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ABSTRACT 
 

        This two-phase research aimed to identify and prioritize alternatives of commercialization of 

university agricultural research. By a three-round Delphi study, the first phase was conducted in 

order to identify alternatives and criteria of alternative mechanisms for commercialization of 

university agricultural research. Using AHP, 6 alternatives and 8 criteria of commercialization of 

university agricultural research were prioritized in the second phase. Respecting these alternatives 

and criteria, a decision making tree was outlined. Data was collected through pair wise comparison 

15 questionnaires filled by a sample of experienced agricultural faculty members and Expert 

Choice software used to analysis data. Based on the relative weight, the alternatives prioritized as: 

(1) Joint venture between university and industrial and private sector for developing and 

commercial exploiting of university research and technology, (2) Setting up a firm for commercial 

exploitation of university research and technology (Spin off), (3)Sale of intellectual property rights 

arising from university research, (4)Licensing patents arising from university research, (5) 

Delivering engineering and technical services and, (6) Setting up a firm by faculty members for 

commercial exploitation of university research and technology (start up or Spin out).  
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Mechanisms, Delphi, AHP. 
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 چكیده

 
سازی تحقیقات بندی گزیدارهای تجاریاین پژوهش با هدف شناسایي و اولویت

م رسیده است. در مرحله اول تحقیق، با انجام دانشگاهي کشاورزی در دو مرحله به انجا
سازی تحقیقات دانشگاهي شناسایي مطالعه دلفي، شش گزیدار و هشت معیار برای تجاری

پرسشنامه توسط اعضای  15تکمیل  از طریق هادادهگیری، درخت تصمیمگردید. پس از ترسیم 
های زوجي، گردآوری مقایسهبر مبنای سازی تحقیقات، تجاریهیات علمي با تجربه در زمینه 

ها استفاده شد. گزیدارهای شناسایي شده برای تحلیل داده ExpertChoiceافزار و از نرم
گذاری مشترک دانشگاه با ( سرمایه1)بندی گردید: برحسب وزن نسبي به ترتیب زیر اولویت

اندازی راه( 2های تحقیقاتي؛ )برداری تجاری از یافتهصنایع و بخش خصوصي برای بهره
های برداری تجاری از یافتهشرکتي به صورت تعاوني یا سهامي زیر نظر دانشگاه برای بهره

( 4های فکری برآمده از تحقیقات دانشگاهي؛ )( فروش حقوق مالکیت دارایي3تحقیقاتي؛ )
برداری ( ثبت واگذاری امتیاز بهره5ارایه خدمات فني و مهندسي توسط اعضای هیأت علمي؛ )

های مستقل از دانشگاه اندازی شرکت( راه6اختراعات برآمده از تحقیقات دانشگاهي؛ و ) از
 های تحقیقاتي. برداری تجاری از یافتهتوسط اعضای هیأت علمي برای بهره

 

سازی تحقیقات، فن دلفي، تحلیل تحقیقات دانشگاهي کشاورزی، تجاریهای کلیدی: واژه

 سلسله مراتبي.
 

 مقدمه

کشاورزي به عنوان توليدکننده دانش و  تحقيقات

 (World Bank, 2007) کشاورزي بخش نياز موردفناوري 

 و عمومي تحقيقاتي مؤسسات ها،دانشگاه شامل

 خدمات دهندگانارايه، سياستگذار نهادهاي خصوصي،

 و تحقيقبخش  کنشگران ساير وو فني  علمي، اطالعاتي

مشارکت  و (Litan et al., 2007)باشد مي توسعه

ها در توسعه فناوري کشاورزي از رهگذر کارکرد دانشگاه

تحقيقاتي تحت عنوان تحقيقات کشاورزي دانشگاهي 

ناميده شده است. تحقيقات کشاورزي دانشگاهي زماني 

هاي آن در عمل، کاربرد تواند سودده باشد که  يافتهمي

داشته و موجبات توليد بيشتر در بخش کشاورزي را 

د. اين هدف، اجراي چرخه ايده تا عمل را فراهم نماي

هاي رسيدن به اين هدف، سازد. يکي از رويهضروري مي

هاي تحقيقات کشاورزي دانشگاهي سازي يافتهتجاري

سازي . در جريان فرآيند تجاري(Etzkowitz,2003)است 

هاي تحقيقات دانشگاهي يک ايده، روش، شي، يافته

کشف يا اختراع ناشي  مهارت، دانش فني، دارايي فکري،
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از پژوهش علمي اجرا شده در بخش دانشگاهي به يک 

محيط صنعتي، با هدف توسعه يا بهبود محصوالت يا 

فرآيند  (.Litan,et al.,2007)يابدفرايندها، انتقال مي

هاي تحقيقات دانشگاهي يک مبادله سازي يافتهتجاري

دو طرفه بين دانشگاه و يک طرف تجاري است که از 

دهي، واگذاري حق ريق قراردادهاي تحقيقاتي، ليسانسط

شود هاي زايشي انجام ميثبت اختراع و تأسيس شرکت
(Etzkowitz and Leydsdorff, 2001).  

