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سازي تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي  الگوسازي مفهومی تجاري  
 

  و  3حسینی محمود د  سی ، 2فر رضوان احمد، 1شریفی مهنوش*
    3محمدي موحد حمید د  سی 

  ترویج و آموزش کشاورزي، گروه  استاد2 ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران،گروه  دکتريآموخته  دانش1
  ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران گروه  دانشیار3 ،دانشگاه تهران

  12/4/1394؛ تاریخ پذیرش:  20/11/1393تاریخ دریافت: 
  چکیده

 منظور به يفناور و دانش يازس يتجار يبرا نهادمند تالش نیآفرکار هاي دانشگاه يها یژگیو از یکی
سازي تحقیقات دانشگاهی فرآیند رسانش  تجاري .است فناورانه ینیکارافر و یدانشگاه ینیکارآفرتحقق 
هاي تحقیقاتی است. این فرآیند یکی از راهبردهاي دانشگاه کارآفرین  برداري تجاري از یافته و بهره

بنیان در  تواند به کارآفرینی دانشگاهی و کارآفرینی فناورانه و در کل، توسعه دانش میشود و  محسوب می
عنوان یک فرآیند از مراحل مختلفی  سازي تحقیقات دانشگاهی به بخش کشاورزي منجر شود. تجاري

سازي  مراحل در قالب یک چرخه پیوسته براي هدایت و مدیریت تجاري تشکیل شده است. چیدمان این
کنون الگوهاي این منظور، تا ههاي تحقیقاتی ضروري است. ب ها و سازمان قات دانشگاهی در دانشگاهتحقی

سازي این فرآیند تدوین شده است. با توجه به نبود یک الگوي مفهومی نمایا، این  مختلفی براي مفهوم
نشگاهی هاي تحقیقات دا سازي یافته مطالعه مروري با هدف طراحی الگوي مفهومی براي تجاري

کشاورزي از طریق مرور تطبیقی الگوهاي مفهومی تدوین شده انجام شد. الگوي تدوین شده شامل 
  چندین مرحله و نیز اقدامات کلیدي مرتبط با هر مرحله است. 

  

الگوي  کارآفرینی دانشگاهی، ،تحقیقات سازي تجاريتحقیقات دانشگاهی کشاورزي،  هاي کلیدي: واژه
 مفهومی

                                                             
 mahnoosh_sharifi@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
 يکشاورز داریپا توسعه يبرا ازیموردن يفناور و دانش توسعه يمحور فهیوظ يکشاورز قاتیتحق

 مراکز و هادانشگاه. شودیم شامل را یمختلف اندرکاراندست يکشاورز قاتیتحق. است دارعهده را
 قاتیتحق نظام عمده اندرکاراندست از یکی خود یپژوهش کارکرد در قالب يکشاورز یعال آموزش
 مشترك فصل دهندهنشان یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق ،واقع هب. شوندیم محسوب يکشاورز

 را یمختلف تحوالت تاکنون يکشاورز قاتیتحق. است يکشاورز یعال آموزش و قاتیتحقهاي  نظام
 قاتیتحق ژهیو هب ،يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار حاضر، حال در. است نموده تجربه

در راستاي  ژهیو هب ،بخش کشاورزي توسعه در دانشگاه شدن میسه منظور هب یدانشگاه يکشاورز
  .)2014(شریفی و همکاران،  است توجه مورد ینیکارآفر و دانش بر یمبتن ياقتصادتوسعه 

 براي گام به گام ايچرخه فرآیند یکدانشگاهی  فناوري سازيتجاري یا فناوري انتقال
 دانشگاه توسط شده یافته توسعه هايفناوري کل، در و فنی تخدما فنی،دانش ابداعات، سازي تجاري
 و صنعت به هادانشگاه ازي فناور انتقال فرآیندي الگوها تکامل و تحولی ط در. است شده تعریف

ي سازيتجاري هاالگوی تمام در توانیم که را آنچه ها،دانشگاهی قاتیتحقي هاافتهي یسازيتجار
 درآمد به اکتفا عدم و بازار به شده منتقلي هاينوآوري برا پاداش ارائه) 1( :از عبارتند نمود مشاهده
) 3( ؛يسازيتجار وي نوآوري دیکل عامالن عنوان بهی علم هیأتي اعضا بر تمرکز) 2( آن؛ از حاصل

ترتیب زمانی انجام هر ) 4و ( ؛صنعت وی علم هیأتي اعضا با دانشگاه تعاملي استانداردساز بر تأکید
 ).2007اي گذر از هر مرحله به مرحله بعد (لیتان و همکاران، گیري برو تصمیم مرحله

 بهي فناور توسعهي الگوها اساس بر توانیم رای دانشگاه قاتیتحقي سازيتجار فرآیندي هاالگو
 منبع گران پژوهش که استي فناور فشاري الگوها اساس بر الگوها ازی برخ .نمود میتقس دسته سه

