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چكيده
با وجود اهمیت كارآفريني دانشگاهي ،بسیاري از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به اطالعات و
سنجههاي دقیق و معتبر براي پايش و ارزشیابي فعالیتهاي مرتبط با كارآفريني دانشگاهي دسترسي
ندارند .نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي را ميتوان مانند واحدهاي اطالعاتي راهبردي در
برنامهريزي توسعة كارآفرينانه دانشگاهي مد نظر قرار داد؛ از اين رو اين پژوهش با هدف شناسايي و
اعتبارسنجي مجموعهاي نمايا از نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي در حوزۀ آموزش عالي كشاورزي
به عنوان واحدهاي اطالعاتي راهبردي در برنامهريزي توسعة دانشگاهي انجام شد .براي دستیابي به
هدف تحقیق از فن دلفي در سه دور بهره گرفته شد .بر اين پايه ،رويهمرفته از هجده خبره براي
مشاركت در انجام مطالعة دلفي كمک گرفته شد و سرانجام با بهرهگیري از فرايند تحلیل
سلسلهمراتبي و تاپسیس  71نشانگر در قالب پنج مؤلفه دستهبندي و رتبهبندي شد .3 :سرمايهگذاري
در كارآفريني دانشگاهي ( 3نشانگر) .2 ،فعالیت كارآفريني دانشگاهي ( 31نشانگر) .1 ،عملکرد
فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي ( 33نشانگر) .4 ،بهرهوري كارآفريني دانشگاهي ( 3نشانگر) و
 .5نتايج و پیامدهاي كارآفريني دانشگاهي ( 37نشانگر).
واژههای کليدی :آموزش عالي كشاورزي ،تحلیل چندمعیاري كارآفريني دانشگاهي،
نشانگرهاي كارآفريني
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مقدمه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشاورزي قسمتي از نظام نوآوريبخشي كشاورزي و
نظام ملي نوآوري هستند ( )Morriss et al., 2006, p. 26كه به شیوههاي مختلف و از رهگذر
كاركردهاي همافزايانه و پیوستهاي ،همانند آموزش (آموزش عالي كشاورزي كارآفرينانه)،
پژوهش با رويکرد دانشافزايي و توسعة فناوري در بخش كشاورزي (كارآفريني فناورانه
مبتني بر ارزشافزايي دانش) ،ترويج و تسهیل توسعة كارآفريني از مجراي خدمات اجتماعي
دانشگاهي در بخش كشاورزي (برونرساني كارآفرينانة دانشگاهي) به تحقق توسعة دانشبنیان
بخش كشاورزي كمک ميكنند .در اين بین ،كارآفريني دانشگاهي در بخش كشاورزي تجلي
مشاركت آموزش عالي كشاورزي از طريق تولید و توسعة دانش و فناوري در راستاي
كارآفريني و توسعة كسبوكار در بخش كشاورزي است.
در حال حاضر ،شاخصها و نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي به طور كامل و به گونهاي كه
نشاندهندۀ انواع فعالیتها و مراحل كارآفريني دانشگاهي متناسب با شرايط آموزش عالي
كشاورزي باشد تعريف نشده است .بدون اين نشانگرها پايش و ارزشیابي اقدامات كارآفرينانة
دانشگاهي و رونديابي آن در واحدهاي مختلف آموزشي ممکن نیست و نميتوان اين اقدامات را
در برنامة ارتقاي شغلي و حرفهاي اعضاي هیئتعلمي (آيیننامة ارتقا) تلفیق كرد؛ از اين رو،
اعضاي هیئتعلمي از انگیزۀ الزم براي پرداختن به اين فعالیتها برخوردار نیستند و دانشگاهها نیز
از مبناي الزم براي حمايت از اين فعالیتها بيبهرهاند؛ افزون بر اين وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري و ارگانهاي باالدستي قادر به مقايسة دانشگاهها به لحاظ شاخص كارآفريني دانشگاهي و
پهنهبندي آموزش عالي كشور بر حسب توسعة كارآفريني دانشگاهي نیستند .اين تحقیق در همین
راستا و با هدف شناسايي نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي اعضاي هیئتعلمي كشاورزي به
انجام رسیده است.
مبانی نظری
كارآفريني دانشگاهي عامل ايجاد پیوند بین نظام علمي و نظام اقتصادي و سازوكار بسیج دانش
براي تحقق توسعه و اقتصاد دانشبنیان است ( .)Ropke, 2006, p.34كارآفريني دانشگاهي از

تدوين نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي در آموزش عالي كشاورزي

269

حوزههاي نوين تحقیقات كارآفريني و به مفهوم طيكردن فرايند كارآفريني توسط فعاالن
دانشگاهي است (يدالهي فارسي و همکاران ،3131 ،ص.)37
هرچند در بسیاري از مطالعات كارآفريني دانشگاهي همتراز با تشکیل شركتهاي انشعابي
مبتني بر فناوري و وابسته به دانشگاه (كسبوكارهاي زايشي) معرفي شده است و با اينکه چنین
سازوكاري  -در مقايسه با لیسانسدهي يا اعطاي مجوز و امتیاز بهرهبرداري از داراييهاي
فکري به شکل كوتاهترين و سادهترين گزينه براي تجاريسازي و كارآفريني دانشگاهي  -به
دلیل شمول يکپارچة تمامي مؤلفههاي يک فعالیت كارآفرينانة تمامعیار ،در نوع خود شاخصي
برجسته از كارآفريني دانشگاهي و به عبارتي پیچیدهترين و كارآفرينانهترين نوع فعالیتهاي
كارآفريني دانشگاهي محسوب ميشود ،سازوكارهاي ديگري نیز براي كارآفريني دانشگاهي
مرسوم است (فکور و حاجي حسیني ،3177 ،ص  .)53در همین خصوص ،كالرك در رد اين
پنداره كه "دايرشدن شركتهاي زايشي بیشتر نشاندهندۀ كارآفرينانهتربودن دانشگاه 3است"،
تأكید كرده است كه كارآفرينيگرايي در دانشگاهها نبايد همتراز با تجاريسازي (از طريق
كسبوكارهاي انشعابي يا شركتهاي زايشي) پنداشته شود (.)Clark, 2004, pp. 355-370
كلوفستن و جونز -ايوانز (  )Klofsten and Jones-Evans, 2000, pp. 299–309هشت نوع
مشخص از كارآفريني دانشگاهي را برشمردهاند :مشاورهدهي ،انعقاد قراردادهاي تحقیقاتي،
پروژههاي علمي بزرگمقیاس ،تدريس در بیرون از دانشگاه ،انجام آزمون ،ثبت اختراع/
لیسانسدهي ،فعالیتهاي زايشي و فروش كه برحسب میزان قرارداد بیروني منعقدشده با
صنعت از هم متمايز ميشوند .به باور كريسمن و همکاران كارآفريني دانشگاهي سازوكاري
مؤثر براي انتقال فناوري در جريان تعامل دانشگاه و صنعت است و عبارت از ايجاد هرگونه
كسبوكار مبتني بر سرمايهگذاري خطرپذير از سوي هريک از كنشگران يا عامالن دانشگاه
است ( .)Chrisman et al., 1995, pp. 267–281
اهمیت تجاريسازي و كارآفريني دانشگاهي در توسعة نظام دانشگاهي سبب شده است تا
شاخصها و نشانگرهاي مرتبط به شکل درآمد از محل فعالیتهاي علمي كاركنان يا از محل
مشاركت در پروژههاي صنعتي ،نسبت درآمد حاصل از قراردادها و مشاورهها به كل درآمد
1. More entrepreneurial university
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دانشگاه ،نسبت تعداد دانشجويان شركتكننده در پروژههاى كارآفرينى و ارتباط با صنعت به
كل دانشجويان ،تعداد مراكز رشد و شركتهاى اشتقاقى در نظامهاي رتبهبندي دانشگاهي
گنجانده شود (نورمحمدي و صفري ،3132 ،ص .)73
اصوالً ،نشانگر اندازهاي آماري است كه تغییرات يک متغیر يا گروهي از متغیرها را نسبت به
زمان و مکان يا صفات ديگر نشان ميدهد .دو دستة معمول از نشانگرها شامل نشانگرهاي ساده

