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ایع صنعتی فاصله گرفته و اقتصاد دانش اقتصاد امروز جهان از وابستگی به منابع زیرزمینی و صن
با توجه به  انتخاب کرده است.توسعه اقتصادي  و اساسی براي رشد يعنوان راهبرد  را به محور

هایی که در این راستا بر  دانشگاهی و آموزش هاي پژوهشدر اقتصاد دانش محور،  ها موریت دانشگاهأم
درست  کنند. قش کلیدي را ایفا مینشود؛   اده میمبناي یادگیري براي ایجاد تغییرات، به افراد د

و  شترینقش ب توانند  یها م دانشگاه گردند،  یم  یاز جامعه وارد آموزش عال يشتریگونه که سهم ب همان
دانشگاه منبعی از دانش و فناوري و داراي ي ملی و توسعه اقتصادي داشته باشند. در نوآور تر فعال

  دانشگاهی به هاي پژوهشسازي   تجاري .دانشگاهی است هاي پژوهشازي س تجاري پتانسیل فراوانی در
در  باشد. می پژوهشیهاي جدید    توسعه ایده و هاي جدید تحقیقاتی عنوان یک فرآیند براي تبدیل یافته

بخش هاي فراوان در جهت رشد و توسعه اقتصادي  بیوتکنولوژي کشاورزي داراي ظرفیت این بین
وجود دارد  بیوتکنولوژي کشاورزيتوسعه  مختلفی در زمینهمشکالت که  در حالی. باشد میکشاورزي 

بنابرین هدف اصلی این پژوهش، باشد.  از آن جمله میدانشگاهی  تحقیقاتسازي نشدن  ، تجاريکه

                                                
 yoosefzar@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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سازي تحقیقات دانشگاهی در صنعت زیست فناوري کشاورزي  بررسی ضرورت آموزش تجاري
  شود. رداخته میباشد که در ادامه به آن پ می
  

، توسعه ، زیست فناوري کشاورزي آموزشسازي تحقیقات دانشگاهی،  تجاري کلیدي: هاي هواژ
  کشاورزي

  
  مقدمه

دهد که شامل نوآوري   هایی را پوشش می ها و فرآیند  توسیعی از فعالی محدوده تعاریف کارآفرینی
این باشد. بنابر پذیري می ریسک و ها و ایجاد یک سازمان، ایجاد دیدگاه جدید، شناسایی فرصت

ها در نظر  عنوان فرآیند افزایش ثروت از طریق نوآوري و شناسایی فرصت توان به کارآفرینی را می
ها  هاي دانشگاهی، منبعی فزاینده از ایده تحقیقات انجام شده در محیط ).Hanny et al., 2011( گرفت

آن دانش توسعه یافته از  اي که در دهند، ایده را شکل میهاي کارآفرینانه  هایی است که تالش  و تکنولوژي
تواند براي کاربردهاي تجاري و تولید درآمد استفاده شود. این برنامه  هاي تحقیقاتی دانشگاه می طریق برنامه

ها در  )، به ساخت اصطالح دانشگاه کارآفرینانه اقدام کرده و نقشی که دانشگاه1998( 1باعث شد تا اتزکویتز
هاي کارآفرینانه، در طول  دانشگاه کنند را توصیف کند. پدیده هاي پیشرفت اقتصادي مدرن ایفا می تلیفعا

طول زمان  در .)Van loony et al, 2011( هاي اخیر، توجهات زیادي را به خود معطوف کرده است دهه
نشگاهی مجسم شده است. ارآفرینی دانام ک تر به هاي کارآفرینانه در مفهومی تمرکز یافته ایده دانشگاه

هاي فکري  سازي، فراتر از تمرکز سنتی بر اعطاي امتیاز دارایی  کارآفرینی دانشگاهی را توسعه تجاري
ولید شده در هاي انشعابی حاصل از فناوري و دانش ت دانسته، و آن را مشتمل بر اقدام به ایجاد شرکت

نشگاهی نهفته شده، دامنه وسیعی از تحقیقات مسئله اصلی که در کارآفرینی دا .دانند ها می دانشگاه
که ممکن است  هایی پژوهشدهد و تعدادي از نتایج این  ها رخ می علمی است که در درون دانشگاه

