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 ی نقشه ارتقای کارایی آنارائه

 
 2پورپژمان عوض و 1، محمود صبوحی1قربانی محمد
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 مبسوط چکیده
های علم و کننده موفقیت اقتصادی است. پارکوری نیروی کار، پویایی صنعت و تعیینعنوان محور رشد تولید، عامل اصلی بهرهنوآوری به: و هدف مقدمه

یافته و های توسعهاری از کشوردی بسیهستند. در حقیقت توسعه اقتصا فناوری نقش مهمی در توسعه فنّاوری دارند و قادر به رشد چشمگیر اقتصادی کشورها
شمار های جهش تولید و اقتصاد مقاومتی بهترین مؤلفهبنیان یکی از مهمهای دانشکت. در واقع شراستها توسعه مرهون پارک علم و فناوری در آندرحال

  آیند.می
شد رذایی و مرکز بنیان و کشاورزی واقع در مرکز رشد فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غدانشهای در این پژوهش شرکت: هامواد و روش

 آوری شده است.ه جمعاز پرسش نام ین مطالعه به روش سرشماری و با استفادهها در اداده. ستاحیدریه موردبررسی قرارگرفتهفناوری گناباد، نیشابور و تربت
آوری شدند. روش یز به شیوه رو در رو جمعننامه پرسش 39افزار تلگرام و شرکت با استفاده از نرم 3شرکت از طریق ایمیل،  5نیاز  های موردآوری دادهجمع

  بود. Excelو  Stataافزارهای مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از نرمها با استفاده از آمار توصیفی بود. تحلیل داده
ود. ببنیان و فناور های دانشنیاز شرکتهای موردترین خدمات و پشتیبانیدهد، حمایت مالی و مشاوره بازرگانی ازجمله مهممی پژوهش نشاننتایج : هایافته

 اسناد باالدستیموقع هبرای صحیح و عدم اج المللی در بخش بازاریابی و نیزکمبود منابع مالی در بخش مالی، عدم توانایی در معرفی محصول و بازاریابی بین
اور کشاورزی بنیان و فنشهای دانروند. در مقابل، سرمایه شخصی و نوآوربودن محصول ازجمله نقاط قوت شرکتشمار میاز نقاط ضعف در بخش نهادی به

بودن قی و طوالنیه مسائل حقوبت بهی نسهای ارزی، عدم آگا، نبود سیاستتیقیم نوساناتها عبارتند از: وضعیت بود. بارزترین تهدیدها فراروی این شرکت
دهای آتی، باط با راهبرها در ارتلویت این شرکتها اعالم شد. اوترین فرصت شرکتبودن محصول تولیدی مهمپروسه اخذ مجوز است. همچنین، انحصاری

 گذار بود.صادرات و تمرکز بر بازار خارجی و جذب سرمایه
ی و نوآوری، وزه کارآفرینحها به دانشگاهؤثر مزایی، ورود در زمینه اشتغال بنیاندانشهای کارایی پایین شرکتشود با توجه به پیشنهاد می گیری:نتیجه

ود تمهیداتی شیشنهاد میشاورزی پک آموختگاندانشبرای افزایش اشتغال  ،همچنیند. رتدوین سند نظام نوآوری و هدایت پژوهشی در دستور کار قرار گی
 .ها شودین شرکتا اعضا برای ای رایگانبیمه منجر به ایجاد تسهیالتی از جمله ارائه پوشش بنیاندانشهای اشتغال این افراد در شرکتاندیشیده شود تا 

هستند  نیازمندت تولیدی، حقوقی و مالی ای در زمینه بازاریابی و بازرگانی محصوالمشاوره - یبنیان و فناور کشاورزی به یک بسته مدیریتهای دانششرکت
 اشند.بتر و مبتنی بر آگاهی داشته الملل حضور قویتا بتوانند در فضای موجود در بازارهای داخلی و حضور در بازار بین

 
  نقاط ضعف و قدرت، ها و تهدیدهابنیان و فناوری، فرصتهای دانشهای موجود شرکتچالش ،تحلیل توصیفیکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

کار، منبع  یروین وریبهره یعنوان عامل اصلبه ینوآور    
 ودر صنعت  ییایپو یدیعامل کل ،یاجتماع ییشکوفا یاصل

 ده استش فیتعر یاقتصاد تیموفق یبرا کنندهنییعامل تع
 طیمح کیها در تا شرکت کندیکمک م ی. نوآور(17)

 تیقوفمگرفته و  یریشگیبتوانند از رقبا پ ینامشخص و رقابت
ز استفاده ادر  تیرا به دست آورند. عدم موفق یریچشمگ

ت مسائل و مشکال د،یتول ندیفراشده در  اختراعات ثبت
 یجارت هایتیفعال یسودآور دکنندهیتهدکه  نشدهینیبشیپ

نند ما رتأثییظاهر باز عوامل به یپوشچشم و همچنین هستند
 ملواعمانند  یفناور ری( و عوامل غرهیو غ ی)انتقال فناور

 ریمس یدگیچیپ ؛یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد
ار داده قر دییأتتا ورود به بازار مورد  دیرا از مرحله تول ینوآور
 توسعه با  حال و در افتهیتوسعه یکشورها(. 14) است

نع و رفع موا ،یدرصدد سامانده یزیرو برنامه گذاریاستیس
م الز نهیوکار و فراهم ساختن زمکسب یمشکالت، بهبود فضا

 یروین یرنوآو هیهرچه بهتر از سرما یرگیبهره منظوربه
 شیاافز ،یکاریحل مشکالت ب ،ینیدر توسعه کارآفر یانسان

مک به کو  ایتوسعه منطقه ،یو صادرات صنعت ودهافزارزش
 .(4) ندسته لیقب نیاز ا یدرآمد در جامعه و موارد عیبهبود توز

عنوان ( بهSTP) یعلم و فناور هایپارک 1970از دهه 
 ایهشناخته شدند. پارک یتوسعه مل هایاز راهبرد یبخش