3

و تركیبي (شاخص) 2هستند .نشانگر ساده از تقسیم يک متغیر نشانگر بر يک مخرج مناسب و
نشانگر تركیبي از جمع تعدادي نشانگر ساده حاصل ميشود .هرچند دو مفهوم شاخص و نشانگر

1

ارتباط نزديکي با هم دارند ،شاخص مفهومي گستردهتر از نشانگر و ماحصل جمع نشانگرهاي
مختلف مرتبط با ابعاد يا مؤلفههاي مختلف يک پديده است (.)Girardin et al., 1999: 12
تدوين نشانگرهاي چندگانه براي ارزيابي پديدههاي اجتماعي از جمله كارآفريني دانشگاهي
ضروري است؛ بنابراين شاخص كارآفريني دانشگاهي مجموعهاي از نشانگرهاي سنجندۀ يک
بعد يا وجه مشخص از كارآفريني دانشگاهي به شمار ميرود.
پيشينة تحقيق
شريفزاده و همکاران ( ،3177ص  ،)24-37چهار دستة تعیینكنندۀ فردي ،سازماني (سطح و
ماهیت منابع مالي تحقیق ،كیفیت محققان و ماهیت پژوهش ،مراكز رشد و دفاتر انتقال فناوري)،
نهادي و محیطي را براي كارآفريني دانشگاهي برشمردهاند .اين چهار دسته از تعیینكنندهها
ميتوانند به صورت مؤلفهها يا شاخصهاي ارزيابي كارآفريني دانشگاهي مد نظر قرار گیرند .بر
پاية نتايج تحقیق زارع و سالمزاده ( ،3133ص  ،)37-37شاخصهاي خروجي عملکرد
تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي در چهار بعد شاخصهاي نتايج كلیدي عملکرد،
شاخصهاي نتايج جامعه ،شاخصهاي نتايج كاركنان و شاخصهاي نتايج مشتريان شناسايي و
اولويتبندي شدند .مهدوي مزده و همکاران ( ،3132ص  )77به تعیین شاخصهاي تأثیرگذار بر
كارآفريني دانشگاهها به شرح زير پرداختهاند :ارتباط با صنعت و نهادهاي تجاري و مديريتي،
1. Simple Indicator
2. Composite Indicator
3. Index and indicators
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امکانات و تجهیزات ،آشنايي اعضاي هیئتعلمي با كارآفريني ،دورههاي آموزشي مرتبط با
كارآفريني ،محتوا و ارائة دروس دانشگاهي ،نشريات مرتبط با كارآفريني ،همايشهاي علمي و
ترويجي كارآفريني ،فعالیت دانشآموختگان ،فعالیتهاي صنفي و فوق برنامه و استراتژي
دانشگاه.
از ديدگاه النگفورد و همکاران الگوهاي خطي نوآوري روايي الزم براي تبیین
تجاريسازي پژوهشهاي دانشگاهي را ندارند و بسیاري از دانشگاهها -كه تركیبي از
نشانگرهاي ورودي همچون حمايتهاي مالي از تحقیق و توسعه ،نشانگرهاي خروجي از جمله
انتشارات و ارجاعات و نشانگرهاي نتايج از جمله مجوزدهي و تشکیل شركتهاي انشعابي
دانشگاهي استفاده ميكنند -دچار مشکل شدهاند (Langford et al., 2006, pp. 1586-

 .)1598گومز-گراس و همکاران در نتیجة مطالعهاي كه زير نظر كمیسیون اروپا انجام دادهاند،
مجموعهاي از نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي را در چندين مؤلفه شامل سیاستها و
راهبردها ،موجوي فناوري ،منابع و ابتکارات ،سرماية انساني ،فعالیت مرتبط با راهاندازي
كسبوكار و پیامدهاي داخلي و بیروني معرفي كردهاند ( Gómez-Gras et al., 2006,