تحوالت اخير در حوزه تحقيقات و فناوري ملزوماتي 

را براي مديريت تحقيقات دانشگاهي در بخش کشاورزي 

توان به کاهش يبه همراه داشته است. از اين جمله م

بخشي به ترشدن عرصه و لزوم تنوعبودجه دولتي، رقابتي

سازي تحقيقات و منابع درآمدي از طريق تجاري

 (et al. 2000 کارآفريني دانشگاهي اشاره نمود

Etzkowitz,) .گيري انگاره اين رويکردها منجر به شکل

جديدي از دانشگاه، با عنوان دانشگاه کارآفرين شده 

در دانشگاه کارآفرين، رسالت  (.Davies,et al.1987) است

توسعه اقتصادي با کارکردهاي متعارف آموزشي و 

سازي و انتقال دانش و شود و تجاريپژوهش تلفيق مي

 .(,et al. 2000) Etzkowitz باشدفناوري در اولويت مي

ترين ويژگي دانشگاه کارآفرين، واقع، اصليبه

اين  (.Etzkowitz,2003) ستسازي دانش و فناوري اتجاري

-سازي دانش بهدانشگاه نظام داخلي خود را براي تجاري

هاي حمايتي مورد دهد و زيرساختطور جامع توسعه مي

 et نمايدنياز را براي پرورش کارآفريني فراهم مي

al.2003) Jacob,.) 
 پژوهشگران سوي از مختلفي سازوکارهاي تاکنون

 شده معرفي صنعت به گاهدانش از فناوري انتقال براي

 ثبت: نظير دارند، رسمي ماهيتي آنها از برخيکه  است

 راهبردي هايهمکاري برداري،بهره مجوز اعطاي اختراع،

 مشترك، هايگذاريسرمايه يا مشترك تحقيقات در

 Mowery and;)نوبنياد و زايشي هايشرکت ايجاد

Ziedonis,2002) دانش، انتقال: همانند ديگر برخي 

 حوزه فعاالن با مشترك انتشارات فني، دهيشاورهم

. (Litan et al, 2007)تري دارند ماهيت غيررسمي صنعت

سازي، انتخاب شيوه هاي تجاريبا توجه به تعدد شيوه

مناسب بر حسب ضوابط معين حايز اهميت است. 

سازي توسط محققان مختلف مورد راهبردهاي تجاري

اند، اما در اين بين کمتر بررسي قرار گرفته و معرفي شده

به معيارها و عوامل تاثيرگذار بر نوع راهبرد، پرداخته 

 (،Umam, 2008)شده است. در اين خصوص، اومام 

عوامل تاثيرگذار بر انتخاب نوع راهبرد و سازوکار 

-سازي را در چهار دسته عوامل سازماني، عواملتجاري

ندي نموده بفردي تقسيمعواملو  محيطينهادي، عوامل

ها و قوانين، همچنين، عواملي نظير سياست. است

ساختارهاي حمايتي، فرهنگ و هنجارها، ساختار 

دهي به عنوان معيارهاي انتخاب سازماني و نظام پاداش

سازي تحقيقات دانشگاهي  توسط سازوکارهاي تجاري

 ;O’Shea et al,2005))اند محققان مختلف معرفي شده

Link and Siegel, 2005 .هاي بررسي موانع و بازدارنده

هاي کشاورزي در پارك علم و فناوري توسعه فناوري

به پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 

هاي تحقيقات سازي يافتهعنوان کانالي براي تجاري

نشان داد که مهمترين دانشگاهي و کارآفريني دانشگاهي 

ضعف در قوانين هاي کشاورزي موانع در توسعه فناوري

هاي صيانت از مالکيت فکري در کشور، فقدان زيرساخت

الزم به منظور توسعه فناوري، عدم آشنايي با قوانين 

هاي با مربوط به مالکيت فکري، عدم شناخت از پارك

رساني باال در کشورهاي ديگر و عدم کيفيت خدمات

توجه به مقوله انتقال فناوري در بخش کشاورزي و 

 Davodi) باشدهاي کالن کشور ميدر سياستروستايي 

et al., 2012.) 
سازي تحقيقات هر چند تا کنون مبحث تجاري 

دانشگاهي در داخل و خارج کشور مورد پژوهش قرار 

سازي تحقيقات دانشگاهي در گرفته است اما تجاري

بخش کشاورزي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. از 

سازي ي مقتضي براي تجاريرو شناسايي سازوکارهااين

تحقيقات دانشگاهي کشاورزي و انتخاب سازوکار مناسب 

با در نظر گرفتن شرايط و زمينه خاص تحقيقات 

دانشگاهي کشاورزي مورد نياز است. اين پژوهش در 

همين راستا و براي دستيابي به اهداف زير انجام شده 

سازي ( شناسايي معيارها و گزيدارهاي تجاري1است: )

( شناسايي 2تحقيقات دانشگاهي در بخش کشاورزي؛ و )

ميزان اهميت معيارها و تعيين اولويت گزيدارهاي 

 سازي بر اساس معيارهاي چندگانه.تجاري
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 شناسی تحقیقروش

اين تحقيق به لحاظ هدف کاربردي، به لحاظ نحوه 

مقطعي ها، ميداني و به لحاظ زماني، تکگردآوري داده

قيق در دو مرحله کلي به انجام رسيد. بوده است. اين تح

مرحله اول با هدف شناسايي معيارها و گزيدارهاي 

سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي از طريق تجاري

پانل يا کنفرانس دلفي در سه دور  به شیوهمطالعه دلفي 

نظران، انجام شد. در ابتداي مطالعه، گروهي از صاحب

سازي تجاري شامل اعضاي هيأت علمي داراي تجربه

تحقيقات دانشگاهي و يا داراي تجربه مديريتي در ارتباط 

سازي در سطح دانشگاه شناسايي و پس از با امور تجاري

نفر براي مشارکت در مطالعه، اعالم آمادگي  21رايزني، 

الزم، با  يابي به توافقنمودند. به منظور تسريع دست

اوليه از  هاي صورت گرفته فهرستيمرور اسناد و پژوهش

تحقيقات دانشگاهي کشاورزي و سازي گزيدارهاي تجاري

مالحظات و معيارهاي انتخاب اين گزيدارها استخراج و 

براي اظهارنظر در اختيار گروه خبرگان قرار داده شد. 

