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چکیده
فناوري زيستي کشاورزي در تأمين امنيت غذايي و خودکفايي ،حفاظت از تنوع زيستي ،کاهش اثرات زیستمحیطی کشاورزي و
اثرات تغيير اقليم ،کاهش فقر و گرسنگي نقش مهمي را ايفا مینماید .باوجوداینکه سازمانهای تحقيقاتي بايد از طريق همکاري با
صنعت اقدام به تجاریسازی تحقيقات خود نموده و آنها را به محصوالت کاربردي تبديل نمايند ،اما اغلب آنها تنها در مجالت
علمي منتشرشده و قابلاستفاده براي مصرفکنندگان نيستند .هدف از پژوهش پیش رو شناسایی و دستهبندی متناسب عوامل
مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان بود .دادهها به شيوه ميداني و با استفاده
از پرسشنامه جمعآوری شد .تجزیهوتحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSWin16انجام گرديد .حجم نمونه 170 ،نفر از محققان
فعال درزمینة فناوری زیستی مراکز تحقیقاتی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی بود .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
نشان داد که به ترتیب عوامل پنجگانه زیرساختی ،سیاستگذاری ،اقتصادی ،ترویجی -اطالعرسانی و آموزشی -منابع انسانی،
عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان میباشند و درمجموع ۴2/۵۳
درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین نمودند..
واژههای کلیدی :ترویج و توسعه تجاریسازی ،تحلیل عاملی اکتشافی ،فناوری زیستی کشاورزی ،ایران.
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مقدمه
فناوری زیستی ،ابزار محوري جهت توسعه پايدار در
حوزههای گوناگونی همچون کشاورزي ،محیطزیست ،صنعت و
بهداشت میباشد که به بشر توانايي تغيير دادن ساختار زندگي
توسط خودش را میدهد ).(Nasim, 2001
( Uecke (2012اظهار میدارد که فناوری زیستی یکی
از فناوریهای کلیدی قرن بیست و یکم است که راهحلهای
فناورانه ای را برای مشکالت مربوط بهسالمتی و منابع جهانی
پیشنهاد مینماید .درحالیکه فناوری زیستی به تحقیقات وابسته
است ،یکی از مشکالت اصلی در دانشگاهها ،دشواری انتقال
نوآوری به مرحله آزمایش و درنهایت ،به بازار کار میباشد.
( James (2012بيان مینماید که در طول سالهای 1996
تا  ،2012میلیونها کشاورز در 30کشور جهان ،محصوالت
بيوتکنولوژي را بهطور بیسابقهای پذيرفتند .دليل اصلي اعتماد
کشاورزان ريسک گريز به فناوری زیستی آن است که محصوالت
فناوری زیستی منافع پايدار اقتصادي -اجتماعي و زیستمحیطی
ارائه میدهند .از  28کشوري که در سال  2012محصوالت
فناوری زیستی را کشت مینمودند 20 ،کشور درحالتوسعه و
 8کشور صنعتي بودهاند ،درحالیکه در سال  ،2011اين تعداد
 19کشور درحالتوسعه و  10کشور صنعتي بود .سطح زیر کشت
محصوالت فناوری زیستی به ميزان بیسابقه ( 100برابر) ،از 1/7
ميليون هکتار در سال  1997به  170ميليون هکتار در سال
 2012افزايش يافت و در اين سال ارزش جهاني بذور محصوالت
فناوری زیستی بهتنهایی  15ميليارد دالر بود.
كشاورزي یکي از مهمترین بخشهای اقتصادي كشور
میباشد که ازنظر تأمين مواد غذايي ،مواد اوليه ،اشتغال،
سرمايه الزم جهت توسعه اقتصادي و ارز خارجي اهميت ویژهای
دارد .درحالیکه بدون وجود یک زيربناي محكم تحقيقاتي در
بخشهای مختلف اقتصادي بهویژه كشاورزي ،رشد اقتصادي
امکانپذیر نیست ،توانايي تبديل ایدههای پژوهشی بازار محور
به فناوریهای فني -اقتصادي میتواند موجب تبدیل یک كشور
فروشنده مواد خام به فروشنده دانش فني -اقتصادي شود
(حاتمی و حاتمی.)1389 ،
در این راستا ،بهمنظور تحقق چشمانداز بخش کشاورزی
کشور در افق  1404هجری شمسی ،یکی از مأموریتهای بخش
کشاورزی ،تقویت و توسعه زیرساختها بهمنظور حداکثر استفاده
از دانش و فناوری ،تجاریسازی و حمایت از تولید و صادرات
محصوالت دانشبنیان است (آذر پور و همکاران.)۱۳۹۲ ،
) Han (2017انتقال و تجاریسازی فناوری را فرآیند
کسب ایده ،دانش مکمل ،توسعه و تولید کاالهای قابلفروش
بیان مینماید.
همچنین Kang et al. (2013) ،تجاریسازی فناوری را
گام حیاتی برای سود بردن از نوآوریهای فناورانه میداند.
) Morris (2011بیان مینماید که در اغلب کشورهاي
درحالتوسعه براي کاهش وابستگي به برنامههای کشورهاي
توسعهیافته و بهمنظور توسعه محصوالت ترا ریخته و انتقال
از آزمايشگاه به بازار و نيز در فقدان دانش فني کافي ،بايد
تالشهای مبتني بر همکاري و تعاوني در پیشگرفته شود
که شامل شراکتهای دولتي -خصوصي ،برنامههای بینالمللی
تأمين مالي شده ،شبکههای منطقهای و توافقهای دوجانبه يا
چندجانبه بين کشورهاست.
همچنین ،عوامل اجتماعي و شبکهسازی نقش مهمي را
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در تجاریسازی فناوري ايفا مینمایند(Markman et al.,
.)2008
از سوی دیگر ،یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی
محققان ،تبدیل اکتشافات و نوآوریهای علمی به کسبوکارهای
