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چکیده
تجاریسازی تحقیقات و دانش تولیدی ،فعالیتی اجتنابناپذیر در راستای جبران هزینههای تحقیق و توسعه مراکز تحقیقاتی
دولتی و خصوصی کشور به شمار میآید که میتواند عالوه بر فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری در فناوریهای بهتر و پیشرفتهتر
برای محققان و مؤسسات عرضهکننده دانش ،به توسعهیافتگی کشور و رقابتپذیر شدن آن در کلیه صنایع بهویژه صنایع پیشرفته
کمک شایانی نماید .پژوهش حاضر باهدف شناسایی موانع پیشروی تجاریسازی تحقیقات در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی انجام گرفت .در این پژوهش از روش تحقیق نظریه بنیادی استفاده شد که در آن گرد-آوری اطالعات موردنیاز با
استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامهای باز با نمونهای  25نفری از اعضای هیئتعلمی سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی و مراکز و مؤسسات تابعه که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند ،صورت گرفت.
با کدگذاری باز محتوای متن مصاحبهها تعداد  75گزاره مفهومی در ارتباط با موانع پیشروی تجاریسازی تحقیقات در سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی استخراج شد .مفاهیم طی سلسلهمراتب کدگذاری در نظریه مبنایی در قالب  14مقوله و
چهار دسته شامل موانع اساسی و راهبردی ،موانع تشکیالتی و ساختاری ،موانع انسانی و موانع بازار گروهبندی شدند که هر یک
جنبهای از موضوع موردبررسی را بیان میکنند..
واژههای کلیدی :تجاریسازی ،تحقیقات کشاورزی ،سازمان تات.
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مقدمه
بررسي نقش و كاركرد تحقیقات در توسعه اقتصادي
جوامع مختلف ،نشاندهنده بروز تحوالت شگرفي است
كه جهان را با فاز جديدي از توسعه تحت عنوان اقتصاد
مبتني بر دانش روبرو ساخته است (امين مظفري و
شمسي1390،؛ انصاری و سنجابی .)1392،اقتصاد امروز
جهان از وابستگی به منابع زیرزمینی و صنایع صنعتی
فاصله گرفته و اقتصاد دانشمحور را بهعنوان راهبردي
اساسی براي رشد و توسعه اقتصادي انتخاب کرده است
(سپهوند و همکاران .)1393 ،امروزه پایداری رقابت ،به
معنای سرمایهگذاری معنادار در تحقیق و توسعه و توانایی
آوردن نتایج تحقیق و توسعه به محل بازار 1است.
درواقع برای تقویت عملکرد اقتصادی ،تمرکز استراتژی
سیاستمداران بر برنامههای نوآوری ،توسعه فناوری و
تجاریسازی قرار دارد ( .)Govindaraju, 2010اهمیت
این دیدگاه بهقدری است که بسیاري از کشورها به نقش
آن در توسعه پی بردهاند و آن را در رأس برنامهها و
سیاستهاي علمی خود قرار دادهاند .دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی این کشورها ،تجاريسازي تحقیقات و کسب
درآمد از فعالیتهای تحقیقی را جزء اولویتهاي خود قرار
دادهاند تا هم نقشی را در رشد و پیشرفت کشور ایفا کنند
و هم بودجه موردنیاز را براي ادامه و گسترش تحقیقات
فراهم کنند.
یکی از مهمترین مکانیسمهایی که از طریق آن
دانشگاهها و مراکز پژوهشی در رشد اقتصادی دخالت
میکنند ،تبدیل اختراعات علمی به نوآوری از طریق ثبت
اختراع و اخذ گواهی نتایج پژوهش است (Wu et al.,
.)2015
تجاریسازی تحقیقات و دانش تولیدی ،فعالیتی
اجتنابناپذیر در راستای جبران هزینههای تحقیق و توسعه
مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی کشور به شمار میآید
که میتواند عالوه بر فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری در
فناوریهای بهتر و پیشرفتهتر برای محققان و مؤسسات
عرضهکننده دانش ،به توسعهیافتگی کشور و رقابتپذیر
شدن آن در کلیه صنایع بهویژه صنایع پیشرفته کمک
شایانی نماید (یداللهی و کالتهایی .)1391،این فرایند
تالشی در جهت کسب سود از نوآوری ،از طریق تبدیل
فناوریهای جدید به محصوالت ،فرایندها و خدمات جدید
و فروش آنها در محیط بازار به شمار میرود و شامل
کليه فعاليتهايي چون خلق ايده تا طراحي نمونه اوليه
و آزمايش آن ،توليد ،بازاريابي و فروش محصول نهايي
است (گودرزی و همکاران1392،؛ .)Farmani, 2013
تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی دارای اهمیت و جایگاه
ویژه در نظامهای علمی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی است
و نقش بیبدیلی را در توسعه نظام ملی نوآوري کشورها و
افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بازي میکند (رضایی
و همکاران1394،؛ طالقانی و همکاران1393 ،؛ Ismail
.)et al.,2015

تأثیر دستیابی به فناوري و استفاده مؤثر از آن ،بهعنوان
یکی از عوامل مهم در افزایش تولید ناخالص داخلی و
بهرهوري اقتصادي و صنعتی کشورها به اثبات رسیده
