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سازوکارها و معیارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی از دیدگاه
خبرگان کارآفرینی
ف شریفزاده ،1غالمحسین عبد ا ...زاده
محمدشری 
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 -1دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2دانشیار دانشکده مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

برای بیشتر موسسههای آموزش عالی کشاورزی ،ورود موفقیتآمیز به کارآفرینی دانشگاهی میتواند سود قابل مالحظهی

مالی ،حرفهای ،اجتماعی و نهادی را به همراه داشته باشد .از آنجا که کارآفرینی دانشگاهی برای بسیاری از موسسههای آموزش
عالی کشاورزی در ایران پدیده به نسبت جدیدی به شمار میآید ،این فرآیند به خوبی برای آن ها تبیین نشده است .این تحقیق

در دو مرحل ه و با هدف شناسایی و اولویتبندی سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی به انجام رسیده است.

جامعه ی آماری شامل  24تن از خبرگان با تجربهی عملی ،تجربهی مدیریتی در سیاست گزاری و پشتیبانی نهادی و تجرب هی

حرفهای به شکل آموزش و پژوهش در زمینهی کارآفرینی دانشگاهی برای مشارکت در بررسی دلفی بود .بررسی دلفی در سه دور
انجام شد و در نتیجه 5 ،گزیدار و  7معیار برای اولویتبندی سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی شناسایی

شدند .در مرحلهی دوم تحقیق ،با استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،گزیدارها و معیارهای استخراج شده برای اولویتبندی
سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی در آموزش عالی كشاورزی اولویتبندی شدند .دادههای مورد نیاز از راه تكمیل  21پرسشنامه

توسط نمونهای از خبرگان بر مبنای مقایسههای زوجی ،گردآوری و از نرمافزار  Expert Choiceبرای تحلیل دادههای گردآوری

شده بهره گرفته شد .در نتیجه ،پنج شیوهی کارآفرینی دانشگاهی از منظر همهی هفت معیار مورد مطالعه رتبهبندی شدند .بر

این پایه ؛ تاسیس شرکتهای دانشبنیان ،با وزن نسبی  ،0/264باالترین رتبه را احراز کرد .تاسیس شرکت تعاونی دانشگاهی،

با وزن نسبی  ،0/242و واگذاری یا فروش امتیاز اختراعها ،با وزن نسبی  ،0/213در رتبهی دوم و سوم و انجام طرح تحقیقاتی
بروندانشگاهی ،با وزن نسبی  ،0/182در رتبه چهارم قرار گرفت .سرانجام ،ارایه خدمات مشاورهای ،با وزن نسبی  ،0/099در

رتبهی آخر قرار گرفتند .هر سازوکار پیامد و بایسته های ویژه خود را دارد .در نتیجه ی این تحقیق ،مجموعهای از ملزومات
نهادی ،حرفهای و زیرساختی مورد نیاز برای پرداختن موسسههای آموزش عالی کشاورزی به کارآفرینی دانشگاهی معرفی شده

است.

نمایه واژگان :آموزش عالی کشاورزی ،کارآفرینی دانشگاهی ،توسعه کشاورزی ،شرکت دانشبنیان ،تجاریسازی یافتههای

تحقیقاتی.

ف شریفزاده
نویسندهی مسئول :محمدشری 

رایانامهsharifsharifzadeh@gmail.com : :

دریافت 94/3/16 :پذیرش95/8/17 :
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سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...

مقدمه

در سـالهای اخیـر ،بـه تدریـج بیـن دانشـگاه و جامعـه،

رابطـهای دوسـویه مبتنـی بـر دانـش ایجـاد شـده اسـت و

دانشـگاهها توانسـتهاند نقشـی فعـال در توسـعهی اقتصـادی-

اجتماعـی ایفـا كننـد (یدالهی فارسـی و همـکاران .)1390 ،با
توجـه بـه اهمیـت حیاتی دانـش به مثابـه مزیت رقابتـی اصلی

در اقتصـاد جهانـی و ضـرورت مشـاركت دانشـگاه ،بـه منزلـه
اصلیتریـن نهـاد تولیدكننـدهی دانـش ،در توسـعهی اقتصـاد

ملـی و منطقـهای و همچنیـن بـا توجـه بـه نیـاز دانشـگاهها

بـه كسـب درآمـد و تجاریسـازی دانـش بـرای بقـا ،تدویـن

الگویـی مناسـب بـرای كارآفرینی دانشـگاهی و انتقـال تجاری
دانـش ضـرورت دارد (پورعـزت و همـکاران .)1389 ،به واقع،

کارآفرینـی دانشـگاهی را میتـوان در چارچـوب اقتصـاد
خالقیـت مبتنـی بر برتـری ایدهها مـورد توجه قـرار داد (پیترز

و بسـلی.)2008 ،

راه تولیـد و توسـعه دانـش و فنـاوری در راسـتای کارآفرینـی و

توسـعه کسـبوکار در بخـش کشـاورزی اسـت.

کارآفرینـی دانشـگاهی از حوزههـای نویـن تحقیقـات

کارآفرینـی اسـت و بـه مفهـوم طـی کـردن فرآینـد کارآفرینـی

توسـط فعـاالن دانشـگاهی اسـت کـه نتایـج تحقیقـات شـان
را در قالـب شـرکتهای انشـعابی تجاریسـازی میکننـد
(یدالهـی فارسـی و همـکاران .)1390 ،بـا توجـه بـه شـتاب

بـاالی دگرگونیهـای علمـی و نیازهای علمی بشـر ،در صورتی

كـه در زمینـهی ورود دانشـگاههای 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 ضرورتهـای ناشـی از آن و همچنیـن

شـرایط كنونـی دانشـگاههای کشـور توجـه نشـود ،نتیجـه
مطلـوب حاصـل نخواهـد شـد (زارع و سلامزاده.)1391 ،

بـا توجـه بـه نوبودن نسـبی موضـوع ،در بیشـتر دانشـگاهها

از همیـنرو ،از کارآفرینـی دانشـگاهی در کنـار علـم

و مرکزهـای آمـوزش عالـی کشـاورزی کشـور مسـیرها و

یـاد کردهانـد .كارآفرینـی دانشـگاهی افـزون بـر فرصتسـازی

معرفـی و یـا بـه صـورت تحلیلـی بررسـی نشـده اسـت .بـی

دانشـگاهی ،به سـان موتوردوگانه رشـد در اقتصاد دانشبنیان

بـرای مشـاركت دانشـگاهیان و دانشـگاه در توسـعه اقتصـادی
دانشبنیـان و پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعـه ،میتوانـد بـه

تامیـن نیازهـای روزافـزون مالـی دانشـگاهها و سودرسـانی
مالـی بـه دانشـگاهیان در نتیجـه كسـب درآمـد از محـل

فعالیتهـای تجـاری و پیشـبرد روند توسـعه حرفـهای آنان در
نتیجـه سـهیم شـدن در فرآینـد كارآفرینـی و تعامـل حرفـهای
بسـان فرصتـی بـرای یادگیـری تجربـی كمـك کنـد (نـل و

همـکاران2006 ،؛ ایتزکویتـز.)2004 ،

شـیوههای مشـخص و مناسـبی بـرای كارآفرینـی دانشـگاهی
تردیـد ،چنیـن وضعیتـی منجـر بـه سـردرگمی اعضـای هیات
علمـی و مدیـران دانشـگاه بـرای تجاریسـازی تحقیقـات و

کارآفرینـی دانشـگاهی و نبـود هـم گرایـی در عملیاتـی نمودن
ایدههـای کارآفرینـی دانشـگاهیان و حمایـت موثر از آن شـده

اسـت .پیادهسـازی یـك الگو و رهیافت مناسـب برای پیشـبرد

كارآفرینـی اعضـای هیات علمی کشـاورزی نیازمند شناسـایی
شـیوههای مناسـب بـرای کارآفرینـی دانشـگاهی اسـت .بـا
توجـه بـه اهمیـت موضـوع ،ایـن پژوهـش بـا هـدف شناسـایی

دانشـگاهها و موسسـههای آمـوزش عالـی کشـاورزی بـه

و تحلیـل شـیوههای کارآفرینـی دانشـگاهی در حـوزه آمـوزش

ملـی نـوآوری بـه شـیوههای مختلـف و از رهگـذر كاركردهـای

پژوهـش هـای بسـیاری دربـاره کارآفرینـی دانشـگاهی

عنـوان بخشـی از نظـام نـوآوری بخشـی کشـاورزی و نظـام

همافـزا و پیوسـته ماننـد ،آمـوزش (آمـوزش عالـی کشـاورزی
كارآفرینانـه) ،پژوهـش بـا رویكـرد دانشافزایـی و توسـعه ی

فنـاوری در بخـش کشـاورزی (كارآفرینـی فناورانـه مبتنـی بـر
ارزشافزایـی دانش) ،ترویج و هموارسـازی توسـعه كارآفرینی

از مجـرای خدمـات اجتماعی دانشـگاهی در بخش کشـاورزی
(برونرسـانی كارآفرینانـه دانشـگاهی) ،محقـق میشـود .در

ایـن بیـن ،کارآفرینـی دانشـگاهی در بخـش کشـاورزی تجلـی

مشـارکت دانشـگاهها و مرکزهـای آمـوزش عالـی کشـاورزی از
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عالـی كشـاورزی كشـور بـه انجـام رسـیده اسـت.

