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 25/6/1394؛ تاریخ پذیرش: 10/5/1394تاریخ دریافت: 

 1چکیده
 .پردازد میثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی ؤدرون سازمانی م هاي عاملپژوهش به شناسایی این   

کیفی از روش   هدر مرحل گیري ، براي نمونهانجام شده است کیفی و کمی  پژوهش حاضر در دو مرحله
این ترتیب که شش عضو هیأت علمی و ده دانشجو مورد  گیري گلوله برفی استفاده شد. به نمونه

گیري هدفمند  مصاحبه قرار گرفتند تا اشباع نظري ایجاد شد. در بخش کمی پژوهش از روش نمونه
مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. براي  یهپاپژوهش بر نامه پرسش استفاده شد.

یدي و براي بررسی پایایی آن از ضریب آلفاي یأو تحلیل عاملی ت روایی آن از نظر خبرگانیید أت
دانشجوي تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزي  200 نمونه آماري. شداستفاده ) α=78/0( کرونباخ

ها توزیع  نامه بین آن  دار انتخاب شدند و پرسش هدف گیري نمونهز دانشگاه تهران بود که با استفاده ا
هاي . یافتهشده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتنامه تکمیل  پرسش 148 شمار. از میان این شد

ع تجاري، فیزیکی و مالی روبرو کارآفرینان پردیس کشاورزي با مشکالت و موان دادندپژوهش نشان 
انسانی و شهرت و موقعیت دانشگاه  منابعهمکاري دانشگاه با صنعت،  مانند ملیباشند. همچنین عوا می

  در درجه دوم اهمیت قراردارند.براي توسعه کارآفرینی در این پردیس 
  

  ، کشاورزي درون سازمانی هاي عاملکارآفرینی دانشگاهی،  :هاي کلیدي واژه

                                                   
  nikraftar@ut.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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   مقدمه
 کنار در محوري کارکرد عنوان یک به نیکارآفری به ها دانشگاه توجه ضرورت شدن آشکار با  

 یافته اهمیت پیش از بیش دانشگاهی کارآفرینی براي مساعد  زمینه سازي فراهم پژوهش، و آموزش
  الزم است. يها مشوق ارایه و حمایتی محیطی سازي فراهم نیازمند البته مهم این. است
در توسعه اقتصادي اي  و تعیین کننده و ایجاد نوآوري نقشی مهم منابعاستفاده از با کارآفرینان   

). کارآفرینی دانشگاهی که نوعی از کارآفرینی سازمانی 1392 ،همکاران(ملک سعیدي و  کشور دارند
. آورد می فراهم فزاینده طور به را اقتصادي توسعه در ها دانشگاه مشارکت که است مهمی راهکاراست 

هاي  انجام فعالیت: جمله از است شده ایهار یمختلف هاي تعریف دانشگاهی کارآفرینی زمینه در
 جهانی بازار در کشور یک محلی اقتصاد شدن رقابتیمنجربه  نوآوري با که اي گونه به دانشگاهی

کارآفرینی دانشگاهی شامل حل مسایل علمی جامعه، دولت و ایجاد . )2008ویروینسکی، ( شود می
ضه نتایج تحقیقات دانشگاهی به بازار، تولید و عرضه توسعه نوآوري در بین اعضاي دانشگاه، عر  زمینه

  ).1384هاي جدید و نوآوري در گسترش مرزهاي دانش بشري است (یداللهی،  فناوري
 و توسعه در دانشگاهی اندیشمندان مستقیم مشارکت را دانشگاهی کارآفرینی تعاریف، اغلب  

 جوامع شدن تبدیل و اطالعات دوران هب با ورود )2008(لکترا،  دانند می تحقیقاتشان سازي تجاري
 یافته انتقال دانش به انرژي و ماده، بازو، نیروي از قدرت منبع اطالعاتی، جوامع به صنعتی و سنتی
 دگرگونی و تغییر حال در دانش، تولید عمده نهادهاي از یکی عنوان به نیز ها دانشگاه واقع در. است

 به اي ویژه تمرکز و توجه بایست می جامعه، اجزاي از یاساس جزیی و سازمان یک عنوان به هستند و
ینی دانشگاهی سه معنا استنباط از کارآفر ).1385 مقیمی، و داریانی احمدپور( باشند داشته کارآفرینی