 .)PP.108-132فیني و همکاران در مطالعهاي كه با هدف تأثیر سازوكارهاي حمايتي درون و
بیرون دانشگاه بر پیشبرد و توسعة كسبوكارهاي انشعابي دانشگاهي در ايتالیا انجام دادهاند به
اين نتیجه رسیدهاند كه رشد اين نشانگر تحت تأثیر همسويي دو دسته سازوكار مزبور قرار
دارد .از جمله متغیرهاي تأثیرگذار مورد مطالعه در اين تحقیق ميتوان به شاخص سرماية
اجتماعي ،شاخص توسعة مالي ،فعالیت مراكز رشد كسبوكار ،هزينههاي تحقیق و توسعة
عمومي و عملکرد نوآورانه در سطح منطقه اشاره كرد (.)Fini et al., 2011, P.38
نگاهي دوباره به پژوهشهاي مرورشده بیانگر اين است كه بیشتر پژوهشها به سنجش
كارآفريني به طور كلي پرداختهاند .پژوهشهاي انجامشده در داخل كشور تأكید بیشتري بر
عوامل اثرگذار بر فرايند داشتهاند و كمتر به ارزيابي و ارائة شاخصهاي ارزيابي عملکرد
پرداختهاند .استفادهنکردن سیاستگذاران از شاخصهاي مناسب را ميتوان از يک سو در
انتزاعيبودن اين شاخصها و از سوي ديگر در فراهمنبودن زمینههاي مناسب براي اجراي
شاخصها در كشور دانست (زارع و سالمزاده3133 ،؛ ص  .)77از شاخصها و نشانگرهاي
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مطرح در اين پژوهشها ميتوان براي ارزيابي پیامدهاي كارآفريني دانشگاهي بهره گرفت؛ اما
سنجش درونداد و فرايند و نتايج كارآفريني دانشگاهي نیازمند نشانگرها و شاخصهاي
تخصصي است كه مورد توجه قرار نگرفته است .در حوزۀ آموزش عالي كشاورزي تاكنون
پژوهشي با اين هدف صورت نگرفته است.
روششناسی پژوهش
اين تحقیق از نظر گردآوري دادهها از نوع میداني ،از نظر كنترل متغیرها ،غیر آزمايشي و از
لحاظ هدف ،كاربردي به شمار ميرود .با توجه به تازگي نسبي موضوع و برخوردار نبودن همة
اعضاي هیئتعلمي و دستاندركاران آموزش عالي كشاورزي كشور از تجربه و آگاهي الزم
دربارۀ شاخصها و نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي ،در اين تحقیق از روش دلفي (نوع
كالسیک به شیوۀ عمل دلفي) مبتني بر كسب و پااليش گروهي از خبرگان در سه دور بهره
گرفته شد .شايان ذكر است هدف دلفي كالسیک يا سنتي ،در مقايسه با دلفي سیاست و دلفي
تصمیمگیري ،پیشبیني و برآورد شاخصهاي ناشناخته در مورد پديدۀ مورد بررسي يا تعیین
توافق صاحبنظران دربارۀ پیشرفتهاي آيندۀ علم و فناوري است .براي اين منظور ،چندين بار
نظرات خبرگان اخذ و پااليش ميشود تا اجماع نهايي حاصل شود (فیضي و ايراندوست،
3132؛ ص  .)42نمونة مورد نظر يا نظردهندگان از بین گروهي از اعضاي هیئتعلمي
كشاورزي داراي تجربه و شناخت از كارآفريني دانشگاهي به صورت هدفمند انتخاب شد.
بدين منظور ابتدا  3نفر از افراد شناختهشده در حوزۀ آموزش كارآفريني به عنوان نمونه انتخاب
شدند (نمونهگیري بارز) و سپس از آنها خواسته شد تا به معرفي ديگر صاحبنظران يا اعضاي
هیئتعلمي مجرب در زمینة كارآفريني دانشگاهي در كشاورزي بپردازند كه به نظر آنها
ميتوانند به انجام اين تحقیق كمک كنند (نمونهگیري زنجیرهاي) .در نتیجه ،فهرست اعضاي
هیئتعلمي باتجربه و صاحبنظر در زمینة كارآفريني دانشگاهي پس از يکپارچهشدن و حذف
همپوشانيها مشتمل بر  24نفر تدوين شد .در اين بین ،پس از برقراري تماس و هماهنگي37 ،
نفر از آنها اعالم آمادگي كردند و در نتیجه به عنوان نمونة نهايي در نظر گرفته شدند .از
مالكها و مشخصات نمونههاي انتخابي ميتوان به سابقة پژوهش و انتشارات در حوزۀ
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كارآفريني و تجاريسازي تحقیقات در حوزۀ آموزش عالي كشاورزي ،سابقة تجاريسازي
يافتههاي تحقیقاتي و كارآفريني دانشگاهي ،عهدهداربودن مسئولیتهاي مديريتي مرتبط در
حوزۀ تجاريسازي و كارآفريني اشاره كرد.
معیارهاي روايي بر پاية ديدگاههاي مشاركتكنندگان در مطالعه و نیز مرور پژوهشهاي
مرتبط با شاخصسازي تدوين شد .در اين بین ،معیار سنجشپذيري 3به امکان گردآوري
دادهها به طور منظم در طي زمان (دسترسپذيري) 2در واحدهاي دانشگاهي و تحلیل مقايسهاي
بین آنها (مقايسهپذيري) ،1مناسبت مفهومي 4به نمايابودن براي نشاندادن جنبههاي مختلف
كارآفريني دانشگاهي يا ارتباط نظري و مفهومي 5با كارآفريني دانشگاهي و كاربردپذيري 7به
سودمندبودن 7يا ارائة اطالعات مفید براي سیاستگذاري دانشگاهي (در سطح دانشگاه) و
هدايت ارتقاي حرفهاي (در سطح فردي) اشاره دارد.
شايان ذكر است درصد بازگشت در دورهاي دوم و سوم و البته در نتیجة پیگیريهاي
چندباره به صورت حضوري و نیز از طريق پست الکترونیکي و تلفن  311درصد بود .به لحاظ
پايايي ،دالکي اظهار داشته است ضريب پايايي پرسشنامة دلفي در مواردي كه حجم گروه
كارشناس يا شركتكنندگان (پانل) بیش از  31نفر باشد ،بیش از  1/71است ( Dalkey, 1969,

)pp. 408-426؛ افزون بر اين ضريب آلفاي كرونباخ ،كه نشاندهندۀ پايايي مورد قبول
پرسشنامه است ،براي پنج مجموعه شاخص سرمايهگذاري ،فعالیتها ،عملکرد ،بهرهوري و
نتايج و پیامدهاي كارآفريني دانشگاهي بهترتیب  ،1/77 ،1/31 ،1/33 ،1/72و  1/77به دست
آمد .در دور دوم ،نشانگرهاي مربوط به برونداد و نتايج كارآفريني دانشگاهي در قالب مؤلفه يا
شاخصهايي چندگانه به تفکیک دستاندركاران يا ذينفعان ،شامل هیئتعلمي ،دانشگاه و
صنعت تفکیک شد؛ اما پس از دريافت پرسشنامههاي تکمیلشده در دور دوم و با درنظرگرفتن
ارزيابي و نظرهاي مطرحشده از سوي مشاركتكنندگان ،اين مجموعة نشانگرها به سه مؤلفة
1 Measurability
2. Availability
3. Comparability
4 Conceptual appropriateness
5 Conceptual and theoretical relevance
6 Applicability
7. Usefulness

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 3131

274

عملکردي ،بهرهوري و پیامدي تفکیک شد .در نتیجه ،در دور سوم نشانگرها در پنج مؤلفه
شامل سرمايهگذاري در كارآفريني دانشگاهي ،فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي ،عملکرد
كارآفريني دانشگاهي ،بهرهوري كارآفريني دانشگاهي و نتايج و پیامدهاي كارآفريني
دانشگاهي گروهبندي شدند .در پايان دور سوم ،براي رتبهبندي نشانگرها ،از تکنیکهاي AHP

و  TOPSISاستفاده شد.
یافتههای پژوهش
براي بررسي و رتبهبندي نشانگرهاي كارآفريني دانشگاهي با توجه به اهداف تحقیق روش
 TOPSISانتخاب شد؛ اما از آنجا كه وزن هركدام از معیارهاي رتبهبندي بايد ابتدا محاسبه
شود ،روش AHPبراي تعیین درجة اهمیت هركدام از معیارهاي سنجشپذيري ،مناسبت
مفهومي و كاربردپذيري استفاده شد.
پس از جمعآوري پرسشنامهها ،ابتدا میزان سازگاري مقايسههاي هر پاسخگو كنترل شد؛
سپس با استفاده از میانگین هندسي امتیاز مقايسههاي زوجي (نظرات پاسخگويان) سه معیار
اصلي سنجشپذيري ،مناسبت مفهومي و كاربردپذيري تركیب شدند و ماتريس تلفیقشدۀ
گروهي مقايسههاي زوجي تهیه شد (جدول .)3
جدول  .1ماتریس تلفیقشدة گروهی مقایسههاي زوجی سه معیار اصلی ارزیابی
معیارهای رتبهبندی

