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و  یاستان خراسان رضو یکشاورز انبنیدانش هایشرکت یابیعارضه

 آن ییکارا یارائه نقشه ارتقا
 3، محمود صبوحی*2، محمد قربانی1پورپژمان عوض

 

 چكيده
 ازمندین یتعال زیبه اهداف و ن یابیدست یاما برا ؛باشندینم تیفعال یسابقه طوالن یاگرچه دارا یو فناور کشاورز انیبندانش یهاشرکت

هدف  مقاله با نیکنند. در ا دایمطلوب دست پ ییکارا تیتا به وضع باشندمی خود ضعف نقاط و هاشکاف ییو شناسا یفعل تیشناخت وضع
به روش  1398در سال  یامطالعه یخراسان رضو یموجود در پارک علم و فناور یو فناور کشاورز انبنیدانش هایکتشر یابیعارضه

-یبانیخدمات و پشت نیترمهم ازجمله یو مشاوره بازرگان یمال تیحما ،دهدیم پژوهش نشان جیاند. نتاقرارگرفته یررسموردب یشمارهمه
 یدر معرف ییاناوعدم ت ،یالر بخش مد ی. کمبود منابع مالردیمورد توجه قرار گ دیو فناور است که با انبنیدانش هایشرکت ازیموردن های

به شمار  یز نقاط ضعف در بخش نهادا یموقع اسناد باالدستو به حیصح یعدم اجرا زیو ن یابیدر بخش بازار لمللیانیب یابیمحصول و بازار
 نیزتراست. بار یر کشاورزو فناو انبنیدانش هایو نوآور بودن محصول ازجمله نقاط قوت شرکت یشخص هی. در مقابل، سرماندآییم

 یطوالن و یائل حقوقنسبت به مس یعدم آگاه ،یارز هایاستینبود س ها،متیپرتالطم ق توضعی عبارتند از: هاشرکت نیا فراروی دهایتهد
 اهکترش نیا تاولوی .است ها اعالم شدهفرصت شرکت نیترمهم یدیبودن محصول تول یانحصار همچنینبودن پروسه اخذ مجوز است.

 است. گذارهیجذب سرما و یبر بازار خارج زصادرات و تمرک ،یآت راهبردهای با ارتباط در
 

 ی.فیتوص لیموجود، تحل هایو فناور، چالش انبنیدانش هایشرکت ،ییکارآ لیتحلهای کليدی: واژه
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 مقدمه

صنعت و  در ییایپو یدیعامل کل ،یاجتماع ییشکوفا یکار، منبع اصل یروین وریبهره یعنوان عامل اصلبه ینوآور

ها شرکت تا کندیکمک م ی. نوآور(Zahedi  A E, 2018)استشدهفیتعر یاداقتص تیموفق یبرا کنندهنییعامل تع

دم ورند. عرا به دست آ یریچشمگ تیگرفته و موفق یریشگیبتوانند از رقبا پ ینامشخص و رقابت طیمح کیدر 

 یآوردسو دهدکننیتهد نشدهینیبشیمسائل و مشکالت پ د،یتول ندیشده در فرآاستفاده از اختراعات ثبت تیموفق

مانند  یفناور ریوامل غ...( و عرهیو غ یمانند )انتقال فناور رتأثییظاهر باز عوامل به یپوشچشم ،یتجار هایتیفعال

 دییأتار مورد ه بازبتا ورود  دیرا از مرحله تول ینوآور ریمس یدگیچیپ ؛یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد عوامل

 .(Stefan and Bengtsson, 2017) قرار داده است

مشکالت، بهبود  ورفع موانع  ،یدرصدد سامانده یزیرو برنامه گذاریاستیتوسعه با سو درحال افتهیتوسعه یکشورها

در  یانانس یورین ینوآور هیهرچه بهتر از سرما یرگیمنظور بهرهالزم به نهیوکار و فراهم ساختن زمکسب یفضا

هبود بمک به کو  ایتوسعه منطقه ،یو صادرات صنعت ودهافزارزش شیافزا ،یکاریحل مشکالت ب ،ینیتوسعه کارآفر

-پارک 1970از دهه  (.Antony and Bhattacharyya, 2010) باشندیم لیقب نیاز ا یدرآمد در جامعه و موارد عیتوز

عنوان به یفناور علم و هایشناخته شدند. پارک یتوسعه مل هایاز راهبرد یعنوان بخش( بهSTP) یعلم و فناور های

 تیفکی و هارکتش یرپذیو بهبود رقابت یکاریب اهشک یبرا ایو منطقه یغلبه بر مشکالت مل یمؤثر برا یدارو کی

 یفناور وپارک علم (. Khanmirzaee et al., 2018)شود یدر نظر گرفته م ایمنطقه یعامل بازساز زیو ن یزندگ

شور ک ایطقه من کیدر  یصنعت هایو خوشه دیجد هایوسعه شرکتو ت یارتقا نوآور یعنوان سازوکار مؤثر برابه

و  ارک علمپدر  ینیکارآفر یو استعدادها گذاریهیسرما نیموردتوجه قرارگرفته است. همچن ایردهطور گستبه

