : )ترتخ  زیر اولویتمخانگخل وزنی احراز ش ه ب 

هی توس  ان ازی شرکت تعاونی دانشگا( راه1سازی تحقخقات و ارای  م مات علمی؛ )اعضای هخات علمی برای تجاری

( واگباری یا فروش امهخاز امهراعات ثبت ش ه؛ 4گباری و عرض  مشهرک م مات علمی و فنی؛ )دانشگاه برای سرمای 

( ارای  م مات آموزشی و 5( انجام طرح تحقخقاتی مارج دانشگاه )ارارداد پووهشی( توس  اعضای هخات علمی؛ و )3)

   ای مارج دانشگاه توس  اعضای هخات علمی.مشاوره
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 مقدمه )شرح مساله(

گخری را در کارکرد موسسات آموزش عالی کشاورزی بسان مناب  مهم بنخان تغخخرات چشمتوسع  کشاورزی دان 

های برآمژ ه از تحقخقژات انجژام شژ ه در های فکری در ایل بت  در پی داشه  است. نوآوریسرمای  انسانی و دارایی

توانن  بژ  دهن  ک  میهای نوآور را تشکخل میرش ی از دان  و فناوری ب  موسسات آموزش عالی کشاورزی منب  رو

گخری م هژوم چهژری کژارآفرینی های کارآفرینان  در بت  کشاورزی منجر شون . ایل رونژ  بژ  شژکلپخشبرد تالش

عت بژرای ها و همکاران مود در بت  صژنها دانشگاهها و فعالختدانشگاهی انجامخ ه است ک  در اسا  بازتا  تالش

آمخز ب  های تحقخقات دانشگاهی است. برای بخشهر موسسات آموزش عالی کشاورزی، ورود موفقختسازی یافه تجاری

ای، اجهمژاعی و نهژادی را بژ  همژراه داشژه  باشژ . از توان  مناف  اابل مالحظ  مالی، حرفژ کارآفرینی دانشگاهی می

ای نسژبها  ج یژ ی موسسات آموزش عالی کشاورزی در ایران پ ی ه آنجایی ک  کارآفرینی دانشگاهی برای بسخاری از

داری از یژ  دیژ گاه شود، لبا فرآین  مربوط  ب  موبی تبخخل نش ه اسژت. بژا توجژ  بژ  اهمخژت برمژورمحسو  می

از سازوکارهای متهلف و عوامل تاثخرگبار بژر کژارآفرینی دانشژگاهی، ایژل تحقخژق بژا هژ ی شناسژایی و گرایان  واا 

بن ی سازوکارهای ب یل کارآفرینی دانشگاهی در عرص  آموزش عالی کشاورزی کشور ب  انجژام رسژخ ه اسژت. ولویتا

بن ی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی ای با ه ی شناسایی و اولویتمرحل ایل تحقخق دو

معخژار  7گزی ار و  5ر س  دور انجام ش  و در نهخج ، ب  انجام رسخ ه است. در مرحل  اول تحقخق، ی  مطالع  دل ی د

بن ی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی شناسایی ش . در مرحل  دوم تحقخژق، برای اولویت

بنژ ی سژازوکارهای مراتبی، گزیژ ارها و معخارهژای اسژهتراج شژ ه بژرای اولویتبا اسه اده از فرآین  تحلخل سلسژل 

با توج  ب  ه ی تحقخق، معخارهایی بژرای انهتژا  بن ی ش . رینی دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی اولویتکارآف

عنوان مبرگان کلخ ی ب  شرح زیر در نظر گرفه  شژ : تجربژ  عملژی در کژارآفرینی دانشژگاهی، کنن گان ب مشارکت

ای بژ  شژکل آمژوزش و حرفژ  کارآفرینی دانشگاهی و تجرب گباری و پشهخبانی نهادی از تجرب  م یریهی در سخاست

مبره برای مشارکت در انجژام مطالعژ  دل ژی  13همرفه  از پووه  در زمخن  کارآفرینی دانشگاهی. بر ایل پای ، روی

گخری سژ  سژطحی با توج  ب  ایل معخارها و نخز گزی ارهای شناسایی شژ ه، یژ  درمژت توژمخم کم  گرفه  ش .

ای برگزی ه از اعضای هخات علمژی بژا پرسشنام  از سوی نمون  12از طریق تکمخل  های مورد نخازی . دادهترسخم گرد

های زوجژی، گژردآوری و از تجرب  در مووص کارآفرینی دانشگاهی در آموزش عژالی کشژاورزی بژر مبنژای مقایسژ 

حسژ   ش . گزی ارهای شناسایی ش ه بژرهای گردآوری ش ه بهره گرفه  برای تحلخل داده Expert Choice افزارنرم

   بن ی گردی .مخانگخل وزنی احراز ش ه اولویت
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 اهمیت موضوع

آورن  ایژل فرصژت را میدسه  از موسسات آموزش عالی کشاورزی ک  ب  صورت اثربت  ب  کارآفرینی رویآن

