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  چکیده
 به پژوهش جینتا لیتبد وي فراور از است عبارت توسعه و پژوهش ندیفرآ دري سازيتجار

ي تجار صورت به یا ردیگ قراري تجار مبادالت هدف تواندیم کهی خدمات و ندهایفرا محصوالت،
 کشور هاي پژوهش نظامي هاربخشیز گرید مانند زیني کشاورزی دانشگاه هاي پژوهش. شود مبادله
 اًنسبت رویکرد به توجه با. است پژوهشیي هاافتهي یسازيتجار جریان در ثیرگذارأت عوامل ریثأت تحت
 و تیاهم از روشنی درك موارد از بسیاري در سازي،تجاري مقوله به داخلی هايدانشگاه جدید

 ند،یفرآ کنون تا و ندارد وجود کشاورزي هاي پژوهش اندرکاراندست بین در سازيتجاري ضرورت
براي  یمقتضي الگو یک قالب در منسجمییی اجراي سازوکارها وی التیتشک وی سازمان ساختار
کشاورزي دانشگاهی تعریف نشده است. این مقاله با درك این موضوع در  هاي پژوهشسازي  تجاري

طور مستدل بیان کند و  هسازي تحقیقات دانشگاهی را بهاي تجاريها و زمینهپی آن است تا ضرورت
  ین منظور ارایه دهد. ا هسازوکارهایی را ب

 
هاي سازي یافتهدانشگاهی کشاورزي، تجاري هاي پژوهشآموزش عالی کشاورزي،  :هاي کلیدي واژه

   ، کارآفرینی دانشگاهیپژوهشی

                                                
 mahnoosh_sharifi@yahoo.com مکاتبه: مسئول*
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  مقدمه
 داریپا توسعه يبرا ازین مورد يفناور و دانش توسعه يمحور فهیوظ يکشاورز هاي پژوهش

. شودیم شامل را یمختلف اندرکاراندست يکشاورز هاي پژوهش. است دارعهده را يکشاورز
 اندرکاراندست از یکی خود یپژوهش کارکرد عنوان به يکشاورز یعال آموزش مراکز و ها دانشگاه

 يکشاورز هاي پژوهش خصوص، نیا در. شوندیم محسوب يکشاورز هاي پژوهش نظام عمده
 و است يکشاورز یعال آموزش و هاي پژوهش مشترك فصل دهندهنشان که است یمفهوم یدانشگاه

 يکشاورز هاي پژوهش. است يکشاورز هاي پژوهش شبردیپ در هادانشگاه مشارکت دهنده نشان
 هاي پژوهش يهاافتهی يسازيتجار حاضر، حال در. است نموده تجربه را یمختلف تحوالت کنون تا

 ،يتصاداق توسعه در دانشگاه شدن میسه منظور به یدانشگاه يکشاورز هاي پژوهش ژهیو هب ،يکشاورز
  .)1392(شریفی،  است توجه مورد ینیکارآفر و دانش بر یمبتن اقتصاد ژهیو هب

محور، نه تنها محور نامیده شده است. در اقتصاد و توسعه دانشعصر حاضر، عصر اقتصاد دانش
ت است؛ بلکه کارکرد سوم اهمی دارايتولید دانش از رهگذر پژوهش و انتقال آن از طریق آموزش، 

هاي نوآوري، هاي توزیع دانش و نظامیل تلفیق دانش در زنجیره تولید و بازار بر مبناي شبکهیعنی تسه
دستیابی به  عنوان یکی از ابعاد محور بهطور ویژه روآوردن به کشاورزي دانش گیرد. بهمدنظر قرار می

است. دسترسی  يکشاورز يهاندیدر فرآ يق دانش و فناوریازمند توسعه و تلفیمحور، ناقتصاد دانش
ها نقش کلیدي را  به اطالعات و فناوري، برخورداري از دانش، مهارت و نگرش سازنده و کاربرد آن

از طریق نهاده  يدات کشاورزیتول ءکند. رشد و ارتقادر تقویت پایداري در بخش کشاورزي ایفا می
آید و این در حالی است ود میوج ههاي کشاورزي ب تدر فعالی ییو بهبود کارا یر فنیید)، تغی(منابع تول

 ءبوده و موجب ارتقا "کشاورزي هاي پژوهش"، نتیجه و دستاورد ییو بهبود کارا یر فنییکه تغ
، يل دهنده نظام دانش و اطالعات کشاورزیشود. در بین عناصر تشکیم يو رشد کشاورز يور بهره

از بخش کشاورزي پایدار را بر نی کشاورزي وظیفه تولید و تقویت دانش و فناوري مورد هاي پژوهش
و نقش محوري را در توسعه دانش و فناوري و در نتیجه، ارتقاي ) Byerlee, 1998( عهده دارد

