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سازيسازي نظام تجارياستقرار و نهادینهعوامل و راهبردهاي بررسی و تعیین
مورد مطالعه: مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي وزارت (آورانهفندستاوردهاي 

)کشاورزيجهاد

3و مهرداد تیموري2، عبداله مخبر دزفولی*1رحیمیسید داود حاجی میر

)09/06/98؛ پذیرش: 07/12/97(دریافت: 
چکیده

و دسـتاوردهاي  هـا يآورفـن يسـاز يتجارهاي مهارتی کشاورزي، عدم توجه به تحقیقاتی و آموزشيهاتیفعالبر بودن به واسطه هزینه
هـاي  راهبـرد نیتـر مهـم شود. تحقیق حاضر با هدف شناخت عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار و تلقی میيفرصت سوزپژوهشی نوعی 

کشاورزي بـه روش  آورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي وزارت جهادفنسازي دستاوردهاي سازي نظام تجارياستقرار و نهادینه
داراي دو طرح پژوهشی حداقلانجام شد. مدرسین و اعضاي هیأت علمی که در پنج سال گذشته پیمایشی و با استفاده از الگوي سوات

آن نیـز بـا   نفـر از کارشناسـان و پایـایی   10د. اعتبار ظاهري ابزار سـنجش بـا اخـذ نظـرات     بودند، جامعه آماري تحقیق را تشکیل دادن
) اسـت. در  -763/0کمتر از صـفر ( » عوامل داخلی«ها نشان داد که جمع ضرایب نهایی یافته.گیري ضرایب کرونباخ آلفا تأیید شداندازه

هـا آنبـیش از نقـاط قـوت   ،مورد بررسـی مراکزدرسازييتجارر نظام در استقراهاآنها حاکم بوده و نقش ضعف،محیط درونی مراکز
تعاملنبودی، دولتاعتباراتبهیدولتیپژوهشویآموزشمراکزدیشدبودنوابسته، يآورفنتوسعهیفنيهارساختیزکمبودباشد. می

نتایج تحلیل فضاي بیرونـی مراکـز   باشند.ق میدر فرآیند فومراکزترین نقاط ضعف به ترتیب جديیخصوصبخشومراکزنیبمناسب
حـاکم  "تهدیـدها "هـا،  ) بوده و در محیط بیرونی بیش از فرصـت -857/0نشان داد که جمع ضرایب نهایی عوامل بیرونی کمتر از صفر (

، کشـور تخصیصـی  یشـ بودن اعتبـارات پژوه درصد تولید ناخالص داخلی2هستند. در این میان بیشترین تهدیدها عبارتند از: کمتر از 
کلی موقعیت مراکز طوربه. هاسازمانو محدودیت اعتبارات آموزش ضمن خدمت المللیثباتی شرایط اقتصادي، اختالل در روابط بینبی

وب با قرار دارد. اهم راهبردهاي تدافعی عبارتند از: ایجاد ساختار سازمانی قوي و مطل"راهبردهاي تدافعی"مورد مطالعه در شرایط اتخاذ 
سازي در مراکز با حذف یا ادغام برخی واحدهاي سازمانی هاي سازمانی مناسب براي مدیریت متعالی نظام تجاريردیف اعتباري و پست

، حمایـت دولـت از   مراکـز پژوهشی -هاي آموزشیها و کارگاهکنونی، توسعه و تجهیز و همراهی با استانداردهاي جهانی مزارع، آزمایشگاه
از پتانسیل مراجع قانونی براي تصویب قوانین حامی يحداکثر، استفاده مراکزآورانه بومی از فناي خرید دستاوردهاي بخش خصوصی بر

هـا و  گیـري در حفـظ مالکیـت فکـري ایـده     سازي شده و درآمدزا از جملـه سـخت  مدرسین و محققین تولیدکننده دستاوردهاي تجاري
المللی و برگزاري رویدادهاي شتاب، ایده تاب و استارتاپ.شاورزي ملی و بینکيآورفنها، حضور مستمر در بازار نوآوري

.سواتالگويمراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي، ، آورانهفنسازي، دستاوردهاي نظام تجاريکلیدي:هايواژه

.، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران(ره)عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی١
.و ترویج کشاورزي، کرج، ایران، سازمان تحقیقات، آموزش(ره)عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی٢
.، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران(ره)مرکز آموزش عالی امام خمینیمدیر پژوهشی٣
d.mirrahimi@areeo.ac.ir:پست الکترونیک،نویسنده مسئول*
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مقدمه
ــه تجــاري ــهســازي توجــه ب ــاتهــاي یافت ــنو دســتاوردهاي یتحقیق ــهف ــهآوران ــطــورب ــه اســتچشــمگیري، اف زایش یافت

(Muscio& Vallanti,2014; Kruss & Visser, عرضه یا معرفی یک کاال/ خـدمت جدیـد در بـازار بـا     "در دو مسیر و (2017
به یک محصول اقتصادي قابل ارائه در بـازار یـا ایجـاد    يآورفنتبدیل یک فرآیند"و"هدف سودآوري و کسب نفع اقتصادي

,Fakor(اسـت شـده  بنـدي  تقسیم"يآورفنودآور براي یک موقعیت و شرایط س در يسـاز يتجـار يهـا هیـ مادسـت ).2006
هاي زایشی است. البته شـامل  دهی، تأسیس شرکتمؤسسات آموزشی و پژوهشی مشمول واگذاري حق ثبت اختراع، لیسانس

کلـی،  طـور بـه ). 1388اسـی و همکـاران،   عب(شـود هـا و قراردادهـاي پژوهشـی نیـز مـی     بازاري مانند: گرانترفتارهاي شبه
پژوهشیهايفعالیتاجتماعی-اقتصاديتأثیراتبودنترملموسبرپژوهش،توسعۀيهايگذاراستیسدرجدیدهايدیدگاه

توسـعۀ ودسـتاوردهاي پژوهشـی  سـازي تجـاري بـه توجـه هـا سیاسـت ایـن هايجنبهترینمهمازدارند. یکیتأکید زیادي
,Weckowskaبه نقل از: 1397غالمی و همکاران، (استویننهايفناوري بـا  آموزشـی و تحقیقـاتی  مؤسسـات غالب).2015

و تعـداد انـد پرداختـه خـود يهايآورفنسازيتجاريبهمشتركپژوهشیهايپروژهانجاموايمشاورهخدماتازگیريبهره
بالنـدگی  ،این مراکز براي دستیابی بـه ایـن هـدف   ).1383حسینی،است (حاجیافزایشحالدرصنعتیکشورهايدرهاآن

Mihaela(انـد سازي عملکرد منابع انسانی خود مورد توجـه قـرار داده  راهبردي براي بهینهعنوانبهی را سازمان et al., 2011 .(
واردموفقیـت بـا آنبدونمحصولیوآوريفنهیچواستنوآوريفرایندازمهمیبخشسازيتجاريآنکهاهمیتنکته حائز
داراي چنـان آندر مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی    "يآورفـن سازي دانش و تجاري").1390حیدر، کیارسی(شودبازار نمی

فرآینـد ینـوع بـه ویژه دارد. در این راسـتا، مفهـوم کـارآفرینی    تأکیداهمیت است که اغلب تعاریف کارآفرینی بر این موضوع 
Toole(رسد فروش به و شدهسازيتجارييآورفند که شوو این موضوع زمانی محقق میاست شدهتعریف يآورفنانتقال 

& Czarnitzki,2007 .(حرکت وایدهیکسازي و پرورشآمادهارائه،شامل:استيفرآیندآورانهفنسازي دستاوردهاي تجاري
,Khandal(مشتريبهآنفروشوخدماتوکاالتولیدسمتبه قابلیت بازاریـابی، همکـاري بـا    مانندعوامل کلیدي و )2010

بـازار، وضـعیت مـالی، توانـایی مکمل،يآورفنعرضه،يآورفنهالش براي بهبود فنی، تمایل و قابلیت گیرندچدهنده، توسعه
Mijung)گیـرد در این چارچوب مورد مطالعـه قـرار مـی   يآورفنگیرندهفنیقابلیتويآورفنمزیت et al.,2015) .  مزایـاي

بـردن بـاال ، پیشـرفته هايفناوريازاستفادهبانوموادتولیدوکشورتکنولوژیکیسطحارتقاي، اقتصاديتوسعهمانندفراوانی 
وصـنعت ازحمایـت ، متخصصوکارانیرويبرايفعالیتجدیدهايزمینهایجادوزاییاشتغال، داخلساختوطراحیسطح

بـردن باال، دستیپایینوباالدستیوابسته،صنایعگسترشسازيزمینه، خارجبهخدماتصدورايبرمهندسیتوانباال بردن
بـه نسـبت اعتمـاد ایجـاد و جهانیتجارتدرباالترسهمآوردنبه دستوداخلساختکااليصدورجهتدررقابتیقدرت

).1392محمودي، (گلیارد دبه دنبالبراي مراکز آموزشی و پژوهشی ، ايتوسعهوکاربرديتحقیقات
متنوعی نیاز دارد. یفناي است که به تخصص و دانش کار بسیار پیچیدهها و دستاوردهاي پژوهشی یافتهسازي تجاريفرآیند

سـازي اسـت   از فرصـت تجـاري  يبـردار بهرهو يآورفنهايفرصتاز طرفی نیازمند کمک گرفتن از افراد کارآفرین در کشف 
)D'Este et al., .اسـت مشـخص ریـ غغیـرمطمئن و  نتایجبابرزمانوبرنهیهزفرآیندیکيآورفنسازيتجارياصوالً). 2012

موفقیـت  احتمالوجدید استيهايآورفنمعرفیوتوسعهوتحقیقهايهزینهبرابر100تا10بینسازيتجاريهايهزینه
تجـاري زیـ آمتیـ موفقصـورت بـه جدیـد هـاي ایـده درصد5ازرکمت.و در عین حال سخت استپاییندر این عرصه بسیار

). مطالعـه دیگـري نشـان داده    1386،شـادنام وبحرینـی (دهدنمیرخسریعسازيتجاريصورت موفقیت،درشوند. حتیمی
ع شـوند و ایـن موضـو   سـازي مـی  تجاريفرآیندها و دستاوردهاي پژوهشی موفق به طی یافتهدرصد12است که فقط حدود 

).1384بندریان، (استفرآیندنشانگر پیچیدگی این 
يهـا بخـش سـایر توسـعه باهمگراییغذایی،امنیتتأمین،ییزااشتغالوکارآفرینیباالي پتانسیللحاظبهکشاورزيبخش

درحـوري ویـژه و م جایگـاه ازروسـتایی منـاطق توسـعه نقـش آن در  وطبیعـی منابعازپایداريبرداربهرهاقتصادي جامعه،
ترویجوتحقیقاتآموزش،هاينظامدرگذاريسرمایهنیازمندبخشایناست. توسعهبرخوردار بودهکشورياتوسعهيهابرنامه

شـده صرفبااليهزینههاي آموزش و پژوهش اختصاص دارد و بخش به حوزهاین بخش مهمی از اعتبارات .استکشاورزي
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وتولیدافزایششاملمحسوسعدبازآنافزودهارزشوشدهمشخصجامعهدرآنعملینمودهايکهاستپذیرزمانی توجیه
زاده و همکـاران،  شـریف (باشـد ، از شـفافیت الزم برخـوردار   نـوآوري جـذب ودانشـی ظرفیتتقویتنامحسوس شاملعدباز

پایـدار  و از طرفـی اهمیـت امنیـت غـذایی     بردارانپایین بهرهو سرانه آموزشیيآورفنکمیت پایین تولید واسطهبه). 1393
80و 70هاي در ایران این موضوع در دههگذاري علمی نمودند. ها بیشتر اقدام به سرمایه، دولتهاي سیاسینظامبراي تداوم 

تحقیقـات تـک محصـولی شـد    مراکـز خصـوص بـه شمسی موجب توسعه آموزش عالی کشاورزي و تعدد مؤسسات تحقیقاتی 
کشاورزي و درك ضرورت تسلط بر این فنـون بـراي   يهايآورفنو هاينوآورافزایشبا جیتدربه. )1394، میررحیمیحاجی(

باقی ماندن در صحنه رقابت داخلی و جهانی کشاورزي و با افزایش توان رقـابتی تولیدکننـدگان ایـن بخـش و افـزایش تـوان       
در کشـورهاي  خصـوص بـه ش علـوم مهـارتی کشـاورزي    کـاربردي و آمـوز  يهـا يآورفـن ، گرایش بـه توسـعه   هاآناقتصادي 

