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 چکیده مبسوط
تردید رمز ماندگاری مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ایران در عرصه پژوهش، آموزش و توسعه منابع انسانی، حرکت بر مدار بی و هدف: مقدمه
 باشد. هدف تحقیق دستیابی به راهبردها و ری و تأمین تقاضای بازار بخش کشاورزی به دستاوردهای فناورانه و نیروی انسانی توانمند میبازارمحو

 بود. سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزیهای تجاریهای تسهیل و تسریع روند توسعه فعالیتروش
تحقیق با توجه به نوع هدف، به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعة آماری شامل اعضای هیأت علمی این  ها:مواد و روش

ای گیری تصادفی طبقهگیری از روش نمونهنفر و بهره 011آموزشی و پژوهشی و مدرسین مراکز یاد شده بود که پس از تعیین حجم نمونه تحقیق به تعداد 
های تحقیقاتی و برای تأیید پایایی نیز سازی یافتهنفر از متخصصین حوزه تجاری 01تحقیق اجرا شد. برای تأیید اعتبار ظاهری ابزار سنجش از دیدگاه نسبی 

 کرونباخ آلفا استفاده شد.از آزمون 
میانگین »با « سازیهای استقرار و نهادینه سازی نظام تجاریمیانگین اهمیت راهکار»داری بین ویتنی نشان داد که اختالف معنینتایج آزمون من ها:یافته

 سه عامل اصلی نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داد که شوند. آنها وجود دارد و غالب این راهکارها در سطح مناسبی اجرا نمی« اجرای کنونی
 92/67و درصد واریانس 77/8)با مقدار ویژه  «های فناوریرساختآموختگان مراکز و زیسازی مدرسین، محققین، دانشجویان و دانشهای تجاریقابلیت»

مشارکت در »درصد( و  0/01و درصد واریانس 00/2)با مقدار ویژه  «پژوهشی داخلی و خارجی-گرایی و تعامالت مراکز با مؤسسات آموزشیگروه»درصد(، 
راهکارهای  واریانس کل درصد 7/27درصد(، بیش از  17/01و درصد واریانس  0/2)با مقدار ویژه  «سازیها و ارائه مشاوره کارآفرینی و تجارینمایشگاه

 اند.را تبیین کرده سازی دستاوردهای فناورانهسازی نظام تجاریاستقرار و نهادینه
ی برای عضویت مراکز در ریزسازی و برنامههای آموزشی تجاریریزی پودمانسازی محققین از طریق برنامههای تجاریتوسعه قابلیت گیری:نتیجه
سازی از سازی تولید تا تجاریهای توسعه ایده )استارتاپ( و شبکهریزی و اجرای طرحهای علمی و فناوری داخلی و خارجی و برنامهها و اتحادیهانجمن

 کشاورزی ارزیابی شد. فناورانه دستاوردهای سازیتجاری نظام سازینهادینه و استقرار مهمترین راهکارهای

 
 سازیدستاوردهای فناورانه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، نظام تجاری :یکلیدهای واژه

 

 مقدمه
در جهان امروز جایگزین  "نوآوری و خالقیت"معیار 

معیارهای سنتی اقتصادی بکار رفته برای تمایز کشورهای 
نیافته شده است. اکنون توسعه و توسعهیافته، درحالتوسعه

است. مکان  0بندی کشورهای غنی و فقیر نوآوریمعیار دسته
پژوهشی کشورها -ها نیز مراکز آموزشیاصلی این تالش

مراکز آموزشی و پژوهشی در نظام تحقیقاتی  (.60) باشندمی
عنوان محور علم و مهارت و عرضه آن در جامعه، در کشور به

های تالشند با تولید و تزریق دانش، مهارت، نوآوری و فناوری
آموختگان توانمند و کارآفرین و دید، ضمن تربیت دانشج

عنوان مراکز های کاربردی نقش خود را بهتولید فناوری
خوبی ایفا کنند. توسعه سطح پژوهشی نسل سوم به -آموزشی
های پژوهشی و تحصیالت تکمیلی فرصت مناسبی فعالیت

 های جدید ایجادبرای تمرکز بیشتر بر تولید فناوری و نوآوری
کرده است. این مراکز بر حسب ضرورت برای حضور موفق 

سازی در عرصه بازار تولید دانش و فناوری وارد عرصه تجاری
کنند با کسب اند و تالش میدستاوردهای پژوهشی شده

اجتماعی کشور خود -درآمد از این طریق در توسعه اقتصادی
 نقش مناسبی ایفاء کنند. 

داده است که از جمله از جانب دیگر، مطالعات نشان 
پژوهشی  -معیارهای مهم در ارتقای رتبه مراکز آموزشی

سازی دستاوردهای پژوهشی، انجام تحقیقات تجاری
بنیان، توسعه های دانشتقاضامحور، حمایت از شرکت

مین منابع مالی خود و ترویج خالقیت و نوآوری أکارآفرینی، ت
این مراکز در ارزیابی عملکرد  ،. همچنین(97)باشد می

موضوع تحقیقات بازار، معیار نیازها و تولید دستاوردهای مورد 
و از ( 00)نیاز بازار و مشتریان مورد توجه جدی قرار دارد 

طرفی این مراکز برای موفقیت در عرصه تولید نوآوری و 
المللی الزم است از محققین و اعضای توسعه تعامالت بین

ارت  مناسب در پژوهش علمی دارای تفکر خالق و مه هیأت
سازی تجاری .(08)گری برخوردار باشند و پژوهش

عرضه یا معرفی یک "دستاوردهای پژوهشی در دو مسیر 
کاال/ خدمت جدید در بازار با هدف سودآوری و کسب نفع 

فرایند تبدیل یک فناوری به یک محصول "و "اقتصادی
یط سودآور ارائه در بازار یا ایجاد موقعیت و شرااقتصادی قابل

. اهمیت (7)بندی است قابل تقسیم "برای یک فناوری
های پژوهشی در جهان امروز بیش از هر سازی یافتهتجاری

  6119 تا 0181 دهه از که طوریهبزمان روشن شده است. 
 

1- Innovation rich and poor 

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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 از برگرفته ش عالی،آموز در سازیتجاری اصوال بینش
 ها واست. این برنامه آموزشگاهی داریراهکار سرمایه

 که است بازار بر نیازهای مبتنی هایکنش شامل هافعالیت
 ثبت حق و مشمول واگذاری شده انجام سود کسب منظوربه

باشد. زایشی می هایشرکت و تاسیس دهیاختراع، لیسانس
 و گرنت انند ارائهم گرنگریرفتارهای سرمایه از طرفی،

ایجاد رقابت میان محققین و  منظورتحقیقاتی به قرارداد

 سود کسب مالی بیشتر و جذب منابع سر بر دانشجویان
(. در همین راستا، 68شود )بیشتر برای این مراکز را شامل می

دنبال آن هستند همراکز آموزش و تحقیقات کشاورزی نیز ب
شاورزی، دستاوردهای که از طریق ایجاد مرکز فناوری ک

فناورانه خود را به نمایش گذاشته و با فروش دانش فنی و 
بردار، ضمن کسب درآمد، به توسعه انتقال آن به جامعه بهره

دنبال ه(. این مراکز همچنین ب90کشاورزی کمک نمایند )
های های دریافت تقاضای فناوری و معرفی فناوریسیستم

در کشورهای در حال  .باشندتولیدی به بخش خصوصی می
دلیل وابستگی به بودجه ی مانند ایران این مراکز بهتوسعه

ای برای خوداتکایی این مؤسسات و ضعف دولتی، نبود برنامه
ای در توسعه های ملی، نتوانستند نقش سازندهبرنامه

اجتماعی کشور و ارتباط با صنعت، کشاورزی و -اقتصادی
کاربردی آنها -تولیدات علمیخدمات ایفاء نمایند. در نتیجه 

ای به توسعه کشور کمک نکرده و وابستگی به در حد شایسته
ورود فناوری از خارج اساس رشد اقتصادی را تشکیل داده 

 مادی هایاست. ضعف فرهنگ پژوهش اصیل، کمبود انگیزه
 تحقیقات محققان، تمرکزگرایی محدود بین معنوی، ارتباط و

 نبودن مالی، موظف و اداری نعدولتی، موا هایسازمان در
تحقیقات، از جمله  کاربست پژوهش و عدم امر به استادان

 (.67) موانع تولید دستاوردهای فناورانه شناخته شده است
( معتقد است نبود یک نظام و الگوی مناسب مانع 7) کاسپر

سازی نتایج پژوهشی در مسیر تجاری-موفقیت مراکز آموزشی
اکز آموزشی و پژوهشی کشاورزی در تحقیقاتی شده است. مر

منظور افزایش اثربخشی و کارایی کشورهای توسعه یافته به
های های آموزشی خود ضمن افزایش کیفیت آموزشبرنامه

مهارتی و دوری از آموزش نظری، بخش مهمی از تمرکز 
ای و کارگاهی و های مزرعهمحتوای آموزشی را به آموزش
دهند و ارآفرینی اختصاص میآموزش خالقیت، نوآوری و ک

 های پژوهشی خود را مطابق نیازهای صنایع و فعالیت
 نمایند. برداران بخش کشاورزی طراحی و اجرا میبهره

با پیشرفت علوم و فناوری کشاورزی و علوم و فناوری 
آموزشی و تغییر نیازهای فنی بازار کشاورزی، این مؤسسات 

ضمن تغییر عناوین و  به منظور افزایش قدرت رقابتی خود
 محتوای دروس، تمرکز بیشتری بر آموزش بازارهای 

المللی کشاورزی، آموزش بازاریابی و ای و بینمنطقه
 اند. از طرفی، بازاررسانی و اقتصاد و ترویج کشاورزی کرده

های تخصیص داده شده، مؤسسات دلیل کاهش بودجههب
دیدی بوده آموزشی و پژوهشی در جستجوی منابع درآمدی ج

و برای افزایش درآمد به تولید دستاوردهای فنآورانه آموزشی 
 و تولید دستاوردهای فنی و تخصصی ناشی از اجرای 

 های دانشجویی و تحقیقات دانشگاهی اساتید و پروژه
(. با تأمین نیازهای انگیزشی 9) پرداختندسازی آنها تجاری

ق و مزایا، کادر علمی و اجرایی خود از طریق افزایش حقو
کاهش هزینه تحصیل دانشجویان و تأمین نیازهای 
شخصیتی و توجه به تعامالت فعال و مؤثر بین مدیران، 

 اند. اساتید و کارکنان، بر قدرت رقابتی خود افزوده
های دانشگاهی و نامهدر حال حاضر بسیاری از پایان

 های تحقیقاتی محققین و اساتید بسیاری از پروژه

 میررحیمی حاجی داود سید

 دفتر 522 به 52 از فناوری انتقال دفاتر تعداد آمریکا در
آموزشی و  موسسات از . بسياری(31) است یافته  افزایش