، دانشجویان ت علمیأهیاعضاي دانشگاه مانند  و عنوان یک سازمان کارآفرین است دانشگاه به :شود می
از تعامل دانشگاه با محیط، جریانی از الگوهاي کارآفرینی ایجاد  .رینانه دارندو کارکنان رفتار کارآف

  ).1387زارع یکتا،  و (طالبی شود می
هاي کارآفرینی است که با استفاده از  عالیتاي از ف حوزهکه کارآفرینی دانشگاهی  نظر به این  

انجام پژوهشی و عمل است،  و به نوعی تلفیق علم پذیرد میتوانمندي بدنه دانشگاهی کشور صورت 
پردیس . شودثر برکارآفرینی دانشگاهی شناسایی ؤم هاي عاملرسد تا  مینظر   در این زمینه ضروري به

با   المللی، کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران هم اکنون با چهار دانشکده و یک مرکز تحقیقات بین
ترین مجموعه آموزش عالی در  بزرگترین و جامع  ترین، کهنسال  گروه پژوهشی، 5آموزشی و گروه  15
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هاي  زیادي براي فعالیت هاي قابلیتباشد که توان و  میطبیعی در کشور  منایع طبیعیکشاورزي و 
کارآفرینانه دارد. این پژوهش به دنبال شناسایی بسترهاي الزم براي توسعه کارآفرینی دانشگاهی در این 

ثر بر فعالیت کارآفرینی ؤهاي درون سازمانی م ست که عامل. لذا پرسش اصلی این اپردیس است
ن نهاد دانشگاهی از نظر این اکنون ای دانشگاهی در پردیس کشاورزي دانشگاه تهران کدامند؟ هم

  ها در چه وضعیتی قرار دارد؟ عامل
ها  پژوهشدلیل نو بودن تحقیقات کارآفرینی دانشگاهی این  به: مروري بر ادبیات و پیشینه پژوهش

 همکارانلویس و . )2005(چین و همکاران،  نامتمرکز بوده و هر یک به زمینه خاصی اشاره دارد
ت علمی کارآفرین چیست؟ به بررسی أرفتار اعضاي هی ي که انگاره پرسشدر پاسخ به این  ،)1989(

 دیشمنداناندریافتند که  آنان .هاي پژوهشی پرداختند د و مدیر اداري کلیدي در دانشگاهدانشمن 997
به  آنان  فزاینده گویاي گرایش موجود هاي نشانه کنند و میتر عمل  هاي پژوهشی کارآفرینانه دانشگاه
 کالفستن و ایوانز ثیرگذار هستند.أت زمینهیرهاي فردي نیز در این . متغاستهاي تجاري  فعالیت

در دو کشور اروپایی کوچک  هاي کارآفرینانه دانشگاهیان شناسایی و معرفی فعالیت  زمینهدر  ،)2000(
دانشگاهی از پنج دانشگاه در  663شگاهی از چهار دانشگاه سوئد و دان 1194به پیمایشی متشکل از 

: که عبارت بودند از کارآفرینی را نشان داد ویژهایرلند پرداختند که نتایج پژوهش هشت فعالیت 
از دانشگاه، ثبت  ، تدریس بیرونهاي علمی بزرگ قراردادهاي پژوهشی، پروژه بستندهی،  مشاوره

هایی که  دانشگاه ،در پژوهشی نشان دادند ،)2001( همکارانفرانکلین و  هاي فروش. اختراع، فعالیت
ایجاد  نیز هاي زایشی بیشتري شرکتبه احتمال زیاد کنند  از کارآفرینان برتر استفاده می اي بهینهطور  به

  کنند. می
موجب پیشرفت  اجبار بهدریافت که سازوکارهاي حمایتی  بررسی خوددر پی  ،)2003( میر  

چنین  شود، بلکه بیشتر توسعه الگوهاي رفتاري را به دنبال دارد. هم نمیکارآفرینی دانشگاهی 
ثیر منفی بر أب تهاي نامناس قمشو یهد یا ارانگیر صورت میصورت ضعیفی  حمایتی که بهسازوکارهاي 

هاي  در تبیین گروه ،)2003( اتزکویتز دانش بنیان دارد. هاي کوچک و متوسط الگوي رشد بنگاه
عنوان ساختار شبه شرکتی در تحقق دانشگاه کارآفرین بیان داشت که دانشگاه کارآفرین  پژوهشی به

