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تحلیل چالشهای تجاریسازی تحقیقات از دیدگاه
اعضای هیئتعلمی دانشكدههای کشاورزی ایران
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محمدتقی انصاری  ،محمدرضا سنجابی *

 .1عضو هیئتعلمی پژوهشکدة مطالعات فناوریهای نوین ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 .2عضو هیئتعلمی پژوهشکدة کشاورزی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
(تاریخ دریافت -22/02/11 :تاریخ تصویب)22/07/01 :
چكیده
این تحقیق توصیفی -پیمایشی با هدف تحلیل چالشهای تجاریسازی تحقیقات در دانشکدههای
کشاورزی ایران انجام پذیرفت .جامعة آماری آن شامل اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی دولتی
ایران ( )N=1317بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری چندمرحلهای ،تعداد  150نفر
برای نمونه انتخاب شدند .این پژوهش با رویکردی کمی انجام پذیرفت .دادهها با استفاده از ابزار
پرسشنامه گردآوری شدند و با نرمافزار  SPSSنسخة  13تجزیهوتحلیل شدند .روایی پرسشنامه را پانل
متخصصان بررسی کردند و برای تعیین میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ( 0/31تا .)0/22
یافتههای تحقیق نشان داد که در زمینة رتبهبندی چالشهای تجاریسازی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی
مورد بررسی ،چالشهای آموزشی -اطالعرسانی و زیرساختی -حمایتی باالترین رتبهها را به خود
اختصاص داده است؛ همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که چالشهای تجاریسازی تحقیقات
دانشکدههای کشاورزی هفت عامل مجزای زیرساختی– حمایتی ،آموزشی ،ارتباطی ،فنی -تخصصی،
سازمانی ،مالی و سیاستگذاری دارد که این عوامل  57/00درصد از واریانس کل متغیرها را بیان کردهاند.
واژههای کلیدی :اعضای هیئتعلمی ،تجاریسازی ،تحقیقات ،چالش ،دانشکدههای کشاورزی.
مقدمه
بررسي نقش و كاركرد دانشگاهها در توسعة اقتصادي جوامع
مختلف نشاندهندة بروز تحوالت شگرفي است كه جهان را با
فاز جدیدي از توسعه با عنوان اقتصاد مبتني بر دانش روبهرو
كرده است .در این فرایند ،دانشگاهها دچار تغييراتي در
ساخت و كاركرد خود از جمله آموزش كارآفریني ،تحقيق
گروهي ،توسعة نوآوري فناورانه ،ادغام گروههاي تحقيقات
علمي با شركتهاي صنعتي و روابط نزدیكتر با صنعت
شدند .دانشگاه به دليل برخورداري از سرمایة انساني خالق،
محل مناسبي براي بروز نوآوري مبتني بر دانش است كه
* نویسندة مسئول:

عالوه بر توليد و اشاعة دانش جدید ميتواند كارآفرین تربيت
كند و با توجه به فناوريهایي كه توسعه ميدهد ،شركتهاي
جدیدي را بنيانگذاري كند ). (Entezari, 2004
در واقع ،دانشگاهها عالوه بر آموزش و تحقيقات،
مسئوليت وظایف اقتصادي را بر عهده ميگيرند كه به طور
مستقيم بر رشد و رقابت در بخش خصوصي تأثيرگذار است.
به این پدیده انقالب دوم علمي اطالق شد كه پيامد آن ایجاد
شكلهاي مختلف همكاري با صنعت و تالش در تجاريسازي
نتایج تحقيقات است كه اصلي بنيادي در كنار آموزش و
تحقيق شمرده ميشود ).(Waagø et al., 2001
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مطالعة روند تحوالت در آموزش عالي ایران بيانگر آغاز
فرایندهاي تجاري و همگرایي دانشگاه و صنعت در اشكال
پروژههاي مشترك دانشگاه صنعت ،تأسيس دفاتر دانشگاه و
صنعت و دفاتر انتقال فناوري و تأسيس شركتهاي زایشي و
نوبنياد به دست دانشگاههاي مادر و ارائة آموزشهاي
كاربردي مبتني بر پرداخت شهریة دانشگاهي به سایر
سازمانها است ).(Araste, 2004
در واقع ،با ظهور اقتصاد دانشبرخطمشيهاي آموزش عالي
تغييراتي كرده كه سبب شده است دانشگاهها همانند
شركتهاي خصوصي براي كسب مزیتهاي رقابتي و افزوني
منابع در بازارهاي جهاني ایفاي نقش كنند )Rasmussen and
 .(Gulbrandsen, 2006در تطابق با این تغيير خط مشي،
الگوهاي تأمين سرمایه و سبكهاي مدیریتي دانشگاهها با
تحوالت زیادي مواجه شده است ) .(Ylijoki, 2000كاهش
بودجههاي تخصيص داده شده به دانشگاهها سبب شده است كه
آنها در صدد جستوجوي منابع درآمدي خارجي برآیند و به
رفتارهاي كارآفریني چون تجاريسازي محصوالت دانشگاهي
روي آورند ).(Sotiraco, 2004
تجاريسازي را ميتوان تبدیل یافتههاي جدید و ایدههاي
پژوهشي به محصوالت و خدمات و فناوريهاي قابل ارائه به بازار
تعریف كرد ) .(Jahandideh, 2005تجاريكردن فناوري
فرایندي است كه در آن نتایج بهدستآمده از تحقيق در
محيطي پژوهشي به محصول موفق قابل عرضه به بازار تبدیل
ميشود ).(Pakzad Bonad and Taghavi, 2009
 (2009) Bandarianنيز با توجه به مراحل سهگانة
مطرحشده تجاريسازي را تبدیل یا انتقال فناوري به یك
موقعيت سودآور تعریف ميكند كه مقصود از فناوري ،فنون،
تكنيكها ،فراگردهاي دریافت حق اختراع یا سایر مالكيتهاي
خصوصي ،مواد ،تجهيزات ،سيستمها و نظایر آنهاست .در
سالهاي طوالني ،كاربرد و اجراي نتایج بهدستآمده از
واحدهاي تحقيق و توسعه عامل مهمي براي رشد اقتصادي و
تغييرات فناورانه در كشورهاي توسعهیافته بوده است )Soltani
 .(Gardfaramarzi, 2011در بخش دانشگاهي ،دیگر
ذخيرهسازي دانش بهتنهایي رضایتبخش نيست ،بلكه اطمينان
از كاربرد دانش بهگونهاي كه جامعه بتواند از منافع
سرمایهگذاري در تحقيقات بهرهبرداري كند یكي از اهداف اصلي
تحقيقات دانشگاهي است ).(Zieminski and Warda, 1999
رویكرد تجاريسازي در دانشگاه برگرفته از آموزههاي
سرمایهداري دانشگاهي و ناظر بر همة فعاليتهایي است كه