سنجشپذیری

مناسبت مفهومی

کاربردپذیری

سنجشپذیري
مناسبت مفهومی
کاربردپذیري

1

5/383
1

2/706
2/629
1

پس از اين مرحله ،ضرايب اهمیت (وزنها) به كمک ماتريسگروهي محاسبه شدند .بدين
منظور ابتدا ماتريس هنجارشده (نرمالشده) محاسبه و سپس با تعیین میانگین هريک از
سطرهاي آن ضرايب اهمیت استخراج شد .با توجه به اينکه میزان سازگاري 3ماتريسهاي
. Consistency Ratio
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تلفیقشدۀ گروهي مقايسههاي زوجي شاخصها و مؤلفهها كمتر از  1/3است ،سازگاري مورد
قبول وجود دارد و اعتبار پاسخها تأيید ميشود .معیار سنجشپذيري با وزن نسبي 1/743
بیشترين اهمیت را در مقايسة نشانگرهاي كارآفريني داشته است .پس از آن ،معیار
كاربردپذيري با وزن نسبي  1/221و معیار مناسبت مفهومي با وزن نسبي  1/32قرار دارند
(شکل .)3

0.223

کاربردپذیری

0.127

مناسبت مفهومی

0.649

0.7

سنجش پذیری

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

شكل  .1وزنهاي نسبی معیارهاي سهگانة ارزیابی

رتبهبندی نشانگرهای کارآفرینی دانشگاهی با بهرهگيری از TOPSIS

 شاخص سرمایهگذاری در کارآفرینی دانشگاهی :اين شاخص مجموعهاي از نشانگرهارا بازتاب ميدهد كه مبین ظرفیتسازي ،تأمین هزينه ،منابع و توسعة زيرساختهاي الزم براي
اقدامات و فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي هستند و درونداد نظام كارآفريني دانشگاهي به
شمار ميروند (جدول  .)2در دورهاي اولیة دلفي ،برخي نشانگرها شامل "میزان سرمايهگذاري
دانشگاه در زيرساختها و ظرفیتهاي مرتبط با كارآفريني دانشگاهي نسبت به كل
سرمايهگذاري صورتگرفته ،نسبت مجموع سرمايهگذاري دانشگاه در توسعة ظرفیتهاي
تحقیق و توسعه و تجاريسازي و كارآفريني دانشگاهي از محل منابع حاصل از فعالیتهاي
كارآفرينانه به ارزش كلي اين منابع در يک بازۀ زماني معین" پااليش شد.
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جدول  .2ارزیابی نشانگرهاي سرمایهگذاري در کارآفرینی دانشگاهی

فاصله با
نشانگرها
ایدئال مثبت
1/547
مجموع هزینهکرد دانشگاه براي فعالیتهاي کارآفرینانه به ازاي
مجموع هزینهکرد دانشگاه در یك بازه زمانی معین یا یك سال مالی
1/764
نسبت مجموع هزینة خدمات فنی و آزمایشگاهی براي فعالیتهاي
کارآفرینی دانشگاهی به کل هزینههاي انجامشده
1/512
نسبت مجموع هزینة آموزشی (در قالب دورهها یا کارگاههاي
آموزشی) با موضوع کارآفرینی دانشگاهی و تجاريسازي به کل
هزینههاي انجامشده
1/416
نسبت هزینههاي سرمایهگذاريشده در تحقیقات و فناوري
پیشرفته به کل هزینههاي تحقیقاتی
2/304
نسبت مجموع هزینة خدمات اداري (مشاورة حقوقی و بازاریابی،
پرسنلی ،تسهیالت دفتري) براي فعالیتهاي کارآفرینی دانشگاهی
به کل هزینههاي انجامشده
2/032
نسبت هزینههاي تحقیق و توسعة فناوري به اعضاي هیئتعلمی و
محققان دانشگاه (سرانة هزینة تحقیقاتی)
1/874
درصد سرمایة اولیة تأمینشده  seed capitalبراي کسبوکارها
و فعالیتهاي کارآفرینی از سوي دانشگاه
2/054
بودجة تخصیصیافته به واحد اداري مرتبط با کارآفرینی و
تجاريسازي به کل بودجة دانشگاه
2/087
نسبت مجموع ارزش جوایز و امتیازهاي اعطایی به فعالیتهاي
کارآفرینی دانشگاهی به مجموع کل ارزش جوایز و امتیازهاي اعطایی

فاصله با
ایدئال منفی
0/576
2/099

1

2/183

0/553

2

1/739

0/535

3

1/227

0/464

3

1/544

0/401

5

1/050

0/341

6

0/594

0/241

7

0/324

0/136

8

0/210

0/091

9

Ci

رتبه

 شاخص فعاليت کارآفرینی دانشگاهی :نشانگرهاي اين مؤلفه نشاندهندۀ پرداختن دستاندركاران امر به امور كارآفريني دانشگاهي (درجة شمول دانشگاهیان در اين فعالیتها يا مجموعة
فعالیت يا فعالیت كل در زمینة كارآفريني دانشگاهي 3در يک واحد دانشگاهي) است و ميتواند
بازتاب مؤلفة فرايندي و سرماية انساني نظام كارآفريني دانشگاهي باشد .در دورهاي اولیه،
مجموعهاي از نشانگرها به شیوههاي بازنويسي ،تلفیق و حذف پااليش شده است :نسبت دانشگاهیان
(اعضاي هیئتعلمي ،دانشجويان ،دانشآموختگان ،كاركنان و پژوهشگران) كارآفرين ،داراي
سابقة راهاندازي يک شركت يا هر نوع كسبوكار يا درگیر در انواع فعالیتهاي كارآفريني به
تفکیک انواع فعالیتهاي مختلف يا واحدهاي سازماني مربوط ،تعداد اعضاي هیئتعلمي آشنا و
 Total Activity of Academic Entrepreneurship
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باتجربه در زمینة كارآفريني دانشگاهي به كل اعضاي هیئتعلمي ،نسبت اعضاي هیئتعلمي دارندۀ
كسبوكار به كل اعضاي هیئتعلمي ،تعداد اعضاي هیئتعلمي سرشناس (به عنوان برند حرفهاي)
به كل اعضاي هیئتعلمي دانشگاه ،نسبت دانشجويان /دانشآموختگان داراي ايده براي راهاندازي
كسبوكار و كارآفريني به كل دانشجويان /دانشآموختگان ،نسبت دانشجويان /دانشآموختگان
فعال در كسبوكار و كارآفريني به نسبت كل دانشجويان /دانشآموختگان ،تعداد اعضاي هیئت
علمي شاغل در صنعت ،هیئتمديره و كادر مديريتي شركتها و سازمانها به نسبت كل اعضاي
هیئتعلمي دانشگاه .نشانگرهاي مطرحشده بازتاب وضعیت كنوني مشاركت اعضاي هیئتعلمي و
دانشگاهیان در كارآفريني دانشگاهي هستند (جدول  .)1براي ارزيابي دقیقتر ميتوان نشانگر
نخست را به تفکیک شیوههاي مختلف كارآفريني دانشگاهي (شامل طرحهاي تحقیقاتي سفارشي،
ثبت اختراع ،واگذاري مجوز بهرهبرداري و راهاندازي شركتهاي دانشگاهي) بازتدوين كرد.
جدول  .3ارزیابی نشانگرهاي فعالیتهاي کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر

