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 چكیده
 

 های دانشکده در تحقیقات یسازیتجار یهاچالش لیبا هدف تحل پیمایشی -توصیفیتحقیق  این

 یدولت یکشاورز یهادانشکده یعلمئتیه یشامل اعضا آن آماری جامعة .رفتیپذ انجام رانیا کشاورزی

نفر  150تعداد  ،یامرحلهچند یریگنمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با که بود( =1317N) رانیا

با استفاده از ابزار  ها داده .رفتیانجام پذ یکم یکردیروپژوهش با  نیانتخاب شدند. ا نمونه یبرا

 پانل را. روایی پرسشنامه شدند تحلیلوتجزیه 13 نسخة SPSS افزار نرم بادند و پرسشنامه گردآوری ش

(. 22/0 تا 31/0) شدو برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده  کردند بررسی متخصصان

 یعلمئتیه یاعضا دگاهیاز د یسازیتجار یهاچالش یبندرتبه نةیزمنشان داد که در  قیتحق یهاافتهی

 خود به را هارتبه نیباالتر یتیحما -یرساختیز و یرساناطالع -یآموزش یهاچالش ،یبررس مورد

 قاتیتحق یسازیرتجا یهاچالش که داد نشان اکتشافی عاملی تحلیل جینتا نیهمچن ؛است داده اختصاص

 ،یتخصص -یفن ،یارتباط ،یآموزش ،یتیحما –یرساختیز یمجزا عامل هفت یکشاورز یهادانشکده

 .اندکرده انیبرا  رهایکل متغ انسیدرصد از وار 00/57 عوامل نیکه ا دارد یگذار استیسو  یمال ،یسازمان

 

 .های کشاورزی دانشکده چالش، تحقیقات، ،یسازیتجار ،یعلمئتیه یاعضا :یدیکل یهاواژه

 

  مقدمه
 جوامع اقتصادي توسعة در هادانشگاه كاركرد و نقش بررسي
 با را جهان كه است شگرفي تحوالت بروز ةدهندنشان مختلف

 روهروب دانش بر مبتني اقتصاد عنوان با توسعه از جدیدي فاز
 در تغييراتي دچار هادانشگاه ،فرایند این در. است كرده

 تحقيق كارآفریني، آموزش جمله از خود كاركرد و ساخت
 تحقيقات هايگروه ادغام فناورانه، نوآوري توسعة گروهي،

 صنعت با ترنزدیك روابط و صنعتي هايشركت با علمي
 خالق، انساني سرمایة از برخورداري دليل به دانشگاه. شدند
 كه است دانش بر مبتني نوآوري بروز يبرا مناسبي محل

 تربيت كارآفرین تواندمي جدید دانش اشاعة و توليد بر عالوه

 هايشركت دهد،مي توسعه كه هایييفناور به توجه با و كند

  .(Entezari, 2004)  كند گذاريبنيان را جدیدي
 تحقيقات، و آموزش بر عالوه هادانشگاه واقع، در

به طور  هك گيرندمي عهده بر را اقتصادي وظایف مسئوليت
. است گذارريتأث خصوصي بخش در رقابت و رشد بر مستقيم

 ایجاد آن پيامد هك شد اطالق علمي دوم انقالب پدیده این به

 سازيتجاري در تالش و صنعت با همكاري مختلف هايشكل

 و آموزش كنار در بنيادي ياصل است كه تحقيقات نتایج

  . (Waagø et al., 2001) دشومي شمرده تحقيق
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 آغاز انگريب ایران عالي آموزش در تحوالت روند ةمطالع
 اشكال در صنعت و دانشگاه همگرایي و تجاري فرایندهاي

 و دانشگاه دفاتر سيتأس صنعت، دانشگاه مشترك هايپروژه
 و زایشي هايشركت سيتأس و يفناور انتقال دفاتر و صنعت
 هايآموزش ارائة و مادر هايدانشگاه دست به نوبنياد

 سایر به دانشگاهي شهریة پرداخت بر مبتني كاربردي
 . (Araste, 2004) است ها ناسازم

 عالي آموزش هايمشيخطبردانش اقتصاد ظهور با ،واقع در

 همانند هادانشگاه است شده سبب كه هكرد تغييراتي
 افزوني و رقابتي هايمزیت كسب براي خصوصي ايه شركت
 (Rasmussen and كنند نقش ایفاي جهاني بازارهاي در منابع

(Gulbrandsen, 2006 .مشي، خط تغيير این با تطابق در 

 با هادانشگاه مدیریتي هايسبك و سرمایه تأمين الگوهاي

 كاهش. (Ylijoki, 2000) است شده مواجه يادیز والتتح
 كهاست  شده سبب هادانشگاه به شده داده تخصيص هايبودجه

 به  و ندیبرآ خارجي درآمدي منابع جويوجست صدد در ها آن

 دانشگاهي محصوالت سازيتجاري چون كارآفریني رفتارهاي

 . (Sotiraco, 2004) رندآو روي
 هايدهیا و دیجد هايافتهی لیتبد توانيم را سازيتجاري

 بازار به ارائه قابل هاييفناور و خدمات و محصوالت به يپژوهش
 يفناوركردن تجاري (Jahandideh, 2005). كرد فیتعر
آمده از تحقيق در دستهآن نتایج ب دراست كه یندي افر

محصول موفق قابل عرضه به بازار تبدیل پژوهشي به  يمحيط
  (Pakzad Bonad and Taghavi, 2009).   شودمي

Bandarian  (2009)گانة سهبا توجه به مراحل  زين 
 كی به يفناور انتقال ای لیتبدرا  يسازيتجار شده حمطر
 فنون، ،يفناور از مقصود كه كنديم فیتعر سودآور تيموقع
 يهاتيمالك ریسا ای اختراع حق افتیدر يفراگردها ،هاكيتكن

 در. ستها آن ریو نظا هاستميس زات،يتجه مواد، ،يخصوص
 از آمدهدستبه جینتا ياجرا و كاربرد ،يطوالن يهاسال

 و ياقتصاد رشد يبرا يمهم عامل هتوسع و قيتحق يواحدها
 (Soltaniبوده است  افتهیهتوسع يكشورها در فناورانه راتييتغ

(Gardfaramarzi, 2011 .گرید ،يدانشگاه بخش در 
 نانياطم بلكه ،ستين بخشتیرضا یيتنهابه دانش يساز رهيذخ

 منافع از بتواند جامعه كه ياگونهبه دانش كاربرد از
 ياصل اهداف از يكی كند يبرداربهره قاتيتحق در يگذار هیسرما
    (Zieminski and Warda, 1999). است يدانشگاه قاتيتحق

 هايآموزه از گرفتهبر دانشگاه در سازيتجاري رویكرد
 كه است هایيفعاليت همة بر ناظر و دانشگاهي داري سرمایه

 این. شوديم انجام دانشگاه جانب از خارجي منابع جذب يبرا

 است بازار نيازهاي بر مبتني هايكنش گيرندة بر در هافعاليت

 واگذاري چون مواردي و رديگيم انجام سود كسب يبرا كه

 را زایشي هايشركت سيتأسو  دهيليسانس اختراع، ثبت حق
 شامل را بازاري شبه رفتارهاي ،ضمن در .گيردمي بر در

 و است داده رخ منابع جذب سر بر رقابت يبرا كه شود مي
.  (Tijssen, 2004) شودنمي دنبال سود كسب هدف با الزاماً

 ها ناسازم و صنایع با دانشگاه ارتباط امروزه اساس، این بر
 يفناور و علوم درازمدت و جامع سياست از بخشي

  (IROST, 2004).  شودمي تلقي كشور هاي دانشگاه
 یينها مرحلة سازي،تجاري ندیفرا و يابیبازار واقع، در

 براي عنصر دو نیا. دهنديم ليتشك را نوآوري ندیفرا

 (,.Moghimi et al ندالزم ياختراع هر تيموفق به يابيدست

 و هادهیا سازيتجاري موضوع به توجه نیبنابرا ؛ 2010)

 دیبا كه است ریناپذاجتناب و ضروري امري قيتحق جینتا
 راهكارهاي انيب و يمنطق ماتيتصم كنار در ربطيذ رانیمد

 توجهآن  به هادانشگاه و قاتيتحق مراكز طیشرا با مناسب

 بدون هادانشگاه و يقاتيتحق يها ناسازم در. كنند
 بدون رایز ؛ندارد یيمعنا قاتيتحق دستاورد كی سازي تجاري

 انجام ای ديتول دستاورد، كی خاص انیمشتر به يابيدست
 (,Fatemiبود خواهد دهیفايب دهیا كی مورد در شیآزما

(2006 .  
 يسازيتجار مقولة زين يكشاورز يبخش آموزش عال در

مختلف آن  يهاربخشیو ز دارد ياژهیو گاهیجا قاتيتحق
 جمله از. كنندكسب  ياريمنافع بس دهیپد نیاز ا تواننديم
 ها،هورمون ،یيدارو اهانيگ به توانيم هانهيزم نیا