در داخـل و خـارج کشـور صـورت گرفتـه اسـت .در ایـن بـاره،
نتایـج تحقیـق فكـور و حاجیحسـینی ( ،)1387نشـان مـی
دهـد کـه در دانشـگاه هـای مـورد پژوهـش ،انجـام تحقیقـات

مشـترک و عقـد قـرارداد بـا صنعـت وضعیـت تثبیـت شـده
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 مالکیـت نتایـج
تحقیقـات و تشـکیل شـرکت هـای انشـعابی دانشـگاهی هنـوز
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متـداول نیسـتند .بررسـی روشهـای تجاریسـازی در

تفـاوت هـا را ناشـی از تفـاوت در سیاسـت هـای آنهـا در قبـال

روشهـای مختلـف تجاریسـازی تحقیقـات بـه ترتیـب زیـر

بیـان شـده کـه در آمریـکا حـق مالکیـت دارایـی فکـری تولیـد

آمـوزش عالـی و چالشهـای آن نشـان داده اسـت کـه اولویـت
اسـت (هاشـمنیا و همـکاران :)1388 ،قراردادهـای تحقیقاتی
مشـترک ،تشـکیل شـرکتهای تجاری ،ثبـت اختـراع ،و ارایه

خدمـات مشـاورهای .پورعـزت و همکاران ( ،)1389با بررسـی
روشهـا و الگوهـای انتقـال تجـاری دانـش در پنـج دانشـگاه

معتبـر جهـان بـر مبنـای رتبهبنـدی سـال  2007موسسـه
آمـوزش عالـی تایمـز (هـاروارد ،ییـل ،آكسـفورد ،كمبریـج،

كالـج سـلطنتی لنـدن) واگـذاری امتیـاز ،ایجـاد شـركتهای
جدیـد و ارایـه خدمتهای مشـاوره به عنوان شـیوه کارآفرینی
دانشـگاهی و تجاریسـازی و اثربخشـی در بلندمـدت ،توجـه

بـه منافـع همـه ذینفعـان و همسـویی بـا ماموریتهـای علمی
دانشـگاه بـه عنـوان مالحظههـای کلیـدی در ارزیابـی مسـایل

مربـوط در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

تجـاری سـازی دارایی های فکـری دانسـتهاند .در این تحقیق
شـده در دانشـگاه بـه دانشـگاه واگـذار می شـود و بـه آن اجازه
داده مـی شـود کـه آزادانه به فرصـت های تجاری پاسـخ دهد.
ایـن چنیـن قوانینـی دانشـگاه هـا را تشـویق مـی کنـد کـه

بهتریـن راه را بـرای بهـره بـرداری از دارایـی های فکـری خود

بیابنـد .در عـوض در سـوئد و بیشـتر کشـورهای عضـو اتحادیه
اروپـا ،بـه طـور مسـتقیم سیاسـت هایـی در جهـت ارتقـاء و

هموارسـازی انتقـال دارایـی هـای فکـری بـه کار می-رونـد کـه
در این سیاسـت هـا اغلب اهمیـت ایجاد انگیزه برای دانشـگاه

هـا و دانشـگاهیان را بـرای دنبـال کـردن فعالیـت هـای مربوط
بـه تجـاری سـازی ایـده هـای ایجـاد شـده در دانشـگاه نادیده
مـی گیرند.

بنـا بـه نتایـج ایـن تحقیـق نمـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه

ذوالفقـاری و همـکاران ( ،)1390بـا بررسـی جایـگاه

واگـذاری حـق دارایـی هـای فکـری بـه دانشـگاه مـی توانـد

در دانشـگاهها بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه شـکلگیری

کارا بـوده اسـت که دانشـگاه هـا نهادهایی با اسـتقالل و رقابت

شـرکتهای زایشـی دانشـگاهی در توسـعه کارآفرینـی
مناسـب هسـتههای کارآفرینـی در دانشـگاهها و موسسـههای
تحقیقاتـی پایههـای موفقیـت شـرکتهای زایشـی را تحکیـم
خواهـد کـرد .نتایـج پژوهش زالـی و همـکاران ( )1392نشـان
داد كـه فرهنگ سـازمانی كارآفرینانه بر كارآفرینی دانشـگاهی

تاثیـر دارد و در میـان ابعـاد فرهنـگ سـازمانی كارآفرینانـه،

پیشـگامی باالتریـن و ارتباطـات بـاز پایینترین رتبـه را دارد.
بـه طـور کلـی در تحقیقـات داخلـی کمتـر بـه مقولـه روشهـا و

سـازوکارهای کارآفرینـی دانشـگاهی توجـه شـده و بیشـتر بـه

شناسـایی و دسـتهبندی عاملهـای تاثیرگـذار پرداختـه شـده
ا ست .

همـواره اثربخـش باشـد .ایـن روش در آمریـکا بـه ایـن دلیـل
گسـترده هسـتند .شـین ( ،)2004در بررسـی کارآفرینـی
دانشـگاهی بـا ایجـاد شـرکتهای انشـعابی ،خط-مشـیهای
دانشـگاه هـا در مـورد چگونگـی واگـذاری امتیـاز اسـتفاده از

دارایـی هـای فکـری ،آزادی عمـل دانشـگاهیان بـرای ورود
بـه فعالیـت هـای تجـاری و کسـبوکار ،شـیوه دریافـت هزینـه

در قبـال انتقـال فنـاوری ،ارایـه امکانـات ،تجهیـزات و کمـک

هـای گوناگـون بـرای بهـره بـرداری تجـاری از فناوری هـا را بر
عملکـرد دانشـگاه هـا موثـر دانسـته اسـت.

بینـز ( )2005بـا بررسـی امـكان كسـب درآمـد مالی بیشـتر

توسـط دانشـگاهیان در انگلسـتان بـا گزینههـای مختلـف

از بیـن پژوهشـگران خارجی ،جیکـوب و همکاران ()2003

تجاریسـازی در چندیـن دانشـگاه بریتانیـا ،چهـار گزینـه زیر

تجاریسـازی دانشـگاه را از راه مصاحبـه بـا اعضـای هیـات

بهرهبـرداری یـا لیسـانس داراییهـای معنـوی ،راهانـدازی

کارآفرینـی مبتنـی بـر سـطح دانشـگاه و روشهـای مختلـف
علمـی و دسـتاندرکاران امـر بررسـی و ارایه خدمات مشـاوره

ای ،ثبـت اختـراع ،پروانـه دهی و تاسـیس شـرکتهای نوپای

متعلـق بـه دانشـجویان و اسـتادان و ارایه دوره های آموزشـی
بـرای متقاضیـان را پیشـنهاد کردهانـد .گلدفـارب و هنرکسـن

( ،)2003بـه مقایسـه وضعیـت تجـاری سـازی دارایـی هـای

فکـری دانشـگاه در دو کشـور آمریـکا و سـوئد پرداختـه و ایـن

را بـرای تجاریسـازی پیشـنهاد کـرده اسـت :اعطـای حـق
شـركتهای زایشـی ،مشـاورهدهی بـه صـورت فـردی ،و

نوشـتن كتاب .در نتیجه تحقیق دباکر و وگولرز ( ،)2005انواع
مختلـف ارتباطـات رسـمی بـرای تبـادل دانـش به صـورت زیر

معرفی شـده اسـت :راهاندازی شـرکت های مبتنـی بر فناوری
بـه کوشـش محققـان؛ تحقیقـات مشـترک ،تعریـف و اجـرای

پـروژه هـای مشـترک تحقیـق و توسـعه از سـوی موسسـههای
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علمـی و بنـگاه هـا؛ توسـعه ی انـواع دارایـی هـای فکـری

بــرداری یــا واگــذاری حــق امتیــاز ،همــکاری هــای مشــترک

آن هـا؛ و نیـز ،همـکاری مشـترک در آمـوزش ،آمـوزش هـای

معرفــی کــرده انــد و اظهــار داشــته انــد کــه فعالیــت هــای

موسسـههای علمـی از رهگـذر ثبـت و حفاظـت و پروانـه دهی
پیشـرفته برای کارکنان شـرکتها و تبادل کارکنـان تحقیقاتی

بیـن شـرکتها و موسسـههای تحقیقاتـی .یانـگ و همـکاران

( ،)2006بـا بررسـی عاملهـای تاثیرگـذار بـر کارآفرینـی
دانشـگاهی کـه بـه صورت پیمایشـی و با نظرخواهـی از گروهی

از کارآفرینـان دانشـگاهی دارای اختـراع ثبتشـده انجـام
شـده اسـت ،شـبکه کارآفرینانـه ،زیرسـاختهای سـازمانی،

کنشـگری پیشگسـتر کارآفرینانـه ،قابلیتهـای کارآفرینانـه و
مشـروعیت کارآفرینانـه و پاداشهـای کارآفرینانـه را به عنوان

عاملهـای کلیـدی تاثیرگـذار برشـمردهاند.