نسبت اعضاي هیئتعلمی مشغول به فعالیتهاي کسبوکار و
کارآفرینی به کل اعضاي هیئتعلمی
نسبت دانشجویان مشارکتکننده در فعالیتهاي کارآفرینی دانشگاهی
به کل دانشجویان
نسبت کارکنان فعال در زمینة کسبوکار و کارآفرینی به نسبت کل کارکنان
نسبت اعضاي هیات علمی فعال در فنبازارها و مراکز رشد به کل
اعضاي هیئتعلمی
نسبت اعضاي هیئتعلمی داراي تجربه و قابلیت همكاري مشاورهاي/
مدیریتی در خارج دانشگاه به کل اعضاي هیئتعلمی
نسبت اعضاي هیئتعلمی داراي تجربه و قابلیت تدریس خارج
دانشگاه به کل اعضاي هیئتعلمی
نسبت مشارکت اعضاي هیئتعلمی در پایاننامههاي خارج دانشگاه به
کل اعضاي هیئتعلمی
نسبت مشارکت اعضاي هیئتعلمی در نظارت و داوري طرحهاي
تحقیقاتی خارج دانشگاه به کل اعضاي هیئتعلمی
نسبت پرسنل واحد مرتبط با کارآفرینی و تجاريسازي به کل پرسنل
نسبت اعضاي هیئتعلمی کارآفرین برگزیده در سطح ملی در یك
بازه زمانی معین به کل اعضاي هیئتعلمی

فاصله با

فاصله با

ایدئال مثبت

ایدئال منفی

0/884

2/035

0/697

0/941

1/731

0/648

2

1/242
1/590

1/895
1/688

0/604
0/515

3
3

1/281

1/298

0/503

5

2/004

1/446

0/419

6

1/710

1/163

0/405

7

2/006

0/665

0/249

8

2/227
2/223

0/649
0/524

0/226
0/191

9
10

Ci

رتبه

1
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 شاخص عملكرد فعاليتهای کارآفرینی دانشگاهی :اين شاخص مجموعهنشانگرهايي را شامل ميشود كه بازتاب مؤلفة برونداد در نظام كارآفريني دانشگاهي هستند
(جدول  .)4در دورهاي اولیه ،برخي نشانگرها شامل "نسبت جوايز و اعتبارات رقابتي دريافتي
اعضاي هیئتعلمي در يک بازۀ زماني معین ،مشاركت دانشگاه در جشنوارههاي فنآفريني و
كارآفريني در يک بازه زماني در سطوح منطقهاي و ملي ،تعداد موافقتنامههاي همکاري
علمي و سرمايهگذاري مشترك بین دانشگاه و صنايع و بخش خصوصي ،تعداد طرح تحقیقاتي
منجرشده به طرحهاي كسبوكار به كل طرحهاي تحقیقاتي و میانگین استقرار كسبوكارها

در مركز رشد دانشگاه" پااليش شدند.

جدول  .3ارزیابی نشانگرهاي عملكرد کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر
تعداد طرحهاي تحقیقاتی تجاريشده به شكل ثبت اختراع ،راهاندازي
کسبوکار ،واگذاري مجوز بهرهبرداري دانش فنی به کل طرحها
نسبت مجوزهاي بهرهبرداري دارایی فكري واگذار یا فروخته شده به
کل طرحهاي تحقیقاتی
مجموع ارزش سرمایهگذاريهاي تحقیقات و توسعهاي مشترك
دانشگاه و صنعت به کل سرمایهگذاري تحقیق و توسعهاي دانشگاه
نسبت طرحهاي تحقیقاتی اعضاي هیئتعلمی با تأمین اعتبار بیرونی
(سفارشی) یا مشترك نسبت به کل طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه
تعداد پایاننامههاي منجر به دارایی فكري قابل تجاريشدن به شكل
ثبت اختراع ،راهاندازي کسبوکار یا واگذاري مجوز بهرهبرداري دانش
فنی به کل پایاننامهها
تعداد کسبوکارهاي دانشگاهی راهاندازيشده به نسبت به کل اعضاي
هیئتعلمی دانشگاه
نسبت ابداعات افشاشده به کل اعضاي هیئتعلمی یا طرحهاي
تحقیقاتی انجام شده
نسبت طرحهاي تحقیقاتی منجر به دانش فنی به کل طرحهاي
تحقیقاتی
نسبت ابداعات ثبت شده به کل ابداعات افشاشده
نسبت اختراعات ثبتشدة مورد بهرهبرداري تجاري (به صورت کاال و
خدمات) به کل اختراعات

فاصله با

فاصله با

Ci

رتبه

0/403

1/828

0/819

1

1/032

1/858

0/643

2

1/359

1/563

0/535

3

1/152

1/171

0/504

3

1/361

1/279

0/484

5

1/379

1/169

0/459

6

1/275

1/062

0/455

7

1/473

1/203

0/450

8

1/346
1/452

1/103
0/900

0/450
0/383

9
10

ایدئال مثبت ایدئال منفی
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ادامه جدول  .3ارزیابی نشانگرهاي عملكرد کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر
نسبت پروژههاي مشترك دانشگاه به کل تعداد سازمانها ،شرکتها و
صنایع طرف همكاري دانشگاه (ضریب تنوع و شبكه)
نسبت اختراعات تأمینمالیشده به شیوة سرمایهگذاري مخاطرهپذیر به
نسبت کل ابداعات و اختراعات ثبتشده
مشارکت راهبردي دانشگاه در پروژههاي کالن ملی در قالب قطب
هاي علمی ،هستههاي پژوهشی و کانون هماهنگی دانش و صنعت به
نسبت کل طرحهاي تحقیقاتی
تعداد کارگاه و دورههاي آموزشی برگزارشده از سوي اعضاي هیئت
علمی دانشگاه در خارج از دانشگاه در یك بازه زمانی معین به نسبت
کل تعداد اعضاي هیات علمی واحد دانشگاهی
نسبت طرحهاي تحقیقاتی مشترك بینالمللی اعضاي هیئتعلمی به
کل طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه
تعداد طرحهاي تحقیقاتی بینرشتهاي تجاريشده به نسبت کل رشتهها
یا اعضاي هیئتعلمی
طرحهاي کسبوکار تدوینشدة دانشجویان /اعضاي هیئتعلمی به
کل تعداد دانشجویان /اعضاي هیئتعلمی
تعداد شرکتهاي تعاونی /کسبوکارهاي دانشبنیان راهاندازي شده از
سوي دانشآموختگان دانشگاه نسبت به کل دانشآموختگان
تعداد کتاب هاي پرفروش و سودآور منتشرشده مربوط به اعضاي
هیئتعلمی و محققان دانشگاه نسبت به کل کتابهاي منتشرشده

