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مقدمه
مقدمـه شـامل معرفـی و توجیـه موضـوع مـورد پژوهـش اسـت کـه در آن بـه مبناهـای نظـری و تحقیقـات انجـام یافتـه در زمینه 
مـورد نظـر، بـه ویـژه مقالـه هـای مرتبـط با عنـوان هایی کـه پیـش از آن در این فصـل نامه چاپ شـده اند، بـه اندازه کافـی ارجاع 

شـده باشـد و هـدف پژوهـش را نیز بـه وضوح دربرداشـته.

روش شناسی
ایـن قسـمت شـامل شـرح کامـل نـوع و روش)هـا(ی انجـام تحقیـق و دلیـل هـای علمـی انتخـاب و اسـتفاده از آنهاسـت کـه بایـد 

دربرگیرنـده جامعـه ی آمـاری وحجـم و روش نمونـه گیـری صحیـح نیـز باشـد.

یافته ها
یافتـه هـای تحقیـق بـه صـورت نوشـتار، نمـودار، جدول یـا نـگاره در این قسـمت ارایـه و توضیـح داده شـوند. اطالعات جـدول ها 
نبایـد بـه صـورت منحنـی، نگاره یانمـودار یا به نحـوه دیگـری در مقاله تکرار شـوند. هرجدول با یـک خط افقی از عنـوان جدول 
و سرسـتون هـا بـا یـک خـط افقی از متـن جدول جداشـوند و در زیر متن جـدول نیز یک خط افقی کشـیده شـود. در متن جدول 
نبایـد از خـط هـای عمـودی یـا افقـی دیگر اسـتفاده شـود. عنـوان جدول بـه صورت: جـدول، شـماره ، خـط تیره و سـپس گویه 

کـر گردد. معـرف جـدول به صـورت راسـت چین بـاالی جدول ذ

بحث و نتیجه گیری
دسـت آوردهـای تحقیـق در ایـن قسـمت، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفتـه و با توجـه به هـدف تحقیق بـا نتایج سـایر پژوهش 

هـای مطرح شـده مقایسـه و پیشـنهاد هـای کاربردی ارایه شـود.

منبع ها
همـه منبـع هایـی کـه در متـن اشـاره شـده اند بـه طورکامـل در لیسـت منبع ها درج شـوند. این لیسـت نبایـد منبعی کـه در متن 
اسـتفاده نشـده را در برداشـته باشـد. منبـع هـای مـورد اسـتفاده، بـر پایـه الگـوی APA ، بـه ترتیـب حـروف الفبـای نـام فامیل 
اولیـن نگارنـده آورده شـوند. در تنظیـم منبـع هـا ابتـدا منبـع هـای فارسـی و سـپس خارجـی ذکـر شـوند.در مـورد کتاب هـا نام 
کتـاب ودر مـورد مقالـه عنـوان بعد از نام نویسـنده بر حسـب مورد، به صـورت ایرانیک یا ایتالیک درج شـوند.برای آگاهی بیشـتر 

از شـیوه منبـع نـگاری بـه مقالـه هـای چاپ شـده در ایـن فصل نامـه مراجعـه فرمایید.

چکیده به زبان انگلیسی
چکیـده بـه زبـان انگلیسـی )ABSTRACT(، بایـد ترجمـه ی درسـت )بـه لحـاظ شـیوه نـگارش و ادبیـات انگلیسـی(،  کامـل و 

دقیـق چکیده ی فارسـی باشـد.

پانوشت
کر شوند. پاورقی ها به ترتیب شماره در پایان متن مقاله و پیش از فهرست منبع ها ذ

فرستادن:
فرســتادن مقالــه بــه دبیرخانــه افزارگانــی )مکانیــزه( اســت و بــا پــی روی گام بــه گام از شــیوه ی آن، چنان کــه در پایــگاه اینترنتی 
آن بــه آدرس الکترونیکــی jour.edu@itvhe.ac.ir آمــده اســت، انجــام مــی شــود بــرای ایــن کار پــس از ورود بــه ایــن پایــگاه، 
قســمت هــای مقالــه را بــه ترتیــب و بــه روشــی کــه مشــخص شــده اســت جــا دهیــد و پــس از اطمینــان از انجــام درســت همــه ی 

ایــن مرحلــه هــا، بــا اســتفاده از گزینــه ارســال مقالــه را بــه دبیرخانــه بفرســتید.

راهنمای تهیه مقاله

سازوكارها و معیارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی از دیدگاه 

خبرگان كارآفرینی   

محمدشریف  شریف زاده1، غالمحسین عبد ا... زاده2

1- دانشیار دانشكده مدیریت كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2- دانشیار دانشكده مدیریت كشاورزی دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده
برای بیشتر موسسه های آموزش عالی كشاورزی، ورود موفقیت آمیز به كارآفرینی دانشگاهی می تواند سود قابل مالحظه ی 
مالی، حرفه ای، اجتماعی و نهادی را به همراه داشته باشد. از آنجا كه كارآفرینی دانشگاهی برای بسیاری از موسسه های آموزش 
عالی كشاورزی در ایران پدیده به نسبت جدیدی به شمار می آید، این فرآیند به خوبی برای آن ها تبیین نشده است. این تحقیق 
در دو مرحله  و با هدف شناسایی و اولویت بندی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی به انجام رسیده است. 
جامعه ی آماری شامل 24 تن از خبرگان با تجربه ی عملی، تجربه ی مدیریتی در سیاست گزاری و پشتیبانی نهادی و تجربه ی  
حرفه ای به شكل آموزش و پژوهش در زمینه ی كارآفرینی دانشگاهی برای مشاركت در بررسی دلفی بود. بررسی دلفی در سه دور 
انجام شد و در نتیجه، 5 گزیدار و 7 معیار برای اولویت بندی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی شناسایی 
شدند. در مرحله ی دوم تحقیق، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، گزیدارها و معیارهای استخراج شده برای اولویت بندی 
سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز از راه تكمیل 21 پرسشنامه 
توسط نمونه ای از خبرگان بر مبنای مقایسه های زوجی، گردآوری و از نرم افزار Expert Choice برای تحلیل داده های گردآوری 
شده بهره گرفته شد. در نتیجه، پنج شیوه ی كارآفرینی دانشگاهی از منظر همه ی هفت معیار مورد مطالعه رتبه بندی شدند. بر 
این پایه؛  تاسیس شركت های دانش بنیان، با وزن نسبی 0/264، باالترین رتبه را احراز كرد. تاسیس شركت تعاونی دانشگاهی، 
با وزن نسبی 0/242، و واگذاری یا فروش امتیاز اختراع ها، با وزن نسبی 0/213، در رتبه ی دوم و سوم و انجام طرح تحقیقاتی 
برون دانشگاهی، با وزن نسبی 0/182، در رتبه چهارم قرار گرفت. سرانجام، ارایه خدمات مشاوره ای، با وزن نسبی 0/099، در 
رتبه ی آخر قرار گرفتند. هر سازوكار پیامد و بایسته های ویژه خود را دارد. در نتیجه ی این تحقیق، مجموعه ای از ملزومات 
نهادی، حرفه ای و زیرساختی مورد نیاز برای پرداختن موسسه های آموزش عالی كشاورزی به كارآفرینی دانشگاهی معرفی شده 

است.

نمایه واژگان: آموزش عالی كشاورزی، كارآفرینی دانشگاهی، توسعه كشاورزی، شركت دانش بنیان، تجاری سازی یافته های 
تحقیقاتی.

نویسنده  ی مسئول:   محمدشریف  شریف زاده
sharifsharifzadeh@gmail.com  : :رایانامه

دریافت:  94/3/16   پذیرش:  95/8/17
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مقدمه
جامعـه،  و  دانشـگاه  بیـن  تدریـج  بـه  اخیـر،  سـال های  در 
و  اسـت  شـده  ایجـاد  دانـش  بـر  مبتنـی  دوسـویه  رابطـه ای 
دانشـگاه ها توانسـته اند نقشـی فعـال در توسـعه ی اقتصـادی- 
اجتماعـی ایفـا كننـد )یدالهی فارسـی و همـكاران، 1390(. با 
توجـه بـه اهمیـت حیاتی دانـش به مثابـه مزیت رقابتـی اصلی 
در اقتصـاد جهانـی و ضـرورت مشـاركت دانشـگاه، بـه منزلـه  
اصلی تریـن نهـاد تولیدكننـده ی دانـش، در توسـعه ی اقتصـاد 
دانشـگاه ها  نیـاز  بـه  توجـه  بـا  و همچنیـن  منطقـه ای  و  ملـی 
تدویـن  بقـا،  بـرای  دانـش  تجاری سـازی  و  درآمـد  كسـب  بـه 
الگویـی مناسـب بـرای كارآفرینی دانشـگاهی و انتقـال تجاری 
دانـش ضـرورت دارد )پورعـزت و همـكاران، 1389(. به واقع، 
اقتصـاد  چارچـوب  در  می تـوان  را  دانشـگاهی  كارآفرینـی 
خالقیـت مبتنـی بر برتـری ایده ها مـورد توجه قـرار داد )پیترز 

بسـلی، 2008(.  و 
علـم  كنـار  در  دانشـگاهی  كارآفرینـی  از  همیـن رو،  از 
دانشـگاهی، به سـان موتوردوگانه رشـد در اقتصاد دانش بنیان 
یـاد كرده انـد. كارآفرینـی دانشـگاهی افـزون بـر فرصت سـازی 
بـرای مشـاركت دانشـگاهیان و دانشـگاه در توسـعه اقتصـادی 
دانش بنیـان و پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه، می توانـد بـه 
سود  رسـانی  و  دانشـگاه ها  مالـی  روزافـزون  نیازهـای  تامیـن 
محـل  از  درآمـد  كسـب  نتیجـه  در  دانشـگاهیان  بـه  مالـی 
فعالیت هـای تجـاری و پیشـبرد روند توسـعه حرفـه ای آنان در 
نتیجـه سـهیم شـدن در فرآینـد كارآفرینـی و تعامـل حرفـه ای 
و  )نـل  كنـد  كمـك  تجربـی  یادگیـری  بـرای  فرصتـی  بسـان 

