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 مقدمه 
و  يكشاورز يبخشياز نظام نوآور قسمتي يكشاورز يسسات آموزش عالؤها و مدانشگاه
مختلف و از رهگذر  يهاوهیبه ش كه (Morriss et al., 2006, p. 26) هستند ينوآور ينظام مل

 ،(كارآفرينانه يكشاورز يآموزش )آموزش عال همانند ،ايافزايانه و پیوستهكاركردهاي هم
)كارآفريني فناورانه  يفناوري در بخش كشاورز ةافزايي و توسعپژوهش با رويکرد دانش

كارآفريني از مجراي خدمات اجتماعي  ةترويج و تسهیل توسعافزايي دانش(، مبتني بر ارزش
 انیبندانش ةتوسعدانشگاهي( به تحقق  ةكارآفرينانرساني )برون يدانشگاهي در بخش كشاورز

 يتجل يكشاورز بخش در يدانشگاه ينيكارآفر ن،یب نيكنند. در ايم كمک يكشاورز بخش
 يدر راستا يدانش و فناور ةتوسع و دیتول قيطر از يكشاورز يعال آموزش مشاركت

 است. يوكار در بخش كشاورزكسب ةو توسع ينيكارآفر
كه  يابه گونه و كامل طور به يدانشگاه ينيكارآفر يها و نشانگرهادر حال حاضر، شاخص

 يعال آموزش طيشرا با متناسب يدانشگاه ينيها و مراحل كارآفرتیانواع فعال ۀدهندنشان
 ةنانيكارآفر اقدامات يابیارزش و شيپا نشانگرها نيا بدون. است نشده فيتعر باشد يكشاورز
اقدامات را  نيتوان ايو نم ستیممکن ن يمختلف آموزش يآن در واحدها يابيو روند يدانشگاه

رو،  نياز ا ؛دكر قیارتقا( تلف ةنامنيی)آ يعلمتئیه ياعضا ياو حرفه يشغل يارتقا ةبرنامدر 
 زین ها دانشگاه و ستندیها برخوردار نتیفعال نيپرداختن به ا يالزم برا زۀیانگاز  يعلمتئیه ياعضا

 و تحقیقات علوم، وزارت اين بر افزون ؛اندبهرهيها بتیفعال نياز ا تيحما يالزم برا ياز مبنا
 و دانشگاهي كارآفريني شاخص لحاظ به ها دانشگاه مقايسة به قادر باالدستي هاي ارگان و فناوري

تحقیق در همین  نيا .نیستند دانشگاهي كارآفريني توسعة حسب بر كشور عالي آموزش بندي پهنه
به  يعلمي كشاورزتئاعضاي هی يدانشگاه ينيكارآفر ينشانگرها ييراستا و با هدف شناسا

 انجام رسیده است. 

 

 ینظر یمبان
 دانش جیبس سازوكار و ياقتصاد نظام و يعلم نظام نیب وندیپ جاديا عامل يدانشگاه ينيكارآفر

كارآفريني دانشگاهي از (. Ropke, 2006, p.34) است انیبن دانش اقتصاد و توسعه تحقق يبرا
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يند كارآفريني توسط فعاالن اكردن فرهاي نوين تحقیقات كارآفريني و به مفهوم طيحوزه 
 (. 37ص ،3131)يدالهي فارسي و همکاران،  دانشگاهي است

هاي انشعابي  در بسیاري از مطالعات كارآفريني دانشگاهي همتراز با تشکیل شركت چندهر
وكارهاي زايشي( معرفي شده است و با اينکه چنین  مبتني بر فناوري و وابسته به دانشگاه )كسب

هاي  برداري از دارايي دهي يا اعطاي مجوز و امتیاز بهره مقايسه با لیسانس در -سازوكاري 

 به -سازي و كارآفريني دانشگاهي  ترين گزينه براي تجاري و ساده ترين كوتاه شکلفکري به 
 شاخصي خود نوع در عیار،تمام كارآفرينانةفعالیت  يک هاي مؤلفه تمامي يکپارچةدلیل شمول 

 هاي فعالیت نوع ترين كارآفرينانه و ترين پیچیده عبارتي به و دانشگاهي كارآفريني از برجسته
 دانشگاهي كارآفريني براي نیز ديگري سازوكارهاي شود، مي محسوب دانشگاهي كارآفريني

همین خصوص، كالرك در رد اين  در(. 53 ص ،3177 حسیني، حاجي و)فکور  است مرسوم
، "است 3دانشگاه بودنتر كارآفرينانه دهندۀ نشانهاي زايشي بیشتر  دايرشدن شركت"پنداره كه 

 طريق)از  سازي تجاري با همتراز نبايد ها دانشگاه در گرايي كارآفريني كه استكرده  تأكید
 .(Clark, 2004, pp. 355-370) شود پنداشته( زايشي هاي شركت يا انشعابي وكارهاي كسب

 نوع هشت ( Klofsten and Jones-Evans, 2000, pp. 299–309) ايوانز -جونز و كلوفستن
 تحقیقاتي، قراردادهاي انعقاد دهي، مشاوره: اند برشمرده را دانشگاهي كارآفريني از مشخص

 /اختراع ثبت آزمون، انجام دانشگاه، از بیرون در تدريس مقیاس،بزرگ علمي هاي پروژه
 با شدهمنعقد بیروني قرارداد میزان برحسب كه فروش و زايشي هاي فعالیت دهي، لیسانس
 يسازوكار دانشگاهي كارآفريني همکاران و كريسمن باور به. شوند مي متمايز هم از صنعت

 گونههر ايجاد از عبارتو  استانتقال فناوري در جريان تعامل دانشگاه و صنعت  براي مؤثر
 دانشگاه عامالن يا كنشگران از يکهر سوي از خطرپذير گذاري سرمايه بر مبتني وكار كسب
 (. Chrisman et al., 1995, pp. 267–281)است 

سبب شده است تا  ينظام دانشگاه ةتوسع در يدانشگاه ينيو كارآفر يسازيتجار تیاهم
 محل از ايكاركنان  يعلم يهاتیمرتبط به شکل درآمد از محل فعال يها و نشانگرهاشاخص

 درآمد كل به هامشاوره و قراردادها از حاصل درآمد نسبت ،يصنعت يهاپروژه در مشاركت

                                                 
1  . More entrepreneurial university 
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 به صنعت با ارتباط و كارآفرينى هاىپروژه در كنندهشركتدانشجويان  تعداد دانشگاه، نسبت 

 يدانشگاه يبندرتبه يهااشتقاقى در نظام هاىشركت و رشد مراكز دانشجويان، تعداد كل
 (. 73 ص ،3132 ،يو صفر يگنجانده شود )نورمحمد

كه تغییرات يک متغیر يا گروهي از متغیرها را نسبت به  استآماري  اي نشانگر اندازه ،اصوالً
 3ساده يها شامل نشانگرها از نشانگر معمول دستةدهد. دو  زمان و مکان يا صفات ديگر نشان مي

از تقسیم يک متغیر نشانگر بر يک مخرج مناسب و  ساده نشانگر .هستند 2)شاخص( يبیترك و
 1نشانگر و شاخص مفهوم دو هرچند شود. تعدادي نشانگر ساده حاصل مي جمعاز  تركیبي نشانگر

