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 چکيده
، از جمله مقوله هایی است که به ویژه در سال های اخیر بیش از بیش مورد توجه  کشاورزیاقتصاد 

کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است و این کشورها بر آنند تا با بهره 

عالوه بر رهایی خود از وابستگی به سایر کشور، امکان خودکفایی در این  نوع اقتصادگیری از این 

می توانند  کشاورزیدر این بین شرکت های فعال در زمینه  .را نیز برای خود فراهم سازندحوزه 

داشته باشند که کشور کشاورزی نقش به سزایی در فرآیند توسعه پایدار ملی و بخصوص اقتصاد 

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی  .ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست

به  کشاورزیثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه ؤم عوامل

و با توجه به اهداف آن که به سنجش  (کیفی و کمی)ترکیبیروش پژوهش  .انجام رسیده است

برای گردآوری داده ها مورد نیاز از پرسشنامه  .پردازد از نوع همبستگی است رابطه بین متغیرها می

نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه  28جامعه آماری پژوهش را  .شده استاستفاده 

تشکیل می دهند که به شکل تصادفی برای پاسخگویی به سواالت پرسشنامه انتخاب  کشاورزی

یافته . شده استاستفاده   .SPSS 2 برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری. شدند

عوامل  می دهد که از دیدگاه جامعه آماری مورد مطالعه بین عوامل فردی،های پژوهش نشان 

اجتماعی، عوامل قانونی و عوامل اقتصادی با  -عوامل فرهنگی سازمانی، عوامل محیطی سازمانی،

رابطه معنادار  کشاورزیتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه 

عوامل سازمانی  ، 82/4عوامل اقتصادی با میانگین : وامل نیز به ترتیبدر رتبه بندی ع. وجود دارد

،  44/8با میانگین  فرهنگی و اجتماعی، عوامل 28/8عوامل قانونی با میانگین  ، 82/4با میانگین 

به عنوان مهمترین  82/8سازمانی با میانگین  -، عوامل محیطی 78/8عوامل فردی با میانگین 

 کشاورزیحوزه سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان  ثر بر تجاریؤعوامل م

 .تعیین شدند

 حوزه کشاورزیشرکت های دانش بنیان،  تجاری سازی،تحقیقات علمی، :واژگان کليدي
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 مقدمه            

KBEقرن اقتصاد دانش محور یا )دانش در قرن بیست و یکم             
تبدیل به یک کاالی حیاتی برای کشورها، کسب و  (4

مدارک و اسناد ملموس نشان می دهند که دانش و اطالعات قادر به کمک به ملت ها جهت نیل به اهداف . کارها و افراد شده است

ب دانش برای بهبود و رقابت پذیری و رفاه، کشورهای در حال توسعه جهت سرمایه گذاری در انقال. توسعه ای خویش هستند

داشته و به طور دقیق برای سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی، نهادهای مفید، فنآوری های  ءبایستی بر نقاط قوت خویش اتکا

 (.8242، 8کفال)مناسب و شرکت های رقابتی و مبتکر، برنامه ریزی کنند 

به عنوان یک راهبرد توسعه و پیشرفت، همواره مورد توجه جهانیان بوده و در شرایط کنونی این توجه بیش از توجه به تولید علم 

رقابت برای سهیم شدن در تولید علم و دانش و همگام شدن با تحوالت جهانی و مهمتر از همه پیشرفت های . پیش گشته است

تولید علم الزمه توسعه علمی است و تا این مهم تحقق . وچندان شودفنآورانه سبب شده است تا تالش کشورها در این زمینه د

نیازمند توجه به منابعی است که بتواند سبب  گذر از اقتصاد مبتنی بر نفت،.نیابد یقیناً توسعه علمی نیز صورت نخواهد گرفت

جمله منابعی هستند که می توانند  در این بین منابع طبیعی و مرتعی از. پویایی اقتصاد کشور در سطح ملی و بین المللی شود

 .کشور را به سمت اقتصاد غیر نفتی سوق دهند و یا حداقل کمک شایان توجهی به این مسئله داشته باشند

شامل آینده نگران و اقتصاددانان اطالعات مانند  4672گفتمان اقتصاد دانشی، از گزارش تدوین شده گروهی از متفکران در دهه 