تحقیقاتــی بــا شــرکت هــا و ایجــاد کســبوکارهای انشــعابی

تجــاری ســازی را نمــی تــوان بــه ســادگی بــا ســاختار و رویــه
هــای ســنتی و متعــارف دانشــگاه هــا هماهنــگ ســاخت .وود
( ،)2009در تدویــن الگویــی بــرای تجاریســازی نــوآوری
دو گزینــه شــرکت انشــعابی و اعطــای مجــوز بهرهبــرداری
(پروانــه) فنــاوری را بررســی کــرده اســت.

بـر پایـه الگـوی ارایـه شـده ،گزینـه نخسـت ،در مـورد

نوآوریهایـی مناسـبتر اسـت کـه نسـبت بـه گزینـه دوم،

قابلیتکدگـذاری و تدریسپذیـری پایینتـر امـا پیچیدگـی
و وابسـتگی سـاختاری باالتـری دارنـد ،دارایـی ویژهتـری

رنولـت ( ،)2006در یـک بررسـی بـا عنـوان سـرمایهگذاری

هسـتند و مخاطـره فرصتطلبـی در جریـان مبادلـه تجـاری

هیـات علمـی ،کارآفرینـی دانشـگاهی را در قالـب رفتـار

ارایـه خدمات مشـاورهای ،انتشـارات مشـترک با دانشـمندان

دانشـگاهی و مشـوقهای دانشـگاهی بـرای کارآفرینی اعضای

کارآفرینانـه اسـتادان از راه سـه گزینـه همـکاری بـا صنعـت،
ثبـت اختـراع و شـرکتهای انشـعابی مالحظـه کـرده و بیـان
داشـته ایـن امـر میتوانـد بـر بهـرهوری تالشهای دانشـگاهها

در انتقـال فنـاوری تاثیـر بگـذارد .پورسـا و مکدوگالـب

( ،)2005دو سـنجه را بـرای عملکـرد انتقـال فنـاوری
دانشـگاهی برشـمردهاند :یکی ،شـمار کسـبوکارهای نوبنیاد

شـکلگرفته و دیگری شـمار شـرکتهای عمومی که پیشـتر در
نتیجـه واگـذاری لیسـانس فنـاوری شـکل گرفتهانـد .وان لوی

و همـکاران ( ،)2006بـه بررسـی رابطـه دو نشـانگر عملکـرد
پژوهشـگران دانشـگاهی ،شـامل انتشار (شیوه سـنتی) و ثبت

اختـراع (شـیوه کارآفرینانـه) در بلژیـک پرداختهانـد و بـه ایـن
نتیجـه رسـیدهاند مخترعـان بـه طـور معنـیداری نسـبت بـه
دیگـر همـکاران انتشـارات بیشـتری دارنـد.

آنهـا نیـز باالتـر اسـت .از نظـر لینـک و همـکاران)2010( ،
فعـال در بخـش صنعـت ،و دیگر شـیوههای همکاری مشـترک

بیـن محققـان دانشـگاهی و محققـان صنعـت میتوانـد بـه

هموارسـازی شـکلگیری و انتقـال دارایـی فکـری و تسـهیم و
بهرهبـرداری از نـوآوری دانشمحـور کمک کنـد .وود (،)2011

در نتیجـه بررسـی خـود بـا هـدف ارایـه یک مـدل فرآینـدی از

کارآفرینـی دانشـگاهی ،دو سـازوکار عمـده را بـرای این پدیده
و انتقـال مالکیـت دارایـی فکـری در نظـر گرفتـه شـده اسـت:
(الـف) اعطـای پروانه مربـوط دانش فنی و فناوری دانشـگاهی
و (ب) راهانـدازی کسـبوکارهای انشـعابی.

گریمالــدی و همــکاران ( ،)2011در تحقیــق خــود

ســازوکارهای شــرکتهای انشــعابی ،پروانهدهــی ،ثبــت

اختــراع ،قراردادهــای تحقیقاتــی و مشــاورهای و تدریــس،
تحقیقــات و کار خــارج دانشــگاه در ســه ســطح فــرد ،دانشــگاه

النــدری و همــکاران ( ،)2006بــا بررســی ســازوکارهای

و نظــام را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .گورائــو و همــکاران

کنفرانسهــا و انتشــارات علمــی و آمــوزش نیــروی کار ماهــر

زیســتفناوری بریتانیــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند،

دانشــگاههای تحقیقاتــی بــرای ایجــاد شــرکتهای انشــعابی،
را بــرای انتشــار دانــش و فعالیــت هــای مشــاوره ای ،انعقــاد

قراردادهــای تحقیقاتــی بــا بخــش صنعــت ،ثبــت اختــراع

و تشــکیل شــرکتهای انشــعابی را بــرای تجــاری ســازی
دانــش معرفــی کردهانــد .ســیگل و همــکاران (،)2007

تجــاری ســازی دانــش در دانشــگاه هــا را مشــتمل بــر فعالیــت
هــای هماننــد ثبــت دارایــی هــای فکــری ،اعطــای مجــوز بهره
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( ،)2012بــا بررســی کارآفرینــی دانشــگاهی در شــرکتهای
کارآفرینــان ممکــن اســت یکــی از ســه شــیوه زیــر را در پیــش

گیرنــد( :الــف) بنیانگــذار -مدیــر یــک شــرکت کارآفریــن،
(ب) مدیریــت پــروژه در یــک شــرکت موجــود ،و (ج) و یــا
مشــاور علمــی هیــات مدیــره یــک یــا چنــد شــرکت .آدریــچ

و همــکاران ( ،)2012در بررســی رابطــه بیــن کارآفرینــی
دانشــگاهی و رقابتپذیــری اقتصــادی ،نتیجــه گرفتــه اســت
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کارآفرینــی دانشــگاهی از منظــر مفهومــی گســترده شــامل

تحقیقاتـی و آمـوزش عملـی بـه عنـوان منابـع کلیـدی

جریــان میتوانــد بــه شــیوههای مختلــف از ثبــت اختــراع و

پژوهشهــای خارجــی صــورت گرفتــه بــه ســازوکارهای

جریــان دانــش از دانشــگاه بــه بخــش خصوصــی اســت و ایــن
نشــانهای تجــاری مبتنــی بــر رفتــار شــرکتی تــا همــکاری

تحقیقاتــی بــا شــرکتها و مشــارکت رو در رو را شــامل
میشــود .اکتــو و جفتــا ( ،)2012بــا بررســی کارآفرینــی
دانشــگاهی در جنــوب شــرقی آســیا ،نتیجــه گرفتهانــد کــه

بیشــتر ایــن شــرکتها کوچــک و نوپــا بــوده و توســط کارکنــان
دانشــگاه بــه صــورت مشــترک راهانــدازی شــدهاند.

دانشـگاهی در فرآینـد کارآفرینـی دانشـگاهی عمـل میکنند.
گوناگونــی بــرای کارآفرینــی دانشــگاهی و تجاریســازی

یافتههــای تحقیقاتــی اشــاره کردهانــد .ایــن تنــوع از وضعیــت
و شــرایط صنعــت و ه ـمکاری آن بــا دانشــگاه ،سیاس ـتهای
دولــت و رویکــرد و ظرفیتهــای متفــاوت دانشــگاهها و

اعضــای هیــات علمــی در رســانش و بهرهبــرداری تجــاری
از دســتاوردهای علمــی خــود حکایــت میکنــد .بیتردیــد،

چنیـن شـرکتهایی کـه محصـوالت و خدمـات تجـاری

پرشــماری ســازههای تاثیرگــذار و تفــاوت زمینههــا ســبب

دارایـی فکـری و بـا انگیـزهی کاربـردی کـردن دانـش جدیـد

دانشــگاهی در پیــش گرفتــه شــود .هــر چنــد در بســیاری از

را تولیـد و عرضـه میکننـد ،بـا آگاهـی از قاعـدهی حفاظـت
و بهرهبـرداری کامـل از دانـش موجـود ،بهرهبـرداری از

فرصتهـای بـازار ،سـودآوری ،تکمیـل پروژههـا ،رسـیدن
بـه اسـتقالل حرفـهای ،گریـز از دیوانسـاالری و خطرگریـزی

شـایع در محیـط علمـی و موفقیـت فـردی شـکل گرفتهانـد.