افزایی در بخش کشاورزي، همسو با پذیري، سودآوري، کارآفرینی و ارزشوري، کیفیت، رقابت بهره
المللی، سطوح محلی، ملی و بین هاي فنی و تحوالت نهادي درشرایط هر منطقه و همگام با نوآوري

د همواره توجه یعوامل تول يورش بهرهیر آن در افزایثأل تیدل به يکشاورز هاي پژوهشکند. ایفا می
 هاي پژوهشمطلوب در  يگذارهیسرما یرا به خود مشغول داشته و بررس ينظران اقتصاد صاحب
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مطرح بوده است (خاکسار و  يضرور يعنوان امر   به يوربا هدف باال بردن سطح بهره يکشاورز
بنیان، فناوري و دانش، رکن اساسی جایی که بر پایه پارادایم توسعه دانش از آن ).1384 ،یکرباس

اندرکار دانش، از رو نقش نهادهاي دست رود، از اینشمار می ها بهفرآیندهاي توسعه در تمامی بخش
 الی، مراکز ترویج و انتقال فناوري و غیره وها و مراکز آموزش ع، دانشگاهپژوهشیسسات ؤجمله م
 دارايها در قالب نظام دانش، نظام نوآوري، نظام فناوري و مواردي از این دست،  اي آنشبکهتعامل 

ها و در کنار سازمان "دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشاورزي"ت اساسی و حیاتی است. اهمی
کشاورزي نقش مهمی در  هاي پژوهشولیدکنندگان عنوان یکی از ت سسات تحقیقات کشاورزي بهؤم

برداران هاي نوآورانه و کارآفرینانه بهرههاي مناسب و در نتیجه افزایش توانمنديتوسعه فناوري
. با وجود )Ruttan, 2003( نمایندکشاورزي در جهت تحقق اهداف مرتبط با کشاورزي پایدار ایفا می

کشاورزي، هزینه باالي  هاي پژوهشفناوري از طریق  گذاري در تولید دانش وت سرمایهاهمی
پذیر است که نمودهاي کشاورزي تنها زمانی توجیه هاي پژوهشهاي مختلف شده در زمینه صرف

صورت محسوس (شامل افزایش تولید) و یا نامحسوس  افزوده آن چه بهعملی آن در جامعه و ارزش
هاي سازي یافتهباشد. در این راستا، تجاري(شامل تقویت ظرفیت دانشی و جذب نوآوري) مشخص 

عنوان یکی از راهکارهاي سودمند جهت ارتقاي نظام علم و فناوري کشور، به فرایند تولد  به پژوهشی
و بروز یک ایده خالق در ذهن فرد تا مرحله بلوغ و توسعه و ارائه تکنولوژي جدید در بازار اقتصادي 

و توسعه عبارت است از  پژوهشیند آ، در فر"ها پژوهشنتایج سازي تجاري"یک جامعه اشاره دارد. 
تواند هدف مبادالت تجاري به محصوالت، فرایندها و خدماتی که می پژوهشفراوري و تبدیل نتایج 

  ).Diane, 2004( صورت تجاري مبادله شود قرار گیرد یا به
 شگاهی مطرح شده است وکشاورزي دان هاي پژوهشدر ادامه، در ابتدا بستر موضوعی بحث، یعنی 

 دانشگاهی در بخش کشاورزي، برخی هاي پژوهشسازي  پس از تشریح زمینه و ضرورت تجاري
   دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است. هاي پژوهشسازي  سازوکارهاي تجاري

ی عال آموزش مراکز: يکشاورز هاي پژوهشدر  يکشاورز یها و نظام آموزش عالگاه دانشگاهیجا
 دانش، نظام کنشگران سایر با همراهي کشاورز هاي پژوهش دکنندگانیتول ازی یک عنوان بهي کشاورز

 اقتصادي توسعه و فقر کاهش غذایی، تامنی تحقق در کلیدي نقش کشاورزي فناوري و اطالعات
 نهادهاي سایر همانند عالی آموزش نظام و دانشگاه همواره،. نمایدمی ایفا محوردانایی و پایدار
 در تحول و تغییر ازمندین رو،پیش نیازهاي و هاچالش با مقابله براي اقتصادي، و فرهنگی و اعیاجتم
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 در تحول و تغییر این هايجنبه ترین مهم از یکی. باشدیم خودي کارکردها و ساختار وظایف، اهداف،
 عالی آموزش انمی رابطه تعیین و دانشگاه نهاد و عالی آموزش ریزيبرنامه در بازنگري جهانی، سطح

 بای عال آموزشي هایمشخط ان،یبندانش اقتصاد ظهور با. است جامعه جدید نیازهاي و فرهنگ با
 کسبي برای خصوصي ها شرکت همانند ها دانشگاه تا دهیگرد سبب که است شده روبروی راتییتغ
 همراه )Rasmussen, 2006( کنند نقشي فایا ،یجهاني بازارها در منابعی افزون وی رقابتي هاتیمز
 کثیري تحوالت با زین ها آن مدیریتی هايسبک و سرمایه تأمین الگوهاي ها، دانشگاه مشیخط تغییر با