 هستند پژوهش جینتاي براي اساده رندگانیپذ کاربران، و بوده پژوهشي ریگجهتي برایی هادهیا
 بالقوهي هافرصت ها،يفناور ازی گروه اي یفناور کی شرفتیپی بررس و) 2001(الندري و همکاران، 

 ریمسی نیبشیپ ها، يریگمیتصمي مبنا ،حالت نیا در .سازدیم مشخص را ندهیآ در محصول دیتول
 فرآیند بر تأکید با و بوده خطی و ساده یکنواخت، الگوها، از نوع نیا. است ندهیآ دري فناور فتشریپ

(خلیل،  رودیم شمار به توسعه و قیتحق جینتای ابیجاي برا محملی عنوان  به بازارو  توسعه، و تحقیق
 همچون گذاراناستیس و کارگزاران ،الگوها نیا در .هستند بازار کشش بر مبتنی الگوها یبرخ). 2000
 ،کارانمانیپ هیشب گران پژوهش و کرده فیتعر خواهند،یم پژوهش از آنچه که کنندیم رفتاری انیمشتر
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 که ابدییم شیافزای زمان ،دانش از استفاده الگو نیا در. ندیآیبرم ها آني ازهاین حل دنبال به
(الندري و همکاران،  کنند متمرکز ریانمشتي ازهاین اساس بر را تحقیقاتی خود يهاپروژه گران پژوهش

ي فناور کدام دري گذارهیسرما که شودیم مشخص انیمشتر ندهیآي ازهاینی نیبشیپ از طریق). 2001
 انیمشتر ندهیآي ازهاینی نیبشیپب ،يریگمیتصمي مبنا ،حالت نیا در ؛ردیگ صورت دیبای زمان چه در و

ي برا رجعیم عنوان به بازار و داشته ساده وی خطي دفرآین زین الگوها نیا )،2000(خلیل،  است
 بري نوآور انیجر امروزه ).2007(کائو و همکاران،  شودیم محسوب توسعه و قیتحقدهی به  جهت

 بازاري ازهاین نیب وندیپ ازی تعامل ای یانطباق الگوي و الگو استوار است دو نیا بیترک و شدن راستاهم
 مشتریان، با نزدیک تعامل ن،امحقق با قوي رابطهي برقرار .فته استشکل گر فناورانهي هافرصت و
  ). 2000(خلیل،  باشدیم الگو نیاي هایژگیو از توسعه و تحقیق یکپارچگی بر کیدأت

 نمودهي بندمیتقس دسته سه به را صنعت و دانشگاه بین فناوري انتقال الگوهاي) 2004( گوکتب
 فناوري انتقال): مدارعرضه رویکرد با دانشگاه توسط شده اجرا يهاپروژه( خطی الگوهاي) الف: (است

 و اختراع ثبت تا و شده شروع دانشگاه سوي از فناوري توسعه و ایده تولید از خطی روند یک عنوان به
) ب( یابد؛می ادامه نوبنیاد شرکت یک یا موجود هايشرکت به آن از برداريبهره مجوز اعطاي

 رویکرد مبناي بر صنعت تقاضاي و نیازها مبناي بر شده آغاز هايپروژه( 1معکوس خطی الگوهاي
 فناوري انتقال و تولید فرآیند آغاز نقطه صنعت سوي از شدهابالغ نیازهاي و مشکالت): تقاضامدار

 بر تواندمی نتایج این. کندمی دریافت را حاصله نتایج متقاضی کار پایان در و بوده دانشگاه توسط
 مشترك همکاري( 2متقابل کنش الگوهاي) ج. (گیرد قرار دیگران اختیار در منعقده، فقتوا اساس

 از ايشبکه قالب در بلکه خطی، صورت به نه فناوري انتقال که) فناوري توسعه در صنعت و دانشگاه
 .دشومی ممکن فناوري کاربرد و اشاعه تولید، براي منابع تسهیم متقابل، یادگیري مشترك، هايهمکاري

 بلکه ستین صنعت به دانشگاه از سویهیک خطی رابطه یک فناوري انتقال گفت، توانیمبر این اساس، 
 بلکه شود،نمی منتقل صنعت به دانشگاه از فناوري      ًلزوما  همیشه واقع، در. است سویه دو تعامل نوعی

 هايهمکاري و وريفنا و فنی دانش انتقال و تولید هايبرنامه قالب در که دارد وجود امکان این
 سطح با صنایع از مربوطه هايظرفیت یا فنی دانش و فناوري صنعتی، تحقیقات مشترك، تحقیقاتی

  . شود منتقل دانشگاه به پیشرفته فناوري
                                                             
1- Reverse linear models  
2- Interactive models  



 1394 بهار) 1)، شماره (2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

96 

هاي  یافته سازي در ادامه برخی از الگوهاي تجاري: سازي تحقیقات دانشگاهی الگوهاي تجاري
  ست. تحقیقاتی به طور مختصر معرفی شده ا