انجام و ایمشاوره خدمات از گيریبا بهره تحقيقاتی
به مشترك همکاری صورت به پژوهشی هایپروژه

 گونه این و تعداد اندپرداخته خود آوریفن سازیتجاری
 روز صنعتی پيشرفته کشورهای در ایمشاوره خدمات مراکز

 آنکه اهميت نکته حائز .(32)است  افزایش حال در روز به
 هيچ و است نوآوری فرایند از مهمی بخش سازیتجاری

شود بازار نمی وارد موفقيت با آن بدون محصولی و آوریفن
است.  آوریفن سازیتجاری این موضوع مؤید اهميت .(32)

 یاتوليد دستاوردهای فناورانه  و پژوهشی نتایج سازیتجاری
 ارزی جوییصرفه بر عالوه تحقيقاتی هاینمونه صنعتی توليد

. دارد همراه به ایتازه وردهایاتدس تحقيق، انگيزه ایجاد و
 از آمدهدستهب نتایج اجرای و کاربرد طوالنی، هایسال برای

 اقتصادی رشد جهت مهمی عامل توسعه و تحقيق واحدهای
 حال در بعضاً و) یافته توسعه کشورهای در فناورانه تغييرات و

 رابطه کشورها این در .هست و بوده (جنوبیکره مانند عهستو
 و مردم رفاه سطح افزایش و اقتصادی رشد بين مستقيمی

 شودمی دیده توسعه و تحقيق بخش در گذاری اصولیسرمایه
فناوری واسطه کميت پایين توليد هدر بخش کشاورزی ب .(13)

و سرانه آموزشی و از طرفی اهميت امنيت پایدار غذایی برای 
گذاری علمی ها بيشتر اقدام به سرمایهها، دولتتداوم حکومت

های کشاورزی ها و فناوریتدریج با ارتقای نوآورینمودند. به
ماندن در و درك ضرورت تسلط بر این فنون برای باقی

ی و با افزایش توان صحنه رقابت داخلی و جهانی کشاورز
رقابتی توليدکنندگان و افزایش توان اقتصادی آنها، گرایش به 

های کاربردی و آموزش علوم مهارتی توسعه فناوری
یافته و افزایش خصوص در کشورهای توسعههکشاورزی ب

دانش کارآفرینی کارشناسان کشاورزی برای انتقال 
این روند  (.9های نوین به مزرعه افزایش یافت )فناوری

های گذاری بخش خصوصی در برنامهموجب سرمایه
تحقيقاتی و آموزشی شد و به توسعه مؤسسات آموزشی و 
پژوهشی کشاورزی انجاميد. همين روند در کشورهای در 

 02حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم و بيشتر از دهه 
یافتگی این ميالدی آغاز شد و با توجه به درجه توسعه

گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و د سرمایهکشورها رون
های آموزشی و پژوهشی آن رشد یافت. در همين راستا برنامه
ای برای افزایش تعداد این مؤسسات و ریزی گستردهبرنامه

وری علمی و قدرت ماندگاری در تالش برای افزایش بهره
عرصه رقابت ملی و جهانی، به منظور توسعه فعاليت های 

ليد دستاوردهای فناورانه مشتری محوری پژوهشی و تو
 (. 13صورت پذیرفت )
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ای معتبر جهان ناشی از قراردادهای دانشگاه با هدانشگاه
فناوری  سازیباشد. تجاریهای خصوصی و دولتی میشرکت

غیرمطمئن و  نتایج با برزمان بر وهزینه فرایند یک
 011 تا 01 بین سازیتجاری هایهزینه .است غیرمشخص

جدید  هایفناوری معرفی و توسعه و تحقیق هایهزینه برابر
و در عین  پایین موفقیت در این عرصه بسیار لاحتما و است

 صورتبه جدید هایایده درصد 7 از کمتر .حال سخت است
 صورت موفقیت، در شوند. حتیمی تجاری آمیزموفقیت
 مراکز در امر این دهد. متاسفانهنمی رخ سریع سازیتجاری

کافی  میزانبه محققین اکثر بین در و آموزشی و پژوهشی
ای و در کنار این امر ارتباطات شبکه است بودهن توجه مورد

طور ه(. ب0خوبی برای گسترش تجاری سازی وجود ندارد )
سوزی و های تحقیقاتی نوعی فرصتنشدن یافتهکلی، تجاری

هدردهی منابع است. زیرا به نوعی عدم کاربست دستاوردهای 
سازی اصوال توجه به ابعاد تجاری  شود.فناورانه تلقی می

 یقات کشاورزی نقش بسیار مهمی بر ارتقای سطح تحق
های کارآفرینانه در مراکز گیری پژوهشوری و شکلبهره

آموزش و پژوهشی کشاورزی دارد. برخی از این ابعاد شامل 
، نقش "نوآوری پایدار"و  "افزایش ارزش افزوده فناوری"

بیشتری در این خصوص دارد و وجود مالحظات کارآفرینانه 
و توسعه بسته فناوری و تعیین راهکارهای فناوری بر در تهیه 

ها بیشترین تأثیر را دارد. از گیری این نوع پژوهشروی شکل
 طرفی، ترسیم نقشه راه و ارزیابی فناوری دارای اثر 

(. با 0گیری تحقیقات کارآفرینانه دارد )داری بر شکلمعنی
ها بعضا منتج به عنایت به این که این نوع پژوهش

شود، ضروری است تاوردهای فناورانه مورد نیاز بازار میدس
های تحقیقاتی در سازی یافتهموضوع تسریع روند تجاری

مراکز تحقیقات و  دستور کار مراکز یاد شده قرار گیرد.
ها و رویکردهای آموزش کشاورزی در چارچوب سیاست

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تمرکز بر 
های پژوهشی خاص و از ی تقاضامحور و طرحهاپژوهش

های مختلف کشاورزی و طرفی جذب فراگیر در حوزه
مدت به مدت و میانهای کوتاهغیرکشاورزی و ارائه آموزش

کشاورزان و کارکنان وزارت جهادکشاورزی ضمن تولید دانش 
های مورد نیاز بازار، در بازسازی هرم نیروی انسانی و فناوری

(. این 02است ) های مهمی برداشتهگام بخش کشاورزی
ای، آزمایشگاهی و مراکز از امکانات و تجهیزات مزرعه

ای برخوردارند و محققین، مدرسین و کارگاهی گسترده
 های کارشناسان ارشد با هدف ارتقای کیفیت برنامه

 های پژوهشی در چارچوب پژوهشی، فعالیت-آموزشی
ای درسی و همچنین ههای تحقیقاتی مصوب، پروژهطرح
های خاصی که اعتبار آنها از سوی کارفرمایان بیرونی پروژه

کنند. برخی نتایج حاصل از این شود، اجرا میتأمین می
تحقیقات بعضاً از مراجع ذیصالح گواهینامه ثبت اختراع و 

سازی ولی کمتر به مرحله تجاری کردنداکتشاف نیز کسب 
 . رسیدند

وزش و ترویج کشاورزی در طول در سازمان تحقیقات، آم
طرح تحقیقاتی  92278تعداد  0910های گذشته تا  سال سال

( و این میزان در تا پایان سال 96خاتمه یافته وجود دارد )

 06611(. همچنین 61طرح رسیده است ) 09179به  0912
کاربردی در حال تحصیل در مقاطع  -نفر دانشجوی علمی

(. 62باشند )ناور ارشد( میکاردانی تا کارشناسی ارشد )ف
کارشناسی بوده  های کارشناسی دارای پروژهدانشجویان دوره

های تخصصی آنها نیز دارای واحد کارگاهی، و غالب درس
ارشد نیز  ای و آزمایشگاهی است. دانشجویان فناوریمزرعه

(. 66باشند )واحد پروژه فناوری می 06در برخی مراکز دارای 
های تحقیقاتی یادشده تا که از تعدادطرح این در حالی است

فنی در بانک فناوری و دانش 0112تعداد  0912سال 
اطالعاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درج 

سازی عنوان قابل تجاری 966شده است و از این تعداد فقط 
 616و در لبه بازار تشخیص داده شده است. از این میزان نیز 

های تحقیقاتی( عنوان درصد کل طرح 02/1)معادل 
مسئله   (.67باشد )فنی میقراردادهای انتقال فناوری و دانش

اصلی تحقیق نیز نبود دانش و اطالعات علمی در خصوص 
سازی سازی نظارم تجارینحوه استقرار و نهادینه

باشد. دستاوردهای فناورانه و حرکت مراکز در این مسیر می
ددی در این موضوع دخالت دارند که گر متععوامل مداخله

موجب کندی این روند و بدنبال آن کاهش درآمد مراکز شده 
های و با توجه به کمبود اعتبارات دولتی، کاهش فعالیت

برداران و کارکنان( و ویژه در حوزه آموزش بهرههآموزشی )ب
دنبال داشته است. بر این اساس تحقیق با هپژوهشی را نیز ب

سازی یی راهکارهای استقرار نظام تجاریشناسا"هدف 
 "دستاوردهای فناورانه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

( نشان داد که 67نتایج تحقیق شریفی و همکاران ) اجرا شد.
در مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی  سازیتجاری فرآیند
فناوری،  و پژوهشی هایایده گیریشکل مرحله هفت شامل

 هایایده تدوین فناوری، و پژوهشی هایایده ارزیابی
 فناوری، و های پژوهشیایده اجرای فناوری، و پژوهشی

 پژوهشی، هاییافته سازیتجاری برای سازیزمینه
 پژوهشی، هایسازی یافتهتجاری مدیریت طرح سازی وپیاده
پژوهشی است.  هاییافته سازیتجاری فرآیند تکامل و بلوغ

سازی سازی نظام تجاریار و نهادینهرسد استقرنظر میبه
های علمی بیش از های پژوهشی در این گونه مجموعهیافته

سه مرحله آخر دارد.نتایج تحقیق همه عوامل بستگی به 
 عواملِ داد که پنج گروه ( نشان07پوری و کالنتری )نگویم

 انتخاب بر فناورانه و نهادی فردی، محیطی، سازمانی،
دستاوردهای فناورانه مراکز  زیساراهکارهای تجاری

اثرگذارند.  ایران در فناوری نانو حوزه در پژوهشی-آموزشی
ها، منابع انسانی، منابع شامل زیرساخت "عوامل سازمانی"

های مالی، مدیریت دانش، راهبرد مراکز و کیفیت فعالیت
یابی تجاری پژوهشی، ماهیت و جهت-های آموزشیگروه

 شامل قابلیت سرمایه  "عوامل محیطی"ها؛ پژوهش
های محیطی، بازار، پذیری، نیروی کار، زیرساختمخاطره
عوامل "های صنعت، سیاست مالکیت فکری و دولت؛ ویژگی
شامالهمیت راهبردی فناوری، سطح و نوع فناوری  "فناورانه