منبعهـای فـردی (شـامل دوسـتان و بسـتگان) ،سـرمایههای
خطرپذیـر ،بنیادهـای تحقیقاتـی بینالمللـی و اعتبـار رقابتی

بیشـترین سـهم را در تامیـن منبعهـای مالـی بـرای تاسـیس
ایـن کسـبوکار داشـتهاند .دشـواری بـرآورد دقیـق تقاضـا

بـرای تولیـد ،چالشهـای فنـی در تولید و توسـعهی محصول،

تامیـن مالـی ،اسـتقرار و تنظیـم روابـط بـا دانشـگاه مـادر،
تجاریسـازی و توزیـع (بازاریابـی) ،مدیریـت منبعهـای
انسـانی ،ثبـت اختـراع ،درگیـری میـان مالـکان ،تنظیـم
قراردادهـا و رعایـت قوانیـن و مقـررات از چالشهـای ایـن
کسـبوکارها برشـمرده شـدهاند.

میشــوند در هــر مــورد ،ســازوکار ویــژهای بــرای کارآفرینــی

بررســیها بــر ســازوکار شــرکتهای انشــعابی تاکیــد شــده
اســت ،امــا اجــرای ایــن ســازوکار نیازمنــد فراهــم بــودن

تــوان علمــی و فنــی ،تقاضــای مشــخص بــازار ،و قابلیــت
تجــاری و تــوان مدیریــت یــک کس ـبوکار اســت .در صورتــی

ایــن مولفههــا فراهــم نباشــند چنیــن ســازوکاری نمیتوانــد
اثربخــش واقــع شــود و الزم اســت ســازوکارهای دیگــری مــد

نظــر قــرار گیــرد.
روششناسی

ایـن تحقیـق از منظـر گـردآوری دادههـا از نـوع میدانـی ،از

منظـر امـکان و میـزان كنتـرل متغیرهـا از نـوع غیرآزمایشـی
و از لحـاظ هـدف ،كاربـردی بـه شـمار مـیرود .ایـن تحقیـق
بـا بهرهگیـری از دیدمـان آمیختـه (از نـوع اكتشـافی) ،الگـوی

توسـعهی ابـزار ،بـا تاكید بـر دیدمان كمـی (کرسـول و کالرک،

ابـرو و گرینویـچ ( ،)2013چارچوبـی را بـرای انـواع

 )2007در دو مرحلـهی کلـی ،شـامل چهـار دور بـه انجـام

از تحقیقـات دانشـگاهی شـامل دادن پروانـه ،راهانـدازی

در ایــن تحقیــق از روش دلفــی مبتنــی بــر کســب و پاالیــش

فعالیتهـای کارآفرینانـه تجـاری یـا غیرتجـاری برآمـده
شـرکتهای انشـعابی ،شـرکتهای مشـاورهای ،تحقیقـات
قـراردادی ،راهنماییهـا و توصیههـای غیررسـمی و

سـخنرانیهای عمومـی تدویـن نمودهانـد .لوندکویسـت

و میدلتـون ( ،)2013بـا بررسـی سـه مـورد از کارآفرینـی
دانشـگاهی در دانشـگاههای ایـاالت متحـده و سـوئد ،بـه

ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه تاسـیس شـرکتهای دانشـگاهی

میتوانـد بـا نقـش متخصصـان دانشـگاهی همسـاز شـود .در
ایـن بیـن ،مراکـز کارآفرینـی دانشـگاهی ،آزمایشـگاههای

رسـیده اسـت.

نظــر گروهــی از خبــرگان بهــره گرفتــه شــد .دلفــی کــه بــه

لحــاظ روششناســی جــزو فنــون پژوهــش توصیفــی از نــوع

پیمایشــی بــه شــمار میآیــد ،بــا هدفهــا و رویكردهــای
مختلــف از جملــه در آیندهپژوهــی انجــام میشــود (فیضــی و
ایراندوســت .)1392 ،در اینجــا دلفــی بــا هــدف شناســایی

شــیوهها و معیارهــای کارآفرینــی دانشــگاهی در آمــوزش

عالــی کشــاورزی بــه انجــام رســید .در ادامــه ،بررســی دلفــی
از فرآینــد تحلیــل سلســهمراتبی بــه عنــوان فــن متــدوال

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

7

سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...

در تصمیمگیریهــای چندمعیــاره (قدســیپور1385 ،؛

رسـید .ایـن پرسشـنامهها بـه صـورت حضـوری و بـا پسـت

چندجانبــه ســازوکارها برحســب معیارهــای مرتبــط و در

تكمیـل و گـردآوری شـدند .پرسشـنامه دور اول ،شـامل دو

نارســیمهان )1983 ،بــه منظــور فراهمشــدن امــکان ارزیابــی
عیــن حــال ،اولویتبنــدی ســازوکارها و معیارهــا بــا مقایســه

زوجــی آنهــا اســتفاده شــد.

الكترونیكـی همـراه بـا هماهنگیهـا و پیگیریهـای چندگانـه

پرسـش اساسـی زیـر بـود -1 :چـه شـیوههای بـرای کارآفرینی
دانشـگاهی در آمـوزش عالـی کشـاورزی مناسـب اسـت؟ -2

چنـد تن خبره از بین چند تن دانشـگاهی کـه دارای تجربه

انتخـاب ایـن شـیوهها میبایسـت بـر حسـب چـه معیارهایـی

انتخـاب شـدند .از مالكهـا و ویژگیهـای نمونههـای انتخابـی

پـس از دریافت پرسشـنامههای دور اول ،از تحلیل محتوا

و شـناخت از کارآفرینـی دانشـگاهی بودند به صـورت هدفمند
میتـوان بـه پیشـینه پژوهـش و انتشـارات (مقالـه و كتـاب)

در حـوزهی كارآفرینـی و تجاریسـازی تحقیقـات در حـوزه
آمـوزش عالـی كشـاورزی ،سـابقهی تجاریسـازی یافتههـای

تحقیقاتـی و کارآفرینـی دانشـگاهی (طـرح تحقیقاتـی خـارج
دانشـگاه ،داشـتن شـرکت دانشبنیـان و یـا کسـبوکار

تخصصـی ،ثبت اختـراع ،مشـاوره و تدریس خارج دانشـگاه)،

عهـدهدار بـودن مسـئولیتهای مدیریتـی مرتبـط در حـوزه

تجاریسـازی و کارآفرینـی (در قالـب مراکـز کارآفرینـی،
مراکـز رشـد ،پارکهـای علمـی و فنـاوری ،و دفترهـای انتقال

فنـاوری) اشـاره کرد .شـیوهی نمونهگیـری ،نظری بـود .بدین
منظـور در دانشـکدههای کشـاورزی دانشـگاههای مختلـف

زیـر مجموعـه وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری بـه طـور

مسـتقیم یـا بـه واسـطهی مدیـران حـوزهی امـور فنـاوری و

کارآفرینـی یـا یکـی از اعضـای هیـات علمـی همکار ،فهرسـتی

از مشـارکتکنندگان بالقـوه تنظیـم شـد.

صـورت پذیـرد؟

برای تحلیل پاسـخهای ارایه شـده بهره گرفته شـد و فهرسـتی
از شـیوهها 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 .پرسشـنامههای تكمیل شـده در این

مرحلـه مـورد تحلیـل و پاالیش قـرار گرفتند .بدیـن صورت كه
گویههایـی کـه همرایـی باالیـی را کسـب نکـرده بودنـد حـذف

شـدند یـا بـر حسـب نظـرات پاسـخگویان ،در هـم ادغـام و
بازنویسـی شدند.

