
  

1361 

ازمان ساجتماعی واگذاری دانش فنی  -منافع اقتصادی ارزیابی

 به بخش خصوصی آموزش و ترويج كشاورزي تحقيقات،

  

  3رضا صداقت، 2تورجی رضامحمد،  *1اله رحمانیصفت
 

 

 چکیده
ه است. پرداخته شد 1396و  1395ال سكشاورزي از دیدگاه محققان و خریداران در دو  فنّي تحقيقاتدراین مطالعه به اثرسنجي انتقال دانش

 ها،جویي در كاهش مصرف نهادهفهميليون ریال صر 475، ميليون ریال ارزش افزوده 20150، نفر فرصت شغلي 8.2دهد، نتایج نشان مي
ت در تحقيقا نهت. با یک ریال هزیميليون ریال جذب سرمایه به ازاي هر فناوري برآورد شده اس 938.6جویي ارزي و هزار دالر صرفه 254

 سال عمر مفيد هر 11دارد. براي  ریال)بدون احتساب( درآمد در سال 2.43و (جوي ارزياحتساب صرفه با)ریال 5.13فناوري كشاورزي، 
الي رخ بانوامل موثر بر موفقيت و عقوانين حمایتي، مهمترین  معافيت مالياتي، سود بانکي و ریال درآمد برآورد شده است. 21.6فناوري، 

زمان به شمار نش فنّي ساتقال دا، عوامل موثر بر عدم موفقيت انهاي گوناگون و هزینه باالي توليدتسهيالت بانکي، وجود ضمانت نامه
 آیند. مي
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 مقدمه
 بسزایی را قشن واجتماعی اقتصادی تحوالت و جامعه رفاه حسط توسعه و زندگی کیفیت ارتقای در ریبش هاییافته

 متقاضیان در دسترس وند تانش عرضه بازار به و پیدا نكرده اند کاربردی جنبه که زمانی تا هایافته این کند. امامی ایفا

. (Sohn and Moon, 2004)کرد نخواهند جبران را تحقیق هایهزینه و نخواهند داشت را الزم اهمیت قرارگیرند،

ها و ولتدوری مورد تاکید اغلب عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و عامل افزایش سطح بهره دانش به اهمیت

 (. 1383باشد )فكور،های دانشگاهی و صنعتی درسطح دنیا میبخش

 پایدارتوسعه تسم به حرکت ،نهایت در و کشور یک فناوری سطح درارتقای اساسیو  مهم ایمقوله فناوری انتقال

 از یكی جدید، هایفناوری مؤثر به کارگیری و دستیابی صنعتی، پیشرفته (. درکشورهای1390امینی،یداللهی و(است

 درحال ایاست که کشوره ابزاری فناوری شود. انتقالمی محسوب المللیبین رقابت نفوذ در قدرت کسب هایراه

 را یافتگیعه توس مقدمات و دهند کاهش پیشرفته کشورهای از را خود فاصله آن با توانندمی ایران یرنظ توسعه

 وری کشور،گذاری علمی فناها و هدفبخش سیاستانداز بیست ساله نظام در با مالحظه سند چشمفراهم کنند. 

 رسانیاطالع ت نزدیک،های همكاری و تعامالنیازمند ایجاد و توسعه زمینه، احراز قدرت برتر علمی فناوری در منطقه

افزایی میان هم ایجاد ،نهایت ها و محصوالت و درتقاضای فناوریبه دستاوردهای علمی و فناوری، عرضه و مربوط

 ها در سطح کشور است. در این حوزه موثرکلیه عوامل 

است.  شدانو  علمو دومی به معنی  هنرنی تشكیل شده که اولی به مع Logia و Techneاز دو واژه یونانی 1فناوری

فناوری به معنای کاربرد منظم معلومات علمی و دیگر  آیند.به دست می پژوهشها در نتیجه بسیاری از فناوری

و  دانشیت انسانی است و از همین رو هم از فناوری یک فعال های نظام یافته برای انجام وظایف عملی است.آگاهی

 (.1396تر است )دفتر امور فناوری، هم از مهندسی دیرینه

اتی بوده و در مراجع های تحقیقها و پروژهبه هرگونه اختراع، اکتشاف، نوآوری که حاصل نتایج طرح: 2دانش فنّی

شود برداران نیازمند استفاده از آن باشند، دانش فنّی گفته میهای اجرایی و بهرهقانونی ذیربط به ثبت رسیده و بخش

این . ی استفنّ مشكل یک برای نوآورانه و جدید حل راه معنی به (. در این تعریف، اختراع1396)دفتر امور فناوری، 

قانون  1مادهدر واقع طبق  .جاد دستگاه، محصول، روش یا فرآیند کامالً جدید مربوط باشدراه حل ممكن است به ای

ای خاص بار فرآیند یا فرآوردهاولین  برای که است دافرا یا فرد فكر نتیجه اختراع ،1386ثبت اختراعات مصوب سال 

 یا فنیدانش)همان منبع(.  نماید، صنعت و مانند آنها حل می، فناوری، فنیک حرفه کند و مشكلی را دررا ارائه می

 باشد.سخت افزار، نرم افزار و روش و هدف کاربرد می ءجز سهدارای  فناوری

  تجهیزات منطقی آرایش و شیمیایی ،یزیكیف ،فنی ساختار :افزار سخت -1

  افزار سخت از استفاده نحوه دانش :افزار نرم -2

 خاص شیوهای به افزار سخت و افزار نرم از استفاده دلیل و هدف -3

                                           
1 Technology 
2  Technical knowledege 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://www.pellekan.ir/Page-1831610972.html
http://www.pellekan.ir/Page-1831610972.html
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 دیگر سازمانی به سازمان یک از جدید فرایندهای یا محصوالت دانش، انتقال به عنوان :1انتقال دانش فّنی )فناوری(

 فرایندی هرگونه فناوری انتقال دیگر، درتعریفی. (Dectera et al, 2007)توان تعریف کردکسب وکار می منافع برای

 هایشرکت یا افراد به دولتی آزمایشگاه یا مؤسسه دانشگاه، یک از اولیه هاینوآوری و اطالعات ادراک، آن با که است

 تبادل تا دانش انتقال ازجمله آن در مختلفی هایدرجه و انواع و یابدمی انتقال نیمه خصوصی یا خصوصی بخش

 و مهم ایمقوله فناوری در مجموع، انتقال (.Liu and Jiang, 2001)دارد وجود کارخانه کامل انتقال و کارمندان

 (.1390امینی،  و یداللهی)است پایدار توسعه سمت به حرکت، نهایت در و کشور یک فناوری سطح ارتقای در اساسی

 - 2برون سپاری  -واگذاری دائم )فروش( -قرارداد فروش حق امتیاز فناوری( عبارتند از:)های انتقال دانش فّنیوشر

 قرارداد لیسانس. -پیمان مشارکت -تبادل نیروی انسانی

 به پژوهش نتایج تبدیل و از فراوری است عبارت توسعه و پژوهش فرآیند در ،"هاپژوهش نتایج تجاری سازی"

، 2004)شود لهمباد تجاری صورت به یا تجاری قرارگیرد مبادالت هدف میتواند خدماتی که و فرایندها ت،محصوال

Diane). پنج ون برنامه ساله کشورو قان 20اندازهای سند چشمسازی نتایج تحقیقات از جمله ویژگیموضوع تجاری

 اد فرهنگبه ایج زش و ترویج کشاورزی با هدف کمک. دراین راستا، سازمان تحقیقات، آموباشدتوسعه کشور میساله 

ی سازی دستاوردهامحور، تجاریسازی تحقیقات، گسترش بازار محصوالت دانایی و تبیین اهمیت و نقش تجاری