شامل  "عوامل نهادی"رساندن فناوری؛ و قابلیت به ثبت
ازی و کارآفرینی(، سفرهنگ مراکز )وجود فرهنگ تجاری

دهی(، سرمایه اجتماعی های مراکز )سیاست پاداشسیاست
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  2. .............................................................................................................. سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

مراکز )اعتبار نام و برند مراکز در تحقیقات و صنعت(، اهداف 
و مأموریت مراکز، سابقه و قراردادهای مراکز و نهادهای 

 های شامل ویژگی "عوامل فردی"کننده؛ و حمایت
های روانشناختی، ای، ویژگیشناختی، تجارب حرفهجمعیت

باشد. های محقق میهای فردی و شبکهانگیزشی، مهارت
( مؤید 67های تحقیق چهارسوقی و همکاران )بخشی از یافته

سازی در دانشگاه الزم آن است که برای تسهیل روند تجاری
 و آسان ارتباط جدید برای اجتماعی هایشبکه است که از

 بهره نخبه و رآفرینکا با دانشجویان گذارانسرمایه مؤثر
 مراکز در ترویجی و شود، خدمات مشاوره ای گرفته

گردد، برگزاری  فراهم کارآفرین برای دانشجویان آموزشی
برای  کارآفرینانه کارهایوکسب با مرتبط هاینمایشگاه

 هایو برنامه گیرد، قرار کار دستور در مندعالقه دانشجویان
 موفق نمونه و نانکارآفری معرفی برای منسجمی و مفید

دیده شود، از طرفی  تدارك دانشگاه در ملی حتی و استانی
 دانش سازیتجاری برای پاگیرودست اداری تشریفات
 و قوانین آن، جای به و یافته کاهش امکان تا حد کشاورزی

ایجاد شود. از جانب دیگر،  فرآیند کننده اینمقررات تسهیل
 سازیتجاری حاصل از یمال عواید تسهیم برای الزم مقررات

 مالکیت نیز موضوع دانشگاهیان و برای کشاورزی دانش
 با مشترك از تحقیقات حاصل فکری هایدارایی حقوق
( 06شود.نتایج مطالعه جاهد و آراسته ) وضع کشاورزی بخش

دولتی،  نیروهای شامل سازمانیبرون نشان داد که عوامل
 کالن، مقررات و قوانین آموزشی، نظام اقتصادی، نیروهای
 و مداریپذیری، مشتریرقابت و رقبا فناورانه، هایپیشرفت
 .مؤثر هستند پژوهشی نتایج سازیتجاری در دیگر مواردی

 .دارند یکدیگر با داریمعنی همبستگی عوامل اغلب عالوهبه
افزایی عبارتی، عوامل یادشده ارتباط و یک نوع رابطه همبه

قوت عملکرد یکی از آنها، عملکرد دارند و ضعف یا  با یکدیگر
ی یدالهی دهد. مطالهالشعاع خود قرار میدیگری را نیز تحت

دانش و  سازیتجاری  ( نشان داد که راهکارهای عمده67)
 دست، در کلید پروژه امتیاز، حق خرید :فناوری عبارتند از
 تملک سهام، ادغام، مشترك، گذاریفرانشیز، سرمایه

 پیمانکاری، اتحاد، توسعه، و ژوهشپ در زمینه همکاری
 معکوس، مهندسی کارکنان، و تحصیل آموزش سپاری،برون

 مجوز صدور صنعتی جاسوسی نیرو، تبادل و استخدام
 سهامی گذاری، سرمایه6راهبردی هایاتحادیه ،0برداریبهره

 ،9انشعابی شرکت در سهامی گذاریشرکت مادر، سرمایه در
 با شرکت ایجاد دهی، مجوز اتردف ایجاد و فناوری انتقال

و انکوباتورها. نتیجه  تسهیالت و مشترك گذاریسرمایه
( نشان داد که مؤسسات 01تحقیقات اوشائی و همکاران )

حمایتی  فرهنگی از هنجارهای که آموزشی و پژوهشی
 باالتری دارای سطوح سازی برخوردارند،تجاری های فعالیت

 هایشرکت فعالیت از باالتری نرخ و انتقال فناوری از
 سهم اختصاص ،همچنین باشند.از این مراکز می انشعابی
مدرسین و  به سازیتجاری از آمدهدستهب درآمد از بیشتری
(. 61شود )بیشتر در آنها می ایجاد انگیزه موجب محققین

( در پارك علم فناوری 60نتایج مطالعه پورفتحی و همکاران )
سازی مؤثر بر توسعه تجاری کرمانشاه نشان داد که عوامل

های های کشاورزی عبارتند از: حمایت از شرکتنوآوری
کارآفرین متوسط و کوچک، افزایش روابط پارك با دانشگاه و 

سازی برای بخش مراکز تحقیقاتی، افزایش پیامدهای تجاری
( ضمن 6انصاری و سنجابی ) .کشاورزی و مراکز تحقیقاتی

های تحقیقات مؤسسات یافتهسازی های تجاریبیان چالش
پژوهشی کشور مهمترین راهکارهای رفع این -آموزشی

 سازی را فراهم کردنها و تسریع روند تجاریچالش
 و افزاریو امکانات سخت ملزومات نیازها،پیش ها،زیرساخت

 و فناوری زمینة توسعة در مناسب و الزم افزارینرم
پژوهشی -مؤسسات آموزشی در تحقیقات سازیتجاری 

 بنیان های دانشکشور، حمایت از شرکت کشاورزی
 علمی این مؤسسات، ارتقایشده توسط اعضای هیأتتشکیل

 زمینة در علمی هیأت اعضای تخصصی و فنی دانش سطح
و  درسی هایبرنامه در تجدیدنظر و تجاری، اصالح

 خدمات دانشگاهی، ارائة هایآموزش تر شدنکاربردی
 مجازی صورت حضوری و به سازیتجاری دربارة ایمشاوره

 سازیتجاری زمینة در رسانیپایگاه اطالع ایجاد همچنین و
 به دانشجویان و علمیهیأت  دائمی اعضای دسترسی برای

( نیز 69نیاز دانسته است.مطالعه سامولت ) مورد اطالعات
ریزی منسجم برای حفظ مالکیت فکری نشان داد که برنامه
سازی در مراکز تحقیقاتی و فقیت تجاریراهکار مهمی در مو

(. از طرفی، نتایج مطالعه جبادشینگ 91باشد )آموزشی می
 ( مؤید آن بود که دانش، مهارت و عالئق 99)

سازی، مدرسین کارآفرینی کنندگان در فرایند تجاریمشارکت
تکنولوژیک، کارآفرینان بالقوه )مهندسان و دانشمندان( و 

سازی سزایی در توسعه تجاریبههای تجاری نقش شرکت
های علمی و های پژوهشی تولیدشده در سازمانیافته

کنند و این موضوع مؤید ضرورت مشارکت تحقیقاتی ایفاء می
سازی انتقال فناوری و کارآفرینی ، تجاری0در گفتمان زایشی
 دانشگاهی است. 

طور کلی، با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده، هب
 در پژوهشی هاییافته سازیتجاری برای که یستن تردیدی

 .پیروی کرد تواننمی یکسانی هایروش از موارد همه
از مراکز آموزشی و پژوهشی و نوع  چارچوب سازمانی برخی

ورود آنها را به عرصه  که است ایگونهبه پژوهشی هاییافته
  .کندروبرو می ایپیچیده سازی با فرآیندهایتجاری

ر حوزه کشاورزی و مراکز آموزشی و پژوهشی خصوص دهب
های دانشگاهی این موضوع بیشتر صادق خارج از محیط

های استقرار نظام است. بر این اساس، چارچوب نظری راهکار
سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و تجاری

(. در این الگو هفت 6)الگوی  شدآموزش کشاورزی طراحی 
 (.99) گرفتاشاره قرار  راهکار اصلی مورد

 
  هامواد و روش

شده، این تحقیق با روش های تبیینبا عنایت به هدف    
توصیفی صورت پذیرفت. نوع تحقیق بر اساس نتایج آن و 

است. در این خصوص  "کاربردی"کارگیری آنها ههای بزمینه
سازی سازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

 اورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزیدستاوردهای فن

1- Licensing                            2- Strategic Alliances                            3- Equity Investment in                                4- Spin-Off 
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  3.................. ..................................................................................................... 7047بهار و تابستان / 71/ شماره نهمراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

کاربردی و  -که در حال برگزاری دوره آموزشی  عالی علمی
بررسی شده است. برای  محقق دارای دو طرح در کل کشور

آمده از نتایج تحقیقات دستهگویه ب 96سنجش راهکارها با 
سازی در دو بخش دیگران و مصاحبه با کارشناسان تجاری

سازی نظام راهکارها در فرایند استقرار و نهادینه میزان اهمیت
سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و تجاری

آموزش کشاورزی و میزان اجرای فعلی آنها در این مراکز 
 01. اعتبار ظاهری پرسشنامه با توجه به نظرات شدبررسی 

سازی سازمان تحقیقات، آموزش و نفر از متخصصین تجاری
کشاورزی و محققین و مدرسین مراکز )خارج از نمونه  ترویج

گیری تحقیق( تأیید شد. روایی ابزار سنجش نیز با اندازه
 100/1و  177/1ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد )ضرایب 

بندی های اجرا و اهمیت(. برای اولویتبرای بخش
 سازی سازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

ژوهشی و دستاوردهای فناورانه در مراکز از فرمول های پیافته
. در این فرمول تفاضل میانگین اهمیت شدذیل استفاده 

سازی و میانگین اجرای آن در موضوع در استقرار و نهادینه
شرایط فعلی کشور در  میانگین اهمیت موضوع ضرب شده 

 .(92) است
PR= (IM-AM) IM   

PR: بندیامتیاز اولویت 
IM :گین اهمیتمیان 

AM: میانگین کاربرد 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر 
نفر عضو  6101اساس آخرین آمار و اطالعات موجود دارای 

( با توجه به اهداف تحقیق، جامعه 90هیأت علمی است )
و آموزش آماری شامل محققین و مدرسین مراکز تحقیقات 

 های ذیل بود:کشاورزی و منابع طبیعی کشور با ویژگی
 های آموزش عالی مراکزی که در حال برگزاری دوره

 (.97) کاربردی بودند-علمی
 ( 17مدرسین و اعضای هیأت علمی که در پنج سال-

 ( حداقل دارای دو طرح پژوهشی مصوب 0910
فنی وابسته به سازمان تحقیقات، -های علمیکمیته

(. با توجه 0 زش و ترویج کشاورزی بودند )جدولآمو

شده از طرف دفتر پایش امور به اطالعات ارائه
پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری سازمان یاد شده 

 نفر بود.  229تعداد آنها 
بر این اساس، حجم نمونه آماری با توجه مراکز موجود در 

 جامعه آماری براس فرمول کوکران تعیین شد. 