ی عال آموزش مراکز و هادانشگاه وي کشاورز قاتیتحق سساتؤم). Ylijoki, 2000( است شده مواجه
 و آب طیشرا مانندي کشاورز خشب روشیپي ها چالش و تحوالت با راستا هم ستیبایم زیني کشاورز

 خود هاي پژوهش بتوانندی عیطب منابع داریپا تیریمد وی طیمحستیز لیمسا ،يبرداربهره تنوع ،ییهوا
 توسعه نه و باشد سودآوریی تنها به تواندیم پژوهش نه که دگاهید نیا بر دیکأت با و دهیبخش ءارتقا را

 ها بخش ریسا با را خود تعامالت و ارتباط و داده ءارتقا را خود تیظرف است، ریپذ امکان پژوهش بدون
 نانیاطم توسعه اهداف به دنیرس از آن، قیطر از بتوان تا دهند شیافزا خدمات و صنعت همچون
  . کرد حاصل
 هاي تفعالی انجام چندساله تجربه دار،یپا توسعه دري کشاورز هاي پژوهش تیاهم وجود با

 انجام براي را ايانگیزه و نبوده مفید تنهایی به محض هاي پژوهش مانجا که دهدمی نشان پژوهشی
 دسترسی امکان و تازه هاي ایده آور سرسام رشد. کندنمی ایجاد ايتوسعه و کاربردي هاي پژوهش

 به تکنولوژیکی هاي نوآوري حاضر حال در که است شده باعث پیشرفته و نو هايفناوري به روزافزون
 ازي برداربهره و جینتا کاربرد" به کمتر و شوند خالصه انتشار به تنها آني هافتهیا و شده خلق سرعت

هاي  رسانش یافتهنوآوري کشاورزي ي هانظاممزمن  مشکالت ازی کی. شود توجه "یپژوهشي هایافته
 دیتولي هايفناور که شدی مدع توانیمی زمان. است کشاورزاني برا مناسبي فناور انتقال و پژوهشی

 ارزش بهی عبارت به و دهیرس خودی واقع کننده مصرف دست به هاي پژوهش مراکز و ها دانشگاه در شده
 اجرا را ثروت به دهیا لیتبد ندیفرا حیصح قیطر به بتوان که دینمایم ثروت جادیا و شده لیتبد افزوده
 منظور بهي گذار استیس گونه هر رو، نیا از. نکرد اکتفای کیتئوري هادهیا انتشار و خلق به تنها و نمود

 توسعه( نینوي فناور و دانش هیپا بري کشاورز بخش توسعه یا کشور دري فناور و ها پژوهش توسعه
 بخش دری دانشگاه هاي پژوهشي هاافتهي یسازيتجار قیطر از نمونهي برا ،ي)کشاورز انیبن دانش

  .)Pray, 1998( دیآیم نظر بهي ضرور ،يکشاورز
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 تحول و رییتغ ضرورتي راستا در: کشاورزي دانشگاهی هاي پژوهشهاي افتهسازي یتجاري
 ،يفناور توسعه در پژوهشیي هایافته کاربرد نقش تیاهم شدن آشکار و ها دانشگاهي کارکردها

. است شده مطرح پژوهشی سساتؤم با همراه "یدانشگاه هاي پژوهشي هاافتهي یسازيتجار"
 رایز هستند دانش تبادلي مجرا وي فناور انتقال چرخه عنوان بهی اهدانشگ هاي پژوهشي سازيتجار

 گرییکد با گران صنعت و گران پژوهش و شوندیم محسوب دانش ثبت و دیتولي ها مکان عنوان به که
. ,.Poyago, et al., 2002 (D’Este, et al ;2007( کنندیم کار محصوالتي سازيتجار رامونیپ

 مراکز و سساتؤم و ها دانشگاهي هاپژوهش از برخاستهي فناور انتقال هیپا بر ها پژوهشي سازيتجار
 تبلور تواندیم) دولت همانند( گرمداخلهي نهادهاي گریانجیم و صنعت مشارکت با پژوهشی وی علم
). 1385 فکور،( باشد "ارزش تا اختراع از" و "صنعت تا پژوهش از" ،"کاربرد تا دهیا از" ندیفرا
 در عرضه قابل محصوالت به را پژوهشیي ها سازمان و ها دانشگاه در شده دیتول دانش کهي ندیفرا

 وی عال آموزش مراکزي جد تعامل وي همکار مستلزم و کندیم لیتبدی صنعتي ندهایفرا یا بازار
 ،يگذارهیسرما وی مالي ها سازمان ،یصنعتي ها شرکت دولت، به وابسته پژوهشیي ها سازمان
 شودیم گفتهی دانشگاه هاي پژوهشي هاافتهي یسازيتجار ندیفرا باشد،یمی علم افراد و نانیکارآفر