به دست آمده که دال بر این است که جوامع صنعتی در حال ( 4688) 2و دانیل بل( 4676)4، پیتردراکر(4678) 8فرنیز جلوپ

از نویسندگان برجسته ای است ( 4667)7مانوئل کاستلز. تبدیل شدن به جوامع سرمایه دار، صنعتی و اقتصاد مبتنی بر دانش شوند

و ( تالش انسان) کار، (منابع طبیعی)و این با استدالل سنتی که زمین که معتقد است دانش اساس و عامل جدید تولید است 

 (.8222، 8رابرتسون)را سه عامل اصلی تولید می دانند در تضاد است  (ماشین آالت)کاالهای سرمایه ای 

تاثیر همکاری متقابل و تولید دانش در تجاری سازی فنآوری در کشور تایوان : در پژوهشی با عنوان( 8242) 2لین، وانگ و کونگ

به این نتیجه دست یافته اند که همکاری متقابل، فرصت های جدیدی را برای تولید دانش و تجاری سازی فنآوری به وجود می 

د دانش، نقش مهمی در عملکرد تجاری سازی فنآوری و به طور دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تولی. آورد

 .غیرمستقیم در رابطه با تعامل متقابل و عملکرد تجاری سازی فنآوری دارد

براساس نتایج به . ثر بر انتقال فنآوری در صنایع غذایی کشور فیلیپین پرداختؤدر پژوهشی به بررسی عوامل م( 8242) 6اطیخ

ارزش افزوده فنآوری، عوامل ساختاری، عوامل مربوط به انتقال فنآوری، عوامل مرتبط با دولت و ویژگی دست آمده از این پژوهش 

تاثیر همکاری متقابل و تولید : در پژوهشی با عنوان( 8242) 42لین، وانگ و کونگ.اندثیر داشته أهای فنآوری بر انتقال فنآوری ت

دانش در تجاری سازی فنآوری در کشور تایوان به این نتیجه دست یافته اند که همکاری متقابل، فرصت های جدیدی را برای 

د دانش، نقش مهمی در دیگر نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تولی. تولید دانش و تجاری سازی فنآوری به وجود می آورد

جو شو و  .عملکرد تجاری سازی فنآوری و به طور غیرمستقیم در رابطه با تعامل متقابل و عملکرد تجاری سازی فنآوری دارد

تجارت برخی سیرالئون به این نتیجه دست یافتند که  در دارویی گیاهان تجارت در پژوهش خود با عنوان اهمیت( 8248)44سانچز

نصیری  .شده رشد پیدا کند مناطق حفاظت حاشیه ایبرای جوامع  امرار معاشی می تواند به عنوان یک استراتژی از گیاهان داروی
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نتایج پژوهش آنان . در پژوهشی به بررسی تجاری سازی دانش در حوزه دارویی زیستی در ایران پرداختند( 8244) هیکوهپا -

 .ثر در الگوی عملی برای تجاری سازی به شمار می روندؤعوامل م نشان داد که سیاستگذاری، مقررات و توسعه مدیریت از

در پژوهشی چالش های پیش روی تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی حوزه کشاورزی را مورد مطالعه و بررسی ( 8244) 4یاکوب

نوآوری شرکت ها به زمان مقایسه با سایر  نتایج پژوهش وی نشان داد که تجاری سازی نتایج پژوهش های کشاورزی در. قرار داد

دیگر نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که نوآوری های حوزه کشاورزی که مبتنی بر تحقیقات دانشگاهی . بیشتری نیاز دارد

فعالیت تجاری سازی . یک فعالیت تجاری، فرآیندی طوالنی در طول زمان است. می باشد یک ابزار مهم برای رشد اقتصادی است

سرمایه گذاری ها اولیه برای ثبت مالکیت معنوی، ثبت شرکت، . گذاری اولیه قبل از سودآوری نیازمند استبه یک سرمایه 

تجاری  ساختاریک ( 8227) 8گلبراندسناز نظر راسماسن، معین و .باشدواجد شرایط و بازاریابی محصوالت می  استخدام کارآفرین

تجاری سازی شامل دامنه ای از عناصر از انگیزش و آموزش تا مشوق ها برای حمایت از پروژه های تجاری سازی خاص همچون 

در پژوهشی به بررسی ( 8248) 8موتونی، اماتو و کیتنجی .می باشد مراکز نوآوری، ادرات ثبت اختراع و صندوق های سرمایه