در پایـان دور دوم ،پرسشـنامهای شـامل شـیوهها و

معیارهـای کارآفرینـی دانشـگاهی تدوین شـد و بـرای ارزیابی

نهایـی بـر پایـه طیـف لیکـرت در اختیـار پاسـخگویان (24

تـن) قـرار گرفـت .در تحلیـل پرسشـنامههای تكمیـل شـده،
گویههـای دارای میانگیـن كمتـر از  2/5و انحـراف معیـار بیش

از یـك از فهرسـت گویههـا حـذف شـدند .سـرانجام ،در پایـان

در نتیجـه ،فهرسـت اعضـای هیـات علمـی بـا تجربـه و

دور سـوم ،فهرسـت نهایـی شـیوهها و معیارهـای کارآفرینـی

شـدن و حـذف همپوشـانیها مشـتمل بـر  49تـن تدویـن شـد

بعـد اسـتفاده شـود .در دور پایانـی ،بـا اسـتفاده از فرآینـد

صاحبنظـر در زمینـه کارآفرینی دانشـگاهی پـس از یكپارچه
( .)N = 49سـپس بـه برقـراری تمـاس بـا آنـان اقـدام شـد در
ایـن بیـن ،پـس از برقـراری تمـاس و هماهنگـی بـا رایانامـه

یـا مراجعـه حضـوری 24 ،تـن از آنـان اعلام آمادگـی كردنـد
( )n=24و در نتیجـه ،بـه عنـوان نمونـه نهایـی در نظـر گرفتـه

شـدند 9 .تـن ،عـدم توانمنـدی نظـری بـرای ارزیابـی دقیق با
وجـود داشـتن تجربـهی عملـی 11 ،تـن نداشـتن وقـت بـرای

مشـارکت در همـه دورهـا و  5تـن هـر دو مـورد را دلیـل عـدم
مشـارکت خـود بیـان کردنـد.

بـه لحـاظ ابـزاری ،دور اول بـه شـیوهی مصاحبـه

(پرسشـنامه بـدون سـاختار) و دورهـای بعـدی بـا اسـتفاده
از پرسشـنامه (نیمهسـاختارمند و سـاختارمند) بـه انجـام
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دانشـگاهی تدویـن شـد تـا بـرای تهیـه پرسشـنامه مرحلـهی
تحلیـل سلسـلهمراتبی و نرمافـزار اکسـپرت چویس بـه تحلیل

و اولویتبنـدی سـازوکارهای كارآفرینـی دانشـگاهی در نظـام
آمـوزش عالی كشـاورزی بر حسـب معیارهای شناسـایی شـده

در دورهـای پیشـین پرداختـه خواهـد شـد.
یافتهها

 -دور اول :در جــدول  1بــا جمعبنــدی پاســخهای

مصاحبهشــوندگان 12 ،مــورد از ســازوکارهای کارآفرینــی
دانشــگاهی و  5مــورد از مالحظههــا و پیشبایســتههای

مرتبــط بــا ایــن ســازوکارها (معیارهــای ارزیابــی) ارایــه
شــد هاند.

شماره  ،38پاییز 1395

جدول -1فراوانی سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور اول دلفی ()n =24
ردیف سازوکار
 1انجام طرح تحقیقاتی خارج دانشگاه (قرارداد پژوهشی) توسط اعضای هیات علمی
 2آموزش و تدریس خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی
 3خدمات مشاورهای و مدیریتی خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی
 4ثبت اختراع برآمده از تحقیقات دانشگاهی و واگذاری امتیاز بهرهبرداری از آن
 5فروش حقوق مالکیت داراییهای فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهی
 6ارایه خدمات علمی (آزمایشگاهی ،برگزاری آزمون ،کارگاه آموزشی ،همایش علمی و غیره) توسط دانشگاه به جامعه
 7راهاندازی شرکتها و موسسههای علمی وابسته به دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
 8راهاندازی شرکتها و موسسههای علمی مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
 9راهاندازی شرکت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای ارایه خدمات علمی و فنی به جامعه و سرمایهگذاری مشترک با مشارکت
اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه
 10تولید و فروش محصوالت و کاالهای کشاورزی (زراعی ،دامی ،باغی و فراوردههای صنایع غذایی) توسط دانشگاه
 11تولید و فروش محصوالت علمی  -آموزشی (جزوه ،نشریه ،کتاب ،لوح فشرده ،بستههای آموزشی و غیره)
ت راهبردی دانشگاه در پروژههای کالن در قالب قطبهای علمی ،هستههای پژوهشی و کانون هماهنگی دانش و صنعت
 12مشارک 

فراوانی

درصد

21
16
9
11
10
7
14
8
4

87/5
66/7
37/5
46
42
29
58
33
17

6
3
5

25
12/5
21

جدول -2فراوانی معیارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور اول دلفی ()n =24
معیارها
برخورداری از ماهیت کارآفرینانه (بهرهبرداری تجاری از علم با رویکردی کارآفرینانه)
متناسب بودن با رویکرد و توان حرفهای اعضای هیات علمی کشاورزی
متناسب بودن با ظرفیت و امکانات دانشگاه
وجود تقاضا و بازار در بخش کشاورزی
مقرون به صرفه بودن با توجه به هزینهها و سرمایهگذاریهای صورت گرفته
برخورداری از ماهیت کارآفرینانه (بهرهبرداری تجاری از علم با رویکردی کارآفرینانه)

فراوانی

درصد

2
20
21
18
15
2

8
83
87/5
75
62/5
8

هـدف دور دوم ،رسـیدن بـه همرایـی شـرکتکنندگان

واگـذاری امتیاز بهرهبـرداری از آن و راهاندازی شـرکت تعاونی

در اختیـار پاسـخگویان قـرار گرفـت تـا موافقـت یـا مخالفـت

بـه جامعـه و سـرمایهگذاری مشـترک بـا مشـارکت اعضـای

بـود .بدیـن منظـور ،مجموعـه ی گویههـای برآمـده از دور اول

خـود را بـا دلیـل در مـورد سـازوکارها و معیارهـای کارآفرینـی

دانشـگاهی توسـط دانشـگاه برای ارایـه خدمات علمـی و فنی

هیـات علمـی ،دانشـجویان و کارمنـدان دانشـگاه موافقـت

دانشـگاهی اعلام کننـد .صاحبنظـران ،سـطح توافـق 80

قطعـی پاسـخگویان را کسـب نمودنـد (جـدول  .)3در دیگـر

(دانهـام .)1996 ،در ایـن بیـن ،تنهـا گزینههـای ،انجـام طرح

بـه تلفیـق گزینههـای همپوشـان و بازنویسـی آنهـا بر اسـاس

درصـد بـه بـاال را بـرای رسـیدن بـه اجمـاع تعییـن کـرده انـد
تحقیقاتـی خارج دانشـگاه (قرارداد پژوهشـی) توسـط اعضای

هیـات علمـی ،ثبت اختـراع برآمـده از تحقیقات دانشـگاهی و

موردهـا ،بـر پایـه نظرهـای دریافتـی از پاسـخگویان ،نسـبت
پیشـنهادهای پاسـخگویان در قالـب پنـج گزینه بـرای ارزیابی
در دور سـوم اقـدام شـد.

جدول -3همرایی خبرگان درباره ی سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور دوم دلفی ()n =23
ردیف سازوکار
1
2
3
4
5
6

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 مالکیت داراییهای فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهی
ثبت اختراع برآمده از تحقیقات دانشگاهی و واگذاری امتیاز بهرهبرداری آن
ارایه خدمات علمی (آزمایشگاهی ،برگزاری آزمون ،کارگاه آموزشی ،همایش علمی و غیره) توسط دانشگاه به جامعه

فراوانی

درصد

23
15
8
9
23
6

100
65
35
39
100
26
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ادامه جدول3
ردیف سازوکار

فراوانی

درصد

13
7
23

56/5
30/5
100

5
2
3

22
9
13

 7راهاندازی شرکتها و موسسههای علمی وابسته به دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
 8راهاندازی شرکتها و موسسههای علمی مستقل از دانشگاه توسط اعضای هیات علمی برای ارایه خدمات آموزشی و تحقیقاتی
 9راهاندازی شرکت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای ارایه خدمات علمی و فنی به جامعه و سرمایهگذاری مشترک با مشارکت اعضای
هیات علمی ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه
 10تولید و فروش محصوالت و کاالهای کشاورزی (زراعی ،دامی ،باغی و فراوردههای صنایع غذایی) توسط دانشگاه
 11تولید و فروش محصوالت علمی  -آموزشی (جزوه ،نشریه ،کتاب ،لوح فشرده ،بستههای آموزشی و غیره)
ت راهبردی دانشگاه در پروژههای کالن در قالب قطبهای علمی ،هستههای پژوهشی و کانون هماهنگی دانش و صنعت
 12مشارک 