 به دانش لیتبد و ثروت دیتولي اقتصاد ارزش خلق از منظور الگو، نیا در :ارزش رهیزنجي الگو
 الزم آن تحققي برا که استي فناور ارزش خلق راهکاري فناوري سازيتجار. است پول و درآمد
 دیتول ،ينوآور توسعه، ق،یتحق شامل که ارزش دیتول رهیزنج نام بهي ارهیزنجي هاحلقه تمام است

 رهیزنج. باشند برخوردار الزم توان و قابلیت از شود،یم فروش از پس خدمات وی ابیارز محصول،
 و فروش بهي نوآور و توسعه پس از و شده شروع است، قیتحق جهینت که مفهومخلق ایده و  از ارزش

 الزم رهیزنج نیا مراحلی تمامی ط ثروت جادیاي برا. دشویم ختم محصول فروش از پس خدمات
   ).2011(پورتر،  است

  
 

  .شارز رهیزنجالگوي  -1شکل 
  

 پروژه یک صورت به ها آن نمودن محدود و تبدیل و ایده خلق بر زیادي کیدأت الگو نیا :توسعه فیقي الگو
 توسعه فیق. گرددیم آغاز سازمان راهبرد باي سازيتجار هايفعالیت مجموعه الگو، نیا اساس بر. دارد

 بر این اساس،. رسندینم بازار به و نشده منجر محصول به هاينوآور و هادهیا اکثر که است آن دهندهنشان
 تعامل و تیحما ازمندین ،فرآیند که کنندیم فراموش رانیمد      ًغالبا  که است نیا تیموفق عدم عوامل ازی کی
و پس از رسیدن  نامناسب زمان در      ًغالبا  باال رده رانیمد توجه همچنین. باشدیم زین سازماني هابخش گرید

   ). 2008(کرامر،  باشندیم ریگوقت و برنهیهز اریبس راتییتغاي که  پروژه به مرحله
 

 
 
 
 

 
  .محصول تا دهیا توسعه فیق -2شکل 

   کوچک پروژه          مهم پروژه چند توسعه      دهیاچند  لیتبد
 ی  صنعت طرح به 

 دهیا
 ثبت
 شده

  دهیا
  خام

)هیاول دهیا(   دهیا کي یتجار تیموفق 
 )دیجد محصول(

 بودجه قیتزر  يتجار طرح

 انتخاب

بر  بازاریابی مبتنی
 بازار قاتیتحق

  بازار بررسی اولیه

پس خدمات  
فروش از  

محصول فیتعر مفهوم جادیا محصولی طراح  محصول دیتول  محصول فروش   
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 انتقال فرآیند الگو، نیا در :یدانشگاه قاتیتحق ازي فناور انتقال کیکالسي فرآیندي الگو
 شدهي زیرطرح راجرز هیسوکی یارتباط الگوي وي نوآور نشر الگوي اساس بری دانشگاهي ها يفناور
 امیپ رندگانیگ جامعه و صنعت و صرف دهندهامیپ عنوان بهی دانشگاه نامحقق ،الگو نیا در. است

 بدون دانشگاه ازي فناور و باشند داشتهي فناور انتقال دری تصرف و دخل توانندینم کی چیه و هستند
منظور درك نیازهاي فناوري، زمان مناسب براي  به مؤثر ارتباط جادیا. شودیم قلمنت يبازخورد چیه

 است الگو نیا مشکالت از کسب بازخورد درباره کاربرد دانش و فناوريرسانش دانش و فناوري، 
  ). 2000(راجرز و هافمن، 

  
 
 
 

 
 

  .یدانشگاه قاتیتحق ازي فناور انتقال کیکالسي فرآیندي الگو -3شکل 
   

در این الگو، فرآیند توسعه محصول شامل شش مرحله تحقیق، : سازي فناوريگوي تجاريال
اند و باشد که در محور عمودي جدول قرار گرفتهریزي، معرفی، تولید و بلوغ میسنجی، برنامه امکان

ار کار (تجاري) در محور افقی قر و  سازي در سه دسته کلی فنی، بازاریابی و کسبهاي تجاريفعالیت
 ). 2003(گلداسمیت، هاي خاص هر مرحله بیان شده است  نیز فعالیت ها خانهدر داخل  .اندگرفته

  

  .سازي فناوريالگوي تجاري -1جدول 
  کسب و کار  بازار  فنی  

  ارزیابی خطرپذیري  ارزیابی نیاز بازار  تجزیه و تحلیل مفهوم فناوري  تحقیق
  فاز توسعه

  سنجی اقتصاديامکان  مطالعه بازار  سنجی فناوريامکان  سنجیامکان
  طرح راهبردي کسب و کار  بازاریابی راهبردي  طرح اولیه  ریزيبرنامه

  آغاز کسب و کار  اعتبارسنجی بازار  تولید نمونه اولیه  معرفی
  فاز تجاري

  رشد کسب و کار  فروش و توزیع  تولید  تولید انبوه
  ب و کاربلوغ و توسعه کس  تنوع بازار  حمایت از تولید  بلوغ