 .)2004 ایتزكویتـز،  2006؛  همـكاران، 
بـه  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  موسسـه های  و  دانشـگاه ها 
نظـام  و  كشـاورزی  بخشـی  نـوآوری  نظـام  از  بخشـی  عنـوان 
ملـی نـوآوری بـه شـیوه های مختلـف و از رهگـذر كاركردهـای 
هم افـزا و پیوسـته ماننـد، آمـوزش )آمـوزش عالـی كشـاورزی 
كارآفرینانـه(، پژوهـش بـا رویكـرد دانش افزایـی و توسـعه ی 
فنـاوری در بخـش كشـاورزی )كارآفرینـی فناورانـه مبتنـی بـر 
ارزش افزایـی دانش(، ترویج و هموارسـازی توسـعه كارآفرینی 
از مجـرای خدمـات اجتماعی دانشـگاهی در بخش كشـاورزی 
)برون رسـانی كارآفرینانـه دانشـگاهی(، محقـق می شـود. در 
ایـن بیـن، كارآفرینـی دانشـگاهی در بخـش كشـاورزی تجلـی 
مشـاركت دانشـگاه ها و مركزهـای آمـوزش عالـی كشـاورزی از 

راه تولیـد و توسـعه دانـش و فنـاوری در راسـتای كارآفرینـی و 
توسـعه كسـب وكار در بخـش كشـاورزی اسـت.

تحقیقـات  نویـن  حوزه هـای  از  دانشـگاهی  كارآفرینـی 
كارآفرینـی اسـت و بـه مفهـوم طـی كـردن فرآینـد كارآفرینـی 
توسـط فعـاالن دانشـگاهی اسـت كـه نتایـج تحقیقـات شـان 
می كننـد  تجاری سـازی  انشـعابی  شـركت های  قالـب  در  را 
شـتاب  بـه  توجـه  بـا   .)1390 همـكاران،  و  فارسـی  )یدالهـی 
بـاالی دگرگونی هـای علمـی و نیازهای علمی بشـر، در صورتی 
كـه در زمینـه ی ورود دانشـگاه های كشـور بـه تجـارت دانـش، 
بـه یـك سـازوكار و روش منحصـر به فـرد و ثابتی بسـنده و تنها 
از فراگردهـای جـاری در دیگـر كشـورها، الگوبـرداری شـود و 
چنـدان بـه ملزومـات و ضرورت هـای ناشـی از آن و همچنیـن 
نتیجـه  نشـود،  توجـه  كشـور  دانشـگاه های  كنونـی  شـرایط 

مطلـوب حاصـل نخواهـد شـد )زارع و سـالم زاده، 1391(.
بـا توجـه بـه نوبودن نسـبی موضـوع، در بیشـتر دانشـگاه ها 
و  مسـیرها  كشـور  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  مركزهـای  و 
شـیوه های مشـخص و مناسـبی بـرای كارآفرینـی دانشـگاهی 
بـی  اسـت.  نشـده  بررسـی  تحلیلـی  صـورت  بـه  یـا  و  معرفـی 
تردیـد، چنیـن وضعیتـی منجـر بـه سـردرگمی اعضـای هیات 
و  تحقیقـات  تجاری سـازی  بـرای  دانشـگاه  مدیـران  و  علمـی 
كارآفرینـی دانشـگاهی و نبـود هـم گرایـی در عملیاتـی نمودن 
ایده هـای كارآفرینـی دانشـگاهیان و حمایـت موثر از آن شـده 
اسـت. پیاده سـازی یـك الگو و رهیافت مناسـب برای پیشـبرد 
كارآفرینـی اعضـای هیات علمی كشـاورزی نیازمند شناسـایی 
بـا  اسـت.  دانشـگاهی  كارآفرینـی  بـرای  مناسـب  شـیوه های 
توجـه بـه اهمیـت موضـوع، ایـن پژوهـش بـا هـدف شناسـایی 
و تحلیـل شـیوه های كارآفرینـی دانشـگاهی در حـوزه آمـوزش 

عالـی كشـاورزی كشـور بـه انجـام رسـیده اسـت.
دانشـگاهی  كارآفرینـی  بسـیاری دربـاره  پژوهـش هـای     
در داخـل و خـارج كشـور صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن بـاره، 
مـی  نشـان   ،)1387( حاجی حسـینی  و  فكـور  تحقیـق  نتایـج 
دهـد كـه در دانشـگاه هـای مـورد پژوهـش، انجـام تحقیقـات 
شـده  تثبیـت  وضعیـت  صنعـت  بـا  قـرارداد  عقـد  و  مشـترک 
ای داشـته و بـه ثبـت و حفاظـت حقوقـی از نتایـج تحقیقـات 
بـه تازگـی بیشـتر توجـه شـده اسـت. ولـی دیگـر فعالیـت هـا 
نظیـر پروانه)لیسـانس( دهـی و انتقـال حقـوق مالكیـت نتایـج 
تحقیقـات و تشـكیل شـركت هـای انشـعابی دانشـگاهی هنـوز 

سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...
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شماره 38، پاییز 1395

در  تجاری سـازی  روش هـای  بررسـی  نیسـتند.  متـداول 
آمـوزش عالـی و چالش هـای آن نشـان داده اسـت كـه اولویـت 
بـه ترتیـب زیـر  روش هـای مختلـف تجاری سـازی تحقیقـات 
اسـت )هاشـم نیا و همـكاران، 1388(: قراردادهـای تحقیقاتی 
مشـترک، تشـكیل شـركت های تجاری، ثبـت اختـراع، و ارایه 
خدمـات مشـاوره ای. پورعـزت و همكاران )1389(، با بررسـی 
روش هـا و الگوهـای انتقـال تجـاری دانـش در پنـج دانشـگاه 
موسسـه   2007 سـال  رتبه بنـدی  مبنـای  بـر  جهـان  معتبـر 
كمبریـج،  آكسـفورد،  ییـل،  )هـاروارد،  تایمـز  عالـی  آمـوزش 
كالـج سـلطنتی لنـدن( واگـذاری امتیـاز، ایجـاد شـركت های 
جدیـد و ارایـه خدمت های مشـاوره به عنوان شـیوه كارآفرینی 
دانشـگاهی و تجاری سـازی و اثربخشـی در بلندمـدت، توجـه 
بـه منافـع همـه ذینفعـان و همسـویی بـا ماموریت هـای علمی 
دانشـگاه بـه عنـوان مالحظه هـای كلیـدی در ارزیابـی مسـایل 

مربـوط در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
جایـگاه  بررسـی  بـا   ،)1390( همـكاران  و  ذوالفقـاری 
كارآفرینـی  توسـعه  در  دانشـگاهی  زایشـی  شـركت های 
شـكل گیری  كـه  رسـیده اند  نتیجـه  ایـن  بـه  دانشـگاه ها  در 
مناسـب هسـته های كارآفرینـی در دانشـگاه ها و موسسـه های 
تحقیقاتـی پایه هـای موفقیـت شـركت های زایشـی را تحكیـم 
خواهـد كـرد. نتایـج پژوهش زالـی و همـكاران )1392( نشـان 
داد كـه فرهنگ سـازمانی كارآفرینانه بر كارآفرینی دانشـگاهی 
ابعـاد فرهنـگ سـازمانی كارآفرینانـه،  تاثیـر دارد و در میـان 
پیشـگامی باالتریـن و ارتباطـات بـاز پایین ترین رتبـه را دارد. 
بـه طـور كلـی در تحقیقـات داخلـی كمتـر بـه مقولـه روش هـا و 
سـازوكارهای كارآفرینـی دانشـگاهی توجـه شـده و بیشـتر بـه 
شناسـایی و دسـته بندی عامل هـای تاثیرگـذار پرداختـه شـده 

 . ست ا
از بیـن پژوهشـگران خارجی، جیكـوب و همكاران )2003( 
بـر سـطح دانشـگاه و روش هـای مختلـف  كارآفرینـی مبتنـی 
هیـات  اعضـای  بـا  مصاحبـه  راه  از  را  دانشـگاه  تجاری سـازی 
علمـی و دسـت اندركاران امـر بررسـی و ارایه خدمات مشـاوره 
ای، ثبـت اختـراع، پروانـه دهی و تاسـیس شـركت های نوپای 
متعلـق بـه دانشـجویان و اسـتادان و ارایه دوره های آموزشـی 
بـرای متقاضیـان را پیشـنهاد كرده انـد. گلدفـارب و هنركسـن 
بـه مقایسـه وضعیـت تجـاری سـازی دارایـی هـای   ،)2003(
فكـری دانشـگاه در دو كشـور آمریـكا و سـوئد پرداختـه و ایـن 

تفـاوت هـا را ناشـی از تفـاوت در سیاسـت هـای آنهـا در قبـال 
تجـاری سـازی دارایی های فكـری دانسـته اند. در این تحقیق 
بیـان شـده كـه در آمریـكا حـق مالكیـت دارایـی فكـری تولیـد 
شـده در دانشـگاه بـه دانشـگاه واگـذار می شـود و بـه آن اجازه 
داده مـی شـود كـه آزادانه به فرصـت های تجاری پاسـخ دهد. 
ایـن چنیـن قوانینـی دانشـگاه هـا را تشـویق مـی كنـد كـه 
بهتریـن راه را بـرای بهـره بـرداری از دارایـی های فكـری خود 
بیابنـد. در عـوض در سـوئد و بیشـتر كشـورهای عضـو اتحادیه 
و  ارتقـاء  بـه طـور مسـتقیم سیاسـت هایـی در جهـت  اروپـا، 
هموارسـازی انتقـال دارایـی هـای فكـری بـه كار می-رونـد كـه 
در این سیاسـت هـا اغلب اهمیـت ایجاد انگیزه برای دانشـگاه 
هـا و دانشـگاهیان را بـرای دنبـال كـردن فعالیـت هـای مربوط 
بـه تجـاری سـازی ایـده هـای ایجـاد شـده در دانشـگاه نادیده 