موفق است .شرکتهای فعال در زمینه فناوری زیستی برای
موفقیت ،باید توسط سرمایهگذاران و کارآفرینان زیستی حمایت
شوند ،ولی این گروه به سرمایهگذاری در شرکتهایی که در
مراحل اولیه میباشند ،تمایلی ندارند & (Ukropcová
).Šturdík, 2011
) Douthwaite et al. (2001در مطالعهای دو عامل
مهم موفقيت پروژه تجاریسازی آفتکش بيولوژيک را تمايل
اعطاکنندگان به تأمين مالي تحقيق و توسعه که نيازمند تبديل
تحقيقات پايه به يک محصول مفيد بوده و شرکتهای خارجي با
داشتن تخصص کافي بیان نمودند.
) Jalili et al. (2011در پژوهشی عوامل تجاریسازی
یافتههای تحقيقاتي در ايران را عوامل تحقيق محور ،صنعت
محور ،نقش دولت ،ايجاد پارکهای فناوري و مراکز رشد و عوامل
محيطي شناسايي نموده و بيان نمودند که مهمترین عامل در
فرآيند تجاریسازی ،دولت بوده است.
میر غفوری و همکاران ( )1390در مطالعهای ،عوامل مؤثر
بر تجاریسازی ابتکارات و اختراعات را متغيرهاي جمعيت
شناختي ،فردي ،فني ،بازار ،مالي و اداري ـ قانوني بیان نمودند.
گودرزي ( )1391عوامل برونسازمانی مؤثر بر تجاریسازی
را قيمت رقابتي و پايين فناوری توسعه دادهشده در مقايسه
با فناوریهای رقيب ،وجود بازار مناسب براي فناوری ،وجود
قوانين و سیاستهای حمايتي دولت در سرمایهگذاری و توليد
محصوالت با فناوری پيشرفته و وجود شرکت توانمند بخش
خصوصي براي دريافت امتياز فناوری میداند .همچنين عوامل
درونسازمانی مؤثر بر تجاریسازی را مسئولیتپذیری مسئول
و اعضاي تيم توسعهدهنده فناوری ،در دسترس بودن تجهيزات
و امکانات الزم براي توسعه فناوری ،تمرکز بر نيازهاي مشتري و
وجود روحيه خطرپذیری در مديران و کارکنان سازمان میداند.
با توجه به مطالب بیانشده و افزايش تقاضا براي غذا و نقش
کشاورزي در تأمين مواد غذايي و همچنین با توجه به توان
محققان داخلی جهت تجاریسازی محصوالت فناوري زيستي
کشاورزي ،این سؤال که «چه عواملی میتوانند موجب ترویج و
توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی و وارد شدن دانش
و فناوری درزمینه فناوری زیستی به عرصه تولید و بازار در بخش
کشاورزی و توسعه کاربردهای تجاری آن شوند؟» بهعنوان یکی
از دغدغههای اصلی این تحقیق ،موردتوجه قرار میگیرد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش اهداف اختصاصی زیر در جهت دستیابی
به هدف کلی شناسایی و دستهبندی متناسب عوامل مؤثر بر
ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران
از دیدگاه محققان موردتوجه قرار گرفتند:
ـ آشنایی با برخی ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان؛
ـ شناسایی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری
زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه محققان زیستفناوری
کشاورزی؛
عوامل مؤثر بر ترویج و
ـ اولویتبندی متغیرهای هر یک از
ِ
توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران از دیدگاه
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محققان زیستفناوری کشاورزی.
روش پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس ماهيت دادهها از نوع تحقیقات کمی و بر مبناي هدف ،کاربردی است .همچنین ،ازنظر میزان کنترل
متغیرها از نوع غیرآزمایشی میباشد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که شامل بخشهای ویژگیهای فردی و حرفهای پاسخگویان
و نیز عوامل مؤثر بر توسعه و ترویج تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی )شامل  58گویه( میباشد .براي تعيين حجم نمونه از
فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس آن حجم نمونه با سطح خطاي  5درصد  155نفر برآورد گرديد .براي افزايش دقت تحقيق
و تعديل حجم نمونه با ضريب  10درصد احتمال عدم پاسخ به پرسشنامهها بر اساس تحقيقات مشابه پيشين ،حجم نمونه به 170
نفر افزايش يافت .با توجه به پراکنش متفاوت محققان در مؤسسهها و مراکز تحقيقاتي موردمطالعه اين تحقيق (مجموعاً  20مرکز) ،از
روش نمونهگیری طبقهای 1متناسب استفاده گرديد .براي انتخاب نمونهها در هر طبقه نیز از روش نمونهگیری تصادفي ساده استفاده
شد .همچنین براي سنجش قابليت اعتماد و پایایی پرسشنامه ابتدا با استفاده از آزمون مقدماتي ،2پرسشنامهها توسط  30نفر از
محققان مرتبط با موضوع و خارج از نمونه تحقیق تكميل گرديدند .سپس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که در بخش عوامل
مؤثر بر توسعه و ترویج تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی برابر با  0/91میباشد .ﺑﺮاي تجزیهوتحلیل دادهها از ﻓﺮاواﻧﻲ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .همچنین از ﺗﺤﻠیل عاملی اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج عاملها استفاده شد .برای ﭘﺮدازش دادهها از نرمافزار
 SPSSWin16استفاده گردید.
جدول  .1جامعه آماري و حجم نمونه موردنیاز تحقيق به تفکيک مؤسسهها و مراکز تحقيقاتي