نتیجه پژوهش آنان نشان می دهد که . رکت های بزرگ و کوچک کشور کنیا پرداختندعوامل موثر بر انتقال تکنولوژی در بین ش

امور مالی،  -از جانب دیگر دانش فنآوری . سطح آموزش و یادگیری تعیین کننده های اصلی انتقال تکنولوژی به شمار می روند

 .ثر بوده اندزیر ساخت های فنآوری و حمایت های دولت به گونه ای مثبت بر انتقال فنآوری مو

بررسی عوامل موفقیت شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی ایده در بازار که جامعه : در پژوهشی با عنوان( 4864) انیکاج

آماری آن را مسئولین شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فنآوری یزد تشکیل می داد به این نتیجه دست یافته است 

ی دانش بنیان، ساختن مفهوم تجاری از ایده، غربال ایده ها، فعالیت های پژوهشی کاربردی، حرکت به که تست ایده در شرکت ها

سمت بازارگرایی و تعداد سال ها یا ماه هائی که در شرکت دانش بنیان روی ایده زمان گذاشته می شود از جمله عوامل موفقیت 

در پژوهشی با عنوان عوامل برون سازمانی موثر در تجاری ( 4868) تهآراسجاهد و .در تجاری سازی ایده در بازار محسوب می شود

سازی نتایج پژوهشی به این نتیجه دست یافته اند که عوامل برون سازمانی شامل نیروهای دولتی، نیروهای اقتصادی، نظام 

ر تجاری سازی نتایج پژوهشی آموزشی، قوانین و مقررات کالن، پیشرفت های فنآورانه، رقبا و رقابت پذیری و مشتری مداری ب

 4ترزمیالک.دارندتبیین روابط این عوامل، نتایج نشان داد که اغلب عوامل رابطه همبستگی معناداری با یکدیگر  در .تاثیر دارند

در پژوهشی به بررسی تجاری سازی نتایج پژوهش علمی و فروش کارآمد تکنولوژی های جدید در کشور لهستان ( 8248)

نتایج پژوهش وی نشان داد که سرمایه گذاری های حوزه کسب و کار در پژوهش و توسعه به طور قابل مقایسه ای در . پرداخت

سرعت باالی تولید اختراعات و نوآوری ها لزوماً . بازار بین المللی کمتر است در R&Dلهستان در مقایسه با استفاده از محصوالت 

پژوهش خود به بررسی برنامه های انکوباتور  در( 8224)2چن و همکاران .اندبه این معنا نیست که آن ها به اقتصاد منتقل شده 

اده اسن که معیار بازار، سطح تکنولوژی و سیاست پژوهش آنان نشان د جینتا .فنآوری در پارک های علم و فنآوری چین پرداختند

 .های دولت در تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی موثر است

حاصل  جینتا .در پژوهشی به بررسی عوامل تعیین کننده تجاری سازی در صنعت گاز ایران پرداخته است( 8248) انبارانزاهدی 

جانب دیگر نتایج  از .از پژوهش وی نشان داد که عوامل فردی نقش تعیین کننده ای در تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی دارند

این پژوهش نشان داد که شبکه های ارتباطی با بخش های سیاسی و اقتصادی در ارتباط است و قوانین و مقررات در سطح خرد و 

در پژوهشی به شناسائی عوامل موثر بر تجاری سازی دانش در دانشگاه ( 8248)فرمانی .ر هستندکالن نیز بر تجاری سازی موث

نفر از کارشناسان، اعضاء هیات علمی دانشگاه های مورد  822جامعه آماری این پژوهش شامل . های شهر مشهد پرداخته است

مانی و متغیرهای مربوط به مالکیت معنوی، تمام نتایج این پژوهش نشان داد که به غیر از فرهنگ ساز. مطالعه بوده است

در پژوهشی به بررسی اثر اقتصاد دانشی بر کشورهای جنوب ( 8248) 7کرستیک و استانیسیک .دارندمتغیرهای دیگر، اثر مثبتی 

. بوده است هدف این مطالعه بررسی تاثیر دانش به عنوان منبع حیاتی توسعه در رقابت کشورهای مذکور. شرقی اروپا پرداختند
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KEI) نیبتعیین رابطه 
8)و سطح رقابت اندازه گیری شده توسط ( شاخص اقتصاد دانشی( )4