ء طبیعی، ارتقاحمایتی سازمان در توسعه فناوری و تولید ثروت در بخش کشاورزی و منابع پژوهشی، ارتقاء نقش

یج تحقیق به نتارسیدن عضو سازمان از طریق کمک به ایت از محققان و مبتكران عضو و غیرحم نقش سازمان در

امه اینک با نام دفتر امور فناوری ادو انتقال فناوری نمود که همسازی تجاری تشكیل دفتراقدام به 1388در سال  بازار

 دهد.فعالیت می

ترین اقتصادهای آسیا و با توجه به رشد عنوان یكی از صنعتی سنگاپورو تایوان بهالمللی، از لحاظ تجارب بین

-توانند بهمی اندکردههای نوآورانه طیشان و همچنین به دلیل مسیری که در تأمین مالی ایدهاقتصادی قابل توجه

با ایجاد  ترین نقش را در هدایت ظرفیتهای دانش و فناوریدولت سنگاپوراصلی .عنوان الگو مورد توجه قرار گیرند

و ارتباطات، دفاع و  اتعالهای آموزش، تجارت، اطسازی زیرنظر وزارتخانه، ادارات و مراکز مختلف تجاری سازمانها

سعی کرده است هر چه بیشتر وسازی با هدف رسیدن به رشد اقتصادی، داشته است. به سوی توسعه و تجاری ،هنر

ی به بعد الدمی 80از دهه (Wonglimpiyarat. J,2013).انجام شود گذاری در طرحهای نوآورانهسازی و سرمایهتجاری

سازی بیشتر گردید. به این طریق که توجه دولت سنگاپور به تحقیق و توسعه و استفاده نتایج تحقیقات و تجاری

سمت و سو ، شرکتها را بیشتر به این های مالیاتی و یارانه برای بخش تحقیق و توسعهدولت با در نظر گرفتن مشوق

شاره کرد که طبق آن تا ا 3GFSتوان به برنامهمی از دیگر اقدامات سنگاپور .),& WongSingh .,2011).ترغیب میكرد

  .(Wonglimpiyarat J.,2013)شودمیت دادهالآنان تسهیآپ بهدرمرحله استارتسوم نیاز مالی شرکتهاییک

-با هدف سامان1999پذیر درسال گذاران خصوصی و ریسکسرمایهمجمع  سازی،حمایت از تجاری در تایوان برای

-پذیر زیر نظر وزارت اقتصاد کار میگذاری خطردراین کشور شرکتهای سرمایه ها تشكیل شد.گذاریدهی سرمایه

 .Wonglimpiyarat J) اندشده تشكیل تأمین مالی نوآوریها برای حمایت در دولتی نیز یهاوه بر آنها سازمانالکنند. ع

                                           
1 Technology Transfer (TT) 
2 Outsourcing 
3 - Growth Financing Scheme 
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سازی آنها به عنوان الگویی برای کشور ما در زمینه تجاری دهمهمترین ویژگی این دو کشورکه باعث ش .(2013,

سازی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و معرفی شوند این است که این کشورها مانند ایران مسیر تجاری

 . و مورد حمایت واقع شده استوع، های نوآورانه از دولت شراستفاده از نتایج تحقیقات و ایده

ا بررسی رسازی تحقیقات دانشگاهی کننده درتجاری(، عوامل تعیین1393فروزنده دهكردی) اسفنجانی وعباسی

ایی تاثیرگذار بر مؤلفه محتو 10مؤلفه ساختاری و  9ای، مؤلفه زمینه 10 کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که

مؤلفه اه، مهمتریندانشگ های ارتباطی بین دولت، صنعت واین بین، ایجاد و توسعه حلقه سازی وجود دارد و درتجاری

ازارگرایی و ، مهمترین مؤلفه ساختاری و بسازیها درجهت تحقق تجاریگیری استراتژیک دانشگاهجهت ای؛زمینه

 توجه به نیازهای بازار به عنوان مهمترین مؤلفه محتوایی بودند.

بنیان مورد های دانشسازی را از دیدگاه مدیران شرکتتجاری های فناوری برتأثیر ویژگی (1393)رانو همكا طالقانی

ادگی ودن، سبهای نوآوری، عمومی های دارای ویژگیبررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری

 دند.وردار بوسازی فناوری باالتری برختری بوده و از امكان تجاریبازار مطلوب وسازگاری دارای سطح گرایش

های پیشرقته در سطوح  های انتقال فناوریبندی مولفه( به شناسایی و اولویت1393)کالنتری و چرختاب مقدم

شامل نگرش،  های این پژوهش نشان داده است که عوامل انسانیپرداختند. یافته(TRLs)مختلف آمادگی فناوری

ر محصول و سازی، عوامل صنعتی مشتمل بر مقیاس بازار،چرخه عم باط در فاز تجاریتحصیالت، استعداد و ارت

 های پیشرفته دارند.دولت، بیشترین تاثیر را بر موفقیت انتقال فناوری

پنج سازی دانش در بندی عوامل اثرگذار در تجاریشناسایی و اولویتتحقیقی به  در(1389)عزت و همكارانپور

، آکسفورد، هاروارد، ییلشامل  عالی تایمزمؤسسه آموزش 2007بندی سال برمبنای رتبه هانمعتبر ج دانشگاه

زیـع دان درتوای اسـتاهای انگیزاننده بـرانتخاب سیاست، با توجه به نتایج پرداختند. کالج سلطنتی لندن و کمبریج

یت برای ترین اهمدارای باال مل استادانو آزادی ع ایجاد ساختارهای الزم های مالی،، حمایتسازی شبكه ،درآمـد

سه با در مقای هـای فیزیكیحمایـتکه بودند . ضمن اینهـا و کـارآفرینی دانشگاهی در دانـشگاه تـشویق تجـاری

سازی نتایج تجاری ( عوامل برون سازمانی موثر بر1392)جاهد و آراسته بود.کمترین اهمیت  ها، دارایسایر ضرورت

ون سازمانی موثر در عامل بر 5ر تحقیقی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشانگر آن بود که پژوهشی را د

عات و محوری، آموزش، فناوری اطال و مشتری سازی نتایج پژوهشی به ترتیب اولویت شامل مشتریانتجاری

 های فناورانه و نیروهای اقتصادی و  بازاری بودند.پیشرفت ارتباطات،

که ادایج نشان دفنّی را مورد بررسی قرار داد. نت( در تحقیقی، عوامل مؤثر بر قیمت دانش1393)ی محمّدیحاج

های فنّی، هزینهدانش مزایای رقابتی ،ها، نوع و اندازه بازارهدفعواملی همچون قابلیت سودآوری یا کاهش در هزینه

( بر یمت و...شتریان، ق)مانند ریسک فناوری، بازار، م ریسک عملیاتی تولید محصول فناورانه و میزانعملیاتی و غیر

شده در مراکز  فنی تولیدآن بود که سنجش اثربخشی دانشباشند. همچنین نتایج بیانگرفنّی مؤثر میقیمت دانش

 دت عملكرشفافی تحقیقاتی، ابزار مؤثری به منظور بهبود تصمیمات، افزایش پاسخگویی به افراد جامعه و افزایش

( در تحقیقی 1392)یلیو میرجل یابد. زارعباشد و از طریق آن، اعتماد بازار به مراکز و محققین افزایش میمراکز می

ثیقه و اشتن وسازی اختراعات مبادرت نمودند. نتایج پژوهش نشان داد که ندبه شناسایی و بررسی موانع تجاری

 سازی اختراعات است.  رین مانع برای تجاریگذاری، مهمتپشتوانه مالی برای اخذ وام و سرمایه
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های پیشرفته را بررسی نمود.  فّنی فناوریاثربخشی دانش ارزیابی ای، عوامل موثر بردرمطالعه(2005)1نوریقاضی