  ). 1383 فکور،(
ي راستا در و تقاضامدار و بازارگرای صورت بهی دانشگاه هاي پژوهش که طلبدیمي سازيتجار

 نقش "يکشاورز" همچون هاحوزهی تمام در و کند تیفعالی خصوص بخش و صنعتي ازهاین نیتأم
 و ها دانشگاه اهداف جزء يسازيتجار و يفناور انتقال اگر که استی حال در نیا. دینما فایایی سزا هب

 واقع در .شد خواهد مشخص ها تیفعال نیا شدن نهینهاد ضرورت رد،یگ قرار هاي پژوهش يها سازمان
 يها تیقابل و ها تخصص و ها مهارت جادیا و ها تیفعال نیا کردن ياحرفه به يسازيتجار شدن نهینهاد

  . دهد انجام را ها تیفعال نیا يشتریب شدت و ییکارا با بتواند که کندیم کمک يمتمرکز
 حال در رانیاي ها دانشگاه در ها پژوهش جینتاي سازيتجار وی دانشگاهی نیکارآفري ها تیفعال
ي سازيتجار وی دانشگاهی نیکارآفر گسترش ازی بانیپشتي برای مختلفي هابرنامه و ها طرح حاضر

 دری نیکارآفر توسعه طرح( کاراد طرح به توانیم باره نیا در که اندشدهیی اجرا هاي پژوهش جینتا
 نهیهز از درصد 60 پرداخت( چهارم برنامه قانون 45 ماده) د( بندي اجرا ،)کشوري ها دانشگاه
 اشاره) کند پرداخت را آن از ددرص 40ی متقاض که یصورت در دولتي سو ازي قرارداد هاي پژوهش

 منابع گرید زین وی صنعت مهیني ها طرحي اجرا از تیحما بودجه، وي فناور و پژوهش صندوق. کرد



 1393 تابستان) 2)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

20 

ی نیکارآفر توسعه طرح و ")تاوا( یرساناطالع و آموزش ،یصنعت هاي پژوهش طرح" مانندی مال متعدد
 و ها پژوهشی مال منابع نیمأت وی تیحما نقش با قبلي ها سال از که "ينوساز و گسترش سازمان
 دري سازيتجاري سازوکارها انیم از .اندمطرح عرصه نیا در هستند، فعال کشور در توسعه

ی خوب نسبتاً تیوضع از ها، سازمان گرید و صنعت با قرارداد و مشترك هاي پژوهش ران،یاي ها دانشگاه
 چند از اغلب و شده فیتعري کار ندیفرا مشخص، نهاد از ها آنی همگ گرید عبارت به. برخوردارند

 که است نیا وضع، نیا لیدل. مندندبهره ها تیفعال نیای بانیپشت و تیریمد منظور به کارشناس
 با کار گرید عبارت به و برخوردارند نهیزم نیا در دهه سه به کینزدی تجرب پشتوانه از ها دانشگاه
  ).1387 ،ینیحسیحاج و کورف( است شده ترنهینهاد ها دانشگاه در صنعت

عنوان یک  دانشگاهی به هاي پژوهشسازي  این است که تجاريبیانگر مرور شواهد موجود 
ین منظور، کارکردها و فرآیندها ا هها تلفیق شود و ب انداز دانشگاه بایست در راهبرد و چشم ضرورت می

فراخور هر دانشگاه و نیز زمینه و نیاز، به  هاي مورد تعریف و ساختارهاي سازمانی و منابع و حمایت
  جا کشاورزي است، ارایه شود. بخش مربوطه که در این

 و غذاي برا تقاضا روزافزون شیافزا: سازي تحقیقات دانشگاهیهاي تجاريها و زمینهضرورت
 کاربرد قیطر از دیتول وي وربهره باالبردن و دانش بر یمبتن اقتصاد و سو یک ازیی غذا تیامن بحث

ي فناور به منتج هاي پژوهش به هاهیسرما ازی اعظم بخش تا است شده موجب مناسبي ناورف
 وي کشاورز بخش توسعهي راستا دري کشاورز جیترو که استی حال در نیا و شود؛ داده اختصاص

 باشد،یم کشاورزان به مناسبي فناور انتقال همانا که خود متعارفي کنشگر با متناسب ویی روستا
 میتسه در بردارانبهره مشارکت وی دولتي هانهیهز کاهش با همراه مناسبي فناور کاربرد ازی مستثن

ی ستمیسي ها افتیره طرح با گریدي سو از ست؛ین کشاورزانی شتیمع تیوضع بهبودي راستا در نهیهز
 بخش توسعه، به دنیرس جهت در نظام مختلفي ها بخشي همکار و تعامل تیاهم وي چندکنشگر و