GCI( )در ( شاخص رقابت جهانی

 KEI و GCIنتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت ضعیفی بین . کشورهای مورد مطالعه از دیگر اهداف این پزوهش بوده است

 .وجود دارد

ثر واقع شود که مسیر تبدیل آن به کاال یا ؤدر یک کشور زمانی می تواند در رشد و توسعه اقتصادی م علم و دانش تولید شده

در بروز شکاف دانشی عواملی  .شکاف دانشی علمی است که در عدم تحقق این مهم نقش دارد .خدمات به درستی فراهم شود

نادیده گرفتن و پرهیز از رقابت توسط  کاربردی ساختن دانش، ی الزم برایتژچون عدم استفاده خالقانه از اطالعات، نبود استرا

دخیل هستند که عدم توجه به آنان مانع از به بار نشستن نتایج  ...شرکت ها و صنایع، نبود الزامات الزم برای تجاری سازی،

دارویی و مرتعی نیز صادق  ین موارد در رابطه با شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه گیاهاناپژوهش های علمی می شود که 

 است

کید بر أتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان راهبردی در پاسخ به اهداف کالن کشور در راستای ت

از این رو، شناسایی و تبیین .خودکفایی ملی، بهره مندی از توانایی و استعداد نیروهای جوان کشور و نیل به توسعه یافتگی است

و همچنین سایر گیاهان  کشاورزیثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی به ویژه شرکت های دانش بنیان حوزه ؤل معوام

بر اساس آنچه گفته شد هدف از انجام این .استبسیار حائز اهمیت مرتعی که می توانند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشند 

 کشاورزیتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان حوزه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر  پژوهش

کشور ایران است که نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهش های مشابه در این حوزه می تواند به اقتصاد مرتعی کشور کمک شایان 

 .توجهی داشته باشد

 مواد وروش ها
 بسط و گسترش علم و دانش در حوزه تجاری سازی نتایج تحقیقات علمیهدف آن این پژوهش از نظر هدف توسعه ای است، زیرا 

سوی دیگر، از آنجا که نتایج آن می تواند به شکل عملی مورد استفاده شرکت  از .است کشاورزیدانش بنیان حوزه  در شرکت های

پژوهش حاضر از  بر این، افزون .ددهای مورد مطالعه و مدیران ارشد در سطح ملی قرار گیرد، از نوع کاربردی نیز محسوب می گر

است؛ مطالعه کیفی پس از مرور بر مبانی نظری و مطالعات  8در هم آمیخته کمی و یا به عبارتی -کیفی (ترکیبی) نظر نوع مطالعه

بر این مبنا، در . قات علمی انجام پذیرفتیپژوهشی در این زمینه و شناسایی عوامل اصلی اثرگذار بر تجاری سازی نتایج تحق

منابع طبیعی  مرتعداری ومطالعه کیفی، از طریق انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی متخصص در حوزه  مدیریت، اقتصاد و 

ی ، ابعاد و معیارهای مرتبط با هر یک از عوامل اثرگذار بر تجارکشاورزیحوزه  همچنین مدیران عامل شرکت های دانش بنیان

در این راستا، . سازی نتایج تحقیقات علمی که از طریق مرور بر متون و منابع مرتبط حاصل شده بود، مورد شناسایی قرار گرفت

نتایج حاصل شده در مطالعه کیفی، با استفاده از روش کدگذاری، تحلیل و معیارهای مرتبط با هر یک از عوامل شناسایی شده، 

تایید عوامل و معیارهای شناسایی شده با استفاده از روش کدگذاری، عوامل و معیارهای استخراج شده اند؛ سپس با هدف 

شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه در اختیار مدیران عامل و اساتید شرکت کننده در مرحله مصاحبه قرار گرفت و از دیدگاه 

ری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش ثر بر تجاؤبه منظور بررسی وضعیت عوامل م .آنان مورد تایید قرار گرفت

عوامل سازمانی،  که شش مولفه. بنیان، پرسشنامه بر مبنای نتایج حاصل از کدگذاری داده ها در مرحله مصاحبه طراحی گردید

. قرار دهدرا مورد ارزیابی  اجتماعی، عوامل قانونی، عوامل اقتصادی -سازمانی، عوامل فرهنگی -عوامل فردی، عوامل محیطی

جامعه آماری  .قرار دارد 4و خیلی کم با نمره  2درجه ای از خیلی زیاد با نمره  2مقیاس مورد اندازه گیری بر مبنای طیف لیکرت 

جهت  انکه به شکل تصادفی توسط پژوهشگر است کشاورزینفر از مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه  28پژوهش شامل 

پس از گردآوری پرسشنامه ها، داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار  .انتخاب شدند ه سواالت پرسشنامهپاسخگویی ب

SPSS20 تجزیه و تحلیل گردید. 

