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  دهیچک

 
 يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار يندیفرآ يالگو یطراح هدف با قیتحق نیا

 – یعل روش به قیتحق نیا یشناسروش لحاط به. است دهیرس انجام به رانیا در یدانشگاه
 قیحقت نیا يآمار جامعه. شد انجام انسیوار – سانیکووار سیماتر لیتحل نوع از و یارتباط
 بر. بود رانیا یدولت يکشاورز يهادانشکده در شاغل یعلم اتیه ياعضا از نفر 2030 شامل
 يریگنهنمو قیطر از هانمونه انتخاب. دیگرد نییتع نفر 305 نمونه حجم کوکران فرمول اساس
 پرسشنامه ییروا سنجش يبرا. رفتگ صورت متناسب انتساب با توام ايچندمرحله یتصادف
 انسیوار نیانگیم شاخص از استفاده با یصیتشخ ییروا از هاداده يگردآور يبرا استفاده مورد

 از قیحقت نیا در. شد گرفته بهره یبیترک ییایپا روش از ییایپا نییتع يبرا و شده استخراج
 زا یحاک ریمس لیتحل جینتا. شد استفاده اتیفرض آزمون جهت يساختار معادالت مدل روش

 ،يفناور و یپژوهش يهادهیا يریگشکل مرحله هفت شامل يسازيتجار ندیفرآ که است آن
 يهادهیا ياجرا ،يفناور و یپژوهش يهادهیا نیتدو ،يفناور و یپژوهش يهادهیا یابیارز

 تیریدم و يسازادهیپ ،یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار يبرا يسازنهیزم ،يفناور و یپژوهش
 یژوهشپ يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل و بلوغ و یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار طرح

 . باشدیم
 

 يوالگ ،یقاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ،يکشاورز یدانشگاه قاتیتحق: يدیکلهاي هواژ

 يساختار معادالت مدل ،يندیفرآ
 

 مقدمه
 کارکرد نشانگر که یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق

-مهم از است، يکشاورز یعال آموزش مراکز یقاتیتحق
 محسوب کشور يکشاورز قاتیتحق نظام يهامؤلفه نیتر
 مانند ییکردهایرو قیطر از آنها تیتقو و شوندیم
 نظام کالن اهداف شبردیپ به تواندیم ،"يسازيتجار"

 انیب کشور یعلم جامع نقشه در که کشور يفناور و علم

 قاتیتحق يسازيتجار. دینما کمک است، شده
 شروع پژوهش و اختراع از که است يندیفرآ یدانشگاه

 با محصوالت به يفناور و دانش لیتبد تا و شودیم
 ادامه کارها و کسب توسعه و ینیکارآفر قالب در ارزش

 و مخترعان يبرا را ییامدهایپ و دستاوردها و ابدییم
 با. دارد اههمر به اندرکاراندست ریسا و دانشگاه محققان،

نظام و شده فیتعر ندیفرآ نبود دستاوردها، نیا وجود
يتجار تا است شده سبب هابخش از ياریبس در افتهی
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 Fakour & Haji( نشود نهینهاد یدانشگاه قاتیتحق يساز

Hosseini, 2008 .(قاتیتحق مورد در صهینق نیا 
 در نیا. دارد وجود زین يکشاورز بخش در یدانشگاه

 کمک هادانشگاه به مناسب يالگو داشتن که است یحال
 يسازيتجار از را يتراثربخش تیحما تا کندیم

 امور يزیربرنامه و تیریمد در و آورند عمل به قاتیتحق
 ). Casper, 2013( کنند عمل کارآمدتر
 بدون اغلب يفناور يسازيتجار يبرا يریگمیتصم

 آن يهايازمندین و يسازيتجار ندیفرآ از یکامل درك
 که چند هر شود؛یم اتخاذ موسسات ای افراد توسط
 شاخص و يسازيتجار یابیارز شاخص مانند ییابزارها

 ابعاد از یبرخ حیتشر يبرا يفناور يسازيتجار تیموفق
 ندیفرآ کی اما است، افتهی توسعه موفق يسازيتجار

 ,.Mousaei  et al( باشدیم ازین مورد يراهبرد و ترجامع

 و روند ،يسازيتجار ندیفرآ شناخت قیطر از ).2008
 امکانات، نیتأم مربوطه، پرسنل يبرا کار انجام ندیفرآ

 و روشن کار آن انجام يبرا ییاجرا ضوابط و مقررات
 در). Fakour & Haji Hosseini, 2008( گرددیم شفاف

 یتوال الگو، دهندهلیتشک ياجزا شناخت قیطر از ،واقع
 به توانیم مراحل يبندتیاولو و هاگام شناخت اجزا،

). Goodarzi et al., 2012( افتی دست کارآمد يالگو کی
 از يفناور انتقال ندیفرآ يالگوها تکامل و تحول یط در

 یقاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار و صنعت به هادانشگاه
 الگوها نیا یتمام در توانیم که را آنچه ها،دانشگاه
 هیارا) Litan et al., 2007(: )1( از عبارتند نمود مشاهده
 اکتفا عدم و بازار به شده منتقل يهاينوآور يبرا پاداش

 یعلم أتیه ياعضا بر تمرکز) 2( آن؛ از حاصل درآمد به
) 3( ؛يسازيتجار و ينوآور يدیکل عامالن عنوان به

 أتیه ياعضا با دانشگاه تعامل ياستانداردساز بر دیتأک
 و مرحله هر انجام یزمان بیترت) 4( و صنعت؛ و یعلم
 .بعد مرحله به مرحله هر از گذر يبرا يریگمیتصم

 و یمتوال و منظم مراحل دهندهنشان يندیفرآ يالگو
. است قاتیتحقيسازيتجار انیجر در شونده تکرار

 بر توانیم را یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار ندیفرآ
 میتقس دسته چند به يفناور توسعه يالگوها اساس
 و استوارند يفناور فشار کردیرو بر الگوها از یبرخ. نمود

 کاربران، و یپژوهش يهادهیا منبع پژوهشگران
 ,.Landry et al( هستند هاپژوهش نیا جینتا رندگانیپذ

 از یگروه ای يفناور کی شرفتیپ یبررس و) 2001
 را ندهیآ در محصول دیتول بالقوه يهافرصت ها،يفناور

 ها،يریگمیتصم يمبنا حالت، نیا در. سازدیم مشخص
 ندیفرآ. است ندهیآ در يفناور شرفتیپ ریمس ینیبشیپ
 ندیفرآ بر است، خطی و ساده یکنواخت، الگوها، نوع نیا

 یابیجا يبرا یمحمل بازار و دارد دیتاک توسعه و تحقیق
 الگوها یبرخ ).Khaill,2000( است توسعه و قیتحق جینتا

 الگوها، نیا در. هستند بازار شکش کردیرو از برگرفته
 همچون گذاراناستیس و صنعت و دیتول عرصه فعاالن
 خواهند،یم پژوهش از آنچه که کنندیم رفتار یانیمشتر

 حل یپ در کاران،مانیپ هیشب پژوهشگران و کرده فیتعر
 کمک با ).Landry et al., 2001( ندیآیبرم کاربران يازهاین
 که شودیم مشخص انیمشتر ندهیآ يازهاین ینیبشیپ

 دیبا یزمان چه در و يفناور کدام در يگذارهیسرما
-شیپب ،يریگمیتصم يمبنا حالت، نیا در رد؛یگ صورت