است (رضایی و همکاران ،)1394 ،ازاینرو تجاریسازی
نوآوریهایی که ثبت اختراعشده ،گام مهمی در بهبود
عملکرد سازمانی به شمار میآید (Lin & Wang,
) 2015و توجه بسیاري از مدیران فعال در عرصه
سیاستگذاری علم و فناوري را در کشورهاي مختلف
به خود جلب نموده است چراکه اهمیت سرمایهگذاری
بخش خصوصی بهعنوان یک عامل مهم در تجاریسازی
فناوریها و ارتباط این عامل با تجاریسازی تحقیقات
یا اهمیت تجاریسازی دانش در کارآفرینی و اقتصاد در
مطالعات متعددی بررسی گردیده است (رضوی و همکاران،
1392؛ زارع و حجازی1390 ،؛ Samila& Sorenson,
2010؛Farmani, 2013؛ .(Hsini & jong, 2014
قرار نداشتن تجاریسازی نتایج تحقیقات در مأموریت
مراکز پژوهشی و جدی نگرفتن تأثیر تجاریسازی
تحقیقات از طرف دولت ،صنعت و سرمایهگذاران از
محدودیتها و موانع سرمایهگذاری پیش روی تحقیقات
است ) (Farmani, 2013و فقدان يكپارچگي بين
اجزاي فرآيندهاي تجاريسازي و عدم هماهنگي شيوه
تجاریسازی با راهكارهاي سازمانهاي پژوهش و فناوري،
اين مسئله را با دشواريهاي مضاعفي همراه ساخته است
(محمدی و سالک نادری .)1394،این در حالی است که
قابلفروش شدن اختراعات مبتنی بر تحقیقات کشاورزی
زمان بیشتری به خود اختصاص میدهد (Yaakub et
.)al., 2011
اگرچه موانع تجاریسازی در مطالعات متعددی
موردبررسی قرارگرفته (محمود پور و همکاران1392،؛
Boehlje, 2004؛Noor et al., 2016 Natsheh et
 )al., 2015اما موانع پیش روی تجاریسازی در سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی بهطور نظاممند
موردبررسی قرار نگرفته است ،لذا پژوهش حاضر سعی
دارد موانع پیش روی تحقیقات در این سازمان را بهمنظور
تسهیل روند تجاریسازی فناوریهای تولیدشده شناسایی
نماید.
درصورتیکه پایداری افزایش درآمد سرانه ،تغییرات
اجتماعی مطلوب و بهبود عملکرد و قابلیت افراد را به
دنبال داشته باشد ،میتوان گفت توسعه اقتصادی وجود
دارد .اگرچه افزایش درآمد سرانه باید قبل از توسعه اتفاق
افتاده باشد ) .(Yusuf, 2014ازآنجاییکه استراتژیهای
رشد در توسعه اقتصادی اساساً بر صنعتی سازی سریع
متمرکز میشوند و بر مناطق شهری تمرکز پیدا میکنند،
مناطق روستایی و کشاورزی مورد غفلت قرار میگیرند
) (Omorogiuwa et al., 2014درحالیکه که بر
2
اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
( )2002کشاورزی تکیهگاه اصلی اقتصاد کشورهای کمتر
توسعهیافته است و پیشرفت معنیدار در ارتقاء رشد
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اقتصادی ،کاهش فقر و افزایش امنیت غذایی ،بدون توجه
کامل به ظرفیت بالقوه تولید کشاورزی و ارتباط آن به
توسعه کلی اقتصاد قابل حصول نیست .لذا بهبود کارایی
در بخش کشاورزی در کشورهای درحالتوسعه گام اساسی
برای رسیدن به اهداف توسعه است & (Cervantes
) .Dewbre, 2010تجارب کشورهایی که تحول را با
موفقیت پشت سر گذاشتهاند نیز نشان میدهد که بهمنظور
حصول به توسعه اقتصادی ،کشاورزی باید گسترش یابد
) (Diao, 2010و کشورهایی که ازنظر منابع طبیعی غنی
هستند ،باید برای پیشرفت اقتصادشان ،بر توسعه بخش
کشاورزی بهعنوان یک حرکت استراتژیک (راهبردی)
متمرکز شوند ).(Omorogiuwa et al., 2014
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه محصوالت
کشاورزی به نسبت کشاورز افزایشیافته که نشانگر
کارایی کاربرد فناوریهای نوین و اهمیت تحقیق و توسعه
در زمینه کشاورزی میباشد .با توجه به اهمیت افزایش
تولیدات کشاورزی ،تحقیق و توسعه بهعنوان مهمترین
زیرساخت برای رشد تولید بهحساب میآید .بااینحال
تبدیل نتایج پژوهشی بهصورت کاربردی ،دشوار و پیچیده
و مستلزم وجود عوامل متعددي از قبیل چارچوب
فکري قدرتمند ،خالقیت ،مهارت ،آگاهی و پشتکار
زیاد در سطح سازمانی است(Hajirostamlo et al.,
) .2015سرمایهگذاری در تحقیقات کشاورزی ،موجب
افزایش پایداری در بهرهوری کشاورزی و کل عوامل تولید
کشاورزي میگردد)(Cervantes & Dewbre, 2010
اما آنچه مسلم است ،سرمایهگذاریهای انجامشده بر روي
فعالیتهای تحقیق و توسعه کشاورزي در کشور اندك است
(پویا و اخروى .)1388 ،مشکالت مالی مراکز پژوهشی و
پژوهشگران از مهمترین موانع و چالشهای تولید علم به
شمار میآید .مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی و
وابستگی دانشگاهها به بودجه صرفاً دولتی منجر به ایجاد
محدودیتهای مالی شده و انحصاری بودن تحقیقات
دولتی ،عم ً
ال زمینه رقابت علمی ،تحرک و پویایی و
نیز تقاضامحور بودن آن را کمرنگ میکند (کریمیان و
همکاران.)1390 ،
نگاهي به تاريخچه مراکز پژوهشی نشاندهنده اين
موضوع است كه این مراکز همچون ساير بخشهای جامعه
همراه با روند تغييرات در جوامع بشري ،دگرگونیهایی در