براي جذب منابع خارجي از جانب دانشگاه انجام ميشود .این
فعاليتها در بر گيرندة كنشهاي مبتني بر نيازهاي بازار است
كه براي كسب سود انجام ميگيرد و مواردي چون واگذاري
حق ثبت اختراع ،ليسانسدهي و تأسيس شركتهاي زایشي را
در بر ميگيرد .در ضمن ،رفتارهاي شبه بازاري را شامل
ميشود كه براي رقابت بر سر جذب منابع رخ داده است و
الزاماً با هدف كسب سود دنبال نميشود ). (Tijssen, 2004
بر این اساس ،امروزه ارتباط دانشگاه با صنایع و سازمانها
بخشي از سياست جامع و درازمدت علوم و فناوري
دانشگاههاي كشور تلقي ميشود ).(IROST, 2004
در واقع ،بازاریابي و فرایند تجاريسازي ،مرحلة نهایي
فرایند نوآوري را تشكيل ميدهند .این دو عنصر براي
دستيابي به موفقيت هر اختراعي الزمند )Moghimi et al.,
(2010؛ بنابراین توجه به موضوع تجاريسازي ایدهها و
نتایج تحقيق امري ضروري و اجتنابناپذیر است كه باید
مدیران ذيربط در كنار تصميمات منطقي و بيان راهكارهاي
مناسب با شرایط مراكز تحقيقات و دانشگاهها به آن توجه
كنند .در سازمانهاي تحقيقاتي و دانشگاهها بدون
تجاريسازي یك دستاورد تحقيقات معنایي ندارد؛ زیرا بدون
دستيابي به مشتریان خاص یك دستاورد ،توليد یا انجام
آزمایش در مورد یك ایده بيفایده خواهد بود )Fatemi,
.(2006
در بخش آموزش عالي كشاورزي نيز مقولة تجاريسازي
تحقيقات جایگاه ویژهاي دارد و زیربخشهاي مختلف آن
ميتوانند از این پدیده منافع بسياري كسب كنند .از جمله
این زمينهها ميتوان به گياهان دارویي ،هورمونها،
آفتكشها ،داروهاي دام و طيور ،بذور اصالحشده،
ریزمغذيها و بهویژه صنایع غذایي و علوم دامي در حوزههاي
تغذیه و اصالح نژاد اشاره كرد ).United Nations
.(University, 2008
در دهههاي اخير ،با رشد شتابندة فناوريهاي نوین از
قبيل فناوري نانو و فناوريهاي هستهاي لزوم كاربرد آنها
در تأمين غذا و بخش كشاورزي بيش از پيش آشكار شده
است .فناوري نانو یك فناوري پيشتاز در بسياري از
عرصههاي علمي و صنعتي و بهویژه كشاورزي و صنایع
وابسته است كه جایگاه مطلوبي دارد و تجاريسازي این
فناوري نيز از مقولههاي مهم در بخش كشاورزي و
زمينههاي ذكر شده است ).(Opara, 2004
یكي دیگري از این زمينهها ،بيوتكنولوژي (زیست
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فناوري) است كه با گسترة كاربردي وسيعي كه دارد حجم
شایان توجهي از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده
است .گستردگي كاربرد زیستفناوري در قرن حاضر به
حدي است كه عالوه بر كشاورزي در علوم دیگري چون
اقتصاد ،بهداشت ،درمان ،محيط زیست ،آموزش ،صنعت،
تغذیه و سایر جنبههاي زندگي بشر نيز مؤثر بوده است
).(Texas Biotechnology Industry Report, 2007
بنابراین ،توجه به این مبحث در آموزش عالي كشاورزي
ایران با توجه به توان باالي این بخش و ارتباط نزدیك آن و
بخشهاي كشاورزي و صنعت ميتواند با شناخت نيازها و
تنگناهاي این بخشها و استفاده از آن در برنامهریزي
آموزش عالي ،سبب هدفمند و كاربردي شدن تحقيقات این
بخش شود و بهرهمندي بخش كشاورزي از اطالعات و دانش
نوین و روز دنيا را فراهم كند ). (Ghasemi et al., 2009
با وجود اهميت مبحث تجاريسازي ،در بخش آموزش
عالي ایران به طور عام و آموزش عالي كشاورزي به طور
خاص ،آنچنان كه باید و شاید به این مقوله توجه نشده
است و جایگاه مطلوبي ندارد .در واقع ،تجاريسازي در این
بخش با چالشها و تنگناهاي بسياري روبروست .در زمينة
موضوع تحقيق ،در ایران و دیگر كشورهاي جهان تحقيقاتي
صورت گرفته است كه در ادامه به برخي از مهمترین آنها
اشاره ميشود.
 (2007) Fakorكمبود سرمایهگذاري در پژوهشهاي
بنيادي ،كمبود اطمينان متقابل بين بخش دانشگاهي،
صنعت و سرمایهگذاران ،وجود سياستهاي بازدارنده از
تجاريسازي و كمبود فرهنگسازي هماهنگ با تجاريسازي
در بخش دانشگاهي را مهمترین موانع تجاريسازي دانسته
است.
 (2008) Nadirkhanlooموانع اصلي تجاريسازي را
وجود بوروكراسي و نبود انعطاف نظام مدیریتي دانشگاه،
قوانين ضعيف حفاظت از دارایيهاي فكري در سطح ملي،
نبود آزادي عمل استادان در مشاركت در فعاليتهاي كسب
وكار ،وابستگي دانشگاه به بودجههاي دولتي ،منافع متفاوت
فعاالن صنعت و دانشگاهيان و نبود حمایتهاي مالي دانشگاه
از پژوهشگران دانسته است.
نتایج تحقيق (2008) Fakor and Hajihoseini
نشاندهندة نبود قوانين مربوط به مالكيت دارایيهاي فكري و
نيز مقررات مورد نياز براي فعاليتهاي تجاريسازي در بخش
دانشگاهي ،نبود قوانين مدون و انگيزهبخش براي محققان و
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سازمانهاي پژوهشي در جهت فعاليتهاي انتقال فناوري،
نبود قوانين مربوط به تسهيم منافع حاصل از تجاريسازي در
دانشگاهها و ضرورت حمایت از تأسيس و تقویت نهادهاي
انتقال فناوري است.
 (2010) Hasangholipour et al.دریافتند كه
مهمترین موانع تجاريسازي دانش در دانشگاه ،مخالفت با
تفكر بنگاهي در دانشگاه ،بياعتمادي ميان دانشگاه و صنعت،
بوروكراسي و نبود انعطاف سيستم مدیریتي ،ضعف قوانين و
آیيننامهها ،ارائة آموزشهاي غير كاربردي و پایينبودن
سرانة پژوهشي است .آنها در تحقيقي دیگر موانع اصلي
تجاريسازي را رقابتينبودن محيط دانشگاه ،نگرش منفي به
تفكر بنگاهي در دانشگاه ،ناكارآمدي قوانين و مقررات ،ضعف
نظام آموزشي دانشگاه ،بياعتمادي متقابل دانشگاه و صنعت،
مشكالت مالي ،نبودن نيروي انساني ماهر و خبره ،آشنانبودن
با محيط واقعي و نبودن سند راهبرد پژوهشي دانستهاند
).(Hasangholipour et al., 2011