جدول -4همرایی خبرگان درباره ی معیارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور دوم دلفی ()n =23
معیارها
برخورداری از ماهیت کارآفرینانه (بهرهبرداری تجاری از علم با رویکردی کارآفرینانه)
متناسب بودن با رویکرد و توان حرفهای اعضای هیات علمی کشاورزی
متناسب بودن با ظرفیت و امکانات دانشگاه
وجود تقاضا و بازار در بخش کشاورزی
مقرون به صرفه بودن با توجه به هزینهها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز

فراوانی

درصد

3
19
20
18
19

13
83
87
78
83

برخلاف سـازوکارها ،هیـچ یـک از معیارهـا نتوانسـتهاند

انشـعابی دانشبنیـان توسـط اعضـای هیـات علمـی بـرای

بیشـتر پاسـخگویان ( 78درصـد) بـا معیـار برخـورداری از

میانگیـن باالتریـن رتبه و ارایه خدمات آموزشـی و مشـاورهای

موافقـت اکثریـت پاسـخگویان را کسـب کننـد .در ایـن بیـن،

ماهیـت کارآفرینانـه ،بـه دلیـل مبهـم و روشـن نبودن پرسـش
مخالفـت نمودهانـد .در مـورد سـایر معیارهـا نیـز پیشـنهاد
شـده اسـت تـا بـا در نظـر گرفتـن نظـر خبـرگان ،بازنویسـی

صـورت گیـرد تـا معیارهـا از حالـت کلی خـارج شـوند .بهواقع،
برخلاف گزینههـا کـه پاسـخگویان بـا رویکـرد انقباضـی

مبتنـی بـر ادغـام گزینههـا اتخـاذ نمودنـد ،در مـورد معیارهـا،
رویکـردی انبسـاطی مبنـی بـر جداسـازی آنهـا دنبـال شـد و

بـر پایـهی دیدگاههـای پاسـخگویان بـه بازنویسـی معیارهـا به
هشـت معیـار بـه عنـوان مبنایـی بـرای ارزیابـی در دور سـوم
اقـدام شـد (جـدول .)4

از بیـن پنـج گزینـه ی مطـرح شـده بـرای کارآفرینـی

دانشـگاهی کشـاورزی در دور سـوم ،راهانـدازی شـرکتهای

تجاریسـازی تحقیقـات و ارایـه خدمـات علمـی بـه لحـاظ
خـارج دانشـگاه توسـط اعضـای هیـات علمـی توسـط اعضـای
هیـات علمـی پایینتریـن رتبـه را کسـب کـرده اسـت .البتـه
همـهی گزینههـا میانگیـن بـاالی سـه و انحـراف معیـار کمتـر

از یـک را کسـب کردهانـد کـه بـرای ارزیابـی در مرحلـه بعـد
مناسـب بودنـد.

باالتریـن ضریـب تغییـرات و در نتیجـه کمتریـن میـزان

همنظـری بـرای سـازوکار ،راهانـدازی شـرکتهای انشـعابی
دانشبنیـان توسـط اعضـای هیات علمـی برای تجاریسـازی

تحقیقـات و ارایـه خدمـات علمـی ،و کمترین ضریـب تغییرات

و در نتیجـه باالتریـن همنظـری در مـورد سـازوکار ،ارایـه
خدمات آموزشـی و مشـاورهای خارج دانشـگاه توسـط اعضای

هیـات علمـی ،شـکل گرفتـه اسـت (جـدول .)5

جدول -5سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور سوم دلفی ()n =22
ساز وکار
ارایه خدمات آموزشی و مشاورهای خارج دانشگاه توسط اعضای هیات علمی

3/67

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

4/05

واگذاری یا فروش امتیاز اختراعهای ثبت شده

راهاندازی شرکتهای انشعابی دانشبنیان توسط اعضای هیات علمی برای تجاریسازی تحقیقات و ارایه خدمات علمی

راهاندازی شرکت تعاونی دانشگاهی توسط دانشگاه برای سرمایهگذاری و عرضه مشترک خدمات علمی و فنی

10

میانگین

فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

انحراف معیار

ضریب تغییرات

0/53

14/5

0/61

15/1

3/95

0/77

4/19

0/98

3/73

0/84

19/5
23/4
22/5

شماره  ،38پاییز 1395

جدول -6معیارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی در دور سوم دلفی ()n =22
معیار

میانگین انحراف معیار ضریب تغییرات

برخورداری از ماهیت کارآفرینانه با بهرهبرداری تجاری از دارایی فکری و دانش و فناوری دانشگاهی همراه با پذیرش خطر (مناسبت کارآفرینانه) 2/31
ی حرفهای اعضای هیات علمی کشاورزی (امکانپذیری حرفهای)
مناسب بودن با رویکرد و توانمند 
4/22
تناسب با قوانین و مقررات و رویههای اداری مرسوم در دانشگاه (امکانپذیری نهادی)
3/91
وجود تقاضا و ظرفیت جذب محصوالت و خدمات عرضه شده در بخش کشاورزی (امکانپذیری بازاری)
3/78
وجود امکانات ،منابع و تسهیالت علمی و پژوهشی مورد نیاز در دانشگاه (امکانپذیری زیرساختی)
3/85
ی مورد نیاز (پیشبرد توسعه دانشگاهی)
کارایی برای دانشگاه با توجه به هزینهها و سرمایهگذار 
4/08
سودمندی و مطلوبیت بالقوه برای اعضای هیات علمی (پیشبرد توسعه هیات علمی)
4/27
اثربخشی برای توسعه بخش کشاورزی (پیشبرد توسعه کشاورزی)
3/80

58/4
8/8
20
13
16/7
22/3
17/6
14/2

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

از بین معیارها ،تنها ،برخورداری از ماهیت کارآفرینانه

باقیمانده ،سودمندی و مطلوبیت بالقوه برای اعضای هیات

دانشگاهی همراه با پذیرش خطر (مناسبت کارآفرینانه)،

باالترین رتبه و وجود تقاضا و ظرفیت جذب محصوالت و

با بهرهبرداری تجاری از دارایی فکری و دانش و فناوری
شرایط الزم را برای ارزیابی در مرحله بعد کسب نکرده و

به دلیل میانگین زیر  2/5و انحراف معیار بیش از یک از

مجموعه معیارهای مورد نظر حذف شد .این معیار به میزان

قابل مالحظهای باالترین ضریب تغییر ( )58/4را در بین

علمی (پیشبرد توسعه هیات علمی) به لحاظ میانگین،

خدمات عرضه شده در بخش کشاورزی (امکانپذیری بازاری)
پایینترین رتبه را دارا میباشد (جدول .)6

در فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی ،ابتـدا درخـت

سلسـلهمراتبی بـر پایـه یافتههـای دور پیشـین تدویـن شـد

همچنیـنهمچنین
زوجی ومعیارها و
سـپس.)1
.)1نگارهی
بتدا (نـگارهیشد (
کمترین در ا
دهندهمراتبی:
سلسله
مجموعهچهارم؛
 دورمقایسهمعیارهـا
سپسزوجـی
مقایسـه
اجماع
تحلیلنشان
فرایندکرده که
معیارها کسب
گرفتند.گرفت.
صـورت صورت
معیارهامعیارها
تفکیـکتفکیک
گزینهها به
تدوین مقایسـهمقایسه
زوجیهـا بـه
زوجـی گزینه
معیارهای
دوربین
است .در
درباره براینپایهمعیار
نظر
پیشین
یافتههای
پاسخگویانمراتبی
درخت سلسله
هدف

هااتعلمی 

پاششردتوسعه

دانشگاه 

پاششردتوسعه

کشاورزی

حرفهای


امکانپذیری


بازاری

امکانپذیری


زیرساختی

امکانپذیری


نهادی-اداری

امکانپذیری


پاششردتوسعه

مشاورهایخارجدانشگاه

توسطاعضایهااتعلمی

راهاندازیشرکتتعاونی

دانشبناانتوسطهااتعلمی

دانشگاهیتوسطدانشگاهبرای

برایتجاریسازیتحقاقاتو


سرمایهگذاریوعرضهمشترک


ارایهخدماتعلمی

خدماتعلمیوفنی

گزیدار

گزیدار

انجامطرر تحقاقراتیخرارج
دانشررگاهراررراردادپیوهشرری 
توسطاعضایهااتعلمی 

ارایهخدماتآموزشیو

واگذاری یافررو امتاراز
اختراعرررات شرررتشرررده
دانشگاهی 

اندازیشرکتهایانشعابی

راه

معیار

معاار

اولویتبندیسازوکارهایکارآفرینیدانشگاهیدرکشاورزی


هدف

نگارهی  – 1نمودار درخت تحلیل سلسلهمراتبی اولویتبندی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی در کشاورزی

نگاره  -1درخت تحلیل سلسلهمراتبی اولویتبندی سازوکارهای كارآفرینی دانشگاهی کشاورزی
جـدول  ،7نتیجـهی محاسـبهی اهمیـت نسـبی معیارهـا

معیارها
جدول  ،4نتیجهی محاسبهی اهمیت نسبی
نسـبت بـه یکدیگـر و گزینههـا بـر پایـهی معیارهـای مـورد
مورد
معیارهای
پایهی
گزینهها
یکدیگر و
نسبت به
نسـبی
سـتون وزن
توجـهبر بـه
دهـد .بـا
نشـان می
مقایسـه را
مقایسه را نشان میدهد .با توجه به ستون وزن نسبی
معیارها مشاهده میشود که معیار امکانپذیری
بازاری ،با وزن نسبی  ،0/414بیشترین اهمیت را
برای ارزیابی شیوههای کارآفرینی دانشگاهی در
بخش کشاورزی دارد .پس از آن معیار پیشبرد
توسعه کشاورزی ،با وزن نسبی  ،0/440قرار دارد.