لبه بر غ یمؤثر برا راهکار کیعنوان به یعلم و فناور
و بهبود  یکاریب اهشک یبرا ایو منطقه یمشکالت مل

 یسازعامل باز زیو ن یزندگ تیفکی و هاشرکت یرپذیرقابت
م و پارک علهمچنین . (8) شودیدر نظر گرفته م ایمنطقه
سعه و تو یارتقا نوآور یؤثر براعنوان سازوکار مبه یفناور

ور کش ایمنطقه  کیدر  یصنعت هایو خوشه دیجد هایشرکت
  لذااست.  قرار گرفتهموردتوجه  ایردهگست به طور

و  در پارک علم ینیکارآفر یو استعدادها گذاریهیسرما
ناور ف ینیفردانش به کارآ لیتبد انیبر جر یمثبت ریتأث ،یفناور

علم و  یهاپارک تیموفق(. 10) ردنوظهور دا یاقتصادها یبرا
 سعهو تو رشددر  یاز کشورها نقش اساس یاریدر بس یفناور
 یدتوسعه اقتصا قتی. در حقها داشته استآن یاقتصاد یعلم
ارک توسعه مرهون پو درحال افتهیتوسعه یاز کشورها یاریبس

 (.16) ها استدر آن یعلم و فناور
 و اهداف بر هم کشور ساله ستیب اندازچشم سند    

 بندد. کنیم دیتأک توسعه برای کشور بلندمدت راهبردهای
 را کشور توسعه یاصل راهبرد یضمن به طور سند نیا سوم

 نیا رییگیپ با که طوریبه. است داده قرار انیبندانش توسعه

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي
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 74.......... ......................................................................... ی نقشه ارتقای کارایی آنو ارائه بنیان کشاورزی استان خراسان رضویهای دانشیابی شرکتعارضه

 دانش اقتصاد کی به 1404 سال در دیبا رانیا اقتصاد راهبرد،
 در هاتیاولو نیترمهم از کشاورزی توسعه .شود لیتبد انیبن

  شمار به توسعه حال در کشورهای یمل توسعه هایبرنامه
 از فناوری و دانش کشاورزی، توسعه نینو الگوهای در. رودیم

 است برخوردار داریپا کشاورزی توسعه و رشد در یمهم گاهیجا
 یمبتن کشاورزی ،یعلم کشاورزی عنوان تحت الگوها نیا از و
 . شودیم ادی بردانش کشاورزی و فناوری و دانش بر
ود و خ یتصادف یامر ،یدر بخش کشاورز یتوسعه فناور    

ر هم د نگرندهیجامع و آ دگاهید ازمندیو ن ستین یبه خود
ه و هم در عرص یگذاراستیو س یزیربرنامه ،یقاتیعرصه تحق

ا بردهاهر ازمندین یمنظور توسعه فناور نیا یاست. برا ییاجرا
 یناورعلم و ف یهااست که پارک یبلندمدت یهااستیو س

با  انیبندانش یهاشرکت کنند. ینقش را باز نیا توانندیم
ر د یدیکل یو فناورانه، نقش یعلم یدستاوردها یسازیتجار

ها رکتش نیا ریاخ یها. در سالکنندیم فایاقتصاد کشور ا
مختلف  یهااند. بستهبوده رانیا گذاراناستیتوجه س کانون

 مختلف، ابالغ یهاتیمعاف ،یمال التیهتس ،یتیحما
 کنندهلیتسه یهانامهنییو آ نیقوان بیتصو ها،استیس

و دولت  گذاراناستیس نیدر ب یکردیرو نیچن جینتا یهمگ
 .(5) بوده است

 هایشرکت و مشکالت مسائل به کمتر انیم نیا در     
 کشاورزی حوزه انیبندانش هایشرکت ژهیو به بنیاندانش

 است آن دنبال به حاضر پژوهش رو نیا از است شده پرداخته
 انیبندانش هایشرکت مشکالت و مسائل ییشناسا با تا

 راستای در یگام الزم، راهکارهای ارائه ضمن کشاورزی
 برداشته کشاورزی انیبندانش نانهیکارآفر هایتیفعال ارتقای

ه کمطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است  .شود
 شارهاکه به موضوع مورد مطالعه نزدیک است برخی از آنها 

ت عنوان در پژوهشی تح( 13رجائی و براتی ) شود از جمله:می
 بنیان مدلهای دانشهای عملکرد در شرکتشاخص بررسی

ان های خراسبنیان استانهای دانشمنشور عملکرد )شرکت
 بین در به این نتیجه دست یافتند که جنوبی، شمالی و رضوی(

ی کلیدی دارا نفعانیذهای پنج مؤلفه مدل منشور، کمک
 یؤلفهمو  استها سایر مؤلفهترین مقدار میانگین بین بزرگ

دارد که  ترین میانگین راکوچک نفعانذی یهایاستراتژ
های بنیان استانهای دانشبیانگر این است که شرکت

مل عکلیدی ضعیف  نفعانذیهای خراسان در استراتژی
  تیاهم به توجه با( 3انصاری و همکاران ) .اندکرده

 عموان ییشناسا یکشاورز بخش در انیبن انشی دهاشرکت
 ایپو یریپذرقابت تیمحور با فناور و انیبن دانش یهاشرکت

 کردیرو یریبکارگ به مطالعه نیا در. دادند قرار یبررس مورد را
 از هاادهد یآورجمع یبرا قیعم مصاحبه از استفاده با و یفیک

 در مستقر یکشاورز فناور و انیبندانش یهاشرکت رانیمد
 تهران دانشگاه و همدان اصفهان، البرز، یفناور و علم پارک

 یاصل نصرع 5 مطالعه نیا جینتا به توجه با. است شده استفاده
 ،یاراد -یتیحاکم موانع بازار، یناکارآمد ؛یخارج و یداخل

 و ودنب یاحرفه و مهارت عدم سازمان، و هیاتحاد یناکارآمد
 یاصل موانع عنوان به شرکت یداخل یناکارآمد نیهمچن

 .است شده مشخص

 یناسشبیآس عنوان با (6ی که توسط فراهانی )امطالعه در
 انیبندانش یهاشرکت یسازیتجار تیموفق عدم لیدال