فاصله با

فاصله با

Ci

رتبه

1/424

0/806

0/361

11

1/799

1/006

0/359

12

1/416

0/786

0/357

13

1/591

0/842

0/346

13

1/572

0/728

0/317

15

1/813

0/767

0/297

16

1/739

0/580

0/250

17

1/652

0/549

0/249

18

1/833

0/353

0/161

19

ایدئال مثبت ایدئال منفی

 شاخص بهرهوری کارآفرینی دانشگاهی :اين شاخص به نوعي پیوند و نسبت دوشاخص سرمايهگذاري در كارآفريني دانشگاهي (درونداد) و عملکرد كارآفريني دانشگاهي
(برونداد) را بازتاب ميدهد (جدول  .)5برخي نشانگرهاي مرتبط با اين شاخص ،شامل "رشد
اقتصادي و ارزش محصوالت تولیدي و خدمات ارائهشده در دانشگاهها ،بازده سرمايهگذاري
در دانشگاهها ،نسبت سهم درآمد دريافتي دستاندركاران مختلف (دانشگاه ،محققان ،صنعت
و سرمايهگذاران) از كل درآمد حاصل از فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي در مقايسه با
هزينهها ،مجموع ارزش خدمات آموزشي /مشاورهاي /پژوهشي (قراردادي) ارائهشده از سوي
هر عضو هیئتعلمي يا پژوهشگر دانشگاهي ،گروه آموزشي يا دانشکده يا واحد دانشگاهي در
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يک بازه زماني معین و نسبت آن به حقوق ،مزايا و اعتبارات دريافتي ،تعداد قراردادهاي منعقد
شده از سوي دانشگاه براي ارائة خدمات آموزشي ،پژوهشي ،مشاورهاي و غیره به شركتها،
سازمانها و واحدهاي صنعتي در يک بازه زماني معین ،نسبت اختراعات ثبتشده به مقاالت
منتشرشده و نسبت مجموع درآمد ناشي از اين قراردادها به مجموع هزينهكرد مربوط" در
دورههاي پیشین پااليش شدند.
جدول  .5ارزیابی نشانگرهاي بهرهوري کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر

نسبت درآمد حاصل از تجاريسازي تحقیقات دانشگاهی به هزینههاي
تحقیقاتی دانشگاه
درآمد دانشگاه از هر کسبوکار دانشگاهی به مجموع هزینة مربوط
مجموع ارزش اقتصادي اختراعات ثبتشده به ازاي مجموع هزینه کرد
مجموع درآمد حاصل از مجوزهاي بهرهبرداري (لیسانس) صادرشده به ازاي
مجموعه هزینهکرد
مجموع درآمد کنونی کسبوکارهاي دانشگاهی دایر به نسبت مجموع هزینه
کرد
مجموع درآمد واحد مربوط به تجاريسازي و کارآفرینی در دانشگاه به
مجموع هزینه کرد آن واحد
مجموع ارزشافزودة ناشی از جذب دانش و فناوري دانشگاهی (ناشی از
گسترش سهم بازار ،ارتقاي کیفیت فرایندها و محصوالت یا افزایش
بهرهوري) در بخشهاي تولیدي ،خدماتی و صنعتی به مجموع هزینههاي
مربوط
هزینة انتشار مجالت علمی دانشگاه به درآمد حاصل (بهرهوري مجالت)
هزینة انتشار کتابهاي اعضاي هیئتعلمی و محققان دانشگاه به درآمد
حاصل (بهرهوري انتشارات)

فاصله با

فاصله با

Ci

رتبه

0/382

1/430

0/789

1

0/760
0/950
1/019

1/408
1/236
1/184

0/649
0/565
0/537

2
3
3

1/039

0/930

0/472

5

1/031

0/750

0/421

6

1/256

0/789

0/386

7

1/372
1/555

0/503
0/234

0/268
0/131

8
9

ایدئال مثبت ایدئال منفی

 شاخص نتایج و پيامدهای کارآفرینی دانشگاهی :آخرين شاخص به نشانگرهايمؤلفة پیامد اختصاص يافته است .اين نشانگرها مبین دستاوردها و نتايج كارآفريني دانشگاهي
براي ذينفعان و دستاندركاران امر (شامل دانشگاه ،اعضاي هیئتعلمي و محققان دانشگاهي
و نیز بخش كشاورزي و صنعت و كلیت جامعه) است .برخي نشانگرهاي مرتبط با اين مؤلفه در
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دورهاي اولیه پااليش شدند :سهم فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي در ارتقاي اعضاي هیئت
علمي (به درصد) ،تعداد طرح تحقیقاتي پاياننامه /كتاب /اختراع برگزيده در سطح كشور به
كل ،ضريب خوداشتغالي و كارآفريني دانشجويان به تفکیک رشتهها و مقاطع ،سهم حق
مؤلف از فروش مالکیت فکري به كل ارزش اقتصادي و نسبت آن به سهم مؤسسه (باالسري)،
نسبت مجموع دانش فني /فناوري منتقلشده به صنعت به كل همکاريهاي بین دانشگاه و
صنعت در يک بازه زماني معین ،مجموع ارزش زيستمحیطي فعالیتهاي كارآفريني
دانشگاهي ،سهم كارآفريني دانشگاهي در رشد و توسعة كسبوكار ،رقابتپذيري اقتصادي،
ارزشافزايي و ارتقاي نوآوري در بخشكشاورزي نسبت به ديگر بخشها ،تحول ساختاري
نظامها و مناسبات تولید و بهرهبرداري و مالکیت كشاورزي .برخي از نشانگرهاي اين شاخص
(جدول  )7شامل"نسبت مجوزهاي بهرهبرداري دارايي فکري واگذار يا فروخته شدۀ تجاري
شده به كل مجوزها ،تعداد فرصتهاي شغلي ايجادشده به نسبت كسبوكارهاي دانشگاهي
دايرشده و تعداد كسبوكارهاي رشديافتة موفق خارجشده در يک بازه زماني معین به نسبت
كسبوكارهاي مستقرشده در مركز رشد دانشگاه /پارك علم و فناوري مربوط" نشاندهندۀ
نتايج و پیامدهاي بیروني كارآفريني دانشگاهي براي جامعه و برخي ديگر شامل "میانگین
ساالنة دريافتي اعضاي هیئتعلمي از محل ارائة خدمات مشاورهاي و مديريتي به بیرون از
دانشگاه ،میانگین ساالنة دريافتي اعضاي هیئتعلمي از محل تدريس و ارائة خدمات آموزشي
خارج از دانشگاه و میانگین امتیاز علمي– حرفهاي اعضاي هیئتعلمي از قبل فعالیتهاي
كارآفريني دانشگاهي" مبین نتايج دروني كارآفريني دانشگاهي براي توسعة حرفهاي اعضاي
هیئتعلمي درگیر در امور كارآفريني دانشگاهي هستند .ساير نشانگرها نیز نتايج و
دستاوردهاي كارآفريني دانشگاهي را براي كلیت دانشگاه بازتاب ميدهند.