نتایج حاصل از بررسي  (2011) Zolfahjarianنشان
داد كه موانع دولتي ،مدیریتي ،كاربران و محيطي مهمترین
موانع تجاريسازي فناوري در صنعت خوراك دام و طيور و
آبزیان هستند.
یافتههاي تحقيق  (2011) Mousaviدر زمينة
شناسایي موانع كارآفریني دانشگاهي در دانشگاه علوم
كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بيانگر  12عامل رویكرد
حرفهاي غير كارآفرینانه ،تلفيقنكردن كارآفریني در راهبرد
مدیریتي دانشگاه ،ضعف آموزش و اطالعرساني دربارة
كارآفریني ،محدودیت سرمایهگذاري ،پشتيباني نامناسب از
كارآفریني ،محدودیت ظرفيت ،ضعف رویهها و فرایندها،
كمبود منابع و زیرساختها ،درك نامناسب از كارآفریني
دانشگاهي ،ضعف ترویج و فرهنگسازي براي كارآفریني و
موانع انگيزشي كارآفریني دانشگاهي است.
 (2001) Cokburn and Highsmithدر تحقيق خود
در زمينة موانع تجاريسازي به مواردي چون نبود قوانين
حمایتكنندة تجاريسازي دانش ،توجهنكردن به پيامدهاي
تجاريسازي در حوزههاي فناوري نرم ،نبود روشهاي
تحقيق چندرشتهاي متناسب با مفهوم تجاريسازي دانش و
نبود حلقههاي ارتباطي مناسب در این حوزه اشاره داشته
است.
در پژوهش  (2003) Siegel et al.مدیریت غير
اثربخش دارایيهاي فكري دانشگاه از موانع تجاريسازي
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دانش ذكر شده است .مدیریت رسمي مجموعة دارایيهاي
فكري دانشگاه پدیدهاي تقریباً جدید است و روند انتقال
فناوري دانشگاه به سایر بخشها با رشدي فزاینده مواجه
است؛ پس پيچيدگيهاي بهوجودآمده به تنشها و
ناكارآمدي در این حوزه منجر شده است.
 (2003) Cummings and Tengفاصلة دانشي ميان
دانشگاه و صنعت را مهمترین مانع در زمينة تجاريسازي
دانستهاند.
 (2007) Wright et al.در بررسي موانع كارآفریني
دانشگاهي از طریق ایجاد شركتهاي انشعابي ،شكاف مالي و
شكاف دانش را از عوامل عمدة گرایشنداشتن دانشگاهيان به
فعاليتهاي تجاري ميدانند.
 (2009) Howells and McKinlayدر تحقيق خود
مهمترین چالشهاي پيش روي تجاريسازي تحقيقات را
كمبود منابع مالي در ارتباط با تجاريسازي ،كمبود منابع مالي
در دسترس براي مرحلهبندي (نمونهسازي) و سرمایهگذاري
مخاطرهپذیر ،نياز به بهبود روشهاي مدیریت مالكيت فكري در
تحقيقات مشترك با صنعت و تعامالت كم با سازمانهاي
حمایت كنندة تكنولوژي ناحيهاي برشمردهاند.
 (2010) Farajollah Hosseini and Esmaeeliدر
تحقيق خود با نام "تعيين چالشهاي تجاريسازي فناوري
نانو در بخش كشاورزي ایران" به این نتيجه رسيدند كه
چالشهاي اصلي مربوط به توسعة فناوري نانو در بخش
كشاورزي شامل ضعف در زیرساختها ،توليد ،كسبوكار،
مدیریت ،اقتصاد ،جنبههاي فني ،مسائل اجتماعي ،فرهنگ و
پژوهش است.
یافتههاي تحقيق  (2011) Yaakub et al.نشان داد كه
یكي از مهمترین چالشهاي تجاريسازي تحقيقات دانشكدههاي
كشاورزي ،فرایند طوالني آنها در بازاررساني است.
همانگونه كه مشاهده ميشود ،پژوهشگران مختلف از
ابعاد گوناگوني این چالشها را بررسي كردهاند كه با
جمعبندي آنها ميتوان مهمترین چالشهاي تجاريسازي
تحقيقات را به صورت كمبود سرمایهگذاري و نبود
حمایتهاي مالي ،كمبود اطمينان متقابل ،سياستهاي
بازدارنده ،كمبود فرهنگسازي ،وجود بوروكراسي ،قوانين
ضعيف ،نبود آزادي عمل استادان ،نبود قوانين مربوط به
مالكيت دارایيهاي فكري ،نبود انگيزة كافي ،حمایتنكردن از
تأسيس و تقویت نهادهاي انتقال فناوري ،انعطافنداشتن
سيستم مدیریتي ،ارائة آموزشهاي غير كاربردي ،نبود نيروي