پس از کسب و اعمال نظرات خبرگان، هشت معيار و 

هفت گزيدار براي ارزيابي مجدد در اختيار آنها قرار داده 

شد تا به ارزيابي موارد بر حسب طيف ليکرت بپردازند. 

با  1اينتايج با استفاده از آزمون آماري نشانه تک نمونه

مورد تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج به  SPSSکمک 

دست آمده از آزمون نشانه فهرست معيارها و گزيدارها 

نهايي شده که در مرحله بعد در تدوين پرسشنامه 

مراتبي مورد استفاده قرار گرفت ل سلسلهفرآيند تحلي

 (.1)شکل
                                                                                  
1. one-sample sign test 

 

   

 

 

 

 

 

  

 مراحل انجام تحقيق -1شکل

 

مرحله دوم با هدف تعيين وزن و اولويت معيارها و 

 2ها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيگزيدار

(AHP ) در چند بخش انجام شده است. در بخش اول با

ارها و گزيدارهاي توجه به نتايج مرحله اول، معي

سازي تحقيقات دانشگاهي، ساختار درخت تجاري

(. در بخش 2گيري تحقيق ترسيم شد )شکل تصميم

هاي زوجي معيارها و دوم، اطالعات مربوط به مقايسه

ها بر اساس هر کدام هاي زوجي گزيدارهمچنين مقايسه

                                                                                  
2. Analytical Hierarchical Process 

از معيارهاي نهايي شده، گردآوري شد. در بخش سوم، 

آوري شده بر مبناي فرآيند تحليل اطالعات جمع

 Expert Choiceافزاربا استفاده از نرم AHPمراتبيسلسله

مورد تحليل قرار گرفت. به اين ترتيب که ابتدا وزن و  

ها اهميت معيارها، استخراج و سپس هر کدام از گزيدار

بندي گرديد. نمونه بر مبناي معيارهاي مختلف اولويت

هاي تحقيق به صورت دهآماري براي گردآوري دا

هدفمند و از بين اعضاي هيأت علمي و مديران 

نظر در حيطه کارآفريني و دانشگاهي صاحب

سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي که داراي اثر تجاري

علمي در زمينه ذکر شده هستند، انتخاب شد. بدين 
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 سازیارزیابی و پاالیش فهرست اولیه معیارها و گزیدارهای تجاری

 

 سازیشده معیارها و گزیدارهای تجاریفهرست توافق

 

 سطحی 9بر مبنای مقیاس  مراتبی و تدوین پرسشنامه مربوطهترسیم درخت سلسله

 

 گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه تدوین شده

 

  هابندی گزینهاولویت دهی به معیارها و: وزنExpert Choiceافزار تحلیل اطالعات با استفاده از نرم

 
 

 پیشین هایسازی از طریق مرور اسناد و پژوهشاستخراج فهرست اولیه معیارها و گزیدارهای تجاری
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گيري هدفمند از نوع بارز و منظور، به شيوه نمونه

نظر در اين زمينه شناسايي صاحب 25اد تعد 1برفيگلوله

و مقياس نه  AHPو پرسشنامه تهيه شده بر اساس 

ميان آنها توزيع شد. بعد  (Saaty,1990)سطحي ساعتي 

مورد پرسشنامه تکميل و 18از پيگيري فراوان تعداد 

هاي ناقص، آوري گرديد. پس از حذف پرسشنامهجمع

شد. در مورد، مناسب تحليل تشخيص داده 15تعداد 

ها، عالوه بر راهنماي همراه تکميل اين پرسشنامه

پرسشنامه، به صورت حضوري و تلفني نيز توضيحات 

 الزم در مورد نحوه تکميل پرسشنامه ارايه گرديد. 
 

 نتایج و بحث 
مرحله اول: شناسايی معيارها و گزيدارهاي 

 سازي تحقيقات دانشگاهی کشاورزيتجاري

، شش معيار زير استخراج در دور اول اين مطالعه  

هاي تحقيقاتي پذيري فني: قابليت يافته(امکان1شد: )

دانشگاهي براي رسيدن به دارايي فکري و دانش و 

پذيري (امکان2فناوري قابل عرضه به شکل مناسب، )

بازاري: وجود تقاضا و ظرفيت جذب در بخش کشاورزي 

پذيري (امکان3وکارها و صنايع مرتبط، )و کسب

هاي علمي اختي: وجود امکانات، منابع و زيرساختزيرس

پذيري (امکان4و تحقيقاتي مورد نياز در دانشگاه، )

نهادي: وجود قوانين و مقررات، فرآيند اداري تعريف 

انداز راهبردي شده، داشتن ظرفيت سازماني و چشم

مندي دستاوردها و پيامدها: (ارزش5مدون دانشگاه، )