 کشاورزان به مناسبي فناور انتقال ندیفراي اجرا در مختلف کنشگران با راستا همي کشاورز جیترو
 توسعه که ايگونه به. است توسعه مقوله از ناپذیر تفکیک جزیی فناوري امروزه دینمایم نقشي فایا

 حسینی و زادهآقاسی( آیدمی حساب به جوامع پایدار توسعه اصلی لدمو و محرك فناوري، مطلوب
   .)Yang and Chang, 2010؛ 1386 زاده،شریف و حسینی؛ 1383
ي ها بخش در) انیبندانش توسعهي (محوردانش به بودن محورمنبع از توسعهي کردهایرو رییتغ با

 و کردن روز به ضرورت وي فناور و دانش مداوم تحوالت و رییتغ ،يکشاورز بخش جمله از مختلف،
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 از انتظار موردي کارکردها و هابرداشت رییتغ ،یقاتیتحق سساتؤم و شگاهاداني ها تیفعالي ارتقا
 و ازیامت و مقاله، و کتاب گزارش،( پژوهشي برا پژوهش بر تمرکز" از ،يفناور توسعه و پژوهش

 و دانش انتقال و دیتول قیطر از توسعهي ندهایفرا در مشارکت( توسعهي برا پژوهش" به...) اعتبار
 و علمي ها تیظرف دري گذار هیسرما مانند( انیبندانش توسعهي سازوکارها و ها ضرورت ارائه ،ي)فناور
 انداز چشم سند مانند کشور،ي اتوسعه کالني هااستیس و هابرنامه در) ها پژوهش وي فناور

 متمرکزی سازمان ساختار رییتغ کشور؛ی علم جامع نقشه و کشوراي اخیر  توسعهي هابرنامه ساله، ستیب
 اندرکاراندست مشارکت بر یمبتني نوآوری مل نظامی طراح و) دولت تیمحور با( توسعه و ژوهشپ

 و علمي هاپارك ،ینیکارآفر وي فناور رشد مراکز مانند دیجدي ساختارهاي ریگشکل و مختلف
 رب دیکأت ،يفناور و ها پژوهشي سازيتجار و انتقال د،یتولي راستا در رهیغ و بازارها فن ،يفناور

ي نوآوری مل نظام دری دانشگاه هاي پژوهشی سامانده لزوم و هادانشگاهي فناور و ها پژوهش کارکرد
 سودآور ضرورت است، مطرحي کشاورزی دانشگاه قاتیتحق عنوان تحتي کشاورز بخش در که

 وي معنو تیمالک حفظ قیطر ازی خصوص بخش مشارکتي برای دانشگاه هاي پژوهش نمودن
 ،یدانشگاه هاي پژوهش بازده و تیفیکي ارتقا لزوم و پژوهشیي هابودجه تیدودمح ؛يسازيتجار

 و قلمرو در داده رخ تحوالت و رییتغ قبال دري کشاورز جیتروي ریگجهت و تیوضع نمودن معلوم
 هاي پژوهشي سازيتجار سمت به آوردن روي برا الزم نهیزمي کشاورز قاتیتحقی یعن همکار نظام

 شده فراهم اخص طور هبی دانشگاهي کشاورز هاي پژوهشي سازيتجار و اعم، طور هبي کشاورز
 بازگشت نیتضم لیدل هب تواندیمی دانشگاهي کشاورز هاي پژوهشي سازيتجار ،یکل طور به. است
 و عرضه اجرا، ،یمال نیمأت تقاضا، ندیفرآ در کار میتقس و بودجه کنترل ،يفکر تیمالک حفظ ه،یسرما
 هاي پژوهش عرصه دری خصوص بخش مشارکتي کشاورز هاي پژوهشي هادستاورد انتقال

 انتقال وي فناور توسعه وپژوهش  نهیزم در هادانشگاه بای خصوص بخشي همکار ،يکشاورز
  . کند جادیا رای) خصوص جیترو( پژوهشیي ها یافته

سازي  توان براي پرداختن به موضوع تجاري ها و دالیل زیر را میرفته، ضرورت هم  روي
دانشگاهی در بخش کشاورزي از منظر نظام نوآوري کشاورزي مطرح نمود (شریفی،  هاي پژوهش

1392 :( 
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گرایانه و چندبعدي در فرایند تولید، انتقال  جانبه، چندکنشگرانه، کلیت مند، همه ظهور رویکرد نظام -1
و کاربرد دانش، اطالعات و فناوري کشاورزي در چارچوب نظام دانش و اطالعات کشاورزي، نظام 

  کشاورزي، نظام ملی نوآوري؛  هاي پژوهش
سازي این دستاوردها و بهینهها  پژوهشوردهاي نظام ایجاد دروندادهاي ترویجی از طریق دستا -2