انساني ماهر و خبره ،توجهنكردن به كارآفریني در دانشگاه،
ضعف آموزش و اطالعرساني دربارة كارآفریني و تجاريسازي،
نبود روشهاي تحقيق چندرشتهاي ،تعامالت كم دانشگاهها با
سایر بخشها ،ضعف زیرساختها و فرایند طوالني تحقيقات
كشاورزي خالصه كرد؛ بنابراین هدف كلي تحقيق حاضر
تحليل چالشهاي تجاريسازي نتایج تحقيقات از دیدگاه
اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي ایران است.
مواد و روشها
این پژوهش از نظر هدف كاربردي ،از نوع درجه و اهميت و
ميزان كنترل متغيرها ميداني ،از نظر گردآوري دادهها پيمایشي
و از لحاظ شيوة تحليل دادهها از نوع توصيفي -همبستگي
است .جامعة آماري آن را اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي
كشاورزي دولتي منتخب ایران تشكيل دادند كه تعداد آنها بر
اساس برآورد مؤسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالي حدود
 1387نفر بود .حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران و روش
نمونهگيري چندمرحلهاي تعيين شد؛ به این ترتيب كه در
مرحلة اول دانشكدههاي كشاورزي بر اساس تعداد اعضاي
هيئتعلمي به سه طبقة بزرگ ،متوسط و كوچك تقسيمبندي
شدند؛ سپس دانشكدههاي كشاورزي با اعضاي هيئتعلمي
كمتر از  00نفر دانشكدههاي كوچك ،دانشكدههاي با
هيئتعلمي بين  00تا  70نفر متوسط و دانشكدههایي كه
تعداد اعضاي هيئتعلمي آنها باالتر از  70نفر بود
دانشكدههاي بزرگ در نظر گرفته شدند .به صورت تصادفي از
طبقة دانشكدههاي كوچك ،رامين اهواز و اراك؛ از دانشكدههاي
متوسط ،تربيت مدرس ،زنجان و گيالن و از دانشكدههاي بزرگ
نيز گرگان ،فردوسي مشهد و تهران انتخاب شدند و بدین
ترتيب  3دانشكده انتخاب شدند .در مرحلة بعد ،با روش
نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب از ميان اعضاي هيئت-
علمي این دانشكدهها 100نفر براي نمونه انتخاب شدند كه در
هریك از دانشكدهها طبقه در نظر گرفته شدند.
براي گردآوري اطالعات ،پس از بررسي جامع ادبيات
موضوع ،پرسشنامهاي طراحي و تدوین شد .این پرسشنامه
شامل دو بخش كلي مشخصات فردي و حرفهاي پاسخگویان و
موانع و چالشهاي تجاريسازي تحقيقات در دانشكدههاي
كشاورزي مشتمل بر هشت دسته چالش :مالي -سرمایهگذاري
( 7گویه) ،آموزشي– اطالعرساني ( 12گویه) ،ارتباطي (6
گویه) ،فردي– روانشناختي ( 0گویه) ،زیرساختي– حمایتي
( 11گویه) ،فني– تخصصي ( 3گویه) ،قانوني– سياستگذاري
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( 9گویه) و سازماني و مدیریتي ( 7گویه) بود كه براي سنجش
روایي محتوایي نظر چند نفر از استادان و صاحبنظران
(افرادي كه سابقة فعاليت در زمينة تجاريسازي یا پستهاي
مدیریتي و اجرایي در این زمينه داشتند) پرسيده شد و
مبتني بر نظر آنها اصالحات الزم صورت گرفت .براي
سنجش پایایي ابزار تحقيق از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده
شد كه مقدار ضرایب براي مقياسهاي اساسي پرسشنامه از
 0/38تا  0/92به دست آمد كه بيانگر قابليت اعتماد باالي
ابزار تحقيق بود؛ سپس مصاحبه با پاسخگویان نيز به
شيوههاي حضوري یا پست الكترونيكي صورت گرفت .دادهها
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخة  13تجزیهوتحليل شدند.
در ضمن ،براي تجزیهوتحليل اطالعات تحقيق از آمارههاي
توصيفي نظير فراواني ،درصد و ميانگين و آمارههاي استنباطي
مانند تحليل عاملي اكتشافي ( )Rاستفاده شد.
نتایج و بحث
یافتههاي تحقيق نشان داد كه  188نفر ( 33/7درصد) از
اعضاي هيئتعلمي مورد بررسي مرد و بقيه یعني  17نفر
( 11/8درصد) زن بودند .ميانگين سن آنها در حدود 41
سال ،حداقل سن آنها  29سال و حداكثر سن  66سال بود.
 189نفر ( 92/7درصد) از اعضاي هيئتعلمي مورد بررسي
مدرك دكتري و  11نفر دیگر ( 7/8درصد) مدرك
كارشناسي ارشد داشتند .رشتة تحصيلي بيشتر آنها (11/8
درصد) زراعت و اصالح نباتات و كمترین آنها ( 8/8درصد)
توسعة روستایي بود .بيشتر اعضاي هيئتعلمي مورد بررسي
یعني  101نفر ( 67/8درصد) مرتبة علمي استادیاري
داشتند و كمترین آنها یعني  7نفر ( 4/7درصد) استاد
بودند و ميانگين سابقة كار آنها در حدود  10سال بود؛
همچنين این یافتهها نشان داد كه بيشتر اعضاي هيئتعلمي
مورد بررسي ( 34درصد) تا به حال سابقة فعاليت در زمينة
تجاريسازي را نداشتهاند و فقط  24نفر ( 16درصد) چنين
سابقهاي داشتند .ميزان عالقة  40/7درصد آنها به
تجاريسازي تحقيقات در سطح زیاد و  83/3درصد آنها در
سطح خيلي زیاد بوده است .در ضمن ،بررسيها نشان داد كه
ميزان آگاهي بيشتر آنها در زمينة روشها و فرایند
تجاريسازي تحقيقات در سطح متوسط ( 46/6درصد) قرار
دارد.
یافتههاي رتبهبندي چالشهاي تجاريسازي تحقيقات
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در دانشكدههاي كشاورزي در هشت دستة كلي نشان داد كه
در زمينة چالشهاي زیر این عوامل باالترین رتبه را داشتند:
چالشهاي مالي -سرمایهگذاري :بيثباتي بازار (نهادهها،
مواد اوليه و )...و ریسك باالي سرمایهگذاري و نبود
سرمایهگذاري ریسكپذیر ( )VCدر فرایند تجاريسازي در
سایر بخشها بهویژه بخش خصوصي.
 .1چالشهاي آموزشي– اطالعرساني :ناآگاهي بخشهاي
اقتصادي نسبت به قابليتهاي دانشكدههاي كشاورزي و
انجامندادن فعاليتهاي تبليغاتي و اطالعرساني در زمينة
تجاريسازي و ارائهندادن آموزشهاي الزم در زمينة تجاري-
سازي به دانشجویان و اعضاي هيئتعلمي در دانشكدههاي
كشاورزي؛
 .2چالشهاي ارتباطي :تعامل ناكافي دانشكدههاي
كشاورزي با بخش خصوصي براي انجام مشاركت در امر
تجاريسازي و نبود اعتماد بخشهاي اقتصادي نسبت به
قابليتها و توانمنديهاي دانشكدههاي كشاورزي؛
 .8چالشهاي فردي -روانشناختي :وجود رویكرد
مقالهمحوري در بين اعضاي هيئتعلمي و نبود روحية كار
تيمي در دانشكدههاي كشاورزي .در زمينة چالشهاي
زیرساختي-حمایتي ،نبود سازوكارهاي واسط بين دانشكده-
هاي كشاورزي و بخشهاي اقتصادي در زمينة تجاريسازي
و انتقال فناوري و نبود مشوقهاي الزم براي مشاركت
اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي در فعاليتهاي
تجاريسازي (از قبيل :مشخصكردن سهم آنها از سود و
منافع حاصل)؛
 .4چالشهاي فني – تخصصي :استفادهنكردن از تجربيات
سایر كشورها در زمينة تجاريسازي نتایج تحقيقات دانشگاهي
و نشناختن بازارهاي هدف ملي و بينالمللي؛
 .0چالشهاي قانوني– سياستگذاري :نبود راهبرد،
برنامه و دستورالعمل مدون و مناسب در دانشكدههاي
كشاورزي در زمينة تجاريسازي و نبود عزم ملي در زمينة
تجاريسازي براي ارائة تشویقات و تسهيالت ،ایجاد نهاد و
تشكيالت و حمایت مناسب و كافي؛
 .6چالشهاي سازماني و مدیریتي :نبود نيازسنجي
مناسب براي انجام تحقيقات كشاورزي بر اساس نيازهاي ميان
مدت و بلندمدت و نبود تفكر بنگاهي و اقتصادي و تبييننكردن
رسالت كارآفریني براي دانشكدههاي كشاورزي (جدول .)1
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مالی -سرمایهگذاری