 
n: نمونه تحقیق حجم، N: حجم جامعه تحقیق ،d:  دقت

 نسبتی از جمعیت مخالف و موافق : qو  pاحتمالی مطلوب، 

 چارچوب نظری تحقیق)منبع یافته های تحقیق( -0الگوی 
Model 1. Theoretical framework of research (source of research findings) 

نوسازی ساختار 
 سازمانی 

ه شبکه های توسع
با سرمایه  ارتباطی
گذاران و مشتریان 

 )بازارمحور(

 

 

حضور درفن بازارها 
های و نمایشگاه

 عرضه فناوری

توانمندسازی 
محققین و مدرسین، 

 دانشجویان

تدوین و اجرای 
 مقررات مناسب

توسعه و تجهیز 
امکانات و ایجاد 

 مرکز رشد

تمرکز بر تولید فناوری 
های نوین و کاربردی 
ایجاد شرکتهای دانش 

 بنیان

 
راهکارهای استقرار و 

سازی نظام نهادینه
 سازیتجاری
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 6....................... ........................................................................................ دهای فناورانه کشاورزیسازی دستاورسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

گیری نمونه"برای انتخاب نهایی نمونه آماری از روش   
استفاده شد. برای این منظور با  "ای نسبیتصادفی طبقه

رعایت میزان تناسب کل اعضاء جامعه آماری در هر استان 
ونه تحقیق انتخاب شد. نحوه توزیع آنان در )طبقه(، نم

 مورد اشاره قرار گرفت.    0جدول 

N

N
nn h

h 
 

hN :  تعداد افراد جامعه در گروهh   امN:  تعداد کل افراد
 جامعه

n : حجم نمونه مورد انتخاب از جامعة مورد مطالعه 
hn :  تعداد نمونه مورد انتخاب از  گروهh    ام  

 کاربردی-های علمیحقیقات و آموزش کشاورزی دارای دورهفهرست مراکز ت -0جدول 
Table 1. List of agricultural research and education centers with scientific-applied courses 

دارای حداقل  اعضا کل استان
دارای  حداقل  اعضا کل استان سهم نمونه دوطرح

 سهم نمونه دو طرح

 خراسان رضوی
و ره()کز آموزش عالی امام خمینیمر 61 81 018 

 01 61 71 مؤسسه آموزش عالی علمی....(

و بلوچستان سیستان 8 07 61 کردستان  61 08 8 
 01 01 77 مازندران 8 61 69 بوشهر
 0 61 67 سمنان 06 97 98 همدان
 8 61 69 اردبیل 1 07 71 گلستان
 07 81 10 فارس 1 67 01 کرمان
 06 91 98 همدان 09 77 71 اصفهان
 2 00 00 قم 8 08 61 مرکزی
 8 67 90 تهران 9 01 06 زنجان
 01 61 67 وبختیاریچهارمحال 8 08 01 قزوین

  7 06 06 کرمان)جیرفت(
مجموع افراد 
 229 دارای دو طرح

 
 نتایج و بحث

( مؤید آن است که 6اطالعات مندرج در جدول )
 سازی نظام هراهکار استقرار و نهادین 96میانگین اهمیت 

سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز مورد مطالعه تجاری
(. این موضوع 01از  11/2است ) "متوسط"بیش از حد 

دهنده آن است که موضوعات مورد بررسی از اعتبار نشان

سازی سازی نظام تجارییند استقرار و نهادینهآمناسبی در فر
ها یافته ،حالدستاوردهای فناورانه برخوردارند. در عین 

راهکار مورد بررسی در  96نشان داد که میانگین کاربرد 
از  01/6است ) "کم"فرایند فوق در شرایط کنونی در حد 

 (.9 ( )جدول01

 
 سازیتوزیع آماری میزان اهمیت راهکارهای استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری -6جدول 

Table 2. Statistical distribution of the importance of solutions for establishing and institutionalizing the  
                  commercialization system 

سازیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه  اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین 
ای مراکزهروزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعبه  782/7 961/6 611/1 0 

های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت  867/7 001/6 918/1 6 
ها و واحدهای تحقیقاتی کشورافزایش تعامالت مراکز با دانشگاه  971/7 670/6 918/1 9 

های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت  077/7 909/6 900/1 0 
ها و فناوران حقیقی و حقوقی محققین، آموزشی و تسهیالتی به شرکت -های علمیمایتارائه برخی ح

آموختگان و دانشجویان مراکزمدرسین، دانش  022/7 672/6 907/1 7 

ها و واحدهای تحقیقاتی سایر کشورهاالمللی مراکز با دانشگاهافزایش تعامالت بین  701/7 091/6 907/1 2 
ویژه محققین،  "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"های آموزشی تسهیل برگزاری کارگاه

 7 960/1 680/6 018/7 مدرسین و کارشناسان مراکز

های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملیشرکت مستمر مراکز در نمایشگاه  660/7 006/6 990/1 8 
الیتهای آموزشی و پژوهشی مراکز افزایش دانش و مهارت مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت گرایش فع

سازیهای قابل تجاریبه سوی تولید یافته  060/7 010/6 997/1 1 

نامه مالکیت فکری سازمان برای افزایش سهم صاحبان دستاوردهای تجاری شدهاصالح آیین  120/2 929/6 991/1 01 
ها در مراکزسازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه  107/2 971/6 909/1 00 

بنیان توسط دانشجویان، مدرسین و محققینهای دانشحمایت از تأسیس و توسعه شرکت  611/7 070/6 909/1 06 
های علم و فناوری کشورتعامل مراکز با پارك  177/2 918/6 900/1 09 

ها تقویت موقعیت مراکز رشد در مراکز و تامین اعتبار آن  119/7 067/6 902/1 00 
های نو در مراکزآوری ایدههای استانی و ملی جمعبرگزاری گردهمایی  809/2 921/6 908/1 07 

ارتقای کیفیت تدریس دروس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه 
های تولید فناوریانجام پروژه  871/2 000/6 976/1 02 

های کارآفرینی ملی و استانیها و جشنوارهشرکت فعال مراکز در نمایشگاه  801/2 091/6 977/1 07 
های پژوهشیسازی در تصویب طرحها و ابعاد تجارینهادینه کردن توجه به قابلیت  089/2 911/6 921/1 08 

هاییبرگزاری دوره آشناییبرای  سازیدانشجویان با نحوه تولید و تجاری   211/2 080/6 970/1 01 

 میررحیمی حاجی داود سید

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

7.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             6 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.1.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-252-fa.html


  1.................. ..................................................................................................... 7047بهار و تابستان / 71/ شماره نهمراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

سازیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه  اولویت ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین 
سازی )ویژه دانشجویان، مدرسین و محققین نوآور و کارآفرین(های تجارینجمنایجاد ا  711/2 799/6 911/1 61 

ویژه محققین "کشاورزیفناورانهسازی دستاوردهایتجاری"تدوین تک پودمان آموزشی  996/2 796/6 011/1 60 
کاربردی-های علمیسازی در مباحث درسی دورهگنجاندن مباحث تجاری  210/2 287/6 010/1 66 

 69 017/1 770/6 621/2 ایجاد مراکز نوآوری در مراکز
شده کاهش شهریه دانشجویان کارآفرین دارای دستاوردهای تجاری  710/2 798/6 007/1 60 

توسط سازمان "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"انتشار فصلنامه   007/2 272/6 096/1 67 
سازی در مراکزسازی و استقرار معاونت تجاریری تجاریارتقای سطح واحد ادا  008/2 700/6 000/1 62 

سازی مراکزدر واحد تجاری« ایده و خدمات فناوری تا بازار»ایجاد کمیته   916/7 920/7 767/1 67 
ها و  سازی ایده)استارت آپ( استانی و ملی جهت معرفی و تجاری تابهای ایدهتسهیل برگزاری برنامه

 68 718/1 191/2 728/7 دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکز

-به دانشجویان، مدرسین و محققین مراکز برای توسعه قابلیت برای ارائه مشاوره ایجاد کلینیک مشاوره
سازی آنهاهای آنها جهت تولید دستاوردهای فناورانه و نحوه تجاری  762/7 797/2 817/1 61 

گذاران در طرحهای فناورانه بخش کشاورزیتی سرمایهایجاد بانک اطالعا  760/7 297/7 107/0 91 
 90 179/0 072/7 016/7 برگزاری نمایشگاه ملی ساالنه برای معرفی دستاوردهای فناورانه تولیدی در مراکز

های کارشناسی سازی دستاوردهای فناورانه در تصویب پروژهنهادینه کردن توجه به ابعاد تجاری
کاربردی-های علمیشجویان دورهدان  921/2 727/7 011/0 96 

11/2میانگین= 
 

 « سازیسازی نظام تجاریمیزان کاربرد فعلی راهکارهای استقرار و نهادینه»توزیع آماری  -9 جدول
Table 3. Statistical distribution of "the current application rate of the solutions for establishing and institutionalizing  
              the commercialization system" 

 انحراف میانگین گویه
 معیار

 ضریب
 اولویت تغییرات

های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملیشرکت مستمر مراکز در نمایشگاه  899/9 978/6 261/1 0 
های پژوهشیصویب طرحسازی در تها و ابعاد تجارینهادینه کردن توجه به قابلیت  987/9 000/6 260/1 6 

ها و واحدهای تحقیقاتی کشورافزایش تعامالت مراکز با دانشگاه  081/9 168/6 292/1 9 
ویژه محققین، مدرسین  "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"های آموزشی تسهیل برگزاری کارگاه

 0 281/1 907/6 978/9 و کارشناسان مراکز

های کارآفرینی ملی و استانیها و جشنوارهت فعال مراکز در نمایشگاهشرک  966/9 616/6 211/1 7 
ای مراکزروزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعهبه  086/9 677/6 707/1 2 

بنیان توسط دانشجویان، مدرسین و محققینحمایت از تأسیس و توسعه شرکتهای دانش  600/9 990/6 767/1 7 
نامه مالکیت فکری سازمان برای افزایش سهم صاحبان دستاوردهای تجاری شدهاصالح آیین  018/9 678/6 762/1 8 

ها و فناوران حقیقی و حقوقی محققین، آموزشی و تسهیالتی به شرکت -های علمیارائه برخی حمایت
آموختگان و دانشجویان مراکزمدرسین، دانش  172/9 627/6 797/1 1 

ها و  سازی ایده)استارت آپ( استانی و ملی جهت معرفی و تجاری تابهای ایدهتسهیل برگزاری برنامه
 01 791/1 106/6 720/6 دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکز

های آموزشی و پژوهشی مراکز به افزایش دانش و مهارت مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت گرایش فعالیت
سازیهای قابل تجاریتولید یافتهسوی   770/6 190/0 770/1 00 

های علم و فناوری کشورتعامل مراکز با پارك  826/6 021/6 778/1 06 
ها تقویت موقعیت مراکز رشد در مراکز و تامین اعتبار آن  299/6 100/6 777/1 09 