گیري دانشگاه کارآفرین مستلزم تقویت کارکرد پژوهشی  ست. شکلدربرگیرنده دانشگاه پژوهشی ا
 باینز سازي دانش و فناوري است. تولید، توسعه و تجاري دانشگاه دردانشگاه و مشارکت جدي 

در چندین دانشگاه بریتانیا به بررسی امکان  کارآزمودهدر پژوهشی با مصاحبه با دانشگاهیان  ،)2005(
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هاي مختلف پرداخت و چهار  گزینه راه کسب درآمد مالی بیشتر توسط دانشگاهیان در انگلستان از
سهام داشتن در ، انتقال فناوري دفتر راهمالکیت معنوي از  صدور مجوز :پیشنهاد کرده است راگزینه 
 السرتا .هاي علمی و تخصصی مرتبط در زمینه کتابو چاپ دهی و نوشتن  زایشی، مشاورههاي  شرکت

که بسیاري از  است کارآفرین دانشگاهی انجام داد و نتیجه گرفته 160اي با  مصاحبه ،)2008(
ندارند و  تحقیقات خود نتیجهبه تجاري شدن  گرایشیهاي سنگین  دلیل هزینه بهرآفرینان دانشگاهی کا

 عناصربه بررسی چهاردانشگاه در مالزي پرداخت و  ،)2008( یوسف کنند. آن را نیمه کاره رها می
انسانی،  منابعها،  ثیرگذار بر کارآفرینی دانشگاهی را برشمرد که شامل: مدیریت، ساختار، کنترلأت

ثر بر ؤم عواملبه طراحی و تبیین الگوي  ،)2009( همکاراناده و   و فرهنگ است. ها نظاممدیریت 
، محتوایی و ساختاريسه عامل  آنانپژوهش نتایج  و نور پرداختند کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه پیام

به تبیین  ،)2010(همکاران پور و  قلی و پورعزتنشان داد. ثر بر کارآفرینی دانشگاهی ؤاي را م زمینه
نظرسنجی  برپایهانش در دانشگاه تهران پرداختند. سازي د کارآفرینی دانشگاهی و تجاري هاي بازدارنده

ین ا هسازي دانش در دانشگاه تهران را ب تجاري هاي بازدارندهترین  مهم ،ن پژوهشاز خبرگان در ای
 وها  دانشگاه، ضعف ارتباطات مدیریت ناپذیري نظام و انعطاف دیوان ساالري: کردندصورت شناسایی 

گذاران، فعاالن صنعت و دانشگاهیان، فرهنگ متفاوت فعاالن  هاي ارتباطی میان سرمایه شبکه نبود
ی، وابسته بودن دانشگاه هاي فکري در سطح مل ان، قوانین ضعیف حفاظت از داراییصنعت و دانشگاهی

 نبود هاي بخش کسب و کار، ا و اولویتهاي دولتی، ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازه به بودجه
به  ،)1390( همکارانیداللهی فارسی و  سازي دانش. احساس نیاز و انگیزه در دانشگاه براي تجاري

دریافتند  آنانثر بر کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی، کاربردي پرداختند. ؤساختاري م عواملشناسایی 
ترتیب اهمیت شامل: ساختار سازمانی، امکانات  گاهی بهثر بر کارآفرینی دانشؤساختاري م عواملکه 

اطالعاتی، فرایندها و  منابعسازمانی، نظام  راهبرد انسانی، منابعفیزیکی، نظام پژوهشی، نظام مالی، نظام 
ثر بر نوآوري ؤم عواملبه بررسی  ،)1391( دهقان و همکارانکنترل و نظارت است.  نظامروش کار و 

نشان داد  آنانهاي ، نتایج پژوهشهاي علوم پزشکی کشور پرداختند در دانشگاه و کارآفرینی سازمانی
علیپور و  ثیر دارند.أاي بر نوآوري و کارآفرینی سازمانی ت ساختاري، رفتاري و زمینهعوامل که سه دسته 

الب هاي کارآفرینانه در ق گرش دانشجویان کشاورزي به فعالیتبه بررسی ن ،)1391دهقانی (
هاي تعاونی و رشته تحصیلی و آشنایی با فعالیت مثبتی بین و رابطه هاي کشاورزي پرداختند تعاونی