اندرکاران و زن براي دستسودمندي و مطلوبيت متوا

ذينفعان )بخش کشاورزي، دانشگاه و اعضاي هيأت 

اي: آمادگي و تمايل پذيري حرفه(امکان6علمي(، و )

اعضاي هيأت علمي و محققان دانشگاه. بر اساس نظرات 

پذيري بازخوردي خبرگان طرف مطالعه، معيار امکان

يابي نهادي به مناسبت نهادي تغيير يافت و به منظور ارز

مندي دستاوردها و دقيق، معيار پنجم، يعني ارزش

اندرکاران و ذينفعان يعني پيامدها به تفکيک دست

بخش کشاورزي، دانشگاه و اعضاي هيأت علمي مطرح 

شد. همچنين در اين دور، شش گزيدار زير در نتيجه 

هاي پيشين استخراج و براي مرور اسناد و پژوهش

                                                                                  
1. Snowball sampling  

رار گرفت: فروش حقوق ارزيابي در اختيار خبرگان ق

هاي فکري برآمده از تحقيقات دانشگاهي مالکيت دارايي

برداري از )اختراعات ثبت شده( يا واگذاري امتياز بهره

اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير آنها، راه

نظر دانشگاه با مشارکت اعضاي هيأت علمي براي 

برداري و بهره هاي تحقيقاتي،برداري تجاري از يافتهبهره

فروش محصوالت و خدمات مبتني بر تحقيقات 

دانشگاهي توسط دفاتر انتقال فناوري، ارتباط با صنعت، 

هاي علم و فناوري و واحدهاي اداري مشابه در پارك

ها و مؤسسات علمي مستقل از اندازي شرکتدانشگاه، راه

برداري دانشگاه توسط اعضاي هيأت علمي براي بهره

هاي تحقيقاتي توام با رعايت حقوق يافته تجاري از

مالکيت فکري دانشگاه، ارايه خدمات فني و مهندسي 

برآمده از تحقيقات به متقاضيان از سوي اعضاي هيأت 

علمي به صورت فردي )مشاوره و آموزش فني، خدمات 

گذاري آزمايشگاهي، محتواي آموزشي(، و سرمايه

صي براي مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصو

هاي ها و يافتهبرداري تجاري از زيرساختتوسعه و بهره

هاي وابسته به تحقيقاتي دانشگاه )از طريق پژوهشکده

دانشگاه و در قالب تحقيقات قراردادي(. بر اساس نظرات 

خبرگان، گزيدار اول به دو گزيدار )الف(ثبت اختراعات 

برآمده از تحقيقات دانشگاهي و واگذاري امتياز 

برداري از آنها و )ب(فروش حقوق مالکيت رهبه

هاي فکري برآمده از تحقيقات دانشگاهي تفکيک دارايي

گرديد. حاصل اين دور هشت معيار و هفت گزيدار بود 

که براي ارزيابي دوباره در اختيار پاسخگويان قرار گرفت 

ها، با استفاده از آزمون آوري فرمو پس از تکميل و جمع

ها اقدام شد. هدف، اي به تحليل دادهنمونهنشانه تک

ها براي آزمون اين فرضيه بود که کليه معيارها و گزيدار

سازي تحقيقات کشاورزي دانشگاهي مناسب تجاري

هاي شناسايي است. لذا براي تمامي معيارها و گزيدار

 (. 1 شده، دو فرضيه زير طرح و آزمون شده است )جدول

سازي براي تجاري і نقيض ادعا: معيار يا گزيدار

    تحقيقات دانشگاهي کشاورزي مناسب نيست.   

3i
   P: 0H%60و يا 

60%P:1H 3و ياi
 іادعا: معيار يا گزيدار 

سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي مناسب براي تجاري

           است.       
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الزم به توضيح است که آزمون نشانه زماني که 

محقق در نظر دارد ثابت کند که دو موقعيت با هم 

تفاوت دارند قابل استفاده است. الزامي که بايد رعايت 

شود اين است که در هر جفت از نظر متغيرهاي نامربوط 

آزمايشگر بايد به همتاسازي رسيده باشد. يک راه براي 

چنين الزامي اين است که هر آزمودني را به  رسيدن به

 Seigel, 2004; Pashaعنوان گواه خودش به کار ببريم )

Sharifi & Najafi Zand, 2006 به اين شکل در صورت .)

داري آماره، از روي تفاوت مثبت يا منفي با معني

شود ميانگين، وضعيت هر يک از عوامل فوق مشخص مي

(Hooman, 2000 .)حقيق نيز اختالف آماري در اين ت

ها با مقدار مورد قبول اي هر يک از گويهميانگين رتبه

آنها به کمک آزمون نشانه بررسي شد و در صورت 

داري آماره و وجود اختالف مثبت چنين معني

گيري شد که معيار مورد نظر مناسب است. در اين نتيجه

تحقيق، با توجه به طيف ليکرت استفاده شده در 

مه اين قسمت، براي سنجش مناسب معيار و پرسشنا

را  %60يا  3گزيدار مورد نظر، مواردي که امتياز باالتر از 

 اند.اند مناسب در نظر گرفته شدهبه خود اختصاص داده

 

 هانتايج آزمون نشانه براي ارزيابي مناسبت معيارها و گزيدار -1جدول

داري سطح معني گزيدارها/ معيارها

(Sig) 