نقش و كاركردهاي خود داشته و در تالش بودهاند خود
را با الزامات نقشهاي جديد سازگار كنند (محمود پور و
همکاران )1391،و در این راستا بهجای تمرکز بر تحقیقات
صرفاً تئوری بهطور روزافزونی عالقهمند به میانبر زدن به
دنیای علم و فناوری به یک روش کارآفرینانه ،از طریق
تجاریسازی فناوریهای برخاسته از تحقیقاتشان هستند
( .)Yaakub et al., 2011اين فرآيند مستلزم همکاري و
تعامل مؤثر دانشگاهها ،سازمانهاي تحقيقاتي ،شرکتهاي
صنعتي ،سازمانهای مالي و سرمايهگذاري ،کارآفرينان و
محققين ميباشد (امامی و رادفر .)1394،ورود مؤسسات
تحقیقاتی به عرصه تجارت و بازاریابی محصوالت خود و
توجه به نیازمندیهاي بازار و معیارهاي مشتریان ،منجر

به پیدایش فرصتها و پیامدهاي مثبتی است که در
کمترین سطح بهرهوري کمک به خودگردانی مؤسسات
و در باالترین سطح ،انتظار افزایش استانداردهاي زندگی،
کیفیت زندگی ،تولید ثروت و رشد اقتصادي را در پی
خواهد داشت (مقیمی و همکاران.)1389 ،
تجاریسازی تحقیقات فرایندی است که دانش
تولیدشده در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را به محصوالتی
که میتوانند در فروشگاهها و فرایند صنعتی ذخیره
شوند ،تبدیل میکند ) .(Farmani, 2013این فرایند
تالشی در جهت کسب سود از نوآوری ،از طریق تبدیل
فناوریهای جدید به محصوالت ،فرایندها و خدمات جدید
و فروش آنها در محیط بازار به شمار میرود (گودرزی
و همکاران )1392،و ازجمله مراحل بسیار مشکل فرایند
توسعه فناوری است و بسیاری از سازمانهای تحقیقاتی در
اجرای آن با دشواری مواجه هستند (یداللهی و کالتهایی،
.)1391
آنچه مشخص است؛ بسیاری از سازمانهای تحقیقات
کشاورزی و انتقال فناوری دولتی و غیرانتفاعی ،برای
تجاریسازی سازماندهی نشدهاند و تجاریسازی
فناوریهای نوین ،فرایندی چالشبرانگیز است(Hellman
) .& Hoed, 2007بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم
مدیریتی ،عدم وجود ارتباطات و شبکههایی میان سرمایه
گذاران ،فعاالن صنعت و مراکز پژوهشی ،قوانین ضعیف
حفاظت از داراییهای فکری در سطح ملی ،وابسته بودن
مراکز پژوهشی به بودجههای دولتی ،عدم شناخت از
نیازها و اولویتهای بخش کسبوکار ،عدم احساس نیاز
(عدم انگیزه) مراکز پژوهشی به تجاریسازی ،منابع ناکافی
اختصاص دادهشده به انتقال فناوری ،فقدان آگاهی فعاالن
صنعت از فناوریهای تولیدشده در مراکز پژوهشی ،رقابتي
نبودن محيط دانشگاه ،نگرش منفي به تفكر بنگاهي در
دانشگاه ،ناكارآمدي قوانين و مقررات ،ضعف نظام آموزشي
دانشگاه ،بیاعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت ،مشكالت
مالي ،نبودن نيروي انساني ماهر و خبره ،آشنا نبودن
با محيط واقعي و نبودن سند راهبرد پژوهشي برخی
چالشهای پیش روی تجاریسازی تحقیقات در کشور
هستند (پور عزت و همکاران1389،؛ حسنقلی پور و
همکاران.)1390،
پرندی و همکاران ( )1393در پژوهش خود تحت
عنوان «موانع تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی در
رشتههای علوم پایه دانشگاههای تهران» با استفاده از مدل
یابی معادالت ساختاری تأثیر ساختار دانشگاهها ،توسعه
اقتصادی صنعتی کشور ،ساختار اجتماعی فرهنگی کشور
و ساختار سیاسی حقوقی کشور بر میزان تجاریسازی را
تأیید نمودند.
نتایج تحقیق ) Ansari et al. (2016با عنوان
موانع و راهحلهای تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی در
دانشگاههای کشاورزی ایران نشان داد ،مهمترین موانع
تجاریسازی تحقیقات کشاورزی عبارتاند از دیدگاههای
نامناسب و سیاستگذاری ،موانع سرمایهگذاری مالی ،عدم
اعتماد و ارتباطات ضعیف.
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) Noor et al. (2016در تحقیقی با عنوان
«تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی در پاکستان ،مسائل
و چالشها» موانع شناساییشده پیش روی اقدامات
تجاریسازی در آموزش عالی پاکستان را شامل برآورده
نشدن نیازهای مشتریان توسط تحقیقات و محصوالت
فناورانه ،مشکالت موجود در زمینه حقوق ،قوانین و مقررات
مالکیت فکری ،فقدان اداره باکیفیت در حوزه تجاریسازی،
فقدان ارتباط و تعامل با بازارهای محلی و جهانی ،اعتبارات
ناکافی برای سرمایهگذاری فناوری ،هماهنگی ضعیف بین
صنایع بزرگ و مؤسسات آموزش عالی و آموزش ناکافی
محققان در زمینه تجاریسازی شناسایی کرده اند.
) Nasiri Koopaei et al. (2014در پژوهشی
با عنوان «تجاریسازی دانش زیست دارویی در ایران،
چالشها و راهحلها» دالیل اصلی وضعیت موجود
تجاریسازی را سیاستگذاری ،قانونگذاری و توسعه
مدیریت ،سرمایهگذاری و مشارکت اعتباری ،بهبود
قابلیتهای تحقیق ،توسعه منابع انسانی ،تشویق کارآفرینی،
ظرفیت تولید صنعتی ،ارتقاء ارزشها و فرهنگ اجتماعی و
گسترش روابط معرفی کردند.