 يماحصل جمع نشانگرها وتر از نشانگر  گسترده يشاخص مفهوم ،با هم دارند يکيارتباط نزد
 (.Girardin et al., 1999: 12) است دهيپد کي مختلف يها مؤلفه ايمختلف مرتبط با ابعاد 

 يدانشگاه ينيكارآفر جمله از ياجتماع يها دهيپد يابيارز يبراچندگانه  يها نشانگر نيتدو
 کي ۀسنجند ياز نشانگرها يا مجموعه يدانشگاه ينيشاخص كارآفر نيبنابرا ؛است يضرور

 .رود يبه شمار م يدانشگاه ينيوجه مشخص از كارآفر ايبعد 
 

 قيتحق نةيشيپ
)سطح و  يسازمان ،يفرد ۀكنندنییتع دستةچهار  ،(24-37 ص، 3177)و همکاران  زاده فيشر
(، يرشد و دفاتر انتقال فناور مراكز پژوهش، تیمحققان و ماه تیفیك ق،یتحق يمنابع مال تیماه

 ها كننده نییچهار دسته از تع نياند. ا برشمرده يدانشگاه ينيكارآفر يرا برا يطیو مح ينهاد
بر . رندیمد نظر قرار گ يدانشگاه ينيكارآفر يابيارز يها شاخص ايها  مؤلفه صورتبه  توانند يم
 عملکرد خروجي هايشاخص (،37-37 ص ،3133زاده )تحقیق زارع و سالم نتايج ةيپا

عملکرد،  كلیدي نتايج هايشاخص بعد چهار دانشگاهي در هايپژوهش سازي تجاري
و  شناسايي مشتريان نتايج هايشاخص و كاركنان نتايج هايشاخص جامعه، نتايج هاي شاخص
 بر رگذاریتأث هايشاخص نییتع به (77 ص ،3132مزده و همکاران ) يمهدوشدند.  بندياولويت

 ،يتيريمد و تجاري نهادهاي و صنعت با ارتباطاند: پرداخته ريبه شرح ز هادانشگاه ينيكارآفر

                                                 
1. Simple Indicator 

2. Composite Indicator

3. Index and indicators  
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مرتبط با  يآموزش هايدوره ،ينيكارآفر با يعلمتئیه اعضاي ييآشنا ،زاتیتجه و امکانات 
 و يعلم هايشيهما ،ينيكارآفر با مرتبط اتينشر ،يدانشگاه دروس ئةو ارا محتوا ،ينيكارآفر

 استراتژيو  برنامه فوق و يصنف هايتیفعال ،آموختگاندانش تیفعال ،ينيكارآفر يجيترو

 .دانشگاه
 نییتب يالزم برا ييروا ينوآور خطي همکاران الگوهاي و النگفورد دگاهياز د

 از تركیبي كه -هادانشگاه از بسیاري و ندارند را دانشگاهي هايپژوهش سازي تجاري

 از جمله خروجي ينشانگرها توسعه، و از تحقیق مالي هايحمايت همچون ورودي ينشانگرها

 يانشعاب هايتشکیل شركت و يمجوزده جمله از نتايج ينشانگرها و ارجاعات و انتشارات
-Langford et al., 2006, pp. 1586) اندشده مشکل دچار -كنندمي استفاده دانشگاهي

اند، داده انجام اروپا ونیسیكم نظر ريكه ز يامطالعه جةینتگراس و همکاران در -گومز .(1598
ها و استیشامل سلفه ؤم نيرا در چند يدانشگاه ينيكارآفر ياز نشانگرها يامجموعه

 ياندازمرتبط با راه تیفعال ،يانسان ةيسرما ابتکارات، و منابع ،يفناور يراهبردها، موجو
 ,Gómez-Gras et al., 2006)اند دهكر يمعرف يرونیو ب يداخل يامدهایو پوكار  كسب

PP.108-132)درون و  يتيحما يسازوكارها ریثأتكه با هدف  يامطالعه در همکاران و ينی. ف
اند به داده انجام ایتاليدر ا يدانشگاه يانشعاب يوكارهاكسب ةتوسعو  شبردیدانشگاه بر پ رونیب
دو دسته سازوكار مزبور قرار  ييهمسو ریثأتنشانگر تحت  نياند كه رشد ادهیرس جهینت نيا

 ةيسرماتوان به شاخص يم قیتحق نيا در مطالعه مورد رگذاریثأت يرهایدارد. از جمله متغ
 ةتوسعو  قیتحق يهانهيوكار، هزكسب رشد مراكز تیفعال ،يمال ةتوسعشاخص  ،ياجتماع

   (.Fini et al., 2011, P.38)د كرو عملکرد نوآورانه در سطح منطقه اشاره  يعموم
ها به سنجش  پژوهش شتریاست كه ب نيا بیانگر شدهمرور يها پژوهش به دوباره ينگاه
 بر بیشتري كیدأت كشور داخل در شدهانجام هايپژوهشاند.  پرداخته يبه طور كل ينيكارآفر

 عملکرد ارزيابي هايشاخص ةارائ و ارزيابي به كمتر و اندداشته يندافربر  اثرگذار عوامل

 در سو يک از توانمي را مناسب هايشاخص از گذاران سیاست نکردناند. استفادهپرداخته

 اجراي براي مناسب هايزمینه نبودندر فراهم ديگر سوي از و هاشاخص اين بودنانتزاعي

 ينشانگرها و ها شاخص از(. 77 ص ؛3133زاده، سالم زارع ودانست ) كشور در هاشاخص
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اما  ؛بهره گرفت يدانشگاه ينيكارآفر يامدهایپ يابيارز رايب توان يم ها پژوهش نيا در مطرح 
 يها نشانگرها و شاخص ازمندین يدانشگاه ينيكارآفر جينتا و نديفراسنجش درونداد و 

 كنونتا يكشاورز يعال آموزش حوزۀ دراست.  گرفتهناست كه مورد توجه قرار  يتخصص
 هدف صورت نگرفته است.  نيبا ا يپژوهش

 
 پژوهش یشناسروش

آزمايشي و از  غیر ،ها از نوع میداني، از نظر كنترل متغیرهااين تحقیق از نظر گردآوري داده
 ةهم نبودن موضوع و برخوردار ينسب يرود. با توجه به تازگبه شمار ميلحاظ هدف، كاربردي 

الزم  يكشور از تجربه و آگاه يكشاورز ياندركاران آموزش عالو دست يعلمتئیه ياعضا
نوع ) يدلف روش از قیتحق نيا در ،يدانشگاه ينيكارآفر يها و نشانگرهاشاخص ۀدربار
بهره سه دور  دراز خبرگان  يگروه شيبر كسب و پاال ي( مبتنعمل دلفي وۀیشبه  کیكالس

 يو دلف استیس يبا دلف سهيدر مقا ،يسنت اي کیكالس يدلف هدفذكر است  شايانگرفته شد. 
 نییتع اي يبررس مورد دۀيپدناشناخته در مورد  يها و برآورد شاخص ينیب شیپ ،يریگ میتصم