                                                           
1
 Kenowledge Economy index 

2
 Global competitiveness Index 

3
Mixed 
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 :یافته هاي پژوهش
 کشاورزيدر شرکت هاي دانش بنيان حوزه  علمیضریب همبستگی بين عوامل فردي و تجاري سازي نتایج تحقيقات   - جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 تجاری سازی نتایج تحقیقات

 عوامل فردی
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

248/2 224/2 28 

 848/2 ضریب تعیین

عوامل فردی و تجاری سازی نتایج نشان می دهد که بین تحلیل داده ها ، نتایج مشاهده می شود( 4)جدول شمارۀ  چنانچه در

 ینیضریب تع (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  حوزه کشاورزیدر شرکت های دانش بنیان حوزه  تحقیقات علمی

 متغیر با در شرکت های مورد مطالعه تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی متغیر واریانس از درصد84 حدود است آن از حاکی

 .مشترک استعوامل فردی 

 

 
 حوزه کشاورزيتجاري سازي نتایج تحقيقات علمی در شرکت هاي دانش بنيان ضریب همبستگی بين عوامل سازمانی و   -2جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 تجاری سازی نتایج تحقیقات

 سازمانیعوامل 
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

286/2 24/2 28 

 728/2 ضریب تعیین

عوامل سازمانی و تجاری سازی نتایج ، نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین مشاهده می شود( 8)جدول شمارۀ  چنانچه در

 از حاکی نیضریب تعی (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  حوزه کشاورزیدر شرکت های دانش بنیان  تحقیقات علمی

عوامل  متغیر با در شرکت های مورد مطالعه تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی متغیر واریانس از درصد72 حدود است آن

 .مشترک استسازمانی 
 حوزه کشاورزيتجاري سازي نتایج تحقيقات علمی در شرکت هاي دانش بنيان سازمانی و  –ضریب همبستگی عوامل محيطی   -3جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 تجاری سازی نتایج تحقیقات

 سازمانی -عوامل محیطی
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

262/2 24/2 28 

 224/2 ضریب تعیین

سازمانی و تجاری  -عوامل محیطی، نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین مشاهده می شود( 8)جدول شمارۀ  چنانچه در

ضریب  (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  حوزه کشاورزیدر شرکت های دانش بنیان سازی نتایج تحقیقات علمی 

 با مورد مطالعهدر شرکت های  تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی متغیر واریانس از درصد 22 حدود است آن از حاکی نیتعی

 .مشترک استسازمانی  -عوامل محیطی متغیر
 حوزه کشاورزيتجاري سازي نتایج تحقيقات علمی در شرکت هاي دانش بنيان اجتماعی و  -ضریب همبستگی عوامل فرهنگی  -4جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 تجاری سازی نتایج تحقیقات

 اجتماعی -عوامل فرهنگی
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

267/2 24/2 28 

 228/2 ضریب تعیین



   555 -553، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

اجتماعی و تجاری  -عوامل فرهنگی، نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین مشاهده می شود ( 4)جدول شمارۀ  در چنانچه

ضریب  (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی سازی نتایج تحقیقات علمی

اجتماعی  -عوامل فرهنگی  متغیر باتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی  متغیر واریانس از درصد22 حدود است آن از حاکی ینیتع

 .مشترک است
 حوزه کشاورزيتجاري سازي نتایج تحقيقات علمی در شرکت هاي دانش بنيان ضریب همبستگی بين عوامل قانونی و   -5جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 نتایج تحقیقاتتجاری سازی 

 عوامل قانونی
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

627/2 224/2 28 

 282/2 ضریب تعیین

عوامل قانونی و تجاری سازی ، نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین مشاهده می شود( 2)همان گونه که از جدول شمارۀ 

