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از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه سازي دانش کشاورزيتحلیل عاملی موانع تجاري
آزاد اسالمی واحد ایالم

3و احمد کاکه3علیرضا نوروزي،2، رئوف مالیی1امینحامد چهارسوقی

چکیده
در سـال  د اسالمی واحد ایالم سازي دانش کشاورزي در دانشگاه آزاموانع تجاريتحلیل عاملیاین پژوهش با هدف بررسی 

انی و از لحـاظ نحـوه   ، میدیرهامتغمیزان نظارت و درجه کنترلکاربردي، ،روش تحقیق این مطالعه از نظر هدف. انجام شد1392
شــامل کــلیه دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی      تحقیق حاضرجامعه آماري .ها از نوع تحقیقات توصیفی استگردآوري داده

از د بودن جامعـه آمـاري،  نفر بودند که به دلیل محدو90ترویج و مدیریت کشاورزي به تعداد هاي با گرایشورزي هاي کشارشته
قابـل قبـول   از نظـر آمـاري   کـه  ) α=93/0(شـد محاسبه کرونباخ وش آلفاربهپایایی پرسشنامه .استفاده شدسرشماريشیوه

حاصـل از  هـاي یافتـه . شدکشاورزي تأمینمدیریتساتید گروه ترویج و مه نیز با نظرخواهی از اپرسشناصوري روایی . باشدمی
همچنـین، . در اولویـت نخسـت قـرار دارد   یفرهنگانعمکه سازي دانش کشاورزي در دانشگاه نشان داد بندي موانع تجاريرتبه

حمایتی -آموزشی، سیاستیپنج عامل اصلی اقتصادي، اجتماعی،که نشان دادکشاورزي دانش سازي تحلیل عاملی موانع تجاري
ترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامـل اقتصـادي   مهم. از واریانس کل را تبیین کردنددرصد76/76وعو قانونی در مجم

.کنددرصد از واریانس کل را تبیین می32/46است که به تنهایی 

ه آزاد اسالمی واحد ایالمسازي، دانش کشاورزي، دانشگاتحلیل عاملی، تجاري: کلیديهايهواژ

مقدمه
ر از االمللی، گذبا تحوالت و تغییرات سریع جامعه بین

ملـی  جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و تغییر اقتصـاد 
شود که به اقتصاد جهانی، راهکارهاي مختلفی مطرح می

منجر به توسعه و رشد اقتصادي و حل مشکالت اشتغال، 
یکـی از مباحـث   . شودعدالت اجتماعی و رفاه جامعه می

هـا و نقـش فرصـت  در ایـن زمینـه   مفـاهیم نـو   جدید و 
در توسـعه پایـدار  و کارآفرینـان هاي کـارآفرینی ظرفیت

ــژ ــه وی ــع، ب ــه جوام ــاال و روحی ــا پتانســیل رشــد ب ي ه ب
).1(تغییرپذیري آنان است 

یکی از بسـترها  ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه
و هاي مناسب جهـت توسـعه رونـد کـارآفرینی     و فرصت

در حـال حاضـر   . باشندمیدر جوامع سازي دانش تجاري
اقتصاد کشورهاي پیشرفته بیش از همه وابسته به تولید، 

یعنـی امـروزه دانـش    ،فاده از دانـش اسـت  انتشار و اسـت 
علمی، بـرخالف منـابع سـنتی اقتصـاد از قبیـل زمـین،       
نیروي کار و سرمایه به مثابه موتور رشد اقتصادي پدیدار 

در این شرایط، مؤسسات آموزش عـالی  ). 10(شده است 
براي اًتولید و انتشار دانش، دیگر صرفبه عنوان نهادهاي

رود که این وند و انتظار میشآموزش و تحقیق تلقی نمی
تــري در توســعه اقتصــاد ملــی و مؤسســات نقــش فعــال

بررسی کارکردهاي اجتمـاعی  ).9(اي داشته باشند ناحیه

نیــز تغییــر ایــن شناســانهــا از طــرف جامعــهنشــگاهدا
ــمت     ــه س ــري ب ــعه نظ ــوزش و توس ــا را از آم کارکرده
تأثیرگــذاري بیشـــتر در تولیـــد ثـــروت ملـــی تأکیـــد  

).17(د کنمی
ها و مؤسسـات  هاي نوین دانشگاهگیريیکی از جهت

تمرکز و تأکید بر ایجاد دانشگاه ،آموزشی عالی در جهان
کـارآفرینی دانشـگاهی یکـی از    در واقع، . کارآفرین است