 ییشناسا یسازماندرون مشکالت است شده یسع نانو، حوزه
: به تفکیک بعد شش که داد نشان این پژوهش جینتا. شود
 ی،اقتصاد مشخصات ،یفن مشخصات مصوبات، ،نیقوان

 محصوالت تجارت در بازار مشخصات ی،مشخصات مال
 .دارد نقش یفناور حوزه در انیبندانش

تراتژی ای به ارزیابی اسدر مطالعه (9محمدی و جعفرپناه )
و  بنیان، خدمات فناوری اطالعاتهای دانشتجاری شرکت

یس پرد یو فناورهای علم مستقر در پارک (ITCارتباطات )
کمبود  ،افتندیدر فرستاتو دانشگاه تهران، اصفهان، خراسان 

 یتراالب تیبا نقاط ضعف از اهم سهیدر مقا یکاف یمنابع مال
 کیاز  برخورداری هاشرکت نیبرخوردار است. نقطه قوت ا
 یلاص دیبازار بوده است. تهد ازیمحصول خاص مناسب با ن

در  یگذارهیو عدم سرما یفناور عیسر شرفتپی هاشرکت نیا
 با صنعت در یآن همکار یو فرصت اصل دیجد هاییفناور

نقاط قوت  نیتوسعه محصوالت و خدمات بوده است. همچن
 یز سواز نقاط ضعف بوده و ا شتربی هاشرکت نیموجود در ا

در  اریگذ)پیشرفت سریع فناوری و عدم سرمایه دهایتهد گرید
وسعه ت)همکاری با صنعت در  هااز فرصت های جدید(فناوری

 هستند.  ترقوی محصوالت و خدمات(
مل واعو بازار،  یاجتماع طیعوامل فناورانه، شرا یبا بررس

ان ارامینی و همک طیو مح یقانون ،یاقتصاد ،یادار ،یاسیس
ای هرکتای به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه شدر مطالعه (2)

 هااریعم نیا یتمام افتندیدر بنیان و فناور وزارت بهداشتدانش
 ه بمطالعات زیر  برخوردار بوده است. ییباال تیاز اهم

 اور بهبنیان و فنهای دانشهای موجود شرکتترین چالشمهم
 صورت تیتر اشاره داشتند:

 یگرش منفنبود زمان و عالقه، ن( 11) نهاوندی و همکاران    
ش عدم دان ،یاقتصاد هایسکیر ،یطیمح قاتینسبت به تحق

 مشکالت ت،یو مشکالت حق مالک سازیتجاری و وکارکسب
 یندهایفراو عدم مهارت در  یناکاف هیصدور مجوز، سرما

 طیراش ،یابیمنابع بازار( 12) نیتأم رهیو زنج یابیبازار
( 7سازی )یجارت ندیفرا یزریو برنامه تیریوکار و مدکسب

 یور دیو تأک فیتوص ان،یمشتر یازهایعدم درک مناسب از ن
 و اروکسبک یایبر مزا دیو تأک فیتوص یجابه یفنّاور یایمزا

 ،استیس وکار،در کسب کاستراتژی روابط و شرکا نداشتن
( 1) و همکاران ل نطشهآ ت،یریمقررات و دانش مد ن،یقوان

و مشکالت انتقال  هایتیمحدود ه،یبه سرما یدسترس
 تمشکال و وکاربه آموزش و مشاوره کسب ازین ،یفنّاور
باال  ،یتایو مال ایمهیب ،یمشکالت متعدد حقوق ،بازار لتحلی

 و ریدست و پاگ روند اداری غات،یتبل هاینهیبودن هز
مرتبط با  هاینهاد و هادر اکثر سازمان یادار یفرساطاقت

 یهارا از مشکالت و چالش انبنیدانش هایشرکت تیفعال
 اند.برشمرده انیبندانش یهاشرکت

 انیبندانش هاروزافزون تعداد شرکت شیتوجه به افزا با
 ییباال تیحوزه از اهم نیمسائل و مشکالت ا یبررس

 یو اقتصاد یاسیو جو س طیشرا نیبرخوردار است. همچن
بر  شتریتا ب دهدیسوق م یحاکم بر جامعه کشور را به سمت
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از  یکند. بخش کشاورز هیتک یجوان و نوآور داخل یروین
که با  دیآیبه شمار م رانیا یهابخش نیترین و اساسیترمهم

عرصه توجه  نیدر ا یفنّاور کنترلرقابلیو سرعت غ شرفتیپ
بخش را  نیا یهایو نوآور هادهیبر ا گذاراناستیس شتریب
مسائل و مشکالت متفاوت از  ی. در بخش کشاورزطلبدیم

تا  شودیپژوهش تالش م نای در که است هابخش ریسا
استان  یبخش کشاورز انبنیدانش هایاز شرکت یابیضهعار

 یبرا کپارچهی ایو در ادامه نقشه ردیصورت گ یخراسان رضو
 د. شو ارائه هاشرکت نیا ییکارا شیتوسعه و افزا

 

 هامواد و روش
 شدان یهاپژوهش، شرکت نیمطالعه در ا جامعه مورد    
 یضوخراسان ر یپارک علم و فناور یو فناور کشاورز انبنی

ر د در شهر مشهد یخراسان رضو ی. پارک علم و فناورهستند
شده است. پارک علم و توس واقع یمحدوده شهرک صنعت

شرکت  273مرکز رشد و  8 یدارا یخراسان رضو یفناور
و  انیبندانش هایپژوهش شرکت نای در. است فعال

 یعیبط منابع ،یکشاورز یواقع در مرکز رشد فناور یکشاورز
 و شابوریگناباد، ن یو مرکز رشد فناور ییغذا عیو صنا
 اند.قرارگرفته یسبرر مورد هیدریحتربت

پژوهش به روش  نیا هایاطالعات و داده یروش گردآور 
به  یابیدست یبرا پرسشنامه است. قیو از طر یهمه شمار