اختراعي افشا  يهابرنامه 
 تیمالک یحقوق

يفکر  

 مجوزي اعطا
 ازي برداربهره

يفناور  

 حاصل درآمد
 مجوزي اعطا از

يبرداربهره  

حاصل  درآمد
 از اعطاي 

 نامهیگواه

ي ها شرکت
یانشعاب  

ي هانهیهز
قیتحق  

ی فراوان
 مشاغل
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 توسعه پروژه تیهداي برا شدهی اتیعمل راه نقشه کی دروازه - مرحله الگوي :1دروازه -مرحلهي الگو
ي رو بر   ًرا یاخ کهي امطالعه اساس بر. باشدیم بازارعرضه در  مرحله تا دهیا مرحله از دیجد محصوالت

 از هاشرکت از درصد 60 به کینزد گرفته صورت مختلف منابع در دیجد محصوالت توسعه فرآیند
. برند یم بهره دیجد محصوالت نهیزم در خودي اتوسعهي هاتیفعال تیهداي برا دروازه -مرحله فرآیند
ي ریگ میتصم نقاط و مراحل ازی متوال مجموعه کی به را بازار تا دهیا فرآیند دروازه -مرحله الگوي

یی جا "دروازه" و ونددیپیم وقوع به اقدام نآ در که استیی جا "مرحله" ،الگو نیا در. دینمایم کیتفک
 هر. شود کار تصمیم گرفته می ادامه عدم ای ادامهباره در ،تیفیک کنترلشروع کار یا  که با هدف است

 نیشیپ مرحله جینتا که 2یلیتحو به اقالم ي منجر هاتیفعال (الف) :است شده لیتشک عنصر سه از دروازه
ی کمي هامالك ای ها شاخص؛ 3ارهایمع ؛ (ب)روندیم شمار به دروازه یبررسي برایی هايورود و بوده

 دروازهی بررس فرآیند جینتاکه  4هایخروج گیرند؛ و (ج) مد نظر قرار می گیري میتصم در که هستند
. باشند "بازگردان ای ساز متوقف کناربگذار، بده، ادامه" رینظ اتیمیتصم شامل است ممکن و هستند
(کوپر و اجت،  باشندي بعد دروازه بهی لیتحو مطالبي برای عمل برنامه کی شامل ستیبایم هایخروج
: صفر مرحله) 1( :از عبارتند دروازه -مرحله الگوي در موجودي ریگمیتصم نقاط وی اصل مراحل). 2012

؛ هیثانو غربال: دوم میتصم) 4؛ (هیاولی بررس :کی مرحله) 3؛ (دهیا غربال :اول میتصم) 2؛ (يپردازدهیا
) 8؛ (توسعه: سوم مرحله) 7؛ (توسعهي برا اقدام: سوم میتصم) 6؛ (یلیتفصی بررس: دوم مرحله) 5(

 اقدام: پنجم میتصم) 10؛ (يمعتبرساز و تست انجام: چهارم مرحله) 9؛ (تستي برا اقدام: چهارم میتصم
 .بازار به ورود وی صنعت دیتول: پنجم مرحله) 11؛ (يسازيتجاري برا

 

 
  .کوپر دروازه -مرحلهي الگو -4ل شک

                                                             
1- Stage-Gate 
2- Deliverables 
3- Criteria 
4- Outputs 
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نام  ) در کتاب خود به1997جولی ( :هاي جدید سازي فناوري تجارياي الگوي پنج مرحله
پنج . این معرفی نمودسازي فناوري  مرحله براي فرایند تجاري پنج، "هاي جدید سازي فناوري تجاري"

نیاز جهت عبور از هر یک  هاي موردپل به یکدیگر مرتبط هستند تا منابع و حمایت چهارمرحله توسط 
بازار همراه  -: این مرحله با یک بینش فنپردازي ایده) 1(. این مراحل عبارتند از: شوداز مراحل فراهم 

شود. هدف اصلی در این مرحله  هاي بازار و فناوري برقرار میکه پیوندي میان فرصت طورياست. به
 مرحلهنیاز در این  کنندگان اصلی منابع مورد نظر است. تأمین ي مورد سازي ایده شناسایی قابلیت تجاري

هاي مالی مستقیم یا غیرمستقیم دولتی. در ها و حمایتآفرینان، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه عبارتند از کار
) 2(خورد.  چشم می گذاري بخش خصوصی کمتر به علت ریسک باالي تجاري، سرمایه این مرحله به

هایی چون شناسایی مشخصات فنی و عملکرد محصول،  مرحله شامل فعالیت این فرآوري تجاري:
علت وجود عدم اطمینان  . این مرحله بهاستهاي فنی، ارزیابی بازار و طرح تجاري  اعتبارسنجی قابلیت

چنین ریسکی  موسوم است. "1مرگ دره"به                                                     ًفنی و بازار، با ریسک تجاري باالیی همراه است و غالبا 
گذاران خصوصی حاضر به تقبل چنین ریسکی نیستند.  بع زیادي است و سرمایهنیازمند منا

ها، کارآفرینان، عبارتند از دولت "فرآوري تجاري"هاي نیاز براي فعالیت کنندگان منابع مورد تأمین
فناوري: این مرحله  عرضه عینی) 3(هاي تحقیق و توسعه و مراکز تحقیق و توسعه دانشگاهی. شرکت