کشاورزي  هاي پژوهشطور کلی و  هکشاورزي ب هاي پژوهشهاي بخش  سازي ظرفیت براي به
  طور ویژه؛ هدانشگاهی ب

  ها و مراکز آموزش عالی کشاورزي کشور؛(ترویج) دانشگاه رسانیو برون پژوهشیبهبود کارکرد  -3
کشاورزي دانشگاهی در فرایند توسعه فناوري  هاي پژوهشیند انتقال نتایج شناسایی و تعریف فرآ -4

 با تمرکز بر مؤلفه انتقال فناوري به شیوه تجاري (رویکرد تقاضامدار)؛

و ها  پژوهشسازي در ترویج، کشاورزي با رویکرد خصوصی هاي پژوهشسازي همسویی تجاري -5
 آموزش عالی کشاورزي؛

ویژه  هکشاورزي دانشگاهی ب هاي پژوهشهومی و پژوهشی در زمینه ضعف ادبیات نظري، مف -6
 سازي، کارآفرینی فناورانه و غیره؛ و مباحث جدید نظیر تجاري

و توسعه فناوري در بخش  ها پژوهشدهی مناسب ترویج کشاورزي در حوزه  کمک به جهت -7
دانشگاهی براي ترویج  هاي پژوهشسازي کشاورزي از طریق شناسایی و معرفی استلزامات تجاري

  کشاورزي.
 براي ها پژوهش نتایج سازيجاريت: دانشگاهی هاي پژوهشسازي تجاريسازوکارها و ملزومات 

 قوانین تنظیم( نهادسازي نیازمند رو این از و آیدمی حساب  به جدید موریتأم یک هادانشگاه از بسیاري
 دانشگاه سطح در معین کاري هايرویه و ازمانیس ساختار استقرار و طراحی ریزي،برنامه ،)راتمقرّ و
. است دانشگاه از بیرون در امر کارگزاران سایر با مشترك همکاري و پیوندها برقراري نیز و

 انیبندانشي ها شرکت سیسأت ،يبرداربهره و ازیامتي اعطا ،يفکریی دارا تیریمد چونیی سازوکارها
 .است مطرح رابطه نیا در صنعت بای پژوهشي اردادهاقر بستن وی دهمشاوره دانشگاه، به وابسته
 گسترش که چرا شودیم دیکأت هاينوآور و هادهیا از تیحما و خلق ضرورت بر شیپ از شیب امروزه

 مختلفي کشورها نیبي تجار مبادالت ندهیرآف رشد و اقتصاد شدنی جهان ،یارتباطي هايتکنولوژ
 فراهم مخترعان توسطی ابداع آثار ازی رقانونیغ استفادهي هانهیزم تنها نه که است شده آن به منجر
 مالکیت. شود مواجهي اریبسي ها یدگیچیپ با زین ابتکارات نیا شدني تجاري هانهیزم بلکه شود،
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 در انسانی ذهني ها تیخالق و هاتفعالی ازی ناش آثار ازي برخوردار حق و تسلطي معنا بهي فکر
 تسلط شناساییی معن بهي فکر مالکیت حقوق و استی صنعت وي تجار ،یمعل ،يهنر ،یادبي هازمینه

 تکالیف و منافع و امتیازاتی تمام که استي و خالقانه اثر به نسبت اثر صاحبی قانون مالکیت و
ي ندیفرا هادانشگاه دري فکري هاییدارا تیریمد. شودیم اضافه آن به تناسب به بنا نیز موجودی قانون

 بالقوهي هاتیظرف ازي برداربهره تای دانشگاه گران پژوهشي فکري هاییدارا دیتول حلمرا بر مشتمل
 ،يفکري هاییدارا از هوشمندانه وی اصول استفاده و حیصح تیریمد با توانندیم هادانشگاه. ستا ها آن
 پردازدیمی اجتماع وي اقتصاد توسعهي راستا در جامعهي برا ارزش جادیا و خودي برا درآمد کسب به

  .)1391(شریفی و همکاران، 
 به عموماً که استی تیفعال انجام اي یزیچ از استفاده حقي واگذای معن به ازیامتي واگذار یا اعطا

 دارایی مالک بین است قراردادي فکري دارایی از برداري بهره امتیاز واگذاري. شودیم شناخته مجوز نام
 مبلغی پرداخت قبال در متقاضی قرارداد، آن موجب به که اییدار آن از برداريبهره متقاضی و فکري

 از رداريب  بهره مجوز ثابت مبلغی یا محصول فروش از حاصل خالص درآمد از درصدي صورت  به
 تیمالک حقوق یا ها پژوهش جینتا حقوق انتقال ای یدهسانسیل .ورد آ می دست هب را فکري دارایی