و  لیمیا قیشرکت از طر 5تعداد  از،یها و اطالعات موردنداده
 عیزتو قیپرسشنامه از طر 39تلگرام و  قیشرکت از طر 3

است. پرسشنامه مورداستفاده با توجه به  شدهلیتکم یحضور
و کارشناسان پارک علم و  رانیهدف مطالعه و مشورت با مد

است.  شدهیطراح نیشیاز مطالعات پ مندیبهره زیو ن یفناور
بخش  ریبا سه ز یبخش اول پرسشنامه شامل اطالعات عموم

شرکت، مشخصات شرکت و  رعاملیمد یمشخصات فرد
شرکت است. بخش دوم مربوط  یمشخصات اعضا نیهمچن

 نیشرکت و همچن ازیموردن هاییبانیبه خدمات و پشت
-و مشکالت شرکت یتیریمد - یآموزش هایازین ها،یتوانمند

دو  یشرکت دارا یدیبوط به محصول تولمر سوم بخش و ها
خدمات و  سازییمحصول و بازار و تجار یژگیو شبخ ریز

شرکت،  یآت یمحصوالت است. مسائل مربوط به راهبردها
عوامل  نیو همچن دهاتهدی و هانقاط ضعف و قوت، فرصت

و  یمجزا طراح یهادر بخش یمرتبط با مسائل مال
 است. شدهیگردآور

 

 مطالعه جامعه مورد یآمار کم -1جدول 
Table 1. Quantitative statistics of the studied population 

 تعداد هاشرکت
 11 بنیانهای دانششرکت

 36 های فناورشرکت
 273 فناوری پارک علم وهای کل شرکت

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

و  یقبل یرساننمونه با اطالع یگردآور یمطالعه برا نیا در   
مطالعه  موضوع مورد رامونیپ حاتیجلسه ضمن توض لیتشک

 یصورت حضورپرسشنامه، به یو بازگو کردن محتوا

 لدلی به هااز نمونه یتعداد. است شده لتکمی هاپرسشنامه
 صورتبه هاعامل شرکت رانیبه مد یحضور یعدم دسترس

 است. شده یگردآور یرحضورغی
 

  نمونه ینحوه گردآور یکم عیتوز -2جدول 
Table 2. Quantitative distribution of sample collection 

 تعداد شرح
 60 نامهپرسشکل 

 39 نامه کاغذیحضوری و پرسش
 5 ایمیل
 3 تلگرام

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 لیتحل و هیصورت تجزمطالعه به نیا لیتحل و هیتجز روش   
 لیلبا استفاده تح شده یآورجمع هایبوده است. داده یفیتوص
ا از راست نیدر ا .قرار گرفتند یبررس مورد یفیتوص یآمار

 .شده است استفاده یفراوانتوزیع  و نیانگیمانند م ییهاآماره
 .استده بو Stataو  Excelمطالعه  نیاافزار مورداستفاده در نرم

 

 نتایج و بحث
، حمایت مالی و مشاوره 3با توجه به اطالعات جدول     

درصد از  50 یسوبازرگانی یکی از مواردی است که از 
گرفته است.  بنیان و فناور مورد تأکید قرارهای دانششرکت

بنیان و فناور حمایت مکانی و های دانشدرصد شرکت 24
 های موردترین خدمات و پشتیبانیفضای فیزیکی را از مهم

درصد(،  11های مؤثر و مرتبط )اند. آموزشنیاز برشمرده
وسته و مؤثر با درصد(، ارتباطات پی 9/7مجوزهای دولتی )

درصد( از مواردی است که از اهمیت  9/7دانشگاهیان )
اند بنابراین، با توجه به اطالعات جدول کمتری برخوردار بوده

های مالی و مشاوره بازرگانی مشخص است که حمایت
های جدی و کلیدی موردنیاز شرکت عنوان دو مؤلفهبه

دلیل عدم دارا بنیان و فناور مطرح است که عمدتاً به دانش
مدیره و یا عدم بودن تخصص مربوطه در کادر هیئت

ها است که در عرصه اندازی شرکتهای قبل از راهآموزش
بنیان و فناور های دانشریزی شرکتگذاری و برنامهسیاست

کشاورزی باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا هرگونه اقدام 
به آن حضور در بازار تبع عملیاتی منتج به تولید محصول و به

ها ، تقویت انگیزهها است و تداوم فعالیتجد وابسته به آن طور
تقویت  وابستهها گونه شرکتهای اینو رشد و توسعه فعالیت

 این دو مؤلفه بیرونی است.
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بنیان و فناورانشدهای های موردنیاز شرکتخدمات و پشتیبانی -3جدول   
Table 3. Services and support required by knowledge-based and technology companies 

شرکت تعداد خدمات  درصد 
 50 19 حمایت مالی و مشاوره بازرگانی
 24 9 حمایت مکانی و فضای فیزیکی

های مؤثر و مرتبطآموزش  4 11 
7/9 3 مجوزهای دولتی  

7/9 3 ارتباطات پیوسته و مؤثر با دانشگاهیان  

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 هاها و ضعفقوت
رمایه سدهد که در حوزه مالی، ، نشان می4جدول اطالعات    

بنیان و  های دانشترین قوت شرکتعنوان بزرگشخصی به
های تحت درصد از شرکت 24/38فناور است که از سوی 
ه در هزینگرفته است. ساختار کم مطالعه مورد تأکید قرار

ر از گذادر راستای جذب سرمایه بخش تولید و داشتن ایده
ه به بنیان و فناور است کهای دانشدیگر نقاط قوت شرکت

ود لحاظ اهمیت پس از سرمایه شخصی قرارگرفته است. کمب
بنیان و فناور در ضعف شرکت دانشترین نقطهمالی بزرگ

ها درصد شرکت 56/56ارتباط با بخش مالی است که از سوی 
 هادرصد شرکت 91/27شده است. همچنین مطالعه بیان مورد

 شارهاعنوان یکی دیگر از نقاط ضعف به عدم استقالل مالی به
باط با حوزه ، در ارت4با توجه به اطالعات جدول  اند.کرده