 نوع نیا ).Khaill,2000( است انیمشتر ندهیآ يازهاین ینیب
 عنوان به بازار و دارد ساده و یخط ياپنداره زین الگو
 ,.Cao et al( شودیم محسوب توسعه و قیتحق يبرا یمنبع

 و ییراستاهم بر عمدتاً ينوآور انیجر امروزه ).2013
 یتعامل ای یانطباق يالگو قالب در کردیرو دو نیا بیترک

 يهافرصت و بازار يازهاین نیب وندیپ از که است استوار
 محققان، با قوي رابطه يبرقرار و دیآیم وجود به فناورانه
 توسعه و تحقیق ارچگییکپ و مشتریان، با نزدیک تعامل

  ).Khaill,2000( است دیتاک مورد بازار با
 ندیفرآ اندنینما يبرا یمختلف يالگوها کنون تا
 نمونه، يبرا. است شده هیارا قات،یتحق يسازيتجار

 انددهیکوش )Rothwell and Zegveld, 1985( لدوزگ و راثول
 یچگونگ و يسازيتجار ندیفرآ يهامؤلفه نیب ارتباط

 گام به گام صورت به الگو نیا. دهند نشان را آنها ملتعا
 انهیم در یفن انیجر که تفاوت نیا با است شده یطراح

 تکامل و بروز ریتأث تحت آن ریمس که دارد قرار ندیفرآ
 گرید يسو از يفناور تکامل و سو کی از بازار يازهاین

 یابیبازار ،یفن اتییجز چندان الگو نیا در. ردیگیم قرار
 ,Rosa and Rose( است نشده دهید وکارکسب توسعه و

 از برخاسته يفناور انتقال کیکالس يالگو ).2007
 یارتباط مدل و ينوآور نشر مدل اساس بر قاتیتحق

 مدل، نیا در. است شده يزیرطرح راجرز هیسوکی
 و صنعت و صرف دهندهامیپ عنوان به یدانشگاه محققان
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 دخل توانندینم کیچیه و هستند امیپ رندگانیگ جامعه
 از يفناور و باشند داشته يفناور انتقال در یتصرف و

 تیموفق. شودیم منتقل يبازخورد چیه بدون دانشگاه
 به است، مدل نیا مشکالت از مؤثر، ارتباط جادیا در

 شود، ارائه یاطالعات نوع چه کهنیا دانستن گرید عبارت
 چه در ای و شودیم پردازش اطالعات یزمان چه در

-یم قرار یابیارز و افتیباز ره،یذخ کاهش، مورد یمحل
 رودیم شمار به مدل نیا يهايدشوار جمله از رد،یگ
)Rogers et al., 2000.( کوپر )Cooper, 2007( يالگو قالب در 

 تیهدا يبرا شده یاتیعمل راه نقشه کی ،1دروازه-مرحله
 همرحل تا دهیا مرحله از دیجد محصوالت يهاپروژه
 "مرحله" الگو، نیا در. است نموده هیارا بازار در آن عرضه

 "دروازه" و ونددیپیم وقوع به اقدام آن در که است ییجا
 اتخاذ آن در که پروژه تیفیک کنترل يبرا است ییجا

 توسعه ریمس ادامه عدم ای ادامه خصوص در میتصم
: است شده لیتشک جز سه از دروازه هر. ردیگیم صورت

 بوده نیشیپ مرحله جینتا که 2یلیتحو يهاتیعالف) الف(
) ب( روند؛یم شمار به دروازه یبررس يبرا ییهايورود و

 يبرا که هستند یکم يهامالك ای هاشاخص ارهایمع
 هایخروج) ج( شوند؛ یم گرفته کار به ماتیتصم اخذ
 شامل است ممکن و هستند دروازه یبررس ندیفرآ جینتا

 ای سازمتوقف کناربگذار، ده،ب ادامه رینظ یمیتصم
 يریگمیتصم نقاط و یاصل مراحل. باشند بازگردان

: صفر مرحله: از عبارتند دروازه-مرحله مدل در موجود
 یبررس:کی مرحله ده؛یا غربال: اول میتصم ؛يپردازدهیا

 یبررس: دوم مرحله ه؛یثانو غربال: دوم میتصم ه؛یاول
: سوم مرحله ه؛توسع يبرا اقدام: سوم میتصم ؛یلیتفص

: چهارم مرحله آزمون؛ يبرا اقدام: چهارم میتصم توسعه؛
 يبرا اقدام: پنجم میتصم ؛يمعتبرساز و تست انجام
. بازار به ورود و یصنعت دیتول: پنجم مرحله ؛يسازيتجار

 در يفناور يسازيتجار و انتقال ندیفرآ يالگو در
 امگ به گام صورتبه يسازيتجار ندیفرآ ها،دانشگاه
 از گذر مستلزم مرحله هر ياجرا و است شده مطرح
 مراحل بر عالوه الگو، نیا در. باشدیم آن از قبل مرحله

 هر نفعانیذ شده، داده نشان يسازيتجار ندیفرآ ياجرا

                                                                                  
1. Stage-Gate 
2. deliverables 

 ندیفرآ. است دهیگرد نیمع مجزا طور به زین مرحله
 یعلم یبررس و قیتحق از الگو نیا در يفناور انتقال
 نیا در که شودیم آغاز یدانشگاه نیمحقق توسط

 گرفته قرار مدنظر زین قیتحق هیسرما و نهیهز مرحله،
 در و شودیم انجام دهیا کشف دوم، مرحله در است، شده

 رد،یگیم قرار یابیارز مورد نظر مورد دهیا سوم، مرحله
 در و گرددیم ثبت شده کشف دهیا چهارم، مرحله در

 در و ادامه در و ردیگیم انجام یابیبازار بعد مرحله
-یم دهیا یدهسانسیل سمت به یدهجهت ششم مرحله

 يشرکتها به ای نظر مورد نامهیگواه تینها در و رود
 شودیم فروخته یانشعاب يهاشرکت ای و یصنعت

)Feldman and Stewart, 2008( .Yenken and Ralston )2005 (

 دکریرو با را یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار يالگو
 هاتیفعال یدرون ارتباط الگو نیا. اندداده هیارا یستمیس
 عناصر با همراه را يسازيتجار ندیفرآ يهاگام و

 نشان را ندیفرآ در موجود موانع و کنشگران رگذار،یتأث
 تداوم ،یدانشگاه قاتیتحق جینتا يسازيتجار. دهدیم

 يایدن با قاتیتحق زدن وندیپ و قاتیتحق متعارف ندیفرآ
 چهار توانیم منظور نیا يبرا. است بازار و وکاربکس

 به یدانشگاه يهاپژوهش جینتا لیتبد يبرا را مرحله
 یانشعاب يهاشرکت جادیا قیطر از البته ،ياقتصاد ارزش

 شیزا) الف(): Ndonzuau et al., 2002( برشمرد ریز شرح به
کسب يهاپروژه نیتدو) ب( پژوهش؛ از وکارکسب دهیا

دهیا يمبنا بر دیجد زیآممخاطره يگذارهیسرما و وکار
 در یانشعاب يهاشرکت ياندازراه) ج( ؛یاستخراج يها

 در ياقتصاد ارزش خلق تیتثب) د( و ها؛پروژه قالب
 ).  وکارکسب توسعه( یانشعاب يهاشرکت