 شده،اصالح بذور ور،يط و دام يداروها ،هاكش آفت
 يهادر حوزه يو علوم دام یيغذا عیصنا ژهیو بهو  هايزمغذیر

 (United Nations.كردو اصالح نژاد اشاره  هیتغذ

(University, 2008. 
 از نیون يهايفناور شتابندةبا رشد  ،رياخ يهادهه در

 ها آنلزوم كاربرد  ياهسته يهايفناور و نانو يفناور ليقب
آشكار شده  شياز پ شيب يغذا و بخش كشاورز نيتأمدر 

 از ياريبس در شتازيپ يفناور كینانو  ياست. فناور
 عیو صنا يكشاورز ژهیو بهو  يو صنعت يعلم يها عرصه
 نیا يسازيو تجار دارد يبمطلو گاهیجا است كه وابسته

و  يدر بخش كشاورز مهم يهامقوله از زين يفناور
  (Opara, 2004).  استشده  ذكر يها نهيزم

ستیز) يوتكنولوژيب ها،نهيزم نیا از يگرید يكی
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 حجمدارد  كه يعيوس يكاربرد گسترة( است كه با يفناور
را به خود اختصاص داده  ياز تجارت جهان يتوجه انیشا

 به حاضر قرن در يفناورستیزكاربرد  يگستردگاست. 
 چون يگرید علوم در يكشاورز بر عالوه كه است يحد

 صنعت، آموزش، ست،یز طيمح درمان، بهداشت، اقتصاد،
است  بوده مؤثر زينبشر  يزندگ يهاجنبه ریسا و هیتغذ

(Texas Biotechnology Industry Report, 2007).  
 يكشاورز يمبحث در آموزش عال نیتوجه به ا ،نیبنابرا

آن و  كیبخش و ارتباط نزد نیبا توجه به توان باالي ا رانیا
 و نيازها شناخت با تواند مي صنعت و كشاورزي يهابخش

ریزي  و استفاده از آن در برنامه هابخش نیا تنگناهاي
آموزش عالي، سبب هدفمند و كاربردي شدن تحقيقات این 

مندي بخش كشاورزي از اطالعات و دانش  بهره و شودبخش 
 . (Ghasemi et al., 2009)  كندفراهم  رانوین و روز دنيا 

 آموزش بخش در ،يسازيمبحث تجار تياهم وجود با
 طور به يكشاورز يعال آموزش و عام طور به رانیا يعال

 دهنش توجه مقوله نیا به دیشا و دیبا كه چنانآن خاص،
 نیا در يسازيتجار واقع، در. ندارد يمطلوب گاهیجاو  است

 نةيزم. در ستروبرو ياريبس يتنگناها و هابا چالش بخش
 يقاتيجهان تحق يكشورها گریو د رانیدر ا ق،يموضوع تحق

 ها آن نیتر مهماز  يصورت گرفته است كه در ادامه به برخ
 .شوديماشاره 

Fakor  (2007)هايپژوهش در گذاريسرمایه كمبود 

 ،دانشگاهي بخش بين متقابل اطمينان كمبود بنيادي،
 از بازدارنده هايسياست وجود گذاران،سرمایه و نعتص

 سازيتجاري با هماهنگ سازيفرهنگ كمبود و سازيتجاري

 دانسته يسازيموانع تجار نیتر مهمرا  دانشگاهي بخش در
   .است

Nadirkhanloo  (2008)را سازيتجاري اصلي موانع 
 نشگاه،دا مدیریتي نظام انعطاف نبود و بوروكراسي وجود

 ملي، سطح در فكري هايدارایي از حفاظت ضعيف قوانين
كسب هايفعاليت در مشاركت در استادان عمل آزادي نبود
 متفاوت منافع دولتي، هايبودجه به دانشگاه وابستگي وكار،

 دانشگاه مالي هايحمایت نبودو  دانشگاهيان و صنعت فعاالن

 .است دانسته پژوهشگران از
 Fakor and Hajihoseini (2008) قيتحق جینتا

 و فكري هايیيدارا مالكيت به مربوط قوانين نبود ةدهند شانن
 بخش در يساز يتجار يها فعاليت يبرا نياز مورد مقررات نيز

 و محققان براي بخشانگيزه و مدون قوانين نبود دانشگاهي،

 ،يفناور انتقال هايفعاليت جهت در پژوهشي ياه ناسازم

 در سازي تجاري از حاصل منافع تسهيم به مربوط قوانين نبود

 نهادهاي تقویت و سيتأس از حمایت ضرورت و هادانشگاه

 است. يفناور انتقال
Hasangholipour et al.  (2010)كه افتندیدر 

 با مخالفت دانشگاه، در دانش يسازيتجار موانع نیتر مهم

 صنعت، و دانشگاه انيم ياعتماديب دانشگاه، در يبنگاه تفكر

 و نيقوان ضعف ،يتیریمد ستميس انعطاف نبود و يبوروكراس
 بودننیيپا و يكاربرد ريغ يهاآموزش ةئارا ها،نامهنیيآ

 اصلي موانع گرید يقيتحق در ها آن. است يپژوهش سرانة

 به منفي نگرش دانشگاه، محيط نبودنرقابتي را سازيتجاري

 ضعف مقررات، و قوانين ناكارآمدي دانشگاه، در بنگاهي تفكر

 صنعت، و دانشگاه متقابل اعتماديبي دانشگاه، آموزشي نظام

 نبودنناآش خبره، و ماهر انساني نيروي نبودن مالي، مشكالت

 انددانسته پژوهشي راهبرد سند نبودن و واقعي حيطم با
.(Hasangholipour et al., 2011) 

 نشانZolfahjarian  (2011) يحاصل از بررس جینتا
 نیتر مهم يطيكاربران و مح ،يتیریمد ،يداد كه موانع دولت

 و وريدام و طدر صنعت خوراك  يفناور يسازيموانع تجار
 . ندسته انیآبز

 نةيزم درMousavi  (2011) قيتحق يهاافتهی
دانشگاه علوم  در يدانشگاه ينیموانع كارآفر یيشناسا

 كردیعامل رو 12 انگريبگرگان  يعيو منابع طب يكشاورز
 راهبرد در ينیكارآفر نكردنقيتلف نانه،یكارآفر ريغ ياحرفه

 دربارة يرساناطالع و آموزش ضعف دانشگاه، يتیریمد
 از نامناسب ينابيپشت ،يگذارهیسرما تیمحدود ،ينیكارآفر
 ها،ندیفراو  هاهیرو ضعف ت،يظرف تیمحدود ،ينیكارآفر
 ينیكارآفر از نامناسب درك ها،رساختیز و منابع كمبود

و  ينیكارآفر يبرا يسازفرهنگ و جیترو ضعف ،يدانشگاه
 .است يدانشگاه ينیكارآفر يزشيموانع انگ

Cokburn and Highsmith (2001) خود  قيتحق رد
 نيقوان نبودچون  يبه موارد يسازيتجار موانع نةيزمدر 
 يامدهايبه پ نكردنتوجهدانش،  يسازيتجار كنندةتیحما
 يهاروش نبودنرم،  يفناور يهاحوزه در يسازيتجار
دانش و  يساز يتجارمتناسب با مفهوم  ياچندرشته قيتحق
 داشته اشاره حوزه نیا در مناسب يارتباط يهاحلقه نبود
 . است

 غير مدیریتSiegel et al.  (2003)پژوهش  در
 سازيجاريت موانع از دانشگاه فكري هايدارایي اثربخش
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 هايدارایي مجموعة رسمي مدیریت .است شده ذكر دانش

 انتقال روند و است جدید باًیتقر ايپدیده دانشگاه فكري
 مواجه فزاینده رشدي با هابخش سایر به دانشگاه يفناور
 و هاتنش به ودآمدهوجهب هايپيچيدگي پس ؛است

 .است شده منجر حوزه این در يناكارآمد
 (2003) Cummings and Tengميان دانشي فاصلة 

 يسازيتجار نةيزممانع در  نیتر مهمرا  صنعت و دانشگاه
 . انددانسته

Wright et al.  (2007)كارآفریني موانع بررسي در 
 و مالي شكاف انشعابي، هايشركت ایجاد طریق از دانشگاهي

 به دانشگاهيان نداشتنگرایش عمدة عوامل از را دانش شكاف
  .دانندمي تجاري هايفعاليت

Howells and McKinlay  (2009)خود  قيتحق در
را  قاتيتحق يساز يتجار يرو شيپ يها چالش نیتر مهم

 يكمبود منابع مال ،يساز يدر ارتباط با تجار يلكمبود منابع ما
 يگذار هیسرما و( يساز )نمونه يبند مرحله يبرادر دسترس 