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 3131

272

جدول  .6ارزیابی نشانگرهاي نتایج و پیامدهاي کارآفرینی دانشگاهی
نشانگر

مجموع درآمد دانشگاه از فعالیتهاي کارآفرینانه به کل درآمد دانشگاه در
یك سال مالی
نسبت کسبوکارهاي انشعابی راهاندازي شدة فعال به کل کسبوکارهاي راه
اندازي شده
سهم درآمد حاصل از طرحهاي تحقیقاتی قراردادي و سفارشی (سهم
دانشگاه یا باالسري) از کل اعتبارات تحقیقاتی دانشگاه
نسبت مجوزهاي بهرهبرداري دارایی فكري واگذار یا فروخته شده تجاريشده (به
کار گرفته شده در روند تولید و ارائة خدمات) به کل مجوزها
تعداد فرصتهاي شغلی ایجادشده به نسبت کسبوکارهاي دانشگاهی
دایرشده
حجم اعتبارات پژوهشی جذبشده از خارج دانشگاه نسبت به کل اعتبارات
پژوهشی دانشگاه
تعداد کسبوکارهاي رشدیافتة موفق خارجشده در یك بازه زمانی معین به نسبت
کسبوکارهاي مستقرشده در مرکز رشد دانشگاه /پارك علم و فناوري مربوط
میزان ماندگاري کسبوکارهاي دانشگاهی (تعداد کسبوکارهاي با میانگین
عمر پنج سال به کل کسبوکارهاي دانشگاهی دایرشده)
سهم امتیازهاي کارآفرینی دانشگاهی اعضاي هیئتعلمی در جذب اعتبارات
از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري به کل اعتبارات جذبشده
سهم درآمد حاصل از ارائة خدمات آزمایشگاهی و فنی توسط دانشگاه
(درصد به کل درآمد دانشگاه)
سهم درآمد حاصل از فروش محصوالت و کاالهاي کشاورزي (زراعی،
دامی ،باغی و فراوردههاي صنایع غذایی) تولیدي دانشگاه (درصد به کل
درآمد دانشگاه)
سهم درآمد حاصل از فروش محصوالت علمی– آموزشی (جزوه ،نشریه،
لوح فشرده ،بستههاي آموزشی و غیره) از کل درآمد دانشگاه
سهم درآمد ناشی از انتشار و فروش کتابهاي تألیفی اعضاي هیئتعلمی و
محققان دانشگاه از کل بند درآمدي حاصل
میانگین ساالنة دریافتی اعضاي هیئتعلمی از محل ارائة خدمات مشاورهاي
و مدیریتی به بیرون از دانشگاه
میانگین ساالنه دریافتی اعضاي هیئتعلمی از محل تدریس و ارائة خدمات
آموزشی (برگزاري کارگاه یا سمینار یا طراحی دوره آموزشی) خارج از دانشگاه
میانگین امتیاز علمی– حرفهاي اعضاي هیئتعلمی (طبق آییننامههاي ارتقا)
از قبل فعالیتهاي کارآفرینی دانشگاهی

فاصله با

فاصله با

Ci

رتبه

0/280

1/726

0/860

1

0/846

1/429

0/628

2

1/079

1/641

0/603

3

1/004

1/155

0/535

3

1/115

1/247

0/528

5

1/142

0/997

0/466

6

1/302

1/116

0/462

7

1/113

0/948

0/460

8

1/453

1/131

0/438

9

1/247

0/932

10 0/428

1/326

0/823

11 0/383

1/313

0/666

12 0/336

1/435

0/626

13 0/304

1/413

0/558

13 0/283

1/645

0/426

15 0/206

1/759

0/396

16 0/184
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نتيجهگيری
هرچند برخي پژوهشگران معتقدند يک تعريف روشن و يکسان از متغیرهاي خروجي فعالیتهاي
كارآفريني دانشگاهي (همانند انواع شركتهاي انشعابي) يا يک توافق همگاني در مورد چگونگي
اندازهگیري عملکرد كارآفريني دانشگاهي وجود ندارد (فکور و حاجيحسیني)3177 ،؛ برآورد،
پیشبیني ،ارزيابي ،ترازيابي ،ارزشیابي و پیامدسنجي به عنوان بخشي از فرايند تسهیل و توسعة
برنامهمند و حمايتشدۀ كارآفريني دانشگاهي مستلزم تدوين و اندازهگیري عملیاتي شاخصهاي
نماياست .با توجه به ضعف پژوهشهاي صورتگرفته و نبود مجموعهاي از نشانگرهاي نمايا ،اين
پژوهش با شیوۀ مطالعة دلفي با هدف شناسايي و ارزيابي نشانگرهاي نماياي ابعاد مختلف
كارآفريني دانشگاهي با تأكید بر حوزۀ آموزش عالي كشاوزي انجام گرفت .نتايج به استخراج 71
نشانگر منجر شد كه در قالب پنج مؤلفه دستهبندي و رتبهبندي شدند .در اين بین ،محققان پیشین
(نورمحمدي و صفري3132 ،؛ زارع و سالمزاده3133 ،؛ مهدوي مزده و همکاران3132 ،؛ Clark,