 نیضریب تعی (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی تحقیقات علمینتایج 

 .مشترک استعوامل قانونی  متغیر باتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی  متغیر واریانس از درصد 28 حدود است آن از حاکی
 حوزه کشاورزيتجاري سازي نتایج تحقيقات علمی در شرکت هاي دانش بنيان و عوامل اقتصادي ضریب همبستگی پيرسون بين   -6جدول 

 متغیر پیش بین
 متغیر مالک

 تجاری سازی نتایج تحقیقات

 عوامل اقتصادی
 تعداد پاسخ دهنده سطح معناداری میزان همبستگی

688/2 24/2 28 

 226/2 ضریب تعیین

عوامل قانونی و تجاری سازی نتایج تحقیقات پیدا است، نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که بین ( 7)جدول شمارۀ  چنانچه در

 است آن از حاکی نیضریب تعی (.P<24/2)رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  در شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزیعلمی 

 .مشترک استعوامل قانونی  متغیر باتجاری سازی نتایج تحقیقات علمی  متغیر واریانس از درصد 27 حدود

  رتبه بندي عوامل موثر بر تجاري سازي نتایج تحقيقات علمی
 تجاري سازي نتایج تحقيقات علمی درنتایج آزمون فریدمن پيرامون رتبه بندي عوامل موثر بر  (7)شماره جدول

 حوزه کشاورزيشرکت هاي دانش بنيان  

 فردی

 سازمانی

 سازمانی -محیطی

 اجتماعی -فرهنگی

 قانونی

 اقتصادی

78/8 

82/4 

82/8 

44/8 

28/8 

82/4 

 Value=90.45     df=5     sig=0/000 نتیجه آماری

عوامل  ، 82/4عوامل اقتصادی با میانگین : در رتبه بندی عوامل نیز به ترتیب آمده است،( 8)شمارهبر اساس آنچه در جدول 

، عوامل فردی با میانگین  44/8با میانگین  فرهنگی و اجتماعی، عوامل 28/8عوامل قانونی با میانگین  ، 82/4سازمانی با میانگین 

ثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در ؤبه عنوان مهمترین عوامل م 82/8سازمانی با میانگین  -، عوامل محیطی 78/8

 .تعیین شدند حوزه کشاورزیشرکت های دانش بنیان 
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 بحث و نتيجه گيري         
تبدیل ایده و .تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در هر کشوری منوط به هدفمند بودن پژوهش ها بر اساس نیازسنجی است        

دانش به فنآوری و در نهایت تجاری ساختن و به تولید انبوه رساندن محصول یا کاال زمانی امکان پذیر است که موانع تجاری سازی 

حیح و علمی این موانع، موجب کندی یا به تاخیر افتادن فرآیند تجاری سازی می عدم شناخت ص. به درستی شناسایی شوند

در بعد تجاری سازی نتایج پژوهش های علمی توجه به عوامل زیرساختی مانند نیروی انسانی متخصص، بودجه کافی و امکانات .شود

ی، تعیین استراتژی و راهبردهای اساسی برای انجام و تجهیزات مورد نیاز در کنار عواملی چون شناخت نیاز بازارهای داخلی و خارج

می تواند در سرعت بخشی به نتایج پژوهش ها ...فعالیت های پژوهشی و تجاری سازی نتایج آنان، تجزیه و تحلیل شرایط موجود ،

 .کمک شایان توجه داشته باشد

نتایج . به انجام رسیده است حوزه کشاورزیثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در ؤاین پژوهش با هدف شناسایی عوامل م

حوزه سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بنیان  تجاریپژوهش نشان داد که بین عوامل فردی با  اینحاصل از 

نتایج مطالعات کرستیک و استانیستیک نتایج حاصل شده در این زمینه، با  .وجود دارد مثبت و معنادار رابطه کشاورزی

در که ( 4862)همخوان می باشد؛ همچنین میرکمالی و همکاران  (8248) انباران و زاهدی( 8248)موتونی و همکاران 8248)

 .ده های تجاری سازی نتایج می باشد همسو می باشدمطالعه خود نشان دادند عامل فردی یکی از مهمترین پیش بینی کنن

تحقیقات علمی در شرکت های دانش  سازمانی رابطه معناداری با تجاری سازی نتایج عواملنشان داد  این پژوهش نتیجه دیگر