 بار نيچند منظور، نيا يبرا. است يفناور و علم ندۀيآ يها شرفتیپ دربارۀنظران  صاحب توافق
 دوست، رانيو ا يضی)ف شود حاصل يينها اجماع تا شود يم شيپاال و اخذ خبرگان نظرات
 يعلمتئیه ياز اعضا يمورد نظر يا نظردهندگان از بین گروه ةنمون (.42 ص ؛3132

. شد انتخاب هدفمند صورت به يدانشگاه ينيتجربه و شناخت از كارآفر يدارا يكشاورز
آموزش كارآفريني به عنوان نمونه انتخاب  ۀحوزشده در شناخته افراد از نفر 3 ابتدا منظور بدين
 ياعضا اينظران ها خواسته شد تا به معرفي ديگر صاحبگیري بارز( و سپس از آن)نمونه شدند

ها نظر آنكه به  بپردازنددر كشاورزي  يكارآفريني دانشگاه نةیزممجرب در  يعلمتئیه
 ياي(. در نتیجه، فهرست اعضاگیري زنجیرهبه انجام اين تحقیق كمک كنند )نمونهتوانند  مي

شدن و حذف پس از يکپارچه يدانشگاه ينيكارآفر ةنینظر در زمباتجربه و صاحب يعلمتئیه
 37 ،يهماهنگنفر تدوين شد. در اين بین، پس از برقراري تماس و  24ها مشتمل بر همپوشاني

نهايي در نظر گرفته شدند. از  ةنمونها اعالم آمادگي كردند و در نتیجه به عنوان آن از نفر
 ۀحوزپژوهش و انتشارات در  ةسابقتوان به هاي انتخابي ميها و مشخصات نمونهمالك
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 يسازيتجار ةسابقكشاورزي،  يآموزش عال ۀحوزدر  قاتیتحق يسازيكارآفريني و تجار 
مرتبط در  يتيريمد يهاتیبودن مسئولدارعهده ،يدانشگاه ينيكارآفر و يقاتیتحق يهاافتهي

 . دكراشاره  ينيو كارآفر يسازيتجار ۀحوز
 يهاپژوهش مرور زیكنندگان در مطالعه و نمشاركت يهادگاهيد ةيپا بر ييروا يارهایمع

 يبه امکان گردآور 3يريپذسنجش اریمع ن،یب ني. در ادش نيتدو يسازمرتبط با شاخص
 ياسهيمقا لیو تحل يدانشگاه يدر واحدها 2(يريپذزمان )دسترس يبه طور منظم در طها  داده

مختلف  يهادادن جنبهنشان يبودن براايبه نما 4ي، مناسبت مفهوم1(يريپذسهيها )مقاآن نیب
به  7يريو كاربردپذ يدانشگاه ينيبا كارآفر 5يمفهوم و ينظر ارتباط اي يدانشگاه ينيكارآفر

)در سطح دانشگاه( و  يدانشگاه يگذاراستیس يبرا دیاطالعات مف ئةاراا ي 7سودمندبودن
 ( اشاره دارد. ي)در سطح فرد ياحرفه يارتقا تيهدا

هاي پیگیري ةنتیجبازگشت در دورهاي دوم و سوم و البته در  درصدذكر است  شايان
به لحاظ درصد بود.  311چندباره به صورت حضوري و نیز از طريق پست الکترونیکي و تلفن 

كه حجم گروه  يدر موارد يدلف ةپرسشنام ييايپا بيضر استاظهار داشته دالکي  ،ييايپا
 ,Dalkey, 1969) است 71/1نفر باشد، بیش از  31بیش از كنندگان )پانل( شركت ايكارشناس 

pp. 408-426)قبول  مورد ييايپا ۀدهندكه نشان ،كرونباخ يآلفا بيضر نيبر ا افزون ؛
و  يورها، عملکرد، بهرهتیفعال ،يگذارهيپنج مجموعه شاخص سرما يپرسشنامه است، برا

 دست به 77/1 و، 77/1، 31/1، 33/1، 72/1 بیترتبه يدانشگاه ينيكارآفر يامدهایپ و جينتا
 ايلفه ؤمدر قالب  يدانشگاه ينيكارآفر جيمربوط به برونداد و نتا يدور دوم، نشانگرها در. آمد

 و دانشگاه ،يعلمتئینفعان، شامل هيذ اياندركاران دست کیچندگانه به تفک ييهاشاخص
گرفتن شده در دور دوم و با درنظرلیتکم يهاپرسشنامه افتياما پس از در ؛شد کیتفک صنعت

 ةلفؤمنشانگرها به سه  ةمجموع نيكنندگان، امشاركت سوي ازشده مطرح يهانظر و يابيارز

                                                 
1 Measurability  

2. Availability   

3. Comparability   

4 Conceptual appropriateness 

5 Conceptual and theoretical relevance 

6 Applicability 
7. Usefulness   
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 لفهؤمدر دور سوم نشانگرها در پنج  جه،یشد. در نت کیتفک يامدیو پ يوربهره ،يعملکرد 
 عملکرد ،يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیفعال ،يدانشگاه ينيدر كارآفر يگذارهيشامل سرما

 ينيكارآفر يامدهایپ و جينتا و يدانشگاه ينيكارآفر يوربهره ،يدانشگاه ينيكارآفر
 AHP يهاکیاز تکن ،نشانگرها يبندرتبه يبرا ،سوم دور اني. در پادشدن يبندگروه يدانشگاه

 استفاده شد.  TOPSIS و

 
 پژوهش یهاافتهی

روش  قیبا توجه به اهداف تحق يدانشگاه ينيكارآفر ينشانگرها يبندو رتبه يبررس براي
TOPSIS ابتدا محاسبه  بايد يبندرتبه يارهایكدام از معاما از آنجا كه وزن هر ؛انتخاب شد

مناسبت  ،يريپذسنجش يارهایمع از هركدام تیاهم ةدرج نییتع يبرا AHPروش ،شود
 استفاده شد.  يريو كاربردپذ يمفهوم

 ؛كنترل شدهر پاسخگو  هاي سهيمقا يسازگار میزانها، ابتدا پرسشنامه يآورپس از جمع
 اریمع سه( اني)نظرات پاسخگو يزوج يهاسهيمقا ازیامت يهندس نیانگیسپس با استفاده از م

 ۀشدقیتلف سيو ماترد شدن بیترك يريو كاربردپذ يمناسبت مفهوم ،يريپذسنجش ياصل
 (. 3شد )جدول  هیته يزوج هاي سهيمقا يگروه

 
 یابیارز یاصل اریسه مع یزوج هاي سهیمقا یگروه ةشدقیتلف سیماتر. 1جدول 

 یریکاربردپذ یمناسبت مفهوم یریپذسنجش یبندرتبه یارهایمع
 706/2 383/5 1 يریپذسنجش

 629/2 1  یمناسبت مفهوم
 1   يریکاربردپذ

 
 نيد. بندمحاسبه شد يگروهسيها( به كمک ماتر)وزن تیاهم بيضرا مرحله، نيپس از ا

از  کيهر نیانگیم نییشده( محاسبه و سپس با تع)نرمالشده هنجار سيماتر ابتدا منظور
 يهاسيماتر 3يسازگار میزان نکهي. با توجه به ادشاستخراج  تیاهم بيآن ضرا يسطرها