ار و متنوع بودن باز درصد 60 بازاریابی، کیفیت محصول
بنیان و های دانشاز نقاط قوت شرکت درصد 30 محصول

ر دتوانایی عدم  هانقاط ضعف این شرکت شده است.فناور بیان
، عدم تشکیل گروه درصد 44/44 توزیع محصول تولیدی

 المللیو عدم توانایی بازاریابی بیندرصد  33/33بازاریاب 
کار بودن این دهنده تازهاست که خود نشان درصد 22/22

الملل آن است. این ویژه بُعد بینها در حوزه بازاریابی بهشرکت
ه برا  گانیبازاریابی و بازرمسئله ضرورت ارائه خدمات مشاوره 

دهد که به مرحله بنیان و فناور را نشان میهای دانششرکت
 اند.تولید محصول رسیده

ها رکتدرصد ش 36/36، تنها 4جدول با توجه به اطالعات    
 رداررخواز آشنایی اولیه با مسائل حقوقی در عقد قرارداد ب

ترین اند. مهمبردهامعنوان نقطه قوت ناند و از این عامل بهبوده
ائل بنیان و فناور در ارتباط با مسهای دانشضعف شرکت

که  ایگونهحقوقی عدم برخورداری از مشاور حقوقی است به
ها مدیره شرکتتوان در تشکیل گروه کاری و هیئتاین را می

درصد  50وضوح مشاهده کرد. در این خصوص نیز به
 عنوانها از عدم وجود مشاور حقوقی در گروه کاری بهشرکت

رسد . به نظر میاندکرده ادیود خضعف بسیار مهم شرکت نقطه
بنیان و های دانشبا توجه به فضای حاکم در ارتباط با شرکت

ها در مراکز رشد ای که این شرکتفناور الزم است در مرحله
ضور و فناوری حها و پارک علم های اجرای، دانشگاهدستگاه

دمات ای بخش حقوقی مربوطه و یا خدارند از خدمات مشاوره
ویژه حقوق تجارت و حقوق ای اساتید حقوق بهمشاوره

 ود.شر اقتصادی استفاده کنند تا خأل موجود در این حوزه پُ

های درصد شرکت 14، 4جدول توجه به اطالعات  با
 توسعه  های راهبردیو فناور تدوین برنامه بنیاندانش

ی اند. عدم اجراعنوان یک نقطه قوت دانستهها را بهشرکت
ضعف بارزترین نقطهدرصد  34/34 با صحیح اسناد باالدستی

اوری فن بنیان در ارتباط با معاونت علم وهای دانششرکت
 های حمایتی درموقع برنامهاست. عدم اجرای صحیح و به

ز ابنیان و فناور که انشهای دجهت رشد و موفقیت شرکت
 ترین دغدغهشده مهم فناوری تدوین سوی معاونت علم و

نظر  توجه به این موارد به بنیان است. باها دانششرکت
لم و عنت رسد روانی الزم در ارتباط با اجرای مصوبات معاومی

ه ت کفناوری وجود ندارد و شکافی در این زمینه موجود اس
ه یابی توسط بخش مدیریت مربوطالزم است با این عارضه

 حل شود.
باط دهد در حوزه نهادی، ارتنشان می 4اطالعات جدول    

ی اورصمیمی و نزدیک مدیران و مسئولین در پارک علم و فن
ارک ازجمله نقاط قوت این پ درصد 58/50با  خراسان رضوی

ن است که باعث ایجاد محیطی صمیمی بین افراد و مدیرا
ها شده و در توسعه بنیان و فناور با آندانشهای عامل شرکت

 یارها بسپارک علم و فناوری و حل مسائل و مشکالت شرکت
 هایراهگشا بوده است. از مواردی که بسیاری از شرکت

ان ی بیفناور بنیان و فناور در ارتباط با پارک علم ودانش
 درصد 43/34با  توان به طوالنی بودن فرانید اداریداشتند می

زی و مجا اطاتتوان استفاده از ارتباشاره کرد. در این رابطه می
ده تفابر اسایمیل برای جلوگیری از مراجعات حضوری و زمان

صورت  های اداری تسریع الزمکرد تا در ارتباط با درخواست
 ورزیهای فعال در حوزه کشاگیرد. در موارد بسیاری شرکت

و تولیدات  نیاز به زمین کشاورزی جهت کشت محصوالت
با در  علم و فناوری شود پارککه پیشنهاد می اندخود داشته

وع نین نظر گرفتن محیطی مناسب در راستای تأمین نیازهای ا
 ها اقدامات الزم را انجام دهد.از شرکت

گونه این 4شده در جدول با توجه به مجموعه اطالعات ارائه
فناور کشاورزی بنیان و های دانششود که شرکتاستنباط می

بازاریابی و  نهیدر زمای مشاوره -به یک بسته مدیریتی
بازرگانی محصوالت تولیدی، حقوقی و مالی نیازمند هستند تا 
بتوانند در فضای موجود در بازارهای داخلی و حضور در بازار 

تر و مبتنی بر آگاهی داشته باشند. در الملل حضور قویبین
تری بین عامالت نهادی روانکنار این بسته، الزم است ت

باالدستی ایجاد شود تا فرایند  ها با نهادهایگونه شرکتاین
 بنیان و فناور تسهیل شود.های دانشرشد شرکت
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 بنیان و فناور کشاورزیهای دانشهای شرکتها و ضعفقوت -4جدول 
 Table 4. Strengths and weaknesses of agricultural knowledge and technology companies 

  درصد   هاضعف درصد  هاقوت
مالی    مالی    

24/38 سرمایه شخصی 56/56 کمبود منابع مالی   
هزینه در بخش تولیدساختار کم  41/29 استقالل مالیعدم   91/27  

گذارسرمایهجذب داشتن ایده در راستای  65/17 وقتنداشتن حسابدار تمام   28/16  
حجم تولید باال   

 
82/8 هاسپاری طرحبرون    30/9  

88/5 دارا بودن از مدیر مالی متخصص و قوی    بازاریابی 
44/44 عدم توانایی در توزیع محصول  بازاریابی  