( Govindaraju (2010در تحقیقی با عنوان
«چالشهای تجاریسازی تحقیق و توسعه برای کشورهای
درحالتوسعه ،مطالعه موردی مالزی» عوامل حیاتی
محدودکننده موفقیت تجاریسازی را شامل منابع اعتباری
تجاریسازی ،دولتی بودن ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،نظام
بهتر ساختار درونی و مدیریت مالکیت فکری و حمایتهای
مؤثر نهادی میداند؛ وی چالشهای تجاریسازی برای
کشورهای درحالتوسعه (با تأکید بر مالزی) را شامل توانایی
تأمین اعتبار ،همکاری ،هماهنگی و ارتباط بین صنعت -
تحقیقات  -دولت ،ساختار درونی مراکز تحقیقاتی ،ترتیبات
نهادی بیرونی و سایر مکانیسمها ازجمله ناکارآمدی
معافیتهای مالیاتی در ارتقاء سرمایههای ریسکپذیر،
تالشهای تحقیق و توسعه ،رویههای سخت در تخصیص
اعتبارات و پژوهانهها ،فقدان حمایت فنی توسط مراکز
رشد شناسایی میکند.
بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نشان میدهد
تحقیقات پراکندهای در زمینه موانع تجاریسازی تحقیقات
کشاورزی صورت گرفته است .لذا با توجه به ماهیت ویژه
تحقیقات کشاورزی و تجاریسازی آنها از یکسوء و
ساختار ویژه تحقیقات در سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ایران از سوی دیگر ،لزوم انجام یک
تحقیق اکتشافی در زمینه موانع تجاریسازی تحقیقات
در این سازمان احساس میشد .ازاینرو تحقیق حاضر با
رویکرد کیفی و اکتشافی انجام گردید.
اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق شناسایی موانع تجاریسازی
یافتههای تحقیقاتی در سازمان تات بود .اهداف اختصاصی
این تحقیق شامل موارد زیر میباشد:
ـ بررسی دیدگاه محققان و اعضای هیئتعلمی سازمان

14

فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال یازدهم  /شماره  / 3پاییز  / 97پیاپی 43

تات در خصوص موانع تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
کشاورزی و منابع طبیعی سازمان و مراکز تابعه؛
ـ دستهبندی موانع شناساییشده در خصوص
تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی در سازمان تات؛
ـ مدلسازی موانع تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
در سازمان تات.
روش پژوهش
پژوهش حاضر جزء مطالعات کیفی است که با
رویکردی اکتشافی و با استفاده از روش نظریه مبنایی
در مراکز و مؤسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی انجامگرفته
است .نظریه مبنایی شکلی از طرحهای تحقیقات کیفی
است و مجموعهای از شیوهها براي توسعه دادن نظریهای
استقرايي در مورد يك پديده است (ایمان و محمدیان،
 )1387مطالعاتی که نظریه مبنایی را بکار میگیرند ،اساساً
گامی بهسوی تفکر مفهومی و ساخت نظریه بهجای آزمون
تجربی نظریه است ) .(khan, 2014نمونهگیری در این
روش بهطورمعمول از نوع نمونهگیری هدفمند میباشد
که در آن شرکتکنندههای خاص بهصورت آگاهانه توسط
پژوهشگر انتخاب میشوند (جاللی .)1391 ،جامعه آماری
پژوهش شامل محققان و اعضای هیئتعلمی صاحبنظر در
مراکز و مؤسسات تابعه سازمان تات بودند .روش نمونهگیری
از نوع روش نمونهگیری گلوله برفی 3بود که با استفاده از
شاخص اشباع نظری 25 4نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبه انفرادی عمیق
نیمه ساختاریافته 5و پرسشنامه باز صورت گرفت و تحلیل
دادههای جمعآوریشده در قالب کدگذاریهای متداول
نظریه مبنایی انجام گرفت.
یافتهها
برای رسیدن به هدف موردنظر در این پژوهش؛
کدگذاری اطالعات جمعآوریشده در سه مرحله کدگذاری
باز ،انتخابی و محوری انجام گرفت .در مرحله اول از
کدگذاری باز ،با شکستن دادهها و نشانهگذاری آنها تعداد
 159گزاره مفهومی و در مرحله دوم کدگذاری محوری
تعداد  84مفهوم از مصاحبه با محققان سازمان تات و
مراکز مؤسسات تابعه استخراج گردید .سپس این مفاهیم
در مرحله کدگذاری محوری ،در قالب  14مقوله عمده
طبقهبندی شدند .این مقوالت عمده ازلحاظ انتزاعی بودن
در سطح باالتری نسبت به مفاهیم مرحله قبل قرار داشتند.
ساختار یکپارچه یافتهها با توجه به قرابت مفهومی در مرحله
کدگذاری انتخابی در  4گروه که بهطور انتزاعیتری هر
دسته از موانع پیش روی تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
را تحلیل میکند به شرح زیر گروهبندی شد :موانع اساسی
3- Snow Ball
4 -Theoretical Saturation
5- Semi-structured In-depth Individual Interview
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و راهبردی ( 2مقوله) ،موانع تشکیالتی و ساختاری ( 9مقوله) ،موانع انسانی ( 2مقوله) و موانع بازار ( 1مقوله) (نگاره .)1
نگاره  .1نتایج فرایند کدگذاری

موانع اساسی و راهبردی ( 2مقوله)
مشکالت اجرایی در سازمانها ،معموالً ریشه در مشکالت اساسی کشور دارند .این موضوعی است که در ارتباط با مشکالت
تجاریسازی توسط محققان سازمان تات در دو مقوله فرعی مورد اشاره قرارگرفته است.