                                                 
. Consistency Ratio
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 مورد ياست، سازگار 3/1كمتر از ها لفهؤمها و شاخص يزوج هاي سهيمقا يگروه ۀشدقیتلف 
 743/1 يبا وزن نسب يريپذسنجش ارید. معشو يم ديیتأ هاپاسخ قبول وجود دارد و اعتبار

 اریمع ،از آن پسداشته است.  ينيكارآفر ينشانگرها سةيمقا دررا  تیاهم نيشتریب
قرار دارند  32/1 يبا وزن نسب يمناسبت مفهوم اریو مع 221/1 يبا وزن نسب يريكاربردپذ

 (. 3)شکل 

 
 یابیارز ةگانسه يارهایمع ینسب يهاوزن. 1شكل 

 
 TOPSISاز  یريگبهره با یدانشگاه ینیکارآفر ینشانگرها یبندرتبه

از نشانگرها  يامجموعه شاخص نيا :یدانشگاه ینیدر کارآفر یگذارهیشاخص سرما -
 يالزم برا يهارساختيز ةتوسعمنابع و  نه،يهز نیمأت ،يسازتیظرف نیمبدهد كه يرا بازتاب م

 به يدانشگاه ينيهستند و درونداد نظام كارآفر يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیاقدامات و فعال
 يگذارهيسرما زانیم"نشانگرها شامل  ي، برخيدلف ةیاول يدر دورها .(2)جدول ند رو يم شمار

نسبت به كل  يدانشگاه ينيمرتبط با كارآفر يهاتیها و ظرفرساختيدانشگاه در ز
هاي ظرفیت ةتوسعگذاري دانشگاه در گرفته، نسبت مجموع سرمايهصورت يگذار هيسرما

هاي سازي و كارآفريني دانشگاهي از محل منابع حاصل از فعالیتتحقیق و توسعه و تجاري
 . شد شيپاال "زماني معین ۀبازكارآفرينانه به ارزش كلي اين منابع در يک 
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0.223
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 یدانشگاه ینیدر کارآفر يگذارهیسرما ينشانگرها یابیارز. 2جدول  

 نشانگرها
فاصله با 

 مثبت دئالیا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنف دئالیا

هاي کارآفرینانه به ازاي کرد دانشگاه براي فعالیتمجموع هزینه
 کرد دانشگاه در یك بازه زمانی معین یا یك سال مالیمجموع هزینه

1/547 2/099 0/576 1 

 يهاتیفعال يبرا یشگاهیو آزما یخدمات فن ةنینسبت مجموع هز
 شدهانجام يهانهیهز کل به یدانشگاه ینیکارآفر

1/764 2/183 0/553 2 

 يهاکارگاه ایها )در قالب دوره یآموزش ةنینسبت مجموع هز
به کل  يسازيتجار و یدانشگاه ینیکارآفر موضوع با( یآموزش

 شدهانجام يهانهیهز

1/512 1/739 0/535 3 

 يفناور و قاتیشده در تحقيگذارهیسرما يهانهینسبت هز
 یقاتیتحق يهانهیهز کل به شرفتهیپ

1/416 1/227 0/464 3 

 ،یابیو بازار یحقوق ةمشاور) يخدمات ادار ةنینسبت مجموع هز
 یدانشگاه ینیکارآفر يها تیفعال يبرا( يدفتر التیتسه ،یپرسنل

 شدهانجام يهانهیهز کل به

2/304 1/544 0/401 5 

و  یعلمتئیه يبه اعضا يفناور ةتوسعو  قیتحق يهانهینسبت هز
 (یقاتیتحق نةیهز ةسرانمحققان دانشگاه )

2/032 1/050 0/341 6 

وکارها کسب يبرا seed capitalشده نیمأت ةیاول ةیسرمادرصد 
 دانشگاه يسو از ینیکارآفر يهاتیو فعال

1/874 0/594 0/241 7 

 و ینیکارآفر با مرتبط يادار واحد به افتهیصیتخص ةبودج
 دانشگاه ةبه کل بودج يسازيتجار

2/054 0/324 0/136 8 

 يهاتیبه فعال ییاعطا يازهایو امت زینسبت مجموع ارزش جوا
 ییاعطا يازهایامت و زیجوا ارزش کل مجموع به یدانشگاه ینیکارآفر

2/087 0/210 0/091 9 

 

دستپرداختن  ۀدهندلفه نشانؤم نيا ينشانگرها :یدانشگاه ینیکارآفر تيشاخص فعال -
 ةمجموع ايها تیفعال نيا در انیشمول دانشگاه ةدرج) يدانشگاه ينيامر به امور كارآفراندركاران 

تواند يم و است( يدانشگاه واحد کيدر  3يدانشگاه ينيكارآفر نةیزمكل در  تیفعال اي تیفعال
 ه،یاول يدورها در. باشد يدانشگاه ينينظام كارآفر يانسان ةيسرماو  ينديافر ةلفؤمبازتاب 
 انی: نسبت دانشگاهاست شده شيو حذف پاال قیتلف ،يسيبازنو يهاوهیاز نشانگرها به ش يا مجموعه

 يآموختگان، كاركنان و پژوهشگران( كارآفرين، داراعلمي، دانشجويان، دانشتئهی)اعضاي 
كارآفريني به هاي فعالیتدر انواع  ریدرگ ايوكار اندازي يک شركت يا هر نوع كسبراه ةسابق

آشنا و  يعلمتئیه ياعضا تعداد مربوط، سازماني واحدهاي ايهاي مختلف تفکیک انواع فعالیت

                                                 
 Total Activity of Academic Entrepreneurship
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 ۀدارند يعلمتئیه ياعضا نسبت ،يعلمتئیه ياعضا كل به يدانشگاه ينيكارآفر نةیزمباتجربه در  
( ياسرشناس )به عنوان برند حرفه يعلمتئیه ياعضا تعداد ،يعلمتئیه يوكار به كل اعضاكسب

 ياندازراه يبرا دهيا يآموختگان دارادانش/ انيدانشگاه، نسبت دانشجو يعلمتئیه ياعضا كل به
آموختگان دانش/ انيآموختگان، نسبت دانشجودانش/ انيدانشجو كل به ينيوكار و كارآفركسب

تئیه يآموختگان، تعداد اعضادانش/ انيدانشجو كل نسبت به ينيوكار و كارآفرفعال در كسب
 يها به نسبت كل اعضاها و سازمانشركت يتيريمد كادر و رهيمدتئیشاغل در صنعت، ه يعلم

و  يعلمتئیه ياعضا مشاركت يكنون تیشده بازتاب وضعمطرح يدانشگاه. نشانگرها يعلمتئیه
توان نشانگر يتر مقیدق يابيارز براي. (1)جدول  هستند يدانشگاه ينيدر كارآفر انیدانشگاه

 ،يسفارش يقاتیتحق يهاشامل طرح) يدانشگاه ينيمختلف كارآفر يهاوهیش کینخست را به تفک
 . دكر نيبازتدو (يدانشگاه يهاشركت ياندازو راه يبرداربهره مجوز يواگذار اختراع، ثبت