کیفیت محصول  34/34 عدم تشکیل گروه بازاریاب 60   
بازار محصولمتنوع بودن  المللیعدم توانایی بازاریابی بین 30   22/22  

3/3 بازاریابی درایدارای گروه کاری مجزا و حرفه   حقوقی 
3/3 آشنا بودن اقشار جامعه با محصول  50 عدم برخورداری از مشاور حقوقی قوی  

3/3 توان اجرای باال و ارتباط قوی کاری نبود کارشناس حقوقی در گروه   50 
حقوقی     نهادی  

36/36 آشنایی اولیه با مسائل حقوقی در عقد قرارداد 34/34 عدم اجرای صحیح اسناد باالدستی   
73/22 دارا بودن مجوز قانونی برای محصول حمایت کافیعدم   28/3  

55/4 داشتن وکیل و مشاور حقوقی 43/34 طوالنی بودن فرایند اداری در پارک    
حقوقی در عقد قراردادآشنایی اولیه با مسائل   36/36 11/13 کمبود فضای برای عملیات کشاورزی    

های نامرتبط و ضعیف برگزاری کالس  نهادی  66/10  
هاهای راهبردی توسعه شرکتتدوین برنامه 10/4 کمبود امکانات رفاهی در محل پارک 14   

85/50 ارتباط صمیمی و نزدیک با مدیران     
07/44 ارتباط مستقیم با مرکز رشد کشاورزی     
08/5 داشتن دفتر کار در محل استقرار پارک    

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 ها و تهدیدهافرصت
ی هافراروی روی شرکت هایها و تهدیدفرصت 5جدول    

ات این دهد. بر اساس اطالعبنیان و فناور را نشان میدانش
 ترینی باال یکی از مهمدهسودجدول، در حوزه مالی 

ت که بنیان و فناور اسهای دانشروی شرکتهای پیشفرصت
ست. گرفته ا ها مورد تأکید قراردرصد شرکت 37/70از سوی 

عنوان یک ها از قیمت باالی ارز بهدرصد شرکت 63/29
زه ر حوها داند زیرا این شرکتفرصت مالی برای خود دانسته

الی مخش بتولید محصوالت وارداتی فعالیت دارند. تهدیدها در 
 بنیان و فناور وضعیت پرتالطم های دانشبرای شرکت

های بدان اشاره درصد شرکت 66/39ها است که قیمت
کود بنیان و فناور رهای دانشاند. همچنین شرکتداشته

شن درصد( و رو 48/34اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم )
ی دیدهادرصد( را از دیگر ته 68/25) های ارزینبودن سیاست

 اند.بردهمهم حوزه مالی نام
 های دانشدرصد شرکت 68/44توجه به اطالعات جدول،  با  

ای هصتبنیان و فناور انحصاری بودن بازار محصول را از فر
جدید از  اند. ایجاد بازار هدفمهم در بازاریابی اعالم کرده

ها به آن درصد شرکت 55/42هایی است که دیگر فرصت
م توانایی در عد ( ودرصد 23/29رقابت باال ) اند.کرده اشاره

ا درصد( و همچنین خام فروشی رقب 23/29محصول )معرفی 
دهای ( از دیگر تهدی08/23در بازار و امکان کپی محصول )

 ور است.بنیان و فناهای دانشموجود در حوزه بازاریابی شرکت
بنیان و فناور امکان های دانشتنها فرصت حقوقی شرکت

 ها مورد استفاده از مشاور حقوقی پارک است که توسط شرکت
 

یی مشاور ها عدم کاراگرفته است. بسیاری از شرکت تأیید قرار
ین افناوری را دلیل عدم استفاده از  حقوقی پارک علم و

ها، عدم آگاهی نسبت درصد شرکت 50 اند.کردهفرصت بیان 
 ش وبحث فروبه مسائل حقوقی در عقد قراردادهای کاری در 

ی قوقحهمچنین استفاده رقبا در اخذ مجوز را از نقاط ضعف 
 اند.ذکر کرده

 انشهایی که ویژه معرفی محصوالت دبرگزاری جشنواره   
 وهایی است که معاونت علم بنیان است از بهترین فرصت

 لذا ؛دهدها انجام میفناوری در راستای توسعه این شرکت
مکن ترین هزینه مبهترین فرصت برای معرفی محصول با کم

اهم ور فربنیان و فناهای دانشها برای شرکتدر این جشنواره
 های تحتاست. با توجه به جدول تنها تهدیدی که شرکت
ودن نی بوالمطالعه در ارتباط با معاونت علم و فناوری دارند ط

د بودن فراین ها است که این طوالنیاخذ مجوزها و ثبت آن
 حصولمپی اداری و ارائه تأییدیه در موارد بسیاری منجر به ک

یگر دصورت غیرقانونی توسط افراد بنیان و تولید آن به دانش
 شود.می
 های دانشدرصد شرکت 40اطالعات جدول،  توجه به با   

 بنیان و فناور کوتاه بودن دوره رشد مقدماتی را یکی از 
دانند که از سوی پارک علم و فناوری ترین تهدیداتی میمهم

شود. با توجه به این اهمیت این ها میمتوجه این شرکت
شود در راستای بهبود فرایند توسعه موضوع، پیشنهاد می

بنیان و فناور دوره زمانی رشد مقدماتی را با های دانششرکت
بنیان دانش لحاظ نوع و ماهیت محصول تولیدی شرکت

 افزایش دهند.
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 بنیان و فناور کشاورزیهای دانشها و تهدیدهای شرکتفرصت -5جدول 
Table 5. Opportunities and threats of knowledge-based companies and agricultural technology 

هافرصت  درصد تهدیدها درصد 
  مالی  مالی

66/39 هاقیمت وضعیت پرتالطم 37/70 سودهی باالی ایده  
 رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید 63/29 قیمت باالی ارز 

 
48/34  

86/25 های ارزیشفافیت سیاست عدم  بازاریابی  
  بازاریابی 68/44 انحصاری بودن بازار محصول