مؤسسه /مرکز تحقيقاتي

تعداد محققان فعال درزمینه زیستفناوری کشاورزي ()N

حجم نمونه ()n

مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر

47

30

مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي

3

2

مؤسسه تحقيقات گیاهپزشکی کشور

42

27

پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي

22

14

مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي

7

5

مؤسسه تحقيقات واکسن و سرمسازی رازي

26

17

مؤسسه تحقيقات علوم دامي کشور

17

11

مؤسسه تحقيقات خاک و آب کشور

8

5

مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

18

12

معاونت مؤسسه تحقيقات برنج کشور

9

6

مؤسسه تحقيقات پسته

4

3

مرکز تحقيقات چاي

4

3

مرکز تحقيقات کرم ابريشم

4

3

پژوهشکده تحقيقات گل و گياهان زينتي

3

2

مرکز تحقيقات خرما و میوههای گرمسيري

5

3

مؤسسه تحقيقات مرکبات

10

6

معاونت مؤسسه تحقيقات کشاورزي ديم کشور

15

10

مؤسسه تحقيقات پنبه

7

5

مرکز ملي تحقيقات شوري

5

3

مرکز ترويج و توسعه تکنولوژي هراز

4

3

جمع کل

170

260

1-Stratification Sampling
2- Pilot Test
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یافته ها