باشد. این روند که در  ها تولید درآمدي داشته باشند، می داراي کاربردهاي تجاري و براي دانشگاه
عنوان عامالن تولید درآمد، عمل  هاي کارآفرینانه و همچنین به تعنوان عواملی براي فعالی ها به دانشگاه

 بنابراین .)Etzkowitz,1998; Shan, 2004( کنند، در قلب پدیده کارآفرینی دانشگاهی است می

                                                
1- Etzkowitz 
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 صنعت و دولت گوناگون، هاي شبکه بین تعامل براي بزرگ چتري مانند کارآفرین دانشگاه درویکر
 از یکی هم تحقیقات سازي تجاري و است نوآوري نظام مهم عاداب از یکی میان این در که است
بخش . )Urbano and Guerrerol, 2010( شود می محسوب کارآفرین دانشگاه مهم هاي بخش

تولید ناخالص ملی و صادرات غیر نفتی ایفا  اي را در ایجاد اشتغال،  کشاورزي در ایران سهم عمده
 هایی قابلیتهاي هست که  مزیت داراي کشاورزي اوريزیست فندر این راستا  کند. همچنین می

 و راهبردي محصوالت تولید در نسبی خودکفایی هاي هدف به دستیابیدر  که کند فراوانی را ایجاد می
 هاي پژوهش. )1390 ،همکاران باشد (هاشمی و  گذار می  ثیرأت فقر کاهش و غذایی تامنی نهایت در

ثیري در جهت بهبود وضع فعلی و أصورت گرفته اما تاکنون تکشاورزي  زیست فناوريبسیاري در 
 به ورود هنگام که است ینديرآف پژوهش سازي تجاريسازي محصوالت حاصل نشده است.  تجاري

ثیر أت. ندارد ارزشی گونه هیچ درآمدزایی نظر از توسعه مرحله در و کند درآمد ایجاد تواند می بازار
 جمله آدام اسمیت قرار توجه اقتصادانان از اقتصادي از ابتدا مورد و توسعه آموزش و یادگیري بر رشد

گذاري بر آموزش کشورهاي  سرمایه این باورند که با گذاران بر سیاست اقتصادانان و گرفته است و
ثیر آموزش بر أت .توسعه اقتصادي دست یابند و بلندمدت به اهداف رشد توانند در درحال توسعه می

 هاي مورد بررسی قرار گرفته است بسیاري از پژوهش ت دانشگاهی درسازي تحقیقا تجاري
)Kassicieh and Rahal, 2007  Behboudi, et al., 2011; Sohen and Moon, 2003;( نابراینب 

در صنعت  تحقیقات دانشگاهی سازي تجاري آموزش در ضرورتتشریح  ؛هدف از این پژوهش
  باشد. کشاورزي میزیست فناوري 

 تبدیلبراي  فرآیند یک عنوان بهدانشگاهی  تحقیقات سازي تجاري :زي تحقیقات دانشگاهیسا تجاري
منظور  که به) Zhao, 2004( باشد تحقیقات می جدید هاي ایده توسعه وتحقیقاتی  جدید هاي یافته

اي بازار بر به ارائه قابل هاي آوري فن و ها فرآیند خدمات، ،بهبود یافتهیا  تولید محصوالت جدید و
 منظور به که هایی تالش مجموعبه  همچنین ).McCoy, et al, 2007اقتصادي است ( ارزش آفرینی

 اهداف با پژوهش و آموزش بیشتر هرچه ارتباط و سود کسب هدف با تحقیقاتی کارهاي فروش
عنوان  بهسازي  تجاري ).1389 ،(مقیمی و همکارانشود  گفته می پذیرد می صورت اجتماعی و اقتصادي

 همچنین و با طیف وسیعی از ابتکارت سروکار دارد، کند در رقابت ملی عمل می يکلید ک محركی
 ).Ambos, et al, 2008(دهد  آن را توسعه می و دانشگاه را پشتیبانی کرده صنعت و ارتباطات بین