23/29 رقابت زیاد 55/42 هدف جدید ایجاد بازار  
 ی شرکتهای متنوع در حوزه کارروش

 
23/29 عدم توانایی در معرفی محصول 51/8  

08/23 فروشی رقبا در بازار و امکان کپی محصولخام 13/2 یتحما بنیان بودن محصول و جذبدانش  
46/18 عدم دسترسی به مشتریان 13/2 نیاز جامعه به محصول به اقتضای زمان  

حقوقی    حقوقی  
 50 ناآگاهی به مسائل حقوقی و عقد قرارداد 100 امکان استفاده از مشاور حقوقی پارک

 50 وجود رانت رقبا در اخذ مجوزهای قانونی  نهادی
50/62 هابنیانها دانشها ویژه  شرکتبرگزاری جشنواره   نهادی 

 60 طوالنی بودن فرایند اخذ مجوز و ثبت  25 امکان استفاده از ارتباطات در پارک
 40 کوتاه بودن دوره رشد مقدماتی 81/7 فنیهای امکان استفاده از مشاوره

   69/4 های تخصصیبرگزاری نشست
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 راهبردهای آتی
ها درصد شرکت 46/38، 6با توجه به اطالعات جدول    

درصد افزایش حجم  92/26صادرات محصوالت تولیدی، 
محصول مطابق استاندارد جهانی درصد تولید  26/19و تولید 
 46/38اند. برده عنوان راهبردهای آتی تولیدی خود نامرا به

ها توسعه صادرات و تمرکز بر بازار خارجی را درصد شرکت
نشان از  اند که خودعنوان راهبرد آتی بازاریابی ذکر کردهبه

بنیان و های دانشاهمیت باالی این راهبرد در بین شرکت
های فضای مجازی جهت تبلیغات رد. استفاده از کانالفناور دا

 و معرفی کاال از دیگر راهبردهای آتی بازاریابی است که مورد
گرفته است. مراجعه  قرار هادرصد شرکت 64/25توجه 

حضوری بازاریاب برای معرفی کاال از مواردی است که 
درصد  56/2ها تمایل زیادی به این مورد نداشته و تنها شرکت
وقت، اند. جذب بازاریاب تمامکردهها به آن اشارهشرکت

وکار کشاورزی به ترتیب اندازی کسبالمللی و راهبازاریابی بین
ها مورد تأکید درصد از شرکت 13/5و  69/7، 51/20از سوی 

 گرفته است. قرار

 

 بنیان و فناورهای دانشزاریابی شرکتباراهبردهای آتی تولیدی و  -6جدول 
Table 6. Future production and marketing strategies of knowledge-based and technology companies 

 درصد راهبردهای آتی
  تولیدی

46/38 صادرات محصوالت  
92/26 افزایش حجم تولید  

26/19 تولید محصول مطابق استاندارد جهانی  
فناوریارتقا   69/7  

های دولتیانعقاد قرارداد با بخش  85/3  
85/3 تنوع محصوالت تولیدی با قیمت مناسب  

  بازاریابی
46/38 توسعه صادرات و تمرکز بر بازار خارجی  

های فضای مجازیکانال  64/25  
وقتجذب بازاریاب تمام  51/20  

المللیبازاریابی بین  69/7  
کشاورزیوکار اندازی شبکه کسبراه  13/5  

56/2 مراجعه حضوری  
  گذاریسرمایه

گذارجذب سرمایه  84/36  
ترهای بزرگمشارکت با شرکت  32/26  

32/26 خرید زمین و سالن از محل درآمد  
53/10 اخذ تسهیالت بانکی  

  سازیتجاری
سازیتشکیل گروه تجاری  65 

 35 ثبت برند
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

های درصد شرکت 84/36، 6جدول ا توجه به اطالعات ب    
عنوان اولویت اول گذار را بهاز جذب سرمایه بنیان و فناوردانش

بنیان و فناور های دانشگذاری شرکتراهبردهای سرمایه

تر های بزرگدرصد نیز مشارکت با شرکت 32/26اند. بردهنام
با اولویت یکسان از  خرید زمین و سالن از محل درآمد را و

گذاری ذکر ترین راهبردهای آتی سرمایهترین و اساسیمهم
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 سازی نیز اند. در زمینه راهبردهای آتی تجاریکرده
اند بنیان و فناور تنها به دو مورد اشاره داشتههای دانششرکت

سازی و ها تشکیل گروه تجاریدرصد از این شرکت 65که 
درصد نیز ثبت برند را از راهبردهای آتی خود در راستای  35

 اند.سازی ذکر کردهتجاری
 پیشنهادها

دهد، حمایت مالی و مشاوره بازرگانی این مطالعه نشان می    
های های موردنیاز شرکتترین خدمات و پشتیبانیمهم ازجمله
گیرد. کمبود  توجه قرار بنیان و فناور است که باید مورددانش

منابع مالی در بخش مالی، عدم توانایی در معرفی محصول و 
المللی در بخش بازاریابی و نیز عدم اجرای بازاریابی بین
موقع اسناد باالدستی از نقاط ضعف در بخش صحیح و به

آیند. در مقابل سرمایه شخصی، نوآور بودن نهادی به شمار می
بنیان و فناور دانشها محصول ازجمله نقاط قوت شرکت

ها کشاورزی است. بارزترین تهدیدهایی که متوجه این شرکت
های ارزی، عدم ، نبود سیاستنوسانات قیمتیاست وضعیت 

آگاهی نسبت به مسائل حقوقی و طوالنی بودن پروسه اخذ 
ترین مجوز است. انحصاری بودن محصول تولیدی مهم

ارتباط با ها در ها است. اولویت این شرکفرصت شرکت
راهبردهای آتی، صادرات و تمرکز بر بازار خارجی و جذب 

گذار است. با توجه به اهمیت باالی حمایت مالی از سرمایه
نظر پاسخگویان، در این راستا با توجه به تغییرات نرخ ارز 

بنیان و های دانشها و مؤسسات دولتی برای شرکتبانک
تر، تسهیل و تسریع نفناور تسهیالت بانکی با نرخ بهره پایی