تولیـد  جهت گسـترش و  ها درکارکردهاي نوین دانشگاه
سـازي دانـش تولیـد شـده در     تجـاري ثروت با تأکید بـر  

ترین و اولـین ویژگـی دانشـگاه    اصلی.باشدیمها دانشگاه
، اما تعاریف بسـیاري سازي دانش استکارآفرین، تجاري

بـا  از دانشگاه کارآفرین صورت گرفتـه کـه ایـن تعـاریف     
هاي مشترکی نیـز در دانشـگاه   ها، به ویژگیتفاوتوجود

هـا شـامل   برخـی از ایـن ویژگـی   . کارآفرین اشاره دارنـد 
هـاي کارآفرینانـه   مدي، فعالیتداشتن منابع مختلف درآ

، بـه کـارگیري   )اسـاتید و دانشـجویان  (اعضاي دانشـگاه  
راهبردهــاي مختلــف بــه منظــور بهبــود ســازگاري      

هاي کـارآفرینی و  ساختارهاي سازمانی دانشگاه با فعالیت
از دیـدگاه برخـی   ). 5(باشندهاي جدید میایجاد شرکت

از از پژوهشگران، کـارآفرینی دانشـگاهی شـکل خاصـی    
دهـد کـه   آوري است و این پدیده زمانی رخ میانتقال فن

ــه  پژوهشــگران در دانشــگاه هــا و نهادهــاي پژوهشــی، ب

)h_chaharsoughi@outlook.com: نویسنده مسوول(استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم، -1
اورزي، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالم، گروه ترویج و آموزش کشکارشناس ارشد-2

نور واحد دهلراندانشگاه پیام،ارشد و مدرسکارشناس-3
7/11/93: تاریخ پذیرش13/10/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
کارآفرینی و کشاورزي
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آوري تولیــد شــده در مؤسســه خــود ســازي فــنتجــاري
).15(د گیرنمیم یتصم

ها و ساختارهاي مختلفی براي ها، برنامهطرحاکنون
پشــــتیبانی از گســــترش کــــارآفرینی دانشــــگاهی و 

اند که سازي نتایج تحقیقات در کشور اجرایی شدهتجاري
طــرح توســعه (تــوان بــه طــرح کــاراد در ایــن بــاره مــی

مـاده  ) د(، اجراي بنـد  )هاي کشورکارآفرینی در دانشگاه
درصـد از هزینـه   60پرداخـت  (قانون برنامه چهـارم  45

ــه    ــورتی ک ــت در ص ــوي دول ــراردادي از س ــات ق تحقیق
، دفاتر ارتبـاط  )خت کنددرصد از آن را پردا40متقاضی 

اشـاره کـرد   غیـره هاي علم و فناوري وبا صنعت و پارك
)13.(

در راستاي تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین مبنی بر 
،سازي دانش و نتایج تحقیقات، شناسایی موانعتجاري

دانش خواهد سازي تجاريفرآیندنقش مهمی در توسعه 
فی را به عواملی مختل،هاي بسیاريپژوهشدر . داشت

در . اندسازي دانش شناسایی کردهعنوان موانع تجاري
اي برخی از در مطالعه، )3(بارنز و همکاراناین راستا

سازي دانش را مواردي همچون قوانین موانع تجاري
هاي فکري، وابستگی دانشگاه به ضعف حفاظت از دارایی

هاي دولتی، عدم شناخت دانشگاه از نیازها و بودجه
ع متفاوت فعاالن فهاي بخش کسب و کار، مناتاولوی

هاي مالی دانشگاه از صنعت و دانشگاهیان، عدم حمایت
برداري از دانش تولید شده توسط پژوهشگران براي بهره

آنها، منابع ناکافی اختصاص داده شده براي انتقال 
آوري توسط دانشگاه، ناکافی بودن سهم استادان و فن

سازي معرفی ي حاصل از تجاريپژوهشگران از درآمدها
، )10(فوناتا و همکاران در پژوهشی دیگر .دنکنمی

ها و سازي دانش در بین دانشگاهترین موانع تجاريمهم
هاي موجود در اهداف دو صنعت را به ترتیب تفاوت

هاي دانشگاهی و بودن زمان پژوهشطرف، طوالنی
نوان اد در دانشگاه و صنعت عهاي افرتفاوت انگیزه

.اندکرده
در پژوهشی ، )7(دکتر و همکاران در همین راستا، 

سازي دانش را مواردي برخی از موانع تجاريدیگر 
همچون انتظارات متفاوت مالی، مشکالت ارتباطی، 