 هاي پژوهش و تحقیقات هاي یافته انتقال براي مهم ساختاري زیر مکانیسم یک عنوان به سازي تجاري
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 اقتصاد رشد براي کاتالیزور یک همچنین و دانش غنی منبع یک عنوان به که کند می عمل آکادمیک
 بسیار فناوري انتقال بهسازي  تجاري ).Link and Scott, 2007( آید می حساب به اي منطقه و ملی

 تحقیقاتی مراکز از فناوري و دانش انتقال فرآیند همان ،سازي  تجاري فرآیند دیگر عبارت  به .است نزدیک
 مهم هاي راهبرد از یکی، پژوهش نتایج سازي که تجاري آن نهایتاً ).Kumar and Jain, 2003( است
 فراهم بر عالوه آن با متناسب و کند می تضمین را تحقیق استمرار امر و پایداري که است نوآوري نظام

 را جامعه محور دانش اقتصادي رشد ،ها سازمان براي توجه و تجاري قابل اقتصادي هاي ارزش آوردن
  ).1389 ،همکاران و مقیمی( نماید می تسریع نیز

 یکم است و بیست آغاز قرن در صنایع ترین رونق پر از یکی یست فناوريز: کشاورزي زیست فناوري
)Patzelt and Brenner, 2008(. اقتصاد  ها از قبیل کاربرد زیست فناوري بسیاري از حوزه گستردگی

 کشاورزي را در برگرفته است (یداللهی و امینی، زیست آموزش و  محیط ، درمان،ت، تغذیهبهداش
تولید ناخالص ملی  اي را در ایجاد اشتغال، بخش کشاورزي در ایران سهم عمده دیگر از سوي. )1390

 عنوان تنها راه حل دراز مدت جهت رقابتی شدن بخش کشاورزي به کند. و صادرات غیر نفتی ایفا می
بانک جهانی و سازمان  توسعه پایدار بخش کشاورزي، از سوي سازمان جهانی خواروبار و کشاورزي،

فناري  زیست .)FAO, 1993; World Bank, 1995( کید قرار گرفته استأتجارت جهانی مورد ت
ها  میکروارگانیسم وجانوران  منظور بهبود گیاهان، به که است هاي علمی  اي از روش کشاورزي مجموعه

 باعث زیست فناوري، وري کشاورزي است راي افزایش بهرهب یراه حلشود همچنین  استفاده می
عنوان  شود و به دهندگان براي ایجاد بهبود در محصوالت کشاورزي و دام می افزایش توانایی پرورش

  .)Hosseini, et al, 2011( باشد یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار کشاورزي می
 اي توسعه نیازهاي با عالی آموزش ایران در: هاي دانشگاهی و زیست فناوري هاي آموزش چالش
 کند هاي فراوانی تحمیل می به کشور هزینه آموزشی، سنگین هاي هزینه رغم به و نیست هماهنگ کشور

 هاينیاز با انطباق عدم دلیل به آموزش مرسوم هاي برنامه رو این ). از1388 ،رضی میرعربللهی و (یدا
رویکردها  بنابراین ).Solomon and Tarabishy, 2005( دارند قرار شدیدي انتقادهاي تحت ،یمحیط

 استفادههمچنین در زیست فناوري کشاورزي  .ددار وراي گزافی براي کش کنونی آموزش تنها هزینه
 هاي الشچ از محلی، ویژه هاي تموقعی و شرایط بر تأکید با بخش اثر آموزشی هاي روش از نکردن

 هاي مؤسسه و نهادها کمبود اند از: عبارت ها چالش سایر .باشد می کشاورزي زیست فناوري آموزش
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 وجود نبود جهان، پیشرفته آموزشی مراکز با نداشتن ارتباط کشاورزي، فناوري زیست آموزش متولی
 و وسایل از آموزش یمتول نهادهاي نکردن استفاده اجرایی، و فنی هاي مؤسسه و ها دانشگاه بین ارتباط

  ).1390است (هاشمی و همکاران،  نوین هاي فناوري آموزش زمینه در مناسب آموزشی کمک مواد
در  کاسیسیه و راهال: زیست فناوري کشاورزي سازي تحقیقات دانشگاهی تجاري آموزشضرورت 