آمار توصیفی

بر اساس نتایج حاصل از تحقیق در بخش ویژگیهای فردی پاسخگویان ،متوسط سن پاسخگویان اين پژوهش 45 ،سال است.
 26/5درصد از پاسخگویان ،بين  39-37سال و  1/2درصد از آنان بيش از  59سال داشتند .همچنين جوانترین فرد 29،سال و
مسنترین فرد 62 ،سال داشته است .بر اساس نتایج این پژوهش 25/3 ،درصد از محققان موردمطالعه در اين تحقيق ،زن و 74/7
درصد ،مرد بودند.
همچنین در بخش ویژگیهای حرفهای پاسخگویان ،نتایج حاصل از تحقیق نشان دادند که میانگین سابقه فعالیت تحقیقاتی
پاسخگویان  19سال بوده است .شمار مقاالت علمی -پژوهشی منتشرشده آنان  27عنوان مقاله و سابقه حضور آنان در همایشهای
داخلی و خارجی  22همایش بوده است .نتايج نشان دادند که متوسط سابقه حضور پاسخگويان در کارگاهها و دورههای آموزشي
مرتبط با تجاریسازی  13دوره و کارگاه آموزشي بوده است که در جدول  2ارائهشدهاند.
جدول  .2برخی از ویژگیهای حرفهای پاسخگویان تحقیق
ویژگیهای حرفهای

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سابقه فعالیت تحقیقاتی (سال)

19

4/66

2

30

شمار مقاالت علمی-پژوهشی منتشرشده

27

3

1

136

حضور در همایشهای داخلی و خارجی

22

19

1

58

حضور در کارگاهها و دورههای آموزشي

13

14

1

90

تحلیل عاملی اکتشافی
در این تحقیق بهمنظورشناسایی و دستهبندی متناسب عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی
و نیز کاهش تعداد متغیرهای تحقیق به عوامل کمتر از طریق حذف متغیرهایی با بار عامل کمتر از  0/50پس از چرخش عاملی
به روش واریماکس ،تحليل عاملي اكتشافي انجام گردید .الزم به ذکر است که با توجه به مالک کیسر عاملهای دارای مقدار
ویژه باالتر از یک استخراج شدند .در ارتباط با عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در این
تحقیق ،معنیداری آزمون بارتلت با اطمينان 99درصد و مقدار مناسب شاخص  KMOبرابر با  0/89حاکی از مناسب بودن
گويه ها براي استخراج عاملهاست .پس از چرخش عاملي به روش واريماکس ،متغيرهاي تحقيق در پنج عامل دستهبندی
گرديدند و تنها بارهاي عاملي بزرگتر از  0/50در نتايج ظاهر شدند .همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد ،عامل اول،
بیشترین سهم ( ۱۳/۹۶درصد) و عامل پنجم کمترین سهم ( ۸/۶۷درصد) را در تبیین واريانس کل متغيرها را دارند و درمجموع
این عوامل پنجگانه  ۴۱/۵۳درصد از کل واریانس عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین
نمودند.
جدول  .3عوامل استخراجشده ،مقدار ویژه ،واریانس بعد از چرخش عاملها بهعنوان عوامل مؤثر بر
ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی
عامل