های کارشناسی دانشجویان ویب پروژهسازی دستاوردهای فناورانه در تصنهادینه کردن توجه به ابعاد تجاری
کاربردی-های علمیدوره  916/6 881/0 782/1 00 

 07 710/1 681/6 880/6 برگزاری نمایشگاه ملی ساالنه برای معرفی دستاوردهای فناورانه تولیدی در مراکز
ها در مراکزسازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه  961/6 881/0 801/1 02 

های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت  797/6 009/6 807/1 07 
ارتقای کیفیت تدریس دروس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انجام 

های تولید فناوریپروژه  979/6 000/6 810/1 08 

درسین و محققین نوآور و کارآفرین(سازی )ویژه دانشجویان، مهای تجاریایجاد انجمن  009/6 180/0 160/1 01 
هاییبرگزاری دوره آشناییبرای  سازیدانشجویان با نحوه تولید و تجاری   160/6 198/0 171/1 61 

های نو در مراکزآوری ایدههای استانی و ملی جمعبرگزاری گردهمایی  191/0 820/0 122/1 60 
سازی مراکزدر واحد تجاری« فناوری تا بازار ایده و خدمات»ایجاد کمیته   177/6 108/6 176/1 66 

های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت  172/6 107/6 187/1 69 
توسط سازمان "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"انتشار فصلنامه   767/0 727/0 160/0 60 

های فناورانه بخش کشاورزیدر طرح گذارانایجاد بانک اطالعاتی سرمایه  708/0 712/0 190/0 67 
سازی در مراکزسازی و استقرار معاونت تجاریارتقای سطح واحد اداری تجاری  880/0 172/0 198/0 62 

ها و واحدهای تحقیقاتی سایر کشورهاالمللی مراکز با دانشگاهافزایش تعامالت بین  117/0 010/6 176/0 67 
کاربردی-های علمیسازی در مباحث درسی دورهاحث تجاریگنجاندن مب  712/0 810/0 179/0 68 

ویژه محققین و . "کشاورزیفناورانهسازی دستاوردهایتجاری"تدوین تک پودمان آموزشی  190/0 100/6 177/0 61 
وسعه قابلیتهای آنها به دانشجویان، مدرسین و محققین مراکز برای ت برای ارائه مشاوره ایجاد کلینیک مشاوره

سازی آنهاجهت تولید دستاوردهای فناورانه و نحوه تجاری  811/0 190/6 177/0 91 

شده کاهش شهریه دانشجویان کارآفرین دارای دستاوردهای تجاری  101/0 116/6 178/0 90 
 96 081/0 180/6 722/0 ایجاد مراکز نوآوری در مراکز

01/6میانگین=   
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 8........ ....................................................................................................... سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

نتایج بررسی شکاف بین وضعیت موجود و  از جانب دیگر،
مطلوب راهکارهای مورد بررسی نشان داد که در تمام موارد 

داری با آنچه که هست تفاوت طور معنیآنچه که باید باشد به

دارد و وضعیت موجود فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب 
 (.0)جدول  دارد

 
 سازیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه نتایج مقایسه آماری وضعیت موجود و مطلوب -0جدول 

Table 4. Results of statistical comparison of the current and favorable situation of the solutions for establishing and  
               institutionalizing the commercialization system 

ویتنی -من گویه ردیف  

 111/1 711/0077 ویژه محققین و .... "کشاورزیفناورانهسازی دستاوردهایتجاری"تدوین تک پودمان آموزشی 0
 111/1 711/0670 ایجاد مراکز نوآوری در مراکز 6
 111/1 111/721 کاربردی-های علمیسازی در مباحث دورهگنجاندن مباحث تجاری 9

0 
یران در زمینه اهمیت و ضرورت گرایش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی افزایش دانش و مهارت مد

 سازیهای قابل تجاریمراکز به سوی تولید یافته
711/277 111/1 

 111/1 711/777 گذاران در طرحهای فناورانه بخش...ایجاد بانک اطالعاتی سرمایه 7
 111/1 711/219 وسط سازمانت "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"انتشار فصلنامه  2
 111/1 711/0712 های علم و فناوری کشورتعامل مراکز با پارك 7
 111/1 111/0000 سازی در مراکزسازی و استقرار معاونت تجاریارتقای سطح واحد اداری تجاری 8
 111/1 711/0190 های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت 1
 111/1 111/806 شده یان کارآفرین دارای دستاوردهای تجاریکاهش شهریه دانشجو 01
 111/1 111/107 سازی )ویژه دانشجویان، مدرسین و محققین نوآور و کارآفرین(های تجاریایجاد انجمن 00

06 
ارتقای کیفیت تدریس دروس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش دانش و مهارت دانشجویان در 

 ای تولید فناوریهزمینه انجام پروژه
711/6007 111/1 

 111/1 711/701 ها و واحدهای تحقیقاتی سایر کشورهاالمللی مراکز با دانشگاهافزایش تعامالت بین 09
 111/1 111/788 های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت 00
 111/1 711/0180 ها و واحدهای تحقیقاتی کشورافزایش تعامالت مراکز با دانشگاه 07
 111/1 111/0172 ای مراکزبه روزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعه 02
 111/1 111/0016 بنیان توسط دانشجویان، مدرسین و محققینحمایت از تأسیس و توسعه شرکتهای دانش 07

08 
وران حقیقی و حقوقی ها و فناآموزشی و تسهیالتی به شرکت -های علمیارائه برخی حمایت

 آموختگان و دانشجویان مراکزمحققین، مدرسین، دانش
711/0071 111/1 

 111/1 111/0819 و...های کارآفرینی ملیها وجشنوارهشرکت فعال مراکزدر نمایشگاه 01
 111/1 711/6120 های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملیشرکت مستمر مراکز در نمایشگاه 61

60 
ویژه  "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"های آموزشی ل برگزاری کارگاهتسهی

 محققین، مدرسین و کارشناسان مراکز
711/0779 111/1 

 111/1 711/0170 های پژوهشیسازی در تصویب طرحها و ابعاد تجارینهادینه کردن توجه به قابلیت 66
 111/1 111/0981 ای افزایش سهم صاحبان دستاوردهای تجاری شدهنامه مالکیت فکری سازمان براصالح آیین 69

60 
به دانشجویان، مدرسین و محققین مراکز برای توسعه قابلیتهای آنها جهت  ایجاد کلینیک مشاوره

 سازی آنهاتولید دستاوردهای فناورانه و نحوه تجاری
111/0796 111/1 

 111/1 111/0812 سازیدر واحد تجاری« ایده و خدمات فناوری تا بازار»ایجاد کمیته  67
 111/1 711/822 ها تقویت موقعیت مراکز رشد در مراکز و تامین اعتبار آن 62
 111/1 111/0277 های نو در ..آوری ایدههای استانی و ملی جمعبرگزاری گردهمایی 67

68 
 

-سازی ایده)استارت آپ( استانی و ملی جهت معرفی و تجاری تابی ایدههاتسهیل برگزاری برنامه
 ها و دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکز

111/0100 111/1 

 111/1 711/818 ها در ..سازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه 61
 111/1 111/6127 سازیو تجاری دانشجویان با نحوه تولید آشناییهایبرگزاری دوره 91

90 
های کارشناسی سازی دستاوردهای فناورانه در تصویب پروژهنهادینه کردن توجه به ابعاد تجاری

 کاربردی-های علمیدانشجویان دوره
711/0717 111/1 

 111/1 711/9760 برگزاری نمایشگاه ملی ساالنه برای معرفی دستاوردهای فناورانه تولیدی در مراکز 96

 
بندی راهکارهای ها در زمینه اولویتبخش دیگری از یافته

سازی دستاوردهای سازی نظام تجاریاستقرار و نهادینه
فناورانه در مراکز، نشان داد که مهمترین راهکارهای استقرار و 

ها و دستاوردهای سازی یافتههای تجاریسازی برنامهنهادینه
 (:7 جدول) پژوهشی و فناورانه عبارتند از

 های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت 
 های گذاران در طرحایجاد بانک اطالعاتی سرمایه

 فناورانه بخش کشاورزی
 ها و المللی مراکز با دانشگاهافزایش تعامالت بین

 واحدهای تحقیقاتی سایر کشورها
 به  برای ارائه مشاوره ایجاد کلینیک مشاوره

ین و محققین مراکز برای توسعه قابلیتهای دانشجویان، مدرس

سازی آنها جهت تولید دستاوردهای فناورانه و نحوه تجاری
 آنها
  در واحد « ایده و خدمات فناوری تا بازار»ایجاد کمیته

 سازی مراکزتجاری
 های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت 

ارهای بندی جدیدی از راهک به منظور تقلیل و ارائه دسته
استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری سازی از آزمون تحلیل 

ها جهت کاربرد  منظور تعیین تناسب دادهعاملی استفاده شد. به
 6و بارتلت 0اولکین -مایر -کیسر هایآزموندر این آزمون از 

در این قسمت از تحقیق برابر  KMOاستفاده شد. مقدار 
عاملی بود.  برای تحلیل برآورد گردید که مقدار مناسب 106/1

در سطح  270/0609عالوه بر این آزمون بارتلت نیز با ارزش 

1- Kaiser-Meyer-Olkin                                                                                                                                  2-Bartlett's Test  
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  9.................. ..................................................................................................... 7047بهار و تابستان / 71/ شماره نهمراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

را تایید کرد.  KMO دار گردید که نتایج آزمون  معنی 11/1
حقیق برای تحلیل عاملی  های ت این میزان نیز نشان داد داده

های مورد  ها/مولفهباشند. در ادامه به تعیین عامل مناسب می

 هایی که بیشترین درصد تبیین را  شد و مولفه نظر پرداخته
 انتخاب شدند. ،خود اختصاص داده بودبه

 
 در مراکز مورد مطالعه« سازیسازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه» توزیع آماری اولویت  -7 جدول

Table 5. Statistical distribution of priority “Solutions for establishing and institutionalizing the commercialization  
               system" in the studied centers 

 راهکارها
 میانگین اهمیت

(Im) 
 کاربرد میانگین

 (AM) 
 امتیاز

 اولویت (PR) بندیاولویت 

 0 10/07 172/6 867/7 های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت

 6 16/00 708/0 760/7 های فناورانه بخش کشاورزیگذاران در طرحعاتی سرمایهایجاد بانک اطال

 9 07/00 117/0 701/7 ها و واحدهای تحقیقاتی سایر کشورهاالمللی مراکز با دانشگاهافزایش تعامالت بین

به دانشجویان، مدرسین و محققین مراکز برای توسعه  ایجاد کلینیک برای ارائه مشاوره
 0 0/06 811/0 762/7 سازی آنهاای آنها جهت تولید دستاوردهای فناورانه و نحوه تجاریقابلیته