. وجود عواملی مشابهی گردداخذ تسهیالت پیشنهاد می ندیفرا
( 2) (، امینی و همکاران11) در تحقیقات نهاوندی و همکاران

با توجه به  ( نیز گزارش شده است.9و محمدی و جعفر پناه )
شود، با مهیاسازی شرایط و گذاری پیشنهاد میاهمیت سرمایه

گذار و حذف استای جذب سرمایهقوانین مناسب در ر
برای این مهم  گذاری بخش دولتی نیزها از سرمایهمحدودیت

های فعال در حوزه استفاده شود. در موارد بسیاری شرکت
کشاورزی نیاز به زمین کشاورزی جهت کشت محصوالت و 

علم و  شود پارکاند که پیشنهاد میتولیدات خود داشته
فناوری با در نظر گرفتن محیطی مناسب در راستای تأمین 

ها اقدامات الزم را انجام دهد. با نیازهای این نوع از شرکت
که روانی الزم در ارتباط با اجرای مصوبات توجه به این

معاونت علم و فناوری وجود ندارد و شکافی در این زمینه 
ش مدیریت توسط بخ موجود است، الزم است این عارضه

که این  مربوطه از طریق تسهیل فرایندهای اداری حل شود
. به ( نیز اشاره شده است6) موارد در نتایج مطالعات فراهانی

های رسد با توجه به فضای حاکم در ارتباط با شرکتنظر می
ها ای که این شرکتبنیان و فناور الزم است در مرحلهدانش

ها و پارک علم و دانشگاه های اجرای،در مراکز رشد دستگاه
ای بخش حقوقی فناوری حضور دارند از خدمات مشاوره

ویژه حقوق ای اساتید حقوق بهمربوطه و یا خدمات مشاوره
تجارت و حقوق اقتصادی استفاده کنند تا خأل موجود در این 

 حوزه پُر شود.
نیز  (3) راتی(، رجائی و ب3) انصاری و همکاران در این راستا   

جدی و  عنوان دو مؤلفههای مالی و مشاوره بازرگانی بهیتحما
ست بنیان و فناور مطرح اهای دانشکلیدی موردنیاز شرکت

 ادرککه عمدتاً به دلیل عدم دارا بودن تخصص مربوطه در 
ها اندازی شرکتهای قبل از راهمدیره و یا عدم آموزشهیئت

های شرکتریزی گذاری و برنامهاست که در عرصه سیاست
رد ر گیبنیان و فناور کشاورزی باید موردتوجه جدی قرادانش

تبع آن به زیرا هرگونه اقدام عملیاتی منتج به تولید محصول و
ها است و تداوم جد وابسته به آن به طورحضور در بازار 

گونه های اینها و رشد و توسعه فعالیت، تقویت انگیزهفعالیت
 ین دو مؤلفه بیرونی است.ها در گروه تقویت اشرکت

های مجموع بر اساس نتایج به دست آمده، شرکت در
 -بنیان و فناور کشاورزی به یک بسته مدیریتیدانش

ای در زمینه بازاریابی و بازرگانی محصوالت تولیدی، مشاوره
حقوقی و مالی نیازمند هستند تا بتوانند در فضای موجود در 

تر و الملل حضور قویر بینبازارهای داخلی و حضور در بازا
مبتنی بر آگاهی داشته باشند. در کنار این بسته، الزم است 

 ها با نهادهایگونه شرکتتری بین اینتعامالت نهادی روان
بنیان و های دانشباالدستی ایجاد شود تا فرایند رشد شرکت

 فناور تسهیل شود.
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Innovation is one of the factors that drive economic growth and 
production by improving labor productivity, dynamics in industries, and determining economic 
success. Science and Technological Parks play an important role in the technological 
development of a country by significantly increasing economic growth. So, knowledge-based 
companies are known as one of the main factors for accelerating production and achieving 
economic resilience goals. 
Material and Methods: In this study, knowledge-based and agricultural companies located in 
the Center for Agricultural Technology Development, Natural Resources and Food Industries 
and Technology Development Center of Gonabad, Neishabour, and Torbat-e Heydarieh have 
been studied. The method of data collection in this research was by census method and through 
a questionnaire. The required data of 5 companies were collected via email, 3 companies were 
collected via telegram, and 39 questionnaires were completed through face-to-face distribution. 
The collected data were analyzed using descriptive statistical analysis. The software used in this 
study was Excel and Stata. 
Results: Based on the obtained results, factors such as financial support and business advice 
were the most important requirements for knowledge-based companies. Also, the most 
important weaknesses in institutional sectors were lack of financial resources in the financial 
sector, inability to introduce the product and international marketing in the marketing sector, 
and lack of proper and timely execution of upstream documents were among the weaknesses in 
the institutional sector. In contrast, personal capital and product innovation were among the 
strengths of knowledge-based companies and agricultural technology. Furthermore, the most 
important threats for these companies were price fluctuations, uncertainty due to foreign 
currency policies, low level or nonawareness of legal regulations, and long-term process to 
obtain official permissions. Also, the exclusivity of the product was declared the most important 
opportunity for companies. The priority of these companies was related to future strategies, 
export, and focus on foreign markets and attracting investors. 
Conclusion: Finally, it is suggested that due to the low efficiency of knowledge-based 
companies in terms of job creation, the following should be on the agenda: effective entry of 
universities in the field of entrepreneurship and innovation, drafting an innovation system 
document, and directing research activities towards knowledge foundations in universities. 
Also, to increase the employment of agricultural graduates, it is suggested that arrangements be 
made so that the employment of these people in knowledge-based companies will lead to the 
establishment of facilities such as providing free insurance coverage for these companies. 
Knowledge-based companies and agricultural technology need a management-consulting 
package in the field of marketing and marketing of products, legal and financial products in 
order to have a stronger presence in the existing space in domestic markets and in the 
international market. 
 
Keywords: Efficiency Analysis, Descriptive Analysis, Knowledge-Based and Technology  
                     Companies existing Challenges, Opportunities and Threats, Weaknesses and  
                     Strengths  
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