گیرند.  مـی 
كـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان  نمـی  ایـن تحقیـق  نتایـج  بـه  بنـا 
توانـد  مـی  دانشـگاه  بـه  فكـری  هـای  دارایـی  حـق  واگـذاری 
همـواره اثربخـش باشـد. ایـن روش در آمریـكا بـه ایـن دلیـل 
كارا بـوده اسـت كه دانشـگاه هـا نهادهایی با اسـتقالل و رقابت 
كارآفرینـی  بررسـی  در   ،)2004( شـین  هسـتند.  گسـترده 
دانشـگاهی بـا ایجـاد شـركت های انشـعابی، خط-مشـی های 
دانشـگاه هـا در مـورد چگونگـی واگـذاری امتیـاز اسـتفاده از 
بـرای ورود  آزادی عمـل دانشـگاهیان  دارایـی هـای فكـری، 
بـه فعالیـت هـای تجـاری و كسـب وكار، شـیوه دریافـت هزینـه 
در قبـال انتقـال فنـاوری، ارایـه امكانـات، تجهیـزات و كمـک 
هـای گوناگـون بـرای  بهـره بـرداری تجـاری از فناوری هـا را بر 

عملكـرد دانشـگاه هـا موثـر دانسـته اسـت. 
بینـز )2005( بـا بررسـی امـكان كسـب درآمـد مالی بیشـتر 
مختلـف  گزینه هـای  بـا  انگلسـتان  در  دانشـگاهیان  توسـط 
تجاری سـازی در چندیـن دانشـگاه بریتانیـا، چهـار گزینـه زیر 
حـق  اعطـای  اسـت:  كـرده  پیشـنهاد  تجاری سـازی  بـرای  را 
راه انـدازی  معنـوی،  دارایی هـای  لیسـانس  یـا  بهره بـرداری 
و  فـردی،  صـورت  بـه  مشـاوره دهی  زایشـی،  شـركت های 
نوشـتن كتاب. در نتیجه تحقیق دباكر و وگولرز )2005(، انواع 
مختلـف ارتباطـات رسـمی بـرای تبـادل دانـش به صـورت زیر 
معرفی شـده اسـت: راه اندازی شـركت های مبتنـی بر فناوری 
بـه كوشـش محققـان؛ تحقیقـات مشـترک، تعریـف و اجـرای 
پـروژه هـای مشـترک تحقیـق و توسـعه از سـوی موسسـه های 
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فكـری  هـای  دارایـی  انـواع  ی  توسـعه  هـا؛  بنـگاه  و  علمـی 
موسسـه های علمـی از رهگـذر ثبـت و حفاظـت و پروانـه دهی 
آن هـا؛ و نیـز، همـكاری مشـترک در آمـوزش، آمـوزش هـای 
پیشـرفته برای كاركنان شـركت ها و تبادل كاركنـان تحقیقاتی 
بیـن شـركت ها و موسسـه های تحقیقاتـی. یانـگ و همـكاران 
كارآفرینـی  بـر  تاثیرگـذار  عامل هـای  بررسـی  بـا   ،)2006(
دانشـگاهی كـه بـه صورت پیمایشـی و با نظرخواهـی از گروهی 
انجـام  ثبت شـده  اختـراع  دارای  دانشـگاهی  كارآفرینـان  از 
شـده اسـت، شـبكه كارآفرینانـه، زیرسـاخت های سـازمانی، 
كنشـگری پیش گسـتر كارآفرینانـه، قابلیت هـای كارآفرینانـه و 
مشـروعیت كارآفرینانـه و پاداش هـای كارآفرینانـه را به عنوان 

برشـمرده اند.  تاثیرگـذار  كلیـدی  عامل هـای 
رنولـت )2006(، در یـک بررسـی بـا عنـوان سـرمایه گذاری 
دانشـگاهی و مشـوق های دانشـگاهی بـرای كارآفرینی اعضای 
رفتـار  قالـب  در  را  دانشـگاهی  كارآفرینـی  علمـی،  هیـات 
كارآفرینانـه اسـتادان از راه سـه گزینـه همـكاری بـا صنعـت، 
ثبـت اختـراع و شـركت های انشـعابی مالحظـه كـرده و بیـان 
داشـته ایـن امـر می توانـد بـر بهـره وری تالش های دانشـگاه ها 
مک دوگالـب  و  پورسـا  بگـذارد.  تاثیـر  فنـاوری  انتقـال  در 
فنـاوری  انتقـال  عملكـرد  بـرای  را  سـنجه  دو   ،)2005(
دانشـگاهی برشـمرده اند: یكی، شـمار كسـب وكارهای نوبنیاد 
شـكل گرفته و دیگری شـمار شـركت های عمومی كه پیشـتر در 
نتیجـه واگـذاری لیسـانس فنـاوری شـكل گرفته انـد. وان لوی 
و همـكاران )2006(،  بـه بررسـی رابطـه دو نشـانگر عملكـرد 
پژوهشـگران دانشـگاهی، شـامل انتشار )شیوه سـنتی( و ثبت 
اختـراع )شـیوه كارآفرینانـه( در بلژیـک پرداخته انـد و بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده اند مخترعـان بـه طـور معنـی داری نسـبت بـه 

دیگـر همـكاران انتشـارات بیشـتری دارنـد. 
النــدری و همــكاران )2006(، بــا بررســی ســازوكارهای 
دانشــگاه های تحقیقاتــی بــرای ایجــاد شــركت های انشــعابی، 
ــر  ــروی كار ماه ــوزش نی ــی و آم ــارات علم ــا و انتش كنفرانس ه
ــاد  ــاوره ای، انعق ــای مش ــت ه ــش و فعالی ــار دان ــرای انتش را ب
قراردادهــای تحقیقاتــی بــا بخــش صنعــت، ثبــت اختــراع 
بــرای تجــاری ســازی  و تشــكیل شــركت های انشــعابی را 
 ،)2007( همــكاران  و  ســیگل  كرده انــد.  معرفــی  دانــش 
تجــاری ســازی دانــش در دانشــگاه هــا را مشــتمل بــر فعالیــت 
هــای هماننــد ثبــت دارایــی هــای فكــری، اعطــای مجــوز بهره 

ــا واگــذاری حــق امتیــاز، همــكاری هــای مشــترک  ــرداری ی ب
ــعابی  ــب وكارهای انش ــاد كس ــا و ایج ــركت  ه ــا ش ــی ب تحقیقات
ــای  ــت ه ــه فعالی ــد ك ــته ان ــار داش ــد و اظه ــرده ان ــی ك معرف
ــا ســاختار و رویــه  تجــاری ســازی را نمــی تــوان بــه ســادگی ب
هــای ســنتی و متعــارف دانشــگاه هــا هماهنــگ ســاخت. وود 
)2009(، در تدویــن الگویــی بــرای تجاری ســازی نــوآوری 
دو گزینــه شــركت انشــعابی و اعطــای مجــوز بهره بــرداری 

ــت.  ــرده اس ــی ك ــاوری را بررس ــه( فن )پروان
مـورد  در  نخسـت،  گزینـه  شـده،  ارایـه  الگـوی  پایـه  بـر 
دوم،  گزینـه  بـه  نسـبت  كـه  اسـت  مناسـب تر  نوآوری هایـی 
پیچیدگـی  امـا  پایین تـر  تدریس پذیـری  و  قابلیت كدگـذاری 
ویژه تـری  دارایـی  دارنـد،  باالتـری  سـاختاری  وابسـتگی  و 
هسـتند و مخاطـره فرصت طلبـی در جریـان مبادلـه تجـاری 
 )2010( همـكاران،  و  لینـک  نظـر  از  اسـت.  باالتـر  نیـز  آنهـا 
ارایـه خدمات مشـاوره ای، انتشـارات مشـترک با دانشـمندان 
فعـال در بخـش صنعـت، و دیگر شـیوه های همكاری مشـترک 
بـه  می توانـد  صنعـت  محققـان  و  دانشـگاهی  محققـان  بیـن 
هموارسـازی شـكل گیری و انتقـال دارایـی فكـری و تسـهیم و 
بهره بـرداری از نـوآوری دانش  محـور كمک كنـد. وود )2011(، 
در نتیجـه بررسـی خـود بـا هـدف ارایـه یک مـدل فرآینـدی از 
كارآفرینـی دانشـگاهی، دو سـازوكار عمـده را بـرای این پدیده 
و انتقـال مالكیـت دارایـی فكـری در نظـر گرفتـه شـده اسـت: 
)الـف( اعطـای پروانه مربـوط دانش فنی و فناوری دانشـگاهی 

انشـعابی.  كسـب وكارهای  راه انـدازی  )ب(  و 
خــود  تحقیــق  در   ،)2011( همــكاران  و  گریمالــدی 
ثبــت  پروانه دهــی،  انشــعابی،  شــركت های  ســازوكارهای 
اختــراع، قراردادهــای تحقیقاتــی و مشــاوره ای و تدریــس، 
تحقیقــات و كار خــارج دانشــگاه در ســه ســطح فــرد، دانشــگاه 
و نظــام را مــورد توجــه قــرار داده انــد. گورائــو و همــكاران 
ــركت های  ــگاهی در ش ــی دانش ــی كارآفرین ــا بررس )2012(، ب
رســیده اند،  نتیجــه  ایــن  بــه  بریتانیــا  زیســت فناوری 
كارآفرینــان ممكــن اســت یكــی از ســه شــیوه زیــر را در پیــش 
گیرنــد: )الــف( بنیانگــذار- مدیــر یــک شــركت كارآفریــن، 
)ب( مدیریــت پــروژه در یــک شــركت موجــود، و )ج( و یــا 
ــچ  ــركت. آدری ــد ش ــا چن ــک ی ــره ی ــات مدی ــی هی ــاور علم مش
كارآفرینــی  بیــن  رابطــه  بررســی  در   ،)2012( همــكاران  و 
ــت  ــه اس ــه گرفت ــادی، نتیج ــری اقتص ــگاهی و رقابت پذی دانش

سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...
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شماره 38، پاییز 1395

كارآفرینــی دانشــگاهی از منظــر مفهومــی گســترده شــامل 
جریــان دانــش از دانشــگاه بــه بخــش خصوصــی اســت و ایــن 
ــراع و  ــت اخت ــف از ثب ــیوه های مختل ــه ش ــد ب ــان می توان جری
ــكاری  ــا هم ــركتی ت ــار ش ــر رفت ــی ب ــاری مبتن ــان های تج نش
شــامل  را  رو  در  رو  مشــاركت  و  شــركت ها  بــا  تحقیقاتــی 
كارآفرینــی  بررســی  بــا   ،)2012( جفتــا  و  اكتــو  می شــود. 
ــه  ــد ك ــه گرفته ان ــیا، نتیج ــرقی آس ــوب ش ــگاهی در جن دانش
بیشــتر ایــن شــركت ها كوچــک و نوپــا بــوده و توســط كاركنــان 

دانشــگاه بــه صــورت مشــترک راه انــدازی شــده اند. 
تجـاری  خدمـات  و  محصـوالت  كـه  شـركت هایی  چنیـن 
قاعـده ی حفاظـت  از  آگاهـی  بـا  تولیـد و عرضـه می كننـد،  را 
بـا انگیـزه ی كاربـردی كـردن دانـش جدیـد  دارایـی فكـری و 
از  بهره بـرداری  موجـود،  دانـش  از  كامـل  بهره بـرداری  و 
رسـیدن  پروژه هـا،  تكمیـل  سـودآوری،  بـازار،  فرصت هـای 
بـه اسـتقالل حرفـه ای، گریـز از دیوان سـاالری و خطرگریـزی 
شـایع در محیـط علمـی و  موفقیـت فـردی شـكل گرفته انـد. 
منبع هـای فـردی )شـامل دوسـتان و بسـتگان(، سـرمایه  های 
خطرپذیـر، بنیادهـای تحقیقاتـی بین المللـی و اعتبـار رقابتی 
بیشـترین سـهم را در تامیـن منبع هـای مالـی بـرای تاسـیس 
تقاضـا  دقیـق  بـرآورد  دشـواری  داشـته اند.  كسـب وكار  ایـن 
بـرای تولیـد، چالش هـای فنـی در تولید و توسـعه ی محصول، 
مـادر،  دانشـگاه  بـا  روابـط  تنظیـم  و  اسـتقرار  مالـی،  تامیـن 
منبع هـای  مدیریـت  )بازاریابـی(،  توزیـع  و  تجاری سـازی 
تنظیـم  مالـكان،  میـان  درگیـری  اختـراع،  ثبـت  انسـانی، 
ایـن  چالش هـای  از  مقـررات  و  قوانیـن  رعایـت  و  قراردادهـا 

شـده اند. برشـمرده  كسـب وكارها 
انـواع  بـرای  را  چارچوبـی   ،)2013( گرینویـچ  و  ابـرو 
برآمـده  غیرتجـاری  یـا  تجـاری  كارآفرینانـه  فعالیت هـای 
راه انـدازی  پروانـه،  دادن  شـامل  دانشـگاهی  تحقیقـات  از 
تحقیقـات  مشـاوره ای،  شـركت های  انشـعابی،  شـركت های 
و  غیررسـمی  توصیه هـای  و  راهنمایی هـا  قـراردادی، 
لوندكویسـت  نموده انـد.  تدویـن  عمومـی  سـخنرانی های 
كارآفرینـی  از  مـورد  سـه  بررسـی  بـا   ،)2013( میدلتـون  و 
بـه  سـوئد،  و  متحـده  ایـاالت  دانشـگاه های  در  دانشـگاهی 
دانشـگاهی  تاسـیس شـركت های  كـه  نتیجـه رسـیده اند  ایـن 
می توانـد بـا نقـش متخصصـان دانشـگاهی هم سـاز شـود. در 
آزمایشـگاه های  دانشـگاهی،  كارآفرینـی  مراكـز  بیـن،  ایـن 

كلیـدی  منابـع  عنـوان  بـه  عملـی  آمـوزش  و  تحقیقاتـی 
دانشـگاهی در فرآینـد كارآفرینـی دانشـگاهی عمـل می كنند.  
ــازوكارهای  ــه س ــه ب ــورت گرفت ــی ص ــای خارج   پژوهش ه
تجاری ســازی  و  دانشــگاهی  كارآفرینــی  بــرای  گوناگونــی 
یافته هــای تحقیقاتــی اشــاره كرده انــد. ایــن تنــوع از وضعیــت 
ــت های  ــگاه، سیاس ــا دانش ــم كاری  آن ب ــت و ه ــرایط صنع و ش
و  دانشــگاه ها  متفــاوت  ظرفیت هــای  و  رویكــرد  و  دولــت 
اعضــای هیــات علمــی در رســانش و بهره بــرداری تجــاری 
ــد،  ــد. بی تردی ــت می كن ــود حكای ــی خ ــتاوردهای علم از دس
پرشــماری ســازه های تاثیرگــذار و تفــاوت زمینه هــا ســبب 
ــی  ــرای كارآفرین ــژه ای ب ــازوكار وی ــورد، س ــر م ــوند در ه می ش
ــیاری از  ــد در بس ــر چن ــود. ه ــه ش ــش گرفت ــگاهی در پی دانش
بررســی ها بــر ســازوكار شــركت های انشــعابی تاكیــد شــده 
اســت، امــا اجــرای ایــن ســازوكار نیازمنــد فراهــم بــودن 
تــوان علمــی و فنــی، تقاضــای مشــخص بــازار، و قابلیــت 
تجــاری و تــوان مدیریــت یــک كســب وكار اســت. در صورتــی 
ــد  ــازوكاری نمی توان ــن س ــند چنی ــم نباش ــا فراه ــن مولفه ه ای
اثربخــش واقــع شــود و الزم اســت ســازوكارهای دیگــری مــد 

ــرار گیــرد.  نظــر ق

روش شناسی 
ایـن تحقیـق از منظـر گـردآوری داده هـا از نـوع میدانـی، از 
منظـر امـكان و میـزان كنتـرل متغیرهـا از نـوع غیرآزمایشـی 
و از لحـاظ هـدف، كاربـردی بـه شـمار مـی رود. ایـن تحقیـق 
بـا بهره گیـری از دیدمـان آمیختـه )از نـوع اكتشـافی(، الگـوی 
توسـعه ی ابـزار، بـا تاكید بـر دیدمان كمـی )كرسـول و كالرک، 
انجـام  بـه  دور  چهـار  شـامل  كلـی،  مرحلـه ی  دو  در   )2007

رسـیده اسـت. 
 در ایــن تحقیــق از روش دلفــی مبتنــی بــر كســب و پاالیــش 
ــه  ــه ب ــی ك ــد. دلف ــه ش ــره گرفت ــرگان به ــی از خب ــر گروه نظ
ــوع  ــی از ن ــش توصیف ــون پژوه ــزو فن ــی ج ــاظ روش شناس لح
پیمایشــی بــه شــمار می آیــد، بــا هدف هــا و رویكردهــای 
مختلــف از جملــه در آینده پژوهــی انجــام می شــود )فیضــی و 
ــا هــدف شناســایی  ایران دوســت، 1392(. در این جــا دلفــی ب
آمــوزش  شــیوه ها و معیارهــای كارآفرینــی دانشــگاهی در 
عالــی كشــاورزی بــه انجــام رســید. در ادامــه، بررســی دلفــی 
از فرآینــد تحلیــل سلســه مراتبی بــه عنــوان فــن متــدوال 
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1385؛  )قدســی پور،  چندمعیــاره  تصمیم گیری هــای  در 
نارســیمهان، 1983( بــه منظــور فراهم شــدن امــكان ارزیابــی 
در  و  مرتبــط  معیارهــای  برحســب  ســازوكارها  چندجانبــه 
ــا مقایســه  عیــن حــال، اولویت بنــدی ســازوكارها و معیارهــا ب

ــد.  ــتفاده ش ــا اس ــی آنه زوج
چنـد تن خبره از بین چند تن دانشـگاهی كـه دارای تجربه 
و شـناخت از كارآفرینـی دانشـگاهی بودند به صـورت هدفمند 
انتخـاب شـدند. از مالك هـا و ویژگی هـای نمونه هـای انتخابـی 
كتـاب(  و  )مقالـه  انتشـارات  و  پژوهـش  پیشـینه  بـه  می تـوان 
حـوزه  در  تحقیقـات  تجاری سـازی  و  كارآفرینـی  حـوزه ی  در 
آمـوزش عالـی كشـاورزی، سـابقه ی تجاری سـازی یافته هـای 
تحقیقاتـی و كارآفرینـی دانشـگاهی )طـرح تحقیقاتـی خـارج 
كسـب وكار  یـا  و  دانش بنیـان  شـركت  داشـتن  دانشـگاه، 
تخصصـی، ثبت اختـراع، مشـاوره و تدریس خارج دانشـگاه(، 
حـوزه  در  مرتبـط  مدیریتـی  مسـئولیت های  بـودن  عهـده دار 
كارآفرینـی،  مراكـز  قالـب  )در  كارآفرینـی  و  تجاری سـازی 
مراكـز رشـد، پارک هـای علمـی و فنـاوری، و دفترهـای انتقال 
فنـاوری( اشـاره كرد. شـیوه ی نمونه گیـری، نظری بـود. بدین 
مختلـف  دانشـگاه های  كشـاورزی  دانشـكده های  در  منظـور 
طـور  بـه  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  مجموعـه  زیـر 
و  فنـاوری  امـور  مدیـران حـوزه ی  واسـطه ی  بـه  یـا  مسـتقیم 
كارآفرینـی یـا یكـی از اعضـای هیـات علمـی هم كار، فهرسـتی 