 بازار، مطالعه ازمندین و باشدی مختلفي ها صورت  به تواندیم اهدانشگ از حاصلي فکري هاییدارا
ي قراردادها عقد زین وی دهسانسیل مذاکرات در شرکتیی توانا ،یابیبازار ،يفناوري گذارمتیق
ی خاص نهاد از دیبا ضرورتاً ل،یدل نیهم به و داردي اریبسی حقوقي ها يکارزهیر که استی دهسانسیل

 دارد را ها آن گرفتن امکان یا استی تخصصي ها يتوانمند نیا واجد که شود هاستفاد دانشگاه در
  ).1387 ،ینیحسیحاج و فکور(

 هاي شرکت زایشی، کارهاي و کسب یا هاتفعالی همانند دیگري هاينام با که انشعابی هايشرکت
 تشکیالتی واحدي شود،می یاد ها آن از نیز غیره و ،یدانشگاهي هابنگاه یا کارها و کسب انشقاقی،

 سازي تجاري به مربوط امور و یابندمی انشعاب مادر سازمان عنوان به دانشگاه از که هستند سازمانی یا
 1383 ،فکور ؛1383 افضالن، و شمس( رسانندمی انجام به را دانشگاه پژوهشی دستاوردهاي

Cooper, 1971; McQueen and Wallmark, 1991.(  
ت أتسهیل ارایه خدمات مشاوره فنی و تخصصی از سوي اعضاي هیاي فوق، بر سازوکاره عالوه

هاي مختلف  عقد قراردادهاي پژوهشی و فناوري در حوزه و بخش کشاورزي علمی به متقاضیان در
   .نظر قرار گیرد تواند مد نیز می در بخش کشاورزي پژوهشی
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دانشگاهی در بخش  هاي وهشپژسازي  سازوکارها و اقدامات صورت گرفته براي پیشبرد تجاري
بایست با در نظر گرفتن ابعاد مختلف طراحی و اجرا شوند. بر اساس الگوي سه  کشاورزي می

تبیین نمود (شکل  2توان بر اساس سه بعد ساختار، محتوا و رفتار و زمینه سازي را می ، تجاري1شاخگی
سازي یا عوامل مربوط به  ). ساختار، مجموعه تشکیالت و سازوکارهاي مدیریتی براي تجاري1

ثیرگذار اعم از درون أسازي و بافت یا زمینه شامل عوامل ت دانشگاه، محتوا یا رفتار همان فرایند تجاري
  دانشگاهی یا برون دانشگاهی (بخش کشاورزي) است. 

     
  
  
  
  
  
  

  
  

  .دانشگاهی هاي پژوهشهاي  سازي یافته الگوي سه شاخگی تجاري -1شکل 
  

  ري گی بحث و نتیجه
 "فناوري"هاي دانش و  برداري از ظرفیتبنیان نیازمند سازماندهی و بهرهاقتصاد و توسعه دانش

فناوري،  اي که توسعه مطلوببه گونه ناپذیر از مقوله توسعه است؛جزیی تفکیک امروزه فناوري است.
بدیهی  .)Yang and Chang, 2010( آیدحساب می محرك و مولد اصلی توسعه پایدار جوامع به
 از طریق محوردانش گردد و اقتصادحاصل نمی پژوهشاست نوآور بودن و تولید فناوري جز از راه 

 طور به که ايخالقانه تفعالی از ستا  عبارت توسعه و پژوهش گیرد.شکل می "تحقیق و توسعه"
 گنجینه این از ادهاستف امکان زمان هم و بیفزاید موجود دانش گنجینه بر تا گیردمی صورت سیستماتیک

                                                
1- triple model 
2- Structure, content and context  

هاي  سازي یافته محتوا یا رفتار (فرایند تجاري
 تحقیقات دانشگاهی)

 هاي تحقیقاتی) سازي یافته ساختار (تشکیالت و سازوکار مدیریتی دانشگاه براي تجاري

 زمینه یا بافتار (بخش کشاورزي)
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 ها پژوهشراستا با  هم "کشاورزي هاي پژوهش ).1388 فراهم نماید (علمی، جدید کاربردهاي براي را
اي از کنشگران متعدد، با کارکردهاي عنوان یک نظام پویا و شبکه هاي گوناگون بهها و حوزهدر زمینه

ثیرگذاري و أیامدهاي حاصل از آن به تمعین و ساختار نهادمند از طریق ارایه دستاوردها و ایجاد پ
از  ها پژوهشهاي مختلف شده در زمینه). هزینه باالي صرفGeorge, 1995( پردازدایفاي نقش می

پذیر است که نمودهاي عملی آن در جامعه مشخص کشاورزي تنها زمانی توجیه هاي پژوهشجمله 
و از بعد نامحسوس شامل تقویت ظرفیت افزوده آن از بعد محسوس شامل افزایش تولید شده و ارزش