 7 61/91 177/6 916/7 سازی مراکزدر واحد تجاری« ایده و خدمات فناوری تا بازار»ایجاد کمیته 

 2 28/92 797/6 077/7 های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت

سازی )استارت آپ( استانی و ملی جهت معرفی و تجاری تابهای ایدهتسهیل برگزاری برنامه
 720/6 728/7 ها و  دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکزایده

 
92/92 

7 

 8 87/97 086/9 782/7 ای مراکزبه روزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعه

 1 71/96 712/0 210/2 کاربردی-های علمیرسی دورهسازی در مباحث دگنجاندن مباحث تجاری

های آموزشی و افزایش دانش و مهارت مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت گرایش فعالیت
 01 09/96 770/6 060/7 سازیهای قابل تجاریپژوهشی مراکز به سوی تولید یافته

 00 67/99 191/0 809/2 راکزهای نو در مآوری ایدههای استانی و ملی جمعبرگزاری گردهمایی

 06 00/96 961/6 107/2 ها در مراکزسازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه

 09 69/90 160/6 211/2 سازیدانشجویان با نحوه تولید و تجاری آشناییبرای هاییبرگزاری دوره

 00 80/91 081/9 971/7 تی کشورها و واحدهای تحقیقاافزایش تعامالت مراکز با دانشگاه

 07 2/91 299/6 119/7 ها تقویت موقعیت مراکز رشد در مراکز و تامین اعتبار آن

 02 21/91 101/0 710/2 شده کاهش شهریه دانشجویان کارآفرین دارای دستاوردهای تجاری

شجویان ارتقای کیفیت تدریس دروس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش دانش و مهارت دان
 07 77/91 979/6 871/2 های تولید فناوریدر زمینه انجام پروژه

 08 17/61 880/6 016/7 برگزاری نمایشگاه ملی ساالنه برای معرفی دستاوردهای فناورانه تولیدی در مراکز

ها و فناوران حقیقی و حقوقی آموزشی و تسهیالتی به شرکت -های علمیارائه برخی حمایت
 01 9/61 172/9 022/7 آموختگان و دانشجویان مراکزین، دانشمحققین، مدرس

 61 8/68 600/9 611/7 بنیان توسط دانشجویان، مدرسین و محققینهای دانشحمایت از تأسیس و توسعه شرکت

 60 7/68 826/6 177/2 های علم و فناوری کشورتعامل مراکز با پارك

 66 9/68 009/6 711/2 ان، مدرسین و محققین نوآور و کارآفرین(سازی )ویژه دانشجویهای تجاریایجاد انجمن

 69 09/68 722/0 621/2 ایجاد مراکز نوآوری در مراکز

 60 87/67 190/0 996/2 ویژه محققین و ..... "کشاورزیفناورانهسازی دستاوردهایتجاری"تدوین تک پودمان آموزشی

 67 02/67 767/0 007/2 توسط سازمان "رانه کشاورزیسازی دستاوردهای فناوتجاری"انتشار فصلنامه 

 62 87/62 018/9 120/2 نامه مالکیت فکری سازمان برای افزایش سهم صاحبان دستاوردهای تجاری شدهاصالح آیین

ویژه  "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"های آموزشی تسهیل برگزاری کارگاه
 978/9 018/7 اکزمحققین، مدرسین و کارشناسان مر

 
277/62 

67 

 68 66/62 880/0 008/2 سازی در مراکزسازی و استقرار معاونت تجاریارتقای سطح واحد اداری تجاری

های سازی دستاوردهای فناورانه در تصویب پروژهنهادینه کردن توجه به ابعاد تجاری
 61 60/67 916/6 921/2 کاربردی-های علمیکارشناسی دانشجویان دوره

 91 7/60 899/9 660/7 های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملیشرکت مستمر مراکز در نمایشگاه

 90 12/60 966/9 801/2 های کارآفرینی ملی و استانیها و جشنوارهشرکت فعال مراکز در نمایشگاه

 96 10/66 987/9 089/2 های پژوهشیسازی در تصویب طرحها و ابعاد تجارینهادینه کردن توجه به قابلیت
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 74....................... ...................................................................................... دستاوردهای فناورانه کشاورزیسازی سازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه

مربوط به مقادیر آمار  0ترتیب و با استفاده از مقادیر ویژهبدین
( آمده است، پنج عامل 2اولیه و آمار نهایی که در جدول )

گزارش شد. از آنجا که در تحلیل عاملی، عواملی انتخاب 
گردند که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد، پنج عامل  می

درصد واریانس  77در مجموع حدود ار گرفتند که مورد تایید قر
 سازی نظام مشترك بین راهکارهای استقرار و نهادینه

ها را تبیین نمودند. سازی در مراکز مورد بررسی و مؤلفهتجاری
سه عامل اول بیشترین نقش را ایفا کرده و  ،در این میان

داشته  اند قدرت تبیین بخش مهمی از نتایج را دراختیارتوانسته
دور محور  ها را به ها، مؤلفه تر عامل منظور تعیین دقیقبهباشند. 

عمودی )چرخش واریماکس( چرخانده و نتایج این عملیات که 
با توجه به . ارائه شد 7صورت گرفت، در جدول  6تکرار 00در 

 آمده، دستهها بر اساس بارهای عاملی ببندی گویهاولویت

ذیرفت. بیشترین مقدار ویژه مربوط ها صورت پعامل گذارینام
سازی مدرسین، محققین، های تجاریتوسعه قابلیت»به عامل 

« های فناوریآموختگان مراکز و زیرساختدانشجویان و دانش
درصد واریانس  67بود. این عامل بیش از  77/8با مقدار ویژه 

سازی را در سازی نظام تجاریراهکارهای استقرار و نهادینه
تبیین کرده است. در واقع این عامل مشتمل بر مراکز 

سازی تجاری" فرایندهایی مانند: تدوین تک پودمان آموزشی
ویژه محققین و .....، ایجاد  "کشاورزیفناورانهدستاوردهای

سازی در مراکز نوآوری در مراکز، گنجاندن مباحث تجاری
کاربردی و ایجاد بانک -های علمیمباحث درسی دوره

های فناورانه بخش کشاورزی گذاران در طرحسرمایه اطالعاتی
 باشد. می

 
 نتایج تحلیل عاملی  راهکارهای استقرار  و نهادینه سازی نظام تجاری سازی -2جدول 

Table 6. Results of factor analysis of strategies for establishing and institutionalizing the commercialization system 
 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه هااملع

 92/67 92/67 77/8 عامل اول
 02/02 01/01 00/2 عامل دوم
 70/27 17/01 01/2 عامل سوم

 26/71 17/7 26/0 عامل چهارم
 01/70 87/9 69/0 عامل پنجم

 
گرایی و  تعامالت علمی مراکز با گروه»همچنین دو عامل 

مشارکت »و « پژوهشی داخلی و خارجی-ات آموزشیمؤسس
 « سازیها و ارائه مشاوره کارآفرینی و تجاریدر نمایشگاه

 01در مجموع حدود  0/2و  00/2 ترتیب با مقدار ویژه،به
درصد واریانس راهکارها را تبیین نمودند و همراه با عامل اول 

ادند. خود اختصاص دکننده را بهبخش اصلی متغییرهای تبیین
 سازیهای تجاریتوجه به متغیرهایی مانند: ایجاد انجمن

...(، ارتقای  )ویژه دانشجویان، مدرسین و محققین نوآور و
کیفیت تدریس دروس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش 

های تولید دانش و مهارت دانشجویان در زمینه انجام پروژه
ها و ز با دانشگاهمراک المللیبین تعامالت فناوری، افزایش

سایرکشورها و افزایش تعامالت مراکز با  واحدهای تحقیقاتی
ها و واحدهای تحقیقاتی کشور، مؤید آن است که دانشگاه

های سایر مؤسسات مندی از تجارب و ظرفیتهمگرایی و بهره
سازی ویژه در کشورهای موفق و پیشرو در تجاریهعلمی ب

سازی استقرار و نهادینه"مسیر  توانددستاوردهای فناورانه می
را  "سازی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزینظام تجاری

ها و هموار سازد. از طرفی، شرکت فعال مراکز در نمایشگاه
های کارآفرینی ملی و استانی، شرکت مستمر مراکز جشنواره

های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملی، در نمایشگاه
به مدرسین، محققین و دانشجویان  ورهایجاد کلینیک مشا

سازی های آنان در زمینه تولید و تجاریبرای توسعه قابلیت
های استانی و ملی دستاوردهای فناورانه و برگزاری گردهمایی

های ارزشمندی برای های نو در مراکز، موقعیتآوری ایدهجمع
ها، ها و دستاوردها، آشنایی با فعالیتعرضه و فروش توانمندی

سازی سایر مؤسسات فراهم های تجاریتجارب و ظرفیت
های ها و سیاستسازد و از این طریق به تقویت برنامهمی

 انجامد.سازی در مراکز میتجاری
 ریزی برنامه»در عین حال، دو عامل دیگر با عناوین 

سازی تولید تا )استارتاپ( و شبکه های توسعه ایدهطرح
سازی و معرفی تجاری نگرش به»و  «سازی دستاوردهاتجاری

ترتیب با به« های دانشجوییدستاوردهای فناورانه در پروژه
درصد از کل  1توانستند تقریبا  69/0و  26/0 مقدار ویژه

. بر این نمایندواریانس راهکارهای مورد بررسی را تبیین 
)استارت آپ(  تابهای ایدهاساس، تسهیل برگزاری برنامه

ها و  سازی ایدهجهت معرفی و تجاری استانی و ملی
دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکز و از سویی 

 سازی سازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه
ها در مراکز از اهم راهکارهایی است که در چارچوب نوآوری

سازی نظام استقرار و نهادینه"عامل پنجم نقش مناسبی در  
ایفاء  "اکز تحقیقات و آموزش کشاورزیسازی در مرتجاری

نمایند.می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Eigen values                                                                                                                                                                2- Iteration 
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 ها پس از چرخش وریماکس  های هر یک از عاملبارهای عاملی گویه -7 جدول
Table 7. Factor loads the items of each factor after the rotation of Verimax 

 Component هاگویه عامل

0 6 9 0 7 

 
 

     890/1 ویژه محققین و ... "کشاورزیفناورانهسازی دستاوردهایتجاری" تدوین تک پودمان آموزشی
     868/1 ایجاد مراکز نوآوری در مراکز

     212/1 کاربردی-ی علمیهاسازی در مباحث درسی دورهگنجاندن مباحث تجاری
های آموزشی و پژوهشی  افزایش دانش و مهارت مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت گرایش فعالیت

 سازیهای قابل تجاریسوی تولید یافتهمراکز به
770/1     

     771/1 های فناورانه بخش کشاورزیگذاران در طرحایجاد بانک اطالعاتی سرمایه

     729/1 توسط سازمان "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"امه انتشار فصلن
     771/1 های علم و فناوری کشورتعامل مراکز با پارك