مقدار ویژه

درصد واريانس

درصد تجمعی

2

6/31

۱۰/۵۲

۴۸/۲۴

۱۰/۰۴

۷۵/۴۴

1
3
4
5

8/38
6/14
6/02

5/20

۱۳/۹۶

۱۰/۲۳
۸/۶۷

۹۶/۱۳

۷۱/۳۴
۴2/۵۳

طبق جدول  ،4در عامل اول یعنی عامل زیرساختی ،وجود پارک علم و فناوری ،مراکز رشد ،دفاتر ارتباط با صنعت با بیشترین
بار عاملی برابر با  0/870مهمترین مورد میباشد .در عامل دوم یعنی عامل سیاستگذاری ،تسهیل تعامل تحقیقات و ترویج
کشاورزی جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی بهطور مشترک با بار عاملی  0/847از سایر موارد این عامل مهمتر است .همچنین،
اعطای وام و تسهیالت جهت تأمین سرمایه بنگاههای کوچک و متوسط فعال با باالترین بار عاملی برابر با  0/871در عامل سوم
یعنی عامل اقتصادی ،مهمترین مورد محسوب میشود .در عامل چهارم یعنی عامل ترویجی ـ اطالعرسانی ،افزایش آگاهی عمومی
از ضرورت کاربرد فناوری زیستی در کشاورزی با بار عاملی  0/833از سایر موارد این عامل مهمتر میباشد .درنهایت ،در عامل
پنجم یعنی عامل آموزشی -منابع انسانی ،وجود مروجان ماهر درزمینه فناوری زیستی با بار عاملی  0/870از سایر موارد این عامل
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مهمتر است.
جدول  .4متغیرهای بارشده بر روی هر عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی
عامل

گویه
وجود پارک علم و فناوری ،مراکز رشد ،دفاتر ارتباط با صنعت

0/870

ایجاد دفاتر تخصصی تجاریسازی در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

0/816

جذب سرمایههای غیردولتی در تحقیقات

مشارکت بخش دولتی ،خصوصی و کشاورزان در تصمیمات و تعیین اولویتهای تحقیقاتی
قوانین گمرکی جهت رفع محدودیتهای قانونی برای واردات تجهیزات الزم

0/744

وجود آزمایشگاه تأیید کیفیت و گواهی استاندارد

0/713

گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه درزمینه فناوری زیستی کشاورزی
تسهیل بازاریابی و فروش محصوالت حاصل از فناوری زیستی کشاورزی

0/694

تقاضامحور بودن تحقیقات طبق نیاز بازار یا نیاز سایر بخشهای تحقیقاتی

0/519

تدوین قوانین مناسب جهت حفظ حقوق مالکیت فکری

0/521
0/517

تسهیل تعامل تحقیقات و ترویج کشاورزی جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی بهطور مشترک

0/847

قوانین شفاف جهت تسهیم منافع حاصل از تجاریسازی میان محققان

0/805

مدیریت یکپارچه امور تجاریسازی توسط یک واحد فرا بخشی معین

تسهیل سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری زیستی کشاورزی

0/841
0/771

تسهیل توسعه شرکتهای کوچک و متوسط فعال درزمینه فناوری زیستی کشاورزی

0/727

مشوقهای مادی و معنوی به ایدههای نوآورانه

0/686

گنجاندن تجاریسازی در مأموریت راهبردی بخش تحقیقات کشاورزی و دانشگاه

0/716

حمایت مالی جهت دستیابی به منابع مالی و سرمایه موردنیاز برای توسعه کسبوکارهایی درزمینه فناوری
زیستی

0/662

ترویج فرهنگ کارآفرینی زیستی میان ذینفعان بخش کشاورزی

0/608

اصالح قوانین جهت رفع محدودیت مشارکت بخش خصوصی در تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی

0/561

بهبود کیفیت تحقیقات و اطمینان از تقاضامحور بودن آنها طبق نیاز بازار

0/507

محدودیت واردات محصوالت فناوری زیستی کشاورزی و مشابه تولید داخل

اقتصادی

0/768

0/739

شناسایی ایدههای قابلتبدیل به محصوالت تجاری

سیاستگذاری

0/850
0/813

قوانین مرتبط با استانداردهای ایمنی غذایی جهت سالم بودن محصوالت

زیرساختی

بار عاملی

0/508

اعطای وام و تسهیالت جهت تأمین سرمایه بنگاههای کوچک و متوسط فعال

0/871

بهکارگیری مکانیسمهای تأمین سرمایه

0/848

اصالح ضوابط بیمهای در ارائه تسهیالت به سرمایهگذاران و کارآفرینان

0/861

مشارکت دولت و بخش خصوصی در تأمین مالی و ارائه تسهیالت به تحقیق و توسعه

0/844

معافیت مالیاتی یا کاهش نرخ مالیات برای تشویق سرمایهگذاران و شرکتهای فعال

0/813

توجیه اقتصادی و سودآوری طرح تجاریسازی

0/683

استقالل مالی مراکز تحقیقاتی دولتی

0/839

مشوقهای مالی دولتی به کشاورزان برای کاربرد آزمایشی محصوالت و پذیرش آن

0/796

تشویق بانک و مؤسسات اعتباری به آسانسازی دسترسی تولیدکنندگان محصوالت زیستی به تسهیالت
مالی