انحراف
معیار

رتبه

میانگین

بیثباتی بازار (نهادهها ،مواد اولیه و  )...و ریسک باالی سرمایهگذاری
نبود سرمایهگذاری ریسکپذیر ( )VCدر فرایند تجاریسازی
در سایر بخشها بهویژه بخش خصوصی
ارائهنکردن تسهیالت بانکی مناسب و کافی و با دورة بازپرداخت طوالنی
به پروژههای تحقیقاتی دانشگاهی
نبود الگوی مناسب سرمایهگذاری برای تجاریسازی و تولید
اختصاصندادن بودجة الزم به امر تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
در دانشکدههای کشاورزی
نداشتن استقالل مالی و مدیریتی دانشگاهها
ملزمنبودن دانشکدههای کشاورزی به تأمین بخشی از درآمدهای خود
از طریق تجاریسازی
نداشتن آگاهی و شناخت کافی بخشهای اقتصادی از قابلیتهای دانشکدههای کشاورزی و
انجامندادن فعالیتهای تبلیغاتی و اطالعرسانی در زمینة تجاریسازی
ارائهنکردن آموزشهای الزم در زمینة تجاریسازی به دانشجویان و اعضای هیئتعلمی در
دانشکدههای کشاورزی
ناآگاهی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی نسبت به روشهای
تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
نبود اطالعرسانی و فرهنگسازی مناسب در زمینة تجاریسازی در سطح
دانشکدههای کشاورزی
کاربردی نبودن محتوای دروس دانشگاهی در دانشکدههای کشاورزی
آموزشهای غیر کاربردی و ناکارآمد به سبب جدایی دانشکدههای کشاورزی
از بخشهای اقتصادی
صرف بیشتر وقت اعضای هیئتعلمی به امر آموزش و توجه کمتر به امر پژوهش
برگزارنکردن فن بازارها برای معرفی دستاوردهای دانشکدههای کشاورزی
برگزارنکردن نشستهای هماندیشی ،سمینار و سخنرانی دربارة اهمیت تجاریسازی و
راهکارهای دستیابی به آن در دانشکدههای کشاورزی
نبود پایگاه اطالعرسانی جامع و فراگیر
ارائهندادن خدمات مشاورهای دربارة تجاریسازی به صورت حضوری و یا مجازی
ناآشنایی اعضای هیئتعلمی و دانشجویان کشاورزی با روشهای تحقیق مناسب و نوین
تعامل کم دانشکدههای کشاورزی با بخش خصوصی برای انجام مشارکت در امر تجاریسازی
بیاعتمادی بخشهای اقتصادی نسبت به قابلیتها و توانمندیهای
دانشکدههای کشاورزی
نبود تعامل مناسب و انجام کار گروهی دانشکدههای کشاورزی با مؤسسات تحقیقاتی
تخصصی مرتبط با بخش کشاورزی
بیاطالعی و شرکت مدیران و اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی در فنبازارها و
همایشهای مرتبط با تجاریسازی
تفاوت فرهنگ سازمانی و محیط کار بین دانشگاهها و بخشهای اقتصادی اعم از
کشاورزی ،صنعت و خدمات
نبود فضای رقابتی مناسب بین اعضای هیئتعلمی در دانشکدههای کشاورزی
وجود رویکرد مقالهمحوری در بین اعضای هیئتعلمی
نبود روحیة کار تیمی در دانشکدههای کشاورزی
نبود عالقه ،انگیزه و اهتمام الزم مدیران دانشکدههای کشاورزی در زمینة
تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
وجود نگرش منفی در مورد مشارکت اعضای هیئتعلمی در تجاریسازی
بیعالقگی اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی به تجاریسازی
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نبود سازوکارهای واسط بین دانشکدههای کشاورزی و بخشهای اقتصادی در زمینة
تجاریسازی و انتقال فناوری
نبود مشوقهای الزم برای مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی در
فعالیتهای تجاریسازی (از قبیل :مشخصکردن سهم آنها از سود و منافع حاصل)
نبود امکانات و تجهیزات الزم برای انجام تحقیقات کاربردی در دانشکدههای کشاورزی
نبود زیرساختهای توسعة فناوری و تجاریسازی در دانشکدههای کشاورزی
نبود نهاد متولی یا تشکیالت خاص تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشکدههای کشاورزی
حمایتنکردن دولت از تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی و پروژههای دانش بنیان
زیرساختی -حمایتی
نبود زمینة مناسب برای شکلگیری شرکتهای انشعابی دانشگاهی در
دانشکدههای کشاورزی
توجهنکردن به حمایت و توسعة شرکتهای دانشگاهی و شرکتهای انشعابی
ضعف مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری در زمینة تجاریسازی یافتههای
تحقیقاتی کشاورزی
نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینة تجاریسازی در سطح
دانشکدههای کشاورزی
بهرهنبردن از مشاوران خارج از دانشکدههای کشاورزی در زمینة تجاریسازی
استفادهنکردن از تجربیات سایر کشورها در زمینة تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی
شناسایینکردن بازارهای هدف ملی و بینالمللی
انتخابنکردن صحیح موضوعات تحقیقاتی بر اساس ارزیابیهای فنی ،تجاری و اقتصادی و
اولویت تحقیقاتی با رویکرد تجاریسازی
انجامندادن تحقیقات کاربردی با قابلیت تجاریسازی و مبتنی بر نیازهای واقعی بخش
کشاورزی در دانشکدههای کشاورزی
پایینبودن مهارتهای مدیریتی ،بازاریابی و اقتصادی در اعضای هیئتعلمی
فنی -تخصصی
دانشکدههای کشاورزی
نبود روشهای تحقیق چندرشتهای متناسب با تجاریسازی در دانشکدههای کشاورزی
زمانبربودن تحقیقات کشاورزی و تازه نبودن نتیجه پس از حصول ،به علت طوالنیشدن
زمان و فرایند تحقیق
توجهنکردن به مهارت و تخصص اعضای هیئتعلمی در زمان تصویب
طرحهای تحقیقاتی
نبود راهبرد ،برنامه و دستورالعمل مدون و مناسب در دانشکدههای کشاورزی
در زمینة تجاریسازی
نبود عزم ملی در زمینة تجاریسازی برای ارائة تشویقات و تسهیالت ،ایجاد نهاد و
تشکیالت و حمایت مناسب و کافی
نبود توجه و حمایت از تولید داخل و وضع سیاستهای وارداتی مناسب
ارزیابینکردن دستاوردهای پژوهشی برای شناسایی پتانسیل تجاری آنها
قانونی  -سیاستگذاری
نبود یا ضعف قوانین حفاظت از مالکیت فکری
نبود قوانین و مقررات مدون و قابل اجرا در زمینة تجاریسازی در دانشکدههای کشاورزی
نبود استانداردهای الزم در زمینة تجاریسازی در دانشکدههای کشاورزی
لحاظنشدن فعالیتهای اعضای هیئتعلمی در زمینة تجاریسازی در سیستم ارتقای آنها
توجهنکردن به فعالیتهای انجامشده در زمینة تجاریسازی در امر رتبهبندی دانشگاهها
نبود نیازسنجی مناسب برای انجام تحقیقات کشاورزی بر اساس نیازهای
میانمدت و بلندمدت
نبود تفکر بنگاهی و اقتصادی و تعریفنکردن رسالت کارآفرینی برای دانشکدههای
کشاورزی
وجود بوروکراسی اداری طوالنی و دستوپاگیر در دانشکدههای کشاورزی
سازمانی و مدیریتی
بیتوجهی به امر کارآفرینی و توسعة مهارتها و قابلیتهای الزم در بین دانشجویان و
اعضای هیئتعلمی در دانشکدههای کشاورزی
طوالنیبودن فرایند تجاریسازی و در نتیجه نیاز به صرف زمان و پیگیری زیاد
نبود انعطاف در نظام مدیریتی دانشگاهها
وجود نظام تمام وقتی اعضای هیئت علمی
* خيلي كم =  ،1كم =  ،2متوسط =  ،8زیاد =  ،4خيلي زیاد = 0

*

میانگین

0/10

انحراف
رتبه
معیار
1
0/75

0/06

0/32

2

1/27
1/37
1/36
1/31
1/32

0/20
0/37
0/26
0/21
0/26

1
0
5
6
7

1/77
1/75

0/73
0/20

3
2

1/62

0/21

10

1/56
1/32
1/31
1/31

1/01
0/33
0/35
0/32

11
1
2
1

1/72

0/22

0

1/63

0/32

5

1/02
1/22

1/01
1/15

6
7

1/13

1/20

3

0/26

0/77

1

0/07

0/32

2

0/00
1/33
1/30
1/31
1/72
1/66
1/51
0/12

0/20
0/33
0/20
0/33
0/32
1/10
1/15
0/22

1
0
5
6
7
3
2
1

1/23

0/36

2

1/32
1/35

0/20
0/37

1
0

1/30
1/31
1/01

0/25
1/01
1/12

5
6
7
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ميشود ،از دیدگاه اعضاي هيئتعلمي مورد بررسي چالشهاي
آموزشي– اطالعرساني و زیرساختي– حمایتي باالترین رتبهها
را به خود اختصاص دادهاند و چالشهاي فردي–روانشناختي و
ارتباطي در پایينترین رتبه قرار گرفتند.

در ادامه و براي رتبهبندي چالشهاي هشتگانه ،نمرة
مؤلفههاي موجود در هریك از این چالشها با یكدیگر جمع
شدند و نمرة كل بهدستآمده ،نمرة هریك از چالشها در نظر
گرفته شد .بر این اساس ،همانگونه كه در جدول  2مشاهده

جدول  .1رتبهبندی چالشهای هشتگانة موجود در زمینة تجاریسازی تحقیقات

چالش

آموزشی– اطالعرسانی
زیرساختی– حمایتی
قانونی– سیاستگذاری
فنی– تخصصی
مالی -سرمایهگذاری
سازمانی و مدیریتی
ارتباطاتی
فردی– روانشناختی

میانگین

انحراف معیار

رتبه

01/51
02/25
10/32
23/36
27/01
26/21
22/50
17/03

7/03
6/11
5/20
5/11
0/67
0/72
1/50
1/66

1
2
1
0
5
6
7
3

شده است .نامگذاري عاملها با توجه به ماهيت متغيرهاي
موجود در هر عامل انجام پذیرفت كه نتایج آن در جدول 4
آمده است و بر این اساس این عوامل به صورت زیرساختي–
حمایتي ،آموزشي ،ارتباطي ،فني–تخصصي ،سازماني ،مالي و
سياستگذاري نامگذاري شدند.
عامل اول در حدود  10/41درصد از واریانس مربوط به
تحليل عاملي را برآورد كرده است .عامل دوم  9/49درصد از
واریانس تحليل عاملي را به خود اختصاص داده است .پس از
آن ،عامل سوم  3/99درصد از واریانس را بيان كرد .عاملهاي
چهارم ،پنجم و ششم نيز بهترتيب  7/06 ،7/60و  7/00درصد
از واریانس را بيان كردند و هفتمين و آخرین عامل نيز قادر به
بيان  6/72درصد از واریانس تحليل عاملي است .وضعيت
قرارگيري متغيرها در عوامل با فرض واقعشدن متغيرهاي با
بار عاملي بزرگتر از  ،0/0پس از چرخش عاملها به روش
وریماكس و نامگذاري عاملها به شرح جدول  4است.