     778/1 سازی سازی و استقرار معاونت تجاریارتقای سطح سازمانی واحد اداری تجاری
     279/1 های فنی توسعه فناوری در مراکزتقویت زیرساخت

     290/1 شدهکاهش شهریه دانشجویان کارآفرین دارای دستاوردهای تجاری
 

گرایی و تعامالت گروه
مراکز با مؤسسات 

پژوهشی -آموزشی
 داخلی و خارجی

    290/1  ...( )ویژه دانشجویان، مدرسین و محققین نوآور و سازیهای تجاریایجادانجمن
و کارآفرینی برای افزایش دانش و مهارت دانشجویان در زمینه ارتقای کیفیت تدریس دروس کاربینی 

 های تولید فناوریانجام پروژه

 701/1    

    801/1  سایرکشورهاها و واحدهای تحقیقاتیدانشگاه مراکزبا المللیبین تعامالت افزایش
    781/1  های مطالعاتی محققین و مدرسین مراکزتوسعه فرصت

    721/1  ها و واحدهای تحقیقاتی کشورالت مراکز با دانشگاهافزایش تعام
    708/1  ای مراکزروزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مزرعهبه

    711/1  مدرسین و ...  دانشجویان، توسط بنیاندانش هایشرکت توسعه و تأسیس از حمایت
ها و فناوران حقیقی و حقوقی محققین، آموزشی و تسهیالتی به شرکت -های علمیارائه برخی حمایت

 آموختگان و دانشجویان مراکزمدرسین، دانش
 770/1    

 
 
 

 

   797/1   های کارآفرینی ملی و استانیها و جشنوارهشرکت فعال مراکز در نمایشگاه
   761/1   های عرضه فناوری در سطوح استانی و ملیشرکت مستمر مراکز در نمایشگاه

ویژه محققین،  "سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزیتجاری"های آموزشی تسهیل برگزاری کارگاه
 مدرسین و کارشناسان مراکز

  211/1   

   221/1   ...  هایصویب طرحسازی در تها و ابعاد تجاریکردن توجه به قابلیتنهادینه
   260/1   شدهنامه مالکیت فکری سازمان برای افزایش سهم صاحبان دستاوردهای تجاریاصالح آیین

به مدرسین، محققین و دانشجویان برای توسعه قابلیتهای آنان در زمینه تولید و  ایجاد کلینیک مشاوره
 سازی دستاوردهای فناورانه تجاری

  206/1   

   710/1   سازی مراکزدر واحد تجاری« ایده و خدمات فناوری تا بازار»ایجاد کمیته 
   708/1   ها  تقویت موقعیت مراکز رشد در مراکز و تامین اعتبار آن

   766/1   های نو در مراکزآوری ایدههای استانی و ملی جمعبرگزاری گردهمایی
های ریزی طرحبرنامه
)استارتاپ(  ایده توسعه

سازی تولید تا و شبکه
 سازی... تجاری

ها و  سازی ایده)استارت آپ( استانی و ملی جهت معرفی و تجاری تابهای ایدهتسهیل برگزاری برنامه
 دستاوردهای فناورانه کشاورزی توسط مراکز

   116/1  

  712/1     ها در مراکزسازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهبرنامه
  087/1    سازی دانشجویان با نحوه تولید و تجاری آشناییبرای هاییبرگزاری دوره

سازی تجارینگرش به
های در پروژه

دانشجویی و معرفی 
 دستاوردهای فناورانه

های کارشناسی سازی دستاوردهای فناورانه در تصویب پروژهکردن توجه به ابعاد تجارینهادینه
 کاربردی-های علمیان دورهدانشجوی

    160/1 

 760/1     برگزاری نمایشگاه ملی ساالنه برای معرفی دستاوردهای فناورانه تولیدی در مراکز

سازی تجاری هایقابلیت»های از جانب دیگر، عامل
آموختگان مراکز و مدرسین، محققین، دانشجویان و دانش

گرایی و تعامالت مراکز با  گروه»، «های فناوریزیرساخت
پژوهشی داخلی و خارجی، مشارکت در -مؤسسات آموزشی

، «سازیارآفرینی و تجاریها و ارائه مشاوره کنمایشگاه
سازی ایده )استارتاپ( و شبکه های توسعهریزی طرحبرنامه»

های سازی در پروژهتجاریسازی... و نگرش بهتولید تا تجاری
در مجموع حدود « دانشجویی و معرفی دستاوردهای فناورانه

درصد واریانس مشترك بین هر یک و راهکارها را تبیین  77
سازی ای در استقرار و نهادینهب از جایگاه ویژهترتیو به نموده

سازی دستاوردهای فناورانه کشاورزی در مراکز نظام تجاری
مورد مطالعه برخوردارند. در عامل اول راهکارهای تدوین تک 

 فناورانهسازی دستاوردهای تجاری" پودمان آموزشی
 ویژه محققین و مدرسین، ایجاد واحدهای نوآوری  "کشاورزی

 

EV=1.32 

 

های بلیتقا
سازی تجاری

مدرسین، 
محققین، 

دانشجویان و 
آموختگان دانش

مراکز و 
های زیرساخت

 فناوری

 میررحیمی حاجی داود سید

 
 هاي قابلیت

سازي مدرسین، تجاري
محققین، دانشجویان و 

آموختگان مراكز دانش
هاي و زیرساخت

 فناوري 

 
 مشاركت در 

ها و ارائه نمایشگاه
مشاوره كارآفریني و 

 سازي تجاري

 
  کلی گیرینتیجه

مراكز تحقیقات و آموزش كشاورزي كشور نیز با توجه به 
موجود تالش اجتماعي -هاي اقتصاديمقررات و ضرورت

هاي پژوهشي نقش سازي یافتهاند در عرصه تجاريكرده
مناسبي ایفاء كنند. ولي به دالیلي مانند وابستگي به بودجه 

اي براي خوداتکایي این مؤسسات و دولتي و نبود برنامه
ضرورت درآمدزایي آنها، هنوز تا رسیدن به مرحله مطلوب راه 

گیري از راهکارهاي هرهدرازي در پیش دارند و الزم است با ب
سازي دستاوردهاي تحقیقاتي را افزایش مناسب ضریب تجاري

دهند. با هدف دستیابي به این راهکارها، پژوهش حاضر انجام 
داري بین میزان توجه شد و نتایج نشان داد كه اختالف معني

فعلي به راهکارهاي استقرار و نهادینه سازي نظام تجاري
فناورانه كشاورزي و اهمیت و تأثیر آنها در سازي دستاوردهاي 

 این خصوص وجود دارد. 
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در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، گنجاندن مباحث 
کاربردی و -های علمیسازی در مباحث درسی دورهتجاری

افزایش دانش و مهارت مدیران در زمینه اهمیت و ضرورت 
سوی تولید های آموزشی و پژوهشی مراکز بهگرایش فعالیت

 سازی الزم است در دستور کار های قابل تجارییافته
سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه یزان تجاریربرنامه

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار گیرد. 
های اصلی عامل دوم نیز نتایج نشان داد که بررسی گویه

)ویژه  سازیهای تجاریباید راهکارهای ایجاد انجمن
...(، ارتقای کیفیت  دانشجویان، مدرسین و محققین نوآور و

وس کاربینی و کارآفرینی برای افزایش دانش و تدریس در
های تولید فناوری، مهارت دانشجویان در زمینه انجام پروژه

ها و واحدهای مراکز با دانشگاه المللیبین تعامالتافزایش
های مطالعاتی محققین کشورها، توسعه فرصت سایر تحقیقاتی

ها و هو مدرسین مراکز و افزایش تعامالت مراکز با دانشگا
های مراکز قرار واحدهای تحقیقاتی کشور در اولویت برنامه

 گیرند. 
دهنده عامل سوم نیز های تشکیلارزیابی موقعیت گویه

 ها و نشان داد که شرکت فعال مراکز در نمایشگاه
های عرضه فناوری در های کارآفرینی و نمایشگاهجشنواره

ستیابی به سطوح استانی و ملی از مهمترین راهکارهای د
ارزیابی اجزای عامل چهارم نیز  ،هدف تحقیق است. همچنین

 نشان داد که الزم است راهکارهای تسهیل برگزاری 
)استارت آپ( استانی و ملی جهت  ایدههای توسعهبرنامه

ها و دستاوردهای فناورانه سازی ایدهمعرفی و تجاری
کشاورزی توسط مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

ها سازی نوآوریسازی تولید تا تجاریریزی برای شبکهامهبرن
بررسی گویه  ،در مراکز یاد شده عملیاتی شوند. در نهایت

کننده عامل پنجم نشان داد که الزم است در تصویب تعریف
کاربردی به -های علمیهای کارشناسی دانشجویان دورهپروژه

انه توجه ها و دستاوردهای فناورسازی یافتهابعاد تجاری
بیشتری صورت گیرد. بر این اساس، به منظور استقرار و 

سازی دستاوردهای فناورانه در سازی نظام تجارینهادینه
مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی پیشنهادهای ذیل در 

ریزی واحدهای ستادی و فرایندهای استانی توسعه برنامه
 سازی این دستاوردها در اولویت قرار گیرند:تجاری

 سازی مدرسین، محققین، های تجاریتوسعه قابلیت
ریزی آموختگان مراکز از طریق برنامهدانشجویان و دانش

سازی و قرار دادن مباحث های آموزشی تجاریپودمان
-های علمیهای درسی دورهسازی در سرفصلتجاری

های نمایشگاهی و عرضه کاربردی و مشارکت آنان در برنامه
 فناوری

 های فناوری مراکز از ح کمی و کیفی زیرساختارتقای سط
ها و مزارع ها، کارگاههای اینترنتی، آزمایشگاهجمله سیستم

 پژوهشی و کارآفرینی -آموزشی
 های ها و اتحادیهریزی برای عضویت مراکز در انجمنبرنامه

علمی و فناوری داخلی و خارجی و توسعه تعامالت مراکز با 
 اخلی و خارجیپژوهشی د -مؤسسات آموزشی

 سازی ها و ارائه مشاوره تجاریافزایش مشارکت در نمایشگاه
 آموختگان مراکز به مدرسین، محققین، دانشجویان و دانش

 های توسعه ایده )استارتاپ( و ریزی و اجرای طرحبرنامه
سازی دستاوردهای فناورانه در سازی تولید تا تجاریشبکه
 مراکز

 فی دستاوردهای فناورانه در سازی و معرتجاری نگرش به
 های دانشجویان مراکز های تحقیقاتی و پروژهطرح

    

 منابع
1. Alambeigi, A., I. Mal ekmohammadi, A. Asadi and B. Zarei. 2012. An Investigation of Research 

Commercialization Roles in Technology Entrepreneurial Research and Development (R&D) in Iranian 
Agricultural Sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 44(4): 555-568 
(In Persian). 