ها جهت اي از فعالیت مجموعه  محصول دربرگیرنده  است. توسعه معطوفمحصول   توسعه هب
سازي محصول براي معرفی به بازار از همان مراحل اولیه (مرحله طراحی) است. این فرایند  آماده

سنجی محصول،  تولید، ساخت نمونه اولیه، تست و تحلیل امکان سامانه  مستمر شامل طراحی اولیه
تولید، بازاریابی آزمایشی و اعتبارسنجی، مقدمات تولید و انتقال محصول به  سامانه تکمیل محصول و

در این مرحله  کنندگان مینأتترین  ، عمدهگذاران هاي تحقیق و توسعه و سرمایهشود. شرکت بازار می
راعات به شده تا چه حد معتبر خواهد بود، اخت خلق  که ایده نظر از اینورود به بازار: صرف) 4( هستند.

علت  ها در این مرحله به شوند. برخی از محصوالت جدید و فناوري ندرت خود به خود وارد بازار می
داراي "شوند. برخی دیگر نیز با این تصور که  عوامل غیرقابل کنترل بازار، با شکست روبرو می

عرضه در بازار، با  علت نبود خریدار یا عدم قابلیت یابند ولی به هستند، توسعه می "تقاضاي دولتی
) 5( کنند. گذاري می پذیر در این مرحله سرمایه داران ریسک شوند. اغلب سرمایه شکست مواجه می

                                                             
1- Death Valley 
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کلید اصلی خلق ارزش توسط فناوري جدید، دوام  منافع بلندمدت: پیگیريو   حفظ موقعیت تجاري
. بخش عمده ارزش عنوان یک محصول با ارزش است بلندمدت محصول یا فرایند ایجاد فناوري به

اي جهت تحقق این امر وجود دارد که عبارتند  هاي ویژه دهنده بازگردد. روش شده باید به توسعه خلق
انحصاري  ثر،ؤتبلیغات م ، افزایش مصرف،از طریق خدمات پس از فروش فناوري هاي ياز حفظ کاربر

   .ال آن ایجاد شده استکردن فناوري جهت کسب منافع بلندمدت، بقاء فناوري و شرکتی که در قب
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
  

  .هاي جدید سازي فناوري تجاري ايالگوي پنج مرحله -5شکل 
  

سازي در این الگو، فرآیند تجاري :هاسازي فناوري در دانشگاهالگوي فرآیند انتقال و تجاري
باشد. در یصورت گام به گام طرح شده است و اجراي هر مرحله مستلزم گذر از مرحله قبل از آن م به

طور  سازي نشان داده شده، ذینفعان هر مرحله نیز بهبر مراحل اجراي فرآیند تجاري این الگو، عالوه
ن امجزا معین گردیده است. فرآیند انتقال فناوري در این الگو از تحقیق و بررسی علمی توسط محقق

در مرحله دوم،  .دنظر استسرمایه تحقیق ممین أتدر این مرحله، هزینه و . شوددانشگاهی آغاز می
در مرحله چهارم،  .گیردنظر مورد ارزیابی قرار می شود و در مرحله سوم، ایده موردکشف ایده انجام می

کسب لیسانس در مرحله ششم  .گیردگردد و در مرحله بعد بازاریابی انجام میایده کشف شده ثبت می
و در نهایت گواهینامه مورد  شود انجام می شده ایده یا اختراع ثبت یا گواهی حق مالکیت انحصاري بر

  ). 2008(فلدمن و استوارت، شود هاي انشعابی فروخته می هاي صنعتی و یا شرکت نظر یا به شرکت

 مراحل تدارك منابع موردنیاز براي هر مرحله

ش توسط فناوري جدیدمراحل ایجاد ارز  

            

پردازي ایده  
فراوري 
 تجاري

ورود 
به 
 بازار

حفظ 
 موقعیت

تدارك 
منابع 

فرآوري 
 تجاري

تدارك 
منابع 

نمایش 
 فناوري

 

تدارك منابع 
جهت حفظ 

 موقعیت

تدارك 
منابع 
ورود 
 به بازار
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  .ها سازي فناوري در دانشگاهالگوي فرآیند انتقال و تجاري -6 شکل

  

سازي  تجاري :هاي انشعابی هاي تحقیقاتی به ارزش اقتصادي از طریق شرکت الگوي تبدیل یافته
کار  و  نتایج تحقیقات دانشگاهی، تداوم فرآیند متعارف تحقیقات و پیوند زدن تحقیقات با دنیاي کسب

هاي دانشگاهی به  توان چهار مرحله را براي تبدیل نتایج پژوهش براي این منظور می و بازار است.
(ندانزائو و همکاران، به شرح زیر برشمرد هاي انشعابی  ارزش اقتصادي، البته از طریق ایجاد شرکت