افزایش یافت.افتهیتوسعه
تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي بـا      سازمانو رویکردهاي هااستیسمراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي در چارچوب 

ن و کارکنـان  پژوهشی خاص، تربیـت تکنیسـین کشـاورزي و آمـوزش کشـاورزا     يهاطرحتقاضامحور و يهاپژوهشتمرکز بر 
هـاي  (رویکردهـا و سیاسـت  نماینـد مـی ساالنه میلیاردها تومان براي این منظور هزینهو فعالیت کردهيجهاد کشاورزوزارت 
اي، آزمایشـگاهی و کارگـاهی   از امکانـات و تجهیـزات مزرعـه   ).1393تحقیقات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي،    سازمانکالن 

يهـا تیـ فعالپژوهشی، -هاي آموزشیکیفی برنامهافزایشمدرسین و کارشناسان با هدف اي برخوردارند و محققین، گسترده
هـاي کارشناسـی   یاد شده، پروژهسازمانفنی -هاي علمیتحقیقاتی مصوب کمیتهيهاطرحمطالعاتی و پژوهشی در چارچوب 

شود، میتأمینز سوي کارفرمایان بیرونی اهاآنهاي خاصی که اعتبار پروژهنیچنهمهاي درسی و دانشجویی و یا سایر پروژه
کننـد.  ریـزي و اجـرا مـی   اي و لجستیکی مراکز و با همکاري محققین، مدرسین و دانشجویان، برنامهبا حمایت علمی، مشاوره

بـه  اند ولی کمتر از مراجع ذیصالح گواهینامه ثبت اختراع و اکتشاف نیز کسب کردهبعضاًبرخی نتایج حاصل از این تحقیقات 
بـه دنبـال  گر متعددي در این موضوع دخالت دارند که موجب کندي این روند و اند. عوامل مداخلهسازي رسیدهمرحله تجاري

در حـوزه آمـوزش   ژهیـ وبـه (آموزشیيهاتیفعالآن کاهش درآمد مراکز گردیده و با توجه به کمبود اعتبارات دولتی، کاهش 
داشته است.به دنبالنیز برداران و کارکنان) و پژوهشی را بهره

باشـد. در  تحقیقاتی به مزارع کشـاورزان مـی  يهاافتهیانتقالهاي مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي رسالتنیترمهمیکی از 
نسبت به صحت و بردارانبهرهدراعتمادسازيدر کنارهایافتهاین سازيتجاريدهد که همین راستا نتایج تحقیقات نشان می

يسـاز يتجـار حوزهدرنماید. بر این اساس مهمی در توسعه بخش کشاورزي ایفا مینقش هاآنيریکارگبهي مثبت پیامدها
اینـانلو و همکـاران،   (شـده اسـت  بنیـان يآورفـن تحقیقـات انجامازقبلبازارمطالعهوپژوهیآیندهانجامبرتأکیدتحقیقات،

آوريفـن آن هستند که از طریق ایجاد مرکـز  به دنبالکشاورزي ایران نیز زش و آمودر همین راستا، مراکز تحقیقات ).1396
بـردار، ضـمن   خود را به نمایش گذاشته و با فروش دانش فنی و انتقال آن بـه جامعـه بهـره   آورانهفنکشاورزي، دستاوردهاي 

اي بـراي  ولتـی، نبـود برنامـه   بودجـه د داشـتن بـه دلیـل   یول). 1395زالی، (کسب درآمد، به توسعه کشاورزي کمک نمایند
هـاي  ارتباط بـا حـوزه  اندنتوانستهاین مراکز اجتماعی کشور، -در توسعه اقتصاديهاآنایفاي نقش سازنده عدمخوداتکایی و 

در حـد  هـا آنکاربردي -د. در نتیجه تولیدات علمینریزي و تداوم بخشبرنامهیخوببهمیدانی صنعت، کشاورزي و خدمات را 
دهـد.  از خـارج اسـاس رشـد اقتصـادي را تشـکیل مـی      يآورفـن اي به توسعه کشور کمک نکرده و وابستگی به ورود شایسته

و تولیـد شـغل و   هـا آنهاي تولید شده براي شـتاب کـاربرد عملـی    و نوآوريهايآورفنسازي در این مراکز، تجارينیچنهم
دنبال نشـده اسـت و ایـن مراکـز کماکـان بـا مشـکالتی در ایـن         یخوببهاجتماعی -درآمد و در نهایت رفاه و توسعه اقتصادي

هـا نشـان   آموزشی و پژوهشی خود روبرو هستند. بررسـی يهاتیفعالاعتبار تأمیندر شناخت نیازهاي بازار و ژهیوبهخصوص 
محققـین اکثرینبدروآموزشی و پژوهشیمراکزدروباشددر ایران مناسب نمی"آورانهفنموفقیت "داده است که شاخص 

اي خوبی بـراي  و در کنار این امر ارتباطات شبکهشودنمیتوجههاآنسازي و تجارييآورفنکافی به مباحث تولید میزانبه
در طـول  تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي    سـازمان در .)1386،شادناموبحرینی(وجود ندارديسازيتجارگسترش 

این میـزان و )1395ولدان و رضایی، (طرح تحقیقاتی خاتمه یافته وجود دارد36658تعداد1394تا سال گذشتههايسال
نفـر  12200تعـداد ).1397پژوهشـی،  يهـا يآورفـن آمـار و اطالعـات   (طرح رسیده اسـت 43973به 1396تا پایان سال 
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آمـار دانشـجویان   (باشـند میارشد) فناور(در مقاطع کاردانی تا کارشناسی ارشدکاربردي در حال تحصیل -دانشجوي علمی
و غالـب  بودهکارشناسی هاي کارشناسی داراي پروژه). دانشجویان دوره1395، يجهاد کشاورزآموزش کاربردي مراکز-علمی
ارشد نیز در برخـی  يآورفن. دانشجویان باشدمیاي و آزمایشگاهی نیز داراي واحد کارگاهی، مزرعههاآنهاي تخصصی درس
،)1396، (ره)آموزش عالی امام خمینـی ارشد مرکز يآورفنهاي گزارش پروژه(باشندمیيآورفنواحد پروژه 12داراي مراکز

درصد 1/4فقط تولید شده است. به عبارتیيآورفن1804تحقیقاتی یاد شده فقط يهاطرحاین در حالی است که از تعداد 
)درصـد 64/13(مـورد 246در عین حال از تعداد فوق نیـز فقـط   شده است.ل تبدیيآورفنتحقیقاتی به يهاطرحاز نتایج 

هـاي فنـی   ها و دانـش از تعداد فناوريشده است.يآورفنمنتج به عقد قرارداد انتقال تحقیقاتی)يهاطرحکل درصد56/0(
و قـرارداد انتقـال   نامـه تفـاهم 246که از این تعداد در مجمـوع  اندداشتهيسازيتجارمورد قابلیت 322تولید شده نیز فقط 

نبود برنامـه مطالعـاتی بلندمـدت کـه بتوانـد ضـمن       .منعقد شده استغیره/ نمانام و آورانهفن/دانش فنی/ توانمندي يآورفن
هـا و  آموزش و یادگیري و کیفیت مواد آموزشـی، منجـر بـه تولیـد نـوآوري     يهاتیفعالپژوهشی، يهاتیفعالافزایش کیفیت 

هـا برشـمرده شـده اسـت    گیري اقتصادي و آموزشی از اجراي این پـروژه شود، از موانع اصلی عدم بهرهآورانهفني دستاوردها
منجر به معدودي ثبت اختراع، معـدودي مقـاالت پذیرفتـه شـده     نهایتاًمؤثر نیز يهاتالش. اغلب )1391میررحیمی، حاجی(

پـروژه کارشناسـی در   250تعداد 1390مثال در سال طوربهت. هاي علمی شده اسجهت چاپ در مجالت و ارائه در همایش
دفاع شده است. از ایـن تعـداد فقـط    يجهاد کشاورزمرکز آموزش وزارت نیتربزرگعنوانبهمرکز آموزش عالی امام خمینی 

حقیقاتی در دست طرح ت12دستگاه ساخته شده است. از تعداد دواختراع ثبت شده و تعداد دومقاله منتشر شده، تعداد 16
پژوهشـی  -هـا و مجـالت علمـی   مقاله قابل چاپ در مجالت و قابـل ارائـه در همـایش   پنجاجرا توسط اساتید مرکز نیز تعداد 

تنهـا نـه ). بر این اساس، 1391، ره)(مرکز آموزش عالی امام خمینی1390گزارش عملکرد پژوهشی سال (استخراج شده است
اي بـه  تحقیقاتی اساتید در حد قابـل قبـولی قـرار نـدارد، بلکـه هـیچ یافتـه       يهاطرحاسی و هاي کارشنوري علمی پروژهبهره

خاصـی  يآورفـن سازي دانـش و  اي نیز به تجاريهیچ طرح و پروژه"آموزش"در حوزه نیچنهمسازي نرسیده است. تجاري
اختصاص ندارد. 

شـوند و تـا   رهـا مـی  کـاره مـه ینغالباًمراکز آموزش عالی آورانهفننظران معتقدند که محصوالت و دستاوردهاي رخی صاحبب
چـون  اصـوالً ). 1391فمـی،  شـعبانعلی  (مشکالت فراوانی وجـود دارد راهشوند و در این سازي نمیسازي آمادهمرحله تجاري

امکـان بـروز   دهـد،  قـرار مـی  تـأثیر آموزشی و پژوهشی این مؤسسات را تحت يهاتیفعالسازي، هاي مربوط به تجاريبرنامه
Rasmussenبه نقـل از  1389و همکاران، پور عزتدارد (تعارض و مقاومت در مقابل آن وجود  et al., ). نبـود مقـررات   2006

، انگیزه آنـان را بـراي طـی ایـن مسـیر      يآورفنسازي الزم براي متنفع شدن مناسب دانشجویان، اساتید و محققین از تجاري
کنـد و امتیـاز   چـاپ مقالـه کفایـت مـی    صرفاًاعضاي هیأت علمی افزایشمثال در مقررات طوربهکاهش داده است. شدتبه

ی براي طـی ایـن   سازمانمناسبی براي طی مسیر تا تجاري شدن دستاوردها دیده نشده است. از جانب دیگر، فرهنگ مناسب 
هـاي  تحقیقـاتی خـود یـا رسـاله    يهـا طـرح ملقب به افراد جویاي ثروت و درآمد از نکهیامسیر وجود ندارد و غالب اساتید از 

کننـد. از  دانشگاه برقرار نمیيآورفنشوند یا حتی روابط تعاملی مناسبی با پارك علم و دانشجویان نشوند وارد این حوزه نمی
. )1391شـریفی و همکـاران،   نـدارد ( سـازي وجـود   ی مناسبی در دانشگاه براي حمایت کافی از تجاريسازمانطرفی، ساختار 

و يگـذار اسـت یسسازي و کارآفرینی داشته باشـند تـا در سـطوح عـالی دانشـگاه ایـن موضـوع        ها باید معاون تجاريانشگاهد
يهـا تیـ قابلکننـد داراي  فعالیـت مـی  و پژوهشیریزي شود و استمرار یابد. از طرفی، افرادي که در مؤسسات آموزشیبرنامه

).1391فمی، شعبانعلی (هستنديسازيتجاررینی و کارآفيهامهارتآکادمیکی هستند و کمتر داراي 
سـازي برنامـه   روي اسـتقرار و پیـاده  کـه اهـم مسـائل پـیش    نشـان داد  ) 1389(بررسی نتایج مطالعات پـورعزت و همکـاران  

پژوهشی ایران عبارتند از: بروکراسی و عـدم انعطـاف نظـام مـدیریت دانشـگاه، ضـعف       -سازي دانش در مراکز آموزشیتجاري
گذاران، فعاالن صنعت و دانشـگاهیان، فرهنـگ متفـاوت فعـاالن صـنعت و      میان سرمایههاي ارتباطیاطات و فقدان شبکهارتب

هـاي دولتـی، ضـعف    هاي فکري در سطح ملـی، وابسـته بـودن دانشـگاه بـه بودجـه      دانشگاه، قوانین ضعیف حفاظت از دارایی
و کـار، عـدم احسـاس نیـاز و فقـدان انگیـزه در دانشـگاه بـراي         بخـش کسـب  يهاتیاولواطالعات دانشگاه درباره نیازهاي و 