 نتيجه

ها
يار

مع
 

هاي تحقيقاتي دانشگاهي براي رسيدن به دارايي فکري و دانش و فناوري قابلل پذيري فني: قابليت يافتهامکان

 عرضه 
001/0  

 قبول

021/0 وکارها و صنايع مرتبطپذيري بازاري: وجود تقاضا و ظرفيت جذب در بخش کشاورزي و کسبامکان  قبول 

انداز راهبلردي ات، فرآيند اداري تعريف شده، ظرفيلت سلازماني و چشلممناسبت نهادي: وجود قوانين و مقرر

 مدون دانشگاه
015/0  

 قبول

003/0 هاي علمي و پژوهشي مورد نياز در دانشگاه پذيري زيرساختي: وجود امکانات، منابع و زيرساختامکان  قبول 

007/0 دانشگاه  اي: آمادگي و تمايل اعضاي هيأت علمي و پژوهشگرانپذيري حرفهامکان  قبول 

002/0 سودمندي و مطلوبيت بالقوه براي بخش کشاورزي   قبول 

000/0 به صرفه بودن براي دانشگاهسودمندي و مقرون  قبول 

000/0 سودمندي و مطلوبيت بالقوه براي اعضاي هيأت علمي  قبول 

ها
دار

زي
گ

 

001/0 برداري از آنها از بهرهثبت اختراعات برآمده از تحقيقات دانشگاهي و واگذاري امتي   قبول 

اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سلهامي زيلر نظلر دانشلگاه بلا مشلارکت اعضلاي هيلأت علملي بلراي راه 

 برداري تجاري بهره
001/0  

 قبول

001/0 هاي فکري برآمده از تحقيقات دانشگاهيفروش حقوق مالکيت دارايي   قبول 

الت و خدمات مبتني بر تحقيقات دانشگاهي توسط دفاتر انتقال فناوري، ارتباط با برداري و فروش محصوبهره 

هاي علم و فناوري و واحدهاي اداري مشابه در دانشگاه )براي نمونه محصوالت جديد کشلاورزي، صنعت، پارك

 خدمات فني و مهندسي کشاورزي و...( 

140/0  

 رد

برداري تجلاري دانشگاه توسط اعضاي هيأت علمي براي بهره ها و مؤسسات علمي مستقل ازاندازي شرکتراه 

 هاي تحقيقاتي با رعايت حقوق مالکيت فکري دانشگاهاز يافته
000/0  

 قبول

ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات به متقاضيان از سوي اعضاي هيأت علمي به صلورت فلردي  

 واي آموزشي( )مشاوره و آموزش فني، خدمات آزمايشگاهي، محت
001/0  

 قبول

بلرداري تجللاري از گذاري مشلترك دانشللگاه بلا صلنايع و مؤسسللات خصوصلي بلراي توسللعه و بهرهسلرمايه 

هاي وابسته به دانشلگاه و در قاللب تحقيقلات هاي تحقيقاتي دانشگاه )از طريق پژوهشکدهها و يافتهزيرساخت

 قراردادي(

042/0  

 قبول

   

معيارها براي به کارگيري در بر اساس نتايج، کليه 

سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي تحليل تجاري

داري (. مقدار سطح معني1مناسب هستند )جدول

برداري و فروش محصوالت و بهره مربوط به گزيدار

خدمات مبتني بر تحقيقات دانشگاهي توسط دفاتر 

هاي علم و فناوري انتقال فناوري، ارتباط با صنعت، پارك

 05/0حدهاي اداري مشابه در دانشگاه بيشتر از و وا

است، به اين معنا که طبق نظر متخصصان اين گزيدار 
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سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي مناسب براي تجاري

باشد. در نتيجه، با حذف اين گزيدار، شش گزيدار نمي

باقيمانده و معيارها در مرحله دوم تحقيق مورد بررسي 

 اند.  قرار گرفته

بندي معيارها و مرحله دوم: تحليل و اولويت -4-2

 سازي تحقيقات دانشگاهی کشاورزيگزيدارهاي تجاري

سازي هاي تجاريبندي گزيداربراي اولويت

تحقيقات دانشگاهي کشاورزي با استفاده از تکنيک 

AHP  :( تهيه ساختار 1)مراحل زير طي شده است

ت (تشکيل جدول مقايسا2(؛ )2سلسله مراتبي)شکل

( محاسبه ميانگين عددي: براي محاسبه 3زوجي؛ )

هاي زوجي با هم هاي مقايسهميانگين، بايستي جدول

ترکيب شوند. به اين منظور از محاسبه ميانگين هندسي 

(محاسبه وزن 4شود؛)ها استفاده ميبراي ترکيب قضاوت

ها: در اين مرحله ابتدا معيارها با نسبي معيارها و گزيدار

ها با توجه به معيارها مورد ف و سپس گزيدارتوجه به هد

( تلفيق: بعد از مقايسه 5گيرند؛)مقايسه زوجي قرار مي

ها و معيارها، الزم است تا وزن نهايي زوجي گزيدار

( بهبود ناسازگاري تصميم: 6ها محاسبه شود؛ و )گزيدار

باشد  1/0در حالت کلي اگر نرخ ناسازگاري کمتر از 

ري نسبتاً قابل قبول است، در غير اين صورت ناسازگا

 (.Ghodsipour, 2000) بازنگري در قضاوت ضروري است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراتبي تحقيقدرخت سلسله -2شکل

 سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزيهاي تجاريگزيدار

اندازي شرکتي راه

تعاوني يا سهامي زير 

نظر دانشگاه براي 

برداري تجاري از بهره

 هاي تحقيقاتييافته

فروش حقوق 

مالکيت 

هاي فکري دارايي

برآمده از 

تحقيقات 

 دانشگاهي

و واگذاري ثبت 

برداري از امتياز بهره

اختراعات برآمده از 

 تحقيقات دانشگاهي 

ها اندازي شرکتراه

و مؤسسات علمي 

مستقل از دانشگاه 

توسط اعضاي هيأت 

 علمي

امکان
ي

ي فن
پذير

 

ي
ت نهاد

مناسب
 

 هدف

معيارها
 

گزيدارها
 

امکان
ي

ي زيرساخت
پذير

 

امکان
ي حرفه

پذير
ي

ا
 

امکان
ي بازا

پذير
ي

ر
 

ي توسعه 
ي برا

سودمند

ي 
کشاورز

 

 

ي دانشگاه
ي برا

سودمند
 

 

ي
ت علم

ي هيأ
ي برا

سودمند
 

 

ارايه خدمات فني و 

مهندسي برآمده از 

تحقيقات توسط 

 اعضاي هيأت علمي
 

گذاري سرمايه

مشترك دانشگاه با 

صنايع و بخش 

خصوصي براي 

برداري تجاري بهره

 از تحقيقات



 1398، 1 ، شماره50-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           196

مقايسه معيارها: در اين مرحله پس از تشکيل  -

ماتريس، معيارهاي مختلف دوتايي با هم مقايسه شده و 

هاي ين هندسي رديفبا استفاده از روش تقريبي ميانگ

ماتريس، ضرايب اهميت معيارها که برابر است با تقسيم 

ها بدست ميانگين هندسي هر معيار به جمع ميانگين

شود معيار ( مشاهده مي1آيد. همانطور که در نمودار)مي

 279/0با وزن نسبي « پذيري زيرساختيامکان»

بيشترين اهميت را براي تجاري سازي تحقيقات 

در حوزه کشاورزي را داشته است. بعد از آن  دانشگاهي

، معيار 239/0با وزن نسبي « پذيري فنيامکان»معيار 

پذيري امکان»، 120/0با وزن نسبي « مناسبت نهادي»

سودمندي براي بخش »، 110/0با وزن نسبي « بازاري

پذيري امکان»، 096/0با وزن نسبي « کشاورزي

ندي براي سودم»، 080/0با وزن نسبي « ايحرفه

سودمندي »و نهايتاً معيار  052/0با وزن نسبي « دانشگاه

 قرار دارند.  025/0با وزن نسبي « براي هيأت علمي
 

 

 

0.19

0.09

0.139

0.209

0.182

0.05

0.11

0.03

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

امکان پذیری فنی

امکان پذیری حرفه ای

امکان پذیری بازاری 

امکان پذیری زیرساختی

مناسبت نهادی

سودمندی برای دانشگاه

سودمندی برای بخش کشاورزی 

سودمندی برای هیأت علمی 

 
 (09/0سازي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي )نرخ ناسازگاري: اهميت نسبي معيارهاي مؤثر در تجاري -1نمودار 

 

بعد از تعيين اهميت نسبي هر يک از معيارها، 

سازي تحقيقات جحيت هر يک از گزيدارهاي تجاريار

دانشگاهي کشاورزي به تفکيک هر يک از معيارها مورد 

 ( .3قضاوت قرار گرفته است )جدول
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 هاي نسبي معيارها و گزيدارهاتعيين وزن -3جدول

 نرخ ناسازگاري وزن نسبي گزيدار وزن نسبي معيار هدف

ت
وي

اول
دار

زي
 گ

ي
ند

ب
ي

جار
ي ت

ها
ي ت

ساز
ي

رز
شاو

 ک
ي

اه
شگ

دان
ت 

يقا
حق

 

ان
مک

ا
ي

 فن
ي

ير
پذ

 

 114/0 برداري از آنهاثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره 19/0

01/0 

 165/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه
 093/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي

 19/0 ؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....ها و ماندازي شرکتراه
 147/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...

 291/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه

ان
مک

ا
فه

حر
ي 

ير
پذ

ي
ا

 

 175/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  09/0

0/00 

 117/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه 
 214/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 
 049/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه 

 301/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...
 146/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه 

ان
مک

ا
ي

زار
 با

ي
ير

پذ
 

 257/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  139/0

07/0 

 088/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه 
 373/0 فکري ... هايفروش حقوق مالکيت دارايي 
 049/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه 

 098/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...
 135/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه 

ان
مک

ا
ي

خت
سا

ير
ي ز

ير
پذ

 

 042/0 برداري از آنها واگذاري امتياز بهرهثبت اختراعات .. و   209/0

08/0 

 187/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه 
 125/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 
 156/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه 

 217/0 و مهندسي برآمده از تحقيقات...ارايه خدمات فني 
 272/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه 

ي
اد

 نه
ت

سب
منا

 

 042/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  182/0

00/0 

 19/0 ..اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ..راه 
 249/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 
 156/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه 

 061/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...
 302/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه 