0/634

ارزشگذاری مناسب و در توان خریداران برای خرید فناوری زیستی کشاورزی
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افزایش آگاهی عمومی از ضرورت کاربرد فناوری زیستی در کشاورزی

0/833

ایجاد نگرش مثبت در کشاورزان نسبت به محصوالت زیستی جهت کاربرد آنها در مزارع

0/824

تسهیل فرآیند تصمیمگیری کشاورزان توسط مروجان برای پذیرش نهادههای زیستی با افزایش اطالعات

0/778

معرفی محصوالت زیستی به کشاورزان توسط مروجان

0/772

انطباق فناوریهای زیستی کشاورزی با شرایط کشاورزان منطقه توسط مروجان

0/761

ارائه مشاوره مستمر جهت پشتیبانی فنی -اطالعاتی کشاورزان بهمنظور کاربرد صحیح نهاده زیستی

0/719

ارائه مشاوره به کشاورزان توسط مروجان پیرامون ایمنی و بهداشت محصوالت فناوری زیستی کشاورزی

0/714

ارائه اطالعات پیرامون قیمت و هزینه کاربرد نهادههای زیستی کشاورزی و اطالعات مرتبط با بازار به
کشاورزان

0/710

تمرکززدایی خدمات ترویج کشاورزی

0/681

برپایی نمایشگاه تخصصی پیرامون قابلیتهای فناوری زیستی در کشاورزی و منافع حاصل از تجاریسازی
آن

0/575

تقویت شبکه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزی

0/557

شناسایی شرایط و نیاز کشاورزان منطقه توسط مروجان جهت انعکاس آنها به محققان

0/523

سوق دادن پایاننامه و رسالههای دانشجویی به تحقیقات درزمینه تجاریسازی محصوالت فناوری زیستی

0/863

بهکارگیری متخصصان بخش صنعت در بخشهای تحقیقاتی

0/853

دوره آموزشی پیرامون کاربردها و زمینههای توسعه تجاری فناوری زیستی کشاورزی برای کارآفرینان

0/831

گنجاندن مبحث تجاریسازی فناوری در دروس دانشگاهی رشته بیوتکنولوژی

0/816

تبادل نیروی انسانی با کشورهای موفق درزمینه تجاریسازی فناوری زیستی

0/812

برگزاری کارگاه آموزشی درزمینه کارآفرینی زیستی برای محققان بخش کشاورزی

0/809

تعداد کافی محقق خالق و باانگیزه بهمنظور تجاریسازی فناوری زیستی

0/808

سمینار و کارگاه آموزشی برای مدیران بخش کشاورزی پیرامون تجارب و نمونههای موفق سایر کشورها
درزمینه تجاریسازی فناوری زیستی