نقـاط ضـعف   نیتـر مهـم دهـد  سازي دانش. در همین خصوص نتایج مطالعات انجام شده در دانشگاه تهران نشـان مـی  تجاري
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قـدان  ها ضعف در قـوانین صـیانت از مالکیـت فکـري در کشـور، ف     دانشگاهيآورفنعلم و يهاپاركدر يآورفنسازي تجاري
، عدم آشنایی با قوانین مالکیت فکـري، عـدم   غیرهها و ، کارگاههاشگاهیآزمامانند يآورفنتوسعه منظوربهالزم يهارساختیز

در بخش کشـاورزي  يآورفنرسانی باال در کشورهاي دیگر، عدم توجه به مقوله انتقال با کیفیت خدماتيهاپاركشناخت از 
باشـد اعتنایی به کـارآفرینی مـی  در بخش کشاورزي و بیآوريفنن کشور، کوتاه بودن چرخه کاليهااستیسو روستایی در 

).1390داودي و همکاران، (
هـا آناز موفقیـت  بر خواستهمزیت رقابتی پایدار مراکز آموزشی و پژوهشی که نشانگر آن است که نتایج تحقیقات انجام شده 

هاي پژوهشی است، وابسته به مدیریت صحیح اسـتعدادهاي محققـین   آوريفنسازي تجاريهمراهی با نیازهاي بازار کار و در 
اجتماعی کشور و صحنه رقابـت بـا سـایر    -و کارشناسان این مراکز است. بر این اساس براي ماندگاري در بازار توسعه اقتصادي

).1397سبحانی و همکاران، (ر گیردمراکز تربیت نیروي انسانی ضروري است توسعه منابع انسانی در اولویت دستور کار قرا
نـانو در  يآورفـن يدر زمینـه یفنـ دانـش  نبودن روزبهو ) نشان داد که کمبود 1391(نتایج مطالعات سلیمانپور و همکاران

نـانو، آشـنا نبـودن    يآورفـن يبخش کشاورزي، کمبود کارشناسان و مدیران ماهر و کارآفرین، متخصصین باتجربه در زمینـه 
پذیر و آشنا نبودن مدیران مراکـز بـا   گذاري ریسکنانو با مقوله سرمایهيآورفنيو کارشناسان فعال در زمینهگذاراناستیس

نیتـر يدیـ کلازیکـی نانو در بخـش کشـاورزي اسـت.   يآورفنسازي سازي، از جمله موانع تجاريتجاريضرورت و اهمیت 
هـاي فنـاوري مالکیـت فکـري  حقـوق بـه جـدي توجـه کشاورزييهايورفنايسازيتجاروانتقالو سازوکارهايهاضرورت

Copley(باشدیمآنثبتوحفظبراينهادهاییاستقراروایجادوکشاورزي et al., سـازي  تجـاري "). براي دستیابی به 2013
Out(پاريسـ هـاي الزم از طریـق بـرون   باید از مشـارکت بخـش خصوصـی واجـد شایسـتگی     "آورانهفنموفق دستاوردهاي 

Sourcing(حفـظ و افـزایش متقاضـیان   "، مؤسسات آمـوزش عـالی بـه خـاطر     نیبنابرا؛ اقدامات ضروري را به انجام رسانند" ،
ناچارند محوریت بـازار را حفـظ   "ی و نهاديسازمانانداز بهبود عملکرد و چشم"و "دستیابی به منابع مالی و حمایتی بیشتر"

).Drysdale & Gurr,1998نقل از:به1389ویسی و همکاران، (کنند
مشـارکت کمبود،يآورفنو سازي دانشتجاريمشکالتنیترمهم) نیز مؤید آن بود که 1388(همکاراننتایج مطالعه رادفر و 

بـودن پیچیـده ومتنـاقض ،محـور بـازار هـاي پـژوهش فقدانمالی،مشکالتبازار،ومجریانمحیط،باارتباطدرپژوهش گران
بایـد کهاستپژوهشیيهابنگاهمراکزدرتجاريمدیریتفقدانگران،پژوهشبرايانگیزهکمبودمالکیت فکري،يهااستیس
درو مدرسین ینمحققمشارکتبودنکمرنگ: ازعبارتندسازيتجاريمسیردرمشکالتترینعمدهباشند. داشتهارتباطبازاربا

بـودن  بـر زمان، نتقال پولانقل و فرآیندبودن طوالنیودشواروهاي مالیگرفتاري، »دتولی«و محیط » بازار«با ارتباطبرقراري
به همین دلیـل فقـط   .ها و کارآفرینانپردازان شرکتسازي و عدم انجام مطالعات بازار توسط بیشتر نوآوران و ایدهتجاريفرایند 

). بـر همـین اسـاس، یکـی از موانـع عمـده       1390رزي، سـلطانی گردفرامـ  (شـود ایده منجر به موفقیت مـی 3000یک ایده از 
ها با روش علمی مناسب براي ، نوآوران، کارآفرینان، مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهپژوهش گرانسازي، آشنایی اندك تجاري
,Mahdiاست (يآورفنعلمی و يهاپژوهشسازي دستاوردهاي تجاري سـازي  در همین راسـتا دو مـانع اصـلی تجـاري    ).2009

اند. اولین مانع اشاره بـه فقـدان منـابع مـالی بـراي توسـعه و انتقـال        تعریف کرده"شکاف دانشی"و "شکاف مالی"را يآورفن
انـدازي و اداره کسـب و کـار توسـط     تجـاري و راه هايفعالیتو دومین مانع نیز به فقدان دانش و مهارت براي يآورفنتجاري 

Wright(اشاره داردمحققین و مدرسین  et al., Lin(لین و وانگ. )2007 & Wang, سازي تجاريبررسیبهپژوهشیدر)2015
ازحاصـل دسترس نوآوريقابلومکمليهاییداراکهداد نشانپژوهش آناننتایج. پرداختندتایوانیهايشرکتدراختراعات

انهمکـار وناتشـه دیدگاه آلاز.گذارندیمریتأثاختراعيازسيتجارعملکردبرمثبتياگونهبهوتوجهقابلطوربهاختراعثبت
)Al Natsheh et al., مناسب،زیرساختفقدانپراکنده،وبازارهاي کوچک:ازعبارتندسازيتجاريهايچالشنیترمهم) 2015

. بـر ایـن اسـاس   فـروش ازپـس خـدمات وجدیدمحصولبرايتأمینتوسعه زنجیرهگواهینامه،صدورويآورفناعتبارسنجی
طـور بـه .نیـاز دارنـد  بـزرگ بازاریکبهشدنتبدیلبرايزیاديزمانوهستندکوچکاغلبجدیديآورفنیک اولیهبازارهاي

-سـازي در مؤسسـات آموزشـی   رسد در مسیر تحقـق نظـام تجـاري   هاي صورت گرفته به نظر میتوجه به نتایج بررسیا بکلی،
ریـزي امـور پژوهشـی و    هـاي برنامـه  بعاد قوانین و مقررات، منابع انسانی، موضوعات پژوهشی، شیوهپژوهشی مسائل مختلفی از ا
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سازي نظـام  ، تمهیدات الزم براي استقرار و نهادینههاآننحوه تعامل با محیط پیرامونی وجود دارد و الزم است با شناخت دقیق 
سازي دستاوردهاي پژوهشی اتخاذ شود.تجاري
پژوهشروش

شناسی تحقیـق بـر رویکـرد کمـی قـرار      هاي تبیین شده این تحقیق با روش توصیفی صورت پذیرفت. روشعنایت به هدفبا 
شـد و بـر ایـن اسـاس،     اي استوار گردید. از روش پیمایشی براي اجراي تحقیق استفاده داشت و بر مبناي پیمایش پرسشنامه

و "هـا) مبنـاي تحلیـل و توصـیف داده   بر(توصیف و تشریح"کلی پژوهش حاضر از دیدمان متعارف تحقیقات کمی با کارکرد
اسـت.  "کـاربردي "، هاآنهاي بکارگیري تنظیم گردید. نوع تحقیق بر اساس نتایج آن و زمینه"در قالب پیشنهادها)(تبیین"

در مراکز تحقیقـات و  انهآورفنسازي دستاوردهاي سازي نظام تجاريدر این خصوص راهبردها و راهکارهاي استقرار و نهادینه
براي تحلیل وضـعیت موجـود از الگـوي    است. "کاربردي"آموزش کشاورزي بررسی شده است. بنابراین، تحقیق از نظر هدف، 

ها تهدیـد و )O()Opportunities(هـا فرصت، )W()Weaknesses(نقاط ضعف، )S()Strengths(نقاط قوت{)SWOT(تحلیل سوات
)T()Threats({ مـوارد مربـوط بـه    شـود.  بنـدي مـی  طبقـه درونـی  و بیرونـی  به دو دسته عوامل این تحلیل در مجموعشد. استفاده

(واحـد،  سـازمان مربـوط بـه عوامـل داخلـی     ،نقاط قوت و ضعفموارد مربوط به مربوط به عوامل خارجی بوده و ها ها و تهدیدفرصت
بررسی نقـاط ضـعف و   ). 1385اي مؤثر دست یافت (افتخاري و مهدوي، هتوان به راهبرد، میهاآنکه از ادغام سازنده هستندبخش) 

74بـا الگـو  ایـن  سازي در مراکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي در  سازي نظام تجارياستقرار و نهادینهيهافرصتقوت و تهدیدها و 
عتبـار  اانـد. گیـري شـده  ) اندازه5تا 1از() و شدت وجود100تا 1از (ها از دو بعد ضریب اهمیتاست. این گویهصورت گرفتهگویه 

تحقیقات، آموزش و تـرویج کشـاورزي و محققـین و    سازمانسازي نفر از متخصصین تجاري10ظاهري پرسشنامه با توجه به نظرات 
ضـرایب  (گیري ضـرایب کرونبـاخ آلفـا تأییـد شـد     ابزار سنجش نیز با اندازهپایاییخارج از نمونه تحقیق) تأیید شد. (مدرسین مراکز

نفـر عضـو   2019تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي بر اساس آخـرین آمـار و اطالعـات موجـود داراي     سازمان). 944/0تا837/0
با توجه بـه اهـداف تحقیـق،    ). 1395تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، سازماندبیرخانه اعضاي هیأت علمی (هیأت علمی است

هاي ذیل بود:سین مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي کشور با ویژگیجامعه آماري شامل محققین و مدر
تـات داراي  سـازمان آمار مراکز آموزشـی و تحقیقـاتی   (کاربردي بودند- هاي آموزش عالی علمیمراکزي که در حال برگزاري دوره- 

)1395کاربردي کشاورزي، - دار علمیهاي مقطعدوره
- هـاي علمـی  داراي دو طرح پژوهشی مصوب کمیتـه حداقل) 1391- 95(سال گذشتهمدرسین و اعضاي هیأت علمی که در پنج- 

). با توجه به اطالعات ارائـه شـده از طـرف دفتـر پـایش      1جدول (تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي بودندسازمانفنی وابسته به 
نفر بود.663هاآنیاد شده تعداد سازمانيآورفنامور پژوهشی معاونت پژوهش و 

توجه مراکز موجود در جامعه آماري تعیین شد.به بر این اساس، حجم نمونه آماري با 

pq2t2Nd
pq2Ntn




nحجم نمونه تحقیق =Nحجم جامعه تحقیق =d ،دقت احتمالی مطلوب =p وqاحتمال نوع دیدگاه =
هـاي  سـازي یافتـه  سازي نظـام تجـاري  ر نهادینهبا توجه به مشخص نبودن دیدگاه اعضاي نمونه تحقیق نسبت به عوامل مؤثر ب

منظور شد. در این حالت مقدار واریانس بـه بـاالترین   5/0مساوي Pتحقیقاتی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي، مقدار 
.نفر برآورد شد190،مونهذیل، حجم ني . بر اساس محاسبه)1388بازرگان و همکاران،(رسدمی25/0مقدار خود یعنی 

t2 = 1.962, p = 0.5, q = 0.5 , d2 = 0.062
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استفاده شـد. بـراي ایـن منظـور بـا رعایـت میـزان        "گیري تصادفی متناسبنمونه"براي انتخاب نهایی نمونه آماري از روش 
هاي مختلف جامعه آماري، نمونه تحقیق انتخاب شد.  تناسب گروه

N

N
nn h

h 

nمورد مطالعهجامعهنه مورد انتخاب از = حجم نمو
hn گروه = تعداد نمونه مورد انتخاب ازh       ام

hN تعداد افراد جامعه در گروه =h   امNتعداد کل افراد جامعه =
و بحثهایافته
بـوده  )درصد2/42(ارشدو کارشناسی)درصد1/56(دارك دکتريهاي تحقیق نشان داد که غالب نمونه تحقیق داراي میافته