تنظیـم شـد. بالقـوه  از مشـاركت كنندگان 
و  تجربـه  بـا  علمـی  هیـات  اعضـای  فهرسـت  نتیجـه،  در   
صاحب نظـر در زمینـه كارآفرینی دانشـگاهی پـس از یك پارچه 
شـدن و حـذف هم پوشـانی ها مشـتمل بـر 49 تـن تدویـن شـد 
)N = 49(. سـپس بـه برقـراری تمـاس بـا آنـان اقـدام شـد در 
بـا رایانامـه  ایـن بیـن، پـس از برقـراری تمـاس و هماهنگـی 
یـا مراجعـه حضـوری، 24 تـن از آنـان اعـالم آمادگـی كردنـد 
)n=24( و در نتیجـه، بـه عنـوان نمونـه نهایـی در نظـر گرفتـه 
شـدند. 9 تـن، عـدم توانمنـدی نظـری بـرای ارزیابـی دقیق با 
وجـود داشـتن تجربـه ی عملـی، 11 تـن نداشـتن وقـت بـرای 
مشـاركت در همـه دورهـا و 5 تـن هـر دو مـورد را دلیـل عـدم 

مشـاركت خـود بیـان كردنـد. 
مصاحبـه  شـیوه ی  بـه  اول  دور  ابـزاری،  لحـاظ  بـه 
اسـتفاده  بـا  بعـدی  دور هـای  و  سـاختار(  بـدون  )پرسشـنامه 
انجـام  بـه  سـاختارمند(  و  )نیمه سـاختارمند  پرسشـنامه  از 

پسـت  بـا  و  حضـوری  صـورت  بـه  پرسشـنامه ها  ایـن  رسـید. 
الكترونیكـی همـراه بـا هماهنگی هـا و پیگیری هـای چندگانـه 
اول، شـامل دو  گـردآوری شـدند. پرسشـنامه دور  و  تكمیـل 
پرسـش اساسـی زیـر بـود: 1- چـه شـیوه های بـرای كارآفرینی 
 -2 اسـت؟  مناسـب  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش  در  دانشـگاهی 
انتخـاب ایـن شـیوه ها می بایسـت بـر حسـب چـه معیارهایـی 

پذیـرد؟  صـورت 
  پـس از دریافت پرسشـنامه های دور اول، از تحلیل محتوا 
برای تحلیل پاسـخ های ارایه شـده بهره گرفته شـد و فهرسـتی 
از شـیوه ها و معیارهـا همـراه با فراوانـی آنها تهیه شـد. در دور 
دوم، فهرسـت برآمده از دور اول، برای اعالم نظر پاسـخگویان 
بـه صـورت موافقـت یا مخالفـت )با بیـان دلیل یا پیشـنهاد( در 
اختیـار آنـان قرار گرفت. پرسشـنامه های تكمیل شـده در این 
مرحلـه مـورد تحلیـل و پاالیش قـرار گرفتند. بدیـن صورت كه 
گویه هایـی كـه هم رایـی باالیـی را كسـب نكـرده بودنـد حـذف 
و  ادغـام  هـم  در  پاسـخگویان،  نظـرات  حسـب  بـر  یـا  شـدند 

بازنویسـی شدند.
و  شـیوه ها  شـامل  پرسشـنامه ای  دوم،  دور  پایـان  در 
معیارهـای كارآفرینـی دانشـگاهی تدوین شـد و بـرای ارزیابی 
 24( پاسـخگویان  اختیـار  در  لیكـرت  طیـف  پایـه  بـر  نهایـی 
تـن( قـرار گرفـت. در تحلیـل پرسشـنامه های تكمیـل شـده، 
گویه هـای دارای میانگیـن كمتـر از 2/5 و انحـراف معیـار بیش 
از یـك از فهرسـت گویه هـا حـذف شـدند. سـرانجام، در پایـان 
دور سـوم، فهرسـت نهایـی شـیوه ها و معیارهـای كارآفرینـی 
دانشـگاهی تدویـن شـد تـا بـرای تهیـه پرسشـنامه مرحلـه ی 
فرآینـد  از  اسـتفاده  بـا  پایانـی،  دور  در  شـود.  اسـتفاده  بعـد 
تحلیـل سلسـله مراتبی و نرم افـزار اكسـپرت چویس بـه تحلیل 
و اولویت بنـدی سـازوكار های كارآفرینـی دانشـگاهی در نظـام 
آمـوزش عالی كشـاورزی بر حسـب معیارهای شناسـایی شـده 

در دورهـای پیشـین پرداختـه خواهـد شـد. 

یافته ها
پاســخ های  جمع بنــدی  بــا   1 جــدول  در  اول:  دور   -
كارآفرینــی  ســازوكارهای  از  مــورد   12 مصاحبه شــوندگان، 
پیش بایســته های  و  مالحظه هــا  از  مــورد   5 و  دانشــگاهی 
ارایــه  ارزیابــی(  )معیارهــای  ســازوكارها  ایــن  بــا  مرتبــط 

 . ند ه ا شــد
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)n =24( جدول2-  فراوانی معیارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور اول دلفی

معیارها

برخورداری از ماهیت كارآفرینانه )بهره برداری تجاری از علم با رویكردی كارآفرینانه(
متناسب بودن با رویكرد و توان حرفه ای اعضای هیات علمی كشاورزی

متناسب بودن با ظرفیت و امكانات دانشگاه
وجود تقاضا و بازار در بخش كشاورزی

مقرون به صرفه بودن با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته
برخورداری از ماهیت كارآفرینانه )بهره برداری تجاری از علم با رویكردی كارآفرینانه(

فراوانی

2
20
21
18
15
2

درصد

8
83

87/5
75

62/5
8

)n =23(   جدول3-  هم رایی خبرگان درباره ی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور دوم دلفی

سازوكار 

انجام طرح تحقیقاتی خارج دانشگاه )قرارداد پژوهشی( توسط اعضای هیات علمی
آموزش و تدریس خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی

مشاوره و خدمات مدیریتی خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی
فروش حقوق مالكیت دارایی های فكری برآمده از تحقیقات دانشگاهی

ثبت اختراع برآمده از تحقیقات دانشگاهی و واگذاری امتیاز بهره برداری آن
ارایه خدمات علمی )آزمایشگاهی، برگزاری آزمون، كارگاه آموزشی، همایش علمی و غیره( توسط دانشگاه به جامعه 

فراوانی

23
15
8
9

23
6

درصد

100
65
35
39

100
26

ردیف

1
2
3
4
5
6

)n =24(  جدول1-  فراوانی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور اول دلفی

سازوكار 

انجام طرح تحقیقاتی خارج دانشگاه )قرارداد پژوهشی( توسط اعضای هیات علمی
آموزش و تدریس خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی

خدمات مشاوره ای و مدیریتی خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی
ثبت اختراع برآمده از تحقیقات دانشگاهی و واگذاری امتیاز بهره برداری از آن

فروش حقوق مالكیت دارایی های فكری برآمده از تحقیقات دانشگاهی
ارایه خدمات علمی )آزمایشگاهی، برگزاری آزمون، كارگاه آموزشی، همایش علمی و غیره( توسط دانشگاه به جامعه 

راه اندازی شركت ها و موسسه های علمی وابسته به دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
راه اندازی شركت ها و موسسه های علمی مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی

راه اندازی شركت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای ارایه خدمات علمی و فنی به جامعه و سرمایه گذاری مشترک با مشاركت 
اعضای هیات علمی، دانشجویان و كارمندان دانشگاه

تولید و فروش محصوالت و كاالهای كشاورزی )زراعی، دامی، باغی و فراورده های صنایع غذایی( توسط دانشگاه
تولید و فروش محصوالت علمی - آموزشی )جزوه، نشریه، كتاب، لوح فشرده، بسته های آموزشی و غیره(

مشاركت  راهبردی دانشگاه در پروژه های  كالن در قالب قطب های علمی، هسته های پژوهشی و كانون هماهنگی دانش و صنعت 

فراوانی

21
16
9

11
10
7

14
8
4

6
3
5

درصد

87/5
66/7
37/5

46
42
29
58
33
17

25
12/5

21

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

شـركت كنندگان  هم رایـی  بـه  رسـیدن  دوم،  دور  هـدف 
بـود. بدیـن منظـور، مجموعـه ی گویه هـای برآمـده از دور اول 
در اختیـار پاسـخگویان قـرار گرفـت تـا موافقـت یـا مخالفـت 
خـود را بـا دلیـل در مـورد سـازوكار ها و معیارهـای كارآفرینـی 
 80 توافـق  سـطح  صاحب نظـران،  كننـد.  اعـالم  دانشـگاهی 
درصـد بـه بـاال را بـرای رسـیدن بـه اجمـاع تعییـن كـرده انـد 
)دانهـام، 1996(. در ایـن بیـن، تنهـا گزینه هـای، انجـام طرح 
تحقیقاتـی خارج دانشـگاه )قرارداد پژوهشـی( توسـط اعضای 
هیـات علمـی، ثبت اختـراع برآمـده از تحقیقات دانشـگاهی و 

واگـذاری امتیاز بهره بـرداری از آن و راه اندازی شـركت تعاونی 
دانشـگاهی توسـط دانشـگاه برای ارایـه خدمات علمـی و فنی 
اعضـای  مشـاركت  بـا  مشـترک  سـرمایه گذاری  و  جامعـه  بـه 
موافقـت  دانشـگاه  كارمنـدان  و  دانشـجویان  علمـی،  هیـات 
قطعـی پاسـخگویان را كسـب نمودنـد )جـدول 3(. در دیگـر 
موردهـا، بـر پایـه نظرهـای دریافتـی از پاسـخگویان، نسـبت 
بـه تلفیـق گزینه هـای هم پوشـان و بازنویسـی آن هـا بر اسـاس 
پیشـنهادهای پاسـخگویان در قالـب پنـج گزینه بـرای ارزیابی 

در دور سـوم اقـدام شـد.
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)n =23(    جدول4-  هم رایی خبرگان درباره ی معیارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور دوم دلفی