 این پژوهش بعد از مرور ادبیات در هاي کارآفرینانه پیدا کردند.ها نسبت به فعالیت نگرش آن



 1394 تابستان )2(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

71 

ها براساس  شاخص و چارچوب مفهومی پژوهش که شامل عوامل درون سازمانی است استخراج شد
  تدوین گردید. مصاحبه با خبرگان یات ومرور ادب

  
  .هاي درون سازمانی کارآفرینی دانشگاهی (منبع: پژوهشگر) عامل چارچوب -1 جدول

  متغیر  لفهؤم

  منابع انسانی
  جذب اعضاي علمی و متخصص
  تشویق اعضاي علمی و متخصص

  توانمندسازي نیروي انسانی در حوزه کارآفرینی

  ابع  مالیمن

  وجود تسهیالت مالی مناسب
  هاي تسهیلگر بانکی وجود عامل

  مین مالی خردأت
  هاي کوچک و وام مشارکت مالی دانشگاه با شرکت

  منابع فیزیکی

  ها دستگاه
  زمین زراعی

  گلخانه
  دفاتر انتقال فناوري

  مراکز مشاوره و آموزش کارآفرینی

  منابع تجاري
  ي بازاریابیها دسترسی به راه

گذاران، دستیابی به خدمات حقوقی،  دسترسی به تسهیالت شامل ارتباط با سرمایه
  اي و غیره مشاوره

  و موقعیت دانشگاه شهرت
  استفاده از نشان دانشگاه براي جذب همکاري

  استفاده از شهرت و موقعیت دانشگاه براي دستیابی به منابع

  همکاري دانشگاه و صنعت
  مشترك با صنعتهاي  پروژه
  هاي صنعتی هاي کارآموزي دانشجویان در شرکت دوره

  
، از لحاظ هدف، توصیفی و از لحاظ زمانکار رفته در این تحقیق از  هروش پژوهش ب: شناسی روش
هایی درباره یک یا چند صفت جامعه در یک مقطع زمان  پیمایشی مقطعی است که در آن دادهنوع 

درحال تحصیل مقطع  دانشجوي 2000 در بخش کمی شامل تحقیق آماري . جامعهشدگردآوري 
دانشگاه تهران  و منابع طبیعی ارشد و دکتري پردیس کشاورزي تحصیالت تکمیلی در دوره کارشناسی
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نظران  با مرور ادبیات و مصاحبه با صاحب مورد سنجش در بخش کمی عوامل در این پژوهش .هستند
شهرت و   منابع فیزیکی،  منابع مالی،  هاي مدل (منابع انسانی، که مولفهین معنا ا هب. ندتدوین شد موضوع

موقعیت دانشگاه و همکاري دانشگاه و صنعت) براساس مرور ادبیات طراحی گردید و متغییرهاي 
 و مرور ادبیات شکل گرفت. نظران با صاحب ها براساس مصاحبه لفهؤجش این مموردنیاز براي سن

درون سازمانی  عواملسنجش  یرهايوجود و مطلوب از حیث متغوضعیت م شکاف میان سپس
  محاسبه شد. کارآفرینی دانشگاهی

این ترتیب  بهبر مرور ادبیات از نظر خبرگان نیز استفاه شد  براي طراحی متغییرهاي پرسشنامه عالوه  
العـه  که به نوعی دانش و تجربه الزم را در موضوع مـورد مط دانشجو  دهو  ت علمیأعضو هیشش که 

در بخـش کمـی پـژوهش از روش    . شـد مورد مصاحبه قرار گرفتنـد تـا اشـباع نظـري ایجـاد      داشتند 
هاي کارآفرینانـه آشـنا هسـتند) در      (یعنی افرادي که به نوعی با فعالیت هدفمند استفاده شدگیري  نمونه

آموزش دانشـکده   . اطالعات الزم در مورد این دانشجویان از منابع مختلف نظیراین نمونه گنجانده شد
 ،کـه بـه نـوعی   تحصیالت تکمیلـی   يدانشجو دویست. دست آمد و مصاحبه با اساتید و دانشجویان به

هـاي   بـا فعالیـت  کسب کـرده بـودن و    در گذشتههایی که  هاي آموزشی یا تجربه و مهارت دورهدلیل  به
پرسشـنامه   148 ،شماراین  . ازها توزیع گردید نامه بین آن شناسایی و پرسش کارآفرینی آشنایی داشتند