0/802

برگزاری کارگاه آموزشی درزمینه تجاریسازی فناوری زیستی برای محققان کشاورزی

0/754

وجود سیاستگذاران و مدیرانی با نگرش مثبت به قابلیتهای فناوری زیستی در کشاورزی

0/720

تعداد کافی محقق آموزشدیده و با تخصص فنی الزم ،متناسب با شرایط و نیاز کشور

0/592

آموزشی -منابع انسانی

وجود مروجان ماهر درزمینه فناوری زیستی

0/870

بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی اکتشافی ،مدل عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی
کشاورزی به همراه درصد واریانس مقدار ویژه هر یک در نگاره  1مشاهده میگردد.
نگاره  .1مدل عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی و درصد واریانس مقدار ویژه هر عامل
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور شناسایی و دستهبندی متناسب عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی در ایران
از دیدگاه محققان مراکز تحقیقاتی ملی انجام شد و مهمترین متغیرهای عوامل پنجگانه شناسایی شدند .درمجموع این عوامل  ۴2/۵۳درصد
از کل واریانس عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی را تبیین نمودند.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی ،بیانگر آن است که عامل نخست،
عامل زیرساختی نام دارد که وجود پارک علم و فناوری ،مراکز رشد و دفاتر ارتباط با صنعت مهمترین متغیر این عامل میباشد .وجود
چنین نهادهایی بستر نهادی مناسبی را جهت توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی از طریق تسهیل همکاری محققان و تبادل
ایدهها فراهم نموده و موجب ايجاد ساختارهاي موردنیاز براي شناسايي ایدههای قابلتبدیل به محصوالت تجاري و تسريع در کاربردي
نمودن تحقيقات در زمينه فناوري زيستي کشاورزي میگردد که این یافته توسط نتایج تحقیقات سایر محققان مانند )،Obiora (2013
) Jalili et al. (2011و ) Visalakshi (2009مورد تأیید قرار گرفت .همچنین ،با توجه به یافتههای حاصل از تحقیق ،عامل دوم
سیاستگذاری نام گرفت که تسهیل تعامل بخش تحقیق و ترویج کشاورزی جهت تعیین اولویتهای تحقیقاتی بهطور مشترک مهمترین
متغیر آن میباشد .برنامههای ترويج بايد بر نيازسنجي و سازگاري فناوري تأکيد نمايد؛ بنابراین ،جهت اطمینان از انطباق تحقیقات با نیازها
و شرایط کشاورزان و منطقه موردنظر ،تعامل پویای بخشهای تحقیقات ،ترویج و آموزش کشاورزی ضروری میباشد .این امر ،موجب بهبود
کيفيت تحقيقات در زمينه فناوري زيستي در بخش کشاورزي و تناسب با نيازهاي بخش میگردد .این یافته با نتایج تحقیقات سایر محققان
مانند سلیمان پور ( Ukropcova & Sturdík (2011) ،)1389و ( Visalakshi )2009همخوانی دارد.
نتایج تحقیق حاضر نشان دادند که سومین عامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی ،عامل اقتصادی است
که اعطای وام و تسهیالت جهت تأمین سرمایه بنگاههای کوچک و متوسط فعال مهمترین متغیر آن میباشد .بیشک ،دستیابی به اعتبارات،
منابع مالی و سرمایه موردنیاز جهت توسعه کسبوکارهایی درزمینه فناوری زیستی کشاورزی موجب تسهیل فرآیند تجاریسازی و تسریع
ورود به بازار خواهد شد .فراهم بودن سرمايه در تحقيقات فناوري زيستي کشاورزي موجب پیدایش کارآفريني زيستي میگردد .این یافته
توسط یافتههای تحقیقات سایر محققان مانند میر غفوری و همکاران (Hussain et al. ،Douthwaite et al. (2001) ،)1390
) Uecke (2012) ،(2011و ) Maattanen (2012مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین ،بر اساس یافتههای این تحقیق ،عامل چهارم مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی ،عامل ترویجی-
اطالعرسانی بوده است که افزایش آگاهی عمومی از ضرورت کاربرد فناوری زیستی در کشاورزی بهعنوان مهمترین متغیر آن در اولویت قرار
دارد .بهبیاندیگر ،استفاده از روشهای آموزشي ترويج در سطوح مختلف جامعه ،ضمن معرفی محصوالت حاصل از فناوری زیستی در قالب
نهادههای کشاورزي به کشاورزان و نیز افزایش آگاهی عمومی پیرامون اهمیت کاربرد فناوری زیستی در بخش کشاورزی ،میتواند موجب