ـ ناکارآمدی قوانین و دستورالعملها در زمینه حفظ مالکیت فکری و منافع محققان در کشور و تات
مشکالت مطرحشده در این مقوله ناشی از ضعف موجود در قوانین و دستورالعملهای مرتبط با تجاریسازی تحقیقات در
داخل سازمان تات و کشور میباشد .قانون ممانعت تصدی دو شغل توسط محققان ،سوگیری قوانین حمایتی و تشویقی در خصوص
تجاریسازی یافتههای پژوهشی به اعضای هیئتعلمی در مقایسه با محققان غیر عضو هیئتعلمی و سوگیری قوانین و دستورالعملهای
تجاریسازی در سازمان تات در راستای حمایت از سازمان تات و نه محقق تولیدکننده فناوری از موانع موردتوجه در این مقوله
میباشد؛ که از مفاهیمی چون فقدان ساختار الزم برای حفظ مالکیت فکری محقق و سازمان در کشور ،عدم اجراي كامل قانون
حمايت از شركتهاي دانشبنيان و ديگر ضوابط مربوط در كشور و وجود برخی خالءهای قانونی تسهیلکننده درروند تجاریسازی
نیز تأثیر میپذیرد.
ـ مشکالت اساسی و ریشهای تجاریسازی تحقیقات در کشور
این دسته از موانع از سالم نبودن نظام اقتصادی کشور و سیاستهای بینالمللی مؤثر بر تجاریسازی یافتههای پژوهشی تأثیر
میپذیرد ،ناکافی بودن قوانین نظام اعتباری کشور برای حمایت از تجاریسازی فناوریها و فقدان دستورالعملهای مدون و مشخص
در خصوص ارزشگذاری فناوریهای تجاری شده مفاهیم مطرح در این مقوله میباشد.
موانع تشکیالتی و ساختاری ( 9مقوله)
موانع اساسی مطرحشده در باال بهطور مستقیم تشکیالت و ساختار پیگیریکننده تجاریسازی در سازمان تات را تحت تأثیر قرار
میدهند که این موضوع جنبههایی از موانع تجاریسازی تحقیقات در داخل سازمان را تحلیل میکند؛
ـ تشکیالت و قوانین ناکارآمد و غیرهمسو با تجاریسازی تحقیقات در سازمان تات و وزارت جهاد کشاورزی
بسیاری از موانع تجاریسازی نتایج تحقیقاتی ناشی تشکیالت و قوانین ناکارآمد و غیرهمسو با تجاریسازی تحقیقات هستند.
ضعیف بودن تشکیالت و توان کارشناسی برای پیگیری تجاریسازی یافتههای پژوهشی ،ضعف در شناسایی بازارهای مصرف فناوریهای
تولیدشده ،پراکندگی و عدم هماهنگی نیروی انسانی و تجهیزات و عدم تسلط واحدهای غیر پژوهشی به مبانی تجاریسازی و نتیجتاً
عدم همراهی پروژههای تجاریسازی توسط آنان در این گروه قرار دارند.
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ـ ضعف امکانات و منابع مالی پیش روی تجاریسازی
تحقیقات در سازمان تات
این دسته از موانع ناشی از محدودیتهای مالی و امکانات
سازمان در حمایت از انجام پروژههای تحقیقاتی کاربردی قابل
تجاریسازی است که شامل ضعف امکانات مراکز و مؤسسات
برای حمایت و پرورش فکرهای خالقانه محققان و اعضای
هیئتعلمی و نیز تبدیل فکرهای خالقانه و یافتههای پژوهشی
به محصوالت قابلارائه در بازار و بازار رسانی نتایج پژوهشهای
تحقیقاتی است که از دیگر مشکالت پیش روی تجاریسازی در
سازمان تات به شمار میآید.
ـ فقدان بخش علمی و تخصصی در زمینه تجاریسازی
تحقیقات ،بازاریابی و ماهر در زمینه فنون مذاکره
مشکالت طبقهبندیشده در این گروه بیشتر ناشی از عدم
آشنایی با فنون مذاکره و بازاریابی فناوریهای تولیدشده هستند
و مفاهیم طبقهبندیشده در این مقوله اشاره به این مسئلهدارند
که بخش تخصصی ماهر در زمینه بازاریابی و فنون مذاکره برای
پیگیری و پیشرانی فرایند تجاریسازی در سازمان تات و مراکز
و مؤسسات تابعه فعال نمیباشد تا بتواند فرایند تجاریسازی
در سازمان تات را هدایت نماید .عدم آشنایی سازمان تات با
راهبردها و مسیرهای مختلف تجاریسازی برای پیگیری در
یافتههای پژوهشی مختلف به شکل مناسب و ضعف اطالعات از
روند تجاریسازی و قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری توسط
واحدهای غیر پژوهشی سازمان تات و همچنین فقدان نیروهای
اختصاصی و متخصص در زمینه بازاریابی فناوریهای تولیدشده
در سازمان از مشکالت طبقهبندیشده ذیل این مقوله هستند.
ـ ضعف ارتباط تات با مجامع علمی ،صنفی و صنایع
مرتبط
تجاریسازی فناوریهای تولیدشده توسط فعالیتهای
تحقیقاتی مستلزم ایجاد ارتباط مناسب و نظاممند با صنایع و
مجامع علمی و صنفی است .فقدان ارتباط مناسب مراکز تات با
مجامع علمی و صنفی و پارکهای علم و فنآوری و مراکز رشد و
اطالعرسانی نامناسب نتایج تحقیقاتی به سرمایهگذاران مشکالت
مطرحشده در این مقوله هستند که بهعنوان مانعی اساسی در
مقابل تجاریسازی فناوریهای تولیدشده عمل میکند.