 
 یدانشگاه ینیکارآفر يهاتیفعال ينشانگرها یابیارز. 3جدول 

 نشانگر
فاصله با 

 مثبتل دئایا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنف دئالیا

وکار و کسب يهاتیفعال به مشغول یعلمتئیه ينسبت اعضا
 یعلمتئیه ياعضا کل به ینیکارآفر

0/884 2/035 0/697 1 

 یدانشگاه ینیکارآفر يهاتیکننده در فعالمشارکت انینسبت دانشجو
 انیدانشجو کل به

0/941 1/731 0/648 2 

 3 0/604 1/895 1/242 کارکنان کل نسبت به ینیو کارآفروکار کسب ةنینسبت کارکنان فعال در زم
بازارها و مراکز رشد به کل در فن فعال یعلم اتیه ينسبت اعضا

 یعلم تئهی ياعضا
1/590 1/688 0/515 3 

/ يامشاوره يهمكار تیتجربه و قابل يدارا یعلمتئیه ينسبت اعضا
 یعلمتئیه ياعضا کل به دانشگاه خارج در یتیریمد

1/281 1/298 0/503 5 

 خارج سیتدر تیتجربه و قابل يدارا یعلمتئیه ينسبت اعضا
 یعلمتئیه ياعضا کل به دانشگاه

2/004 1/446 0/419 6 

خارج دانشگاه به  يهانامهانیدر پا یعلمتئیه ينسبت مشارکت اعضا
 یعلمتئیه يکل اعضا

1/710 1/163 0/405 7 

 يهاطرح يدر نظارت و داور یعلمتئیه ينسبت مشارکت اعضا
 یعلمتئیه ياعضا کل به دانشگاه خارج یقاتیتحق

2/006 0/665 0/249 8 

 9 0/226 0/649 2/227 به کل پرسنل يسازيتجارو  ینینسبت پرسنل واحد مرتبط با کارآفر
 كی در یمل سطح در دهیبرگز نیکارآفر یعلمتئیه ينسبت اعضا

 یعلمتئیه ياعضا کل به نیمع یزمان بازه
2/223 0/524 0/191 10 
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 مجموعه شاخص نيا :یدانشگاه ینیکارآفر یهاتيشاخص عملكرد فعال - 
 هستند يدانشگاه ينيبرونداد در نظام كارآفر ةلفمؤشود كه بازتاب يم شامل را يينشانگرها
 يافتيدر يرقابت اعتبارات و زينسبت جوا"نشانگرها شامل  يبرخ ه،یاول ي. در دورها(4)جدول 

 و ينيآفرفن يهاجشنواره در دانشگاه مشاركت ن،یمع يزمان ۀباز کيدر  يعلمتئیه ياعضا
 يهمکار هاي نامهموافقت تعداد ،يو مل يامنطقه سطوح در يزمان بازه کي در ينيكارآفر

 يقاتیتحق طرح تعداد ،يخصوص بخش و عيصنا و دانشگاه نیمشترك ب يگذارهيو سرما يعلم
وكارها كسب استقرار نیانگیم و يقاتیتحق يهاوكار به كل طرحكسب يهاشده به طرحمنجر

 . شدند شيپاال "در مركز رشد دانشگاه
 

 یدانشگاه ینیعملكرد کارآفر يهانشانگر یابی. ارز3جدول 

 نشانگر
فاصله با 

 مثبتل دئایا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنفل دئایا

 ياندازراهشده به شكل ثبت اختراع، يتجار یقاتیتحق هاي تعداد طرح
 هابه کل طرح یدانش فن يبردارمجوز بهره يوکار، واگذارکسب

0/403 1/828 0/819 1 

 به شده فروخته ایواگذار  يفكر ییبرداري دارانسبت مجوزهاي بهره
 یقاتیتحق يهاطرح کل

1/032 1/858 0/643 2 

مشترك  ياهاي تحقیقات و توسعهگذاريمجموع ارزش سرمایه
 دانشگاه ياتوسعه و قیتحق يگذارهیدانشگاه و صنعت به کل سرما

1/359 1/563 0/535 3 

 یرونیاعتبار ب نیمأبا ت یعلمتئیه ياعضا یقاتیتحق يهانسبت طرح
 دانشگاه یقاتیتحق يهاطرحمشترك نسبت به کل  ای( ی)سفارش

1/152 1/171 0/504 3 

شدن به شكل يقابل تجار يفكر ییمنجر به دارا هاي نامهانیتعداد پا
دانش  يبردارهبهر مجوز يواگذار ایوکار کسب ياندازثبت اختراع، راه

 هانامهانیبه کل پا یفن

1/361 1/279 0/484 5 

 يشده به نسبت به کل اعضاياندازراه یدانشگاه يوکارهاتعداد کسب
 دانشگاه یعلمتئیه

1/379 1/169 0/459 6 

 يهاطرح ای یعلمتئیه يشده به کل اعضانسبت ابداعات افشا
 شده انجام یقاتیتحق

1/275 1/062 0/455 7 

 يهاطرح کل به یفن دانش به منجر یقاتیتحق يهانسبت طرح
 یقاتیتحق

1/473 1/203 0/450 8 

 9 0/450 1/103 1/346 شدهنسبت ابداعات ثبت شده به کل ابداعات افشا
)به صورت کاال و  يتجار يبردارمورد بهره ةشدنسبت اختراعات ثبت

 خدمات( به کل اختراعات
1/452 0/900 0/383 10 
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 یدانشگاه ینیعملكرد کارآفر يهانشانگر یابی. ارز3جدول  

 نشانگر
فاصله با 

 مثبتل دئایا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنفل دئایا

ها و ها، شرکتمشترك دانشگاه به کل تعداد سازمان يهانسبت پروژه
 (شبكه و تنوع بی)ضر دانشگاه يهمكار طرف عیصنا

1/424 0/806 0/361 11 

 به ریپذمخاطره يگذارهیسرما وةیششده به یمالنیمأنسبت اختراعات ت
 شدهنسبت کل ابداعات و اختراعات ثبت

1/799 1/006 0/359 12 

در قالب قطب یکالن مل  يهادانشگاه در پروژه يراهبرد مشارکت
دانش و صنعت به  یو کانون هماهنگ یپژوهش يهاهسته ،یعلم يها

 یقاتیتحق يهانسبت کل طرح

1/416 0/786 0/357 13 

تئیه ياعضا يسو ازشده برگزار یآموزش يهاتعداد کارگاه و دوره
 نسبت به نیمع یزمان بازه كیدانشگاه در خارج از دانشگاه در  یعلم
 یدانشگاه واحد یعلم اتیه ياعضا تعداد کل

1/591 0/842 0/346 13 

به  یعلمتئیه ياعضا یالمللنیب مشترك یقاتیتحق يهانسبت طرح
 دانشگاه یقاتیتحق يهاکل طرح

1/572 0/728 0/317 15 

ها شده به نسبت کل رشتهيتجار يارشتهنیب یقاتیتحق يهاتعداد طرح
 یعلمتئیه ياعضا ای

1/813 0/767 0/297 16 

به  یعلمتئیه ي/ اعضاانیدانشجو ةشدنیوکار تدوکسب يهاطرح
  یعلمتئیه ياعضا/ انیکل تعداد دانشجو