های این تحقیق نشان داد که عواملی شامل طول عمر مفید دانش فّنی، دسترسی به ابزار و امكانات توسعه یافته

ها از مالكیت کنندگان، میزان حمایتطرح، درک و شناخت رفتار عمومی و احساس نیاز مشتریان و مصرف وگسترش

ای از مراحل رشد قرار دارد( در فّنی، در چه مرحلهفنّی )به این معنا که دانشفكری در کشور و چرخه حیات دانش

 باشند.های پیشرفته موثر میاثربخشی دانش فنّی فناوری ارزیابی

در تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت عملكرد انتقال فناوری در مراکز تحقیقاتی  (2000)2براون و همكاران

بزرگ اروپا پرداختند. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که تمرکز بر بازار، فرهنگ سازمانی، سازمان و مدیریت داخلی 

های انشعابی( و شرکت)آفرینی و ایجاد کسب و کار جدیدسازمان تحقیقاتی، مدیریت حقوق مالكیت فكری، کار

گیری که اندازه ای نشان دادند( در مطالعه2001)3آیند. برنوالکسازی از مهمترین این عوامل به شمار میشبكه

فنی تولید شده در مراکز تحقیقاتی منجر به افزایش قدرت اقتصادی و به تبع آن، اثربخشی نتایج تحقیقات و دانش

 شود.افزایش قدرت سیاسی جوامع می

 ارکان انتقال فناوری بیان نمودند که اساس مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری بر ( در تحقیقی2000)4بزمان

سازی تجاریجهت و محیط انتقال  کننده فناوری، مكانیزم انتقالکننده فناوری، گیرنده یا دریافتمینأشامل ت

سسات و کارگزاران مرتبط با تجاری ؤوری مبه بررسی عوامل موثر در بهره (2004) 5هستند. سیگل و فاناثربخش 

تواند ارزش وری میآتر انتقال فنفؤثر از دسازی تحقیقات دانشگاهی پرداختند. ایشان نتیجه گرفتند که استفاده م

 .سازی دانشگاه را افزایش دهداقتصادی حاصل از فرایند تجاری

-سازی فناوریبینی شاخص موفقیت تجاریاستفاده از مدل معادالت ساختاری به پیش ( با2003)6سان و مون

(TCSI)  تعامل حاصل  ،سازی فناوری موفقانتقال و تجاریمبادرت نمودند. نتایج این تحقیق بیانگر آن بودکه

کننده فناوری، افتکننده فناوری، عوامل مربوط به دریعوامل مربوط به تامین شاملاثربخش پنج دسته از عوامل 

به عنوان  ،این عوامل پنج گانهبوده و  عوامل مربوط به موضوع انتقال، عوامل مربوط به فرآیند انتقال و عوامل محیطی

 باشند.میسازی اثربخش ارکان انتقال فناوری و تجاری

 روش تحقیق

فّنی سازمان تحقیقات، ال دانشکه با هدف اثرسنجی قراردادهای انتقتحقیق حاضر ازنوع تحقیقات کاربردی است،

 Survey)روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشیآموزش و ترویج از ابعاد اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. 

method) ،های تحقیق از روش آمار به منظور تجزیه و تحلیل دادهباشد. تحلیلی می-توصیفی بوده و نوع تحقیق

های ین معنا که جهت توصیف متغیرهای مهم تحقیق از آمار توصیفی شاخصاستفاده شد. بد و استنباطی توصیفی

های مشتمل بر میانگین، فراوانی، درصد فراوانی و درصد تجمعی و شاخص (Central tendency)تمایل مرکزی

 استفاده شد. کمینه، بیشینه، واریانس و انحراف معیارشامل (Dispersion)پراکندگی

                                           
1 Ghazinoori 
2 Braun et al. 
3 Bernolak 
4 Bozemon 
5 .Siegel and  Phan 
6 Sohn and Moon 
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یق بر اساس میانگین امتیازات مربوط به هر متغیر و بر مبنای طیف لیكرت پنج قسمتی بندی در این تحقرتبه

منظور مشخص نمودن نگرش کلی ، انجام پذیرفته است. به5زیاد=، و خیلی4، زیاد=3، متوسط=2، کم=1کم=خیلی

(. 2002zadeh,Sadighi and Mohammad)استفاده شد. 1ISDMخریداران نسبت به فناوری واگذار شده، از روش

های نمونه tآزمون  از ی،های کمّ برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از دادهضمناً در این تحقیق 

ثابت اش با فرضدر شكل اصلی های مستقل،با نمونه t. آزمون استفاده شد( Test-Independent Samples t) 2مستقل

همچنین در تحقیق حاضر،  کند.آن استفاده می ترکیبی یا برآورد هایانساز یک متوسط وار جامعهبودن واریانس

و غیر اسمی به کار برده  ترتیبی های کیفیاز دادهمستقل  گروه()جامعهت دو برای مقایسه وضعیّ 3ویتنی-منآزمون 

 شد

ری تحقیق آماجامعه . ای و اسنادی صورت گرفتتحقیق به دو روش میدانی وکتابخانه هایدادهآوری جمع

ساس اورزی برفروخته شده( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا)کل قراردادهای دانش فّنی منتقل شده شامل

د که در مجموع، در بو 1396تا تاریخ پایان  1395اطالعات موجود اخذ شده از دفتر امور فناوری سازمان از ابتدای

 ز دو گروهاپرسشنامه  های مورد نیاز تحقیق حاصل از تكمیلد.   دادهفنّی شمورد قرارداد انتقال دانش 95برگیرنده 

سازمان  سازیریهای فنی قابل تجادانش ها وفناوریفنّی بود. محقق( و خریدار دانش)فّنیتولید کننده دانش

 باشد.در دوره مورد مطالعه به شرح ذیل می ترویج کشاورزی  آموزش وتحقیقات، 

 دانش فنّی مورد مطالعهزیربخش  -1جدول 
 درصد فراوانی زیر بخش دانش فنّی

 1 1 های خاک، آب و تغذیه گیاهیفناوری

 54 37 های بذر و نهالفناوری

 9 6 های گیاهپزشكیفناوری

 6 4 های شیالت و صنایع وابستهفناوری

 7 5 های علوم دامی و دامپزشكیفناوری

 9 6 های بیوتكنولوژیفناوری

 4 3 های گیاهان دارویی و داروهای گیاهیفناوری

 10 7 های فنی و مهندسیفناوری

 100 69 جمع کل

 ماخذ: یافته تحقیق

 نتایج
درصد فوق لیسانس  19دارای مدرک دکتری و  فنیکننده دانشمحققان تولیددرصد از  81، از نظر میزان تحصیالت

درصد درعلوم 13درصد درعلوم باغبانی،  48علوم زراعی، درصد در  44بوده اند. از نظر گرایش تحصیلی تخصصی، 

بیوتكنولوژی و..( و یک درصد هم در علوم  جنگل، مرتع و آبخیز و -خاک و آب-منابع پایه کشاورزی )فنی و مهندسی

درصد از محققان مورد مطالعه دوره آموزشی در زمینه فناوری کشاورزی) 88دامی و شیالت گزارش شده است. 