; )Gómez-Gras et al., 2006, 2004; Klofsten and Jones-Evans, 2000فقط به نشانگرهاي
مرتبط با مؤلفة عملکرد كارآفريني دانشگاهي نظیر راهاندازي شركتهاي انشعابي ،ثبت اختراع و
نظاير آن اشاره كردهاند و به ساير شاخصهاي مطرح در اين تحقیق نپرداختهاند؛ همچنین در بیشتر
تحقیقات متغیرها مالك ارزيابي قرار گرفتهاند و به تعريف نشانگر و شاخص ،كه از طريق دادن
نسبت مناسب به متغیر به دست ميآيد ،اقدام نشده است .بسیاري از نشانگرها و شاخصهاي مطرح
در اين تحقیق ،كه رويکرد ويژهاي به آموزش عالي كشاورزي و كارآفريني دانشگاهي در بخش
كشاورزي دارد ،با ساير حوزهها و بخشها يکسان است؛ زيرا ساختار آموزش عالي و قوانین و
مقررات و رويههاي مرتبط با پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت در حوزههاي مختلف مشابه هم
هستند؛ اما نشانگرهاي مؤلفة نتايج و پیامدهاي كارآفريني دانشگاهي بیشتر حالت اختصاصي يافته
است؛ زيرا زمینة بروز اين پیامدها ،كه بخش كشاورزي و زيربخشهاي آن است ،با ديگر
زيربخشها متفاوت است؛ افزون بر اين با وجود همساني نشانگرها و شاخصهاي مطرحشده براي
كارآفريني دانشگاهي در بخش كشاورزي با ساير بخشها ،اين نشانگرها از جنبة مناسبت و
كاربردپذيري در بخش كشاورزي ارزيابي شدند و از اين رو بر اساس نتايج ميتوان اظهار داشت
كدامیک از شاخصها و نشانگرها بیشتر در حوزۀ كشاورزي مناسبت و كاربرد دارد.
بهطور كلي ،از منظر سیستمي ،از بین مجموعه شاخصهاي تدوينشده ،شاخص
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سرمايهگذاري در كارآفريني دانشگاهي به بعد دروندادي ،شاخص فعالیت كارآفريني
دانشگاهي به بعد فرايندي ،شاخصهاي عملکرد فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي به بعد
دروندادي و بروندادي ،شاخص بهرهوري كارآفريني دانشگاهي به بعد بروندادي ،شاخص
نتايج كارآفريني دانشگاهي به بعد پیامدي نظام كارآفريني دانشگاهي معطوف و مربوط هستند؛
بنابراين رويکردي سیستمي ايجاب ميكند كه در راستاي توسعه و نهادينهسازي كارآفريني
دانشگاهي فقط به نتايج و بروندادها توجه نشود ،بلکه شاخص دروندادها (سرمايهگذاري و
ظرفیتسازي) و نیز فرايندها (تسهیل فعالیت و مشاركت دستاندركاران مختلف در
فعالیتهاي كارآفرينانه) نیز مورد توجه قرار گیرد (شکل )2؛ از همین رو ،ساخت شاخص

تركیبي 3به ازاي هر مؤلفه و نیز مجموعه مؤلفهها پیشنهاد ميشود.

نشانگرهای بهرهوری کارآفرینی دانشگاهی
( 9نشانگر)

شاخص پیامد :نشانگرهای نتایج و
دستاوردهای کارآفرینی دانشگاهی
برای:
 اعضای هیئتعلمی و محققاندانشگاهی ( 3نشانگر)
 دانشگاه ( 10نشانگر) جامعه  /بخش کشاورزی (3نشانگر)

شاخص برونداد:
نشانگرهای
عملکرد
فعالیتهای
کارآفرینی
دانشگاهی(19
نشانگر)

شاخص فرایند :نشانگرهای
فعالیت کارآفرینی
دانشگاهی ( 10نشانگر)

شاخص درونداد:
نشانگرهای سرمایهگذاری
در کارآفرینی دانشگاهی
( 9نشانگر)

شكل  .2الگوي مفهومی نشانگرهاي کارآفرینی دانشگاهی

پيشنهادها
با توجه به يافتههاي تحقیق ميتوان پیشنهاد داد از مجموع نشانگرهاي معرفيشده -كه از
جنبههاي مختلف سنجشپذيري ،كاربرد پذيري و مناسبت در سطح مورد قبولي هستند -براي
ارزيابي فعالیتهاي كارآفرينانة اعضاي هیئتعلمي و مراكز آموزش عالي كشاورزي و
. Composite index 
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پیامدهاي حاصل از كار مديران امر بهره گرفته شود .از نشانگرهاي معرفيشده هم ميتوان
براي ارزيابي ،رتبهبندي و مقايسة بین دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشاورزي (در سطح
ملي و منطقهاي) و هم دروندانشگاهي (بین رشتهها ،گروههاي آموزشي و دانشکدههاي
مختلف) بهره گرفت؛ افزون بر اين از اين نشانگرها در ارزيابي ،رتبهبندي و تخصیص
حمايتها و اعتبارات به واحدهاي دانشگاهي و نیز واحدهاي مرتبط با امور تجاريسازي و
كارآفريني دانشگاهي (همانند دفاتر انتقال فناوري ،مراكز رشد كارآفريني و غیره) در
دانشگاههاي مختلف ميتوان استفاده كرد.
با توجه به يافتههاي پژوهش و مباحث پیشین دربارۀ كاربرد شاخصها و نشانگرها،
راهکارهاي زير براي بهرهگیري از يافتههاي اين پژوهش در فرايندهاي ارزيابي ،رتبهبندي،
سیاستگذاري توسعة دانشگاهي از طريق پیشبرد كارآفريني دانشگاهي ارائه ميشوند:
 شناسايي و بهرهگیري از نشانگرهاي كیفي در كنار نشانگرهاي كمي همانند رضايتدانشگاهیان از خدمات ارائهشده براي كارآفريني دانشگاهي ،رضايت دستاندركاران بیروني
از همکاري با دانشگاه در امور كارآفريني دانشگاهي كه در تداوم همکاريها مؤثر است؛
 عملیاتيكردن نشانگرهاي شناساييشده و گنجاندن آنها در قالب دستورالعملها وآيیننامههاي مرتبط و توجیه و آموزش كارشناسان و مديران امر .به همین منظور ،يکسانسازي
تعريف مفاهیم و متغیرها (نظیر ثبت اختراع ،شركت انشعابي ،دارايي فکري و غیره) ضروري
است؛ همچنین ثبت و مستندسازي اطالعات و آمار مربوط به ابعاد مختلف كارآفريني
دانشگاهي به منظور بهرهگیري از نشانگرهاي شناساييشده براي ارزيابي كارآفريني دانشگاهي
درون و بین دانشگاهي ضروري است .مطالعة طولي 3به منظور ارزيابي روند كارآفريني
دانشگاهي در دانشگاههاي مختلف در بازههاي زماني معین بر پاية نشانگرهاي معرفيشده و نیز
شناسايي دانشگاههاي موفق در زمینه كارآفريني دانشگاهي براي محکگزيني 2پیشنهاد
ميشود .پژوهشگران ميتوانند با بهرهگیري از نشانگرهاي شناساييشده و ساخت شاخص
تركیبي به ارزيابي سهم كل فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي ،بهويژه از نوع دانشبنیان ،در
تولید ناخالص ملي يا رشد بخشهاي مختلف ،تحلیل ارتباط بین شاخصهاي كارآفريني
دانشگاهي و شاخصهاي عملکرد آموزشي و پژوهشي و ترويجي دانشگاهي ،تحلیل بهرهوري
و بازده اقتصادي ،زيستمحیطي و اجتماعي فعالیتهاي كارآفريني دانشگاهي بپردازند.
. Longitudinal
. Benchmarking 
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