-يتجار ي معرفی شده برايندیفرآ يالگودر یک 
ه شده است در نظر گرفت یاصل مرحله پنج يفناور يساز

)Mousaei  et al., 2008( :؛يسازيتجار يراهبردها نیتدو 
 یفن مشخصات استخراج يبرا یپژوهش يهامیت با تعامل
 انبوه دیتول بازار؛ مطالعه منظور به بازار با تعامل طرح؛

. اصالحات انجام و دستاوردها یابیارز و ؛يفناور محصول
 يامرحله چهار ییالگودر نتیجه بررسی صورت گرفته، 

 .Radfar et alشده است ( هیارا يفناور يسازيتجار يبرا

 گام به گام بر دیتأک ضمن الگو نیا کنندگانهیارا. )2009
 با دیبا یقاتیتحق يهاتالش باورند نیا بر ر،یمس بودن

 و يفناور و علوم توسعه به نسبت یکامل شناخت
-نیا ریغ در باشد همراه مصرف بازار از یکاف اطالعات
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 در. شد نخواهد لیتبد افزوده ارزش به کار حاصل صورت
-سازمان ،يسازيتجار ندیفرآ یاساس رکن دو ان،یم نیا

 و) یقاتیتحق مراکز و هادانشگاه( یقاتیتحق يها
 گذارانهیسرما ع،یصنا از اعم( قاتیتحق جینتا رندگانیگ

. است مطرح) یرانتفاعیغ مؤسسات و دولت ر،یپذمخاطره
 قیطر از دانش يسازيتجار ندیفرآ قراراست و یطراح

 ها،نامهنییآ نیتدو شامل دانش انتقال الزامات نییتع
 و يگذارقانون ،یمال نیتام ها،پروژه تیفیک نیتضم

 ,.Hasangholipour et al( ردیگیم صورت يسازفرهنگ

 در يفناور يسازيتجار ندیفرآ يالگو در. )2011
 به یاصل مرحله نیندچ رانیا یدولت یقاتیتحق مؤسسات

 شده گرفته نظر در مرحله هر ژهیو يهاتیفعال همراه
-يتجار یاصل اول مرحله): Goodarzi et al., 2012( است
 دهیا یابیارز ده،یا ییشناسا ییاجرا يهاگام شامل: يساز

 ق؛یتحق شنهادهیپ قالب در يفناور ای دهیا يسازمفهوم و
 ا(ی يجراا خصوص در سازمان تیریمد يریگمیتصم
-يتجار یاصل دوم مرحله سازمان؛ در قیتحق) اجرا عدم
 هیاول نمونه ساخت ق،یتحق ییاجرا يهاگام شامل: يساز

 در سازمان تیریمد يریگمیتصم ه؛یاول نمونه یابیارز و
 راهبرد نیتدو( يفناور يسازيتجار نحوه خصوص

 شامل: يسازيتجار سوم مرحله ؛)يفناور يسازيتجار
 دیتول يبازنگر د،یتول اسیمق شیافزا ییجراا يهاگام

: يسازيتجار چهارم مرحله و انبوه؛ دیتول و محصول
 خدمات هیارا و محصول مستمر بهبود و فروش شامل

 . يمشتر به فروش از پس
طراحی هاي ارزشمند پیشین براي با وجود تالش

اند سازي، بسیاري از این الگوها نتوانستهیند تجاريآفر
دهی اولیه سازي و جهتحل فرآیند از زمینهتمام مرا

سازي تا مرحله بازخورد را تحقیقات در راستاي تجاري
نشان دهند. همچنین، بسیاري از کارهاي انجام شده 

پردازي صورت گرفته صرفاً در سطحی توصیفی و مفهوم
و چندان به اعتبارسنجی الگوها توجه نشده است. از همه 

لگویی متناسب با شرایط تر این که تا کنون امهم
تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي ارایه نشده است. 

هایی با هدف این تحقیق با توجه به چنین محدودیت
سازي طراحی و اعتبارسنجی الگویی براي تجاري

 تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزي انجام شده است. 
 

 قیتحق روش
 يدنیفرآ ییالگو یطراح هدف با که حاضر پژوهش

 در یدانشگاه قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار يبرا
 از پژوهش يریگجهت لحاظ از. دیرس انجام به يکشاورز

 روش با و رودیم شمار به يکاربرد يهاپژوهش نوع
 به انسیوار - انسیکووار سیماتر لیتحل و یارتباط -یعل

 درجه زانیم نظر از قیتحق نیا. است دهیرس انجام
 یشیرآزمایغ قاتیتحق نوع از و یدانیم رها،یمتغ کنترل

 استدالل وهیش و 1منطق لحاظ به قیتحق نیا در. است
 قیاسی و استقرایی استدالل از ترکیبی طوربه ،یعلم
 و میمفاه مرور با که بیترت بدین شد؛ گرفته بهره

 تا شد تالش ،یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار الگوهاي
 هاگزاره این وینتد از پس و شوند مستخرج یهایگزاره

 گردد؛ تدوین قیتحق مفهومی يالگو استقرایی، شیوه به
 پرسشنامه قیطر از و قیاسی شیوه به سپس الگو این
 . گرفت قرار یابیارز مورد قیتحق

نفر از اعضاي  2030جامعه آماري پژوهش حاضر 
هیات علمی مراکز آموزش عالی کشاورزي کشور 

 فناوري (دانشکدهزیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و 
 رایهاهاي دولتی) بود که بر اساس آمار کشاورزي دانشگاه

ریزي آموزش عالی شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه
پردیس کشاورزي و  2دانشگاه و  3دانشکده، 31در 

منابع طبیعی مشغول فعالیت بودند. حجم نمونه با 
ا ها بنفر تعیین شد. نمونه 305استفاده از فرمول کوکران 
اي اي چندمرحلهگیري طبقهاستفاده از روش نمونه

 تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. 
 ياپرسشنامه پژوهش نیا در هاداده يگردآور ابزار

 مورد پرسشنامه ییروا سنجش يبرا. بود ساخت محقق
 شاخص از استفاده با یصیتشخ ییروا از استفاده

 زا ییایپا نییتع يبرا و شده استخراج انسیوار نیانگیم
 . شد گرفته بهره یبیترک ییایپا روش

  SPSSافزارنرم از یفیتوص بخش در ،يپردازداده يبرا
براي  54/8تحلیلی از لیزرل نسخه  بخش در و 18 نسخه

الگوي تدوین شده بهره ) CFA(تحلیل عاملی تاییدي 
 قیتحق يالگو یاعتبارسنجگرفته شد. الزم به ذکر است 

 تحلیل وتجزیه. گرفت صورت يساختار التمعاد مدل با

                                                                                  
1 -Logical Orientations 
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 معادالت مدل یا علّی سازيمدل یا کواریانس ساختارهاي
 تحلیل و تجزیه هايروش تریناصلی از یکی ساختاري،

 و تجزیه معنی به و است پیچیده ايداده ساختارهاي
 ساختار یک در که است مختلفی متغیرهاي تحلیل
 هم بر را متغیرها نهمزما تأثیرات تئوري، بر مبتنی
 مدل روش اساس بر قیتحق نیا در. دهدمی نشان

 و اندگرفته قرار یبررس مورد هاداده ،يساختار معادالت
 ارتباط) يریگاندازه مدل( يدییتأ یعامل لیتحل قیطر از