معیارها

برخورداری از ماهیت كارآفرینانه )بهره برداری تجاری از علم با رویكردی كارآفرینانه(
متناسب بودن با رویكرد و توان حرفه ای اعضای هیات علمی كشاورزی

متناسب بودن با ظرفیت و امكانات دانشگاه
وجود تقاضا و بازار در بخش كشاورزی

مقرون به صرفه بودن با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز

فراوانی

3
19
20
18
19

درصد

13
83
87
78
83

ادامه جدول3

سازوكار 

راه اندازی شركت ها و موسسه های علمی وابسته به دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
راه اندازی شركت ها و موسسه های علمی مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی

راه اندازی شركت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای ارایه خدمات علمی و فنی به جامعه و سرمایه گذاری مشترک با مشاركت اعضای 
هیات علمی، دانشجویان و كارمندان دانشگاه

تولید و فروش محصوالت و كاالهای كشاورزی )زراعی، دامی، باغی و فراورده های صنایع غذایی( توسط دانشگاه
تولید و فروش محصوالت علمی - آموزشی )جزوه، نشریه، كتاب، لوح فشرده، بسته های آموزشی و غیره(

مشاركت  راهبردی دانشگاه در پروژه های  كالن در قالب قطب های علمی، هسته های پژوهشی و كانون هماهنگی دانش و صنعت 

فراوانی

13
7

23

5
2
3

درصد

56/5
30/5
100

22
9

13

ردیف

7
8
9

10
11
12

نتوانسـته اند  معیارهـا  از  یـک  هیـچ  سـازوكار ها،  برخـالف 
موافقـت اكثریـت پاسـخگویان را كسـب كننـد. در ایـن بیـن، 
از  برخـورداری  معیـار  بـا  درصـد(   78( پاسـخگویان  بیشـتر 
ماهیـت كارآفرینانـه، بـه دلیـل مبهـم و روشـن نبودن پرسـش 
پیشـنهاد  نیـز  معیارهـا  سـایر  مـورد  در  نموده انـد.  مخالفـت 
بازنویسـی  نظـر خبـرگان،  گرفتـن  نظـر  در  بـا  تـا  اسـت  شـده 
صـورت گیـرد تـا معیارهـا از حالـت كلی خـارج شـوند. به واقع، 
انقباضـی  رویكـرد  بـا  پاسـخگویان  كـه  گزینه هـا  برخـالف 
مبتنـی بـر ادغـام گزینه هـا اتخـاذ نمودنـد، در مـورد معیارهـا، 
رویكـردی انبسـاطی مبنـی بـر جداسـازی آن هـا دنبـال شـد و 
بـر پایـه ی دیدگاه هـای پاسـخگویان بـه بازنویسـی معیارهـا به 
هشـت معیـار بـه عنـوان مبنایـی بـرای ارزیابـی در دور سـوم 

اقـدام شـد )جـدول 4(.
كارآفرینـی  بـرای  شـده  مطـرح  ی  گزینـه  پنـج  بیـن  از   
راه انـدازی شـركت های  دانشـگاهی كشـاورزی در دور سـوم، 

بـرای  علمـی  هیـات  اعضـای  توسـط  دانش بنیـان  انشـعابی 
لحـاظ  بـه  علمـی  خدمـات  ارایـه  و  تحقیقـات  تجاری سـازی 
میانگیـن باالتریـن رتبه و ارایه خدمات آموزشـی و مشـاوره ای 
خـارج دانشـگاه توسـط اعضـای هیـات علمـی توسـط اعضـای 
هیـات علمـی پایین تریـن رتبـه را كسـب كـرده اسـت. البتـه 
همـه ی گزینه هـا میانگیـن بـاالی سـه و انحـراف معیـار كمتـر 
بعـد  مرحلـه  در  ارزیابـی  بـرای  كـه  كرده انـد  كسـب  را  یـک  از 

بودنـد.  مناسـب 
میـزان  كم تریـن  نتیجـه  در  و  تغییـرات  ضریـب  باالتریـن 
انشـعابی  شـركت های  راه انـدازی  سـازوكار،  بـرای  هم نظـری 
دانش بنیـان توسـط اعضـای هیات علمـی برای تجاری سـازی 
تحقیقـات و ارایـه خدمـات علمـی، و كم ترین ضریـب تغییرات 
ارایـه  سـازوكار،  مـورد  در  هم نظـری  باالتریـن  نتیجـه  در  و 
خدمات آموزشـی و مشـاوره ای خارج دانشـگاه توسـط اعضای 

هیـات علمـی، شـكل گرفتـه اسـت )جـدول 5(.

)n =22(  جدول5-  سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور سوم دلفی

ساز وكار

ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی
واگذاری یا فروش امتیاز اختراع های ثبت شده

انجام طرح تحقیقاتی خارج دانشگاه )قرارداد پژوهشی( توسط اعضای هیات علمی
راه اندازی شركت های انشعابی دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی برای تجاری سازی تحقیقات و ارایه خدمات علمی

راه اندازی شركت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای سرمایه گذاری و عرضه مشترک خدمات علمی و فنی 

میانگین

3/67
3/95
4/05
4/19
3/73

انحراف معیار

0/53
0/77
0/61
0/98
0/84

ضریب تغییرات

14/5
19/5
15/1
23/4
22/5
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بتدا در ا: سلسله مراتبیدور چهارم؛ فرایند تحلیل  -
تدوین  پیشینهای دور  یافته پایهمراتبی بر  درخت سلسله

(. سپس مقایسه زوجی معیارها و همچنین 1 ی نگارهشد )
 ها به تفکیک معیارها صورت گرفت.  مقایسه زوجی گزینه

 

 
 آفرینی دانشگاهی در کشاورزیبندی سازوکارهای کار اولویت مراتبی نمودار درخت تحلیل سلسله – 1 ی نگاره

 

 
اهمیت نسبی معیارها  ی محاسبه ی یجهنت ،4جدول 

معیارهای مورد  ی پایه ها بر نسبت به یکدیگر و گزینه
دهد. با توجه به ستون وزن نسبی  مقایسه را نشان می

پذیری  شود که معیار امکان معیارها مشاهده می
را  ترین اهمیت بیش ،414/0با وزن نسبی  ،بازاری

های کارآفرینی دانشگاهی در  برای ارزیابی شیوه
از آن معیار پیشبرد  پس. دکشاورزی دار بخش

قرار دارد. ، 440/0با وزن نسبی  ،توسعه کشاورزی
علمی با میانگین  هیاتمعیار پیشبرد توسعه اعضای 

. از منظر داردترین رتبه را  پایین ،040/0وزن نسبی 
های  ز بین شیوهای، ا پذیری حرفه معیار امکان

با وزن  ،ای خدمات مشاوره هیارگانه مطرح شده،  پنج
های  باالترین رتبه و تاسیس شرکت، 410/0نسبی 
ترین رتبه را  پایین ،049/0بنیان با وزن نسبی  دانش

پذیری بازاری،   ده است. از منظر معیار امکانکرکسب 
با وزن نسبی  ،بنیان های دانش تاسیس شرکت

با  ،ای خدمات مشاوره هیاراین رتبه و باالتر ،410/0
ترین رتبه را بدست  پایین، 000/0وزن نسبی 

پذیری زیرساختی، انجام  اند. از نظر معیار امکان آورده
با وزن نسبی  ،دانشگاهی طرح تحقیقاتی برون

های  باالترین رتبه و تاسیس شرکت، 064/0
ترین رتبه را  کم ،080/0بنیان با وزن نسبی  دانش

اداری،  -پذیری نهادی هستند. از نظر معیار امکان دارا
با وزن نسبی  ،تاسیس شرکت تعاونی دانشگاهی

و در آخر نیز، دو شیوه ند رتبه نخست را دار، 404/0
با وزن نسبی  ،بنیان های دانش تاسیس شرکت

با وزن  ،ای خدمات آموزشی مشاوره هیاراو ، 090/0
پیشبرد  قرار دارند. از نظر معیار، 068/0نسبی 

 ،دانشگاهی توسعه دانشگاه، انجام طرح تحقیقاتی برون
خدمات  هیاراباالترین رتبه و  ،099/0با وزن نسبی 

ترین رتبه را دارا  کم، 064/0با وزن نسبی  ،ای مشاوره
علمی،  هیاتهستند. از نظر معیار پیشبرد توسعه 

با وزن نسبی  ،دانشگاهی انجام طرح تحقیقاتی برون
ت باالتری داشته است و تاسیس اهمی، 064/0

، 061/0با وزن نسبی  ،شرکت تعاونی دانشگاهی
ترین اهمیت را داشته است. از نظر معیار پیشبرد  کم

با  ،بنیان های دانش توسعه کشاورزی، تاسیس شرکت
و تاسیس شرکت تعاونی ، 000/0وزن نسبی 

باالترین رتبه را ، 006/0با وزن نسبی  ،دانشگاهی
با وزن نسبی  ،ای خدمات مشاوره هیاراو ند دار

 ده است. کرترین رتبه را کسب  پایین، 080/0

 ها به تفکیک هر کدام از معیارها ( نتایج محاسبه اهمیت نسبی گزینه4جدول )
انجام طرح خدمات  ارایه واگذاری یااندازی  راهاندازی  راهوزن نرخ  ها گزینه          

 هایکارآفرینیدانشگاهیدرکشاورزیسازوکاربندیاولویت

اندازیشرکتتعاونیراه
دانشگاهیتوسطدانشگاهبرای

گذاریوعرضهمشترکسرمایه
 خدماتعلمیوفنی

یافررو امتارازواگذاری
تراعرررات شرررتشررردهاخ

دانشگاهی
 

هایانشعابیاندازیشرکتراه
بناانتوسطهااتعلمیدانش

سازیتحقاقاتوبرایتجاری
 ارایهخدماتعلمی

امکان


نهادیپذیری
-

اداری
 

 هدف

معاار
 

گزیدار
 

امکان


پذیری
زیرساختی

 