 در يفكر تيمالك تیریمد يها روش بهبود به ازين ر،یپذ مخاطره
 يها ناسازم با كم تعامالت و صنعت با مشترك قاتيتحق
 . اندردهبرشم يا هيناح يتكنولوژ كنندة تیحما

Farajollah Hosseini and Esmaeeli (2010)  در 
 يفناور يسازيتجار يهاچالش نييتع" نامخود با  قيتحق
كه  دنديرس جهينت نیبه ا "رانیا يكشاورز بخش در نانو

نانو در بخش  يفناور توسعةمربوط به  ياصل يهاچالش
 كار،وكسب د،يتول ها،رساختیشامل ضعف در ز يكشاورز

فرهنگ و  ،يمسائل اجتماع ،يفن يهاجنبه اقتصاد، ت،یریمد
 . استپژوهش 

داد كه  نشانYaakub et al.  (2011) قيتحق يهاافتهی
 يهادانشكده قاتيتحق يسازيتجار يهاچالش نیتر مهماز  يكی

 .  است يدر بازاررسان ها آن يطوالن ندیفرا ،يكشاورز
 از مختلف پژوهشگران ،دشويمكه مشاهده  گونه همان

كه با  اندكرده يبررسرا  هاچالش نیا يگوناگون ابعاد
 يسازيتجار يهاچالش نیتر مهم توانيم ها آن يبند جمع
 نبودو  گذاريسرمایه كمبود صورت به ار قاتيتحق

 هايسياست متقابل، اطمينان كمبود مالي، هاي حمایت
 قوانين بوروكراسي، وجود سازي،فرهنگ كمبود بازدارنده،

 به مربوط قوانين نبود استادان، عمل آزادي نبود ضعيف،
 از نكردنحمایت ،يكاف گيزةان نبود فكري، هايیيدارا مالكيت

 نداشتنانعطاف ،يفناور انتقال نهادهاي تقویت و سيتأس

 نيروي نبود ،يكاربرد ريغ يهاآموزش ارائة ،يتیریمد ستميس

در دانشگاه،  ينیبه كارآفر نكردنتوجه خبره، و ماهر انساني
 ،يساز يتجارو  ينیكارآفر دربارة يرساناطالعضعف آموزش و 

 با هادانشگاه كم تعامالت ،ياچندرشته قيتحق يهاروش نبود
 قاتيتحق يطوالن ندیفراو  هارساختیز ضعف ها،بخش ریسا

 حاضر قيتحق يهدف كل نیبنابرا ؛كرد الصهخ يكشاورز
 دگاهینتایج تحقيقات از د يسازيتجار يهاچالش ليتحل

 .است رانیهاي كشاورزي ا دانشكده يعلمئتيه ياعضا
 

 ها روش و مواد
 و اهميت و درجه نوع از كاربردي، هدف نظر از پژوهش این

پيمایشي  ها ميداني، از نظر گردآوري داده متغيرها كنترل ميزان
همبستگي  -ها از نوع توصيفي  داده تحليل شيوةو از لحاظ 

 يهادانشكده يعلمئتيه ياعضا را آن آماري جامعة. است
بر  ها آنتعداد  كه دادند تشكيل  رانیا منتخب يدولت يكشاورز

 حدود يعال آموزش يزیربرنامه و پژوهش همؤسساساس برآورد 
 روشحجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و  .بود نفر 1387
كه در  بيترت نیا به ؛شد نييتع يامرحلهچند يريگنمونه

 يبر اساس تعداد اعضا يكشاورز يهادانشكده اول مرحلة
 يبندميتقس كوچك و متوسط بزرگ، طبقةبه سه  يعلمئتيه

 علمي هيئت اعضاي با كشاورزي هاي دانشكده سپس ؛شدند
هاي با  هاي كوچك، دانشكده دانشكده نفر 00 از كمتر
هایي كه  متوسط و دانشكده  نفر 70تا  00بين  لميع هيئت

 بود نفر 70باالتر از  ها آن علمي هيئت اعضايتعداد 
از  يصورت تصادف بهبزرگ در نظر گرفته شدند.  هاي دانشكده

 يهادانشكده از اراك؛ و اهواز نيرام كوچك، يهادانشكده طبقة
بزرگ  يهادانشكده از و النيگ و جانزن مدرس، تيترب متوسط،

 نیمشهد و تهران انتخاب شدند و بد يگرگان، فردوس زين
با روش  ،بعد مرحلة. در ندشددانشكده انتخاب  3 بيترت

-ئتيه ياعضا انيبا انتساب متناسب از م ياطبقه يريگ نمونه

 درانتخاب شدند كه  نمونه يبرانفر  100هادانشكده نیا يعلم
 .شدند گرفته نظر در طبقه هادانشكده از كیهر

گردآوري اطالعات، پس از بررسي جامع ادبيات  يبرا 
. این پرسشنامه شداي طراحي و تدوین  موضوع، پرسشنامه

 و انیاي پاسخگو مشخصات فردي و حرفه يبخش كل دوشامل 
 يهادانشكده در قاتيتحق يازسيتجار يهاموانع و چالش

 گذاريسرمایه -يمالمشتمل بر هشت دسته چالش:  يكشاورز
 6) يارتباط(، هیگو 12) يرساناطالع –يآموزش(، هیگو 7)

 يتیحما –يرساختیز(، هیگو 0) يشناخت روان –يفرد(، هیگو
 يگذار استيس –يقانون(، هیگو 3) يتخصص –يفن(، هیگو 11)

http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
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( بود كه براي سنجش هیگو 7) يتیریمد و يسازمان( و هیگو 9)
 نظرانو صاحب استاداناز  نفر چند نظر روایي محتوایي

 يهاپست ای يسازيتجار نةيزمدر  تيفعال سابقةكه  ي)افراد
( پرسيده شد و داشتند نهيزم نیدر ا یيو اجرا يتیریمد

 براي. گرفت صورتالزم  اصالحات هاآن نظرمبتني بر 
 استفاده كرونباخ آلفاي ضریب از تحقيق ابزار پایایي سنجش

 از پرسشنامه اساسي هاي  مقياس براي ضرایب مقدار كه شد
قابليت اعتماد باالي  انگريبآمد كه  دست  به 92/0 تا 38/0

نيز به  گویانسپس مصاحبه با پاسخ بود؛ابزار تحقيق 
ها  صورت گرفت. داده يكيپست الكترون ای يهاي حضور شيوه

. شدند ليتحلوهیتجز 13 نسخة SPSSافزار  با استفاده از نرم
 هايآماره از تحقيق اطالعات تحليلوتجزیهبراي  ،ضمن در

 استنباطي هايآماره و ميانگينو  درصد فراواني، نظير توصيفي
 .  شد استفاده( R) ياكتشاف يعامل ليتحل مانند

 

 بحث و جینتا
 از( درصد 7/33) نفر 188 كه داد نشان قيتحق يهاافتهی

نفر  17 يعنیمرد و بقيه  يبررس مورد علمي هيئت اعضاي
 41در حدود  ها آندرصد( زن بودند. ميانگين سن  8/11)

سال بود.  66سال و حداكثر سن  29 ها آنسال، حداقل سن 
 يبررس مورد علمي درصد( از اعضاي هيئت 7/92نفر ) 189

 مدركدرصد(  8/7نفر دیگر ) 11دكتري و  مدرك
 8/11) ها آن شتريب يليتحص رشتة. داشتندكارشناسي ارشد 

درصد(  8/8) ها آن نیدرصد( زراعت و اصالح نباتات و كمتر
 يبررس موردعلمي  بود. بيشتر اعضاي هيئت یيروستا توسعة
علمي استادیاري  ةمرتبدرصد(  8/67نفر ) 101یعني 
تاد ( اسصدرد 7/4نفر ) 7 يعنی ها آن نیكمتر و داشتند

 ؛سال بود 10در حدود  ها آن كار سابقةبودند و ميانگين 
 يعلمئتيه ياعضا شترينشان داد كه ب هاافتهی نیا نيهمچن
 نةيزمدر  تيفعال سابقةدرصد( تا به حال  34) يبررس مورد
 نيچندرصد(  16نفر ) 24 فقطو  اندنداشته را يسازيتجار

به  ها آندرصد  7/40 عالقة زاني. مداشتند ياسابقه
در  ها آندرصد  3/83و  ادیدر سطح ز قاتيتحق يساز يتجار

نشان داد كه  هايبوده است. در ضمن، بررس ادیز يليسطح خ
 ندیفراو  هاروش نةيزمدر  ها آن شتريب يآگاه زانيم

درصد( قرار  6/46در سطح متوسط ) قاتيتحق يازس يتجار
 .دارد
 قاتيتحق يسازيتجار يهاچالش يبندرتبه يهاافتهی

نشان داد كه  يكل دستةدر هشت  يكشاورز يهادانشكده در
 :دتنرتبه را داش نیعوامل باالتر نیا ریز يهاچالش نةيزمدر 