هاي فرهنگی میان هاي فنی، تفاوتنیازمندي به حمایت
دانشگاه و صنعت، نیازمندي به منابع مالی جهت توسعه 

معرفی کرده ها ا و فقدان کارآفرینی در دانشگاههفعالیت
ساختار ، )11(کریهیت اي دیگر، در مطالعه. است

، عدم فرهنگ فعالیت )دیوانساالري(بروکراسی
مشارکتی، عدم ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت و 

سازي دانش بیان مشکالت مالی را به عنوان موانع تجاري
.کرده است

، )6(ن و هــاي اســمیتکــاکبوردر تحقیقــی دیگــر 
کننــده مــواردي همچــون عــدم وجــود قــوانین حمایــت 

ســازي دانــش، عــدم توجــه بــه پیامــدهاي      تجــاري
اي هـاي تحقیـق چندرشـته   فقـدان روش وسازيتجاري

تـرین  سازي را بـه عنـوان مهـم   متناسب با مفهوم تجاري
همچنــین در . نـد سـازي دانــش ذکـر کرد  موانـع تجـاري  

، به این نتیجـه رسـید کـه    )15(ئل سامواي دیگر مطالعه
شکاف مالی و شکاف دانش، از عوامل عمده عدم گـرایش  

.باشندسازي میهاي تجاريدانشگاهیان به فعالیت
هم راستا با مطالعات خارجی در داخل کشور نیز 

بهبودي .هایی در این زمینه صورت گرفته استپژوهش
تأثیرگذار ترین عوامل اي مهمدر مطالعه،)4(و همکاران 

- سازي نتایج دانشگاهی را پژوهشبر گسترش تجاري
هاي دولتی، توسعه محوري، حمایت- محوري، صنعت

در .کنندهاي فناوري و عوامل محیطی معرفی میپارك
این نتیجه رسیدند به،)16(طالبی و یکتا پژوهشی دیگر 

یعنیخوداصلیرسالتبرتکیهباتواندمیدانشگاهکه 
سازيتجاريونمودنکاربرديمسیرپژوهش،وآموزش
طریقازراآموختگاندانشدرشدهایجادهايقابلیت
وهمواربنیاندانشهاي کوچک و متوسطشرکتایجاد 
هايبخشسایرودولتصنعت،دانشگاه،مداومرشد

.بخشدعینیتهاهمه زمینهدرراجامعه
این اي به در مطالعه،)13(پورعزت و همکاران 

نتیجه رسیدند که عواملی مانند فرهنگ متفاوت فعاالن 
یان، قوانین ضعیف حمایت از صنعت و دانشگاه

ی، وابسته بودن دانشگاه به هاي فکري در سطح ملداریی
هاي دولتی و ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازها بودجه

هاي بخش کسب و کار به عنوان موانع و اولویت
امیري و . ه تهران دخیل هستندکارآفرینی در دانشگا

در تحقیقی دیگر به این نتیجه رسیدند که ، )2(مرادي
-چهار عامل سبک مدیریت، محتواي دروس، نظام اداري

مالی و عملکرد کارکنان دانشگاه به ترتیب به عنوان 
هاي کارآفرینانه ترین موانع درون دانشگاهی نگرشمهم

.باشنددانشجویان می
تحقیقـات انجـام شـده، بـه دلیـل      اهمیـت  با وجود

ی و کیفی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد ایـالم     کمتوسعه 
مؤسسـات آموزشـی در سـطح    ترین مهمعنوان یکی از به

هـاي کشـاورزي در   انـدازي رشـته  استان و با توجه به راه
و ) ارشـد و دکتـري  (سطح مقـاطع تحصـیالت تکمیلـی    

یج سـازي نتـا  بسترسازي جهت امکان گسترش و تجاري
دیگر فقدان یک مطالعه تحقیقاتی دانشجویان و از طرف 

سـازي دانـش در سـطح جامعـه     جامع از موانـع تجـاري  
این پژوهش به دنبال شناسایی و پاسـخگویی بـه   آماري، 

سـازي دانـش   موانـع تجـاري  :اصلی است کـه این سؤال 
به کشاورزي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم کدامند؟

ن سؤال اهداف اختصاصـی زیـر مـورد    پاسخ به ایمنظور
:باشندنظر می

اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهبررسی ویژگی-
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سازي دانش کشاورزي بندي موانع اصلی تجاريرتبه-
در دانشگاه 

سازي دانش کشاورزي در موانع تجاريتحلیل عاملی-
.دانشگاه

هامواد و روش
لحاظ کنترل تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي، از 