ـ چرخه تشکیالتی تجاریسازی
تشکیالت و قوانین ناکارآمد و غیرهمسو با تجاریسازی
تحقیقات در سازمان تات و وزارت جهاد کشاورزی در تعاملی
دوسویه با مؤلفههای ضعف امکانات و منابع مالی پیش روی
تجاریسازی تحقیقات در سازمان و فقدان بخش علمی و تخصصی
در زمینه تجاریسازی تحقیقات ،بازاریابی و ماهر در زمینه فنون
مذاکره ،بهطور مستقیم چرخه تشکیالت تجاریسازی در سازمان
تات را تحت تأثیر قرار میدهد که طی این چرخه ،فقدان برنامه
محوری و ثبات برنامهها موجب بروز روح و جهتگیری مغایر با
تجاریسازی در سازمان تات گردیده و منجر به تضعیف فرهنگ
کار گروهی و تجاریسازی در سازمان تات میگردد؛
ـ فقدان برنامه محوری و ثبات برنامهها
داشتن برنامه تجاریسازی در هر سازمان نشانگر اراده
سازمان به اجرای اقدامات مرتبط و عملیاتی کردن و تجاریسازی
یافتههای تحقیقاتی در سازمان است که فعالیتهای پژوهشی را
از ابتدای مرحله تصویب پیشنهاد بهسوی تجاریسازی هدایت
میکند .فقدان برنامه برای تجاریسازی پژوهشها ،فقدان ثبات
برنامهها و فقدان برنامه جامع تجاریسازی نتایج پژوهشها برای
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تحت پوشش قرار دادن طرحها و پروژهها از ابتدای اجرا مشکالتی
هستند که در ذیل مقوله فقدان برنامه محوری ،تجاریسازی
نتایج تحقیقاتی را با چالش مواجه میسازد.
ـ روح و جهتگیری مغایر با تجاریسازی در سازمان
تات
جهتگیری سازمان تات در ارتباط با تجاریسازی یافتههای
تحقیقاتی که در اقدامات و سیاستهای سازمان نمود ،پیدا میکند،
میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد زمینه مناسب برای تجاریسازی
یافتههای تحقیقاتی داشته باشد .عدم توجه به پرورش خالقیت
نیروی انسانی ،عدمحمایت از طرحهای ابتکاری و خالقانه ،عدم
تسلط تفکر برد -برد در روابط بین سازمان و صاحبان صنایع
و عدم توجه به پتانسیلهای موجود برای تجاریسازی در بین
اعضای غیر هیئتعلمی تات ،مشکالت مطرحشده توسط محققان
سازمان تات و مراکز و مؤسسات تابعه سازمان تات در ارتباط با
تجاریسازی تحقیقات هستند که ذیل مقوله روح و جهتگیری
مغایر با تجاریسازی طبقهبندی گردیدهاند.
ـ عدم درک ،تمایل و اقدام به تجاریسازی در سازمان
تات به دلیل دولتی بودن ساختار سازمان تات
دولتی بودن ساختار سازمان تات به دالیل متفاوتی موجب
کاهش تمایل محققان به تجاریسازی نتایج یافتههای تحقیقاتی
میگردد .به دلیل دولتی بودن اعتبارات ،محققان سازمان تات
و مراکز تابعه نیاز به تأمین بودجه برای انجام پژوهشها از
محل تجاریسازی نتایج پژوهشی را احساس نمیکنند .عدم
باور به کسب درآمد از محل تجاریسازی داراییهای فکری
در نزد محققان سازمان تات و مراکز تابعه ،عدم درک ضرورت
تجاریسازی تحقیقات توسط مسئولین تات و روسای مؤسسات
و مراکز تحقیقات (سازمان تات) و عدم نگاه سودمحور در ارائه
یافتهها به بخش خصوصی توسط سازمان تات از مشکالت
مطرحشدن در این مقوله هستند.
ـ ضعف فرهنگ کارگروهی و تجاریسازی در سازمان
تات
تجاریسازی تحقیقات یک فرایند است که مراحل مختلفی
را از خلق ایده و بازار سنجی تا تجاریسازی محصول و خدمات
س از آن در برمیگیرد .ایجاد اشکال یا توقف در هر یک از
پ 
مراحل میتواند این فرایند را دچار مشکل کند .پیگیری فرایند
اینچنینی نیازمند هماهنگی و همگرایی بین بخشهای مختلف
سازمان و افراد مختلف؛ چه در مراحل انجام پژوهش و چه در
مراحل پس از آن و تجاریسازی فناوری تولیدشده است .فقدان
فرهنگ کار گروهی برای پژوهش و تجاریسازی یافتههای
پژوهشی بین محققان اعضای هیئتعلمی ،مدیران و مسئولین
تات از مشکالت پیش روی تجاریسازی در این مقوله است.
چرخه مذکور درعینحال از مقول ه بروکراسی طوالنی در روند
تجاریسازی تحقیقات تأثیر میپذیرد و درمجموع تمایل محققان
و اعضای هیئتعلمی به پیگیری مراحل تجاریسازی فناوریهای
تولیدشده پایین میآید.
ـ بوروکراسی طوالنی در روند تجاریسازی تحقیقات
انجامشده در سازمان تات از ابتدا تا انتها
طوالنی بودن روند اداری تجاریسازی و هزینههای مرتب بر
آن تأثیر منفی بر پیگیری تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی از
طرف محققان سازمان تات دارد .عدم تجاریسازی نتایج پژوهشی
به دلیل هزينهبر بودن اخذ تائيديهها و مجوزهاي تولید محصول و
همچنین عدم امکان ارائه به بازار براي برخي فناوريها ،به دليل
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عدم صدور تائیدیه های علمي و فني و مجوزهاي توليد از مهمترین مشکالت این مقوله است.
موانع انسانی ( 2مقوله)
ـ تمایل و اقدام ضعیف به تجاریسازی در بین محققان
موانعی که در این گروه قرار گرفتند عمدتاً ناشی از سیاستهای انگیزشی در سازمان تات و نظام ارتقاء برای محققان میباشد.