 ،0/064باالترین رتبه و تاسیس شرکتهای
امکان
وزنمعیـار
شـود کـه
دانش می
معیارهـا مشـاهده
بـازاری ،رتبه را
پذیـریکمترین
،0/080
نسبی
بنیان با
را بـرای
اهمیـت
دارا،0/412
بـا وزن نسـبی
ارزیابـی -اداری،
پذیری نهادی
امکان
تریـنمعیار
شنظر
هستند.بی از
شـیوههای کارآفرینـی دانشـگاهی در کشـاورزی دارد .پـس از
وزن نسبی
تاسیس شرکت تعاونی دانشگاهی ،با
 ،0/404رتبه نخست را دارند و در آخر نیز ،دو شیوه
تاسیس شرکتهای دانشبنیان ،با وزن نسبی
 ،11با وزن
مشاورهای
آموزشی
نامه ،0و ارای
/090
کشاورزی
خدماتآموزش
پژوهشهمدیریت
فصل
نسبی  ،0/068قرار دارند .از نظر معیار پیشبرد
توسعه دانشگاه ،انجام طرح تحقیقاتی بروندانشگاهی،

سازو کارها و معیارهای کارآفرینی...

آن معیار پیشـبرد توسـعه ی کشـاورزی ،با وزن نسـبی ،0/240

نسـبی  ،0/402رتبـه نخسـت را دارنـد و در آخـر نیـز ،دو شـیوه

میانگیـن وزن نسـبی  ،0/027پایینترین رتبـه را دارد .از منظر

ارایـه ی خدمـات آموزشـی مشـاورهای ،بـا وزن نسـبی ،0/068

مطـرح شـده ،ارایـه ی خدمـات مشـاورهای ،بـا وزن نسـبی

بروندانشـگاهی ،بـا وزن نسـبی  ،0/399باالتریـن رتبـه و ارایه

بـا وزن نسـبی  ،0/049پایینتریـن رتبـه را کسـب کـرده انـد.

دارا هسـتند .از نظـر معیـار پیشـبرد توسـعه ی هیـات علمـی،

قـرار دارد .معیـار پیشـبرد توسـعه ی اعضـای هیـات علمـی بـا

معیـار امکانپذیـری حرفـهای ،از بیـن شـیوههای پنجگانـه
 ،0/417باالتریـن رتبـه و تاسـیس شـرکتهای دانشبنیـان
از منظـر معیـار امکانپذیـری بـازاری ،تاسـیس شـرکتهای

تاسـیس شـرکتهای دانشبنیـان ،بـا وزن نسـبی  ،0/093و

قرار دارند .پیشـبرد توسـعه ی دانشـگاه ،انجام طرح تحقیقاتی

خدمـات مشـاورهای ،بـا وزن نسـبی  ،0/062کمتریـن رتبـه را
انجـام طرح تحقیقاتی بروندانشـگاهی ،با وزن نسـبی ،0/362

دانشبنیـان ،بـا وزن نسـبی  ،0/417باالتریـن رتبـه و ارایـه

اهمیت باالتری داشـتند و تاسـیس شـرکت تعاونی دانشگاهی،

را بدسـت آوردهانـد .از نظـر معیـار امکانپذیـری زیرسـاختی،

معیـار پیشـبرد توسـعه ی کشـاورزی ،تاسـیس شـرکتهای

باالترین رتبه و تاسـیس شـرکتهای دانشبنیان با وزن نسـبی

دانشـگاهی ،بـا وزن نسـبی  ،0/306باالتریـن رتبـه را دارنـد و

خدمـات مشـاورهای ،بـا وزن نسـبی  ،0/073پایینتریـن رتبـه
انجـام طرح تحقیقاتی بروندانشـگاهی ،با وزن نسـبی ،0/362

 ،0/083کمتریـن رتبـه را دارا هسـتند .معیـار امکانپذیـری

نهـادی -اداری ،تاسـیس شـرکت تعاونـی دانشـگاهی ،بـا وزن

بـا وزن نسـبی  ،0/061کمتریـن اهمیـت را داشـت .از نظـر
دانشبنیـان ،بـا وزن نسـبی  ،0/303و تاسـیس شـرکت تعاونی

ارایه ی خدمات مشـاورهای ،با وزن نسـبی  ،0/087پایینترین

رتبـه را کسـب کـرده اسـت.

جدول -7اهمیت نسبی گزینهها به تفکیک معیارهای کارآفرینی دانشگاهی کشاورزی
گزینه ها
معیارها
امکانپذیری نهادی-اداری
امکانپذیری زیرساختی
امکانپذیری بازاری
امکانپذیری حرفهای
پیشبرد توسعه کشاورزی
پیشبرد توسعه دانشگاه
پیشبرد توسعه هیات علمی

نرخ
ناسازگاری

وزن
معیارها

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

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

راهاندازی شرکت راهاندازی شرکت
انشعابی
تعاونی
وزن رتبه
0/402
0/097
0/202
0/092
0/306
0/328
0/061

1
5
4
6
3
2
7

وزن رتبه
0/06
0/07
0/08
0/06
0/03
0/05
0/07

5
6
1
7
2
4
3

واگذاری یا فروش
امتیاز
وزن رتبه
0/281
0/34
0/252
0/159
0/179
0/107
0/091

2
1
3
5
4
6
7

ارایه خدمات
آموزشی
وزن رتبه
0/068
0/118
0/073
0/417
0/087
0/062
0/329

6
3
5
1
4
7
2

انجام طرح
تحقیقاتی
وزن رتبه
0/156
0/326
0/099
0/283
0/125
0/399
0/362

5
3
7
4
6
1
2

در نهایـت بـا تلفیـق وزنهـا ،پنـج سـازوکار کارآفرینـی

دانشـگاهی از منظـر همـهی هفـت معیـار بـه صـورت یکجـا

رتبهبنـدی شـدند .بـر ایـن پایـه  ،تاسـیس شـرکتهای
دانشبنیـان بـا وزن نسـبی  0/264باالتریـن رتبـه را احـراز

کـرده اسـت .پس از آن ،تاسـیس شـرکت تعاونی دانشـگاهی،

بـا وزن نسـبی  ،0/242و واگـذاری یا فروش امتیـاز اختراعات،
بـا وزن نسـبی  0/213در رتبههـای دوم و سـوم و انجـام طـرح

تحقیقاتـی بروندانشـگاهی بـا وزن نسـبی  0/182در رتبـه

چهـارم قـرار دارد .سـرانجام ،ارایـه خدمـات مشـاورهای ،بـا
وزن نسـبی  ،0/099رتبـه آخـر را کسـب کـرده اسـت.
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نگاره -2اولویت نسبی سازوکارهای کارآفرینی دانشگاهی
کشاورزی بر پایه ی همه معیارها (نرخ ناسازگاری)0/07 :

شماره  ،38پاییز 1395

نـرخ ناسـازگاری ماتریسهـای تلفیـق شـدهی گروهـی

نهـادی ،امکانپذیـری حرفـهای ،و پیشـبرد توسـعه ی هیـات

هـم ،کمتـر از  0/1بهدسـت آمـد .از ایـنرو ،سـازگاری شـایان

چندگانـه و عاملهـای پرشـمار تاثیرگـذار بـر شـیوه کارآفرینی

مقایسـات زوجـی بـرای تک تـک معیارهـا و همـهی معیارها با

پذیرشـی وجـود دارد و اعتبـار پاسـخها تأییـد مـی شـود.
بحث و نتیجه گیری

علمـی اسـت .ایـن معیارهـا نشـاندهنده ی مالحظههـای

دانشـگاهی هسـتند .این معیارها به لحاظ ماهیت و مضمون،

در دو گـروه امکانپذیـری (زیرسـاختی ،بـازاری ،حرفـهای
و نهـادی) و ثمربخشـی (بـرای توسـعه کشـاورزی ،توسـعه ی