1/739 0/580 0/250 17 

 ازشده  ياندازراه انیبندانش يوکارهاکسب/ یتعاون يهاتعداد شرکت
 آموختگانآموختگان دانشگاه نسبت به کل دانشدانش يسو

1/652 0/549 0/249 18 

 ياعضا به مربوطشده پرفروش و سودآور منتشر يها تعداد کتاب
 منتشرشده يهاو محققان دانشگاه نسبت به کل کتاب یعلمتئیه

1/833 0/353 0/161 19 

 

و نسبت دو  وندیپ يشاخص به نوع نيا :یدانشگاه ینیکارآفر یورشاخص بهره -

 يدانشگاه ينيكارآفر عملکرد و)درونداد(  يدانشگاه ينيدر كارآفر يگذارهيشاخص سرما

رشد " شامل شاخص، نيمرتبط با ا ينشانگرها ي. برخ(5)جدول  دهديم بازتاب را)برونداد( 

 يگذارهيها، بازده سرمادانشگاهشده در هئارا خدمات و يدیتول محصوالت ارزش و ياقتصاد

اندركاران مختلف )دانشگاه، محققان، صنعت دست يافتيها، نسبت سهم درآمد دردر دانشگاه

با  سهيدر مقا يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیگذاران( از كل درآمد حاصل از فعالهيو سرما

 يسو ازشده هئ)قراردادي( ارااي/ پژوهشي ، مجموع ارزش خدمات آموزشي/ مشاورهها نهيهز

علمي يا پژوهشگر دانشگاهي، گروه آموزشي يا دانشکده يا واحد دانشگاهي در تئهر عضو هی

 ادامه



 271 3131 تابستان ،2 ۀشمار ،7 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                             

يک بازه زماني معین و نسبت آن به حقوق، مزايا و اعتبارات دريافتي، تعداد قراردادهاي منعقد 

، ها شركتاي و غیره به خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره ئةشده از سوي دانشگاه براي ارا

شده به مقاالت ها و واحدهاي صنعتي در يک بازه زماني معین، نسبت اختراعات ثبتسازمان

در  "كرد مربوطمنتشرشده و نسبت مجموع درآمد ناشي از اين قراردادها به مجموع هزينه

 . شدند شيپاال نیشیپ يها هدور

 
 یدانشگاه ینیکارآفر يوربهره يهانشانگر یابیارز. 5جدول 

 نشانگر
فاصله با 

 مثبتل ئادیا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنفل دئایا

 يهانهیهز به یدانشگاه قاتیتحق يسازينسبت درآمد حاصل از تجار
 دانشگاه یقاتیتحق

0/382 1/430 0/789 1 

 2 0/649 1/408 0/760 مربوط ةنیبه مجموع هز یوکار دانشگاهدرآمد دانشگاه از هر کسب
 3 0/565 1/236 0/950 شده به ازاي مجموع هزینه کرد اختراعات ثبت يمجموع ارزش اقتصاد

شده به ازاي برداري )لیسانس( صادرمجموع درآمد حاصل از مجوزهاي بهره
 کرد مجموعه هزینه

1/019 1/184 0/537 3 

دایر به نسبت مجموع هزینه یوکارهاي دانشگاهمجموع درآمد کنونی کسب
 کرد

1/039 0/930 0/472 5 

سازي و کارآفرینی در دانشگاه به مجموع درآمد واحد مربوط به تجاري
 مجموع هزینه کرد آن واحد

1/031 0/750 0/421 6 

از  ی)ناش یناشی از جذب دانش و فناوري دانشگاه ةافزودمجموع ارزش
یندها و محصوالت یا افزایش اگسترش سهم بازار، ارتقاي کیفیت فر

 يهانهیهز مجموع به یصنعت و یخدمات ،يدیتول يهاوري( در بخش بهره
 مربوط

1/256 0/789 0/386 7 

 8 0/268 0/503 1/372 مجالت(  يوردانشگاه به درآمد حاصل )بهره یانتشار مجالت علم ةنیهز
و محققان دانشگاه به درآمد  یعلمتئیه ياعضا يهاانتشار کتاب ةنیهز

 انتشارات(  يورحاصل )بهره
1/555 0/234 0/131 9 

 

 ينشانگرها به شاخص نيآخر :یدانشگاه ینیکارآفر یامدهايپ و جیشاخص نتا -

 يدانشگاه ينيكارآفر جيدستاوردها و نتا نینشانگرها مب نياست. ا افتهياختصاص  امدیپ ةلفؤم

 يو محققان دانشگاه يعلمتئیه يشامل دانشگاه، اعضا)اندركاران امر نفعان و دستيذ يبرا

لفه در ؤم نيمرتبط با ا ينشانگرها ياست. برخ (جامعه تیكل و صنعت و يكشاورز بخش زیو ن
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تئیه ياعضا يارتقا در يدانشگاه ينيكارآفر يهاتی: سهم فعالشدند شيپاال هیاول يدورها 

 به كشور سطح در دهينامه/ كتاب/ اختراع برگزانيپا يقاتی)به درصد(، تعداد طرح تحق يعلم

ها و مقاطع، سهم حق رشته کیتفک به انيدانشجو ينيكارآفر و يخوداشتغال بيضر كل،

(، يسسه )باالسرمؤو نسبت آن به سهم  يبه كل ارزش اقتصاد يفکر تیلف از فروش مالکؤم

 و دانشگاه نیب يهايشده به صنعت به كل همکارمنتقل يفناور/ يفن دانش مجموع نسبت

 ينيكارآفر يهاتیفعال يطیمحستيز ارزش مجموع ن،یمع يزمان بازه کي در صنعت

 ،ياقتصاد يريپذوكار، رقابتكسب ةتوسعدر رشد و  يدانشگاه ينيسهم كارآفر ،يدانشگاه

 يها، تحول ساختاربخش گرينسبت به د يكشاورزدر بخش ينوآور يو ارتقا ييافزاارزش

 شاخص نيا ينشانگرها از يبرخ. يكشاورز تیو مالک يبرداربهره و دیها و مناسبات تولنظام

تجاري ۀشد فروخته ايواگذار  يفکر ييبرداري دارابهره مجوزهاينسبت "شامل( 7)جدول 

 يوكارهاي دانشگاهشده به نسبت كسبهاي شغلي ايجادشده به كل مجوزها، تعداد فرصت

 نسبت به نیمع يزمان بازه کيشده در موفق خارج ةافتيرشد يوكارهاتعداد كسب و رشدهيدا

 ۀدهندنشان "مربوط يشده در مركز رشد دانشگاه/ پارك علم و فناورمستقر يوكارهاكسب

 نیانگیم" شامل گريد يبرخ و جامعه يبرا يدانشگاه ينيكارآفر يرونیب يامدهایپو  جينتا

 از رونیب به يتيريو مد ياخدمات مشاوره ئةاز محل ارا يعلمتئیه ياعضا يافتيدر ةساالن

 يخدمات آموزش ئةارا و سياز محل تدر يعلمتئیه ياعضا يافتيدر ةساالن نیانگیم دانشگاه،

 يهاتیفعالاز قبل  يعلمتئیه ياعضا ياحرفه –يعلم ازیامت نیانگیخارج از دانشگاه و م

 ياعضا ياحرفه ةتوسع يبرا يدانشگاه ينيكارآفر يدرون جينتا نیمب "يدانشگاه ينيكارآفر

 و جينتا زین نشانگرها ري. ساهستند يدانشگاه ينيدر امور كارآفر ریدرگ يعلمتئیه

 دهند. يم بازتاب دانشگاه تیكل يبرا را يدانشگاه ينيكارآفر يدستاوردها
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 هاي نتایج و پیامدهاي کارآفرینی دانشگاهیارزیابی نشانگر .6جدول 