 مورد هاسازه با پرسشنامه سواالت همان ای نشانگرها
 يانشانگره فهرست تینها در تا گرفت قرار یبررس

 . ردیگ قرار شیپاال مورد شده مطرح
 

 نتایج و بحث 
 قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ فیتوص

 یدانشگاه يکشاورز
 

 و یپژوهش يهادهیا يریگشکل مرحله -
 از مرحله نیاول در ،)1 جدول( هاافتهی اساس بر: يفناور

دهیا يریگشکل يهاگام به مربوط يسازيتجار ندیفرا
 و هاشرفتیپ تحوالت، یبررس ،يفناور و یپژوهش يها

 راهبردها یبررس ،يکشاورز يفناور و دانش یکنون سطح
 يپردازمفهوم کشور، يکشاورز توسعه يهااستیس و
 يهادهیا به آنها لیتبد و یقاتیتحق لیمسا و ازهاین

 .هستند برخوردار يباالتر تیاهم از ،یپژوهش
 

 يفناور و یپژوهش  يهادهیا يریگشکل مرحله -1 جدول
 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین اقدامات

 1 327/0 88/0 68/2 ها و سطح کنونی دانش و فناوري کشاورزيبررسی تحوالت، پیشرفت
 2 367/0 81/0 21/2 هاي توسعه کشاورزي کشوربررسی راهبردها و سیاست

 3 371/0 86/0 32/1 هاي پژوهشیبه ایدهپردازي نیازها و مسایل تحقیقاتی و تبدیل آنها مفهوم
 4 389/0 88/0 27/2 هاي تولید کشاورزيشناسایی و ارزیابی نیازهاي دانش و فناوري نظام

 5 389/0 83/0 15/2 تعیین قلمروها و نقشه راه تحقیقات و فناوري در بخش کشاورزي
 6 441/0 03/1 33/2 هاي فناوري آینده در بخش کشاورزيبینی فرصتپیش

 
: يفناور و یپژوهش يهادهیا یابیارز مرحله -

-يتجار ندیفرا از مرحله نیدوم به مربوط اقدامات نیب از
 و تیخالق جنبه از( یپژوهش يهادهیا یابیارز ،يساز

دهیا سازيپیاده امکان یابیارز ،)بودن ممتاز و ينوآور

 یابیارز از،ین مورد امکانات لحاظ به یپژوهش يها
 بخش توسعه يبرا یپژوهش يهادهیا يسودمند
 ).2 جدول( برخوردارند يباالتر تیاهم از يکشاورز

 
 يفناور و یپژوهش يهادهیا یابیارز مرحله -2 جدول

 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین اقدامات
هاي پژوهشی( از جنبه خالقیـت و نـوآوري و ارزیابی ایده
 ممتاز بودن)

82/2 03/1 364/0 1 

هـاي پژوهشـی بـه لحـاظ ارزیابی امکان پیاده سازي ایده
 امکانات مورد نیاز

63/2 02/1 386/0 2 

هاي پژوهشی براي توسـعه بخـش ارزیابی سودمندي ایده
 کشاورزي

54/2 02/1 401/0 3 

هاي دانشی در بخش کشـاورزي ارزیابی امکان جذب یافته
 بر اساس تقاضا

41/2 00/1 414/0 4 

 5 424/0 96/0 27/2 هاي پژوهشیهاي مرتبط با ایدهو ریسکارزیابی محیطی 
بینـی منـافع هـاي پژوهشـی (پـیشارزیابی اقتصادي ایده

 اقتصادي حاصله)
36/2 03/1 440/0 6 
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 يفناور و یپژوهش يهادهیا نیتدو مرحله -
 سوم، مرحله در) 3 جدول( هاافتهی طبق: یدانشگاه

 اعتبارات و منابع برآورد ،یپژوهش يهادهیا يبندتیاولو

 يهاتیقابل ینیبشیپ و پژوهش ياجرا يبرا ازین مورد
 يباالتر تیاهم از یپژوهش يهادهیا يسازيتجار

 .برخوردارند
 

 یدانشگاه يفناور و یپژوهش يهادهیا نیتدو مرحله -3 جدول
 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین افدامات
 1 329/0 98/0 97/2 پژوهشی هايبندي ایدهاولویت

 2 335/0 07/1 20/3 برآورد منابع و اعتبارات مورد نیاز براي اجراي پژوهش
 3 387/0 96/0 49/2 هاي پژوهشیسازي ایدههاي تجاريبینی قابلیتپیش

 4 410/0 03/1 52/2 تدوین برنامه کار و راهبرد تحقیقات کشاورزي (در سطح دانشگاه )
 5 532/0 62/1 05/3 هاي پژوهشی)سازي ایدهطرح(جهت پیادهتدوین و تصویب 

 

: يفناور و یپژوهش يهادهیا ياجرا مرحله  -
 يسازادهیپ کارآمد و خالقانه تیریمد مرحله، نیا در

 منابع صیتخص و نیتام ،)قیتحق انجام( یقاتیتحق طرح
 و نیتدو دانشگاه، يسو از پژوهش يبرا ازین مورد

 و... پتنت، صورت به یقاتیتحق يهاافتهی ياسازیمه
 شده عرضه يفناور سهم و عمر چرخه اس،یمق یابیارز
 .اندکرده کسب را تیاهم نیباالتر هدف بازار به

 
 يفناور و یپژوهش يهادهیا ياجرا مرحله -4 جدول

 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین اقدامات
 1 374/0 02/1 73/2  ح تحقیقاتی (انجام تحقیق)سازي طرمدیریت خالقانه و کارآمد پیاده

 2 401/0 04/1 60/2  تامین و تخصیص منابع مورد نیاز براي پژوهش از سوي دانشگاه
 3 417/0 95/0 28/2 هاي تحقیقاتی به صورت پتنت، ...تدوین و مهیاسازي یافته

 4 434/0 83/0 91/1 ارزیابی مقیاس، چرخه عمر و سهم فناوري عرضه شده به بازار هدف
 5 442/0 96/0 18/2 تدوین بسته فناوري و خدمات حمایتی فنی همراه شامل مشاوره فنی و ...

 6 446/0 94/0 12/2 هاي جذب بهینه منابع مورد نیاز براي تولید بسته فناوريبینی روشپیش
 7 473/0 00/1 12/2 هاي تحقیقاتی و ارجاع به واحد مربوطه جهت ثبتمعرفی یافته

 

 يهاافتهی يسازيتجار يبرا يسازنهیزم مرحله -
 يهاافتهی يسازيتجار يبرا يسازنهیزم مرحله در: یپژوهش
 بازارها،فن ،يفناور و علم يهاپارك در دانشگاه ،یپژوهش

 و دانش به دنیرس يبرا یقاتیتحق يهاافتهی تیقابل یابیارز
 به حاصلهيفناور و دانش یابیارز و يگذارمتیق ،يفناور
 ).5 جدول( برخوردارند يشتریب تیاهم از افزوده ارزش لحاظ

 
 یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار يبرا يسازنهیزم مرحله -5 جدول

 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین اقدامات
 1 407/0 05/1 59/2 بازارهاهاي علم و فناوري، فنهمکاري دانشگاه در پارك

 2 424/0 03/1 44/2 هاي تحقیقاتی براي رسیدن به دانش و فناوريیت یافتهارزیابی قابل
 3 461/0 96/0 09/2 حاصله به لحاظ ارزش افزودهگذاري و ارزیابی دانش و فناوريقیمت