من
ود

س
گاه

نش
 دا

ي
برا

ي 
د

 

 09/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  05/0

09/0 

 514/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه 
 02/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 
 06/0 انشگاه....ها و مؤسسات علمي مستقل از داندازي شرکتراه 

 04/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...
 275/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه 

ت 
هيأ

ي 
برا

ي 
ند

دم
سو

ي
لم

ع
 

 188/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  03/0

04/0 

 136/0 تي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....اندازي شرکراه 
 029/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 
 49/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه 

 06/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...
 097/0 با صنايع و مؤسسات خصوصي..... گذاري مشترك دانشگاهسرمايه 

ش 
بخ

ي 
برا

ي 
ند

دم
سو

ي
رز

شاو
ک

 

 00/0 112/0 برداري از آنها ثبت اختراعات .. و واگذاري امتياز بهره  11/0
 175/0 اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر دانشگاه ....راه 
 082/0 هاي فکري ...فروش حقوق مالکيت دارايي 

 055/0 ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه....اندازي شرکتراه
 138/0 ارايه خدمات فني و مهندسي برآمده از تحقيقات...

 438/0 گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و مؤسسات خصوصي.....سرمايه
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ها با توجه به کليه معيارها: در مقايسه گزيدار -

يدارها با در نظرگرفتن همه معيارها به ( گز2نمودار)

اند. در بندي شدهگيري چندمعياره اولويتشيوه تصميم

گذاري مشترك دانشگاه با سرمايه»اين بين، گزيدار 

برداري تجاري از صنايع و بخش خصوصي براي بهره

در رتبه اول قرار دارد.  263/0با وزن نسبي « تحقيقات

ازي شرکتي تعاوني يا اندراه»پس از آن، گزيدارهاي 

برداري تجاري از سهامي زير نظر دانشگاه براي بهره

هاي فروش حقوق مالکيت دارايي»، «هاي تحقيقاتييافته

ارايه خدمات »، «فکري برآمده از تحقيقات دانشگاهي

فني و مهندسي برآمده از تحقيقات توسط اعضاي هيأت 

سط اندازي شرکت مستقل از دانشگاه توراه»و « علمي

، 0873به ترتيب با وزن نسبي « اعضاي هيأت علمي

بعدي قرار  هايدر رتبه135/0و  0851، 08720

برداري از واگذاري امتياز بهره» اند. سرانجام گزيدارگرفته

در رتبه آخر  106/0با وزن نسبي « هاي فکريدارايي

 قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 (02/0گانه )نرخ ناسازگاري: ي تحقيقات دانشگاهي کشاورزي با در نظرگرفتن معيارهاي ششسازهاي تجارياولويت نسبي گزيدار  -2نمودار 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 ازي يک عنوان بهي قاتيتحقي هاافتهي يسازيتجار

ي فناور و علم نظامي ارتقا جهت سودمندي راهکارها

بر اساس نتايج تحقيق و بر  .است شده مطرح کشور

بدست آمده، هشت معيار مورد نظر  مبناي وزن نسبي

سازي تحقيقات براي ارزيابي گزيدارهاي تجاري

شد. برخي از اين بندي دانشگاهي در کشاورزي اولويت

معيارها در تحقيقات پيشين نيز مورد تأکيد قرار گرفته 

دهنده تعدد اين معيارها نشان(. Siegel, 2007است )

تحقيقات  سازيتعدد جوانب و ابعاد پديده تجاري

گيري در رو تصميمدانشگاهي کشاورزي است. از اين

سازي تحقيقات دانشگاهي هاي تجاريمورد شيوه

گيري چندمعياره و در نظر کشاورزي مستلزم تصميم

زمان معيارهاي فوق است. بر همين اساس، با گرفتن هم

در نظرگرفتن همه اين معيارها و نيز وزن نسبي بدست 

سازي تحقيقات دانشگاهي جاريآمده، گزيدارهاي ت

بندي کشاورزي شناسايي شده به ترتيب زير اولويت

گذاري مشترك دانشگاه با صنايع و ( سرمايه1اند: )شده

برداري تجاري از مؤسسات خصوصي براي توسعه و بهره

هاي تحقيقاتي دانشگاه )از طريق ها و يافتهزيرساخت

الب تحقيقات هاي وابسته به دانشگاه و در قپژوهشکده

اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا ( راه2قراردادي(، )

سهامي زير نظر دانشگاه با مشارکت اعضاي هيأت علمي 

( 3هاي تحقيقاتي، )برداري تجاري از يافتهبراي بهره

هاي فکري برآمده از فروش حقوق مالکيت دارايي

( ارايه خدمات فني و مهندسي 4تحقيقات دانشگاهي، )

از تحقيقات به متقاضيان از سوي اعضاي هيأت  برآمده

علمي به صورت فردي )مشاوره و آموزش فني، خدمات 

ها اندازي شرکت( راه5آزمايشگاهي، محتواي آموزشي(، )

و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه توسط اعضاي 

هاي برداري تجاري از يافتههيأت علمي براي بهره

لکيت فکري دانشگاه، و تحقيقاتي توام با رعايت حقوق ما

0.173

0.172

0.106

0.135

0.151

0.263

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

راه اندازی شرکتی  زیر نظر دانشگاه 

فروش حقوق مالکیت 

واگذاری امتیاز

راه اندازی شرکت های مستقل  

ارایه خدمات فنی و مهندسی

سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با

موسسات خصوصی 



 199 ...سازيبندي سازوکارهاي بديل تجاريايي و اولويتشناسشريفي و همکاران:  