هایی برای مسایل بت  کشژاورزی دارن  تا ب  درآم زایی، پخشبرد توسع  ااهوادی و ایجاد شغل و نخز ارای  راهکار

های موسسات آمژوزش ان از و ماموریتبپردازن . هم  ایل دسهاوردها و پخام ها برای جامع  با ارزش بوده و با چشم

تواننژ  از کژارآفرینی دانشژگاهی عالی کشاورزی نخز همسازن . در ایل بخل اعضای هخات علمی کشژاورزی هژم می

صورت اژراردادی یژا های تحقخقاتی ب کس  درآم  است. عالوه بر ایل، انجام پروژه منه   شون . یکی از ایل مناف 

تژوان کژارآفرینی توان  ب  تامخل مالی ب لی تحقخقات دانشژگاهی کمژ  کنژ . بنژابرایل میس ارشی و مشهرک می

ر موسسژات )گرنژت( د دانشگاهی را مکمل یا جایگزینی برای روی  رایج تامخل مژالی مبهنژی بژر تتوژخت اعهبژار

آموزش عالی کشاورزی در نظر گرفت. همکاری بژا صژنعت و بتژ  مووصژی در جریژان کژارآفرینی دانشژگاهی 

بژرای انجژام تحقخقژات تقاضژام ار و  محورهای نوآوران  یا مسژلل توان  ب  دسهخابی اعضای هخات علمی ب  ای همی

های متگباری مشهرک در زیرسای و سرمای های مشهرک تحقخقاتسازی برای ه ایت پروژهکاربردی و فرصت تخم

دان  و فناوری از دانشگاه ب   های ایل تحقخق، کارآفرینی دانشگاهی جریانطبق یافه تحقخق و توسع  منجر شود. 

های متهلژف، از ثبژت امهژرا  و واگژباری توان  ب  شخوهشود. ایل جریان میصنعت و بت  مووصی را شامل می

وکارهای نوپژا توسژ  دانشژگاهخان، ارایژ  مژ مات آموزشژی و های انشعابی و کس  ازی شرکتانامهخاز آن، تا راه

ای توس  آنها ب  جامع  و انجام تحقخقات س ارشی محقق شژود. بنژابرایل کژارآفرینی دانشژگاهی نژ  یژ  مشاوره

دسژهاورد عمژ ه ایژل  شژود.های فکری دانشگاه را شژامل میسازی داراییفعالخت معخل، بلک  فرآین  م اوم تجاری

تحقخق شناسایی سازوکارهای ب یل و عوامل کلخ ی تاثخرگبار مرتب  با ایل سازوکارها در موسسات آموزش عژالی 

ای از کشاورزی کشور بوده است. هر سازوکار پخام  و ملزومات ماص مود را دارد. در نهخج  ایل تحقخق، مجموعژ 

خاز برای پردامهل موسسات آموزش عژالی کشژاورزی بژ  کژارآفرینی ای و زیرسامهی مورد نملزومات نهادی، حرف 

 دانشگاهی معرفی ش ه است.  
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

های کارآفرینی دانشگاهی است. بر ایل اسا ، دهن ه مقایس  زوجی معخارهای ارزیابی شخوه( نشان2شکل )

بخشهریل اهمخت را برای ارزیابی  321/0با وزن نسبی « پبیری بازاریامکان»شود ک  معخار مشاه ه می

« پخشبرد توسع  کشاورزی»باش . بع  از آن معخار های کارآفرینی دانشگاهی در حوزه کشاورزی را دارا میشخوه

 017/0با مخانگخل وزن نسبی « پخشبرد توسع  اعضای هخات علمی»ارار دارد. معخار  130/0با وزن نسبی 

های تل خق ش ه گروهی ماتریس باش . همچنخل با توج  ب  اینک  نرخ سازگاریتریل رتب  را دارا میپایخل

مورد تأیخ  ارار  هاپاسخ ابول وجود دارد و اعهباراست، سازگاری اابل 00/0ها ها و مول  مقایسات زوجی شامت

 گخرد.می
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 . (80/8ناسازگاری:  اهمیت نسبی معیارهای مورد نظر )نرخ -2شکل 
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 ها، جداول و سایر مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

بن ی ش ه (، پنج شخوه کارآفرینی دانشگاهی از منظر تمامی ه ت معخار ب  صورت یکجا رتب 1در شکل )

نموده  با تریل رتب  را احراز 163/0با وزن نسبی  "بنخانهای دان تاسخس شرکت" است. بر ایل اسا ،

با  "واگباری یا فروش امهخاز امهراعات"و  131/0با وزن نسبی  "تاسخس شرکت تعاونی دانشگاهی"است. 

در  201/0با وزن نسبی  "دانشگاهیانجام طرح تحقخقاتی برون"در رتب  دوم و سوم و  124/0وزن نسبی 

رتب  آمر را کس  نموده  022/0با وزن نسبی  "ایارای  م مات مشاوره"رتب  چهارم ارار دارد. سرانجام، 

 است. 
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 . (80/8سازی تحقیقات با توجه به کلیه معیارها )نرخ ناسازگاری: های تجاریاولویت نسبی گزینه -1شکل 

 

 

 