فقدان نگرش مساعد به تجاریسازی در میان مدیران و مسئولین ستادی تات و مراکز تابعه بهعنوان یک ضرورت از مشکالت برشمرده
در این مقوله است .مقوله تمایل محققان و اعضای هیئتعلمی به پیگیری مراحل تجاریسازی خود از مقوله عدم توانمندی و
اعتمادبهنفس محققان برای تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی تأثیر پذیرفته و موجب پایین آمدن جاذبه فناوریهای تولیدشده توسط
محققان برای بازار و سرمایهگذاران میگردد.
ـ عدم توانمندی و اعتمادبهنفس محققان برای تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
مهمترین مشکالت مطرحشده در این مقوله با توان علمی ،ویژگیهای کارآفرینی و توانایی تجاریسازی محققان ارتباط دارد .ضعف
توان علمی محققان و اعضای هیئتعلمی در انجام پژوهشهای کاربردی قابل تجاریسازی و فقدان روحیه تجاریسازی در بین آنان،
عدم اعتماد به تخصص موردنیاز برای اجرای تحقیق و اتمام موفقیتآمیز پروژه و یافتههای تحقیقاتی و همچنین اعتمادبهنفس جهت
فعالیت در حوزه تجاریسازی ،بازاریابی ،مالی و اداری از موانع تجاریسازی در این مقوله هستند.
موانع بازار ( 1مقوله)
ـ نبود جاذبه مناسب در تحقیقات انجامیافته در سازمان تات برای بازار و سرمایهگذاران
بخشی از مشکالت تجاریسازی تحقیقات در سازمان تات به دلیل نبود جاذبه مناسب در تحقیقات انجامیافته در سازمان تات برای
بازار و سرمایهگذاران گزارش شده است .مشکالت مطرحشده در این مقوله عموماً با فقدان بازار مناسب برای فناوریهای تولیدشده و
میزان عالقهمندی صاحبان صنایع به تجاریسازی فناوریهای تولیدشده در سازمان تات مرتبط است .همسو نبودن نیازها و اهداف
بازار و اهداف تحقیقاتی سازمان تات از چالشهای مطرحشده در این گروه است.
هدف اصلی روش نظریه بنیادین استخراج مفاهیم و روابط حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها میباشد .با توجه به توضیحات ارائهشده
در باال در خصوص مفاهیم و روابط آنها ،الگوی زیر ارائهشده است .نتایج پژوهش در نگاره  2نشان میدهد که موانع تجاریسازی
ش مواجه میسازد.
تحقیقات در سطوح مختلف ،سازمان تات را با چال 
نگاره  .2مدلسازی تحلیل روابط موانع پیش روی تجاریسازی تحقیقات در سازمان تات
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در مجموع برنامهریزی جهت مشکالت اساسی و
ریشهای تجاریسازی کشور در تعامل با ناکارآمدی قوانین و
دستورالعملها بر چرخه تجاریسازی در سطح سازمان سایه
انداخته است .این موضوع از طریق تشکیالت و قوانین غیرهمسو
با تجاریسازی در سطح سازمان و در تعاملی مستقیم با ضعف
امکانات و منابع مالی از یکسوء و ضعف توان علمی و تخصصی
از سوی دیگر ،ضعف ارتباط سازمان تات با مجامع علمی را
به دنبال دارد و با همراهی ضعف موجود در چرخه تشکیالت
تجاریسازی که ناشی از پایین بودن فرهنگ کارگروهی و
فقدان برنامه تجاریسازی است؛ جو مغایر با تجاریسازی را
موجب گردیده و تمایل به تجاریسازی را در سطح سازمان
پایین میآورد .نتیجه کلی این وضعیت انجام تحقیقاتی است
که برای سرمایهگذاران جاذبهای نخواهد داشت.
بحث و نتیجهگیری
تحلیلها و بررسیهای پژوهش حاضر نشان میدهد،
مجموعهای از موانع بهطور همزمان و پیوسته ،تجاریسازی
فناوریهای حاصل از فعالیتهای پژوهشی در سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (تات) را با چالشهایی
روبرو میسازد .این موانع در  4گروه به شرح زیر دستهبندی
شدند:
ـ موانع اساسی و راهبردی
ـ موانع تشکیالتی و ساختاری
ـ موانع انسانی
ـ موانع بازار
ناکارآمدی قوانین و دستورالعملها جهت حفظ مالکیت
فکری و مشکالت اساسی و ریشهای تجاریسازی تحقیقات،
چالشهای فرا سازمانی تجاریسازی تحقیقات بودند .در سطح
سازمانی نیز تشکیالت و قوانین غیرهمسو با تجاریسازی،
پایین بودن تخصص در زمینه تجاریسازی و ضعف امکانات
و منابع ،تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی را تحتالشعاع
قرارمیدهد .دولتی بودن اعتبارات ،نبود فرهنگ کارگروهی
و نبود برنامه منسجم تجاریسازی در سازمان ،جهتگیری
غیرهمسو با تجاریسازی را به دنبال داشته و تمایل محققان
برای پیگیری فرایند تجاریسازی را پایین میآورد .لذا ضروری
است برنامهریزی الزم در سطوح ملی ،سازمانی و فردی جهت
ایجاد شرایط الزم برای تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی
صورت پذیرد.
پیشنهادها
بر اساس یافتههای حاصل از این تحقیق ،موارد زیر پیشنهاد
میشود:
ـ راهبردهای پیشنهادی در سطح کشوری باید به
قانونگذاریهای نظام اعتباری و دستورالعملهای تجاریسازی
و مالکیت فکری و ایجاد هماهنگی در سطوح کشوری و وزارتخانه
بپردازد .در این خصوص با توجه به مفاهیم مطرحشده توسط
محققان و اعضای هیئتعلمی ،شفافسازی و اجرای صحیح
قوانین و دستورالعملهای تجاریسازی و حفظ مالکیت فکری
پیشنهاد میشود.