(ثبت اختراعات برآمده از تحقيقات دانشگاهي و 6)

 برداري از آنها. واگذاري امتياز بهره

در گزيدار فروش حقوق مالکيت فکري و واگذاري 

برداري، به منظور تامين منافع دانشگاه الزم امتياز بهره

هايي به اطالع دانشگاه رسانده شده است چنين همکاري

ت رسمي به انجام رسد و باالسري دانشگاه از و توافقا

ها پرداخت شود. بر خالف اين گزيدار محل اين فعاليت

رسد، دو گزيدار يعني که به صورت فردي به انجام مي

اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي زير نظر راه

ها و مؤسسات علمي مستقل اندازي شرکتدانشگاه و راه

عايت حقوق مالکيت فکري دانشگاه از دانشگاه توام با ر

 Etzkowitz and ).ماهيتي رسمي و جمعي دارد 

Leydsdorff, 2001) هاي اين دو گزيدار معادل شرکت

بنيان و در نوع خود سازوکاري پيچيده محسوب دانش

(. در اين Fakour & Haji Hosseini, 2008شود )مي

زير اندازي شرکتي به صورت تعاوني يا سهامي بين، راه

و گزينه  1هاي انشعابينظر دانشگاه معادل شرکت

ها و مؤسسات علمي مستقل از دانشگاه اندازي شرکتراه

Shea et al., ’O)  است 2هاي انشقاقيمعادل شرکت

2005.) 
در کل، هر يک از اين گزيدارها به لحاظ مرحله 

و پيچيدگي و ملزومات و  "ايده تا محصول"توسعه از

ا ت تنتظار با هم متفاوتند و الزم اسدستاوردهاي مورد ا

انتخاب آنها از سوي محققان دانشگاهي، دانشگاه و 

گذار، با در نظر هاي سرمايهمؤسسات تحقيقاتي و طرف

صرفگي(، بهگرفتن منافع محتمل )سودمندي و مقرون

ها، اداراي )مناسبت نهادي(، زيرساخت -ملزومات نهادي

پذيري )امکانتوانمندي محققان و امکانات فني 

 د. اي و فني( و شرايط بازار صورت پذيرزيرساختي، حرفه

با توجه به معيارهاي در نظر گرفته شده براي 

ا ارزيابي گزيدارهاي شناسايي شده، پيشنهادهاي زير ر

سازي تحقيقات دانشگاهي توان جهت تسهيل تجاريمي

 در بخش کشاورزي ارايه نمود: 

بخش کشاورزي با  تدوين نقشه راه فناوري در -

ها و مؤسسات تحقيقاتي کشاورزي بر مشارکت دانشگاه

                                                                                  
1. Spin-off 

2. Spin-out 

هاي دانشي و فني در بخش مبناي بررسي پيشرفت

نگاري فناورانه و استقرار نظام نوآوري کشاورزي و آينده

 کشاورزي؛ 

هاي پژوهشي و سازي در مأموريتگنجاندن تجاري -

تحقيقاتي  مؤسسات ها وفناوري دانشگاه و التزام دانشگاه

براي تأمين مالي بخشي از بودجه خود از محل  کشاورزي

هاي گذاري و همکاري مشترك دانشگاه با دستگاهسرمايه

هاي تحقيقاتي و صنعتي اجرايي از طريق تعريف پروژه

 گذاري؛ سرمايه

 هاي پژوهشي و فناوريتشکيل بانک ايده -

 کشاورزي و استقرار بانک جامع اطالعاتي تحقيقات و

هاي تحقيقاتي، فناوري کشاورزي، توسعه قطب

ها، دفاتر انتقال فناوري و همکاري با صنعت و پژوهشکده

ها، برگزاري مرکز رشد کارآفريني کشاورزي در دانشگاه

بازارهاي و دايرکردن فنهاي علمي و فناوري جشنواره

اي براي عرضه دستاوردهاي تحقيقاتي و استاني و منطقه

 علمي کشاورزي؛ 

استقرار يک واحد اداري منسجم در سطح دانشگاه  -

سازي تحقيقات و هدايت براي مديريت تجاري

هاي کارآفرينانه اعضاي هيات علمي توأم با تأمين  فعاليت

اي، پرسنل مجرب و متخصص براي ارايه خدمات مشاوره

 آموزشي و اداري و حقوقي؛

 سازي تحقيقات دانشگاهينامه تجاريتدوين آيين - 

در بخش کشاورزي با در نظر گرفتن مقتضيات اين 

اي مشخص براي اعطاي مجوز بخش و تعريف رويه

هاي انشقاقي دانشگاهي اندازي شرکتدهي( راه)ليسانس

 و...؛

سازي در نظر گرفتن شاخص کارآفريني و تجاري -

اي اعضاي هاي تحقيقاتي در روند ارتقاي حرفهيافته

تمرکز بر توليدات علمي  هيأت علمي کشاورزي به جاي

 و تدريس؛

بازنگري روند اداري کنوني به لحاظ شفافيت و  -

سرعت  به منظور تسهيل همکاري مشترك اعضاي 

 هاي اجرايي و مؤسسات خصوصي.هيات علمي با دستگاه
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