درصد  31درصد در مرتبه علمی استاد تمام،  6اند. از لحاظ مرتبه علمی، انتقال و..( نگذرانده -كارگیریب -تولید

                                           
1Interval of Standard Deviation from the Mean  

2 Independent Samples t-Test 
3 Mann-Whitney Test 
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درصد از محققان دارای مرتبه علمی دانشیار و  37درصد مربی هستند. بنابر این  7درصد استادیار و  56دانشیار، 

 یار و باالتر هستند.درصد استاد 94استاد تمام و 

ال های انتقراردادقده دانش فنّی تولید شده توسط محققین تولیدکننده دانش فّنی منتقل شده از طریق نحوه خلق ای

 . ارائه شده است  2دانش فّنی در جدول 

  تولید شده دانش فنّی گیری ایدهنحوه شکل-2جدول 
 درصد فراوانی نحوه خلق ایده دانش فنّی مورد مطالعه

 11 8  بخش خصوصی درخواست

 51 35  نیازسنجی از دولت(اساسموسسه، پژوهشكده و مرکز ذیربط) بربرنامه 

 38 26  شخصی محقق ایده

 100 69 جمع کل

 ماخذ: یافته تحقیق

 89مجموع  د که درفّنی منتقل شده طی قراردادهای انتقال دانش فنّی سازمان نشان داخلق ایده دانش بررسی نحوه

فته ق شكل گریده محقفّنی تولید و منتقل شده سازمان بر اساس  برنامه موسسه و یا مرکز واهای دانشدرصد از ایده

 ر راستایتایج حاصل از مطالعه قبلی دباشد. که نسبت به ندر صد براساس تقاضی بخش خصوصی می 11است و 

 مشتری مداری بهتر شده است.

شان ن، ایده مان خلقزفّنی تولید و منتقل شده از حیث دارا بودن محصول فناورانه مشابه در خارج از کشور در دانش

ب ا در قالنهآدرصد از کل دانش فّنی تولید و منتقل شده سازمان که اطالعات مربوط به  71دهد که بیش از می

ناورانه حصول فمپرسشنامه تولیدکننده فناوری توسط محققین مربوطه تكمیل شده است، در زمان خلق ایده، دارای 

کننده قین تولیداطالعات اخذ شده از محقبر اساس برنامه کسب و کار اند. از حیث دارا بودن مشابه خارجی بوده

اند. به و کار بوده مان در زمان عقد قرارداد دارای برنامه کسبدرصد از دانش فّنی تولید شده ساز46، دانش فّنی

درصد از  38 سازی،از لحاظ مستند  در همین راستادرصد بوده است.  33طوری که در مطالعه قبلی این عدد 

م ها نیز هناوریفدرصد از  47 درصد هم دارای ثبت اختراع  هستند. 15اند و ها در فهرست ملی ثبت شدهفناوری

 اند.اند و در فهرست ملی نیز ثبت نشدهثبت اختراع نشده

 عاتواز جمله موض ،مالی و برنامه تشویقی از تولید دانش قابل تجاری و انتقال آن، توسط موسسات و مراکزحمایت

ستانی ا ورکز ملّی ممیزان حمایت مالی موسسه، پژوهشكده و رود. گذار در انتقال فناوری به شمار میمهم و تاثیر

جدول) طالعه درممورد  تابعه سازمان تحقیقات در فرایند انتقال دانش فّنی از دیدگاه محققین تولیدکننده دانش فّنی

اکز رضایت زیاد مالی موسسات و مردرصد از محققان از حمایت 52 دهد کهارائه شده است. این جدول نشان می ( 3

 د.اندرصد هم در حد کم و خیلی کم رضایت داشته 22درصد در حد متوسط و  26و خیلی زیاد دارند و 

 فنّیفرایند انتقال دانشمالی درحمایتمیزان رضایت محقق از -3جدول
 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان رضایتاز حمایت مالی

 18 18 12 خیلی کم

 22 4 3 کم

 48 26 18 متوسط

 86 38 26 زیاد

http://www.abrii.ac.ir/
http://www.swri.ir/
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 100 14 9 خیلی زیاد

 - 100 68 جمع

 ماخذ: یافته تحقیق

 ازتولید سازمان مالیدهد که میزان رضایت محققان از حمایتمقایسه نتایج این مطالعه با مطالعه قبلی نشان می

 درصد افزایش یافته است. 52درصد به  47 تجاری ازدانش قابل

طح سفنّی در دانش ند انتقالفّنی منتقل شده سازمان در زمینه میزان مطلوبیت رودیدگاه محققین تولیدکننده دانش

 شود.( مشاهده می 4سازمان تحقیقات در جدول) 

 فنّی در سطح سازمان تحقیقاتمیزان مطلوبیت روند انتقال دانش -4جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان مطلوبیت روند انتقال فناوری

 - - - بسیار مطلوب

 21 21 14 مطلوب

 60 39 27 متوسط

 84 24 16 نا مطلوب

 100 16 11 بسیار نا مطلوب

 - 100 68 جمع کل

 ماخذ: یافته تحقیق

ی فنّ انتقال دانش درصد از محققین تولیدکننده دانش فّنی مورد مطالعه روند 60نشانگر آن است که  4نتایج جدول 

وب و بسیار مطلنا درصد هم در حد 40اند و را در سطح سازمان تحقیقات، در حد متوسط و مطلوب ارزیابی کرده

فنی در قال دانشدهد که سطح مطلوبیت روند انتمقایسه نتایج با مطالعه قبلی نشان می اند.نامطلوب نظر داده

ش کشاورزی گذاری در بختمایل بخش خصوصی برای سرمایه درصد بهبود یافته است. 60درصد به  38سازمان  از 

ز ت کافی ار اطالعاگذاری در کشاورزی فناورانه موثر باشد. اگتواند در توسعه سرمایهاز مباحث مهمی است که می

گذار یل تاثیراین تما گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، در افزایشها و توجیه اقتصادی آنها در اختیار سرمایهفناوری

 خواهد بود.

 5ل) ر جدودسازمان  ید شده توسطتول در زمینه دانش فّنی گذاریمیزان عالقه و تمایل بخش خصوصی به سرمایه

 (نشان داده شده است.

 سازمان در زمینه دانش فنّی گذاریمیزان عالقه بخش خصوصی به سرمایه -5جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان عالقه بخش خصوصی

 3 3 2 خیلی زیاد

 38 35 24 زیاد

 76 38 26 متوسط

 91 15 10 ضعیف

 100 9 6 بسیار ضعیف

 - 100 68 جمع کل

 ماخذ: یافته تحقیق
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اری در زمینه گذدرصد از محققان، عالقه و گرایش بخش خصوصی به سرمایه 38دهد که از نظر جدول فوق نشان می

باشد. در عیف میمتوسط و ضدرصد هم نظر دادند که این عالقه درحد  62زیاد است و فناوری کشاورزی زیاد و خیلی

 باشدط میگذاری در زمینه دانش فنّی سازمان در حد متوسبه سرمایه مندی بخش خصوصی مجموع، میزان عالقه

ز واحدهای ادرصد  92دهد که نشان می بندی واحدهای خریدار دانش فّنی منتقل شده سازمان از حیث نوع،طبقه

دار دانش دهای خریبررسی واح اند.مورد مطالعه در زمان عقد قرارداد انتقال دانش فّنی دارای مالكیت خصوصی بوده

دار مه خریفنّی منتقل شده سازمان از حیث میزان گردش مالی سالیانه بر اساس اطالعات تكمیل شده پرسشنا

میلیون   9285.1میلیون ریال بوده است که میانگین آن   100000و حداکثر  1600فناوری، حداقل گردش مالی 

 باشد.ریال می

ان و بین سازمه فیماز حیث نوع قرارداد انتقال دانش فنّی منعقد شدبررسی قراردادهای انتقال دانش فنّی سازمان ا

 قرارداد منعقده دهد که ازبین انواع( آورده شده است. این جدول نشان می6فنّی در جدول)واحدهای خریدار دانش

اردادهای ته و قردرصد بیشترین فراوانی را داش 42شده انتقال دانش فنّی توسط سازمان، قراردادهای لیسانس با 

 درصد قراردادهای مذکور را تشكیل داده است. 22فنّی، فروش دانش

 نوع قرارداد انتقال دانش فنّی-6جدول 
 درصد تجمعی درصد فراوانی نوع قرارداد

 42 42 40 قرارداد لیسانس

 78 36 34 پیمان مشارکت

 100 22 21 قرارداد فروش

 - 100 95 جمع کل

 (های تحقیق؛ یافته1397، )دفتر امور فناوریمأخذ: 