ـ در سطح تشکیالتی و ساختاری پیشنهاد میشود؛ ضمن
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تقویت منابع مالی و امکانات سازمان در حمایت از انجام
پروژههای تحقیقاتی کاربردی و پرورش فکرهای خالقانه
محققان ،تقویت تشکیالت و توان کارشناسی ویژه و ماهر در
زمینه بازاریابی و فنون مذاکره برای پیگیری تجاریسازی
یافتههای پژوهشی و تقویت ارتباط با مجامع علمی ،صنفی و
صنایع مرتبط و همچنین هماهنگی واحدهای غیر پژوهشی و
آشناسازی با مبانی تجاریسازی در دستور کار قرار گیرد.
ـ همچنین در سطح تشکیالتی ،الزم است توجه ویژهای به
تدوین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت تجاریسازی معمول
گردد و طرحها و پروژههای قابل تجاری از ابتدای برنامهریزی
تحت پوشش قرار گیرند .ایجاد فضای الزم برای کارگروهی در
میان اعضای هیئتعلمی ،محققان و واحدهای غیر پژوهشی،
کاهش بوروکراسیهای اداری و همچنین آموزش بخشهای
غیر پژوهشی در خصوص اهمیت تجاریسازی در تأمین منابع
مالی سازمان پیشنهاد می شود.
ـ در سطح فردی بهمنظور ایجاد نگرش مساعد به
تجاریسازی در میان مدیران و مسئولین ستادی سازمان
تات و مراکز و مؤسسات تابعه و همچنین توانمندی و افزایش
اعتمادبهنفس محققان و اعضای هیئتعلمی ،برگزاری دورههای
مرتبط با راهبردها و روشهای تجاریسازی ،بازاریابی ،امور
مالی و حسابداری پیشنهاد میگردد.
ـ همسوسازی اهداف و پروژههای تحقیقاتی با نیازها و
اهداف بازار و ایجاد ارتباط منسجم با مجامع علمی ،صنفی
و صنایع مرتبط و فن بازارها از طریق تقویت توان کارشناسی
و بخش علمی و تخصصی در زمینه تجاریسازی تحقیقات،
بازاریابی و فنون مذاکره بهمنظور ایجاد جاذبه مناسب در
تحقیقات انجامیافته در سازمان تات برای بازار و سرمایهگذاران
دیگر پیشنهاد این تحقیق است.
منابع و مآخذ
1 .1امامی ،ح ،.و رادفر ،ر .)1394( .ارزیابی وضعیت
تجاریسازی تحقیق و توسعه دانشگاهی .فصلنامه کومش ،جلد
 ،17شماره ( 2پیاپی  ،)58صفحات .439-446
2 .2امين مظفري ،ف ،.و شمسي ،ل .)1390( .بررسي
روشها و رويكردهاي تجاریسازی تحقيقات دانشگاهي؛ مطالعه
موردي .فصلنامه علمي-پژوهشي سياست علم و فناوري ،سال
 ،3شماره ، 4صفحات .29-15
3 .3انصاری ،م .ت ،.و سنجابی ،م .ر .)1392( .تحلیل
چالشهای تجاریسازی تحقیقات از دیدگاه اعضای
هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی ایران .فصلنامه تحقیقات
اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره ، 44شماره ، 4صفحات
.555-568
4 .4ايمان ،م .ت ،.و محمديان ،م .)1378( .روششناسی
نظریهی بنيادي ،فصلنامه علمي -پژوهشي روششناسی علوم
انساني ،سال ، ۱۴شماره ، ۵۶صفحات .31- 51
5 .5پرندی ،م ،.قهرمانی ،م ،.ابوالقاسمی ،م ،.و فراست
خواه ،م .)1393( .موانع تجاریسازی نتایج تحقیقات دانشگاهی

شناسایی موانع پیش روی تجاریسازی تحقیقات در سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی با استفاده از نظریه بنیادی

در رشتههای علوم پایه دانشگاههای تهران .فصلنامه انجمن
آموزش عالی ایران ،سال ، 6شماره ، 4صفحات .83 -105
6 .6پویا ،ع ،.و اخروی ،ا .ح .)1388( .راهبرد کیفی
پژوهش عملی؛ مفهوم ،پارادایم ،نوعشناسی و مباحث تکمیلی.
فصلنامه کتاب  ،80دوره  ،20شماره  ،4صفحات .81-96
7 .7جاللی ،ر .)1391( .نمونهگیری در پژوهشهای
کیفی .مجله تحقیقات کیفی در علوم سالمت ،دوره  ،1شماره
 ،4صفحات.310-320،
8 .8حسنقلی پور ،ح ،.قلی پور ،آ ،.و روشندل اربطانی ،ط.
( .)1390موانع تجاریسازی دانش در كارآفريني دانشگاهي.
فصلنامه توسعه كارآفريني ،سال ، 4شماره ، 14صفحات -183
.165
9 .9رضایی ،م .ر ،.کریمی ،م ،.و چرختاب مقدم ،ج.
( .)1394شناسایی چالشهای تجاریسازی فناوری و ارائه
مدلی جهت راهکارهای مقابله با آن .فصلنامه علمی -ترویجی
اندیشه آماد .سال ، 14شماره ، 25،صفحات .130-117
1010رضوی ،م .ر ،.امامی ،ح ،.و والیی ،ن.)1392( .
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داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سالهای
 ،1380-1390پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشي دانشكده
پزشكي) ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
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توسعه كارآفريني ،سال ، 3شماره ، 12صفحات .145-164
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