 ها،بازار )نهاده يثباتيب :گذاريسرمایه -يمال يهاچالش 
 نبودو  يگذارهیسرما يباال سكیر و...( و هياول مواد
 در يسازيتجار ندیفرا( در VC) پذیر سكیر يگذار هیسرما

 .يبخش خصوص ژهیو به هابخش ریسا
 يها بخش يگاهآنا :يرساناطالع –يآموزش يهاچالش .1

و  يكشاورز يهادانشكده يهاتيقابلبه  نسبت ياقتصاد
 نةيزمدر  يرساناطالع و يغاتيتبل يهاتيفعال ندادنانجام
-يتجار نةيزمالزم در  يهاآموزش ندادنارائهو  يسازيتجار
 يهادانشكده در يعلمئتيه يو اعضا انیبه دانشجو يساز

 ؛يكشاورز
 يهادانشكده يتعامل ناكاف :يارتباط يهاچالش .2

 امر در مشاركت انجام يبرا يبا بخش خصوص يكشاورز
 به نسبت ياقتصاد يهابخش اعتماد نبودو  يسازيتجار
  ؛يكشاورز يهادانشكده يهايتوانمند و هاتيقابل

 كردیوجود رو :يشناخت روان -يفرد يهاچالش .8
 كار ةيروحو نبود  يعلمئتيه ياعضا نيدر ب يمحور مقاله

 يهاچالش نةيزم در. يكشاورز يهادانشكده در يميت
-دانشكده نيب واسط يسازوكارها نبود ،يتیحما-يرساختیز

 يساز يتجار زمينةدر  ياقتصاد يهابخش و يكشاورز يها
 مشاركت يبراالزم  يهاو نبود مشوق يفناورو انتقال 

 يهاتيفعال در يكشاورز يهادانشكده يعلمئتيه ياعضا
از سود و  ها آنسهم  كردنمشخص: لي)از قب يساز يتجار

  ؛(منافع حاصل
 اتياز تجرب دننكراستفاده :يتخصص – يفن يهاچالش .4

 يدانشگاه قاتيتحق جینتا يسازيتجار نةيزمكشورها در  ریسا
  ؛يالمللنيو ب يهدف مل يبازارها نشناختنو 

راهبرد،  نبود :يگذار استيس –يقانون يهاچالش .0
 يهابرنامه و دستورالعمل مدون و مناسب در دانشكده

 نةيزمدر  يعزم مل نبودو  يسازيتجار نةيزمدر  يكشاورز
 و نهاد ایجاد الت،يتسه و قاتیتشو ارائة يبرا يسازيتجار
 ؛يكاف و مناسب تیحما و التيتشك

 يازسنجين نبود :يتیریمد و يسازمان يهاچالش  .6
انيم يازهاين اساس بر يشاورزك قاتيتحق انجام يبرا مناسب

 نكردننييتب و اقتصادي و بنگاهي تفكر نبودو بلندمدت و  مدت
 (.  1)جدول  يكشاورز يهادانشكده يبرا ينیرسالت كارآفر
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 هاچالش از کیهر در موجود یهامؤلفه بر اساس قاتیتحق یسازیتجار یهاچالش یبندرتبه. 2 جدول

 انحراف *نیانگیم  چالش
 رتبه اریمع

 گذاریسرمایه -یمال

 1 02/1 20/0 یگذارهیسرما یباال سکیر و...(  و هیاول مواد ها،بازار )نهاده یثباتیب
  یسازیتجار ندیفرا( در VC) پذیر سکیر یگذارهیسرما نبود

 یبخش خصوص ژهیو به هابخش ریاس در
05/0 32/0 2 

  یطوالن بازپرداخت دورةو با  یمناسب و کاف یبانک التیتسه نکردنارائه
 یدانشگاه یقاتیتحق یهاپروژه به

00/0 00/1 1 

 0 21/0 23/1 دیتول و یسازیتجار یبرا یگذارهیمناسب سرما یالگو نبود
  یقاتیتحق یهاافتهی یسازیتجار امر به الزم بودجة ندادناختصاص

 یکشاورز یهادانشکدهدر 
31/1 05/1 5 

 6 07/1 72/1 هادانشگاه یتیریمد و یمال استقالل نداشتن
 خود یاز درآمدها یبخش نیتأمبه  یکشاورز یهادانشکده نبودنملزم

 یسازیتجار قیطر از 
62/1 06/1 7 

 یرساناطالع-یآموزش

و  یکشاورز یهادانشکده یهاتیقابل از یاقتصاد یهابخش یکاف شناخت و یآگاه نداشتن
 یسازیتجار نةیزمدر  یرساناطالع و یغاتیتبل یهاتیفعال ندادنانجام

0 75/0 1 

 در یعلمئتیه یو اعضا انیبه دانشجو یسازیتجار نةیزمالزم در  یهاآموزش نکردنارائه
 یکشاورز یهادانشکده

0 33/0 2 

  یهاروش به نسبت یکشاورز یهادانشکده یعلمئتیه یاعضا یآگاهنا
 یقاتیتحق یهاافتهی یساز یتجار

32/1 20/0 1 

  سطح در یسازیتجار نةیزممناسب در  یزسافرهنگ و یرساناطالع نبود
 یکشاورز یهادانشکده

37/1 21/0 0 

 5 25/0 52/1 یکشاورز یهادانشکده در یدانشگاه دروس یمحتوا نبودن یکاربرد
 یکشاورز یهادانشکده ییجدا سببو ناکارآمد به  یکاربرد ریغ یهاآموزش

 اقتصادی هایبخش از
52/1 22/0 6 

 7 10/1 53/1 پژوهش امر به کمتر توجه و آموزش امر به یعلمئتیه یوقت اعضا شتریب صرف
 3 37/0 56/1 یکشاورز یهادانشکده یدستاوردها یمعرف یبرا بازارها فن نکردنبرگزار

 و یساز یتجار تیاهم دربارة یو سخنران ناریسم ،یشیاندهم یهانشست نکردنبرگزار
 یکشاورز یهادانشکده در آن به یابیدست یراهکارها

03/1 25/0 2 

 10 23/0 01/1 ریفراگ و جامع یرساناطالع گاهیپا نبود
 11 01/1 16/1 یمجاز ای و یحضور صورت به یسازیتجار دربارة یاخدمات مشاوره ندادنارائه

 12 11/1 16/1 نینو و مناسب قیتحق یهاروش با یکشاورز انیدانشجو و یعلمئتیه یاعضا ییآشنانا

 یارتباطات

 1 77/0 07/0 یساز یتجار امر در مشارکت انجام یبرا یبا بخش خصوص یکشاورز یهادانشکده کم تعامل
  یهایتوانمند و هاتیقابل به نسبت یاقتصاد یهابخش یاعتمادیب

 یکشاورز یهادانشکده
00/0 31/0 2 

 یقاتیتحق اتمؤسس با یکشاورز یهادانشکده یگروه کار انجام و مناسب تعامل نبود
 یکشاورز بخش با مرتبط یتخصص

30/1 32/0 1 

 و بازارها فن در کشاورزی های دانشکده علمیئتیهو شرکت مدیران و اعضای  یاطالعیب
 سازی تجاری با مرتبط های همایش

30/1 33/0 0 

  از اعم یاقتصاد یهابخش و هادانشگاه نیب کار طیمح و یسازمان فرهنگ تفاوت
 خدمات و صنعت ،یکشاورز

50/1 03/1 5 

 6 21/0 12/1 یکشاورز یهادانشکده در یعلمئتیه یاعضا نیمناسب ب یرقابت یفضا نبود

 یتشناخ روان -یفرد

 1 22/0 17/0 یعلمئتیه یاعضا نیدر ب یمحورمقاله کردیرو وجود
 2 26/0 21/1 یکشاورز یهادانشکده در یمیت کار ةیروح نبود

  نةیزمدر  یکشاورز یهادانشکده رانیمد الزم اهتمام و هزیانگ عالقه، نبود
 یقاتیتحق یهاافتهی یسازیتجار

22/1 03/1 1 

 0 11/1 1//15 یسازیتجار در یعلمئتیه یمشارکت اعضا مورد در ینگرش منف جودو
 5 21/1 71/2 یسازیتجار به یکشاورز یهادانشکده یعلمئتیه یاعضا یگعالقیب
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 هاچالش از کیهر در موجود یهامؤلفهبر اساس  قاتیتحق یسازیتجار یهاچالش یبندرتبه. 2 جدولادامة 

 انحراف *نیانگیم  چالش
 رتبه اریمع

 یتیحما -یرساختیز

 زمینةدر  یاقتصاد یهابخش و یکشاورز یهادانشکده نیب واسط یسازوکارها نبود
 یفناورو انتقال  یساز یتجار

10/0 75/0 1 

 در یشاورزک یهادانشکده یعلمئتیه یاعضا مشارکت یبراالزم  یهامشوق نبود
 (از سود و منافع حاصل ها آنسهم  کردن: مشخصلی)از قب یساز یتجار یها تیفعال