 نشانگر
فاصله با 

 مثبتل دئایا
فاصله با 

 رتبه Ci یمنفل دئایا

هاي کارآفرینانه به کل درآمد دانشگاه در مجموع درآمد دانشگاه از فعالیت
 یك سال مالی

0/280 1/726 0/860 1 

راه يوکارهافعال به کل کسب ةاندازي شدوکارهاي انشعابی راهنسبت کسب
 شده يانداز

0/846 1/429 0/628 2 

)سهم  یو سفارش يقرارداد یقاتیتحق يهاسهم درآمد حاصل از طرح
 دانشگاه   یقاتی( از کل اعتبارات تحقيباالسر ایدانشگاه 

1/079 1/641 0/603 3 

  هشده )بتجاري شده فروخته ایواگذار  يفكر ییبرداري دارانسبت مجوزهاي بهره
 خدمات( به کل مجوزها ئةگرفته شده در روند تولید و اراکار 

1/004 1/155 0/535 3 

 یوکارهاي دانشگاهشده به نسبت کسبهاي شغلی ایجادتعداد فرصت
 رشدهیدا

1/115 1/247 0/528 5 

شده از خارج دانشگاه نسبت به کل اعتبارات جذب یحجم اعتبارات پژوهش
 دانشگاه یپژوهش

1/142 0/997 0/466 6 

 نسبت به نیمع یزمان بازه كیشده در موفق خارج ةافتیرشد يوکارهاتعداد کسب
 مربوط يشده در مرکز رشد دانشگاه/ پارك علم و فناورمستقر يوکارهاکسب

1/302 1/116 0/462 7 

 نیانگیبا م يوکارها)تعداد کسب یدانشگاه يوکارهاکسب يماندگار زانیم
 (رشدهیدا یدانشگاه يوکارهاکسب کل به سال پنج عمر

1/113 0/948 0/460 8 

در جذب اعتبارات  یعلمتئیه ياعضا یدانشگاه ینیکارآفر يازهایسهم امت
 شدهجذب اعتبارات کل به يفناور و قاتیاز وزارت علوم، تحق

1/453 1/131 0/438 9 

توسط دانشگاه  یو فن یشگاهیخدمات آزما ئةسهم درآمد حاصل از ارا
 )درصد به کل درآمد دانشگاه(

1/247 0/932 0/428 10 

 ،ی)زراع يکشاورز يسهم درآمد حاصل از فروش محصوالت و کاالها
 کل به)درصد  دانشگاه يدیتول( ییغذا عیصنا يهافراورده و یباغ ،یدام

 (دانشگاه درآمد

1/326 0/823 0/383 11 

 ه،ی)جزوه، نشر یآموزش –یسهم درآمد حاصل از فروش محصوالت علم
 دانشگاه درآمد کل از( رهیو غ یآموزش يهالوح فشرده، بسته

1/313 0/666 0/336 12 

و  یعلمتئیه ياعضا یفیلأت يها ب از انتشار و فروش کتا یسهم درآمد ناش
 حاصل يمحققان دانشگاه از کل بند درآمد

1/435 0/626 0/304 13 

 ياخدمات مشاوره ئةاز محل ارا یعلمتئیه ياعضا یافتیدر ةساالن نیانگیم
 دانشگاه از رونیب به یتیریو مد

1/413 0/558 0/283 13 

خدمات  ئةارا و سیاز محل تدر یعلمتئیه ياعضا یافتیدر ساالنه نیانگیم
 ( خارج از دانشگاهیدوره آموزش یطراح ای ناریسم ایکارگاه  ي)برگزار یآموزش

1/645 0/426 0/206 15 

ارتقا(  يهانامهنیی)طبق آ یعلمتئیه ياعضا ياحرفه –یعلم ازیامت نیانگیم
  یدانشگاه ینیکارآفر يهاتیاز قبل فعال

1/759 0/396 0/184 16 
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  یريگجهينت 
 هاي فعالیت خروجي متغیرهاي از يکسان و روشن تعريف يک معتقدند پژوهشگران برخي چندهر

 چگونگي مورد در همگاني توافق يک يا( انشعابي هاي شركت انواع)همانند  دانشگاهي كارآفريني
برآورد،  ؛(3177 حسیني، حاجي و)فکور  ندارد وجود دانشگاهي كارآفريني عملکرد گیري اندازه
 ةتوسع و تسهیل ينداسنجي به عنوان بخشي از فر بیني، ارزيابي، ترازيابي، ارزشیابي و پیامد پیش
هاي  گیري عملیاتي شاخص كارآفريني دانشگاهي مستلزم تدوين و اندازه ۀشد مند و حمايت برنامه

 نيا ا،ينما ياز نشانگرها يا گرفته و نبود مجموعه صورت يها نماياست. با توجه به ضعف پژوهش
ابعاد مختلف  ياينما ينشانگرها يابيو ارز ييبا هدف شناسا يدلف ةمطالع ۀویپژوهش با ش

 71به استخراج  جيانجام گرفت. نتا يكشاوز يآموزش عال ۀحوز بر دیكأبا ت يدانشگاه ينيكارآفر
 نیشیپ محققان ن،یب نيا در. ندشد يبند رتبه و يبند دسته لفهؤنشانگر منجر شد كه در قالب پنج م

 ,Clark ؛3132 ،مزده و همکاران يمهدو ؛3133 ،زادهزارع و سالم ؛3132 ،يو صفر ينورمحمد)

2004; Klofsten and Jones-Evans, 2000; Gómez-Gras et al., 2006,  )ينشانگرها به فقط 
ثبت اختراع و  ،يانشعاب يها شركت يانداز راه رینظ يدانشگاه ينيعملکرد كارآفر ةلفؤم با مرتبط

 شتریب در نیهمچن ؛اند نپرداخته قیتحق نيا در مطرح يها شاخص ريسا به و اندكردهآن اشاره  رينظا
دادن  قيكه از طر ،نشانگر و شاخص فيو به تعر اند گرفته قرار يابيارز مالك رهایمتغ قاتیتحق

 مطرح يها شاخص و نشانگرها از ياریبساقدام نشده است.  د،يآ يم دست هب رینسبت مناسب به متغ
در بخش  يدانشگاه ينيو كارآفر يكشاورز يبه آموزش عال يا ژهيو کرديكه رو ،قیتحق نيا در

و  نیو قوان يساختار آموزش عال رايز ؛است کسانيها  ها و بخش حوزه ريبا سا ،دارد يكشاورز
مختلف مشابه هم  يها حوزه دردانشگاه با جامعه و صنعت  وندیمرتبط با پ يها هيمقررات و رو

 افتهي ياختصاص حالت شتریب يدانشگاه ينيكارآفر يامدهایپ و جينتا ةلفؤم ينشانگرها اما ؛هستند
 گريبا د ،است آن يها بخشريو ز يكه بخش كشاورز ،امدهایپ نيبروز ا ةنیزم رايز ؛است