و کمترین میزان نیز با کمتر از یک درصد به افراد داراي مدرك کارشناسی اختصاص دارد. از طرفی، رشـته تحصـیلی بیشـتر    
)، منـابع  صددر8/10()، گیاهپزشکیدرصد36/11()، زراعتدرصد6/13()، علوم دامیدرصد9/15(پاسخگویان آب و خاك

باشد. در مجموع مدرك اعضاي نمونـه  ) میدرصد95/7() و علوم باغبانیدرصد66/9()، اصالح نباتاتدرصد23/10(طبیعی
کلیـه افـراد مـورد بررسـی در     تقریبـاً رسـد  رشته دانشگاهی توزیع شده است. به نظر مـی 38گروه تحصیلی و 11تحقیق در 

هـا و نتـایج تحقیـق    این تحقیق قرار دارند و این موضوع مؤید کیفیت مطلـوب داده موقعیت تخصصی الزم براي تحقق اهداف
82بـیش از  . باشنددرصد از بخش آموزشی مراکز مورد مطالعه می6/18درصد آنان از بخش پژوهشی و 80بیش از باشد.می

که از کل اعضاي هیـأت علمـی،   باشندمی"غیر هیأت علمی"درصد نیز 4/17و "هیأت علمی"درصد اعضاي نمونه تحقیق، 
بودند. این موضوع نشان دهنده تجربیات، توانـایی  "دانشیار"درصد نیز 7/5و ،"استادیار"درصد 4/56، "مربی"درصد 9/36

باشد.و سطح علمی مناسب غالب افراد مورد مطالعه براي پاسخگویی به سؤاالت تحقیق می
نشـان داد کـه   سـازي يتجـار سازي نظام رونی مراکز از نظر استقرار و نهادینهتحلیل فضاي د، سواتالگويدر راستاي اجراي

) اسـت. بـر ایـن اسـاس، در     -763/0کمتر از صفر ()IFE()Internal Factors Evaluation(جمع ضرایب نهایی عوامل داخلی
بیش از نقـاط قـوت  مورد مطالعهمراکزدرسازييتجاردر استقرار نظام هاآنها حاکم بوده و نقش محیط درونی مراکز ضعف

)، مراکـز درپـرتالش ومستعدکارشناسانوجود(2Sمؤید آن بود که نقاط مراکزتحلیل نقاط قوت ).1(جدولباشدمیهاآن
15S)و مراکزفیوظابامطابقییاجراویتخصصيهاگروهوهابخشوجود (14S)یدامـ يواحـدها وباغـات مـزارع، وجود

ويکشـاورز آمـوزش وقاتیتحقمراکزترین نقاط قوت قوي83/0و 85/0، 87/0) به ترتیب با نمرات نهایی اکزمردرمناسب
باشند.سازي میسازي نظام تجارياستقرار و نهادینهفرآیندی در عیطبمنابع

اي مزرعـه ویشـگاه یآزمازاتیـ تجهوامکانـات کمبـود (8Wتحلیل نقاط ضعف مراکز در فرآیند یاد شده نشان داد که نقاط 
ی)، دولتـ اعتبـارات بـه یدولتـ یپژوهشویآموزشمراکزدیشدبودنوابسته(22W،»)يآورفنتوسعهیفنيهارساختیز«

15W)بـه ترتیـب بـا نمـرات     ») و غیرهاصنافوهایتعاونها،شرکتمزارع،«یخصوصبخشومراکزنیبمناسبتعاملنبود
از جانـب  ).2باشـند (جـدول   مورد مطالعه مـی مراکزدرسازييتجارترین نقاط ضعف نظام جدي90/0و 92/0، 97/0نهایی 

نشان داد کـه جمـع ضـرایب    هاآندريسازيتجارنظامسازي دیگر، نتایج تحلیل فضاي بیرونی مراکز براي استقرار و نهادینه
ويکشـاورز آمـوزش وقـات یتحقمراکـز درازيسيتجارنظام)EFE)(External Factors Evaluationنهایی عوامل بیرونی (

ها، تهدیدها حـاکم هسـتند   ) است. بر این اساس، در محیط بیرونی مراکز بیش از فرصت-857/0ی کمتر از صفر (عیطبمنابع
درصـد تولیـد ناخـالص    2از کشـور تخصیصـی  یبودن اعتبارات پژوهشـ ) و بیشترین تهدیدها نیز عبارتند از: کمتر 3(جدول 
المللـی کشـور، محـدودیت اعتبـارات آمـوزش ضـمن خـدمت        ثباتی شرایط اقتصادي کشور، اختالل در روابط بینبیداخلی،
دولتـی  پژوهشـی تشـکیالت توسعههاي، تأکید برخی مدیران بر ایجاد اقتصاد بسته و انقباضی در کشور، محدودیتهاسازمان

هاي موجـود در محـیط بیرونـی مراکـز     طرفی، بیشترین فرصتاساسی). از قانون44سازي و اصل کوچکهايسیاست(ابالغ
انداز افزایش بودجه پژوهشـی تـا   بنیان، چشمهاي دانشافزایش تسهیالت دولتی براي حمایت شرکتو شامل: اتخاذ تمهیدات

فـن آورانـه   سازي دسـتاوردهاي  درصد تولید ناخالص داخلی کشور، امکان هزینه کردن بخشی از درآمدهاي ناشی از تجاري2
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مراکز آموزشی و پژوهشی در جهت رفاه کارکنان و امکان اعمال مدیریت بر حقوق و مزایـاي مدرسـین و محققـین از طریـق     
).3باشند (جدول هیأت امناي سازمان می

آورانهفنهاي سازي دستاورديتجارنظام يسازنهینهاداستقرار و فرآیندرزیابی نقاط قوت مراکز در ا-1جدول 
ــت هاگویهنماد ــریب اهمیـ ضـ

)1تا 0نسبی (بین 
*شدت وجود

)5الی 1(
ــره  نمـــ

نهایی

نقاط قوت

S2028/01204/3087/0مراکزدرپرتالشومستعدکارشناسانوجود
S15بـا مطـابق یـی اجراویتخصصـ يهـا گروهوهابخشوجود

027/01414/3085/0مراکزفیوظا

S14027/00807/3083/0مراکزدرمناسبیداميواحدهاوباغاتمزارع،وجود
S13026/01635/3082/0گذشتهبهنسبتییدرآمدزابرمراکزرانیمدتمرکزشیافزا

S9026/01481/3082/0مراکزنیمدرسونیمحققیشغلثبات
S1ـ سـازنده ايحرفـه روابطوجود ونیمدرسـ ن،یمحققـ نیب

026/01242/3081/0رانیمد

S12027/09969/2081/0مراکزیعلمأتیهياعضايبرامناسبیحقوقيایمزا
S10آزاديکشـاورز یآموزشيهادورهيبرگزاردرمراکزییتوانا

024/01512/3076/0یپودمانو

S6واطالعــاتآوريفــنمناســبامکانــاتوزاتیــتجهوجــود
026/08988/2075/0مراکزدرارتباطات

S7025/09528/2074/0مناسبیعیطبوییایجغرافيفضادرمراکزگرفتنقرار
S3026/08753/2072/0مجهزیپژوهشویآموزشهايکارگاهوهاشگاهیآزماوجود

S11ونیمحققـ يبـرا یمطالعـات يهافرصتازمنديبهرهامکان
026/05988/2068/0نیمدرس

S5025/07360/2068/0مراکزیپژوهشبلندمدتهاينامهبربهبودبهسازمانتوجه
S4023/07747/2064/0مراکزدرکارکنانخدمتضمنآموزشواحدوجود
S8ونیمدرسـ "و"انیدانشـجو "انیـ ممناسـب ارتباطوجود

024/06590/2064/0مراکز"نیمحقق

383/03319/44142/1جمع ضرایب نقاط قوت
-مـی -5و ضـریب ضـعف جـدي    5طوري که ضریب قوت جدي بهاست. -5الی -1و براي نقاط ضعف بین 5الی 1ود براي نقاط قوت بین ضریب شدت وج*

باشد.

ی نشـان داد کـه نقـاط   عـ یطبمنابعويکشاورزآموزشوقاتیتحقمراکزدرسازييتجارنظامروي پیشيهافرصتتحلیل 
2O)کشوریداخلناخالصدیتولدرصد 2اتیپژوهشبودجهشیافزااندازچشم،(9O)مـدرس ومحقق2000ازشیبوجود
) به ترتیب با انبنیدانشهايشرکتتیحمايبرایدولتالتیتسهشیافزاوداتیتمهاتخاذ(1O)، يجهاد کشاورزوزارتدر

يکشـاورز آمـوزش وقاتیتحقزمراکدرسازييتجارنظامروي پیشيهافرصتترین قوي91/0و 91/0، 99/0نمرات نهایی 
ويکشاورزآموزشوقاتیتحقمراکزدرسازييتجارروي نظام ). تحلیل تهدیدهاي پیش3باشند (جدول ی میعیطبمنابعو

2Tی)، داخلـ ناخـالص دیتولدرصد 2ازکشوریصیتخصیپژوهشاعتباراتبودنکمتر(1Tی نشان داد که نقاط عیطبمنابع

و 114/0، 124/0) بـه ترتیـب بـا نمـرات نهـایی      کشـور المللینیبروابطدراختالل(3T) و کشوريتصاداقطیشراثباتییب(
باشـند (جـدول   میمنابعويکشاورزآموزشوقاتیتحقمراکزدرسازييتجارنظامروي ترین تهدیدهاي پیشجدي109/0

4(.



1398/ 1/ شماره 15علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

197

آورانهفنسازي دستاوردهاي يتجارنظام يسازنهینهاداستقرار و فرآیندارزیابی نقاط ضعف مراکز در -2جدول 
ضــــــریب هاگویهنماد

اهمیت نسبی
)1تا 0(بین 

ــدت  شــ
*وجود

)5الی 1(

نمره نهایی
نقاط ضعف

W8یفنـ يهـا رسـاخت یز(اي مزرعـه ویشگاهیآزمازاتیتجهوامکاناتکمبود
-097/0-029/03434/3)يآورفنتوسعه

W22092/0-027/03946/3یدولتاعتباراتبهیدولتیپژوهشویآموزشراکزمدیشدبودنوابسته-
W15هایتعاونها،شرکتمزارع،(ی خصوصبخشومراکزنیبمناسبتعاملنبود

-09/0-027/03404/3)غیرهواصنافو

W1109/0-026/04591/3یعلمکتبومقاالتانتشاربرنیمدرسونیمحققاندازهازشیبتمرکز-
W12088/0-027/0262/3مراکزدرفن آورانهيدستاوردهاسازييتجارنهیزمدرتوانمندمشاورنبود-
W20سـازي  يتجـار بـا مراکزنیمدرسونیمحققمستمریماليایمزاوندیپعدم

-087/0-027/02212/3هایافته

W19يرپـذی سـک یرویپژوهشـ يهاافتهیسازييتجاربهنسبتها زهیانگضعف
-086/0-027/0203/3آنمخاطرات

W17در صـنعت فعـال گـذاران هیسرماباايشبکهتعامالتدرمراکزنداشتنقرار
-086/0-027/01879/3يکشاورز

W18یپژوهشــيهــاطــرحانتخــابدرمراکــزنیمدرســونیمحققــیســردرگم
-085/0-027/01448/3کشورياورزکشتوسعهافقنبودنروشنلیبه دلآورانهفن

W9084/0-026/02287/3آورانهفنیپژوهشيهاطرحبیتصویطوالنفرآیند-
W3ی قاتیتحقيهاطرحازسازماني اعتباریبانیپشتبودنرمستمریغومحدود

-082/0-027/00244/3انبنیدانش

W21081/0-026/01150/3کشوریپژوهشویموزشآمراکزدرسازييتجاريباورهاوتفکراتضعف-
W2080/0-027/09604/3دستاوردهاسازييتجارتیریمديبرامناسبويقويادارساختارنبود-

W13080/0-025/0203/3يفکرتیمالکحقوقازکاملتیحمايبرامناسبیستمیسوجودعدم-
W23استفاده(مراکزآورانهفنيتاوردهادسسازي يتجارفرآینديسپاربرونعدم

-073/0-025/09116/2)یبخش خصوصاز

W1يدسـتاوردها سـازي يتجـار موضوعبانیمدرسونیمحققمحدودییآشنا
-073/0-024/00417/3آورانهفن

W6انیدانشـجو تیـ خالقتـوان توسعهيبراينوآورطیمحجادیابهیتوجهکم
-071/0-024/09512/2مراکز