 ی سازمانفنّانشدفنِّی منتقل شده پس از قرارداد از حیث سطح آمادگی فناوری از دیدگاه خریداران وضعیت دانش

رائه گردیده است. ا(  7که اطالعات آنها در قالب پرسشنامه خریدار فناوری توسط خریداران تكمیل شده، در جدول) 

ونه اولیه محصول درصد از آنها در مرحله تولید نم 15واحد خریدار پاسخگو،  61ع دهد که از مجمونتایج نشان می

مطالعه  در دوره مورد فّنی سازمانفنّی منتقل شده سازمان در قالب قراردادهای انتقال دانشفناورانه حاصل از دانش

ربرد ان اولیه، کابرای متقاضیدرصد در مراحل کاربرد نمونه در محیط واقعی، کاربرد نمونه  77بوده و در مجموع، 

 ودند. دربخارجی  مرحله نهایی توسعه نمونه محصول فناورانه در مقیاس وسیع داخلی ونمونه برای کل متقاضیان و 

قدام به توسعه نمونه درصد از واحدهای مورد اشاره، ا 8ضمن این که  درصد اعالم شده بود. 45مطالعه قبلی این عدد 

    اند.حاصل از دانش فنّی در محیط واقعی کردهاولیه محصول فناورانه 
 

 وضعیت دانش فنِّی منتقل شده پس از قرارداد از حیث سطح آمادگی فناوری-7جدول 
 درصد فراوانی مرحله دانش فنّی  از حیث سطح آمادگی فناوری

 TRL4 12 15تولید نمونه اولیه 

 TRL5  11 14 توسعه نمونه در محیط واقعی

 TRL6  6 8در محیط واقعی کاربرد نمونه

 TRL7  15 19کاربرد نمونه برای متقاضیان اولیه

 TRL8  16 20 کاربرد نمونه برای کل متقاضیان
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 TRL9  18 23نهایی توسعه نمونه در مقیاس وسیع داخلی و خارجی

 - 78 جمع کل

 یافته تحقیق: ماخذ

انجام شد و نتایج  ISDMاگذار شده با استفاده از روش فّنی وفنّی نسبت به دانشبررسی نگرش کلّی خریداران دانش

فّنی یداران دانشدرصد از خر 56.7دهد که در مجموع، ( ارائه گردیده است. نتایج این جدول نشان می 8در جدول) 

 ّنیفال دانشی انتقسازمان، نگرش نسبتًا مثبت و مثبت نسبت به دانش فّنی واگذار شده سازمان در قالب قراردادها

 ارد.های فنّی واگذار شده دفّنی سازمان از دانشداشتند که نشان از دیدگاه مناسب خریداران دانش

 نگرش کلی خریداران نسبت به دانش فنّی واگذار شده-8جدول 
 درصد تجمعی درصد میزان رضایت کلی از دانش فنّی واگذار شده

 23.3 23.3 [1.25 ≤میانگین امتیاز پاسخگو  <1.96942]منفی 

 43.3 20.0 [1.96942 ≤میانگین امتیاز پاسخگو  < 3.2083]نسبتاً منفی 

 83.3 40.0 [3.2083 ≤میانگین امتیاز پاسخگو  < 4.44719]نسبتاً مثبت 

 100 16.7 [4.44719 ≤میانگین امتیاز پاسخگو  ≤ 5]مثبت 

 - 100 دهنده سواالت مربوط به رضایتکل خریداران پاسخ

 قماخذ: یافته تحقی

ستفاده با انّی فدانش  بندی عوامل موثر بر موفقیت قراردادهای انتقال دانش فنّی سازمان از دیدگاه خریداراناولویت

فّنی یداران دانشاز دیدگاه خردهد که ارائه شده است. نتایج نشان می(  9)ای فریدمن در جدول از آزمون رتبه

تی فیت مالیامعا املموفقیت قراردادهای انتقال دانش فّنی سازمان، به ترتیب، سه ع سازمان از بین عوامل موثر بر

كی از سود بان زان نرخقوانین دولتی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و می برای تولید انبوه محصوالت فناورانه،

ره یزان آماست که ماشایان توجّه باشند. مهمترین عوامل موثر در موفقیت قراردادهای انتقال دانش فّنی سازمان می

های عوامل موثر بر اولویتدار بین وجود اختالف معنی نشانگربودکه  37.84ای فریدمن برابردو آزمون رتبه -کای

 است. (=0.000Sig) داریک درصد معنییدر سطح  موفقیت قراردادهای انتقال دانش فّنی از دیدگاه خریداران

 موثر بر موفقیت قراردادهای انتقال دانش فنّی سازمانبندی عوامل اولویت-9جدول 
 اولویت هارتبهمیانگین معیارانحراف میانگین* عوامل موفقیت 

 1 13.03 0.701 4.61 معافیت مالیاتی برای تولید انبوه محصوالت فناورانه

 2 12.21 1.018 4.35 میزان نرخ سود بانكی

 3 12.17 0.687 4.32 ات داخلیقوانین دولتی در راستای حمایت از تولید

 4 11.66 1.213 4.33 گذاری بخش خصوصی در تولید انبوه محصول فناورانهسرمایه

 5 10.99 0.971 4.13 های داخلی تولید شده در کشوراعتماد مخاطبین نسبت به فناوری

 6 10.76 1.188 4.11 ..( وآالت، مشاور فنی زمین، مجوز، ماشین)های غیر مالی دولتمیزان حمایت

 7 10.66 1.134 4.08 میزان سیاستهای تشویقی دولت در زمینه تولید محصوالت فناورانه داخلی

 8 10.22 0.919 4.02 قابل لمس بودن نتایج استفاده از فناوری برای مخاطبین

 9 9.62 1.029 3.98 های تولیدی نسبت به محصوالت رقیبتر فناوریقیمت پایین

 10 9.59 1.301 3.93 ه نبودن واردات محصوالت رقیبمقرون به صرف

 11 9.31 0.814 3.97 میزان سازگاری فناوری تولید شده با نیازها و تجارب پیشین مخاطبین 

 12 9.26 1.092 3.89 ها و حمایتهای مالی دولت از تولید محصول متاثر از فناوریمیزان کمک

 13 8.97 1.035 3.75 ولت استفاده برای مخاطبشدت نیاز مخاطبان به فناوریها به لحاظ سه



 

1371 

 14 8.87 1.026 3.90 نحوه اشاعه و تبلیغ فناوری تولید شده در بین مخاطبین

 15 8.77 0.989 3.80 قدرت پذیرش مخاطبین نسبت به فناوریهای نوین معرفی شده در بازار

 16 8.69 1.028 3.71 سودمندی ادراکی فناوری تولید شده برای مخاطب

 17 8.46 1.273 3.76 های مالی مؤسسه در راستای تولید انبوه فناوریحمایت

 18 8.28 1.136 3.68 ها به لحاظ سهولت استفاده مخاطبهای فنی موجود در فناوریویژگی

 19 7.76 0.917 3.87 میزان آمادگی بازار برای خرید محصول یا خدمات متاثر از فناوری

  ماخذ: یافته تحقیق 

 

ازآزمون  گیریهبهربا  فّنی سازمان از دیدگاه خریدارانبندی عوامل موثر بر ناکامی قراردادهای انتقال دانشلویتاو

 شده است.  ( نشان داده 10 )ای فریدمن در جدولرتبه

 بندی عوامل موثر بر عدم موفقیت قراردادهای انتقال دانش فنّی سازماناولویت-10جدول 
 اولویت هارتبهمیانگین انحراف معیار نگین*میا عوامل عدم موفقیت 