با هدف كاهش تعداد متغيرهاي مربوط به چالشهاي
تجاريسازي تحقيقات در دانشكدههاي كشاورزي به عوامل
كمتر و تعيين سهم هریك از عاملها از تحليل عاملي
اكتشافي بهره گرفته شد .براي مناسببودن دادهها براي
تحليل عاملي از ضریب  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد.
مقدار  0/921 KMOو مقدار بارتلت  0687/977به دست
آمد كه در سطح یك درصد معنيدار بود .این امر
نشاندهندة مناسببودن همبستگي متغيرهاي وارد شده
براي تحليل عاملي است؛ همچنين براي باالبردن تفسير
گویهها از روش چرخش واریماكس استفاده شد و در مجموع
تعداد هفت عامل و بر اساس مقادیر ویژه و نيز معيار عامل
پيشين استخراج شدند كه در جدول  8ارائه شدهاند .این
عوامل  07/40درصد از واریانس كل متغيرها را بيان كردهاند
كه نشان از درصد باالي واریانس بيان شدة این عاملها
است .سهم هركدام از این عاملها در این جدول مشخص

جدول  .9عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنها

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعي

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

5/11
0/30
0/53
1/20
1/60
1/52
1/01

10/01
2/02
3/22
7/65
7/06
7/05
6/72

10/01
12/20
23/20
16/55
01/62
50/67
57/00

انصاری و همكاران :تحلیل چالشهای تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی...
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نبود زمينة مناسب براي شكلگيري شركتهاي انشعابي دانشگاهي در دانشكدههاي كشاورزي
حمایتنكردن دولت از تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي و پروژههاي دانش بنيان
نبود امكانات و تجهيزات الزم براي انجام تحقيقات كاربردي در دانشكدههاي كشاورزي
ضعف مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در زمينة تجاريسازي یافتههاي تحقيقاتي كشاورزي
نبود نهاد متولي یا تشكيالت خاص تجاريسازي نتایج تحقيقات دانشكدههاي كشاورزي
نبود مشوقهاي الزم براي مشاركت اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي در فعاليتهاي تجاريسازي
بيتوجهي به حمایت و توسعة شركتهاي دانشگاهي و شركتهاي انشعابي
نبود سازوكارهاي واسط بين دانشكدههاي كشاورزي و بخشهاي اقتصادي در زمينة تجاريسازي و انتقال فناوري

0/092
0/619
0/060
0/066
0/003
0/093
0/016
0/066

ارائهنكردن آموزشهاي الزم در زمينة تجاريسازي به دانشجویان و اعضاي هيئتعلمي در دانشكدههاي كشاورزي

0/096

ناآگاهي اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي نسبت به روشهاي تجاريسازي یافتههاي تحقيقاتي

0/704

نبود اطالعرساني و فرهنگسازي مناسب در زمينة تجاريسازي در سطح دانشكدههاي كشاورزي

0/720

برگزارنكردن نشستهاي هماندیشي ،سمينار و سخنراني دربارة اهميت تجاريسازي و راهكارهاي دستيابي
به آن در دانشكدههاي كشاورزي

0/723

ارائهنكردن خدمات مشاورهاي دربارة تجاريسازي به صورت حضوري یا مجازي

0/021

ناآگاهي و شناخت كافي بخشهاي اقتصادي از قابليتهاي دانشكدههاي كشاورزي و انجامندادن فعاليتهاي تبليغاتي و اطالعرساني
در زمينة تجاريسازي

0/641

كاربردي نبودن محتواي دروس دانشگاهي در دانشكدههاي كشاورزي

0/009

ارتباطی

تعامل كم دانشكدههاي كشاورزي با بخش خصوصي براي انجام مشاركت در امر تجاريسازي
نبود اطالع و شركت مدیران و اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي در فن بازارها و همایشهاي مرتبط با تجاريسازي
نبود تعامل مناسب و انجامنشدن كار گروهي دانشكدههاي كشاورزي با مؤسسات تحقيقاتي تخصصي مرتبط با بخش كشاورزي
بياعتمادي بخشهاي اقتصادي نسبت به قابليتها و توانمنديهاي دانشكدههاي كشاورزي
وجود تفاوت فرهنگ سازماني و محيط كار بين دانشگاهها و بخشهاي اقتصادي اعم از كشاورزي ،صنعت و خدمات

0/309
0/760
0/310
0/069
0/608

فنی-تخصصی

زمانبربودن تحقيقات كشاورزي و تازهنبودن نتيجه پس از حصول ،به علت طوالنيشدن زمان و فرایند تحقيق
نبود روشهاي تحقيق چندرشتهاي متناسب با تجاريسازي در دانشكدههاي كشاورزي
انجامندادن تحقيقات كاربردي با قابليت تجاريسازي و مبتني بر نيازهاي واقعي بخش كشاورزي در دانشكدههاي كشاورزي
پایينبودن مهارتهاي مدیریتي ،بازاریابي و اقتصادي در اعضاي هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي
انتخابنكردن صحيح موضوعات تحقيقاتي بر اساس ارزیابيهاي فني ،تجاري و اقتصادي و اولویت تحقيقاتي با رویكرد تجاريسازي
نشناختن بازارهاي هدف ملي و بينالمللي

0/047
0/683
0/623
0/680
0/616
0/001

سازمانی

بيتوجهي به امر كارآفریني و توسعة مهارتها و قابليتهاي الزم در بين دانشجویان و اعضاي هيئتعلمي در دانشكدههاي كشاورزي
وجود بوروكراسي اداري طوالني و دست و پاگير در دانشكدههاي كشاورزي
نبود تفكر بنگاهي و اقتصادي و تبييننكردن رسالت كارآفریني براي دانشكدههاي كشاورزي
نبود نيازسنجي مناسب براي انجام تحقيقات كشاورزي بر اساس نيازهاي ميانمدت و بلندمدت

0/013
0/022
0/712
0/643

مالی

اختصاصندادن بودجة الزم به امر تجاريسازي یافتههاي تحقيقاتي در دانشكدههاي كشاورزي
نداشتن استقالل مالي و مدیریتي دانشگاهها
ملزمنبودن دانشكدههاي كشاورزي به تأمين بخشي از درآمدهاي خود از طریق تجاريسازي
نبود سرمایهگذاري ریسكپذیر ( )VCدر فرایند تجاريسازي با سایر بخشها بهویژه بخش خصوصي
ارائهنكردن تسهيالت بانكي مناسب و كافي و با دورة بازپرداخت طوالني به پروژههاي تحقيقاتي دانشگاهي
بيثباتي بازار (نهادهها ،مواد اوليه و )...و ریسك باالي سرمایهگذاري

0/000
0/677
0/711
0/039
0/662
0/079

بيتوجهي به فعاليتهاي انجامشده در زمينة تجاريسازي در امر رتبهبندي دانشگاهها

0/061

لحاظنشدن فعاليتهاي اعضاي هيئتعلمي در زمينة تجاريسازي در سيستم ارتقاي آنها

0/643

نبود عزم ملي در زمينة تجاريسازي براي ارائة تشویقات و تسهيالت ،ایجاد نهاد و تشكيالت و حمایت مناسب و كافي