ها از نوع آزمایشی و به لحاظ تحلیل دادهمتغیرها غیر
. که به روش پیمایشی انجام شدتحقیقات توصیفی است

شـامل کـلیه دانشجویان تحقیق حاضرجامعه آماري 
هاي با گرایشهاي کشاورزي تحصیالت تکمیلی رشته

در ترویج و آموزش کشاورزي و مدیریت کشاورزي 
که بدین نفر بودند90به تعداد حد ایالمدانشگاه آزاد وا

براي انتخاب نمونه آماري از شیوه سرشماري ترتیب
هاي مورد نیاز از به منظور گردآوري داده. استفاده شد

هاي آن در قالب پرسشنامه استفاده شد که اکثر گویه
) از بسیار کم تا بسیار زیاد(طیف لیکرت پنج سطحی 

کرونباخ روش آلفابهامه پایایی پرسشن. سنجیده شدند
نیز با آنروایی صوري و ) α=93/0(شدمحاسبه

کشاورزي مدیریتنظرخواهی از اساتید گروه ترویج و 
منظور پردازش آماري به .ایالم تأمین شددانشگاه آزاد 

میانگین، (آوري شده از آمار توصیفی هاي جمعداده
ل و همچنین تحلی) معیار، کمینه و بیشینهانحراف

هاي اصلی استفاده عاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفه
شایان ذکر است که در تحلیل عاملی، انتخاب مدل . شد

که مدل تحلیل به طوري. به هدف محقق بستگی دارد
گیرد که هاي اصلی زمانی مورد استفاده قرار میمؤلفه

هدف محقق تلخیص متغیرها و دستیابی به تعداد 
بر این . بینی باشدداف پیشمحدودي عامل براي اه

اساس در این پژوهش به منظور تحلیل عاملی موانع 
در سازي دانش کشاورزي از دیدگاه دانشجویانتجاري

، از این مدل استفاده آزاد اسالمی واحد ایالمدانشگاه
نسخه SPSSافزار ها از نرمبراي تجزیه و تحلیل داده. شد
.استفاده شد18

نتایج و بحث
اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهف ویژگیتوصی

از نظـر محـل   . سال بود33متوسط سن پاسخگویان 
پاســخگویان در شــهر ) نفــر74(درصــد 2/82ســکونت 

بیش از نیمـی  ،به لحاظ وضعیت تأهل. کردندزندگی می
خـانوار  بعدمیانگین . متأهل بودند) درصد2/52(از افراد 

11سـاالنه آنــان  نفــر و میـانگین درآمــد  3پاسـخگویان  
2/72نیـز  به لحاظ سابقه کـارآفرینی . میلیون تومان بود

فاقـد سـابقه کـارآفرینی بودنـد     از آنـان ) نفر65(درصد 
).1جدول (

)n=90(اي پاسخگویان هاي فردي و حرفهویژگی-1جدول 
بیشینهکمینهمعیار انحرافمیانگیندرصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

)سال(سن 

25134/14ر از کمت

3302/12449
30-26236/25
40-31348/37

40202/22بیشتر از 
90100جمع

محل سکونت
742/82شهر
168/17روستا
90100جمع

وضعیت تأهل
438/47مجرد
472/52متأهل
90100جمع

خانوار تعداد افراد
)نفر(

4697/76کمتر از 
6-4179/18

644/4370/127بیشتر از 
90100جمع

درآمد ساالنه 
)ریالمیلیون(

6247/26کمتر از 
14-7404/441198/1450

14269/28بیشتر از 
90100جمع

سابقه کارآفرینی
258/27بلی
652/72خیر
90100جمع
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سازي دانش کشاورزي در بندي موانع تجاريرتبه
دانشگاه 
ســازي دانــش موانــع تجــاريهــاي بنــدي گویــهرتبــه

بـر  . ارائه شده اسـت ) 2(در دانشگاه در جدول کشاورزي
فرهنگ متفاوت فعاالن صـنعت  "گویه ،اساس این جدول

در195/0غییـرات،  با کمتـرین ضـریب ت  "و دانشگاهیان

منـابع  تخصـیص  "رتبه اول قرار دارد، سـپس بـه ترتیـب    
تکیـه بـر   "، "آوري توسـط دانشـگاه  ناکافی به انتقال فـن 

ــه وابســتگی"و "دروس نظــري در دانشــگاه دانشــگاه ب
و گرفتنـد هـاي بعـدي قـرار    در رتبه"هاي دولتیبودجه
ــه ــ"گوی ــن کیفی ــش و ف ــایین دان ــديت پ در آوري تولی