 1 12.53 0.968 4.52 نرخ باالی بازپرداخت تسهیالت بانكی در کشور

 2 11.13 1.005 4.21 های گوناگون به منظور دریافت تسهیالت بانكیوجود ضمانتنامه

 3 10.39 0.884 4.09 هزینه باالی تولید و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه

 4 10.13 0.989 4.11 گذاران خصوصی در بازار تولید محصوالت فناورانهکمرنگ سرمایهحضور 

 5 9.83 1.150 4.07 ارتباط کاری ضعیف بین محققین و مخاطبین در هنگام تولید فناوری

 6 9.16 1.087 3.91 شناخت نامناسب و ناکافی از بازارهای هدف

 7 9.02 1.014 3.81 بی اعتمادی مخاطبین به محصوالت تولید داخل

های تحت پوشش جهت میزان بوروکراسی اداری سازمان تحقیقات و مجموعه

 انتقال فناوری
3.74 1.153 8.66 7 

 8 8.58 1.195 3.62 ناشناخته بودن فناوری برای مخاطبین

 9 8.12 1.261 3.46 های مخاطبین خود در تولید فناوریعدم توجه محققین به نیازها و ارزش

 10 7.98 1.179 3.49 کراسی اداری خارج از سازمان تحقیقات جهت ثبت و انتقال فناوریبورو

 11 7.48 0.986 3.43 مشخص نبودن میزان اثربخشی فناوری تولید شده برای مخاطبین

دی و ل خرمقرون به صرفه نبودن استفاده از مكانیزاسیون برای کشاورزان به دلی

 پراکندگی اراضی
3.35 1.032 7.13 12 

 13 7.04 .958 3.29 عدم تناسب فناوری تولیدی با نیازهای واقعی جامعه هدف

 14 6.69 1.086 3.24 پیچیدگی فنی فناوری تولید شده

فه ه صرها و عدم امكان واردات قطعات مورد نیاز در تولید مقرون بنقش تحریم

 محصوالت فناوری
3.02 1.108 5.09 15 

 ماخذ: یافته تحقیق

فّنی سازمان از دیدگاه دهد از بین عوامل موثر بر عدم موفقیت قراردادهای انتقال دانشدول فوق نشان میهمچنین ج

های گوناگون وجود ضمانتنامه فنّی سازمان به ترتیب، نرخ باالی بازپرداخت تسهیالت بانكی،سه عاملخریداران دانش

م اطمینان از بازگشت سرمایه از مهمترین عوامل موثر بر به منظور دریافت تسهیالت بانكی و هزینه باالی تولید و عد

دو  -آماره کای است که میزان آیند. الزم به ذکرعدم موفقیت قراردادهای انتقال دانش فنّی سازمان به شمار می

عدم های عوامل موثر بر اولویتبین  یداراختالف معنی دهدنشان میبود که  48.02815ای فریدمن برابر آزمون رتبه
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وجود ( =0.000Sigداری )ک درصد معنییدر سطح  موفقیت قراردادهای انتقال دانش فّنی از دیدگاه خریداران

 .دارد

نندگان ک)تولیدبینی محققانها در دو جامعه آماری)پیشداری میزان پیش بینی و تحقق برخی مولفهمقایسه معنی

تایج این آزمون ننمونه های مستقل استفاده شده است.  t فنی( و جامعه خریداران( از مقایسه آماری آزموندانش

ش دمت دانخدهد که فرض تساوی میانگین برای میزان فرصت شغلی حاصل از تولید محصول و یا ارائه نشان می

ض تساوی فرو  معهفرض تساوی میانگین میزان ارزش افزوده حاصل از محصول فناورانه در دو جاو  در دو جامعهفنی 

انه در دو جامعه ها( حاصل از محصول فناورهای تولید) کاهش هزینهجویی سالیانه مصرف نهادهارزش صرفهمیانگین 

 ری بین دو جامعهدار نیست و لذا اختالف معنی دابدست آمده در سطح پنج درصد معنی tمقدار  را اثبات نموده و

 مورد نظر وجود ندارد.
 ی تحقیقبرای برخی مولفه ها  tآزمون آماری-11جدول

 درصد 5سطح  F T Sig(2-taild) متغیر

ا مقایسه  فرصت شغلی پیش بینی شده حاصل از فناوری منتقل شده ب

 فرصت شغلی ایجاد شده

اختالف معنی  56/0 3/0 79/0

 دار نیست

ده مقایسه ارزش افزوده پیش بینی شده حاصل از دانش فنّی منتقل ش

 ل فناورانهبا ارزش افزوده ایجاد شده از تولید محصو

اختالف معنی  15/0 2.38 1.85

 دار نیست

ش های تولید ) کاهجویی پیش بینی شده در نهادهمقایسه ارزش صرفه

جویی ها( حاصل از دانش فنّی منتقل شده با ارزش صرفههزینه

 انههای تولید حاصل از استفاده از محصول فناورایجادشده در نهاده

اختالف معنی  072/0 2.06 7.21

 ار نیستد

 پیش بینی شده حاصل از دانش فنّی منتقل جویی ارزیمقایسه صرفه

 جویی ارزی ایجاد شده از محصول فناورانهشده با صرفه

اختالف معنی  041/0 2.01 6.81

 داراست

 ماخذ: یافته تحقیق

دانش  پیش بینی شده حاصل از جویی ارزیدهد که فرض تساوی میانگین صرفههمچنین جدول فوق نشان می

ح پنج درسط  tن آمارهشود و مقدارآزموجویی ارزی ایجاد شده از محصول فناورانه تایید نمیفنّی منتقل شده با صرفه

-سعه دانشیری و توجویی ارزی حاصل از بكارگدار است. بنابر این وجود اختالف در مورد میانگین صرفهدرصد معنی

 شود.فنی بین دو جامعه آماری تایید می

امعه اه  دو جز دیدگن اثربخشی دفتر امور فناوری سازمان و مراکز و موسسات تابعه آن در انتقال دانش فّنی امیزا

ویتنی مورد بررسی  -نم Uفنّی( با استفاده  از آزمون فّنی و خریداران دانشمورد مطالعه)محققین تولیدکننده دانش

جدول بود  Zتر از رای دفتر امور فناوری سازمان کوچکمحاسباتی ب Zقرار گرفت. نتایج نشان داد که قدر مطلق 

(1.960.285Z  0(. لذا فرضH داری بین دیدگاه شود. بر این اساس، به لحاظ آماری، اختالف معنیپذیرفته می

قات حقیمان توری سازفّنی در زمینه میزان اثربخشی دفتر امور فنامحققین تولیدکننده دانش فنّی و خریداران دانش

 در انتقال دانش فّنی وجود ندارد. 
 ویتنی -من Uآزمون   -12جدول 

 امور فناوری سازمان امور فناوری موسسات و مراکز

Mann-Whitney U 465.5 Mann-Whitney U 647 

Wilcoxon W 1850 Wilcoxon W 1934 

Z 2.210- Z 213.- 
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Asymp. Sig. (2-tailed) 003. Asymp. Sig. (2-tailed) 814. 

 ماخذ: یافته تحقیق                                   

  Zرگتر از محاسباتی برای موسسات و مراکز تابعه سازمان  بز  Zدهد که قدر مطلق همچنین نتایج نشان می

1.96210.2Zجدول) 0لذا فرض . ( استH دیدگاه  داری بیناین به لحاظ آماری، اختالف معنیرد شد. بنابر

سازی پژوهشكده،  فّنی در زمینه میزان اثربخشی واحد تجاریمحققین تولیدکننده دانش فّنی و خریداران دانش

 موسسه و مرکز مّلی و استانی در انتقال دانش فنّی در انتقال دانش فّنی وجود دارد.
 