 4 461/0 90/0 95/1 مقیاساي جهت رفع نواقص آزمایشهاي کوچکانجام تحقیقات توسعه
 5 480/0 10/1 29/2 هاي پژوهشیي یافتههاي بیشتر بکارگیرمطالعه زمینه

 6 490/0 04/1 13/2 هاي حاصلهسازي یافتهتنظیم و اعمال قوانین و مقررات براي تجاري
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يتجار طرح تیریمد و يسازادهیپ مرحله -
 مرحله اقدمات نیب در: یپژوهش يهاافتهی يساز

 يهاافتهی يسازيتجار طرح تیریمد و يسازادهیپ
 يبرا نیطرف ریسا و قیتحق میت ياعضا توافق ،یپژوهش

 طرفی مابین قرارداد عقد و تنظیم و يفناور يسازيتجار
 يباالتر تیاهم یقاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار روند در
 ).6 جدول( اندکرده کسب را

 
 یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار طرح تیریمد و يسازادهیپ مرحله -6 جدول

 رتبه ضریب تغییرات معیارحرافان میانگین اقدامات
 1 432/0 90/0 08/2 سازي فناوريجلب توافق اعضاي تیم تحقیق و سایر طرفین براي تجاري

 2 485/0 04/1 14/2 هاي تحقیقاتیسازي یافتهدر روند تجاري نتنظیم و عقد قرارداد مابین طرفی
 3 502/0 89/0 78/1 اسبمنسازي از طریق انتخاب شیوهتدوین و اجراي نقشه راه تجاري

 4 528/0 99/0 87/1 کننده و بازاررسانی فناوريجستجو براي یافتن یک بخش توزیع
 

افتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل و بلوغ مرحله  -
-يتجـار نـدیفرآ از مرحلـه نیآخـر در: یپژوهش يها

 بـه) اطالعـات و آمـار ثبت( مستندسازي اقدمات ،يساز
دســت بــه یابیارزشــ جینتــا سانعکــا الگــو، یــک عنــوان

 کننـدگانمصـرف دگاهیـد و تیرضـا یابیارز و اندرکاران
ــه ــاولو پژوهشــی یافت ــاالتر تی ــب را يب ــرده کس ــدک  ان

 ). 7جدول(

 
 یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل و بلوغ مرحله -7 جدول

 رتبه ضریب تغییرات معیارانحراف میانگین اقدامات
 1 424/0 03/1 44/2 ار و اطالعات) به عنوان یک الگومستندسازي (ثبت آم

 2 482/0 05/1 19/2 اندرکارانانعکاس نتایج ارزشیابی به دست
 3 488/0 91/0 87/1 کنندگان یافته پژوهشیارزیابی رضایت و دیدگاه مصرف

 4 523/0 95/0 82/1 هاي تحقیقاتی براي توسعه بخش کشاورزيسازي یافتهارزیابی پیامد تجاري
 5 524/0 02/1 96/1 ضمانت سود حاصل از یافته پژوهشی تجاري شده براي هیأت علمی

 
 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ لیتحل -
 یدگیکشـ و یچـولگ آزمـون از رهایمتغ عیتوز بودن نرمال تیوضع یبررس جهت: هاداده بودن نرمال تیوضع یبررس -
 یمبنـ صـفر فرض آزمون، نیا در. دارد رهایمتغ عیتوز بودن نرمال از نشان) 8 جدول( جینتا که شد استفاده) کوران آزمون(

 مـورد يرهـایمتغ نبـودن نرمـال از نشـان باشـد، 05/0 از کمتر يداریمعن سطح کهیصورت در و دارد عیتوز بودن نرمال بر
 . دارد مطالعه

 رهایمتغ عیتوز بودن نرمال یبررس -8 جدول
 .Sig   ریاسکويکا مدل پنهان يرهایمتغ .Sig   ریاسکويکا مدل پنهان يرهایمتغ

 و یپژوهشــ يهــادهیــا يریــگشــکل
 يفناور

 231/0 928/2 یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار يبرا يسازنهیزم 569/0 127/1

 825/0 384/0 يفناور و یپژوهش يهادهیا یابیارز
 يهـاافتـهی يسـازيتجـار طـرح تیریمد و يسازادهیپ

 یپژوهش
678/1 351/0 

 099/0 635/4 یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل و بلوغ 910/0 188/0 يفناور و یپژوهش يهادهیا نیتدو
    620/0 955/0 يفناور و یپژوهش يهادهیا ياجرا

 
-افتهیي سازيتجار ندیفرآ يریگاندازه مدل -

 یشناسروش در :یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يها
 تا است الزم ساکن به ابتدا ،يساختار معادالت مدل

 شود مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه ییروا
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 مورد يهاسازه يریگاندازه يبرا شده انتخاب ينشانگرها
 منظور نیا يبرا. هستند برخوردار الزم دقت از خود نظر

 شکل نیا به شود،یم استفاده، يدییتأ یعامل لیتحل از
 t مقدار يدارا خود سازه با نشانگر هر یعامل بار اگر که

 دقت از نشانگر نیا صورت نیا در باشد، 96/1 از باالتر
 برخوردار مکنون صفت ای سازه آن يریگاندازه يبرا الزم
 تا تحقیق مدل سازه هر نکهیا یبررس جهت  لذا. است
 آنها سنجش جهت شده انتخاب ينشانگرها با حد چه
 همان ای يریگاندازه مدل از اندبوده ییهمسو يدارا
 . شد استفاده يدییتأ یعامل لیتحل

 و نیشیپ يهاپژوهش و الگوها مرور با منظور نیبد
 و کارشناسان از یگروه نظرات به مراجعه زین

 مرحله هفت در يسازيتجار يندیفرا يالگو متخصصان،
 یابیارز ،يفناور و یپژوهش يهادهیا يریگشکل شامل

 و یپژوهش يهادهیا نیتدو ،يفناور و یپژوهش يهادهیا

 يسازنهیزم ،يفناور و یپژوهش يهادهیا ياجرا ،يفناور
 و يسازادهیپ ،یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار يبرا
 و بلوغ و یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار طرح تیریمد

 نیتدو یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل
 هر ينشانگرها يداریمعن نییتع يبرا بخش نیا در. شد

 يریگاندازه مدل قالب در يدییتأ یعامل لیتحل از مرحله
) 1( شکل در شده میترس يالگو طبق. شد استفاده
 خود به مربوط ينشانگرها گریکدی کنار در ندیفرآ مراحل

 اندنموده دییتا یدرست به نظر مورد ساختار به توجه با را
 قابل تداخل و است شده اجرا یدرست به مدل رایز

 هیاول مدل در نکهیا به توجه با. شودینم مشاهده یتوجه
 يخطا انسیوار برآورد دوم شهیر مقدار يریگاندازه

 استفاده جهت است، شده گزارش 1/0 از باالتر استاندارد
 آزمون و قیتحق يساختار مدل یطراح در هاسازه نیا از

 .شود انجام مدل رد یاصالحات تا است الزم اتیفرض
 

 

 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا دوم مرتبه یعامل لیتحل اولیه مدل -1 شکل
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 ر،یاسکويکا آماره تفاوت مقدار يداریمعن به توجه با
 در د؛یگرد اقدام مراحل شبردیپ و مدل اصالح به نسبت