.در انتهاي جدول در رتبه دهم قرار دارد"دانشگاه

)n=90(سازي دانش کشاورزي در دانشگاههاي موانع تجاريبندي گویهرتبه-2جدول 
رتبهضریب تغییرات*ايمیانگین رتبهگویه

70/3195/01فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان
92/3210/02تخصیص منابع ناکافی به انتقال فناوري توسط دانشگاه

26/4213/03تکیه بر دروس نظري در دانشگاه
94/3232/04هاي دولتیوابستگی دانشگاه به بودجه

71/3239/05نبود شناخت دانشجویان از نیازهاي کسب و کار
49/3240/06هاي متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیانانگیزه

74/3241/07الیت کسب و کارنبود آزادي دانشگاهیان جهت شرکت در فع
71/3243/08هاي کسب و کارنبود آشنایی پژوهشگران دانشگاهی با مهارت

51/3256/09هانبود تغییر در بازارهاي عرضه محصوالت تولیدي دانشگاه
62/3260/010ها در عرضه محصوالت جدید به بازارنبود پیشگامی دانشگاه

35/3269/011سازيهشی دانشگاه به جاي تجاريذهنیت انتشار نتایج پژو
48/3270/012نبود تغییر در ارائه خدمات جدید دانشگاه در مقایسه با رقباء

51/3277/013سازي دانشنبود احساس نیاز دانشجویان به تجاري
41/3299/014نبود تنوع محصوالت تولیدي دانشگاه در مقایسه با بازار

46/3291/015دانش و فناوري تولیدي در دانشگاهکیفیت پایین
زیاد  بسیار= 5زیاد= 4متوسط= 3کم= 2بسیارکم= 1:مقیاس: *

سازي دانش کشاورزي در تحلیل عاملی موانع تجاري
دانشگاه 

در این تحقیق، به منظور شناسایی موانع 
تحلیل عاملی تکنیک سازي دانش کشاورزي از تجاري

مراحل انجام این تکنیک در ذیل . استفاده شد1اکتشافی
.شرح داده شده است

ها تعیین امکان انجام تحیل عاملی روي داده: مرحله اول
ها براي انجام تحلیل به منظور تعیین تناسب داده

2اولکین- میر-گیري کیزرعاملی از شاخص کفایت نمونه

ه از نتایج به دست آمد. گرفته شدو آزمون بارتلت بهره

ها براي ها حاکی از مناسب بودن دادهاین شاخص
KMOزیرا مقدار ،استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است

و در سطح قابل قبول بوده و آزمون بارتلت 7/0باالتر از 
که باشددار میح خطاي یک درصد معنینیز در سط

ها همانی و ماتریس همبستگی بین گویهنشان می دهد 
هاي داخل اشد، یعنی از یک طرف بین گویهبواحد نمی

جود دارد و از طرف دیگر هر عامل همبستگی باالیی و
هاي عامل دیگر هیچ هاي یک عامل با گویهبین گویه

يتوان ساختاربنابراین می. گونه همبستگی وجود ندارد
).3جدول (ها را کشف نمود جدید از داده

داري، ضریب بارتلت و سطح معنیKMOمقدار -3دول ج
KMOداريسطح معنیضریب بارتلت

743/0006/4253000/0

ها در تبیین تعیین سهم مجموعه عامل: مرحله دوم
واریانس هر گویه

. گرفته شدبهره3ین منظور از جدول اشتراکاته اب
اند تههاي استخراج شده توانسبنابراین مجموعه عامل

. کنندیرات هر گویه را در حد قابل قبولی تبیینیتغ
.به دست آمد58/0و 94/0بیشینه و کمینه این مقدار 

تعیین سهم هر عامل در تبیین مجموع : مرحله سوم
هاواریانس تمامی گویه

ش ها از روش چرخبه منظور باال بردن تفسیر عامل
معیار کیزر ها از تعیین تعداد عاملواریماکس و براي

بر این اساس . استفاده شد) مقدار ویژه بیشتر از یک(
عامل با مقدار ویژه باالتر از یک استخراج پنجتعداد 

درصد از واریانس کل 76/76،گردید که این عوامل
نیز اند که سهم هرکدام از آنهامتغیرها را تبیین کرده

نتیجه به . استقبل و پس از چرخش مشخص شده
موانع دهد که در این مطالعه دست آمده نشان می

عاملپنجدر قالب این سازي دانش کشاورزيتجاري
با توجه به ماهیت عاملاند و هر بندي شدهدسته

به . گذاري شدهاي تحت پوشش خود ناممفهومی گویه
و )درصد32/46(م عامل اول بیشترین سهکه طوري