گذاري  وکار و سرمایه هاي کسب کار از پژوهش؛ (ب) تدوین پروژه و  (الف) زایش ایده کسب): 2002
ها؛  هاي انشعابی در قالب پروژه اندازي شرکت هاي استخراجی؛ (ج) راه آمیز جدید بر مبناي ایده مخاطره

هر یک از این مراحل  کار). و  هاي انشعابی (توسعه کسب کتو (د) تثبیت خلق ارزش اقتصادي در شر
هاي انشعابی هستند. اولین مرحله به خلق و  داراي جایگاه و کارکرد معینی در فرآیند توسعه شرکت

ها مورد بررسی قرار  سازي اختصاص دارد. در مرحله دوم، ایده هایی با پتانسیل تجاري ارزیابی ایده
شود. در مرحله  هاي کارآفرینانه واقعی انتخاب می ها براي تبدیل به پروژه نآترین  گیرد و محتمل می

یابد. سرانجام در مرحله چهارم،  هاي انشعابی جدید تحقق می ها با ایجاد شرکت سوم، بهترین پروژه
شود. یکی از  هاي دایر شده تحکیم و تقویت می منافع حاصل از این شرکتو ارزش اقتصادي 
  ر حفظ پیوند با منابع دانشی و نوآوري برخاسته از تحقیقات دانشگاهی است. ملزومات این کا

  
 
 

 
  .هاي انشعابی زایی از طریق شرکت فرآیند ارزش -7شکل 

ایجاد -1 استخراج -2  اندازي راه -3  تثبیت -4   

قاتیهاي تحقی یافته  

وکار هاي کسب ایده امیز جدید پروژه مخاطره   خلق ارزش اقتصادي شرکت انشعابی 
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این الگوي ترکیبی بر اساس رویکرد سیستمی توسط ینکن  :سازي تحقیقات دانشگاهیالگوي تجاري
سازي همراه با هاي فرآیند تجاريها و گامعالیتارتباط درونی ف و ارایه شده است )2005( و رالستون

دهد. از جمله ابعاد این الگو، فرهنگ عناصر تأثیرگذار، کنشگران و موانع موجود در فرآیند را نشان می
، از طریق تأثیر بر : نخستگذاردسازي تحقیقات تأثیر میدانشگاهی است که به دو طریق بر تجاري

اعضاي هیأت  يهایی همچون استخدام و ارتقا، راهبردها و فعالیتهان، سیاستاهاي محققدیدگاه
سازي. این علمی و دوم، از طریق دسترسی به منابع انسانی و مادي براي حمایت از فرآیند تجاري

هاي تحقیقاتی سازي یافتهعنصر از فرآیند، در واقع نشانگر اهمیت تعهد اعضاي هیأت علمی به تجاري
ها بر راهبردهاي اقتصادي و اجتماعی انتقال طریق تمرکز بیشتر دانشگاهبایست از است که می

هاي اصلی الگو باشد که از بخشها میبعد دیگر این الگو، مشوق هاي دانشگاه، تقویت شود. فناوري
هاي مادي و ها مورد توجه قرار گیرد، وجود انگیزهبایست پیرامون مشوقرود. آنچه میشمار می به

 تواند نمیتسهیم درآمد و سود البته همواره سازي است. و هزینه اولیه مراحل تجاري تپرداخت گرن
شمار آید. عنصر استخدام و ارتقاي اعضاي  در مراحل اولیه فرآیند به محوري عنوان انگیزه و محرك به

ازي سهیأت علمی از طریق مالکیت معنوي، قراردادهاي تحقیقاتی و انتقال فناوري و عملکرد تجاري
این  تلفیقآید. با شمار می ن بهامعیاري براي ارتقا محقق عملکردهادر واقع این  .گیردتحقیقات انجام می

 سازي کمک نمود.مستقیم به موفقیت تجاري طور غیر توان بههاي کلی دانشگاه میها در سیاستفعالیت
براي قراردادهاي تحقیقاتی سازي بعد دیگري از الگو است که به تسهیالت موجود حمایت از تجاري

الگوهاي نقش در این الگو، به تأثیر پیامدهاي مثبت و  وافراد، جهت برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه 
پیامدهاي مثبت  عنوان مثال، الگوهاي نقشمثبت، ن اشاره دارد. بهامنفی برخی عوامل در فعالیت محقق

یق، تسهیل روند ثبت مالکیت معنوي توسط هاي مادي، میزان درآمد حاصل از تحقحاصل از پاداش
و الگوهاي نقش منفی، به تأثیر پیامدهاي منفی حاصل از قوانین و مقررات  دهد بازتاب میدولت را 

نیاز در زمان لزوم و عدم زمان کافی براي  دست و پاگیر دانشگاهی، فقدان خدمات و حمایت مورد
عدم  .ها هستندکی از ابعاد مهم الگو، موانع و بازدارندهی ن دانشگاهی اشاره دارد.ااجراي کار براي محقق

که در این  هایی هستند بازدارندهترین مهممهارت کافی متخصصین و عدم وجود منابع در دسترس از 
سازي به عامل زمان نیز یکی از موانع موجود بر سر راه فرآیند تجارياند.  کید قرار گرفتهأمورد ت الگو