06/0 32/0 2 

 1 20/0 27/1 یکشاورز یهادانشکده در کاربردی قاتیتحق انجام یبراالزم  زاتیامکانات و تجه نبود
 0 37/0 37/1 یکشاورز یهادانشکده در یسازیو تجار یرفناو توسعة یهارساختیز نبود

 5 26/0 36/1 یکشاورز یهادانشکده قاتیتحق جینتا یسازیتجار خاص التیتشک ای ینهاد متول نبود
 6 21/0 31/1 انیبن دانش یها هپروژ و یدانشگاه قاتیتحق یسازیدولت از تجار نکردنتیحما

 انشعابی دانشگاهی در  هایشرکت گیریشکل برای مناسب نةیزم نبود
 یکشاورز یهادانشکده

32/1 26/0 7 

 3 73/0 77/1 یانشعاب یهاشرکت و یدانشگاه یهاشرکت توسعةو  تیبه حما نکردنتوجه
  یهاافتهی یسازیتجار نةیزمدر  یعلم و فناور یهاپارک و رشد مراکز ضعف

 یکشاورز یقاتیتحق
75/1 20/0 2 

  سطح در یسازیتجار نةیزمماهر و متخصص در  یانسان یروین نبود
 یکشاورز یها هدانشکد

62/1 21/0 10 

 11 01/1 56/1 یسازیتجار نةیزمدر  یکشاورز یهادانشکده از خارج نااز مشاور نبردنبهره

 یتخصص -یفن

 1 33/0 32/1 یدانشگاه قاتیتحق جینتا یسازیتجار نةیزمکشورها در  ریسا اتیاز تجرب نکردناستفاده
 2 35/0 31/1 یالمللنیو ب یهدف مل یبازارها نکردنییشناسا

و  یو اقتصاد یتجار ،یفن یهایابیبر اساس ارز یقاتیموضوعات تحق حیصح نکردنانتخاب
 یساز یتجار کردیبا رو یقاتیتحق تیاولو

31/1 32/0 1 

بخش  یواقع یازهایبر ن یسازی و مبتن تجاری تیبا قابل یکاربرد قاتیتحق ندادنانجام
 یکشاورز یهادر دانشکده یکشاورز

72/1 22/0 0 

  یمعلئتیه یدر اعضا یو اقتصاد یابیبازار ،یتیریمد یهامهارت بودننییپا
 یکشاورز یهادانشکده

63/1 32/0 5 

 6 01/1 02/1 یکشاورز یهادانشکده در یسازیتجار با متناسب یاچندرشته قیتحق یهاروش نبود
 شدنیطوالن علت به حصول، از پس جهینت نبودنو تازه  یکشاورز قاتیتحق بودنبرزمان

 قیتحق ندیفرازمان و 
22/1 15/1 7 

  تصویب زمان در یعلمئتیه یبه مهارت و تخصص اعضا نکردنهتوج
 یقاتیتحق یهاطرح

13/1 20/1 3 

 یگذار استیس - یقانون

  یکشاورز یهادانشکده در مناسب و مدون دستورالعمل و برنامه راهبرد، نبود
 یسازیتجار نةیزمدر 

26/0 77/0 1 

 و نهاد ایجاد الت،یتسه و قاتیتشو ارائة یبرا یسازیتجار نةیزمدر  یعزم مل نبود
 یکاف و مناسب تیحما و التیتشک

07/0 32/0 2 

 1 20/0 00/0 مناسب یواردات یهااستیس وضع و داخل دیتول از تیحما و توجه نبود
 0 33/0 33/1 ها آن یتجار لیپتانس ییناساش یبرا یپژوهش دستاوردهای نکردنیابیارز

 5 20/0 30/1 فکری تیمالک از حفاظت قوانین ضعف ای نبود
 6 33/0 31/1 یکشاورز یها دانشکده در یسازیتجار نةیزمو مقررات مدون و قابل اجرا در  نیقوان نبود

 7 32/0 72/1 یکشاورز یهادر دانشکده یساز یارتج نةیزمالزم در  یاستانداردها نبود
 3 10/1 66/1 ها آن یارتقا ستمیس در یسازیتجار نةیزمدر  یعلمئتیه یاعضا یهاتیفعال نشدنلحاظ

 2 15/1 51/1 هادانشگاه یبندرتبه امر در یسازیتجار نةیزمدر  شدهانجام یهاتیبه فعال نکردنتوجه

 یتیریمد و یسازمان

  یازهاین اساس بر یکشاورز قاتیتحق انجام یبرا مناسب یازسنجین نبود
 بلندمدت و مدتانیم

12/0 22/0 1 

 یهادانشکده یبرا ینیرسالت کارآفر نکردنفیتعر و اقتصادی و بنگاهی تفکر نبود
 یکشاورز

23/1 36/0 2 

 1 20/0 32/1 یکشاورز یهادانشکده در ریپاگودست و یطوالن یادار یروکراسبو وجود
و  انیدانشجو نیالزم در ب یهاتیقابل و هامهارت توسعةو  ینیبه امر کارآفر یتوجهیب

 یکشاورز یهادانشکده در یعلمئتیه یاعضا
35/1 37/0 0 

 5 25/0 30/1 ادیز یریگیپ و زمان صرف به ازین جهینت در و یسازیرتجا ندیفرا بودنیطوالن
 6 01/1 31/1 هادانشگاه مدیریتی نظام در انعطاف نبود
 7 12/1 01/1 یعلم ئتیه یاعضا ینظام تمام وقت وجود

 0=  ادیز يليخ، 4=  ادیز، 8=  متوسط، 2=  كم، 1=  كم يليخ* 
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 نمرة گانه،هشت يهاچالش يندبرتبه يبراادامه و  در
جمع  گریكدیبا  هاچالش نیا از كیهر در موجود يها مؤلفه

در نظر  هاچالش از كیهر نمرة ،آمدهدستبه كل نمرةشدند و 
مشاهده  2كه در جدول  گونه هماناساس،  نیگرفته شد. بر ا

 يهاچالش يبررس مورد يعلمئتيه ياعضا دگاهیاز د ،شوديم
 هارتبه نیباالتر يتیحما –يرساختیز و يرساناطالع –يآموزش

و  يشناخت روان–يفرد يهاچالش و ندادادهرا به خود اختصاص 
 .ندگرفت قرار رتبه نیترنیيدر پا يارتباط

   

 قاتیتحق یسازیتجار نةیزمدر  موجود گانةتهش یهاچالش یبندرتبه. 1 جدول

 رتبه اریمع انحراف نیانگیم چالش
 1 03/7 51/01 یرساناطالع –یآموزش

 2 11/6 25/02 یتیحما –یرساختیز
 1 20/5 32/10 یگذار استیس –یقانون

 0 11/5 36/23 یتخصص –یفن
 5 67/0 01/27 گذاریسرمایه -یمال

 6 72/0 21/26 یتیریمد و یسازمان
 7 50/1 50/22 یارتباطات

 3 66/1 03/17 یشناخت روان –یفرد

 
 يهاچالش به مربوط متغيرهاي تعداد كاهش هدف با
 عوامل به يكشاورز يهادانشكده در قاتيتحق يسازيتجار
ها از تحليل عاملي  از عامل یكهر سهم تعيين و كمتر

 يبرا هاداده بودنمناسب يبرابهره گرفته شد.  ياكتشاف
و آزمون بارتلت استفاده شد.  KMO بیاز ضر يعامل ليتحل

 دست به 977/0687و مقدار بارتلت  KMO 921/0مقدار 
این امر  .بود داريدرصد معن كیآمد كه در سطح 

همبستگي متغيرهاي وارد شده  بودنمناسب دهندة اننش
 ريتفس بردنباال يبرا نيهمچن است؛براي تحليل عاملي 

استفاده شد و در مجموع  ماكسیاز روش چرخش وار هاهیگو
عامل  اريمع زيو ن ژهیو ریتعداد هفت عامل و بر اساس مقاد

 نی. ااندارائه شده 8كه در جدول  ندشداستخراج  نيشيپ
 اندكرده انيبرا  رهايكل متغ انسیدرصد از وار 40/07عوامل 

ها  عامل این شدة انيبكه نشان از درصد باالي واریانس 
 مشخص جدول نیا در هاعامل نیا از كدامهر سهم. است

 يرهايمتغ تيبا توجه به ماه هاعامل يگذارنام. است شده
 4آن در جدول  جیكه نتا رفتیموجود در هر عامل انجام پذ

–يرساختیز صورت  اساس این عوامل به نیآمده است و بر ا
و  يمال ،يسازمان ،يتخصص–يفن ،يارتباط ،يآموزش ،يتیحما