امکان


حرفهپذیری
ای

 

امکان


پذیری
بازاری

 

پاششردتوسعه
کشاورزی

 

 

پاششردتوسعه
دانشگاه


 

پاششردتوسعه
هااتعلمی


 

ارایهخدماتآموزشیو
ایخارجدانشگاهمشاوره

 علمیهااتتوسطاعضای

انجامطرر تحقاقراتیخرارج
دانشررگاهراررراردادپیوهشرری 
توسطاعضایهااتعلمی

 

هدف

معیار

گزیدار

نگاره 1-  درخت تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی

)n =22( جدول6-  معیارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی در دور سوم دلفی

معیار

برخورداری از ماهیت كارآفرینانه با بهره برداری تجاری از دارایی فكری و دانش و فناوری دانشگاهی همراه با پذیرش خطر )مناسبت كارآفرینانه(
مناسب بودن با رویكرد و توانمندی  حرفه ای اعضای هیات علمی كشاورزی )امكان پذیری حرفه ای(

تناسب با قوانین و مقررات و رویه های اداری مرسوم در دانشگاه )امكان پذیری نهادی(
وجود تقاضا و ظرفیت جذب محصوالت و خدمات عرضه شده در بخش كشاورزی )امكان پذیری بازاری(

وجود امكانات، منابع و تسهیالت علمی و پژوهشی مورد نیاز در دانشگاه )امكان پذیری زیرساختی(
كارایی برای دانشگاه با توجه به هزینه ها و سرمایه گذاری  مورد نیاز )پیشبرد توسعه دانشگاهی(

سودمندی و مطلوبیت بالقوه برای اعضای هیات علمی )پیشبرد توسعه هیات علمی(
اثربخشی برای توسعه بخش كشاورزی )پیشبرد توسعه كشاورزی(

میانگین

2/31
4/22
3/91
3/78
3/85
4/08
4/27
3/80

انحراف معیار

1/35
0/37
0/78
0/51
0/63
0/86
0/75
0/54

ضریب تغییرات

58/4
8/8
20
13

16/7
22/3
17/6
14/2

كارآفرینانه  ماهیت  از  برخورداری  تنها،  معیارها،  بین  از 
فناوری  و  دانش  و  فكری  دارایی  از  تجاری  بهره برداری  با 
كارآفرینانه( ،  )مناسبت  خطر  پذیرش  با  همراه  دانشگاهی 
و  نكرده  كسب  بعد  مرحله  در  ارزیابی  برای  را  الزم  شرایط 
از  یک  از  بیش  معیار  انحراف  و   2/5 زیر  میانگین  دلیل  به 
مجموعه معیارهای مورد نظر حذف شد. این معیار به میزان 
بین  در  را   )58/4( تغییر  ضریب  باالترین  مالحظه ای  قابل 
مجموعه معیارها كسب كرده كه نشان دهنده كمترین اجماع 
معیارهای  بین  در  است.  معیار  این  درباره  پاسخگویان  نظر 

بالقوه برای اعضای هیات  باقی مانده، سودمندی و مطلوبیت 
میانگین،  لحاظ  به  علمی(  هیات  توسعه  )پیشبرد  علمی 
و  محصوالت  جذب  ظرفیت  و  تقاضا  وجود  و  رتبه  باالترین 
خدمات عرضه شده در بخش كشاورزی )امكان پذیری بازاری( 

پایین ترین رتبه را دارا می باشد )جدول 6(.
درخـت  ابتـدا  مراتبـی،  سلسـله  تحلیـل  فرآینـد  در 
شـد  تدویـن  پیشـین  دور  یافته هـای  پایـه  بـر  سلسـله مراتبی 
همچنیـن  و  معیارهـا  زوجـی  مقایسـه  سـپس   .)1 )نـگاره ی 
مقایسـه زوجـی گزینه هـا بـه تفكیـک معیارها صـورت گرفتند.

معیارهـا  نسـبی  اهمیـت  محاسـبه ی  نتیجـه ی   ،7 جـدول 
مـورد  معیارهـای  پایـه ی  بـر  گزینه هـا  و  یكدیگـر  بـه  نسـبت 
نسـبی  وزن  سـتون  بـه  توجـه  بـا  می دهـد.  نشـان  را  مقایسـه 

بـازاری،  معیارهـا مشـاهده می شـود كـه معیـار امكان پذیـری 
ارزیابـی  بـرای  را  اهمیـت  بیش تریـن   ،0/412 نسـبی  وزن  بـا 
شـیوه های كارآفرینـی دانشـگاهی در كشـاورزی دارد. پـس از 
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جدول7-  اهمیت نسبی گزینه ها به تفكیک معیارهای كارآفرینی دانشگاهی كشاورزی

گزینه ها
معیارها

امكان پذیری نهادی-اداری
امكان پذیری زیرساختی

امكان پذیری بازاری
امكان پذیری حرفه ای

پیشبرد توسعه كشاورزی
پیشبرد توسعه دانشگاه

پیشبرد توسعه هیات علمی

نرخ 
ناسازگاری

0/06
0/07
0/08
0/06
0/03
0/05
0/07

وزن 
معیارها

0/060
0/074
0/412
0/046
0/241
0/141
0/027

وزن

0/402
0/097
0/202
0/092
0/306
0/328
0/061

رتبه

1
5
4
6
3
2
7

راه اندازی شركت 
تعاونی 

وزن

0/06
0/07
0/08
0/06
0/03
0/05
0/07

رتبه

5
6
1
7
2
4
3

راه اندازی شركت 
انشعابی  

وزن

0/281
0/34

0/252
0/159
0/179
0/107
0/091

رتبه

2
1
3
5
4
6
7

واگذاری یا فروش 
امتیاز 

وزن

0/068
0/118
0/073
0/417
0/087
0/062
0/329

رتبه

6
3
5
1
4
7
2

ارایه خدمات 
آموزشی  

وزن

0/156
0/326
0/099
0/283
0/125
0/399
0/362

رتبه

5
3
7
4
6
1
2

انجام طرح 
تحقیقاتی  

نگاره2-  اولویت نسبی سازوكارهای كارآفرینی دانشگاهی 
كشاورزی بر پایه ی همه معیارها )نرخ ناسازگاری: 0/07(

آن معیار پیشـبرد توسـعه ی كشـاورزی، با وزن نسـبی 0/240، 
قـرار دارد. معیـار پیشـبرد توسـعه ی اعضـای هیـات علمـی بـا 
میانگیـن وزن نسـبی 0/027، پایین ترین رتبـه را دارد. از منظر 
پنج گانـه  شـیوه های  بیـن  از  حرفـه ای،  امكان پذیـری  معیـار 
نسـبی  وزن  بـا  مشـاوره ای،  خدمـات  ی  ارایـه  شـده،  مطـرح 
دانش بنیـان  شـركت های  تاسـیس  و  رتبـه  باالتریـن   ،0/417
بـا وزن نسـبی 0/049، پایین تریـن رتبـه را كسـب كـرده انـد. 
بـازاری،  تاسـیس شـركت های  از منظـر معیـار امكان پذیـری 
ارایـه  و  رتبـه  باالتریـن   ،0/417 نسـبی  وزن  بـا  دانش بنیـان، 
خدمـات مشـاوره ای، بـا وزن نسـبی 0/073، پایین تریـن رتبـه 
را بدسـت آورده انـد. از نظـر معیـار امكان پذیـری زیرسـاختی، 
انجـام طرح تحقیقاتی برون دانشـگاهی، با وزن نسـبی 0/362، 
باالترین رتبه و تاسـیس شـركت های دانش بنیان با وزن نسـبی 
امكان پذیـری  معیـار  هسـتند.  دارا  را  رتبـه  كم تریـن   ،0/083
نهـادی- اداری، تاسـیس شـركت تعاونـی دانشـگاهی، بـا وزن 

نسـبی 0/402، رتبـه نخسـت را دارنـد و در آخـر نیـز، دو شـیوه 
و   ،0/093 نسـبی  وزن  بـا  دانش بنیـان،  شـركت های  تاسـیس 
ارایـه ی خدمـات آموزشـی مشـاوره ای، بـا وزن نسـبی 0/068، 
قرار دارند. پیشـبرد توسـعه ی دانشـگاه، انجام طرح تحقیقاتی 
برون دانشـگاهی، بـا وزن نسـبی 0/399، باالتریـن رتبـه و ارایه 
خدمـات مشـاوره ای، بـا وزن نسـبی 0/062، كم تریـن رتبـه را 
دارا هسـتند. از نظـر معیـار پیشـبرد توسـعه ی هیـات علمـی، 
انجـام طرح تحقیقاتی برون دانشـگاهی، با وزن نسـبی 0/362، 
اهمیت باالتری داشـتند و تاسـیس شـركت تعاونی دانشگاهی، 
نظـر  از  داشـت.  را  اهمیـت  كم تریـن   ،0/061 نسـبی  وزن  بـا 
شـركت های  تاسـیس  كشـاورزی،  ی  توسـعه  پیشـبرد  معیـار 
دانش بنیـان، بـا وزن نسـبی 0/303، و تاسـیس شـركت تعاونی 
دانشـگاهی، بـا وزن نسـبی 0/306، باالتریـن رتبـه را دارنـد و 
ارایه ی خدمات مشـاوره ای، با وزن نسـبی 0/087، پایین ترین 

رتبـه را كسـب كـرده اسـت.

كارآفرینـی  سـازوكار  پنـج  وزن هـا،  تلفیـق  بـا  نهایـت  در 
دانشـگاهی از منظـر همـه ی هفـت معیـار بـه صـورت یک جـا 
شـركت های  تاسـیس  پایـه،   ایـن  بـر  شـدند.  رتبه بنـدی 
احـراز  را  رتبـه  باالتریـن   0/264 نسـبی  وزن  بـا  دانش بنیـان 
كـرده اسـت. پس از آن، تاسـیس شـركت تعاونی دانشـگاهی، 
بـا وزن نسـبی 0/242، و واگـذاری یا فروش امتیـاز اختراعات، 
بـا وزن نسـبی 0/213 در رتبه هـای دوم و سـوم و انجـام طـرح 
رتبـه  در   0/182 نسـبی  وزن  بـا  برون دانشـگاهی  تحقیقاتـی 
چهـارم قـرار دارد. سـرانجام، ارایـه خدمـات مشـاوره ای، بـا 

وزن نسـبی 0/099، رتبـه آخـر را كسـب كـرده اسـت.

سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...
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شماره 38، پاییز 1395

گروهـی  شـده ی  تلفیـق  ماتریس هـای  ناسـازگاری  نـرخ 
مقایسـات زوجـی بـرای تک تـک معیارهـا و همـه ی معیارها با 
هـم، كم تـر از 0/1 به دسـت آمـد. از ایـن رو، سـازگاری شـایان 

پذیرشـی وجـود دارد و اعتبـار پاسـخ ها تأییـد مـی شـود.

بحث و نتیجه گیری
بـا توجه به یافته های ایـن پژوهش، سـازوكارهای مختلفی 
بـه ترتیـب اهمیـت، شـامل: راه انـدازی شـركت های انشـعابی 
دانش بنیـان توسـط اعضـای هیات علمـی برای تجاری سـازی 
تحقیقـات و ارایـه خدمـات علمـی؛ راه انـدازی شـركت تعاونی 
عرضـه  و  سـرمایه گذاری  بـرای  دانشـگاه  توسـط  دانشـگاهی 
مشـترک خدمـات علمـی و فنـی؛ واگـذاری یـا فـروش امتیـاز 
اختـراع ثبـت شـده؛ انجـام طـرح تحقیقاتـی خـارج دانشـگاه 
ارایـه  و  علمـی؛  هیـات  اعضـای  توسـط  پژوهشـی(  )قـرارداد 
توسـط  دانشـگاه  خـارج  مشـاوره ای  و  آموزشـی  خدمـات 
اعضـای هیـات علمی بـرای كارآفرینـی دانشـگاهی در آموزش 
ایـن  از  برخـی  ایـن  از  پیـش  دارد.  وجـود  كشـاورزی  عالـی 
و  )ذوالفقـاری  جملـه  از  دیگـر،  محققـان  توسـط  سـازوكارها 
و  ابـرو  2011؛  همـكاران،  و  گریمالـدی  1390؛  همـكاران، 
گرینویـچ،2013( نیـز مورد توجه قـرار گرفته اند. بـه طور كلی، 
كارآفرینی دانشـگاهی در داخل كشـور بیشـتر با سـازوكارهای 
شـركت های انشـعابی، پروانه دهـی و پژوهش هـای قـراردادی 

شـناخته شـده اسـت.
كـه  شـده  شناسـایی  سـازوكارهای  گوناگونـی  بـر  افـزون 
همـكاران،1387(  و  )طباطباییـان  نـرم  تجاری سـازی  مقولـه 
ارایـه ی خدمـات آموزشـی و مشـاوره ای خـارج  بـه شـیوه ی 
دانشـگاه را نیـز در بـردارد، دسـتآورد ایـن تحقیـق نسـبت بـه 
زمینـه  و  شـرایط  در  سـازوكارها  تعریـف  پیشـین،  تحقیقـات 
بـر  افـزون  تحقیـق  ایـن  در  اسـت.  كشـاورزی  عالـی  آمـوزش 
تحلیـل  بـه  دانشـگاهی  كارآفرینـی  سـازوكارهای  شناسـایی 
چندگانـه  معیارهـای  نظرگرفتـن  در  بـا  آنهـا  اولویت بنـدی  و 
نشـان دهنده ی  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  اسـت.  شـده  اقـدام 
آننـد كـه گزینـش هـر سـازوكار توسـط اعضـای هیـات علمـی 
چندمعیـاره  فرآینـد  یـک  عنـوان  بـه  دانشـگاهی  مدیـران  یـا 
امكان پذیـری  ماننـد  معیارهایـی  گرفتـن  نظـر  در  نیازمنـد 
توسـعه  پیشـبرد  كشـاورزی،  ی  توسـعه  پیشـبرد  بـازاری، 
امكان پذیـری  زیرسـاختی،  امكان پذیـری  دانشـگاهی،  ی 

نهـادی، امكان پذیـری حرفـه ای، و پیشـبرد توسـعه ی هیـات 
مالحظه هـای  ی  نشـان دهنده  معیارهـا  ایـن  اسـت.  علمـی 
چندگانـه و عامل هـای پرشـمار تاثیرگـذار بـر شـیوه كارآفرینی 
دانشـگاهی هسـتند. این معیارها به لحاظ ماهیت و مضمون، 
حرفـه ای  بـازاری،  )زیرسـاختی،  امكان پذیـری  گـروه  دو  در 
و نهـادی( و ثمربخشـی )بـرای توسـعه كشـاورزی، توسـعه ی 
تقسـیم بندی  قابـل  علمـی(  هیـات  ی  توسـعه  و  دانشـگاهی 
هسـتند. شـیوه های كارآفرینـی دانشـگاهی هـم می بایسـت با 
امكانات، منبع ها، و سـاختار موجود همسـازی داشـته باشـند 
و بـه عبارتـی، واقع گرایانه و هم دارای سـودمندی و اثربخشـی 
الزم بـرای بازیابـی هزینه هـا و نیـز تحقـق هدف هـا و انتظارهـا 
بـرای گسـترش كارآفرینـی  پایـه،  ایـن  بـر  باشـند.  برخـوردار 
آمـوزش عالـی كشـاورزی راهكارهـای  دانشـگاهی در عرصـه 

می شـوند:  پیشـنهاد  زیـر 
از  كارآفرینـی دانشـگاهی  نهـادی  امكان پذیـری  ارتقـای   -
موسسـه های  در  دانشـگاهی  كارآفرینـی  راهبـرد  تدویـن  راه 
آمـوزش عالـی كشـاورزی، الـزام قانونـی ارایـه توجیه مـدون و 
ارزش  و  یافته هـا  امـكان تجاری سـازی  مسـتدل در زمینـه ی 
كارآفرینـی بـرای طرح های پژوهشـی بـه عنوان معیـاری برای 
ارزیابـی، تصویـب و تامیـن اعتبـار و تدویـن و ابـالغ و اجـرای 
بـه  معیـن  اداری  رویه هـای  و  آیین نامه هـا  شـیوه نامه ها، 

تفكیـک گزینه هـای شناسـایی شـده در ایـن تحقیـق؛ 
- باالبردن امكان پذیری زیرسـاختی كارآفرینی دانشـگاهی 
از راه سـامان دهی و تقویـت بانك ایده هـای فناورآنه یا نوآورانه 
گـرد آوری   ،  بـرای  دانشـگاه  سـطح  در  كارآفرینـی  ظرفیـت  بـا 
ثبـت، ارزیابـی و پاالیـش، طرح ریزی، پـرورش و پیاده سـازی 
كارآفریـن  قالـب طرح هـای تحقیقاتـی  ایده هـای مناسـب در 
برگـزاری  مشـترک(،  تحقیقاتـی  طرح هـای  و  اختـراع  )ثبـت 
معرفـی  منظـور  بـه  كارآفرینانـه  فناوری هـای  جشـنواره های 
و ارج نهـی بـه فنـاوران كارآفریـن و ترویـج اهمیـت كارآفرینـی 
و  فرهنگـی  نهادهـای  بـا همـكاری  فناورانـه در سـطح كشـور 
رسـانه ها و تقویـت مراكـز رشـد و پارك هـای علـم و فنـاوری و 
ترغیـب اعضای هیات علمی كشـاورزی برای مشـاركت در این 
سـازوكارها به ویـژه بـرای راه انـدازی شـركت های دانش بنیان؛
- باالبـردن امكان پذیری حرفه ای كارآفرینی دانشـگاهی از 
راه ترغیـب اعضـای هیـات علمـی كشـاورزی به تجاری سـازی 
فـروش حـق  یـا  امتیـاز  واگـذاری  بـا  ثبـت شـده  اختراع هـای 
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Abstract
For the most of higher agricultural education institutions, successfully engaging in academic entrepre-

neurship is likely to lead to considerable financial, professional, institutional and societal benefits. Because 
it is a relatively new phenomenon in most of Iranian higher agricultural education institutions, the process 
of academic entrepreneurship has not been as well explained. This two-phase research was done to identify 
and prioritize mechanisms of academic entrepreneurship in agricultural higher education. According to 
the research purpose, criteria to select key expert participants were identified as: actual experience in aca-
demic entrepreneurship, managerial experience in policy making and institutional supporting for academic 
entrepreneurship, and professional experience as lecturer or researcher in academic entrepreneurship. A 
total of 24 experts participated in this Delphi technique. By a three-round Delphi study, the first phase was 
conducted in order to identify alternative mechanisms and criteria of academic entrepreneurship in higher 
agricultural education. As findings of the first phase, five alternatives and seven criterion were extracted. 
Using Analytical Hierarchical Process (AHP), extracted alternative mechanisms and criteria of academ-
ic entrepreneurship were prioritized in the second phase. Required data was collected through pair-wise 
comparison and Expert Choice software used to analysis data. Finally, five methods of academic entrepre-
neurship ranked based on the seven criterion as: set up spin-off and start-up firms by agricultural faculty 
members for commercialization of research and supplying scientific services has the highest rank (relative 
weight of 0.242). Then set up a university academic cooperative, with relative weight of 0.242, licensing 
or selling patents, with relative weight of0.213, contract research, with relative weight 0.182 and providing 
education and consulting services out of university, with relative weight of 0.099 got the next rank. Each 
mechanism of academic entrepreneurship has a different impact and specific implication. This research 
concluded by suggesting the institutional, professional, infrastructural implications of engaging of higher 
agricultural education institutions in academic entrepreneurship for and their partners.

 
Index Terms: higher agricultural education, academic entrepreneurship, agricultural development, 

knowledge-based enterprise, research commercialization 
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