 يبرا شدهمطرح يها شاخص و نشانگرها يهمسان وجود با نيبر ا افزون ؛متفاوت است ها ربخشيز
مناسبت و  ةجنب از نشانگرها نيا ها، بخش رياس با يكشاورز بخش در يدانشگاه ينيكارآفر

 داشت اظهار توان يم جيبر اساس نتا رو  نيو از ا شدند يابيارز يدر بخش كشاورز يريكاربردپذ
  مناسبت و كاربرد دارد. يكشاورز ۀدر حوز شتریها و نشانگرها ب از شاخص کیكدام

شده، شاخص نيتدو يهاشاخص مجموعه نیب از ،يستمیاز منظر س ،يكل طور به
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 ينيكارآفر تیفعال شاخص ،يدرونداد بعد به يدانشگاه ينيدر كارآفر يگذار هيسرما 
 بعد به يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیعملکرد فعال يهاشاخص ،ينديافر بعد به يدانشگاه
 شاخص ،يبرونداد بعد به يدانشگاه ينيكارآفر يوربهره شاخص ،يبرونداد و يدرونداد

 ؛هستند مربوط و معطوف يدانشگاه ينيكارآفر نظام يامدیپ بعد به يدانشگاه ينيكارآفر جينتا
 ينيكارآفر يسازنهيتوسعه و نهاد يكند كه در راستايم جابيا يستمیس يکرديرو نيبنابرا

و  يگذارهي)سرما دروندادها شاخص بلکه نشود، توجه بروندادها و جينتا به فقط يدانشگاه
اندركاران مختلف در دست مشاركت و تیفعال لی)تسه ندهايافر زین و( يسازتیظرف
رو، ساخت شاخص  نیاز هم ؛(2)شکل  ردیگ قرار توجه مورد زین( نانهيكارآفر يها تیفعال
 شود.يم شنهادیها پلفهؤم مجموعه زیلفه و نؤهر م يبه ازا 3يبیترك

 

 
 یدانشگاه ینیکارآفر ينشانگرها یمفهوم يالگو. 2شكل 

 
 شنهادهايپ
كه از  -شدهيمعرف ينشانگرها مجموعداد از  شنهادیپ توان يم قیتحق يها افتهيتوجه به  با

 يبرا -هستند يقبول موردو مناسبت در سطح  يريكاربرد پذ ،يريپذ سنجشمختلف  يها جنبه
 و يكشاورز يعال آموزش مراكز و يعلمتئیه ياعضا ةنانيكارآفر يها تیفعال يابيارز

                                                 
  . Composite index 

شاخص درونداد: 
 یگذارنشانگرهای سرمایه

 یدانشگاه ینیدر کارآفر
 (نشانگر 9)

یند: نشانگرهای اشاخص فر
فعالیت کارآفرینی 

 نشانگر( 10) دانشگاهی

 شاخص برونداد: 
نشانگرهای 

 عملکرد
 های فعالیت 

کارآفرینی 
 19)دانشگاهی
 نشانگر(

 وری کارآفرینی دانشگاهینشانگرهای بهره
 نشانگر( 9)

شاخص پیامد: نشانگرهای نتایج و 
دستاوردهای کارآفرینی دانشگاهی 

 برای:
و محققان  علمیتئاعضای هی -

 نشانگر( 3دانشگاهی )
 نشانگر( 10دانشگاه ) -

 3) / بخش کشاورزی جامعه -
 نشانگر( 
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توان يم شده هميمعرف ياز نشانگرها. شود هگرفت بهرهامر  رانيمداز كار  حاصل يامدهایپ 
)در سطح  يكشاورز يها و مراكز آموزش عالدانشگاه نیب ةسيو مقا يبندرتبه ،يابيارز يبرا
 يهاو دانشکده يآموزش يهاها، گروهرشته نی)ب يدانشگاهدرون هم و( ياو منطقه يمل

 صیو تخص يبندرتبه ،يابينشانگرها در ارز نياز ا نيا بر افزون ؛مختلف( بهره گرفت
و  يسازيتجار امور با مرتبط يواحدها زیو ن يدانشگاه يو اعتبارات به واحدهاها  تيحما

در  (رهیغ و ينيكارآفر رشد مراكز ،يهمانند دفاتر انتقال فناور) يدانشگاه ينيكارآفر
 . كرد استفاده توان يممختلف  يها دانشگاه

ها و نشانگرها، كاربرد شاخص ۀدربار نیشیپژوهش و مباحث پ يهاافتهيبا توجه به 
 ،يبندرتبه ،يابيارز يندهايافر در پژوهش نيا يهاافتهي از يریگبهره يبرا ريز يراهکارها

 د: نشويه مئارا يدانشگاه ينيكارآفر شبردیپ قياز طر يدانشگاه ةتوسع يگذاراستیس
 تيرضا همانند يكم ينشانگرها كنار در يفیك ينشانگرها از يریگو بهره ييشناسا -

 يرونیاندركاران بدست تيرضا ،يدانشگاه ينيكارآفر يشده براهئارا خدمات از انیدانشگاه
  ؛ثر استؤها ميهمکار تداوم در كه يدانشگاه ينيكارآفر امور در دانشگاه با يهمکار از

ها و در قالب دستورالعمل ها شده و گنجاندن آنييشناسا يدن نشانگرهاكرياتیعمل -
 يسازکساني منظور، نیهم به. امر رانيمد و كارشناسان آموزش و هیمرتبط و توج يهانامه نيیآ

 يضرور( رهیغ و يفکر ييدارا ،يانشعاب شركت اختراع، ثبت ری)نظ رهایمتغ و میمفاه فيتعر
 ينياطالعات و آمار مربوط به ابعاد مختلف كارآفر يثبت و مستندساز نیهمچن ؛است

 يدانشگاه ينيكارآفر يابيارز يبراشده ييشناسا ينشانگرها از يریگبهره منظور به يدانشگاه
 ينيروند كارآفر يابيبه منظور ارز 3يطول ةمطالع است. يضرور يدانشگاه نیدرون و ب

 زیشده و نيمعرف ينشانگرها ةيپا بر نیمع يزمان يهامختلف در بازه يهادر دانشگاه يدانشگاه
 شنهادیپ 2ينيگزمحک يبرا يدانشگاه ينيكارآفر نهیموفق در زم يهادانشگاه ييشناسا

شده و ساخت شاخص ييشناسا ينشانگرها از يریگتوانند با بهرهيپژوهشگران م. شود يم
در  ،انیبندانش نوع از ژهيو هب ،يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیفعال كل سهم يابيارز به يبیترك
 ينيكارآفر يهاشاخص نیب ارتباط لیمختلف، تحل يهارشد بخش اي يناخالص مل دیتول

 يوربهره لیتحل ،يدانشگاه يجيو ترو يو پژوهش يعملکرد آموزش يهاشاخص و يدانشگاه
  بپردازند.  يدانشگاه ينيكارآفر يهاتیفعال ياجتماع و يطیمحستيز ،يو بازده اقتصاد

                                                 
. Longitudinal

. Benchmarking 
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