تر است زیراکه نیازمند انتشار ایده خود جهت جذب ن جوان ملموساي محققآید که براشمار می
عنوان یکی از  وجود مدیران ارشد و مدیران دفاتر انتقال فناوري در الگو به باشند.حمایت مالی می

هاي تحقیقاتی دانشگاهی ارائه شده است که در درون دانشگاه یا سازي یافتهکنشگران فرآیند تجاري
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ته به دانشگاه مشغول فعالیت هستند و مسئولیت اولیه جهت حمایت از فرآیند بخشی وابس
 سازي را بر عهده دارند. تجاري

  

 

 محققین

 مشوقها

 موفقیت تجاریسازي

 بازیافت سرمایه سرمایه اولیه مدیریت ارشد

 سرمایهگذاري تجاریسازي منابع سرمایهگذاري

قوانین مربوط به ارتقا  منابع حمایتی
 اعضاي هیات علمی

 spokeمدل 
 مدیران توسعه حرفهاي

 حمایت و ارزیابی

 مالکیت معنوي

 طرح کار

 مشوقهاي مالی

مرحله توسعه 
ساز  تجار

 فرهنگ

 رقابتها

 الگوي نقش منفی

 تسهیم درآمد

 الگوي نقش مثبت

 اکتشاف

حمایت  فقدان زمان
 دانشگاه

 دسترسی برابر

 موانع

  .سازي تحقیقات دانشگاهیالگوي تجاري -8شکل 
  

سازي نتایج تحقیقات در فرآیند تحقیق و  تجاري :سازي در چرخه تحقیق و توسعه الگوي تجاري
تواند  عه، عبارت است از فراوري و تبدیل نتایج تحقیق به محصوالت، فرآیندها و خدماتی که میتوس

سازي تحقیقات بر  صورت تجاري عرضه و مبادله شود. تجاري هدف مبادالت تجاري قرار گیرد یا به
با ها و مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی  هاي دانشگاه پایه انتقال فناوري برخاسته از پژوهش

از ایده تا "تواند تبلور فرآیند  گر (همانند دولت) می گري نهادهاي مداخله مشارکت صنعت و میانجی
از "، "کار و  از کشف (علمی) یا نوآوري فناورانه تا توسعه کسب"، "از فناوري تا بازار"، "کاربرد

  ).1994(لی و گارتنر،  1باشد 1"از اختراع تا ارزش"و  "پژوهش تا صنعت

                                                             
1- From idea/ technology/ (scientific) discovery or technological innovation/ research 
/invention (patent) to application/ market/ enterprise development/ industry/ value 
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  .سازي در چرخه تحقیق و توسعه جایگاه تجاري -9شکل 
  

   بندي جمع
این الگوها نشان دهنده مراحل کار، توالی  معرفی شد.سازي ، الگوهاي مختلف تجاريمقالهدر این 

سازي اکتفا کرده برخی الگوها به مراحل تجاريو ارتباط مراحل و اقدامات کلیدي در هر مرحله است. 
این نوع الگوها  .اندرا بدون در نظرگرفتن عوامل تأثیرگذار درونی و بیرونی مطرح کردهو این فرآیند 

هایی مواجه شوند. همچنین برخی  توانند در شرایط میدانی و عملیاتی با مشکالت و محدودیتمی
را تواند در مرحله اجاند که این امر میاي به کنشگران و مخاطبان این فرآیند ننمودهالگوها اشاره

هایی که از جمله محدودیت ثر شود.ؤتقسیم کار مموجب سردرگمی مجریان و مدیران و همچنین عدم 
سازي در برخی الگوها وجود دارد عدم اشاره و بررسی دستاوردهایی است که اجراي فرآیند تجاري

توانند تر میاین نوع از الگوها کم .تواند براي سازمان مربوطه و یا مخاطبان موردنظر داشته باشدمی
گذاران را به اجرا و عملیاتی نمودن الگوي موردنظر ترغیب نمایند و احتمال عدم مدیران و سرمایه

در ها  ارزیابی آناین نواقص، مرور الگوهاي مطرح شده و  با توجه به .دنبال دارد اجرایی شدن الگو را به
منجر شده است. الگوي نخست، بافتار تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي به تدوین دو الگو 

این  ).10سازي تحقیقات دانشگاهی است (شکل  ثیرگذار بر تجاريأها و عوامل ت لفهؤنشان دهنده م
سازي تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي، برداشتی  الگو با طرح همه عناصر مرتبط با تجاري

                                                                                                                                                           
سازي تبدیل دانش و دارایی فکري به  ها و منابع مورد استفاده به دانش و دارایی فکري و تجاري پژوهش تبدیل پول و دیگر نهاده -1

  پول، ثروت و ارزش است. 