 و ریاسکوياک کاهش مقدار از که 2D آزمون از راستا، نیا
. است شده استفاده کندیم قضاوت آن يداریمعن تفاوت

 يکا کاهش مقدار در يداریمعن تفاوت يدارا هیاول مدل
  مناسب یعامل يربنایز به دنیرس يبرا و است ریاسکو

 انسیکووار مقدار يآزادساز و اصالح اتیعمل وارد دیبا
 ).9جدول( شود نشانگرها نیب

 هیاول مدل اصالح یبخش اثر نییتع در ریاسکو يکا ریمقاد تفاوت -9 جدول
 RMSEA مقدار 2χ Δ2χ df  مدل
 156/0 695 --- 86/5843 اولیه مدل
 088/0 259 68/4973 18/870 اشباع مدل
 

 در يسازيتجار مراحل شدهاصالح يریگاندازه مدل
. است آمده) 2( شکل در دوم مرتبه یعامل لیتحل قالب

 يپارامترها توانیم مدل نیا يهاافتهی براساس
 و دانست اتکا قابل يآمار لحاظ به را مدل در برآوردشده

 مطالعه مورد يهاسازه با نشانگرها يریپذتطابق جهت
 بر نیهمچن. نمود استفاده آنها از يسازيتجار ندیفرا

 يسازيتجار يبرا يسازنهیزم" ،یعامل يبارها اساس
 طرح تیریمد و يزساادهیپ" و "یپژوهش يهاافتهی

 به را نقش نیشتریب "یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار
 دوم مرتبه یعامل ساختار در یعامل بار نیشتریب واسطه
 .دارند
 

 
 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا دوم مرتبه یعامل لیتحل شده اشباع مدل -2 شکل
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 یعامل يبارها از کی هر يبرا t شده محاسبه ریمقاد
 است؛ 96/1 يباال خود پنهان ریمتغ ای سازه با نشانگر هر
-اندازه يبرا پرسشنامه سؤاالت ییهمسو توانیم لذا
 شکل( کرد انیب معتبر مرحله نیا در را میمفاه يریگ
 یک هر در موجود عاملی بارهاي به توجه با همچنین). 3

 انگرهانش از یک هر اهمیت مورد در توانمی ابعاد از
-اندازه از که نشانگرهایی مشخصاً  نمود، گیريتصمیم
 بار داراي اندشده گذاشته کنار ها،سازه از یک هر گیري

 مورد مفهوم گیرياندازه براي مناسبی آماري و مفهومی
 .نیستند محقق نظر

 

 
 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا دوم مرتبه یعامل لیتحل افتهی برازش مدل t ریمقاد -3 شکل

 
شکل مرحله در ،)10( جدول در مندرج جینتا طبق

 از نشانگرها یتمام ،يفناور و یپژوهش يهادهیا يریگ
 بودن معرف از نشان که شد داریمعن يآمار لحاظ

 مرحله با رابطه در. است مرحله نیا يبرا نشانگرها
 بجز نگرهانشا همه يفناور و یپژوهش يهادهیا یابیارز
دهیا با مرتبط يهاسکیر" و "یطیمح یابیارز" ریمتغ
 ریمتغ و شدند داریمعن يآمار لحاظ از "یپژوهش يها

 براي مناسبی آماري و مفهومی بار عدم لیدل به مذکور
 مرحله در. دیگرد حذف ند،یفرا از مرحله نیا گیرياندازه

شیپ" نشانگر ،"يفناور و یپژوهش يهادهیا نیتدو"

 کنار "یپژوهش يهادهیا يسازيتجار يهاتیقابل ینیب
  مرحله در. شدند داریمعن رهایمتغ هیبق اما شد گذاشته

 ریمتغ دو ،"يفناور و یپژوهش يهادهیا ياجرا"
 یقاتیتحق طرح يسازادهیپ کارآمد و خالقانه تیریمد"
 سهم و عمر چرخه اس،یمق یابیارز" و ")قیتحق انجام(

 یعامل بار لیدل به "هدف بازار هب شده عرضه يفناور
 يسازنهیزم مرحله در. شدند حذف مدل از نامناسب

 به رهایمتغ همه ،یپژوهش يهاافتهی يسازيتجار يبرا
 يبرا مقررات و نیقوان اعمال و میتنظ" نشانگر سه جز

 یابیارز و يگذارمتیق" ،"حاصله يهاافتهی يسازيتجار
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 انجام" ،"افزوده شارز لحاظ به حاصلهيفناور و دانش
 شهايیآزما نواقص رفع جهت ياتوسعه قاتیتحق

 در. شدند داریمعن يآمار لحاظ از "اسیمقکوچک
افتهی يسازيتجار طرح تیریمد و يسازادهیپ" مرحله

 راه نقشه ياجرا و نیتدو" ریمتغ دو ،"یپژوهش يها
 و تنظیم" و "مناسبوهیش انتخاب قیطر از يسازيتجار

 يهاافتهی يسازيتجار روند در طرفی مابین دقراردا عقد
  مرحله در. گذاشتند کنار يریگاندازه مدل از "یقاتیتحق

 یابیارز" ،"يهاافتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل و بلوغ"
 توسعه يبرا یقاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار امدیپ

دست به یابیارزش جینتا انعکاس" و "يکشاورز بخش
 . شدند حذف يریگاندازه لمد از "اندرکاران

 

 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا يریگاندازه مدل جینتا -10 جدول

 t  یعامل بار هیگو  عالمت قیتحق سازه
 يخطـــــــا
 استاندارد

ـــــپا  ییای
 AVE یبیترک

  يهـادهیـا يریـگشکل
 يفناور و یپژوهش

I1 58/0 يکشاورز دیتول يهانظام يورفنا و دانش يازهاین یابیارز و ییشناسا - - 

97/0 87/0 

I2 06/0 65/7 50/0   يکشاورز يفناور و دانش یکنون سطح و هاشرفتیپ تحوالت، یبررس 
I3 06/0 90/8 55/0 يکشاورز بخش در ندهیآ يفناور يهافرصت ینیبشیپ 
I4 07/0 96/6 50/0 کشور يکشاورز توسعه يهااستیس و راهبردها یبررس 
I5 07/0 15/8 65/0  يکشاورز بخش در يفناور و قاتیتحق راه نقشه و قلمروها نییتع 
I6 1/0 04/9 98/0 یپژوهش يهادهیا به آنها لیتبد و یقاتیتحق لیمسا و ازهاین يپردازمفهوم 

ـــارز ـــا یابی ـــادهی  يه
 يفناور و یپژوهش

E1 71/0 )بودن ممتاز و ينوآور و تیخالق جنبه از( ی پژوهش يهادهیا یابیارز - - 

98/0 93/0 

E2 04/0 07/10 50/0 )حاصله ياقتصاد منافع ینیبشیپ( یپژوهش يهادهیا ياقتصاد یابیارز 
E3 05/0 78/14 86/0 تقاضا اساس بر يکشاورز بخش در یدانش يهاافتهی جذب امکان ارزیابی 
E4 05/0 57/13 78/0 ازین مورد امکانات لحاظ به یهشپژو يهادهیا سازي پیاده امکان یابیارز 
E5 05/0 41/12 72/0 يکشاورز بخش توسعه يبرا یپژوهش يهادهیا يسودمند یابیارز 
E6 حذف یپژوهش يهادهیا با مرتبط يهاسکیر و یطیمح یابیارز - - 