1- Exploratory Factor Analysis (EFA)
2- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 3- Communalities
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).4جدول (کل متغیرها دارندواریانسرا در تبیین) درصد19/5(سهم کمترین پنجم عامل 

عوامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه و واریانس تبیین شده پس از چرخش-4جدول 
تبیین شدهدرصد تجمعی واریانسدرصدواریانس تبیین شدهمقدار ویژهعوامل

16/2232/4632/46اقتصادي
18/499/1231/59اعیاجتم

44/281/612/66آموزشی
21/245/557/71حمایتی-سیاسی
61/119/576/76قانونی

ها ها در بین عاملبندي گویهدسته: مرحله چهارم
بر اساس ماتریس همبستگی پس از چرخش

هاي مورد بررسی، در قالب پنج عامل از مجموع گویه
عاملی هر گویه در جدول استخراج شده، از مقدار بار

به . استفاده شد1ماتریس همبستگی پس از چرخش
ها بر اساس تک گویهکه در این جدول تکطوري

و با توجه به میزان ) 5/0بیشتر از (بزرگترین بار عاملی 
نتایج به دست . بندي شدندهمبستگی آنها با هم دسته

آمده از ماتریس همبستگی پس از چرخش نشان داد که 
هاي باشد و گویهمی5/0ها باالتر از ار عاملی کلیه گویهب

مربوط به هر عامل با توجه به بار عاملی و همبستگی با 
عامل . بندي شدندهم، تحت عنوان همان عامل دسته

اول که از چهار گویه تشکیل شده است، تحت عنوان 
این عامل با مقدار . گذاري شدنام"عامل اقتصادي"

رصد، بیشترین سهم را در تبیین د32/46تبیین 
عامل . سازي دانش بر عهده داشتواریانس موانع تجاري

عامل "گویه تشکیل شده است تحت عنوان 7دوم از 
مقدار واریانس تبیین شده . گذاري شدنام"اجتماعی

عامل سوم با . باشددرصد می99/12توسط این عامل 
81/6توانست "عامل آموزشی"شش گویه تحت عنوان 

مقدار واریانس . درصد از واریانس کل را تبیین کند
تبیین شده توسط عامل چهارم با سه گویه تحت عنوان 

عامل . باشددرصد می49/5"حمایتی-عامل سیاسی"
پنجم که از چهار گویه تشکیل شده است، تحت عنوان 

این عامل با مقدار تبیین . گذاري شدنام"عامل قانونی"
ن سهم را در تبیین واریانس موانع درصد، کمتری19/5

).5جدول (سازي دانش بر عهده داشت تجاري

همراه با بار عاملی آنها پس از چرخشسازي دانش در دانشگاهموانع تجاريبندي دسته-5جدول 
بار عاملیمتغیرهاعوامل

موانع اقتصادي
803/0تولیدي مواد اولیه و دستگاهزیاد تأمین منابع تولیدي اعم از نیروي انسانی، هزینه-
769/0سازيناکافی بودن سهم پژوهشگران دانشگاهی از درآمدهاي حاصل از تجاري-
762/0منافع متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان-
705/0برداري از دانش تولیدياي بهرهمالی دانشگاه از پژوهشگران برنبود حمایت-

موانع اجتماعی

851/0و دانش فنی دانشجویان در زمینه کارآفرینی پایین بودن سطح آگاهی-
796/0سازي تحقیقاتاصلی تجاريمکاري و پرسنلی براي مکانیزفرآیندنبود نهاد عامل، -
789/0هاسازي دانش تولید شده در دانشگاهاحساس نامساعد جمعی نسبت به تجاري-
706/0اهیان با انتقال تجاري دانشمخالفت برخی دانشگ-
666/0نبود ارتباط مؤثر دانشجویان با فعاالن بخش صنعت-
619/0گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهیانهایی بین سرمایهنبود ارتباطات و شبکه-
549/0هاي دولتی از دانشجویان کارآفریننبود حمایت سازمان-

موانع آموزشی

815/0هاهاي تولید شده در دانشگاهآوريی فعاالن صنعت از فننبود آگاه-
777/0هاي مرتبط با کسب و کارهاي کارآفرینانه دانشجویان نشدن نمایشگاهبرگزار-
729/0هاي موفق کارآفرینی دانشجویان در کشور هاي مناسب از الگوسازي نمونهبرنامهنبود-
673/0در تمامی سطوح تحصیلی متناسب با نیاز دانشجویانهاي کارآفرینینبود آموزش-
602/0اينبودن خدمات مشاورهفراهم-
503/0هاي الزم براي دانشجویان در زمینه کارآفرینیفراهم نبودن آموزش-