(در طیف لیکرت  نامه مقدماتیپس از تدوین پرسش .گرفت شد و مورد ارزیابی و بررسی قرارتکمیل 
 ییديأو تحلیل عاملی ت نظر خبرگان . با استفاده اززان روایی و پایایی آن سنجیده شد، می)اي گزینهپنج 

یید أتبراي  ).α=78/0( آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي سنجش پایایی نیز از شدتأیید آن روایی محتوا 
  . افزار لیزرل استفاده شد نرماز  ییديأت تحلیل عاملی

درصد مرد بودند. از نظر  60کنندگان زن و  درصد از مشارکت 40در این پژوهش : هاي پژوهشی یافته
   .ارشد بودند درصد دانشجوي کارشناسی 70کنندگان دانشجوي دکتري،  درصد مشارکت 30 تحصیالت

و کمترین  894/0دهد که بیشترین مقدار  بارهاي عاملی هر یک از متغیرها را نشان می 2 جدول  
در وضعیت مناسبی قرار  3با توجه به جدول  برازش مدل هاي شاخص است، همچنین 654/0مقدار آن 

یکی  گردد. مییید أت ثر بر کارآفرینی سازمانیؤدرون سازمانی م عوامللیت مدل تهیه شده کلذا  ،دارند
 براي  هاي درون سازمانی چگونه است، وهش این است که وضعیت موجود عاملهاي پژ پرسشاز 

فرض صفر بیان استفاده شد. اي تک نمونه tاز آزمون مقایسه میانگین  ها این عاملوضعیت  بررسی
ه میانگین نمونه کند ک میاست و فرض یک ما بیان  3کند که میانگین نمونه کوچکتر یا برابر با  می
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که ست ا ها ازهبررسی مناسبت وضعیت س برايt نتیجه آزمون   دربردارنده 4جدول است.  3بزرگتر از 
ه شهرت و موقعیت دانشگاه که آماره به غیر از سازتوان گفت  به اعداد معناداري این آزمون می با توجه

t  ها مناسب نیست. آنوضعیت موجود رها متغیبراي سایر  ،است 3بزرگتر از آن  
  

  .دست آمده ها و بارهاي عاملی به متغیرهاي مربوط به هریک از عامل -2 جدول
  بارهاي عاملی  متغیر  لفهؤم

  منابع انسانی
875/0  ت علمی متخصصأجذب اعضاي هی  

  879/0  تشویق اعضاي علمی و متخصص
  88/0  توانمندسازي نیروي انسانی در حوزه کارآفرینی

  مالی منابع

  851/0  جود تسهیالت مالی مناسبو
  773/0  هاي تسهیلگر بانکی وجود عامل

  828/0  مین مالی خردأت
  665/0  هاي کوچک مشارکت مالی دانشگاه با شرکت

  735/0  وام

  منابع فیزیکی

  742/0  ها دستگاه
  885/0  زمین زراعی

  873/0  گلخانه
  894/0  دفاتر انتقال فناوري
  854/0  وزش کارآفرینیمراکز مشاوره و آم

  منابع تجاري
  744/0  هاي بازاریابی هدسترسی به را

  891/0  گذاران دسترسی به تسهیالت شامل ارتباطا با سرمایه
و موقعیت  شهرت
  دانشگاه

651/0  استفاده از نشان دانشگاه براي جذب همکاري  
  773/0  استفاده از شهرت و موقعیت دانشگاه براي دستیابی به منابع

همکاري دانشگاه و 
  صنعت

  882/0  هاي مشترك با صنعت پروژه
  876/0  هاي صنعتی هاي کارآموزي دانشجویان در شرکت دوره
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  .هاي نیکویی برازش ییدي و شاخصأخالصه تحلیل عاملی ت -3جدول  
  χ2  GFI  IFI AGFI  NNFI P-value RMSEA  شاخص برازندگی

  044/0  19/0  93/0  77/0  92/0  9/0  54  مقدار
  

  وضعیت عوامل درون سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی. -4جدول 
 حد باال حد پایین میانگین تفاوت t  عامل

  -2/0  -55/0  -3/0  -964/3  انسانی
  -48/0  -77/0  -61/0  -239/7  مالی

  -8/0  -1/1  -97/0  -275/10  فیزیکی
  - 1  -1/2  -1/1  -541/12  تجاري

  -88/0  5/0  7/0  897/7  شهرت و موقعیت دانشگاه
  -8/1  -2/2  -3/1  -028/13  همکاري دانشگاه با صنعت