ـــدو ـــا نیت ـــادهی  يه
 يفناور و یپژوهش

W1 64/0 پژوهش ياجرا يبرا ازین مورد اعتبارات و منابع برآورد -  

97/0 92/0 
W2 حذف یپژوهش يهادهیا يسازيتجار يهاتیقابل ینیبشیپ - - 
W3 06/0 88/12 80/0 یپژوهش يهادهیا يبندتیاولو 
W4 05/0 68/11 68/0 )دانشگاه سطح در( يکشاورز قاتیتحق راهبرد و کار برنامه نیتدو 
W5 06/0 12/12 74/0 )یپژوهش يهادهیا يسازادهیپ جهت( حطر بیتصو و نیتدو 

ـــرا ـــا ياج ـــادهی  يه
 يفناور و یپژوهش

IM1 36/0 دانشگاه يسو از پژوهش يبرا ازین مورد منابع صیتخص و نیتام - - 

97/0 95/0 

IM2 حذف )قیتحق انجام( یقاتیتحق طرح يسازادهیپ کارآمد و خالقانه تیریمد - - 
IM3 1/0 24/7 79/0 ... پتنت، صورت به یقاتیتحق يهاافتهی ياسازیمه و نیتدو 
IM4 حذف هدف بازار به شده عرضه يفناور سهم و عمر چرخه اس،یمق یابیارز - - 
IM5 1/0 44/7 83/0 ... و یفن مشاوره شامل همراه یفن یتیحما خدمات و يفناور بسته نیتدو 

IIM6 1/0 35/7 79/0  ثبت جهت مربوطه واحد به ارجاع و یقاتیتحق يهاافتهی معرفی 
IM7 1/0 38/7 88/0 يفناور بسته دیتول يبرا ازین مورد منابع نهیبه جذب يهاروش ینیبشیپ 

 يبـــرا يســـازنـــهیزم
 يهاافتهی يسازيتجار

 یپژوهش
 

C1 86/0 يفناور و دانش به دنیرس يبرا یقاتیتحق يهاافتهی تیقابل یابیارز - - 

98/0 94/0 

C2 حذف حاصله يهاافتهی يسازيتجار يبرا مقررات و نیقوان اعمال و میتنظ - - 
C3 05/0 48/9 48/0 بازارهافن ،يفناور و علم يهاپارك در دانشگاه يهمکار و لیتما 
C4 حذف افزوده ارزش لحاظ به حاصلهيفناور و دانش یابیارز و يگذارمتیق - - 
C5 حذف اسیمقکوچک شهايیآزما نواقص رفع جهت ياتوسعه قاتیتحق انجام - - 
C6 04/0 42/16 76/0 یپژوهش يهاافتهی بکارگیري شتریب يهانهیزم مطالعه 

 تیریمـد و يسازادهیپ
ــرح ــار ط ــازيتج  يس

 یپژوهش يهاافتهی

COM1 حذف مناسبوهیش انتخاب قیطر از يسازيتجار راه نقشه ياجرا و نیتدو - - 

98/0 

97/0 
COM2 79/0 يفناور يسازيتجار يبرا نیطرف ریسا و قیتحق میت ياعضا توافق جلب - - 
COM3 04/0 67/16 77/0 يفناور یبازاررسان و کنندهعیتوز بخش کی افتنی يبرا جستجو 

COM4 
 يهـاافتـهی يسـازيتجـار رونـد در نطـرفی مـابین قرارداد عقد و تنظیم

 یقاتیتحق
 - - حذف

 نـدیفرآ تکامـل و بلوغ
 يهاافتهی يسازيتجار

 یپژوهش

M1 71/0 یعلم أتیه يبرا شده تجاري پژوهشی یافته از حاصل سود ضمانت   

97/0 

93/0 

M2 
 بخـش توسـعه يبـرا یقـاتیتحق يهـاافتـهی يسـازيتجار امدیپ یابیارز

 يکشاورز
 - - حذف

M3 05/0 78/12 72/0 پژوهشی فتهیا کنندگان مصرف دگاهید و تیرضا یابیارز 
M4 حذف اندرکاراندست به یابیارزش جینتا انعکاس - - 
M5 05/0 11/12 67/0 الگو یک عنوان به )يمستندساز و اطالعات و آمار ثبت( سازي مستند 
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 نشان) 11( جدول یبرازندگ يهامشخصه که همانطور
 يربنایز و یملعا ساختار با بخش نیا يهاداده دهد،یم

 نیا که دارد یمناسب برازش پژوهش از بخش نیا ينظر

 يهاسازه با پرسشنامه سؤاالت بودن همسو انگریب امر
 . باشدیم قیتحق نظري

 
 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا يریگاندازه مدل یبرازندگ يهاشاخص -11 جدول

 مطلوب حد شاخص
 گــزارش مقــدار

 شده
 مطلوب حد شاخص

ــدار  گــزارش مق
 شده

 (   ماندهاپس مجذور میانگین
(RMR 

ــاخص 54/0 صفر به کینزد ــرم ش ــدهن  برازنــدگی نش
(NNFI) 

 /96 باالتر و 9/0

 مانـدهاپـس مجذور میانگین
 )(SRMR شده استاندارد

 صفر به کینزد
14/0 

 باالتر و IFI( 9/0( فزاینده برازندگی شاخص
95/0 

ـــاخص 91/0 باالتر و GFI 9/0  یبرازندگ شاخص ـــدگی ش ـــی برازن  تطبیق
(CFI) 

 95/0 باالتر و 9/0

 برازنــدگی شــدهنــرم شــاخص
)NFI( 

 باالتر و 9/0
95/0 

 خطـاي واریانس برآورد دوم ریشه
 )(RMSEA تقریب

 کمتر و 08/0
088/0 

 
 8/0 از بـاالتر که است شده برآورد 952/0 فوق، يالگو قدرت
 کـه است نیا از یحاک و است رخوردارب یکاف قدرت از و بوده

 باشـدیمـ نمونـه حجـم از مسـتقل مـدل نیـا حاصـله جینتا
 ).4شکل(

 
Structural Equation Modeling: Power Calculation

Structural Equation Modeling (H0:  R <= R0)
Power vs. N (R = 0.088,  R0 = 0.05, Df = 259, Alpha = 0.05)
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 یدانشگاه يکشاورز قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار ندیفرا يریگاندازه مدل قدرت لیتحل نمودار -4 شکل

 
 شنهادهایپ و يریگجهینت

 ییالگو یاعتبارسنج و یطراح هدف با قیتحق نیا
 در یدانشگاه قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار يبرا

 ،ينظر يالگوها مرور با. شد انجام يکشاورز بخش
 سوکی از گرفته صورت يهاپژوهش و یتجرب و یمفهوم

 یعلم اتیه ياعضا از یگروه نظرات به مراجعه و
 نهیزم در یتیریمد ای و یعمل تجربه يدارا يکشاورز

 هفت شامل ییالگو ،یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار

-مجموعه مرحله هر يبرا و نیتدو وستهیپ گام ای مرحله
 مدل قیطر از. شد گرفته نظر در یعمل اقدامات از يا

 يدییتا یعامل لیتحل کیتکن و يساختار معادالت
 در. شد اقدام شده یطراح يالگو یاعتبارسنج به نسبت

 مراحل يبرا شده نظرگرفته در ماتاقدا از یبرخ جه،ینت
 نیا. شد هیارا یینها يالگو و شیپاال ند،یفرآ گانههفت
 در یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار با متناسب که الگو

 است، شده هیارا يندیفرا يکردیرو با يکشاورز بخش
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 رانیمد و محققان، ،یعلم اتیه ياعضا تواندیم
 امور تیهدا در را اندرکاراندست گرید و یدانشگاه

 . دهد ياری یدانشگاه قاتیتحق يسازيتجار
اي هبرخی از مراحل و اقدمات این الگو در پژوهش

 ;Mousaei et al., 2008پیشین نیز مطرح شده است (

Alambeigi et al., 2012;  .( ویژگی بارز این الگو نسبت به
الگوهاي دیگر، تمرکز مشخص آن بر تحقیقات کشاورزي 

سازي تحقیقات به تجاريویکرد فرآیندي دانشگاهی و ر
 باره نیهم در دانشگاهی در بخش کشاورزي است.