 گذاري شدند.  نام يگذار استيس
 به مربوط انسیوار از درصد 41/10 حدود در اول عامل

درصد از  49/9 دوم عامل. است كرده برآورد را يعامل ليتحل
را به خود اختصاص داده است. پس از  يعامل ليتحل انسیوار
 يهاعامل. كرد انيبرا  انسیدرصد از وار 99/3 عامل سوم ،آن

درصد  00/7و  06/7، 60/7 بيترتبه زيچهارم، پنجم و ششم ن
قادر به  زيعامل ن نیو آخر نيو هفتم ندكرد انيبرا  انسیاز وار

 وضعيت. است يعامل ليتحل انسیدرصد از وار 72/6 انيب
 با متغيرهاي شدنواقع فرض با عوامل در متغيرها قرارگيري

ها به روش  چرخش عامل از پس، 0/0از  تربزرگ عاملي بار
 .است 4شرح جدول ها به  گذاري عامل وریماكس و نام

 
 ها آندرصد واریانس تجمعی  و  همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس  شدهاستخراج های عامل. 9 جدول

 تجمعي واريانس درصد واريانس درصد ويژه مقدار هاعامل

 01/10 01/10 11/5 اول
 20/12 02/2 30/0 دوم
 20/23 22/3 53/0 سوم

 55/16 65/7 20/1 چهارم

 62/01 06/7 60/1 پنجم
 67/50 05/7 52/1 ششم
 00/57 72/6 01/1 هفتم
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 یافتهاز ماتریس دوران آمدهدستبهها و میزان ضرایب  از عامل یکهر به مربوط متغیرهای. 4 جدول

 عاملی بار متغیرها عامل نام

یز
رساخت

-ی
 

حما
تی

 ی

 092/0 يكشاورز يهاانشعابي دانشگاهي در دانشكده هايشركت گيريشكل رايب مناسب نةيزم نبود
 619/0 انيبن دانش يها هپروژ و يدانشگاه قاتيتحق يسازيدولت از تجار نكردنتیحما

 060/0 يكشاورز يهادانشكده در كاربردي قاتيتحق انجام يبراالزم  زاتيامكانات و تجه نبود
 066/0 يكشاورز يقاتيتحق يهاافتهی يسازيتجار نةيزمدر  يعلم و فناور يهاپارك و درش مراكز ضعف

 003/0 يكشاورز يهادانشكده قاتيتحق جینتا يسازيتجار خاص التيتشك ای ينهاد متول نبود
 093/0 يساز يتجار يهاتيالفع در يكشاورز يهادانشكده يعلمئتيه ياعضا مشاركت يبراالزم  يهامشوق نبود

 016/0 يانشعاب يهاشركت و يدانشگاه يهاشركت توسعةو  تیبه حما يتوجهيب
 066/0 يفناورو انتقال  يساز يتجار زمينةدر  ياقتصاد يهابخش و يكشاورز يهادانشكده نيب واسط يسازوكارها نبود

آموز
ش

 ی

 096/0 يكشاورز يهادانشكده در يعلمئتيه يو اعضا انیبه دانشجو يسازيتجار نةيزمالزم در  يهاآموزش نكردنارائه

 704/0 يقاتيتحق يهاافتهی يسازيتجار يهاروش به نسبت يكشاورز يهادانشكده يعلمئتيه ياعضا يآگاهنا

 720/0 يكشاورز يهادانشكده سطح در يسازيتجار نةيزممناسب در  يسازفرهنگ و يرسانعاطال نبود

  يابيدست يراهكارها و يسازيتجار تياهم دربارة يو سخنران ناريسم ،يشیاندهم يهانشست نكردنبرگزار
 يكشاورز يهادانشكده در آن به

723/0 

 021/0 يمجاز ای يبه صورت حضور يسازيتجار دربارة ياورهخدمات مشا نكردنارائه

 يرساناطالع و يغاتيتبل يهاتيفعال ندادنانجامو  يكشاورز يهادانشكده يهاتيقابل از ياقتصاد يهابخش يكاف شناخت و يآگاهنا
 يسازيتجار نةيزمدر 

641/0 

 009/0 يكشاورز يهادانشكده در ينشگاهدا دروس يمحتوا نبودن يكاربرد

ارتباط
 ی

 309/0 يسازيتجار امر در مشاركت انجام يبرا يبا بخش خصوص يكشاورز يهادانشكده كم تعامل
 760/0 سازي هاي مرتبط با تجاري و همایش بازارها  فن در كشاورزي هاي دانشكده علميئتيهو شركت مدیران و اعضاي  اطالع نبود
 310/0 يمرتبط با بخش كشاورز يتخصص يقاتيتحق اتمؤسس با يكشاورز يهادانشكده يكار گروه نشدنانجام و مناسب تعامل نبود

 069/0 يكشاورز يهادانشكده يهايتوانمند و هاتيقابل به نسبت ياقتصاد يهابخش ياعتماديب
 608/0 خدمات و صنعت ،يكشاورز از اعم ياقتصاد يهابخش و هادانشگاه نيب كار طيمح و يسازمان فرهنگ تفاوت وجود

فن
-ی

تخ
ص

ص
 ی

 047/0 قيتحق ندیفرازمان و  شدنيطوالن علت به حصول، از پس جهينت نبودنتازه و يكشاورز قاتيتحق بودنبرزمان
 683/0 يكشاورز يهادانشكده در يسازيتجار با متناسب ياچندرشته قيتحق يهاروش نبود

 623/0 يكشاورز يهادر دانشكده يبخش كشاورز يواقع يازهايبر ن يسازي و مبتن تجاري تيبا قابل يكاربرد قاتيتحق ندادنانجام
 680/0 يكشاورز يهادانشكده يعلمئتيه يدر اعضا يو اقتصاد يابیبازار ،يتیریمد يهامهارت بودننیيپا

 616/0 يساز يتجار كردیبا رو يقاتيتحق تیو اولو يو اقتصاد يتجار ،يفن يهايابیبر اساس ارز يقاتيموضوعات تحق حيصح نكردنانتخاب
 001/0 يالمللنيب و يمل هدف يبازارها نشناختن

سازمان
 ی

 013/0 يكشاورز يهادانشكده در يعلمئتيه ياعضا و انیدانشجو نيالزم در ب يهاتيلقاب و هامهارت توسعةو  ينیبه امر كارآفر يتوجهيب
 022/0 يكشاورز يهادانشكده در ريپاگ و دست و يطوالن يادار يبوروكراس وجود

 712/0 يكشاورز يهادانشكده يبرا ينیرسالت كارآفر نكردننييتب و اقتصادي و بنگاهي تفكر نبود
 643/0 و بلندمدت مدتانيم يازهاين اساس بر يكشاورز قاتيتحق انجام يبرا مناسب يازسنجين نبود

مال
 ی

 000/0 يكشاورز يهادانشكده در يقاتيتحق يهاافتهی يسازيتجار امر به الزم بودجة ندادناختصاص
 677/0 هادانشگاه يتیریمد و يمال استقالل نداشتن

 711/0 يسازيتجار قیخود از طر ياز درآمدها يبخش نيتأمبه  يكشاورز يهادانشكده نبودنملزم
 039/0 يبخش خصوص ژهیو به هابخش ریسا با يسازيتجار ندیفرا( در VC) پذیر سكیر يگذارهیسرما نبود

 662/0 يدانشگاه يقاتيتحق يهاپروژه به يطوالن بازپرداخت دورةو با  يمناسب و كاف يبانك التيتسه نكردنارائه
 079/0 يگذارهیسرما يباال سكیر و...( و هياول مواد ها،بازار )نهاده يثباتيب

یس
ت

گذاراس
 061/0 هادانشگاه يبندرتبه رام در يسازيتجار نةيزمدر  شدهانجام يهاتيبه فعال يتوجهيب ی

 643/0 ها آن يارتقا ستميس در يسازيتجار نةيزمدر  يعلمئتيه ياعضا يهاتيفعال نشدنلحاظ

 602/0 يكاف و مناسب تیحما و التيتشك و نهاد ایجاد الت،يتسه و قاتیتشو ارائة يبرا يسازيتجار نةيزمدر  يعزم مل نبود
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 پیشنهادها و گیرینتیجه
 يساز يتجار يهاچالش قيتحق نیدر ا ،كه گفته شد گونه همان

 ،يرساناطالع-يآموزش گذاري،سرمایه-يمال يكل دستةدر هشت 
 -يفن ،يتیحما -يرساختیز ،يشناخت روان-يفرد ،يارتباط

 يبررس يتیریو مد يو سازمان يگذار استيس -يقانون ،يتخصص
 نیا نكردخالصه و شناسایي براي ن،يهمچن ؛شد يبندو رتبه
 استفاده اكتشافي عاملي تحليل از كمتر هايعامل در هاچالش

 -يرساختیز يمجزا عامل هفت در هاچالش نیا كه شد
و  يمال ،يسازمان ،يتخصص -يفن ،يارتباط ،يآموزش ،يتیحما

درصد از  40/07 عوامل نیا .شدند يبنددسته يگذار استيس
  .اندكرده انيبرا  رهايكل متغ انسیوار