افزایش آگاهی ذینفعان بخش کشاورزی شده و درنتیجه گرایش به کاربرد آن نیز افزایش یابد .این یافته با نتایج تحقیقات سایر محققان
مانند سلیمان پور ( Indarti & Wahid (2014) ،)1389و ) Visalakshi (2009همخوانی دارد.
درنهایت ،با توجه به یافتههای حاصل از تحقیق ،پنجمین عامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاریسازی فناوری زیستی کشاورزی ،عامل
آموزشی -منابع انسانی شناخته شد و وجود مروجان ماهر درزمینه فناوری زیستی مهمترین متغیر این عامل است؛ زیرا خدمات ترویج
کشاورزی مهمترین منبع اطالعات کشاورزان بوده و بر رفتار آنان در پذیرش تأثیر میگذارد .کمبود افراد ماهر و فقدان دانش مربوط به
فرآيند تجاریسازی منجر به تغييرات نامطلوب و هزینههای بیشازحد میگردد .درحالیکه وجود مروجان ماهر در زمينه فناوري زيستي از
طريق ارائه آموزشهای فني و توجيهي میتواند کمبودهاي مهارتي در اين حوزه را کاهش دهد .این یافته توسط یافتههای تحقیق سلیمان
پور ( )1389مورد تأیید قرار گرفت .جدول  5خالصهای از تحقیقات انجامشده پیرامون موضوع را ارائه مینماید.
جدول  .5عوامل مؤثر بر ترويج و توسعه تجاریسازی فناوري زيستي کشاورزي با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بر اساس مباني نظري تحقيق
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پیشنهادها
ـ بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،عامل سیاستگذاری و
متغیر تسهیل تعامل تحقیقات و ترویج کشاورزی جهت تعیین
اولویتهای تحقیقاتی بهطور مشترک ،در تجاریسازی فناوری
زیستی کشاورزی اثرگذار است ،مشارکت دولت و بخش
خصوصي و کشاورزان در تعيين اولویتهای تحقيقاتي بهمنظور
بهبود کيفيت تحقيقات و اطمينان از تقاضامدار بودن آنها
بر اساس نياز از طريق توانمندسازي سازمانهای کشاورزی و
سازمانهای غيردولتي ازجمله اقداماتي است که بايد موردتوجه
قرار گيرد.
ـ از آنجاکه بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،عامل اقتصادی
و متغیر اعطای وام و تسهیالت به بنگاهها در تجاریسازی
فناوری زیستی کشاورزی اثرگذار است ،پیشنهاد میگردد
که به سیاستهای حمایتی جهت تسهیل توسعه شرکتهای
کوچک و متوسط مانند اعطای گرنت توجه بيشتري گردد و
نیز جهت دستیابی به اعتبارات ،منابع مالی و سرمایه موردنیاز
برای توسعه کسبوکارهایی درزمینه فناوری زیستی کشاورزی
بهمنظور تسهیل فرآیند تجاریسازی آن ،حمایتهای مالی در
قالب صندوقهای اعتباری تخصصی افزایش یابد .همچنین،
بانکها و مؤسسههاي اعتباري براي آسانسازی دسترسي
توليدکنندگان محصوالت زيستي کشاورزي به تسهيالت مالي
بايد از سازوکارهايي مانند تضمين فروش و وام بلندمدت
استفاده نمايند.
ـ با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،عامل ترویجی-
اطالعرسانی و متغیر افزایش آگاهی عمومی از ضرورت کاربرد
فناوری زیستی در کشاورزی در تجاریسازی فناوری زیستی
کشاورزی اثرگذار است؛ بنابراین پیشنهاد میگردد که برنامه
ریزان به سازوکارهایی مانند برپایی نمایشگاههای تخصصی
پیرامون قابلیتهای فناوری زیستی در بخش کشاورزی و
منافع حاصل از تجاریسازی آن برای کارشناسان و محققان
بخش کشاورزی ،سرمایهگذاران ،کارآفرینان ،کشاورزان؛ معرفی
محصوالت حاصل از فناوری زیستی به عموم از طریق انتشار
مواد چاپی ،پوستر ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،رسانههای
جمعی و شبکه اطالعرسانی وزارت جهاد کشاورزي؛ ارائه
اطالعات پيرامون قيمت و هزينه بهکارگیری محصوالت زيستي
و اطالعات مرتبط با بازار به کشاورزان از طريق روشها و ابزار
متنوع ترويجي از قبيل کانونهای يادگيري ،سایتهای الگويي
و هفته انتقالیافتهها که موجب افزايش آگاهي ذينفعان بخش
کشاورزي و نيز عموم مردم پيرامون فناوري زيستي و محصوالت
آن میشود ،توجه نموده تا ضمن معرفی این فناوری ،گرایش به
کاربرد محصوالت حاصل از آن نیز افزایش یابد.
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