د از ساختار اند. این عوامل عبارتن کردهبررسی را سازي  ثر بر تجاريؤعوامل محیطی مپژوهششان 
توانند شامل آموزش نیروي  ها می مشوق هاي دولت، زیرساختار، سرمایه و آموزش. مالیات و مشوق

هاي دیگر باشد. وجود زیر ساختارها و  کار، اعتبارات مالیاتی، تولیدي، تحقیقاتی یا بسیاري از حالت
مین و مدیریت ارتباط أهاي اجتماعی با یکدیگر همراه با وجود ارتباطات راه دور براي زنجیره ت شبکه

عنوان یکی از عوامل محیطی به دالیل زیر  آموزش به .با مشتري، حمل و نقل، برق و آب ضروري است
ی باشد: الف) سطح عمومی آموزش نیروي کار: باال بودن سطح آموزش نیروي کار به معن مهم می

باشد. ب) نیروي متخصص ج)  هاي نیروي کار در تولیدات بر پایه فناوري می افزایش قابلیت
نیاز وجود دارد. وجود مهندسان و مدیران  این مورد تحصیالت دانشگاهی: براي مدیریت و انجام کار به

بر ثیر آموزش أت ،يدیگر بسیار در مطالعات همچنین ).Kassicieh and Rahal, 2007است (الزم 
سازي  ت آموزش در تجاريبر نقش و اهمی ه است کهصورت پذیرفت هاي پژوهشسازي  تجاري

ن اهمکار وو بهبودي  )2003( 1مطالعه سوهن و موهن توان به می. که کید فراون شده استأتتحقیقات 
  نام برد.) 1390عزت ( پور ؛)1390(ذوالفقاریان  ؛)2011(
  

  گیري  نتیجه
عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی آن یاد  سازي به  دانشگاهی از تجاريدر پارادایم کارآفرینی 

سازي تحقیقات دانشگاهی استوارند  شود که در توسعه کسب و کارهاي دانشگاهی که بر تجاري می
سازي   گذشته نقش کلیدي آموزش در تجاري هاي پژوهشکنند. از سوي دیگر در  سزایی ایفا می هنقش ب

 آموزشسازي تشریح شده است.  عنوان یکی از عوامل مهم پیش برنده تجاري هتحقیقات دانشگاهی ب
امري اساسی تلقی  زیست فناوريسازي تحقیقات دانشگاهی در زمینه    سازي براي تحقق تجاري تجاري

 هاي برنامه نداشتن تناسب توان به ترین عوامل آن می باشد. از مهم هاي فراوانی می شده که داراي چالش

                                                
1- Sohn and Moon 
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برداري از این تحقیقات،   محققان زیست فناوري کشاورزي نام برد که براي بهره نیازهاي با آموزشی
 است الزم نابراینب شود. سازي تحقیقات امري حیاتی قلمداد می آموزش مناسب در جهت تجاري

 نای به. شوند اجرا و طراحی آنان نیازهاي با متناسب کشاورزي، بخش محققان ویژه آموزشی هاي برنامه
هاي آن آشنا گردیده تا  سازي و روش که محققان با فرآیندهاي تجاري شود  می پیشنهاد منظور
سازي تحقیقات در زیست فناوري کشاورزي محقق گردد و هدف نهایی که کشاورزي پایدار  تجاري

  باشد محقق گردد. می
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Abstract 1 

Today's economy is heavily dependent on outside sources of ground resources 
and industrial sector, and welcome knowledge-based economy as a fundamental 
strategy for economic development. Regarding the mission of the universities, 
provided research and education based on learning for changes play a key role in 
knowledge-based economy. Greater share of the community to enter in higher 
education, universities can have more and more active role in national innovation 
and economic development. The universities is source of knowledge and 
technology and have great potential for the commercialization of university 
research. Commercialization of university research as a process to convert research 
findings and develop the new research ideas. Given that agricultural biotechnology 
has great potential for economic growth and development in agricultural sector. 
While there are some barriers to develop agricultural biotechnology include lack of 
commercialization of university research in this regard. Therefore the main 
objective of this study is investigating necessity of training in commercialization of 
academic researches within agricultural biotechnology industry 
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