سازي فناوري تجاري توسعه فناوري تحقیق بنیادي  

 

 بازار/ صنعت

7 

5 6 

1 

2 

3 4 

                        = طراحـی، بـازطراحی و    5                               = شمول مسایل تحقیقاتی دیگـر،  4                                پذیري فناورانه (قابلیت فناوري)،          = امکان 3      سازي،                         = امکان و قابلیت تجاري 2                 = نیازهاي بازار،  7  و    1
                             = بهبود کیفیت، اقتصادي نمودن 6               ارزیابی بیشتر، 
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 نگر مدیران و گیري همه جانبه ر تصمیمتواند د رو می دهد و از این دست می هیکپارچه را از این پدیده ب
 کار آید.  هاندرکاران ب دست

  

  
  .سازي تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي انگاره یکپارچه از عناصر و اجزاي تجاري -10شکل 
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سازي تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي  دهنده برداشتی فرآیندي از تجاري الگوي دوم، نشان
بایست طراحی و اجرا شود تا بتوان ها میاي از مراحل و گامیندي، مجموعهاست. بر اساس الگوي فرآ

  شود.  یافته انجام می صورت منظم و نظام به "سازي تحقیقات دانشگاهیتجاري"اطمینان حاصل کرد که 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .سازي تحقیقات دانشگاهی الگوي فرآیندي تجاري -11 شکل
  

سازي  یافته و پیوسته به تجاري مشهود است، لزوم رویکرد نظام آنچه در این الگو بیش از هر چیزي
مین أها توام با ت و در نتیجه، طراحی و استقرار یک چرخه و نهادینه نمودن آن در دانشگاه

(تاسیس شرکت دانش سازي مستقیمتجاري
)بنیان  

(تاسیس شرکت دانش سازي مستقیمتجاري
)بنیان  

ارزشیابی و پیامدسنجی    
سازي فرایند تجاري

براي بخش کشاورزي، 
 دانشگاه و محقق

 ارزشیابی و  پیامدسنجی

مدل 
 تجاري

فروش کامل حقوق دارایی فکري 
بردار متقاضیبه یک بهره  

- واگذاري امتیاز یا مجوز بهره

سانسبرداري تحت نام لی  

 بستن قرارداد پژوهشی

ايخدمات مشاوره  

عرضه تجاري 

سازي مستقیم (تاسیس شرکت دانش بنیان): تهیه نمونه اولیه، جذب سرمایه، توسعه تجاري
  سامانه تولید محصول یا چرخه عرضه خدمات، تولید انبوه و توسعه بازار
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سازي تحقیقات  که تجاري هاي مالی، انسانی، حقوقی و فنی الزم است. مورد دیگر، این زیرساخت
داد با محیط پیرامون دانشگاه در پیوند تنگاتنگی  داد و برون د، میاندانشگاهی در مراحل مختلف دروندا

بر این،  سازي مستلزم تعامل پیوسته و نهادینه دانشگاه با بیرون است. عالوه رو، تجاري قرار دارد. از این
اي و  عنوان کانون محوري این فرآیند، نیازمند بازاندیشی در رفتار حرفه محققان دانشگاهی به

نیاز براي درگیر شدن در امور تجاري و  هاي مورد هشی خویش و نیز کسب قابلیتوپژري گی جهت
اي به مراتب پیچیده و  بنیان که پدیده هاي دانش اندازي شرکت که، راه کار هستند. سرانجام این و  کسب

دانشگاهی است، تنها یکی از مسیرهاي  هاي اساسی درون و برون هاي و حمایت نیازمند زیرساخت
رو، مدیران امر نیاز است با در نظر گرفتن بازار،  سازي و کارآفرینی دانشگاهی است. از این تجاري

هاي دیگر هم توجه نمایند و  سازي و نیز امکانات خویش، به گزینه ماهیت ایده یا برونداد قابل تجاري
هاي انشعابی  زینه شرکتسازي بر گ ویژه در ابتداي کار تجاري هو تمرکز بی پشتوانه ب "گرایی شرکت"از 

در تحقیق شریفی از فرآیند مرحله هر جزییات اقدامات کلیدي مرتبط با  پرهیز نمایند. دانشگاهی
آمده  "سازي تحقیقات دانشگاهی کشاورزي در ایران طراحی الگوي فرآیندي تجاري" با عنوان) 2013(

  است. 
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Abstract1 

One of the main institutional traits of entrepreneurial universities is 
institutionalized effort for commercialization of knowledge and technology in 
order to enhance academic entrepreneurship and technological entrepreneurship. 
University research commercialization was known as process of transfer and 
commercial exploitation of research findings. This process is one of the strategies 
of entrepreneurial university and could be led to academic entrepreneurship, 
technological entrepreneurship and, knowledge-based development of the 
agricultural sector. Commercialization of university research as a process consists 
of several stages. Sort these steps in a continuous cycle to lead and manage the 
commercialization of academic research at universities and research organizations 
is essential. For that reason, several models have been developed in order to 
conceptualize this process. Due to the lack of a representative conceptual model, 
this review was done with the aim of formulating a conceptual model for the 
commercialization of agricultural university research findings through comparative 
review of developed conceptual models. The designed model consists of several 
stages and key actions associated with each stage. 
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