 و دستورالعمل کی قالب در الگو، نیا شودیم شنهادیپ
 یعال آموزش موسسات و مراکز در کار گردش نمودار

 قاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار يبرا يکشاورز
 نسبت و ردیگ قرار نظر مد يکشاورز بخش در یدانشگاه

 نظر در با. شود اقدام درباره یرساناطالع و یمعرف به
 و الگو نیا در مطرح یاتیعمل اقدامات و مراحل گرفتن

 ندیفرآ نکهیا به توجه با و آن، يسازادهیپ يراستا در
 باشد،یم برزمان و مستمر چرخه کی يسازيتجار
 .است يضرور دانشگاه يسو از ندیفرآ انجام روند لیتسه

 کار، انجام مراحل يسازشفاف نامه،نییآ نیتدو رو،نیا از
 يهاطرح نیتدو و متخصص ییاجرا پرسنل استخدام

 و عیتسر به تواندیم يتجار هیتوج شاخص با یقاتیتحق
 .دینما کمک کار ندیفرآ لیتسه

چنانچه در تحقیقات پیشین نیز مورد تاکید قرار 
 )، شکلMoller, 2007; Alambeigi et al., 2012گرفته است (

هاي نهادي همانند مراکز رشد گیري زیرساخت
 هاي علمی و فناوريکارآفرینی و فناوري و پارك

)Davodi et al., 2012(هاي مناسب براي ، ارایه مشوق
محققان دانشگاهی، ارتقاي کیفیت تحقیقات براي 
منجرشدن به دانش و فناوري قابل عرضه به صورت 

گیري ت دانشگاهی و شکلتجاري، تعهد و حمایت مدیری
هاي تولیدي هاي مشترك بین بخشمناسبات و همکاري

و صنعتی در حوزه کشاورزي که متقاضی بالقوه دانش و 
تواند فناوري برخاسته از تحقیقات دانشگاهی هستند، می

 سازي و نهادینه کردن این الگو کمک نماید. به پیاده
شود از هاي تحقیق، پیشنهاد میبا توجه به یافته

 يازهاین يپردازمفهوم و ییشناساطریق در اولین گام با 
 ینیبشیپي، کشاورز دیتول يهانظام يفناور و دانش

 و راهبردها یبررسي، و کشاورز يفناور يهافرصت

شکل، زمینه براي کشور يکشاورز توسعه يهااستیس
 ي فراهم شود.فناور و یپژوهش  يهادهیا يریگ

 و یپژوهش يهادهیاام دوم، شود در گپیشنهاد می
ي، اقتصادي (منافع قابل نوآور و تیخالق جنبه از يفناور

هاي سازي و ریسکپیادهقبول)، داشتن بازار، امکان 
نیازمند  هادهیاو تصویب  نیتدومحتمل ارزیابی شوند. 

ي تجار يهاتیقابل ینیبشیپو  اعتبارات و منابع برآورد
 است.

مستلزم  يفناور و یپژوهش يهادهیا عملیاتی شدن
 يسو از پژوهش يبرا ازین مورد منابع صیتخص و نیتام

ی، قاتیتحق هايطرح کارآمد و خالقانه تیریمد، دانشگاه
 اس،یمق یابیارزی، قاتیتحق يهاافتهیمناسب  نیتدو

 و يفناور بسته نیتدوي، فناور بازار و عمر چرخه
 جذب يهاروش ینیبشیپی، و فن یتیحما خدمات

 ي است.فناور بسته دیتول يبرا ازین مورد منابع نهیهب
ی پژوهش يهاافتهی يسازيتجار يسازنهیزمبراي 

 یقاتیتحق يهاافتهی تیقابل یابیارزشود پیشنهاد می
 نیقوان اعمال و میتنظي، فناور و دانش به دنیرس يبرا
 يهاپارك در دانشگاه يهمکار و لیتماالزم،  مقررات و

 دانش یابیارز و يگذارمتیق، بازارهافن ي وفناور و علم
 قاتیتحق انجام، افزوده ارزش لحاظ به حاصلهيفناور و

و  اسیمقکوچک هايشیآزما نواقص رفع جهت ياتوسعه
ی پژوهش يهاافتهی بکارگیري شتریب يهانهیزم بررسی

 مد نظر قرار گیرد.
 يهاافتهی يسازيتجار طرح تیریمد و يسازادهیپ

 يسازيتجار راه نقشه ياجرا و نیتدوتلزم ی مسپژوهش
 میت ياعضا توافق جلب، مناسبوهیش انتخاب قیطر از

ي، فناور يسازيتجار يبرا نیطرف ریسا و قیتحق
 یبازاررسان و کنندهعیتوز بخش کی افتنی يبرا جستجو

 روند در نطرفی مابین قرارداد عقد و تنظیمي و فناور
 است. یقاتیتحق يهاافتهی يسازيتجار

افتهی يسازيتجار ندیفرآ تکامل وشدن براي نهادینه
له، حاص سود شود تقسیم عادالنهپیشنهاد می يها
ي، کشاورز بخش توسعه يبرا يسازيتجار امدیپ یابیارز

 ثبت( مستندسازيو  کنندگانفمصر دگاهید و تیرضا
 مد نظر قرار گیرد.   )و تجارب اطالعات و آمار

 یبرخ ژهیبو الگو، نیا يسازدهایپ يبرا يسازنهیزم
 توان از فراتر شده، گرفته نظر در یاتیعمل اقدامات
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 بخش توسعه ازمندین و است ییتنها به دانشگاه
 از بخش نیا در يفناور و ینیکارآفر يفضا و يکشاورز

 چندجانبه يهمکار و يراهبرد ياستگذاریس قیطر
 نیا در. است دانشگاه جمله از امر اندرکاراندست

 بخش در يفناور راه نقشه نیتدو به توانیم صوصخ
 يهاشرفتیپ ینیبشیپ و رصد يمبنا بر يکشاورز

 و پژوهش يهاشبکه توسعه بخش، نیا در يفناور

 و ینیکارآفر نرخ يارتقا ،يکشاورز بخش در يفناور
 از نمونه يبرا يکشاورز بخش در وکارکسب توسعه

 و چککو يوکارهاکسب يریگشکل از تیحما قیطر
 يامشاوره خدمات يهاشرکت زین و انیبندانش متوسط

 از يتجار يبرداربهره و جذب يبرا یخصوص یجیترو و
 .نمود اشاره یقاتیتحق يهاافتهی
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