 های اقتصادی توسعه فناوریبررسی شاخص

 درآمد و هزینه سرانه

یجاد رباشد. اتواند در رونق بخش تاثیرگذای برای تولید محصول و خدمات در بخش کشاورزی میفنانتقال دانش

ها و نهاده جویی درمصرفهای تولید، صرفهفرصت شغلی جدید، افزایش در تولید محصول مورد نظر، کاهش هزینه

ت. ورانه اسحقیقات فناات اقتصادی تهایی هستند که بیانگراثراز جمله شاخص...جویی ارزی و های تولید، صرفههزینه

 27.5دل تن افزایش در تولید محصول ، معا 1754نفر فرصت شغلی جدید، معادل  8.2، معادل در جدول ذیل

جویی ارزی و معادل ههزار دالر صرف 254.1 ها، معادلهای تولید با کاهش مصرف نهادهمیلیون ریال کاهش در هزینه

فناوری  همچنین هر یه به ازای هر فناوری در بخش کشاورزی صورت گرفته است.میلیون ریال جذب سرما 9386

 میلیون ریال برای سازمان درآمد داشته باشد.. 2000تواند می
 برآورد هزینه و درآمد به ازای یک فناوری در سازمان-13جدول 

متوسط هر  حداقل حداکثر واحد شاخص ردیف

 فناوری

پروژه  47.5برای 

 در یک سال

 389.5 8.2 4 20 نفر ایجاد اشتغال 1

 19142.5 403 15 1000 تن افزایش در تولید محصول 2

 22562.5 475 1 60000 میلیون ریال هاکاهش در هزینه 3

 12069.8 254.1 300 15000 هزاردالر صرفه جویی ارزی 4

 - 11.3 31 10 سال عمر اقتصادی فنآوری 5

 39900* 133 30 3000 میلیون ریال ه تحقیقاتی فناوریاعتبارتخصیصی برای اجرای هر پروژ 6

 288000* 960   میلیون ریال ناوریپروژه تحقیقاتی فنیروی انسانی برای اجرای هرهزینه  7

  - 9 3 20 درصد سهم سازمان از درآمد قراردادهای انتقال دانش 8

 95000 2000 50 1500000 میلیون ریال از قراردادهای انتقال دانش ارزش سهم سازمان 9

 445835 9386 50 3000 میلیون ریال جذب سرمایه(گذاری بخش خصوصی)سرمایه 10

 ماخذ: یافته تحقیق

 باشد.پروژه می 300تعداد پروژه های مورد نظر  7و  6وضیح برای ردیف های ت*

یه بخش خصوصی فنی حاصل از تحقیقات ، فرصت مناسبی برای جذب سرماتوسعه کشاورزی از طریق دانش 

در بخش کشاورزی است. بطوری که با انتقال و فروش دانش فنی توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

گذاری است. این مبلغ برای یک سال میلیون ریال نیاز به سرمایه 9386، به ازای هر دانش فنی بالغ بر کشاورزی
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-، نیاز به سرمایهه و بكارگیری فناوری در بخش کشاورزیشود. برای توسعمیلیون ریال برآورد می 44583.5 معادل

گذاری است که این سرمایه مورد نیاز در فرایند انتقال دانش فنی، توسط بخش خصوصی تامین و جذب بخش 

 شود. کشاورزی می

ل شود معادهایی که به ازای اجرای هر پروژه تحقیقاتی در سازمان صرف می( مجموع هزینه14طبق جدول )

 میلیون ریال برآورد شده است. که این هزینه ها شامل:   1193

 میلیون ریال 133اعتبار تخصیصی:  میانگین برای هر پروژه -

 ن ریالمیلیو 960زمان اجرای پروژه، معادلماه به عنوان مدت 24با احتساب هزینه نیروی انسانی: -

 ریال در نظر گرفته شده است.میلیون  100هزینه باالسری : این هزینه برای هر پروژه  -

ا ماهیت فناوری فقره پروژه تحقیقاتی با هدف فناوری )پروژهایی که ب 300با توجه براینكه درطی سال تعداد

د. شوجراء میااند(شده فناوری ثبتاند ولی با ماهیت غیرداد فناوری بودهکه دارای برونهاییاند و پروژهثبت شده

 باشدمیلیون ریال می 357900ها در یک سال، معادل پروژههزینه اجرایی این نوع 

 های تحقیقات فناورانه  در طی یک سالهزینه اجراء و انتقال دانش فنی پروژه-14جدول
سال عمر  11برآورد برای  واحد عنوان نوع هزینه ردیف

 مفید 

 مالحظات

هزینه اجرای  1

پروژه تحقیقاتی 

 فناورانه

-روژهاعتبار هزینه شده برای پ

 های فناوری در یک سال

هر پروژه تحقیقاتی برای  39900 میلیون ریال

 میلیون ریال 133فناورانه 

هزینه نیروی انسانی اجرای   2

 پروژه در موسسات و مراکز

به ازای هر پروژه به مدت  288000 میلیون ریال

میلیون  960ماه مبلغ  24

 ریال

-های باالسری برای پروژههزینه 3

 حقیقاتی فناورانههای ت

به ازای هر  هزینه باالسری 30000 میلیون ریال

میلیون ریال  100پروژه 

 برای دو سال

تولید مرحلههزینه 4

 محصول

فناوری به مورد 47.5برای 445835 میلیون ریال گذاری بخش خصوصی سرمایه

 فروش رفته 

 الپروژه در س 300برای  803735 میلیون ریال جمع هزینه ها - 5

 ماخذ: یافته تحقیق 

اتی ای تحقیقهگیری و توسعه فناوری حاصل از پروژهگذاری که توسط بخش خصوصی برای بكاربا احتساب سرمایه

 از شروع)ناوری، هزینه تمام شده به ازای هر فمیلیون ریال برآورد شده است( 853.3شود)که معادل انجام می

 باشد.میلیون ریال می 2046.3معادل  تحقیقات تا خط تولید(

ا ب. باشدشده می گر درآمد حاصل از بكارگیری و توسعه فناوری حاصل از تحقیقات فناورانه اجراءجدول ذیل بیان

دون حتساب و بابرای درآمد، دو حالت با . شودتوجه براینكه صرفه جویی ارزی، به نوعی شبه درآمد محسوب می

ل نه معادکه ساالدهدهای نشان میاست. نتایج بدست آمده از برآورد احتساب صرفه جویی ارزی برآورد شده

یجاد ابخش کشاورزی  گذاری و بكارگیری فناوری، درآمد برایمیلیارد تومان( با سرمایه 206ریال)میلیون 2065965

های یاورکه با بكارگیری فن های شغلی جدیدی استشود که این رقم بدون احتساب ارزش اقتصادی فرصتمی

 جدید ایجاد می شود.
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 درآمد حاصل از انتقال دانش فنی در طی یک سال-15جدول 

 ارزش یک سال واحد عنوان ردیف

 )میلیون ریال(

سال  11برآورد برای 

 عمر مفید دانش فنی 

 مالحظات

 50محصول هرکیلوارزش 10528375 957125 میلیون ریال ارزش افزایش در تولید محصوالت 1

 هزار ریال

پروژه در   47.5برای  248187.5 22562.5 میلیون ریال هادرآمد حاصل از کاهش هزینه 2

 سال 

جویی ارزی از انتقال ارزش کل صرفه 3

 دانش

هزار  90نرخ هر دالر  11949052.5 1086277.5 هزار دالر

 میلیون ریال ریال

جویی جمع کل درآمد با احتساب صرفه 4

 ارزی

 - 22725615 2065965 میلیون ریال

-جمع کل درآمد بدون احتساب صرفه 5

 جویی ارزی

 979687.5 10776562.5 

 

- 

 ماخذ:یافته تحقیق

ورزی معادل کشادرآمد حاصل از بكارگیری آن در بخش برای هر فناوری، سال عمر مفید 11 نظر گرفتن با در

میلیون  10776562 جویی ارزی وارزش ریالی صرفهبا احتساب  میلیارد تومان(،2272.5میلیون ریال) 22725615

رزی فراهم کشاوجوی ارزی، درآمد برای بخشمیلیارد تومان(، بدون احتساب ارزش ریالی صرفه 1077.6ریال) 

 گردیده است.