W7يدسـتاوردها دیـ تولدرنیمدرسـ ونیمحققـ یپژوهشـ يهاییتواناضعف
-07/0-024/09242/2آورانهفن

W16069/0-024/08916/2يجهاد کشاورزوزارتییاجرايهابخشبامراکزیناکافتعامل-
W5ــعف ــوانض ــرراتونیق ــزمق ــحمادرمراک ــدازتی ــارفرآین ــازي يتج س

-068/0-024/08485/2آورانهفنيدستاوردها

W24يدسـتاوردها سـازي يتجـار موضوعبانیمدرسونیمحققمحدودییآشنا
-069/0-024/08818/2آورانهفن

W10068/0-024/08208/2آورانهفنيدستاوردهاسازييتجاربررانیمدمناسبتمرکزعدم-
W4068/0-024/08494/2آورانهفنيدستاوردهاسازييتجارموضوعبهمراکزرانیمدیتوجهکم-

W14ویآموزشـ يهـا تیفعالدريآورفندیتولبهنیمدرسونیمحققالزامعدم
-067/0-023/09277/2یپژوهش

-905/1-617/013/74جمع ضرایب نقاط ضعف
-763/0-18/29ها (جمع عوامل درونی)نقاط قوت و ضعفجمع ضرایب

-5و ضـریب ضـعف جـدي    5طـوري کـه ضـریب قـوت جـدي      . بهباشدیم-5الی -1بین هاضعفبوده و براي 5الی 1شدت وجود براي نقاط قوت بین ضریب *
باشد.می
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آورانهفنسازي دستاوردهاي يتجارنظام يسازنهینهادپیش روي مراکز در استقرار و يهافرصتارزیابی -3جدول 
ـ هاگویهنماد ت ضریب اهمی

نسبی
)1تا 0(بین 

ــال  احتمــ
*وقوع

)5الی 1(

ــره  نمـــ
نهایی

فرصت
ها

O1هــاي دولتــی بــراي حمایــت شــرکتافــزایش تســهیالتواتخــاذ تمهیــدات
029/01304/3091/0بنیاندانش

O9 027/03625/3091/0يجهاد کشاورزمحقق و مدرس در وزارت 2000وجود بیش از
O2031/01824/3099/0درصد تولید ناخالص داخلی کشور2پژوهشی تا انداز افزایش بودجه چشم

O15 027/00682/3083/0شبکه اطالعات و ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی در کشوريآورفنگسترش
O3سـازي دسـتاوردهاي   اشی از تجـاري امکان هزینه کردن بخشی از درآمدهاي ن

028/08719/208/0جهت رفاه کارکنانآورانه مراکز آموزشی و پژوهشی درفن

O5027/09135/2079/0ایجاد بستر قانونی براي درآمدزایی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
O10027/08987/2078/0وجود امکانات و تجهیزات گسترده پژوهشی در کشور

O7027/07968/2076/0جایگاه مناسب بخش کشاورزي در برنامه ششم توسعه
O11    سـازي دسـتاوردهاي   موضـوع تجـاري  حمایت و تمرکـز مـدیران سـازمان بـر

026/08381/2074/0آورانهفن

O13   هـا و امکانـات تولیـدي بخـش     درصـد از نهـاده  90خصوصی بـودن بـیش از
026/08599/2074/0کشاورزي

O6  خـش  گـذاري ب امکان ایجاد کسب و کارهاي نوآورانه در کشاورزي بـا سـرمایه
027/07390/2074/0خصوصی

O4   امکان اعمال مدیریت بر حقوق و مزایاي مدرسین و محققین از طریـق هیـأت
024/08742/2069/0امناي سازمان

O8مدرسـین و  خصـوص بـه کارکنـان ( آمـوزش  کافی بـراي  وجود الزامات قانونی
025/07771/2069/0محققین)

O12024/06699/2064/0شوراي اسالمیدر مجلس"عالیآموزش"و "کشاورزي"هايوجود کمیسیون
O14 و آموزشـی  هـاي  برنامـه درآمـدزایی  بـه کشوریپژوهشو الزام مراکز آموزشی

023/06761/2062/0پژوهشی

396/0659/43162/1هاجمع ضرایب فرصت
-5و ضـریب تهدیـد جـدي    5ضـریب فرصـت جـدي    کـه يطوربه. باشدیم-5الی -1تهدیدها بین بوده و براي5الی 1بین هافرصتضریب احتمال وقوع براي*
.باشدیم

(مقایسه فضاي درونی و بیرونی و مقایسه فضاي مثبت و منفی)مراکزسازييتجارتحلیل فضاي کلی و راهبردي نظام 
نشان داد کـه فضـاي هـر دو    منابعويکشاورزآموزشوقاتیتحقمراکزدرسازييتجارنظاممقایسه فضاي درونی و بیرونی 

عبـارتی در محـیط درونـی، نقـاط     باشد. به) منفی می-857/0) و (-763/0محیط درونی و بیرونی، به ترتیب با ضریب نهایی (
. ، اهمیت نسبی عوامل بیرونی نسبت به عوامل درونی بیشـتر اسـت  نیچنهمضعف و در محیط بیرونی تهدیدها غالب هستند. 

سازي در مراکـز تحقیقـات و   سازي نظام تجاريعبارتی مسائل مبتالبه فضاي بیرونی بیش از فضاي درونی استقرار و نهادینهبه
باشـد. وجـود   آموزش کشاورزي را با مشکل روبرو کرده است. این بدان مفهوم است که چالش بیشـتر در فضـاي بیرونـی مـی    

گـردد. ) مشخص مـی 162/1ها () نسبت به ضرایب فرصت019/2رایب تهدیدها (چالش در فضاي بیرونی نیز با بیشتر بودن ض
) غالـب  304/2) نسـبت بـه فضـاي مفیـد (    -924/3(زیـ آممخـاطره دهد که فضاي مقایسه فضاي مثبت و منفی نیز نشان می

).5باشد (جدول می
ضـعف و  يآورانـه در حـوزه  اوردهاي فندستيسازيتجارنظامتحلیل فضاي راهبردي نشان داد که مراکز در مسیر دستیابی 

تري برخوردار بوده و این موضوع قدرت مانور مراکـز  تهدید بیشتري قرار دارند. در حوزه قوت و فرصت از مجموع ضریب پایین
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سـازي دسـتاوردهاي   سازي را کاهش داده است. بدین مفهـوم کـه از بعـد خـارجی نظـام تجـاري      براي تحقق سیاست تجاري
و توسـعه نظـام   هـا تیـ فعالتر از نقاط فرصت است و رونـد  هاي متعددي روبرو است و نقاط تهدید آن قويبا تهدیدآورانه، فن

هاي مختلفـی وجـود دارد کـه نظـام     دهد. از طرفی در محیط درونی نیز، فشارها و چالشرا مورد تهدید قرار میسازيتجاري
قاط ضعف این نظام بر نقاط قوت چیرگی دارد. با توجه به نتایج جـدول بـاال،   سازي باید با آن مقابله نماید. به عبارتی، نتجاري

).1نمودار باشد (ها و نقاط قوت باید، متمرکز بر تهدیدها، و در ادامه نقاط ضعف، فرصتيسازيتجاراولویت نخست نظام 

آورانهفنسازي دستاوردهاي يتجارنظام يسازنهینهادروي مراکز در استقرار و ارزیابی تهدیدهاي پیش-4جدول 
اهمیــت ضــریبهاگویهنماد

نسبی
)1تا 0(بین 

ــال  احتمــ
وقوع

)5الی 1(

ــره  نمــ
نهایی

تهدیدها

T1
درصد تولید ناخالص 2از کشورتخصیصی یبودن اعتبارات پژوهشکمتر 
-124/0-033/07435/3داخلی

T2114/0-032/05617/3ثباتی شرایط اقتصادي کشوربی-
T3109/0-031/03434/3المللی کشوراختالل در روابط بین-

T10108/0-032/03813/3روشن نبودن افق و جهت توسعه بخش کشاورزي ایران-
T12106/0-03/0519/3نگري و راهبرد مشخص در نظام پژوهشی و آموزشی کشورنبود آینده-

T8
آوري در ي تولیـد ایـده و فـن   مینهتوان در زو کمخالقریغتربیت افراد 

-105/0-03/05125/3هاي کشوردانشگاه

T11 یمیتفرهنگ کار مشکل)Team Working104/0-03/04594/3رانی) در جامعه ا-
T17104/0-03/04719/3پذیري کارکنان دولتفکرات کارمندي و پایین قدرت ریسکماهیت ت-

T13
آورانـه در  منتج بـه تولیـد دسـتاوردهاي فـن    ي هاپژوهشهزینه سنگین 

-097/0-028/04638/3ایران

T19
آورانـه  ر دسـترس بـراي فـروش دسـتاوردهاي فـن     نبود بازار مناسب و د

-097/0-029/035/3کشاورزي

T16
توان مالی پایین بخش خصوصی فعـال در بـازار کشـاورزي بـراي خریـد      

-097/0-029/03412/3آورانهدستاوردهاي فن

T18
اجراي ضعیف مقررات مالکیت فکري در ایران و سلب اعتماد محققـین و  

-093/0-028/0305/3مدرسین

T9 092/0-028/02719/3کشاورزييآورفنمراکز با بازار نهینهادریغارتباط غیرمستمر و-
T7091/0-028/02327/3وجود قوانین باالدستی ضد و نقیض در کشور-

T20 087/0-027/02264/3بازار کشاورزي ایرانيآورفننبود بانک نیازهاي-

T15
هـاي فکـري محققـین و    عدم توجه فرهنگ ملی بـه حفاظـت از دارایـی   

-086/0-027/01772/3مدرسین

T14085/0-027/01519/3بازارهاي کشاورزي در سطح ملیفعال و مستمر نبودن فن-
T21 084/0-026/02194/3استانیصورتبهبازارهاي کشاورزي نبودن برگزاري فنفعال و مستمر-

T4 081/0-026/01032/3هاسازمانمحدودیت اعتبارات آموزش ضمن خدمت-
T508/0-027/0962/2تأکید برخی مدیران بر ایجاد اقتصاد بسته و انقباضی در کشور-

T6
-هـاي  سیاسـت دولتی (ابـالغ  هشی پژوتشکیالت توسعه هاي محدودیت

-077/0-026/09804/2اساسی)قانون 44و اصلسازيکوچک

-019/2-604/0947/69جمع ضرایب تهدیدها
-875/0-1288/26جمع ضرایب نقاط فرصت و تهدیدها (جمع عوامل بیرونی)
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مراکزيسازيتجارمنظامقایسه فضاي درونی و بیرونی و فضاي مثبت و منفی -5جدول
ضریب نهاییگویهردیف

142/1مجموع ضرایب نقاط قوت1
-905/1مجموع ضرایب نقاط ضعف2
162/1هامجموع ضرایب فرصت3
-019/2مجموع ضرایب تهدیدها4
-763/0ها)مجموع ضرایب فضاي درونی (نقاط قوت و ضعف5
-857/0یدها)ها و تهدمجموع ضرایب فضاي بیرونی (فرصت6
304/2ها)مجموع ضرایب فضاي مفید (نقاط قوت و فرصت7
-924/3آمیز (نقاط ضعف و تهدیدها)مجموع ضرایب فضاي مخاطره8

آورانهفنسازي دستاوردهاي تجارينظامکلیفضاي-1نمودار 
در مراکز بیشتر در محدوده راهبردهـاي تـدافعی قـرار دارد. ایـن     سازيسازي نظام تجاريبر این اساس، راهبردهاي استقرار و نهادینه

منـابع ويکشـاورز آمـوزش وقـات یتحقمراکـز دريسازيتجارنظامآمیزترین شرایط را براي فعالیت محدوده دشوارترین و مخاطره
یط درونی خـود نیـز بـا فشـارها و     زیرا ضمن مواجه بودن با تهدیدهاي متعدد و قابل توجهی در محیط بیرون، در مح؛ کندترسیم می

).1نمودار (دینماهاي گوناگونی باید مقابله چالش

آورانهفندستاوردهاي يسازيتجارسازي نظام استقرار و نهادینهمحدوده فضاي راهبردي -2نمودار

INTERNAL

EXTERNAL

P
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Strenghts Weaknesses

Opportunities Threats

S
142/1

W
905/1

O
162/1 T

019/2

0/5 -

0/5 -

00/0 0/5
0/5

00/0

S+W= 763/0 -
O+T= 857/0 -

763/0 -
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اولـین  . در این شـرایط  )6(جدول تدافعی قرار داردبا عنایت به نتایج تحقیق، موقعیت مراکز مورد مطالعه در شرایط اتخاذ راهبردهاي
باشد. در این راستا، راهبردهـاي تـدافعی بـه    هاآنو کاهش اثر هاتهدیدمدیریت اثربخش نقاط ضعف و رساندن حداقلهدف باید به 