2. Ansari, M.T. and M.R. Sanjabi. 2014. Analyzing the Challenges of Commercialization of Agricultural 
Research as Perceived by Faculty Members of Iranian Agricultural Colleges. Iranian Journal of Agricultural 
Economics and Development Research, 44(4): 555-568 (In Persian). 

3. Badri, A.A., A. Gholipour, A. Delavar and P. Jafari. 2009. Qualitative research on the effect of 
commercialization approach on the traditional values of the university. Journal of Science and Technology 
Policy, 2(2): 63-76 (In Persian). 

4. Bahreini Zarech, M.A. and M.R. Shadnam. 2008. The commercialization of technology or how to create 
wealth from research and development. First edition, Baztab Publications, Tehran (In Persian). 

5. Casper, S. 2013. The spill-over theory reversed: The impact of regional economies on the 
commercialization of university science. Research Policy, 42(8): 1313-1324. 

6. Chaharsoughi Amin, H.R. Molaei, A.R. Norouzi and A. Kakeh. 2015. Factor Analysis of the Agricultural 
Knowledge of the Commercialization Barriers from the Perspective of Students at Islamic Azad University 
(IAU), Ilam Branch. Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2(3): 19-25 (In Persian). 

7. Fakor, B. 2006. Research project of investigation of solutions of commercialization of research results.  
Iranian Organization of Research on Scientific and Technological (IROST), Tehran (In Persian). 

8. Gbadegeshin, S.A. 2017. Commercialization process of high technology: A study of Finnish University 
Spin-off. Academy of Entrepreneurship Journal, 23(2): 1-22. 

9. Golkar Fard, M., K. Rezaei-Moghaddam and M. Fatemi. 2019. Relationship between Entrepreneurship and 
Empowerment Dimensions of Rural Women in Fars Province. Journal of Entrepreneurial Strategies in 
Agriculture, 6(12): 35-47 (In Persian). 

10. Hajihoseini, H. 2004. Theoretical bases of technology development from school’s viewpoint. Industrial 
Technology Development Journal, 2(5): 5-14 (In Persian). 

 میررحیمی حاجی داود سید

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

7.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.1.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-252-fa.html


 73.................. ................................................................................................... 7047بهار و تابستان / 71/ شماره نهمراهبردهای کارآفرینی در کشاورزی/ سال 

11. Hajimirrahimi, S.D. 2020. Investigating Strategies for Establishing a Commercialization System for 
Technology Achievements in Agricultural Research and Education Centers. Research Project, Areeo, 
Jahad- Agricultural Ministry, Tehran. 

12. Jahed. H. and H. Arasteh. 2013. External organizational factors influencing commercialization of research 
results. IRPHE, 19(1): 45-68 (In Persian). 

13. Karlson, M  . 2004. Commercialization of Research Results in United States: An Overview of Federal and 
Academic Technology Transfer. Swedish Institute for Growth Policy Studies. 

14. Kazemi, H., F. Bagheri and S. Nasri Nasrabadi. 2017. Evaluating the Performance of Research Centers by 
organizational Excellence Model Approach; Case Study: National Research Institute for Science Policy. 
Journal of Science and Technology Policy, 8(4): 77-93 (In Persian). 

15. kiyarsi, P. 2013. Survey the function of innovation commercialization in country during the second, third 
and fourth development plans. Second Conference on Executive Management, 1-10 (In Persian) 

16. “Major Approaches and Policies of Agricultural Research, Education and Promotion Organization” 2014. 
Agricultural Research, Education and Extension Organization, Announcement 151/2005 dated 19/3/1393, 
Tehran (In Persian). 

17. Meigoonpoori, M. and E. Kalantari, 2013. Identifying Effective Factors on the Selection of 
Commercialization Strategies for Academic Researches in the Field of Nanotechnology in Iran. 
Entrepreneurship Development Journal, 6(1): 47-66 (In Persian). 

18. Nazarzadeh Zare, M., J. Pourkarimi, K. Abili, Zaker G. Salehi, 2016. Presenting a Pattern for Faculty 
Members’ Competency in the International Engagements: A Phenomenological Study. Journal of Science 
and Technology Policy, 8(4): 25-38 (In Persian). 

19. O’Shea Rory P., A. Chugh, Harveen and J. Thomas. 2008. Determinants and consequences of university 
spinoffs activity: a conceptual framework. Journal Techno Transfer, 33: 653-666. 

20. Poorezat, A.A., A. Gholipour and S. Nadirkhanloo. 2011. Explaining Barriers to Academic 
Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at Tehran University. Journal of Science and 
Technology Policy, 2(4): 65-75 (In Persian). 

21. Pourfateh, N., N. Naderi and F. Rostami. 2017. Factors affecting commercialization of agricultural 
innovation in Kermanshah science and technology, Iran. International Journal of Agricultural Management 
and Development (IJAMED), 7(1): 121-132.   

22. “Report of senior technology projects of Imam Khomeini Higher Education Center” 2018. Deputy of 
Research and Entrepreneurship, Karaj (In Persian). 

23. Samuelt, M. 2014. Status and Prospects of IP Regime in India: Implications for Agricultural Education. 
Journal of Intellectual Property Rights, 19: 189-201. 

24. Schwab, K. and X. Sala-i-Martin. 2013. Insight report: The global competitiveness report 2013-2014. In 
World Economic Forum, Geneva, Switzerland.  

25. Sharifi, M., A. Rezvanfar, S.M. Hosseini and H. Movahed Mohammadi. 2017. Designing Process Model of 
Commercialization of University Agricultural Research. Iranian Journal of Agricultural Economics and 
Development Research, 48-2(2): 271-285 (In Persian). 

26. “Statistics of Applied Science Students in the Agricultural Jihad Education Centers”. 2016. Deputy of 
Educational and Student Affairs of Scientific and Applied Higher Education Institution, Jihad-e-
Agriculture, Tehran. 

27. Tasdighi, F. and M.A. Tasdighi. 2009. Research in higher education system, challenges and solutions, 
Pathology of Humanities in Iran. Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran (In Persian).  

28. Tijssen, R.J.W. 2004. Is the commercialization of scientific research affecting the production of public 
knowledge? Global trends in the output of corporate research articles. Research Policy, 33, 709-733. 

29.  “The statistics and Information Technology Research Information” 2018. Prepared by the Office of 
Technology Affairs of the Vice-President of Research and Technology of the Agricultural Research, 
Education and Extension Organization, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran. (In Persian)  

30. “The statistics of TAT's educational and research centers with scientific and applied agricultural courses”. 
2017. Institute for Applied and Applied Higher Education, Jihad-e-Agriculture, Tehran (In Persian). 

31. Valadan. M. 2018. Interview with the Director General of the Office of Technology Affairs of the 
Research, Education and Agricultural Extension Organization. Special Issue of Research and Technology, 
Tehran: Publications of the Agricultural Research, Education and Extension Organization, 9 pp (In 
Persian). 

32. Valadan, M. and E. Rezaei. 2016. The statistics of research projects and manufacturing technologies of 
research institutes and centers of Agricultural Research, Education and Extension Organization. 
Commercialization and Technology Transfer Office, Tehran (In Persian). 

33. Yadollahi F.J., N. Imanipour and A. Salamzadeh. 2012. Entrepreneurial university conceptualization: case 
of developing countries. Global Business and Management Research. An International Journal, 4(2): 193-
204. 

34. Zali, A.A. 2016. Design the plan Alborz Agricultural Technology Center, Preliminary design. Presented at 
the Committee for Research, Education and Agricultural Extension of the Alborz Province, Agricultural 
Jihad Organization, Alborz Province, Karaj (In Persian). 

35. Zare Banadkooki, M.R., M.A. Vahdatzad, M.S. Owlia and M.M. Lotfi. 2016. The Study of Effective 
Measures for Iranian University Rankings from Upstream Documents. Journal of Science and Technology 
Policy, 8(3): 55-70 (In Persian). 
 

 
 

 میررحیمی حاجی داود سید

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
je

a.
9.

17
.1

 ]
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
83

42
6.

14
01

.9
.1

7.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

a.
sa

nr
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            13 / 14

http://dx.doi.org/10.52547/jea.9.17.1
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383426.1401.9.17.1.9
https://jea.sanru.ac.ir/article-1-252-fa.html


Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture Vol. 9, No. 17, Spring and Summer 2022 ………....................................……. 14 

 

Solutions of Establishing and Institutionalizing the Commercialization System of 
Technological Achievements, Case Study: Agricultural Research and Education 

Centers in Ministry of Agriculture, Jahad 
 

Seyed Davood Hajimirrahimi
 

 

Faculty member and associate professor of Agricultural Research, Education, Extension and Research Organization, 
(Corresponding Author: davood_hajimirrahimi@yahoo.com) 
Received: February 29, 2021      Accepted: October 18, 2021 

 

Extended Abstract 
Introduction and Objective: Undoubtedly, the secret of the permanence of Iranian agricultural 
research and education centers in the field of research, training and development of human 
resources, moving around the market-oriented and meeting the market demand of the 
agricultural sector is the technological achievements and capable manpower. The purpose of 
this study was to achieve strategies and methods to facilitate and accelerate the development 
of commercialization activities and technological achievements in agricultural research and 
training centers. 
Material and Methods: According to the type of purpose, the research was conducted by survey 
method and using Questionnaire tool was performed. The statistical population consisted of 
faculty members of education and research and teachers of the mentioned centers, which was 
conducted after determining the sample size of 190 people and using relative stratified random 
sampling method. To confirm the apparent validity of the measurement tool from the 
perspective of 10 experts in the field of commercialization of research findings and to confirm 
reliability, Cronbach's alpha test was used.  
Results: The results of Mann-Whitney test showed that there is a significant difference between 
"average importance of solutions for establishing and institutionalizing the commercialization 
system" whit "current average implementation" and most of these strategies are not 
implemented at the appropriate level. Factor analysis also showed that the three main factors 
"commercialization capabilities of teachers, researchers, students and graduates of technology 
centers and infrastructures" (with a eigenvalue of 8.75 and a variance of 27.36%)," sociality and 
interactions of centers with domestic and foreign educational-research institutions" (with a 
eigenvalue of 6.11 and a percentage of variance of 19.1%) and "Participation in exhibitions and 
providing entrepreneurship and commercialization consulting" (with a eigenvalue 6.1 and 
percentage of variance 19.07%), More than 65.5% of the total variance of the strategies for 
establishing and institutionalizing the commercialization system has explained technological 
achievements.  
Conclusion: the most important strategies for establishing and institutionalizing the 
commercialization system and technological achievements of agriculture, Developing the 
commercialization capabilities of researchers through planning of commercialization, planning 
educational modules for membership in centers in domestic and foreign scientific and 
technological associations and unions and planning and implementation projects of development 
idea (startup) and networking of production to commercialization was evaluated. 
 
Keywords: Agricultural Research and Education Center, Commercialization System,  
                      Technological Achievements  
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