-موانع سیاستی
حمایتی

878/0پذیري نظام مدیریتی دانشگاهوجود بروکراسی و عدم انعطاف-
826/0هاي کارآمد براي ارتقاي کیفیت تحقیقات دانشگاهیسیاستنبود-
598/0دانشجویان کارآفرین برتر از سوي دولتنشدن تشویق -

موانع قانونی
761/0دیوان ساالري حاکم بر ادارات دولتی-
732/0سازينبود مقررات تسهیم دانشگاهیان در عواید مالی حاصل از تجاري-
654/0ها هاي صریح و قانونی دانشگاهگرفتن کارآفرینی دانشگاهی در مأموریتعدم قرار-
542/0هاي فکري حاصل از تحقیقات مشترك با صنعتعدم مقررات مالکیت حقوق دارایی-

ترویج و اطالع رساني

1- Rotated Component Matrix
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ها و مؤسسات آموزش عالی یکی از دانشگاه
سازي دانش در بسترهاي مهم جهت توسعه روند تجاري

ت و بهبود شرایط اقتصادي در جامعه راستاي تولید ثرو
یکی از راهکارهاي مهم جهت توسعه . هستند
ها شناسایی و رفع موانع سازي دانش در دانشگاهتجاري
.باشدسازي دانش میتجاري

بنـدي  تحقیق در خصـوص رتبـه  این بر اساس نتایج 
هـا نشـان داد مـواردي    سازي دانـش، یافتـه  موانع تجاري

، "فعاالن صنعت و دانشگاهیانفرهنگ متفاوت "همچون 
آوري توســط منــابع ناکــافی بــه انتقــال فــنتخصــیص "

ــگاه ــر دروس "، "دانش ــه ب ــگاه تکی ــري در دانش و "نظ
از دیـدگاه  "هـاي دولتـی  دانشـگاه بـه بودجـه   وابستگی"

.شـدند تـرین موانـع معرفـی   پاسخگویان به عنـوان مهـم  
گـردد در راسـتاي برطـرف کـردن     بنابراین پیشنهاد مـی 

سازي دانـش مـوارد ذکـر شـده در اولویـت      ع تجاريموان
این بخـش از نتـایج، بـا نتـایج     . قرار گیرندهاریزيبرنامه

.داردخوانیهم) 3،7،13(محققان دیگر 
هــاي تحقیــق در بــر اســاس بخــش دیگــري از یافتــه
سـازي دانـش در   خصوص تحلیل عـاملی موانـع تجـاري   

ی، دانشــگاه، بــه ترتیــب پــنج عامــل اقتصــادي، اجتمــاع
این . حمایتی و قانونی شناسایی شدند-آموزشی، سیاسی

:همچـون هاي سـایر پژوهشـگران  بخش از نتایج با یافته
نتــایجبــر اســاس .مطابقــت دارد)2(امیــري و مــرادي 

ســازي دانــش تحقیــق، بــه منظــور رفــع موانــع تجــاري
:شودها پیشنهادهاي زیر ارائه میکشاورزي در دانشگاه

تـرین  ان مهممانع اقتصادي به عنوبا توجه به این که
ــانع در راســتاي تجــاري  ــش کشــاورزي در  م ســازي دان

طالعه شناخته شده دانشگاه از دیدگاه دانشجویان مورد م
وصـی  هـاي دولتـی و بخـش خص   لـذا بـه دسـتگاه   است،

در راستاي همسوسازي فرهنگ ) 1: شود کهپیشنهاد می
ثري ؤمـ هـاي  فعاالن بخـش صـنعت و دانشـگاهیان گـام    

و نخبگان دانشـگاهی  سهم پژوهشگران) 2. برداشته شود
در نظـر  اي سازي بـه انـدازه  از درآمدهاي ناشی از تجاري
. ي براي آنها فراهم شودسازگرفته شود که امکان تجاري

ــالحمایـــت) 3 ــاي مـ ــگرانهـ ــراي ی الزم از پژوهشـ بـ
در ) 4و . برداري از دانش تولیدي آنان به عمـل آیـد  بهره

أمین منـابع تولیـدي جهـت    هاي تهزینهراستاي کاهش 
کارآفرینانه توسط دانشـجویان  اندازي کسب و کارهايراه
. ثري برداشته شودؤهاي مگام

سـازي دانـش   در قالب رفع موانـع اجتمـاعی تجـاري   

اي دولتـی و بخـش   هـ کشاورزي در دانشگاه بـه دسـتگاه  
ــی  ــنهاد م ــی پیش ــهخصوص ــود ک ــجویان ) 1: ش از دانش