بـا توجه به یافتههای ایـن پژوهش ،سـازوکارهای مختلفی

دانشـگاهی و توسـعه ی هیـات علمـی) قابـل تقسـیمبندی

دانشبنیـان توسـط اعضـای هیات علمـی برای تجاریسـازی

امکانات ،منبعها ،و سـاختار موجود همسـازی داشـته باشـند

بـه ترتیـب اهمیـت ،شـامل :راهانـدازی شـرکتهای انشـعابی
تحقیقـات و ارایـه خدمـات علمـی؛ راهانـدازی شـرکت تعاونی
دانشـگاهی توسـط دانشـگاه بـرای سـرمایهگذاری و عرضـه

مشـترک خدمـات علمـی و فنـی؛ واگـذاری یـا فـروش امتیـاز
اختـراع ثبـت شـده؛ انجـام طـرح تحقیقاتـی خـارج دانشـگاه
(قـرارداد پژوهشـی) توسـط اعضـای هیـات علمـی؛ و ارایـه

خدمـات آموزشـی و مشـاورهای خـارج دانشـگاه توسـط
اعضـای هیـات علمی بـرای کارآفرینـی دانشـگاهی در آموزش

عالـی کشـاورزی وجـود دارد .پیـش از ایـن برخـی از ایـن

سـازوکارها توسـط محققـان دیگـر ،از جملـه (ذوالفقـاری و
همـکاران1390 ،؛ گریمالـدی و همـکاران2011 ،؛ ابـرو و
گرینویـچ )2013،نیـز مورد توجه قـرار گرفتهاند .بـه طور کلی،

کارآفرینی دانشـگاهی در داخل کشـور بیشـتر با سـازوکارهای
شـرکتهای انشـعابی ،پروانهدهـی و پژوهشهـای قـراردادی

شـناخته شـده اسـت.

هسـتند .شـیوههای کارآفرینـی دانشـگاهی هـم میبایسـت با
و بـه عبارتـی ،واقعگرایانه و هم دارای سـودمندی و اثربخشـی

الزم بـرای بازیابـی هزینههـا و نیـز تحقـق هدفهـا و انتظارهـا
برخـوردار باشـند .بـر ایـن پایـه ،بـرای گسـترش کارآفرینـی

دانشـگاهی در عرصـه آمـوزش عالـی کشـاورزی راهکارهـای

زیـر پیشـنهاد میشـوند:

 -ارتقـای امکانپذیـری نهـادی کارآفرینـی دانشـگاهی از

راه تدویـن راهبـرد کارآفرینـی دانشـگاهی در موسسـههای

آمـوزش عالـی کشـاورزی ،الـزام قانونـی ارایـه توجیه مـدون و

مسـتدل در زمینـهی امـكان تجاریسـازی یافتههـا و ارزش
كارآفرینـی بـرای طرحهای پژوهشـی بـه عنوان معیـاری برای
ارزیابـی ،تصویـب و تامیـن اعتبـار و تدویـن و ابلاغ و اجـرای
شـیوهنامهها ،آییننامههـا و رویههـای اداری معیـن بـه

تفکیـک گزینههـای شناسـایی شـده در ایـن تحقیـق؛

 -باالبردن امکانپذیری زیرسـاختی کارآفرینی دانشـگاهی

افـزون بـر گوناگونـی سـازوکارهای شناسـایی شـده کـه

از راه سـاماندهی و تقویـت بانك ایدههـای فناورآنه یا نوآورانه

بـه شـیوهی ارایـه ی خدمـات آموزشـی و مشـاورهای خـارج

ثبـت ،ارزیابـی و پاالیـش ،طرحریزی ،پـرورش و پیادهسـازی

مقولـه تجاریسـازی نـرم (طباطباییـان و همـکاران)1387،
دانشـگاه را نیـز در بـردارد ،دسـتآورد ایـن تحقیـق نسـبت بـه

تحقیقـات پیشـین ،تعریـف سـازوکارها در شـرایط و زمینـه
آمـوزش عالـی کشـاورزی اسـت .در ایـن تحقیـق افـزون بـر

شناسـایی سـازوکارهای کارآفرینـی دانشـگاهی بـه تحلیـل
و اولویتبنـدی آنهـا بـا در نظرگرفتـن معیارهـای چندگانـه
اقـدام شـده اسـت .یافتههـای ایـن تحقیـق نشـاندهندهی

آننـد کـه گزینـش هـر سـازوکار توسـط اعضـای هیـات علمـی
یـا مدیـران دانشـگاهی بـه عنـوان یـک فرآینـد چندمعیـاره

نیازمنـد در نظـر گرفتـن معیارهایـی ماننـد امکانپذیـری
بـازاری ،پیشـبرد توسـعه ی کشـاورزی ،پیشـبرد توسـعه

ی دانشـگاهی ،امکانپذیـری زیرسـاختی ،امکانپذیـری

بـا ظرفیـت كارآفرینـی در سـطح دانشـگاه بـرای گـردآوری،

ایدههـای مناسـب در قالـب طرحهـای تحقیقاتـی كارآفریـن
(ثبـت اختـراع و طرحهـای تحقیقاتـی مشـترک) ،برگـزاری

جشـنوارههای فناوریهـای كارآفرینانـه بـه منظـور معرفـی
و ارجنهـی بـه فنـاوران كارآفریـن و ترویـج اهمیـت كارآفرینـی

فناورانـه در سـطح كشـور بـا همـكاری نهادهـای فرهنگـی و
رسـانهها و تقویـت مراكـز رشـد و پاركهـای علـم و فنـاوری و

ترغیـب اعضای هیات علمی کشـاورزی برای مشـارکت در این

سـازوکارها بهویـژه بـرای راهانـدازی شـرکتهای دانشبنیان؛
 -باالبـردن امکانپذیری حرفهای کارآفرینی دانشـگاهی از

راه ترغیـب اعضـای هیـات علمـی کشـاورزی به تجاریسـازی
اختراعهـای ثبـت شـده بـا واگـذاری امتیـاز یـا فـروش حـق
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بهرهبـرداری از آن و بسـنده نکـردن بـه ثبـت اختـراع صـرف و

و نیـز رتبهبنـدی دانشـگاهها و مرکزهـای آمـوزش عالـی (بیـن

نمایشـگاه دسـتاوردهای کارآفرینـی و فنـاوری و فنبازارهـا

رشـتهها ،گروههـای آموزشـی و دانشـکدههای مختلـف).

تشـویق اعضـای هیـات علمـی کشـاورزی بـرای مشـارکت در
بسـان مجرایـی بـرای تجاریسـازی نهادمنـد فناوریهـای

كارآفرینانـه و بسـتری بـرای مبادلـه فنـاوری و در نظـر
گرفتـن معافیتهـای مالیاتـی و کاهـش حـق باالسـری بـرای

فعالیتهـای کارآفرینـی و تخصیـص گرنـت کارآفرینـی بـه
اعضـای هیـات علمـی همـراه بـا سـرمایهگذاری مسـتمر بـرای

ارتقـای زیرسـاختهای تحقیقاتـی و فنـاوری دانشـگاه؛

 -تدویـن و بهرهگیـری از نشـانگرهای مناسـب بـرای

ارزیابـی و مقایسـه شـیوههای مختلـف کارآفرینـی دانشـگاهی

دانشـگاهی در سـطح کشـور) و هـم درون دانشـگاهی (بیـن

در همیـن زمینـه ،بـرای تشـویق کارآفرینـی دانشـگاهی،
پررنگتـر کـردن نشـانگرهای مربوطـه در آییننامـه ارتقـای

هیـات علمـی در قالب یـک بند جداگانه و اعطای وزن مناسـب
بـه نشـانگرهای گنجانده شـده ،انتخـاب ،معرفی و الگوسـازی

و پاداشدهـی مناسـب و ضابطهمنـد هیـات علمـی کارآفریـن
بـر پایـه ارزش کارآفرینانـه فعالیتهـا (شـدت کارآفرینـی) بـه

تفکیـک شـیوههای مختلـف شناسـایی شـده بایسـتی بیش از
پیـش مـورد توجـه قـرار گیـرد.
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Abstract
For the most of higher agricultural education institutions, successfully engaging in academic entrepreneurship 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 academic 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 academic 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 entrepreneurship 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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