کارانـه العـه، محافظـه  مـورد مط مراکزدريسازيتجارنظامسازي تدوین شد. بخش دوم راهبردهاي استقرار و نهادینه7جدول شرح 
)WO بخش قبلی گـزارش اشـاره شـد در    در که يطورهمانشود. تدوین میهاکاهش نقاط ضعف و افزایش فرصتمنظوربه) بوده و

.را ندارندرو پیشيهافرصتهاي اساسی امکان استفاده از ن ضعفشتبه علت دافرض بر آن است که مراکز پیشاین حالت

دستاوردهاي پژوهشیيسازيتجارنظامسازي استقرار و نهادینهفرآینداهبردي در هاي رگزینه-6جدول 
هافرصتتهدیدهاراهبردها

)ST(رقابتی)حداقل (-راهبردهاي حداکثر)SO((تهاجمی) حداکثر -راهبردهاي حداکثرنقاط قوت

)WT((تدافعی) حداقل-حداقلراهبردهاي )WO(کارانه) (محافظهحداکثر -حداقلراهبردهاي نقاط ضعف

هـا سـازمان اسـت.  )SO(یتهـاجم مـورد مطالعـه،   مراکـز دريسـاز يتجارنظامسازي در بخش سوم راهبردهاي استقرار و نهادینه
بـا توانـد یمـ سـازمان و کنـد جادیاسازماندرییافزاهمحالتقرار گرفتن در چنین شرایطی هستند. راهبردهاي یاد شده مندعالقه
سـازي  در نهایت در بخش چهارم راهبردهـاي اسـتقرار و نهادینـه   . برساندحداکثربهراهافرصتازاستفادهها،يتوانمندازيریگبهره
در سـازمان توانـایی و قابلیـت   اسـاس  اهبردها بررنشان داده شده است. این )ST(رقابتیمورد مطالعه، مراکزدريسازيتجارنظام

.)7(جدول باشدمیهاتهدیدبراي کاهش موجود يهاتیقابلو هاییتواناافزایش هدف آن و هشدبنا هاتهدیدمواجه شدن با

)SWOTبر اساس ماتریس (يسازيتجارنظام سازي استقرار و نهادینههاي راهبرد-7دول ج
)WOکارانه (هاي محافظهراهبرد)SOهاي تهاجمی (راهبرد

SO1

دانـش و مهـارت  افـزایش ریزي آموزشی بـراي  برنامه
مدرسین و اعضاي هیـأت علمـی جهـت اسـتفاده از     

يهاتیفعالمنابع اعتباري ملی و استانی براي توسعه 
پژوهشی نوآورانه

WO1

توسـط مدرسـین و   انیـ بندانـش هاي ریزي براي ایجاد شرکتبرنامه
هاي آموزشی آشنایی با اعضاي هیأت علمی؛ از جمله برگزاري کارگاه

هااین شرکتيهاتیفعالأسیس و توسعه مقررات و نحوه ت

SO2

انیبندانشيهاشرکتاز تأسیس جانبههمهمایت ح
WO2توسط مدرسین و اعضاي هیأت علمی

يهـا طـرح اعتبـار  تـأمین يهـا فرصـت ریزي براي استفاده از برنامه
انـداز چشـم پژوهشی از محل اعتبارات ملی و اسـتانی بـا توجـه بـه     

شورافزایش بودجه پژوهشی ک

SO3

سطح رفـاهی کارکنـان مرکـز بـا اختصـاص      افزایش
ســازي دســتاوردهاي بخشــی از درآمــدهاي تجــاري

آورانهفن
WO3

ارزشیابی عملکرد مدیران و تمدید پست مـدیریتی آنـان بـر مبنـاي     
آورانهفنسازي دستاوردهاي عملکرد آنان در حوزه تجاري

SO4

حققین دار حقوق و مزایاي مدرسین و مافزایش معنی
WO4سازي شدهداراي دستاوردهاي تجاري

ســطح رفــاه کارکنــان مراکــز از محــل افــزایشریــزي بــراي برنامــه
آورانهفنسازي دستاوردهاي درآمدهاي تجاري

SO5

قانونی موجود براي توسـعه  هايظرفیتگیري از بهره
گذاران بخـش  ها با بخش خصوصی و سرمایههمکاري

کشاورزي
WO5

ــتمر   ــدوین مس ــین ت ــررات و آی ــهمق ــت از  نام ــاي حمای ــده فرآین
آورانهفنسازي دستاوردهاي تجاري

SO6

هاي آموزشی مدیران، مدرسین، توسعه مستمر برنامه
ياعضاي هیأت علمـی و کارکنـان مراکـز در زمینـه    

درآمـدزایی  قابلیت هايها و راهکارهاي افزایش شیوه
آورانهفنسازي دستاوردهاي مراکز و تجاري

WO6

آورانهفندر بخش کشاورزي براي جذب دستاوردهاي يسازتیظرف
مندي بخش خصوصی براي استفاده منابع از طریق ایجاد امکان بهره
اي مراکـز بـراي ایجـاد کسـب و کارهـاي      فیزیکی، انسانی و سـرمایه 

آورانهفنکشاورزي نیازمند دستاوردهاي 



...سازيسازي نظام تجارين عوامل و راهبردهاي استقرار و نهادینهبررسی و تعیی

202

7ادامه جدول 

SO7

هـاي اجرایـی،   ف با دسـتگاه مختليهانامهتفاهمانعقاد 
آموزشی و پژوهشی داخل و خارج وزارت بـراي تولیـد   

مورد نیاز بازار بخش کشاورزيآورانهفندستاوردهاي 
WO7

تمـام مدرسـین و   يهـا ییتوانـا حداکثرریزي براي استفاده از برنامه
سازياعضاي هیأت علمی براي تولید دستاوردهاي قابل تجاري

SO8

و توان شـبکه اطالعـات و ارتباطـات    هاتیقابلافزایش
ــی و اینترنتــی مرکــز بــا بهــره     گیــري از الکترونیک

پیشرفته موجود در کشوريهايآورفن
WO8

ریزي براي تخصیص امتیاز بیشتر و الـزام مدرسـین و اعضـاي    برنامه
براي تسریع در ترفیع و آورانهفنهیأت علمی به تولید دستاوردهاي 

سطحافزایش

SO9

پژوهشی کـاربردي  يهاطرحد شرایط براي اجراي ایجا
مدرسین و محققین مراکـز  2000توسط کلیه بیش از 

هاآناي و سرمایههاي فیزیکیگیري از پتانسیلبا بهره
اعتبارتأمینو 

WO9

کارگـاهی،  هـاي ظرفیتریزي براي استفاده بهینه از امکانات و برنامه
پژوهشـی داراي  هـاي طـرح اي و انسانی مراکز بـراي توسـعه   مزرعه

سازيواجد قابلیت تجاريآورانهفندستاوردهاي 

SO10

توسعه ارتباطات و تعامالت مراکز با مؤسسات آموزشـی  
يهـا تیـ ظرفگیـري از  و پژوهشی داخلی بـراي بهـره  

طرفین
WO10

بهبود قوانین و مقررات درآمدزایی مراکز و امکان هزینه کـرد آن در  
يهـا تیظرفاز جمله استفاده از غیرهها و هکیفیت آزمایشگاافزایش

بخش خصوصی

SO11

-هاي پشتیبان توسـعه تجـاري  نامهتدوین و ابالغ آیین

سازي دستاوردهاي پژوهشی مراکز با حمایت مـدیران  
و مراکزسازمانعالی 

WO11

کمـی و کیفـی سـطح شـبکه اطالعـات و      افـزایش ریزي براي برنامه
نتی مراکزارتباطات الکترونیکی و اینتر

)WTهاي تدافعی (راهبرد)STسازي (هاي متنوعراهبرد

ST1

ریـزي بـراي اخـذ حمایـت نماینـدگان مجلـس       برنامه
شوراي اسالمی و مدیران برنامه و بودجه کشور جهـت  
افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی تا سطح 

درصد5تا 2

WT1

سـازي، نحـوه   اريهاي آموزشی در حـوزه تجـ  ریزي کارگاهبرنامه
پژوهشی و کـار تیمـی   يهاطرحاعتبار تأمیندستیابی به مراجع 

ویژه مدرسین و اعضاي هیأت علمی

ST2

يهـا طـرح ریزي براي حرکت در مسیر اجـراي  برنامه
مورد نیاز بازار آورانهفنپژوهشی و تولید دستاوردهاي 

با هدف کمک به تثبیت شرایط اقتصادي کشور
WT2

-ی قوي و مطلوب با ردیف اعتباري و پسـت سازمانر ایجاد ساختا

سازي در ی مناسب براي مدیریت متعالی نظام تجاريسازمانهاي 
ی کنونیسازمانمراکز با حذف یا ادغام برخی واحدهاي 

ST3

ریزي براي ارائـه خـدمات آموزشـی و پژوهشـی     برنامه
هـاي همکـاري بـا    تفاهم نامهالمللی از طریق عقد بین

وزشی، پژوهشی و اجرایی سایر کشورها با مؤسسات آم
المللی ایرانهدف کمک به توسعه روابط بین

WT3

ــا اســتانداردهاي جهــانی مــزارع،  توســعه و تجهیــز و همراهــی ب
پژوهشی مراکز-هاي آموزشیها و کارگاهآزمایشگاه

ST4

نشـانگر  پژوهشـی يهـا طـرح ریزي براي اجراي برنامه
ــ  ــرورت تخصص ــر ض ــب ب ــار مناس ــعه ی اعتب اي توس

مدرسـین و  ژهیوبههاي ضمن خدمت کارکنان آموزش
محققین

WT4

انـداز چشـم تدوین و تثبیت افق کشاورزي ایران و شفافیت ایـن  
پژوهشـی  يهـا طرحبراي هدایت مدرسین و محققین به انتخاب 

ي مناسب و مورد نیاز بازار کشاورزيآورانهفن

ST5

شی منطبق بـر  پژوهيهاطرحریزي براي اجراي برنامه
متمرکـز بـر نیازهـاي کشـور،     (یمقاومتاصول اقتصاد 

هاي امکاناتی و تجهیزاتـی داخلـی همـراه بـا     پتانسیل
پیشرفته سایر کشورها)يهايآورفنگیري از بهره

WT5

تحقیقـاتی  يهـا طـرح سازي بـراي  مشاور تجاريینیبشیپالزام 
ملی

ST6

راي افزایش و مقررات استخدامی بگیري از قوانینبهره
ثبات شغلی مدرسین و محققـین داراي دسـتاوردهاي   

سازي شدهتجاريورانهفنا
WT6

از پتانسیل مراجع قانونی براي تصویب قوانین يحداکثراستفاده 
سازي حامی مدرسین و محققین تولیدکننده دستاوردهاي تجاري

گیـري در حفـظ مالکیـت فکـري     شده و درآمدزا از جمله سخت
هاآوريها و نوایده
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)WTهاي تدافعی (راهبرد)STسازي (راهبردهاي متنوع

ST7

پژوهشـی بـر محـور راهبردهـاي نظـام      يهـا طرحتمرکز 
پژوهشی و آموزشی بخش کشاورزي و مأموریت و وظایف 

و سـازمان تحقیقـات،   يجهاد کشـاورز حاکمیتی وزارت 
آموزش و ترویج کشاورزي

WT7

العاده و امتیاز مادي عالی بـراي  تیاز پژوهشی فوقتعریف و تخصیص ام
سازي شده و درآمدزاتجارييهاطرحمدرسین و محققین داراي 

ST8

يهـا طرحریزي گسترده براي تأمین اعتبار مناسب برنامه
از انجامدیمآورانه ژوهشی که به تولید دستاوردهاي فنپ

هـاي  طریق کسب حمایـت بخـش خصوصـی و دسـتگاه    
مند از مزایا و فواید این دستاوردهابهرهاجرایی 

WT8

آورانـه  ش خصوصی براي خرید دسـتاوردهاي فـن  حمایت دولت از بخ
بومی از مراکز

ST9

با مؤسسات مالی و اعتباري براي کمـک  نامهتفاهمانعقاد 
WT9آورانه مراکزبخش خصوصی خریدار دستاوردهاي فنبه