). تخصیص بودجه و افزایش Wu, 2010, Savory, 2010( دانشی و جذب نوآوري مشخص باشد
افته و در ی هاي مختلف مستلزم وجود ظرفیت جذب بودجه اختصاص در بخش ها پژوهشبودجه 

پذیري اقتصادي و یهها و فرایندهاي تعریف شده از یکسو و توج نتیجه وجود ساختارها، زیرساخت
گرفته براي جامعه از سوي دیگر است که مستلزم کاربرد  صورت هاي پژوهشاجتماعی یا سودمندي 

هاي مختلف اقتصادي است. در نقشه جامع علمی  در فرایند توسعه بخش ها پژوهشدستاوردهاي 
چرخه علم و  جهت دادن" کشور، چندین راهبرد کالن براي توسعه علم و فناوري کشور، از جمله

  مطرح شده است.  "فناوري و نوآوري به ایفاي نقش موثرتر در اقتصاد
عنوان یکی از راهکارهاي سودمند جهت ارتقاي  به پژوهشیهاي سازي یافتهدر این راستا، تجاري

نظام علم و فناوري کشور، به فرایند تولد و بروز یک ایده خالق در ذهن فرد تا مرحله بلوغ و توسعه 
، در " ها پژوهشسازي نتایج تجاري"ائه تکنولوژي جدید در بازار اقتصادي یک جامعه اشاره دارد. و ار

یندها و آبه محصوالت، فر پژوهشوري و تبدیل نتایج آو توسعه عبارت است از فر ها پژوهشفرایند 
). Diane, 2004( صورت تجاري مبادله شود گیرد یا به قرار تجاري تواند هدف مبادالتخدماتی که می

صورتی بازارگرا و تقاضامدار و در راستاي تأمین  دانشگاهی به هاي پژوهشطلبد که سازي میتجاري
نقش  "کشاورزي"ها همچون ت کند و در تمامی حوزهنیازهاي صنعت و بخش خصوصی فعالی

رات)، ن و مقرّاین مهم، نیازمند نهادسازي (تنظیم قوانی سزایی ایفا نماید. دانشگاه براي رسیدن به هب
هاي کاري معین در سطح دانشگاه و نیز ریزي، طراحی و استقرار ساختار سازمانی و رویهبرنامه

  باشد.برقراري پیوندها و همکاري مشترك با سایر کارگزاران امر در بیرون از دانشگاه می
یک بعد  اي چند بعدي است. دانشگاهی پدیده هاي پژوهشسازي  ت امر آن است که تجاريواقعی

، کاربردي و قابل تجاري بودن این دست آمده بهدانشگاهی و کم و کیف نتایج  هاي پژوهشآن متوجه 
 هاي پژوهشنیاز است. بعد دیگر متوجه تقاضا براي نتایج  ها و منابع مورد نتایج و وجود زیرساخت
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لگوي دانشگاهی در بخش کشاورزي است که این خود مستلزم حرکت بخش کشاورزي به سمت ا
گیري از دانش و فناوري روز است. بعد دیگر که نقش  بر بهره توسعه دانش محور و کارآفرین مبتنی

کند، به برقراري پیوند بین این دو بعد از طریق سازوکارهاي مقتضی براي رسانش و  میانجی را ایفا می
، آگاهی از نیازها و ها به بخش کشاورزي و قبل از آن از دانشگاه پژوهشیهاي  انتقال تجاري یافته

در این خصوص، توسعه مراکز رشد فناوري افزایی در این بخش است.  هاي کارآفرینی و ارزش فرصت
گران و فناوران  هاي کشاورزي و پژوهش ها با مشارکت دانشکده هاي علمی و فناوري در استان و پارك

و تقویت دفتر انتقال فناوري با اندازي  ها و فرایندهاي کاري، راه نامه بخش کشاورزي، تعریف آیین
اي در قبال  هاي حرفه مین منابع انسانی و زیرساختی الزم، ارایه مشوقهأسازي، ت رویکرد تجاري

هاي  افزایی طرح دانشگاهی و الزامی نمودن ارایه توجیه تجاري یا ارزش هاي پژوهشسازي  تجاري
 هاي پژوهشسازي  یشبرد تجاريتواند در پ کشاورزي از جمله مواردي است که می هاي پژوهش

   دانشگاهی در بخش کشاورزي مورد توجه قرار گیرد.
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Abstract 1 

Commercialization is a process to transform the research findings to products, 
process and services that can exchange in commercial mode. Commercialization of 
university agricultural research is infulencial factors affecting. The new issue of 
comercilization, there isn’t a clear understanding about its importance and 
necessity. Scince there is no process, organization structure and excutive 
mechanisms for Commercialization of university agricultural research. This paper 
will illustrate the context and necessity of Commercialization of university 
agricultural research and review the experiences of some universities and then will 
intoduce mechanisms of Commercialization of university agricultural research. 
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