0/602

سیاست

گذاری

آموزشی

نام عامل

متغیرها

بار عاملی

زیرساختی -حمایتی

جدول  .4متغیرهای مربوط به هریک از عاملها و میزان ضرایب بهدستآمده از ماتریس دورانیافته
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نتیجهگیری و پیشنهادها
همانگونه كه گفته شد ،در این تحقيق چالشهاي تجاريسازي
در هشت دستة كلي مالي-سرمایهگذاري ،آموزشي-اطالعرساني،
ارتباطي ،فردي-روانشناختي ،زیرساختي -حمایتي ،فني-
تخصصي ،قانوني -سياستگذاري و سازماني و مدیریتي بررسي
و رتبهبندي شد؛ همچنين ،براي شناسایي و خالصهكردن این
چالشها در عاملهاي كمتر از تحليل عاملي اكتشافي استفاده
شد كه این چالشها در هفت عامل مجزاي زیرساختي-
حمایتي ،آموزشي ،ارتباطي ،فني -تخصصي ،سازماني ،مالي و
سياستگذاري دستهبندي شدند .این عوامل  07/40درصد از
واریانس كل متغيرها را بيان كردهاند.
یافتههاي تحقيق در زمينة چالشهاي موانع مالي-سرمایهگذاري
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)and Esmaeeli ،(2007) Wright et al. ،(2003
 (2010) Farajollah Hosseiniو Yaakub et al.
) (2011بود.
در زمينة چالشهاي قانوني -سياستگذاري ،در تأیيد
تحقيقات ،(2008) Nadirkhanloo ،(2007) Fakor
Hasangholipour ،(2008) Fakor and Hajihoseini

 (2011) Hasangholipour et al. ،(2010) et al.و
 (2011) Mousaviبود.
در زمينة چالشهاي موانع سازماني و مدیریتي ،در
)،(2008
Nadirkhanloo
تحقيقات
راستاي
،(2011) Zolfahjarian ،(2010) Hasangholipour et al.
،(2001) Cokburn and Highsmith ،(2011) Mousavi
 (2010) Farajollah Hosseini and Esmaeeliو
) Howells and McKinlay(2009بود.
یافتهها نشان داد ميزان عالقة حدود  30درصد از اعضاي
هيئتعلمي مورد بررسي به تجاريسازي در حد زیاد و
خيلي زیاد بود؛ ولي متأسفانه ميزان آگاهي حدود  30درصد
آنها در زمينة روشها و فرایند تجاريسازي تحقيقات در
حد متوسط و پایينتر از آن قرار داشت .این امر نشاندهندة
این واقعيت است كه هنوز در دانشكدههاي كشاورزي به
مبحث تجاريسازي بهصورت جدي و به دیدة یك ركن
اساسي نگریسته نميشود و تا حدود زیادي ناشناخته و
حاشيهاي است.
استادان نسبت به اهميت باالي آن آگاهي ندارند كه به
همين دليل باید به صورت اساسي در سياستهاي آموزش
عالي بازنگري شود و به روشهاي مختلف نسبت به وضع
قوانين و سياستهاي مناسب و افزایش آگاهي عمومي و
تخصصي اعضاي هيئت علمي دراین زمينه تالش جدي
صورت پذیرد.
یافتههاي تحليل عاملي نشان داد كه عامل زیرساختي–
حمایتي بيشترین درصد واریانس بيانشده را به خود
اختصاص داده است .بيشك ،بدون وجود زمينة مناسب و
زیرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري الزم نميتوان به
توسعة تجاريسازي در آموزش عالي كشاورزي اميدوار بود.
باید دانشگاهها با برنامهریزي و سياستگذاري مناسب و
تخصيص اعتبارات الزم به ایجاد و گسترش زیرساختهاي
الزم و حمایتهاي مناسب از این فرایند اقدام كنند و زمينه
را براي توسعة هرچه بيشتر آن فراهم آورند.
اختصاص منابع مالي كم به امر تجاريسازي مانعي مهم
است؛ بنابراین پيشنهاد ميشود در زمينة تحقيقات ،بهویژه
تحقيقات كاربردي و پایهاي در دانشكدههاي كشاورزي
سرمایهگذاري الزم انجام شود؛ دولت با پرداخت وامهاي كمبهره
با بازپرداخت طوالني به طرحهایي كه قابليت تجاريسازي دارند
از آنها حمایت كند؛ موانع موجود در زمينة جذب منابع مالي
خارجي در بخش تحقيقات دانشگاهي برطرف شود؛ برونسپاري
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فرایند تجاريسازي تحقيقات یا انجام آنها به صورت مشاركتي
در دانشگاه ها مرسوم شود؛ همچنين از سرمایهگذاري بخش
خصوصي در فرایند تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي و افزایش
سرمایهگذاري مخاطرهپذیر در فرایند تجاريسازي حمایت شود.
براي رفع موانع زیرساختي– حمایتي پيشنهادهایي به
شرح زیر بيان ميشود:
 .1فراهمكردن زیرساختها ،پيشنيازها ،ملزومات و
امكانات سختافزاري و نرمافزاري الزم و مناسب در زمينة
توسعة فناوري و تجاريسازي تحقيقات در دانشكدههاي
كشاورزي كشور .ایجاد بخشي با نام تجاريسازي در
دانشكدههاي كشاورزي و در صورت وجود توسعه و تقویت آن؛
 .2حمایت از توليد داخل بهویژه در زمينة فناوريهاي
مرتبط با بخش كشاورزي و وضع سياستهاي مناسب
واردات در این زمينه؛
 .8توسعة قابليتها و ظرفيتهاي مراكز رشد و پاركهاي
علم و فناوري در دانشكدههاي كشاورزي و درگيركردن آنها
به صورت فعال در فرایند تجاريسازي تحقيقات؛
 .4آشناكردن هرچه بيشتر اعضاي هيئتعلمي با مراكز
رشد و پاركهاي علم و فناوري؛
 .0ایجاد شركتهاي انشعابي دانشگاهي در
دانشكدههاي كشاورزي و حمایت از آنها .این شركتها
ميتوانند در امر كارآفریني دانشگاهي فعاليت كنند و نقش
مهمي در انتقال فناوري از دانشگاهها ایفا كنند .آنها ابزاري
براي تجاريسازي فناوريهاي ریسكپذیر هستند؛
 .6ایجاد مشوقهاي الزم براي مشاركت اعضاي
هيئتعلمي دانشكدههاي كشاورزي در فعاليتهاي
تجاريسازي مانند ترفيع ،پاداشهاي مالي و سهيمشدن در
منافع حاصل از اینگونه فعاليتها.
یكي از مهمترین موانع موجود در زمينه تجاريسازي
موانع آموزشي– اطالعرساني است كه در یافتههاي بخش
كيفي و كمي نيز اهميت آن مشخص شد .همانگونه كه ذكر
شد ،در دانشكدههاي كشاورزي آگاهي و آموزش الزم و كافي
دربارة تجاريسازي وجود ندارد .بر این اساس موارد ذیل
پيشنهاد ميشوند:
 .1گنجاندن و گذراندن واحدهاي درسي در زمينة انجام
تحقيقات كاربردي و تجاريسازي در دورههاي تحصيالت
تكميلي دانشكدههاي كشاورزي؛
 .2فرهنگسازي مناسب در زمينة تجاريسازي در
دانشكدههاي كشاورزي به روشهاي مختلف از قبيل
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كارگاهها ،سمينارها ،سخنراني ،اطالعرساني در سایت
دانشگاه و سایر روشهاي اطالعرساني جمعي؛
 .8ارتقاي سطح دانش فني و تخصصي اعضاي هيئت-
علمي در زمينة تجاريسازي از طریق برگزاري كالسها و
دورههاي آموزشي مرتبط با تجاريسازي و مباحث مرتبط از
قبيل بازاریابي ،تجاريسازي ،اقتصاد ،مدیریت كسبو كار
روشهاي تحقيق و غيره؛
 .4اصالح و تجدیدنظر در برنامههاي درسي و
كاربرديترشدن آموزشهاي دانشكدههاي كشاورزي و توجه
بيشتر به مباحث عملي در كنار آموزشهاي تئوري؛
 .0ارائة خدمات مشاورهاي دربارة تجاريسازي به صورت
حضوري (با بهرهگيري از مشاوران و صاحبنظران داخل
دانشگاه یا سایر بخشها) و مجازي و همچنين ایجاد پایگاه
اطالعرساني در زمينة تجاريسازي براي دسترسي دائمي
اعضاي هيئتعلمي و دانشجویان به اطالعات مورد نياز.
براي توسعة تجاريسازي باید سياستگذاري مناسبي
صورت پذیرد .بررسيها نشان داد در این زمينه نقصهایي
وجود دارد كه براي برطرفكردن آنها این موارد پيشنهاد
ميشوند:
 .1طراحي یك الگوي مناسب براي توسعة فناوري و
تجاريسازي با درنظرگرفتن شرایط و الزامات بخش آموزش
عالي كشاورزي ایران؛
 .2سوق پيدا كردن دانشكدههاي كشاورزي به سمت
دانشكدههاي كشاورزي كارآفرین و فراهمكردن الزامات و
پيشنيازهاي الزم براي این امر؛
 .8كاهش بوروكراسي اداري فعلي و تسهيل فرایند
تجاريسازي در دانشكدههاي كشاورزي؛
 .4وضع سياستها ،قوانين و مقررات مورد نياز براي
توسعة تجاريسازي در دانشكدههاي كشاورزي و
برنامهریزيهاي مدون كوتاه ،ميان و بلند مدت الزم براي
تحقق این امر و توجه به امر تجاريسازي كه یكي از
رسالتهاي اصلي و محوري در دانشكدههاي كشاورزي است؛
 .0تدوین آیيننامهها و وضع استانداردهاي الزم در
زمينة تجاريسازي با توجه به شرایط خاص دانشكدههاي
كشاورزي و وضع قوانين مالكيت فكري در این دانشكدهها.
یافتههاي تحقيق بر نبود یا ضعف جدي این موضوع تأكيد
كرد و از آن را مانعي بسيار مهم شناخت.
براي اینكه جامعهاي به رشد و توسعة اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي ،اجتماعي و غيره برسد ،ناگزیر از تقویت پيوندهاي
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قوي چندگانه است و این پيوندها پشتوانههاي محكم براي
نظم اجتماعي ،كنترل اجتماعي و زمينهساز امنيت و ثبات
در جامعهاند .وجود ارتباطات مؤثر و صحيح در هر سازمان
بهویژه دانشگاهها ،پيوسته یكى از عوامل موفقيت آنها به
شمار رفته است و بخش عمدهاي از مشكالت آموزش عالي
بهویژه در حوزة تجاريسازي به برقرارنكردن ارتباطات مؤثر
بازميگردد؛ بنابراین براي رفع این موانع پيشنهاد ميشود
اقدامات ذیل صورت پذیرد:
 .1برقراري ارتباطات مؤثر بين دانشگاه و سایر بخشهاي
اقتصادي و ایجاد اعتماد متقابل بين آنها كه در این بين
پاركهاي علم و فناوري و دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت
ميتواند نقش مؤثر و كليدي ایفا كنند؛
 .2برگزاري تورهاي فناوري داخل و خارج از كشور براي
آشنایي با قابليتها و توانمنديهاي دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي براي انتقال و تبادل ایده و فناوريهاي مناسب؛
 .8انجام تبليغات و بازاریابي مناسب به روشهاي
مختلف بهویژه از طریق برگزاري فن بازارها و نمایشگاهها در
زمينة توسعة فناوري و شناساندن قابليتها و دستاوردهاي
دانشكدههاي كشاورزي به بخشهاي اقتصادي جامعه و
همچنين جذب سرمایه ،بازار فروش و همكاران بيروني براي
انجام پروژههاي مشترك یا برونسپاري پروژهها؛
 .4برگزاري دورههاي آموزشي براي اعضاي هيئتعلمي
در زمينة فنون ارتباطات مؤثر ،بازاریابي و فروش.
یكي از مشكالت گریبانگير تجاريسازي تحقيقات نبود
نيازسنجي مناسب و انتخاب موضوعات تحقيقاتي مناسب و
كاربردي و داراي قابليت تجاريسازي است كه این امر سبب
ميشود بخش عمدهاي از تحقيقات انجام شده مبتني بر
نيازهاي واقعي جامعه نباشد و به توليد سرمایه و تجاري-
سازي منجر نشود؛ بنابراین پيشنهاد ميشود ضمن شناسایي
بازارهاي هدف ملي و بينالمللي و اولویتبندي ،نيازسنجي
(شناسایي نيازهاي بالقوه و بالفعل) و تعریف مسائل مبتني بر
نيازهاي بازار و با چشمانداز توليد محصول و فناوري اقدام به
شناسایي و انجام تحقيقاتي شود كه پتانسيل و قابليت
تجاريسازي داشته باشند.