ي تحقیقـاتی  هـا طـرح از اتخاذ تمهیدات مناسب بـراي حمایـت ویـژه   
ي درآمدزا و خاص از جمله کاهش مراحـل و زمـان تصـویب    آورانهفن

هااین طرح

ST10

بازار يآورفنریزي پژوهشی براي شناخت نیازهاي برنامه
WT10کشاورزي ایران و ایجاد بانکی براي این نیازها

ــاري    ــه مراکــز داراي نظــام اعتب ــالی ب ــژه و ع ــازات وی تخصــیص امتی
پژوهشی درآمدزاي مطلوب-ردان و توان آموزشیخودگ

ST11

ــیشبرگــزاري دوره بینــی هــاي آمــوزش کــارگروهی و پ
تحقیقـاتی داراي کـارگروه   يهـا طرحامتیازات ویژه براي 

منسجم پژوهشی
WT11

کننده براي تعامل مراکز با حـوزه اجـرا و بخـش    تدوین قوانین تسهیل
مراکـز بـراي افـزایش    هـاي مختلـف  گیري از ظرفیتخصوصی و بهره

هاي پژوهشیسطح درآمدزایی طرح

ST12

ها و راهبردهاي آینـده  مشیبررسی علمی و پیشنهاد خط
WT12نظام آموزشی و پژوهشی کشور به مدیران عالی کشور

ـ (فـن المللیکشاورزي ملی و بینيآورفنحضور مستمر در بازار  ازار، ب
و برگـزاري رویـدادهاي   آوري و غیـره) پژوهشـی و فـن  هـاي نمایشگاه

گـذاران  تاب و استارتاپ همراه با تعامل گسترده با سـرمایه شتاب، ایده
هاي افزایش صنعت کشاورزي و تعریف کسب و کارهاي جدید و زمینه

وري کسب و کارهاي موجودبهره

ST13

گیري از منابع متنوع اعتباري براي ریزي براي بهرهبرنامه
ي منتج به دسـتاوردهاي  هاپژوهشتأمین هزینه سنگین 

آورانهفن
WT13

المللـی توسـط   ثبات اقتصادي و روابط مناسب بینيهااستیساتخاذ 
دولت

)QSPM(یکمراهبرديزریبرنامهسیماترگیري از تدوین راهبرد با بهره
کمـی بـه شـرح زیـر عمـل      راهبرديزي ری(تدافعی) بر اساس ماتریس برنامههاي انتخاب شدهراهبردبنديدر این قسمت براي اولویت

شد:
هـاي  راهبردراهبردي منتقـل شـد. سـپس کلیـه    ریزي به جدول برنامههاآناز هرکدام) ابتدا عوامل داخلی و خارجی و امتیاز نهایی 1

فهرست شدند.راهبرديریزي تدافعی، در ردیف باالي ماتریس برنامه
داده شد.4تا 1امتیازي از SWOTبر اهمیت هر یک از عوامل چهارگانه تدافعی، بنا راهبرد) براي تعیین جذابیت هر 2
ضرب شد، بدین ترتیب ارزش جـذابیت هـر   راهبرددست آوردن ارزش جذابیت، امتیاز نهایی هر عامل در امتیاز جذابیت آن ) براي به3

مشخص شد.راهبردیک از عوامل براي هر 
- راهبـرد ریزي استراتژیک، امتیاز ارزش نهایی جذابیت هر یک از هر ستون جدول برنامههاي جذابیت) در مرحله آخر، از جمع ارزش4

).8هایی است که از جذابیت بیشتري برخوردار هستند (جدول راهبردي دهندهنشانآمد کهدست هاي تدافعی به
باشد:هاي تدافعی به شرح ذیل میراهبردبر این اساس، اولویت 

آوري و غیـره) و برگـزاري   و فـن پژوهشـی هـاي بـازار، نمایشـگاه  فـن (یالمللـ کشاورزي ملـی و بـین  يآورفنحضور مستمر در بازار- 
گذاران صنعت کشاورزي و تعریـف کسـب و کارهـاي جدیـد و     تاب و استارتاپ همراه با تعامل گسترده با سرمایهرویدادهاي شتاب، ایده

)WT12(وري کسب و کارهاي موجود هاي افزایش بهرهزمینه
هـاي مختلـف مراکـز بـراي     گیـري از ظرفیـت  کننده براي تعامل مراکز با حوزه اجرا و بخـش خصوصـی و بهـره   تدوین قوانین تسهیل- 

)WT11(یپژوهشهاي افزایش سطح درآمدزایی طرح
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)QSPMریزي استراتژیک (بندي راهبردهاي تدافعی حاصل از ماتریس برنامهاولویت-9جدول 
WT13 WT1 WT5 WT4 WT7 WT10 WT9 WT3 WT2 WT8 WT6 WT11 WT12 راهبردها

195/4 759/4 868/4 185/5 236/5 266/5 349/5 372/5 384/5 392/5 439/5 53/5 539/5 جمـع نمـره   
جذابیت

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه
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قـین تولیدکننـده دسـتاوردهاي    از پتانسیل مراجع قانونی بـراي تصـویب قـوانین حـامی مدرسـین و محق     يحداکثراستفاده -
)WT6ها (ها و نوآوريگیري در حفظ مالکیت فکري ایدهي شده و درآمدزا از جمله سختسازتجاري

)WT8(آورانه بومی از مراکزش خصوصی براي خرید دستاوردهاي فنحمایت دولت از بخ-
سـازي  اريهاي سازمانی مناسب براي مدیریت متعالی نظام تجایجاد ساختار سازمانی قوي و مطلوب با ردیف اعتباري و پست-

)WT2(در مراکز با حذف یا ادغام برخی واحدهاي سازمانی کنونی
)WT3(پژوهشی مراکز-هاي آموزشیها و کارگاهتوسعه و تجهیز و همراهی با استانداردهاي جهانی مزارع، آزمایشگاه-
از جمله کاهش مراحـل و زمـان   ي درآمدزا و خاصآورانهي تحقیقاتی فنهاطرحاتخاذ تمهیدات مناسب براي حمایت ویژه از -

)WT9(هاتصویب این طرح
)WT10(پژوهشی درآمدزاي مطلوب-تخصیص امتیازات ویژه و عالی به مراکز داراي نظام اعتباري خودگردان و توان آموزشی-
سازي شـده  جاريتيهاطرحالعاده و امتیاز مادي عالی براي مدرسین و محققین داراي تعریف و تخصیص امتیاز پژوهشی فوق-

)WT7(و درآمدزا
پژوهشـی  يهاطرحبراي هدایت مدرسین و محققین به انتخاب اندازچشمتدوین و تثبیت افق کشاورزي ایران و شفافیت این -

)WT4(ي مناسب و مورد نیاز بازار کشاورزيفن آورانه
)WT5(تحقیقاتی ملیيهاطرحسازي براي مشاور تجاريینیبشیپالزام -
پژوهشی و کـار تیمـی   يهاطرحسازي، نحوه دستیابی به مراجع تأمین اعتبار هاي آموزشی در حوزه تجاريریزي کارگاهبرنامه-

)WT1(ویژه مدرسین و اعضاي هیأت علمی
)WT13(المللی توسط دولتثبات اقتصادي و روابط مناسب بینيهااستیساتخاذ -

گیري و پیشنهادهانتیجه
،پژوهشـی -مؤسسـات آموزشـی  تغییر کارکرددنبال آنه و بآوريفني بازار علم و و کارکردهاتحوالت نیازهاامد پیرینتمهم

در ایـن مؤسسـات   جایگاه افزایشاست. هاسیاسی کشورتوسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وفرآینددر هاآنبودنپاسخگو
در ایـن میـان ایجـاد    اهم اتفاقات بعدي است. مالی ازمنابعیبخشوعتندرجدیدفرصتو ایجاداقتصاديتوسعه، رشدفرآیند

هـاي  تجاري نشـدن یافتـه  اصوالًقرار گرفته است. هاآنآورانه در اولویت سازي دستاوردهاي فنساختار و اجراي برنامه تجاري
شـود. عـدم  آورانه تلقی مـی نی عدم کاربست دستاوردهاي فنوعبهزیرا ؛ سوزي و هدردهی منابع استتحقیقاتی نوعی فرصت

توانـد مـی ،ستهاآنانجامبرايشدهصرفو انسانیمالیمنابعاتالفيمنزلهبهاینکهبرعالوهپژوهشیهايیافتهيریکارگبه
يزمینهدرعمل آمدهبهگذاريسرمایهسودمنديبهنسبتمالیامورمسئوالنها وذهنیت دستگاهسوء درایجاد آثارموجب

سـازي دسـتاوردهاي   راهبردها و راهکارهاي استقرار نظام تجـاري تحلیل موقعیت تحقیق حاضر با هدف اساسی .شودژوهشپ
در محـیط درونـی،   انجام شد. اهم نتایج تحقیق نشان داد کـه  مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي با روش پیمایشی آورانهفن

هـاي آن بیشـتر   ی از قوتعیطبمنابعويکشاورزآموزشوقاتیتحقراکزمدرسازييتجارهاي مراکز در استقرار نظام ضعف
یتخصصـ يهاگروهوهابخشوجود، مراکزدرپرتالشومستعدکارشناسانوجوداز: ندنقاط قوت عبارت بودنیترمهماست. 

نقـاط ضـعف   نیتـر مهـم نینـ چهم. مراکزدرمناسبیداميواحدهاوباغاتمزارع،وجودو مراکزفیوظابامطابقییاجراو
ویشـگاه یآزمازاتیـ تجهوامکانـات کمبـود نیـز عبـارت بودنـد از:    سازي دستاوردهاي پژوهشـی  استقرار و نهادینهدر مراکز 
نیبـ مناسبتعاملنبودو یدولتاعتباراتبهمراکزدیشدبودنوابسته، يآورفنتوسعهیفنيهارساختیزعنوانبهايمزرعه
».رهیو غاصنافوهایتعاونها،شرکتمزارع،«یوصخصبخشومراکز

سازي مراکز نتایج تحقیق با نتـایج مطالعـات پـورعزت و    سازي نظام تجاريدر خصوص نقاط ضعف مراکز در استقرار و نهادینه
وکراسی و عدم زیرا نتایج تحقیق یاد شده مؤید آن بود که: بر؛ نداردیخوانهم) 1390) و داودي و همکاران (1389(همکاران

گـذاران، فعـاالن صـنعت و مراکـز     میـان سـرمایه  هـاي ارتبـاطی  انعطاف نظام مدیریت مراکز، ضعف ارتباطات و فقدان شـبکه 
هاي فکـري  پژوهشی، قوانین ضعیف حفاظت از دارایی-پژوهشی، فرهنگ متفاوت فعاالن صنعت و مؤسسات آموزشی-آموزشی
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باشـد. هـر چنـد در    سازي در مراکز یاد شده میهاي دولتی، از اهم موانع تجاريجهدر سطح ملی، وابسته بودن دانشگاه به بود
بعدي اشاره شده ولـی تطـابق   يهاتیاولو) به مسئله وابستگی اعتباري مراکز به دولت در 1389(تحقیق پورعزت و همکاران

مـین خصـوص نتـایج مطالعـات داودي و     در هنیچنـ هموجود ندارد. الذکرفوقهاي حاضر و نتایج تحقیق مناسبی بین یافته
مراکـز آمـوزش عـالی،    يآورفـن علـم و  يهاپاركدر يآورفنسازي نقاط ضعف تجارينیترمهمداد ) نشان 1390همکاران (

وهـا شـگاه یآزمامانند يآورفنتوسعه منظوربهالزم يهارساختیزضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکري در کشور، فقدان 
باشد.ا و عدم آشنایی اساتید با قوانین مالکیت فکري میهکارگاه

آمـوزش وقـات یتحقمراکـز دريسـاز يتجـار نظـام از جانب دیگر، نتایج تحقیق نشان داد که در فضاي بیرونـی تهدیـدهاي   
یپژوهشـ اعتباراتبودنیداخلناخالصدیتولدرصد2ازکمترآن بیشتر بوده است. يهافرصتی از عیطبمنابعويکشاورز

بودجـه شیافزااندازچشم، از اهم تهدیدات بوده و کشورالمللینیبروابطدراختاللو کشورياقتصادطیشراثباتییب،کشور
اتخـاذ و يجهـاد کشـاورز  وزارتدرمـدرس ومحقق2000ازشیبوجود، کشوریداخلناخالصدیتولدرصد2تایپژوهش