  
 و وضع مطلوب تفاوت بین وضع موجود هاي کارآفرینی سازمانی برپایه بندي عامل رتبه براي  

تا وضعیت  ،استفاده شد مقایسه زوجییرهاي پژوهش) از آزمون میانگین (اهمیت هر یک از متغ
  .)5(جدول  بررسی گردد میانگین جامعه در دو حالت

  
  .ثر بر کارآفرینی دانشگاهی بر پایه شکاف بین وضع موجود و مطلوبؤمعوامل بندي  رتبه -5جدول 

  ها شاخص
میانگین وضع 

 موجود

میانگین وضع 
  مطلوب

شکاف بین وضع 
  موجود و مطلوب

 رتبه

  3  506/1  3/4  8/2  منابع انسانی
  4  72/1  28/4  55/2  منابع مالی

  5  76/1  04/4  277/2  یکیمنابع فیز
  6  04/2  35/4  31/2  منابع تجاري

  1  82/0  35/4  52/3  شهرت و موقعیت دانشگاه
  2  62/1  8/3  23/2  همکاري دانشگاه و صنعت
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  و پیشنهادها گیري نتیجه
کارآفرینی دانشگاهی در پردیس  ثر برؤدرون سازمانی م عوامل شناساییبا هدف  مقاله این  

کارآفرینی  عواملترین  شود مهم در زیر به آن اشاره می . آنچههران انجام شدکشاورزي دانشگاه ت
 هاي عامل اند. مشخص شده هستند که در این تحقیقدر پردیس کشاورزي دانشگاه تهران  دانشگاهی

مشاوران، حقوقدانان،  دسترسی به از جمله کارآفرینانه هاي فعالیتتسهیالت الزم براي شامل  ،تجاري
هاي کارآفرینی در این پردیس  در فعالیت ترین عامل مهمگذار  هاي سرمایه شرکت و انونیامکانات ق

  . است
است تجهیزات، دفتر کار و ساختمان، زمین و امکانات جانبی  فیزیکی نیز که شامل عواملوجود   

ند. سزایی دار هطبیعی اهمیت ب منابع هاي کشاورزي و کسب و کارهاي مربوط به رشته اندازي در راه
دهد  نشان مینتایج پژوهش  دهد که این عامل در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نشان می شنتایج پژوه

هاي کارآفرینی به یک شاخص بدیهی تبدیل شده است و عنوان یک الزام فعالیت مالی به عاملکه 
ت آمده نیز دس هاي به گیرد. تحلیل داده یک عامل کمیاب مورد توجه قرار میعنوان  به طور عموم به

ایج نت است. بسیار گسترده نشان داد که فاصله میان وضع موجود دانشگاه با وضعیت مطلوب
دهد که عوامل فیزیکی نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دانشگاهی  هاي پیشین نیز نشان می پژوهش
انشگاه علوم د 50دانشکده در  2052در پیمایشی در  )1996همکاران (مثال بلومنتال و عنوان  دارد. به

هایی بودند که  آن ورتـر از بهـره نظر مالی و تجارياجتماعی دریافتند که اعضاي علمی حمایت شده از 
دکتري دارند پاورز و   هـایی کـه دوره روي دانـشگاهبربه همین نحو در تحقیق  .   حمایت مالی نشدند

دانشگاه و   حقیق و توسعه در گسترههـاي ساالنه ت داري بـین هزینـه مثبت معنـی  مک داگال، رابطه
  ).2005(پاور و مک دوگال،  اند کارآفرینی دانشگاهی یافته

دانشگاه و شود که ارتباط جدي میان  سبب می نیز همکاري میان دانشگاه با بخش کشاورزي  
هاي کارآفرینی  نیازهاي واقعی بخش کشاورزي به وجود آید و از این رابطه فرصت صنعت براي رفع

شود که دانشجویان درکی واقعی از صنعت کشاورزي پیدا  وجود این رابطه باعث میشوند.  کشف
   شود. میمنجر کارآفرینی  هاي فعالیتدر نتیجه به موفقیت کنند. 