 گذاريسرمایه-يموانع مال يهاچالش نةيزمدر  قيتحق يهاافتهی
 ،Fakor (2007)،Nadirkhanloo  (2008) قاتيتحق يدر راستا

Wright et al (2007) و Howells and McKinlay (2009) 
  .ودب

 دیيتأدر  ،يرساناطالع –يآموزش يهاچالش نةيزم در
 Hasangholipour et al. ,(2010) قاتيتحق

.Hasangholipour et al  (2011)و Mousavi (2011) ودب. 
 قاتيتحق يدر راستا ،يارتباط يهاچالش نةيزمدر  

Fakor (2007)، Mousavi (2011)، Cokburn and 

Highsmith (2001) وHowells and McKinlay (2009) 

 .ودب
 دیيتأدر  ،يتشناخ روان–يفرد يهاچالش نةيزم در 
 ،Fakor and Hajihoseini (2008) قاتيتحق

Hasangholipour et al. (2010)، Zolfahjarian (2011)، 
Mousavi (2011)  وand Esmaeeli Farajollah 

Hosseini (2010)  بود . 
 دیيتأدر  ،يتیحما –يرساختیز يهاچالش نةيزم در

 and Esmaeeli وMousavi  (2011) قاتيتحق
Farajollah Hosseini  (2010)بود.  

 قاتيتحق يدر راستا ،يتخصص –يفن يهاچالش نةيزم در
.Hasangholipour et al  (2011)،Cokburn and 

Highsmith (2001)، Cummings and Teng 

(2003)،Wright et al.  (2007)، and Esmaeeli 
Farajollah Hosseini (2010) و Yaakub et al.  

  .ودب (2011)
 دیيتأ در ،يگذار استيس -يقانون يهاچالش نةيزم در

 ،Fakor (2007)، Nadirkhanloo (2008) قاتيتحق
Fakor and Hajihoseini (2008)، Hasangholipour 

et al. (2010)، Hasangholipour et al.  (2011)و 
Mousavi  (2011)بود.  

در  ،يتیریو مد يموانع سازمان يهاچالش نةيزم در
 ،Nadirkhanloo (2008) قاتيتحق يراستا

Hasangholipour et al. (2010)، Zolfahjarian (2011)، 
Mousavi (2011)، Cokburn and Highsmith (2001)، 

and Esmaeeli Farajollah Hosseini   (2010)و 
Howells and McKinlay(2009) ودب   . 

 يدرصد از اعضا 30 حدود ةعالق زانينشان داد م هاافتهی
 و ادیز حد در يسازيبه تجار يبررس مورد يعلمئتيه
درصد  30حدود  يآگاه زانيم متأسفانه يول ؛بود ادیز يليخ

 در قاتيحقت يسازيتجار ندیفراو  هاروش نةيزمدر  ها آن
 دهندةنشان امر نیا .داشت قرار آن از ترنیيپا و متوسط حد

 به يكشاورز يهادانشكده در هنوز كه است تيواقع نیا
 ركن كی دةید بهو  يجد صورتبه يسازيتجار مبحث

 و ناشناخته يادیز حدود تا و  شودينم ستهینگر ياساس
  .است ياهيحاش

 بهندارند كه  يآن آگاه يباال تيبه اهم نسبت استادان
 آموزش يهااستيدر س يصورت اساس به دیبا ليدل نيهم
 وضع بهنسبت  مختلف يهاروش به و شود يبازنگر يعال
و  يعموم يآگاه شیافزامناسب و  يهااستيس و نيقوان

 يجد تالش نهيزم نیارد يعلم ئتيه ياعضا يتخصص
 .ردیپذ صورت

 –يرساختیز عامل كه داد نشان يعامل ليتحل يهاافتهی
را به خود  شدهانيب انسیدرصد وار نیشتريب يتیحما

 و مناسب نةيزمبدون وجود  شك،يباختصاص داده است. 
 به توانينم الزم يافزارسخت و يافزارنرم يهارساختیز

 .بود دواريام يكشاورز يعال آموزش در يسازيتجار توسعة
مناسب و  يگذار استيسو  يزیربرنامه با هادانشگاه دیبا

 يهارساختیز گسترش و جادیا به الزم اعتبارات صيتخص
 نهيزم اقدام كنند و ندیفرا نیز امناسب ا يهاتیحماالزم و 

 .آورند فراهم آن شتريب چههر توسعة يرا برا

مهم  يمانع يسازيتجار امر به كم يمال منابع اختصاص
 ژهیوبه قات،يتحق نةيزم در شوديم شنهاديپ نیبنابرا ؛است
 يكشاورز يهادانشكده در ياهیپا و يربردكا قاتيتحق

 بهرهكم يهاپرداخت وام با دولت ؛شود انجامالزم  يگذار هیسرما
 دارند يسازيتجار تيقابل كه یيهاطرح به يبازپرداخت طوالن با

 يمال منابع جذب نةيزمموجود در  موانع ؛كند تیحما هااز آن
 يسپاربرون ؛برطرف شود يدانشگاه قاتيتحق بخش در يخارج

http://scialert.net/asci/author.php?author=Somaeih&last=Esmaeeli
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
http://scialert.net/asci/author.php?author=Somaeih&last=Esmaeeli
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
http://scialert.net/asci/author.php?author=Somaeih&last=Esmaeeli
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
http://scialert.net/asci/author.php?author=Somaeih&last=Esmaeeli
http://scialert.net/asci/author.php?author=Seyed%20Jamal&last=Hosseini
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 يبه صورت مشاركت ها آنانجام  ای قاتيتحق يسازيتجار ندیفرا
بخش  يگذارهیسرما از نيدر دانشگاه ها مرسوم شود؛ همچن

 شیافزا و يدانشگاه قاتيتحق يسازيتجار ندیرافدر  يخصوص
 .شود تیحما يسازيتجار ندیفرادر  پذیرمخاطره يگذارهیسرما

به  یيشنهادهايپ يتیحما –يرساختیرفع موانع ز يبرا
 : شوديم انيب ریشرح ز
و  ملزومات ازها،ينشيپ ها،اخترسیز نكردفراهم .1

 نةيزمالزم و مناسب در  يافزارنرم و يافزارامكانات سخت
 يهادانشكده در قاتيتحق يسازيو تجار يفناور توسعة

 در يسازيتجار نامبا  يبخش جادیا .كشور يكشاورز
  ؛آن تیو تقو هتوسعو در صورت وجود  يكشاورز يها دانشكده

 يهايفناور نةيزم در ژهیوبهداخل  دياز تول تیحما .2
 مناسب يهااستيس وضع و يكشاورز بخش با مرتبط
  ؛نهيزم نیا در واردات
 يهاپارك و رشد مراكز يهاتيظرف و هاتيقابل توسعة .8

 ها آن نكردريدرگ و يكشاورز يهادانشكده در يفناور و علم
  ؛قاتيتحق يسازيتجار ندیفرابه صورت فعال در 

 مراكز با يعلمئتيه ياعضا شتريب چههر نكردناآش .4
 ؛يفناور و علم يهاپارك و رشد

انشعابي دانشگاهي در  هايشركت جادیا .0
 هاشركت نیا. ها آناز  تیو حما يكشاورز يها دانشكده

نقش  و كنندفعاليت  كارآفریني دانشگاهي در امر توانند يم
 يابزار هاآن .كنند فایها ا از دانشگاه يفناوردر انتقال  يمهم
 ؛هستند ریپذسكیر يهايفناور يسازيتجار يبرا

 ياعضا مشاركت يبراالزم  يهامشوق جادیا  .6
 يهاتيفعال در يرزكشاو يهادانشكده يعلم ئتيه

 در شدنميسه و يمال يهاپاداش ع،يمانند ترف يساز يتجار
 .هاتيفعال گونهنیا از حاصل منافع
 يسازيتجار نهيموانع موجود در زم نیتر مهماز  يكی

بخش  يهاافتهیكه در  است يرساناطالع –يموانع آموزش
كه ذكر  گونه همان .شدآن مشخص  تياهم زين يو كم يفيك

 يو آموزش الزم و كاف يآگاه يكشاورز يهادانشكده در ،شد
 لیذ موارد اساس نیبر ا .ندارد وجود يسازيتجار دربارة

 : دنشويم شنهاديپ
 انجام نةيزمدر  يدرس يو گذراندن واحدها گنجاندن .1

 التيتحص يهادوره در يسازيتجار و يكاربرد قاتيتحق
 ؛يكشاورز يهادانشكده يليتكم

 در يسازيتجار نةيزممناسب در  يسازفرهنگ .2
 ليقب از مختلف يهاروش به يكشاورز يهادانشكده

 تیسا در يرساناطالع ،يسخنران نارها،يسم ،ها كارگاه
  ؛يجمع يرساناطالع يهاروش ریسا و دانشگاه