براي اینكه در دانشكدههاي كشاورزي تحقيقاتي موفق
با قابليت تجاريسازي صورت گيرد باید از بعد فني و
تخصصي نيز مالحظات الزم صورت پذیرد؛ براي مثال باید
ضمن انتخاب و انجام تحقيقات دانشگاهي كاربردي و توجه
بيشتر به این گونه تحقيقات در انتخاب تيمهاي تحقيق دقت
الزم صورت پذیرد؛ البته ميتوان در این تيمها از محققان
سایر دانشگاهها ،مؤسسات یا بخش خصوصي و صنعت نيز
بهره گرفت؛ همچنين از روشهاي تحقيق مناسب استفاده و
آموزشهاي الزم در این زمينه به اعضاي هيئتعلمي داده
شود.
اهميت مسائل روانشناختي و انگيزشي بر هيچكس
پوشيده نيست و بهیقين براي توسعة تجاريسازي در
دانشكدههاي كشاورزي و رفع موانع موجود در این زمينه
باید به ارتقاي انگيزة افراد ،بهویژه اعضاي هيئتعلمي و
تغيير نگرش و دیدگاه آنها اقدام الزم صورت پذیرد؛ براي
مثال یكي از موانع موجود در زمينة تجاريسازي ،كه
یافتههاي تحقيق نيز بيانگر آن بود ،وجود دیدگاه مقاله
محوري در بين اعضاي هيئتعلمي است .ازبينبردن دیدگاه
مقالهمحوري در دانشگاهها اهميت باالیي دارد؛ البته بخشي
از این موضوع به مسائل روانشناختي بستگي دارد و بخشي
دیگر از طریق اصالح قوانين و آیيننامهها انجام ميشود؛
مانند نقش مهم مقاالت در ارتقاي اعضاي هيئتعلمي كه
باعث ميشود استادان به فعاليت در زمينة تجاريسازي
توجه چنداني نكنند.
عالوه بر این ،باید در زمينة ایجاد عالقه و انگيزه در
اعضاي هيئتعلمي براي حضور فعال در زمينة تجاريسازي
از طریق ایجاد پاداشهاي مادي و معنوي ،كه پيشتر به این
پاداشها اشاره شد ،اقدام الزم صورت پذیرد.
سپاسگزاری
نگارندگان الزم ميدانند از سازمان پژوهشهاي علمي و
صنعتي ایران براي پشتيباني از اجراي این تحقيق تشكر و
قدرداني كنند.
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