طور  جذب اعضاي علمی و متخصص و تشویق و انگیزش آنان، همیننظام منابع انسانی، از حیث   
بهبود بخشد. نتایج پژوهش واند توسعه کارآفرینی دانشگاهی را ت جاد سازوکاري براي تعامل آنان میای
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داراي کسب در پردیس کشاورزي   مدیراناجرایی و  هاي عامل، استادان اندکی ازشمار دهد که  نشان می
  دهند. انجام میکار هستند و یا به نوعی فعالیت کارآفرینانه  و

به هاي کارآفرینی  عامل مهم در فعالیتتوانمندي در استفاده از شهرت و موقعیت دانشگاه یک   
با پیشینه و اعتبار  دانشگاه تهران و به تبع آن پردیش کشاورزي و منابع طبیعی ،بنابراین. آید شمار می

تواند در توسعه کارآفرینی نقش  استفاده بهینه از این جایگاه می باالي خود از نظر علمی و توانایی در
ت و موقعیت باعث ایجاد اعتبار که شهر    کند ) بیان می2004ن (شی ممتازي در کشور داشته باشد.

هاي  عداد شرکتبه افزایش ت توان جذب کرد و منجر شود و منابع مالی و مشتریان را به راحتی می می
  گردد. زایشی دانشگاهی می

در  ن عاملتریبه تغییر ساختار و فرهنگ داخلی توجه کرده است و آن را مهم ،)1387( نیا سعید  
پژوهش ساختار در قالب منابع مورد توجه قرار گرفته است. این داند که در  کارآفرینی دانشگاهی می

عنوان  به همکاري دانشگاه و صنعت و نیز تغییر در نوع آموزش به ،)1387( طالبی و زارع یکتا
 وانی دارد.اند که با نتایج این پژوهش همخ کارآفرینی دانشگاهی اشاره داشته در عاملترین  مهم

یید أاین تحقیق را تانجام شده است نتایج )، 1390( همکارانکه توسط یداللهی و  همچنین پژوهشی
  گیرد. نظر می در کارآفرینی دانشگاهی در عاملترین  ، مالی و انسانی را مهمفیزیکی عاملکند و  می

  .سهیالت زیر را فراهم نمایدگردد پردیس دانشگاه تهران ت دست آمده پیشنهاد می به با توجه به نتایج  
 ها با بهره پایین و ایجاد زمینه الزم براي صادر  هاي مالی الزم مانند وام ایجاد تسهیالت و کمک

 کردن محصوالت کارآفرین

 صنایع پیشتیبان و مرتبط با حوزه کشاورزي توسط دانشگاه  ایجاد ارتباطات الزم بین دانشگاه و
 رینانه مرتبط با حوزه صنعت باشد.هاي کارآف فعالیتبرقرار گردد تا 

 هاي آموزشی در پردیس براي توسعه کارآفرینی در بخش  اي و برگزاري دوره ایجاد مراکز مشاوره
 کشاورزي

  کشاورزي هاي دستاورهاي کارآفرینانه بخش نمایشگاهبرگزاري 

 با  رتباطپردیس شامل ایجاد اهاي اجتماعی  استفاده از موقعیت و شهرت دانشگاه و تقویت شبکه
 گذاران خطرپذیر کار و سرمایه هاي علمی فناوري، فرشتگان کسب و مراکز رشد، پارك

  کار اندازي کسب و  هاي الزم براي اساتید و دانشجویان در صورت راه مشوقایجاد 

 تغییر ساختار پردیس به یک سازمان یادگیرنده 
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Abstract 1 
 This study aimed to identify factors affecting the development of academic 
entrepreneurship. Qualitative and quantitative research method was applied in two 
steps. In qualitative phase snowball sampling was used. Thus, six faculty members 
and ten students were interviewed until theoretical saturation was established. In 
the quantitative study, purposive sampling was used. Research questionnaire was 
designed based on the literature review and interviews with experts. The experts’ 
results and confirmatory factor analysis were used to confirm validity of the 
questionnaire. To assess the reliability coefficient, Cronbach’s α (α= 0.78) was 
used. Purposeful sampling was applied to collect data from 200 students at the 
Agriculture College of Tehran University. From them, 148 questionnaires were 
collected and evaluated. Research findings indicated that commercial, physical and 
financial resources were the most important factors in academic entrepreneurship. 
Factors such as university-industry collaboration, human resources, reputation and 
position of university have the second importance stance. 
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