-ئتيه ياعضا يو تخصص يدانش فن سطح يارتقا .8

 و هاكالس يبرگزار قیطر از يسازيتجار ةنيزم در يعلم
 از مرتبط مباحث و يسازيتجار با مرتبط يآموزش يهادوره

  كار وكسب تیریمد اقتصاد، ،يسازيتجار ،يابیبازار ليقب
  ره؛يغ و قيتحق يهاروش

 و يدرس يهارنامهب در دنظریتجد و اصالح .4
 توجه و يكشاورز يهادانشكده يهاآموزش شدنتر يكاربرد

 ؛يتئور يهاآموزش كنار در يعمل مباحث به شتريب

 صورت به يسازيتجار دربارة يامشاوره خدمات ارائة .0
داخل  نظرانصاحب و مشاوران از يريگبهره)با  يحضور

 گاهیپا جادیا نيهمچن و يمجاز و (هابخش ریسا ایدانشگاه 
 يدائم يدسترس يبرا يسازيتجار نةيزمدر  يرساناطالع
 .ازين مورد اطالعات به انیدانشجو و يعلمئتيه ياعضا

 يمناسب يگذار استيس دیبا يسازيتجار توسعة يبرا
 یيهانقص نهيزم نیا در داد نشان هايبررس .ردیصورت پذ

 شنهاديپموارد  نیا ها آن نكردبرطرف يبراوجود دارد كه 
 : دنشو يم

و  يفناور توسعة يبرامناسب  يالگو كی يطراح .1
 آموزش بخش الزامات و طیشرا گرفتننظردر با يسازيتجار

  ؛رانیا يكشاورز يعال

 سمت به يكشاورز يهادانشكده ردنك دايپ سوق .2
 و الزامات نكردفراهم و نیكارآفر يكشاورز يهادانشكده

 ؛امر نیا يبراالزم  يازهاينشيپ

 ندیفرا ليتسه و يفعل يادار يبوروكراس كاهش  .8
  ؛يكشاورز يهادانشكده در يسازيتجار

 يبرا ازيو مقررات مورد ن نيقوان ها،استيس وضع .4
 و يكشاورز ياههدانشكد در يسازيتجار توسعة
 يبراالزم  مدت بلند و انيم كوتاه، مدون يهايزیر برنامه
از  يكی كه يسازيتجار امر به توجه و امر نیا تحقق

  ؛است يكشاورز يهادانشكده در يمحور و ياصل يها رسالت

الزم در  يو وضع استانداردها هانامهنيیآ نیتدو .0
 يهادانشكده خاص طیشرا به توجه با يسازيتجار نةيزم

 .هادانشكده نیدر ا يفكر تيمالك نيوضع قوان و يكشاورز
 ديتأكموضوع  نیا يضعف جد ای نبود بر قيتحق يهاافتهی

 .شناختمهم  اريبس يمانع راو از آن  كرد
 ،ياسيس ،ياقتصاد توسعةبه رشد و  ياجامعه كهنیا يبرا

 يوندهايپ تیتقو از ریبرسد، ناگز رهيغ و ياجتماع ،يگفرهن



 2931، زمستان 4، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره       866

 يمحكم برا يها انهپشتو وندهايپ نیچندگانه است و ا يقو
 ثبات و تيساز امننهيزم و ياجتماع كنترل ،ينظم اجتماع

سازمان  هرو صحيح در  مؤثراند. وجود ارتباطات جامعه در
 به ها آنپيوسته یكى از عوامل موفقيت  ها،دانشگاه ژهیوبه

 يعال آموزش مشكالت از ياعمده بخش و است رفته شمار
 مؤثرارتباطات  نكردنبرقراربه  يسازيتجار حوزةدر  ژهیوبه
 شوديم شنهاديموانع پ نیرفع ا يبرا نیبنابرا ؛گردديمازب

 : ردیصورت پذ لیاقدامات ذ
 يها بخش ریدانشگاه و سا نيب مؤثرارتباطات  يبرقرار .1

 نيب نیكه در ا ها آن نياعتماد متقابل ب جادیو ا ياقتصاد
 صنعت و دانشگاه ارتباط دفاتر و يفناور و علم يهاپارك

  ؛كنند فایا يديكلو  مؤثرنقش  توانديم

 يبراداخل و خارج از كشور  يفناور يتورها يبرگزار .2
و مراكز  هادانشگاه يهايتوانمند و هاتيبا قابل یيآشنا
  ؛مناسب يهايفناور و دهیا تبادل و انتقال يبرا يقاتيتحق

 يهاروشمناسب به  يابیراباز و غاتيتبل انجام .8
در  هاشگاهینما و بازارها فن يبرگزار قیطر از ژهیوبه مختلف

 يدستاوردها و هاتيو شناساندن قابل يفناور توسعة نةيزم
جامعه و  ياقتصاد يهابخش به يكشاورز يهادانشكده

 يبرا يرونيبازار فروش و همكاران ب ه،یجذب سرما نيهمچن
  ؛هاوژهپر يسپاربرون ایمشترك  يهاپروژه انجام

 يعلمئتيه ياعضا يبرا يآموزش يهادوره يبرگزار .4
 .فروش و يابیبازار ،مؤثرارتباطات  فنون نةيزمدر 

 نبود قاتيتحق يسازيتجار ريگبانیگر مشكالت از يكی
 و مناسب يقاتيتحق موضوعات انتخاب و مناسب يازسنجين

امر سبب  نیه اك است يسازيتجار تيقابل يدارا و يكاربرد
بر  يانجام شده مبتن قاتياز تحق ياعمده بخش دشويم
-يتجار و هیسرما ديتول بهو  نباشدجامعه  يواقع يازهاين

 یيشناسا ضمن دشويم شنهاديپ نیبنابرا ؛نشود منجر يساز
 يازسنجين ،يبندتیاولو و يالمللنيب و يمل هدف يبازارها

 بر يمبتن مسائل فیتعر و( بالفعل و بالقوه يازهاين یي)شناسا
اقدام به  يفناور و محصول ديتول اندازچشم با و بازار يازهاين

 تيقابل و ليپتانسشود كه  ياتقيو انجام تحق یيشناسا
 .باشند داشته يسازيتجار

 موفق يقاتيتحق يكشاورز يهادر دانشكده نكهیا يبرا
و  ياز بعد فن دیبا رديگ صورت يسازيتجار تيقابل با

 دیبا مثال يبرا ؛ردیمالحظات الزم صورت پذ زين يتخصص
و توجه  يكاربرد يدانشگاه قاتيضمن انتخاب و انجام تحق

 دقت قيتحق يهاميدر انتخاب ت قاتيتحق گونه نیبه ا شتريب
 نامحقق از هاميت نیا در توانيم البته ؛دریپذ صورت الزم
 زيو صنعت ن يبخش خصوص ای اتمؤسس ها،دانشگاه ریسا

 و استفاده مناسب قيتحق يهااز روش نيهمچن ؛گرفتبهره 
داده  يعلمئتيه يبه اعضا نهيزم نیالزم در ا يهاآموزش
 شود. 

 كسچيبر ه يزشيو انگ يختشنا روانمسائل  تياهم
 در يسازيتجار توسعة يبرا نيقیبهو  ستين دهيپوش

 نهيزم نیا در موجود موانع رفع و يكشاورز يهادانشكده
و  يعلمئتيه ياعضا ژهیوبه افراد، زةيانگ يبه ارتقا دیبا
 يبرا ؛ردیاقدام الزم صورت پذ ها آن دگاهینگرش و د رييتغ

كه  ،يسازيتجار نةيزماز موانع موجود در  يكی مثال
مقاله دگاهیآن بود، وجود د انگريب زين قيتحق يها افتهی

 دگاهید بردننيباز .است يعلمئتيه ياعضا نيدر ب يمحور
 يبخش تهالب ؛دارد یيباال تياهم هادانشگاه در يمحورمقاله

 يدارد و بخش يبستگ يشناخت روانموضوع به مسائل  نیاز ا
 ؛شوديانجام م هانامهنیيو آ نياصالح قوان قیاز طر گرید

 كه يعلمئتيه ياعضا يارتقا مقاالت در مهم نقش مانند
 يسازيتجار نةيزمر د تيبه فعال استادان شوديم باعث

  .نكنند يتوجه چندان
در  زهيعالقه و انگ جادیا نةيزمدر  دیبا ن،یا بر عالوه

 يسازيتجار نةيزمحضور فعال در  يبرا يعلمئتيه ياعضا
 نیه اب شتريكه پ ،يمعنو و يماد يهاپاداش جادیا قیطر از

 .ردیپذ صورت الزم اقدام ،شداشاره  هاپاداش

 یسپاسگزار
و  يعلم يهاپژوهش سازمان از داننديم الزم نگارندگان

تشكر و  قيتحق نیا ياز اجرا يبانيپشت يبرا رانیا يصنعت
 .كنند يقدردان
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