مـورد  مراکـز روي پـیش يهـا فرصـت نیتـر مهـم از انبنیدانشهايشرکتتیحمايابریدولتالتیتسهشیافزاوداتیتمه
بر همین اساس، راهبردهاي تهـاجمی،  . بوده استآورانهفندستاوردهاي سازييتجارنظامسازي مطالعه در استقرار و نهادینه

اسـتقرار و  فرآینـد ع وضعیت مراکـز در  در مجموراهبردهاي اقتضایی، راهبردهاي انطباقی و راهبردهاي تدافعی استخراج شد. 
آمیزترین شـرایط  در محدوده راهبردهاي تدافعی قرار دارد. این محدوده دشوارترین و مخاطرهيسازيتجارنظامسازي نهادینه
زیـرا ضـمن مواجـه    ؛ کندترسیم میيکشاورزآموزشوقاتیتحقمراکزدريسازيتجارنظامسازياستقرار و نهادینهرا براي 

هـاي گونـاگونی بایـد مقابلـه نمایـد.     ودن با تهدیدهاي متعدد در محیط بیرون، در محیط درونی خود نیز با فشارها و چـالش ب
ی سـازمان هـاي  ی قوي و مطلـوب بـا ردیـف اعتبـاري و پسـت     سازمانایجاد ساختار "چهار اولویت اصلی راهبرد تدافعی شامل: 
توسـعه و  "، "ی کنـونی سـازمان مراکز با حذف یا ادغـام برخـی واحـدهاي    سازي درمناسب براي مدیریت متعالی نظام تجاري

حمایت دولت از بخش "، "پژوهشی مراکز-هاي آموزشیها و کارگاهتجهیز و همراهی با استانداردهاي جهانی مزارع، آزمایشگاه
اجـع قـانونی بـراي تصـویب     از پتانسـیل مر يحداکثراستفاده "و "بومی از مراکزآورانهفنخصوصی براي خرید دستاوردهاي 

گیـري در حفـظ   سـازي شـده و درآمـدزا از جملـه سـخت     قوانین حامی مدرسین و محققین تولیدکننده دستاوردهاي تجاري
اسـتقرار و  منظوربهبا عنایت به نتایج تحقیق و تحلیل و تفسیرهاي صورت گرفته باشد. می"هاها و نوآوريمالکیت فکري ایده

شود:ذیل ارائه میهاي پیشنهادآورانهفنيدستاوردهاسازي تجاريسازي جایگاه نهادینه
تسـهیالت و مقـررات الزم بـراي مشـارکت فعـال      شود: نهاد میاصلی راهبردهاي تدافعی پیشسازي اولویتدر راستاي پیاده-

برگزاري رویدادهاي شتاب، بینی شده و مراکز تشویق شوند نسبت بهالمللی پیشآوري کشاورزي ملی و بینمراکز در بازار فن
از یگـذاران صـنعت کشـاورزي اقـدام نماینـد و سـاالنه گـزارش جـامع        تاب و استارتاپ همراه با تعامل گسترده با سرمایهایده

هاي خود در این خصوص ارائه نمایند.تالش
رسین و محققین تولیدکننـده  مراجع قانونی براي تصویب قوانین حامی مدظرفیتاز يحداکثرتمهیدات الزم براي استفاده -

و اعطاي امتیـازات  ها ها و نوآوريگیري در حفظ مالکیت فکري ایدهسازي شده و درآمدزا از جمله سختدستاوردهاي تجاري
اندیشیده شود.انآنبهمادي و معنوي 

خریـد  منظـور بـه دولت در راستاي وظایف حاکمیتی و حمایتی خود تسهیالت الزم را براي پشـتیبانی از بخـش خصوصـی    -
آورانه بومی از مراکز اعطا نماید.دستاوردهاي فن

قـرار گرفتـه و در   "آورانـه سازي دستاوردهاي فـن مدیریت تجاري"در ساختار سازمانی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي -
زي و مـدیریت و  هاي کارشناسی و هیأت علمی ویژه متخصصین آموزش و ترویج کشاورزي، اقتصاد کشاوراین چارچوب پست

تحقیقاتی ملی اجباري شود.يهاطرحسازي براي بینی شود و انتخاب مشاور تجاريتوسعه کشاورزي پیش
هـا و  توسعه، تجهیز و همراهی با استانداردهاي جهانی؛ مزارع، آزمایشگاه"يبا توجه به اولویت راهبردهاي تدافعی در زمینه-

بـا  و شود: با مشارکت بخش خصوصی و با توجه به قوانین و مقررات موجود نهاد میپیش"پژوهشی مراکز-هاي آموزشیکارگاه
، يجهـاد کشـاورز  برداران بخش کشاورزي و کارکنان وزارت و نیازهاي آموزشی بهرهبازار محوررویکردهاي پژوهشی تمرکز بر 
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تواند در غالب قراردادهـاي  ود. این مشارکت میتدوین و اجرا شهاي مراکزها و آزمایشگاهبرنامه تکمیل و تجهیز مزارع، کارگاه
برداري مشترك توسط بخش خصوصی عملیاتی شود.بلندمدت بهره

ي پژوهشـی  هـا طـرح گیران بخش کشاورزي، افـق کشـاورزي ایـران را تعیـین و ابـالغ کـرده و در انتخـاب        مدیران و تصمیم-
افق در اولویت قرار گیرد.مختصات این ،ي مناسب و مورد نیاز بازار کشاورزيآورانهفن

هـاي  شـرکت سـازي،  هاي آموزشی در حوزه تجـاري ریزي کارگاهبرنامهتوانمندسازي مدرسین و اعضاي هیأت علمی منظوربه-
انجام شده و عملیاتی شوند.پژوهشی و کار تیمی يهاطرحنحوه دستیابی به مراجع تأمین اعتبار بنیان و دانش
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.40-33صص ،20شماره 

تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج    سـازمان ). 1393(. تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج کشـاورزي    سـازمان کالن يهااستیسرویکردها و 
، تهران.19/3/1393مورخ 200/15190کشاورزي، ابالغیه 

هـاي مـدیریت اسـتعداد بـر بالنـدگی      مؤلفـه تـأثیر ). بررسـی  1397و علم بیگی، ا. (،ذري، م.، صدیقی، ح.ج.، چیسبحانی، س.م.،
-65صصـ ،1شـماره  ، 14، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزيی در نظام آموزش عالی کشاورزي ایران. سازمان

53.
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سـازمان دیـدگاه محققـان   تحقیقـاتی از يهـا افتهیيسازيتجاربازدارنده ). بررسی عوامل پیش برنده و1392(محمودي، ح.گلی
.دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندکارشناسی ارشد، نامهانیپاتحقیقات، آموزش و ترویج. 

طرح مقدماتی ارائه شده در کمیته تحقیقات، آموزش و کرج: کشاورزي استان البرز. يآورفن). طرح ایجاد مرکز 1395(ع.زالی، ع.
.استان البرزيجهاد کشاورزسازمانورزي استان البرز، ترویج کشا

پارك فـن آوري  هاي دانش بینان و توسعه اقتصاد ملی. سازي؛ عاملی مؤثر در رشد بنگاه). تجاري1390سلطانی گردفرامرزي، ح. (
.6-13، صص 26شماره ، 9سال ،پردیس

نـانو  يآورفنيسازيتجار). شناسایی موانع 1391م. (رافرازي، ع.م.، و سس.ج.، میردامادي، س.اهللا حسینی، نپور، م .ر.، فرجسلیما
-2در بخش کشاورزي. مجموعه مقاالت چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی ایران، کـرج،  

.79صصشهریور، 1
کـارآفرینی طریـق ازتحقیقـات يسازيتجارکیفییشناسبیآس). 1393سراي، ع. ر. (ش.، و محموديم.،زادهفیشر، م.،یشریف

دومـین منتخـب مقـاالت ، مجموعـه يآورفـن يسـاز يتجـار کاربردي عالی کشاورزي. دانشنامهآموزشدردانشگاهی
اسفند.3تهران، دانشگاه تهران، يآورفنعلم و، پاركيآورفنيسازيتجاریالمللنیبکنفرانس

سازي تحقیقـات  ها و ملزومات تجاري). شناسایی ضرورت1391(و موحدمحمدي، س. ح.،فر، ا.، حسینی، س. م.شریفی، م.، رضوان
ورزي و منـابع طبیعـی   دانشگاهی در بخش کشاورزي. مجموعه مقاالت چهارمین کنگره علـوم تـرویج و آمـوزش کشـا    

.208ایران، کرج، ص 
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، کرج.يآورفنو . پارك علم حضوري). مصاحبه1391شعبانعلی فمی، ح. (

هـاي سـنتی   سازي بـر ارزش رویکرد تجاريتأثیر). تحقیق کیفی پیرامون 1388(و جعفري، پ.،دالور، ع.،پور، آ.قلی،عباسی، ب.
.63-76ص ، ص2، شماره يآورفن، فصلنامه سیاست علم و دانشگاه

صـنعت رویکـرد ها بـا دانشگاهپژوهشیکارکردالگوي). طراحی1397آبادي، ح. (، و زینر.، آراسته، ح.ر.، نوه ابراهیم، ع.غالمی، ز.
.231-253ص، ص27ه، شمار8هدورعمومی،يگذاراستیسراهبرديمطالعاتهیاري. فصلنام

سـعه. دومـین  توچهـارم ودوم، سـوم هايبرنامهدر کشور طیآوريفنسازيتجاريعملکرد). بررسی1390کیارسی حیدر، پ. (
.1-10صصتیرماه، 1-2تهران،اجرایی،مدیریتکنفرانس

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مرکـز  سازمان). 1391(.مرکز آموزش عالی امام خمینی1390گزارش عملکرد پژوهشی سال
معاونت پژوهشی و کارآفرینی، کرج.،(ره)آموزش عالی امام خمینی

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، مرکز سازمان). 1396( . (ره)مرکز آموزش عالی امام خمینیارشديآورفنهاي گزارش پروژه
معاونت پژوهشی و کارآفرینی، کرج.،(ره)آموزش عالی امام خمینی

انسـازم هاي تولیدي مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشـی  فن آوريتحقیقاتی و يهاطرحآمار ).1395(.او رضایی، ،ولدان، م.
دفتـر  ، يآورفـن تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، معاونت پژوهش و سازمانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. 

، تهران.يآورفنو انتقال يسازيتجار
ی بر بازار محوري آموزش عـالی کشـاورزي.   سازمان). واکاوي اثر عوامل 1389(و پیکانی، غ.،حجازي، س.ي.،ا.رضوانفر،،ویسی، ه.

.63-72ص، ص2شماره ، 6، جلد مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزي
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Abstract
Due to the cost of research activities and agricultural skills training, lack of attention to commercialization of
technologies and research achievements, should be considered as loss of opportunities. The present research did by
survey method and SWOT Model, in order to understand the internal and external factors affecting the establishment
and institutionalization of the commercialization of technological achievements in the agricultural research and
education centers of Agriculture - Jahad Ministry. The statistical population consisted of those faculty members who
had at least two research projects in the last five years. The face validity of the measuring instrument was confirmed
by 10 experts and its reliability was measurd by the coefficients of Cronbach alpha. The findings showed that the sum
of the final coefficients of "internal factors" is less than zero (-0.763). In the interior, centers of weaknesses are
dominant and their role in establishing and institutionalization the commercialization system in the investigated
centers is more than their strengths. Lack of technical infrastructure development technology, dependence of
Governmental Education and Research Centers on government grants and lack of proper interaction between centers
and private sector were the most serious weaknesses of the centers are in the above process. The results of external
space analysis of centers showed that the sum of final coefficients of external factors was less than zero (-0.857)
and in the external environment more than opportunities, the "threats" are dominant. The most threats are: Less than 2
percent of GDP, is allocated to research grants, instability of economic conditions, disruption of international
relations, and the limitation of in-service training credits for organizations. In general, the locations of the centers
studied are in the context of adopting "defensive strategies". The most important defensive strategies are: Creating a
strong and desirable organizational structure with a credit line and suitable organizational posts for the superior
management of the commercialization system in the centers by removing or integrating some of the existing
organizational units, developing and equipping and complying with international standards for farms, laboratories and
research and educational centers, the government's support from the private sector for purchasing indigenous
technology gains from the centers, maximizing the potential of legal authorities for approval of the rules of sponsors
of instructors and researchers producing commercialized and revenue-generating gains including hardcore intellectual
property upholding ideas and innovations, continuous presence in the national and international agricultural
technology market (fan market, research and technology exhibitions, etc.), and holding acceleration events, the idea of
turning and startups.

Keywords: Commercialization System, Technological Achievements, Agricultural Research and Education
Centers, SWOT Model.
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