در شرکت های علمی ثر بر تجاری سازی نتایج تحقیقات ؤ؛ در واقع می توان گفت که یکی از عوامل مدارد حوزه کشاورزیبنیان 

عوامل سازمانی، ثیر أتهمراستا با نتایج تحقیقات پیشین در زمینه این نتیجه  .استعوامل داخل سازمان و یا شرکت  ، مذکور

 ,RTI international؛ 8244نصیری و کوهپایه، )ارشد ، حمایت مدیران (8224کورتویز، )ها استراتژی ها و سیاستگذاری 

 .می باشد( 4864)و کاجیان ( 8248)؛ ترزمیالک (4668)؛ دراکر 8248جاهد، )قوانین و مقررات  (2002

سازمانی تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در  -بیانگر رابطه مثبت و معنادار عوامل محیطی ازسوی دیگر نتایج پژوهش حاضر

بیان ( 8224)همکاران ثر بر فرآیند تجاری سازی چن و ؤدر زمینه عوامل محیطی م .است حوزه کشاورزیشرکت های دانش بنیان 

نتایج این پژوهش  .ل بازار باالترین وزن و سطح تکنولوژی و سیاست دولت در رتبه های بعدی قرار دارندیمعیار پتانسنموده اند که 

تجاری سازی نتایج تحقیقات شرکت  اجتماعی می توانند نقش بسیار باالیی را در پیش بینی -نشان داد که عوامل فرهنگیهمچنین 

 توسعهکه  (8224کورتویز )با نتایج پژوهش های نتایج این پژوهش  اجتماعی -در زمینه عوامل فرهنگی .کنندهای دانش بنیان ایفا 

 .همسو می باشد موثر می داند، یهمکاری بین دولت و دانشگاه ها در آموزش محققان جدید و ایجاد یک فرهنگ علمی و فنی قو

قیقات علمی در شرکت های دانش بنیان عوامل قانونی و تجاری سازی نتایج تحبین  از جانب دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که

؛ لین و (8242)؛ لین و همکاران (8242)خیاط  با نتایج پژوهش هایاین پژوهش  .رابطه مثبت و معنادار وحود دارد حوزه کشاورزی

 .همسو بوده است؛ بدفورد (8244)؛ نصیری و کوهپایه (8242)؛ ژائو و همکاران (8242)وانگ 

بین عوامل اقتصادی و تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی در شرکت های دانش بر همین اساس نتایج این پژوهش نشان داد که 

؛ (8248)؛ بدفورد (8242)با نتایج مطالعات ژائو و همکاران  نتیجه این رابطه مثبت و معنادار وجود دارد  حوزه کشاورزیبنیان 

؛ و رادفر (4862)اللهیاری فرد و عباسی  ؛(4662)و دراکر ( 8242؛ 8248)ک و دانالجیک ؛ کورتی(8248)کرستیک و استانیسیک 

 .همسو بوده است( 4822)
نظر می رسد برای رشد و شکوفایی شرکت های دانش بنیان کشور  به این پژوهش حاصل گردید؛وجه به آنچه از نتایج تبنابراین و با 

که نقش مهم و غیر قابل انکاری در رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن خودکفایی  یحوزه کشاورزبه ویژه شرکت های دانش بنیان 

مشکالت این  و بیشتر ضرورت دارد دولتمردان، سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی با درک و شناسایی هر چه بهتر کشور دارند،

برای تحقق این مهم الزم است نهادها و ارگان های دولتی و از این رو، .نوع از شرکت ها، نسبت به رفع مشکالت آنان اقدام نمایند

و مرتعی را دارند با توجه به استانداردهای جهانی ، آگاهی کافی از بازارهای  کشاورزی غیر دولتی که امکان ورود به تجاری سازی

بنظران این حوزه و تعامل و شناخت کامل گیان مرتعی و دارویی، بهره گیری از دانش و تخصص کارشناسان و صاح بین المللی،

همکاری با مراکز پژوهشی و دانشگاهی زمینه و بستر الزم را برای تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی این حوزه را فراهم ساخته و 

 .جایگاه کشور را از حیث بهره برداری مفید و بهینه از منابع طبیعی و مرتعی در سطح ملی و بین المللی ارتقاء دهند
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