همچنین بدون  وجوی حاصل از تولید محصول با استفاده از فناوری نرخ بازدهی در دو حالت باحتساب ارزش صرفه

لت نخست در جدول ذیل به ازای هر یک ریال هزینه در حا .جویی ارزی برآورد شده استب ارزش صرفهاحتسا

ریال  28.3ادل سال عمر مفید فناوری مع 11ریال و برای  5.13، در یک سال معادل (جوی)باحتساب ارزش صرفه

باشد. می 13.4و 2.43( به ترتیب یجودرآمد برآورد شده است. این رقم برای حالت دوم )بدون احتساب ارزش صرفه

بی مناس دهیگذاری در توسعه و تحقیق فناوری کشاورزی از نرخ بازگر این است که سرمایههر دو حالت بیان

ید، جذب ایش تولتواند در تحقق اهداف بخش، ازجمله افزبرخوردار است. و توسعه کاربرد آن در بخش کشاورزی می

 .های شغلی جدید موثر باشدصتسرمایه بخش خصوصی و ایجاد فر

 نسبت هزینه و فایده انتقال دانش فنی-16جدول
 درآمد به هزینهنسبت ریال(هزینه کل )میلیون ریال()میلیونکلدرآمد عنوان

 

 برای یک سال

 5.13 402483.5 2065965 جویی ارزیبا احتساب صرفه

 2.43 402483.5 979687.5 جویی ارزیبدون احتساب صرفه

برای کل عمر 

  مفید فناوری

 28.3 803735 22725615 جویی ارزیبا احتساب صرفه

 13.4 803735 10776562.5 جویی ارزیبدون احتساب صرفه

 ماخذ:یافته تحقیق
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رگیری طه بكاقم فوق بدون احتساب ارزش اقتصادی و اجتماعی فرصت شغلی ایجاد شده جدید توسط تولید به واسر

ز یک حاصل ا ، درآمدهای شغلی ایجاد شدهیقات است. با اضافه کردن ارزش اقتصادی فرصتفناوری حاصل از تحق

 ریال هزینه در زمینه فناوری کشاورزی بیشتر خواهد شد.

 گیری و پیشنهاداتنتیجه 

 نتیجه گیری

ل و فروش منعقد نتقاامورد  قرارداد  95 ، برای1396و 1395مورد فناوری تولید شده در دوره زمانی  201از مجموع 

، د مطالعهوره مورای، در داز حیث موسسه و پژوهشكدهشده است که در این بررسی جامعه آماری مورد مطالعه، بود. 

ت علوم شیالتی با درصد و موسسه تحقیقا 30.5درصد، موسسه علوم باغبانی با  34.5موسسه تحقیقات بذر و نهال با 

 .به ترتیب رتبه اوّل تا سوم هستند 23.5

خواست بخش فّنی تولید شده سازمان بر اساس درهای دانشدرصد از ایده11نتایج مطالعه نشان داده است که 

 نیز  صددر 38 پژوهشكده، موسسه و مراکز ملّی تحت پوشش سازمان ودرصد بر اساس نیازسنجی  51خصوصی و 

ات مهمی له اقداماز جمبنابر این  ه است.خلق ایده شدفّنی تولید شده توسط محققین تولیدکننده دانش فّنی دانش

( برای دانش PFSولیه)، بازاریابی و نتظیم برنامه کسب و کار افنی الزم و ضروری استکه برای توسعه انتقال دانش

ها فاقد برنامه وریدرصد از فنا 54دهدکه باشد. نتایج تحقیق نشان میفنی آماده شده برای فروش و یا انتقال می

 اند.بوده کارکسب و

 طح سازمانفنی درسهای تشویقی و حمایت مالی از تولید، انتقال و فروش دانش، وجود برنامهاعتقاد به دانش فنی

در  فنینتقال دانشفنی، فرآیند تولید و روند ادرصد از محققان و خریداران دانش 81سبب شده است که از دیدگاه 

غ  زمان بالوسط سافنی تقیقق نشان داده است که ساالنه با فروش دانشسطح سازمان مناسب ارزیابی شود.  نتایج تح

ن  جاری شدمیلیون ریال جذب سرمایه به بخش کشاورزی شده است. که با توجه به قابلیت باالی ت 445835بر 

بب سفنی، نشگذاری در توسعه و بكارگیری دافنی تولید شده و همچنین وجود نرخ بازدهی مناسب سرمایهدانش

 اشند.گذاری در این زمینه را داشته بفنی انگیزه الزم برای توسعه سرمایهشده است خریداران دانش

، یال ارزش افزودهمیلیون ر 20150، نفرفرصت شغلی جدید  8.2از دیدگاه خریداران، به ازای هر فناوری، معادل  

ده است. نسبت ر صرفه جویی ارزی برآورد شهزار دال 254ها و جویی در کاهش مصرف نهادهمیلیون ریال صرفه 475

ل ریا 5.13ی معادل دهد که به ازای یک ریال هزینه در تحقیقات فناوری کشاورزفنی نشان میدرآمد به هزینه دانش

شود. در د میجویی( در آمد ایجابدون احتساب ارزش صرفه)ریال 2.43و (جویباحتساب ارزش صرفه)در سال 

درآمد برآورد شده  ریال 21.6ل عمر مفید هر فناوری، این رقم به ازای یک ریال هزینه، معادل سا 11مجموع  برای 

 است.

قوانین  و ود بانكیه، نرخ سمعافیت مالیاتی برای تولید انبوه محصوالت فناوران ، سه عاملاز دیدگاه جامعه مورد مطالعه

رخ ازمان و نسفنّی شبر موفقیت قراردادهای انتقال داندولتی در حمایت از تولیدات داخلی از مهمترین عوامل موثر 

ینه باالی هز و كیمنظور دریافت تسهیالت بانهای گوناگون بهباالی بازپرداخت تسهیالت بانكی، وجود ضمانت نامه

به  تات()انطح سازمفنّی درسمهم بر عدم موفقیت قراردادهای انتقال دانشتولید به ترتیب به عنوان سه عامل موثر

 آیند.شمار می



 

1377 

 اتپیشنهاد -5-2
بی زاریاشود سیستم بابا توجه به باال بودن قابلیت تجاری شدن دانش فنی تولید شده، پیشنهاد می -1

جذب سرمایه  ها و الگوهای، روشیابی، بازار(PFSتدوین برنامه کسب وکار برای هر فناوری)مناسبی)

 و..،طراحی و درسطح سازمان مستقر شود.

 اننی،خریدارفگان دانش فنی، حمایت کنندهکننده دانشمحققان تولیدانک اطالعاتی جامع،شامل:ایجادب -2

 فنی  های اقتصادی برای هر دانشفنی، مجموعه قراردادها، شاخصدانش

وقی داشته فنی در چارچوب و فرمتی نتظیم شود که ماهیت حققراردادهای انتقال و فروش دانشمجموعه  -3

 باشند.

 ایش و ارزیابی نتیجه قراردادها ضرورت پ -4

 تسریع و تشویق محققان نسبت به مستند سازی و ثبت دانش فنی -5

و فروش  نتقالااصالح قوانین و مقررات دست و پا بگیر و تقویت تشویقات مورد نیاز به منظور تسریع در  -6

 کشاورزی با توسعه بكارگیری دانش فنیفنی و جذب سرمایه از بخش خصوصی به بخشدانش
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