ی الزم بـه عمـل آورده شـود و    ت اجتماعکارآفرین حمای
در ) و نه از روي رفع تکلیـف (هاي الزم و مناسب آموزش

) 2راستاي ارتقاي دانش فنی آنها در نظـر گرفتـه شـود،    
شـاورزي  ثر دانشجویان با فعاالن بخش کؤزمینه ارتباط م

مانند وابیـر،  (هاي اجتماعی مدرناز شبکه) 3فراهم آید، 
ران بـا  اگـذ ؤثر سـرمایه آسـان و مـ  براي ارتبـاط  )واتزآپ

به بهره گرفته شود و بـه ایـن   دانشجویان کارآفرین و نخ
. ي تهدید نگریسته نشودأ به دیدهها صرفشبکه

سـازي دانـش   تجـاري در قالب رفع موانـع آموزشـی   
خـدمات  )1: شود کـه پیشنهاد میکشاورزي در دانشگاه 

براي اي و ترویجی در مراکز آموزشی و دانشگاهیمشاوره
برگـــزاري ) 2دانشـــجویان کـــارآفرین فـــراهم گـــردد، 

ارآفرینانه براي هاي مرتبط با کسب و کارهاي کنمایشگاه
) 3د ودسـتور کـار قـرار گیـر    منـد در دانشجویان عالقـه 

هاي مفید و منسجم براي معرفی کارآفرینان نمونه برنامه
و موفق استانی و حتـی ملـی در دانشـگاه تـدارك دیـده      

.شود
سـازي  حمایتی تجاري-رفع موانع سیاستیلبدر قا

) 1: شـود کـه  ش کشاورزي در دانشگاه پیشـنهاد مـی  دان
هـاي کارآمـد بـراي ارتقـاي کیفیـت تحقیقـات       سیاست

سـازي دانـش کشـاورزي در    زمینه  تجاريدانشگاهی در
ت و تشریفات اداري زائد و دسـ ) 2دستور کار قرار گیرد، 

ي دانش کشـاورزي تـا   سازپاگیر در دانشگاه براي تجاري
قـوانین و مقـررات   و به جاي آن،حد امکان کاهش یافته

تواند به این کار می. وضع گرددفرآینداین کننده تسهیل
طور مشخص از طریق اخـذ بازخوردهـاي الزم از سـوي    
اساتید دانشگاه به دولت و بخش خصوصی و ارائه آن بـه  

. مجلس شوراي اسالمی به صورت الیحه انجام پذیرد
سازي دانش در قالب رفع موانع قانونی تجاري

اي دولتی و بخش هکشاورزي در دانشگاه به دستگاه
کارآفرینی دانشگاهی) 1: شود کهخصوصی پیشنهاد می

هم نظري بلکه به صورت چند واحد درسی آننه صرفأ
ها و مراکز آموزش عالی قرار موریت قانونی دانشگاهأدر م

تسهیم عواید مالی حاصل برايمقررات الزم) 2گیرد و
و نیز سازي دانش کشاورزي براي دانشگاهیان از تجاري

هاي فکري حاصل از موضوع مالکیت حقوق دارایی
. تحقیقات مشترك با بخش کشاورزي وضع گردد
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Factor Analysis of the Agricultural Knowledge of the Commercialization Barriers
from the Perspective of Students at Islamic Azad University (IAU), Ilam Branch

Hamed Chaharsoughi Amin1, Rauf Molaei2, Ali Reza Norouzi3 and Ahmad Kakeh3

Abstract
The purpose of this research was to analyze the commercialization barriers of agricultural

knowledge at IAU, Ilam Branch in 2013. The methodology of this research was applied in
objective, a field study as far as the monitoring and control of variables is concerned, also in
method of data gathering is descriptive. The statistical population included 90 postgraduate
students studying agricultural extension and farm management. Since the statistical population
were limited a small number of students, census method was used. The reliability of
questionnaire was computed through Cronbach's alpha (α=0.93), which was statistically
acceptable. The Face validity of the questionnaire was affirmed by consulting the viewpoint of
the faculty member's agricultural extension and management department. The findings ranking
of commercialization barriers of agricultural knowledge at IAU, Ilam branch indicated that the
cultural barriers are the   first priority. Also, the factor analysis of the commercialization barriers
of agricultural knowledge showed that five main factors including economic, social, educational
political-logistical and legal accounted for 76.76 percent of the total variance. The most
important factor among these five factors was the economic one, which accounted for about
46.32 percent of the total variance.
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