. ( (Mowlaie S, 2019نوظهور دارد یاقتصادها یفناور برا ینیدانش به کارآفر لیتبد انیبر جر یمثبت ریتأث ،یفناور

ها داشته نآ یاقتصاد یو توسعه علم رشددر  یاز کشورها نقش اساس یاریدر بس یعلم و فناور یهاپارک تیموفق

در  یفناور وتوسعه مرهون پارک علم و درحال افتهیتوسعه یاز کشورها یاریبس یتوسعه اقتصاد قتیاست. در حق

 (.Xie et al., 2018)ها است آن

 نیا 3 بندد. نکیم دیتأک توسعه برای کشور بلندمدت راهبردهای و اهداف بر هم شورک ساله ستیب اندازچشم سند

 نیا رییگیپ اب که طوریبه. است داده قرار انیبندانش توسعه را کشور توسعه یاصل راهبرد یضمن طوربه سند

-تیاولو نیترمهم از اورزیکش توسعه .شود لیتبد انیبندانش اقتصاد کی به 1404 سال در دیبا رانیا اقتصاد راهبرد،

 و دانش شاورزی،ک توسعه نینو الگوهای در. رودیم شمار به توسعه حال در کشورهای یمل توسعه هایبرنامه در ها

 کشاورزی نوانع تحت الگوها نیا از و است برخوردار داریپا کشاورزی توسعه و رشد در یمهم گاهیجا از فناوری

 . شودیم ادی بردانش کشاورزی و فناوری و دانش بر یمبتن کشاورزی ،یعلم

هم در  نگرندهیجامع و آ دگاهید ازمندیو ن ستین یو خود به خود یتصادف یامر ،یدر بخش کشاورز یتوسعه فناور 

 ازمندین یمنظور توسعه فناور نیا یاست. برا ییو هم در عرصه اجرا یگذاراستیو س یزیربرنامه ،یقاتیعرصه تحق

 یهاشرکت کنند. ینقش را باز نیا توانندیم یناورعلم و ف یهااست که پارک یبلندمدت یهاتاسیراهبردها و س

 یها. در سالکنندیم فایدر اقتصاد کشور ا یدیکل یو فناورانه، نقش یعلم یدستاوردها یسازیبا تجار انیبندانش
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 یهاتیمعاف ،یمال التیهتس ،یتیمختلف حما یهااند. بستهبوده رانیا گذاراناستیتوجه س ها کانونشرکت نیا ریاخ

 نیدر ب یکردیرو نیچن جینتا یهمگ کنندهلیتسه یهانامهنییو آ نیقوان بیتصو ها،استیمختلف، ابالغ س

 .(Fakhari, 2014) و دولت بوده است گذاراناستیس

 کشاورزی حوزه انیبندانش هایشرکت ژهیو به انیبندانش هایشرکت ومشکالت مسائل به کمتر انیم نیا در

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

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

 .شود

: رد مطالعهبنیان مدل منشور عملکرد )موهای دانشهای عملکرد در شرکتشاخص در پژوهشی تحت عنوان بررسی

صورت ( (rajaei and barati, 2019های خراسان جنوبی، شمالی و رضوی( که توسط بنیان استانهای دانششرکت

ها ؤلفهمسایر  ینبترین مقدار میانگین های ذینفعان کلیدی دارای بزرگگرفت در بین پنج مؤلفه مدل منشور، کمک

 بنیانانشهای درکتترین میانگین را دارد که بیانگر این است که شی استراتژیها ذینفعان کوچکباشد و مؤلفهمی

 های خراسان در استراتژیهای ذینفعان کلیدی ضعیف عمل کرده اند.استان

(Ansari et al., 2020) ،وانعم ییشناسا هدف با یزکشاور بخش در انیبندانش یهاشرکت تیاهم به توجه با 

 یریبکارگ به مطالعه نیا در. دادند قرار یبررس مورد را ایپو یریپذرقابت تیمحور با فناور و انیبندانش یهاشرکت

 فناور و انینبدانش یهاشرکت رانیمد از هاداده یآور جمع یبرا قیعم مصاحبه از استفاده با و یفیک کردیرو

 شده استفاده دهستن کار به مشغول تهران دانشگاه و همدان اصفهان، البرز، یفناور و علم پارک در که یکشاورز

 ،یادار -یتیمحاک موانع بازار، یناکارآمد ؛یخارج و یداخل یاصل عنصر 5 مطالعه نیا جینتا به توجه با. است

 یاصل موانع نوانع به شرکت یداخل یناکارآمد نیهمچن و بودن یاحرفه و مهارت عدم سازمان، و هیاتحاد یناکارآمد

 .است شده مشخص

 شده یسع انو،ن حوزه انیبندانش یهاشرکت یسازیتجار تیموفق عدم لیدال یشناس بیآس عنوان با یامطالعه در

 حوزه در انیبندانش محصوالت تجارت در بعد شش که داد نشان جینتا. شود ییشناسا یسازمان درون مشکالت است

 و یمال و یاقتصاد مشخصات ،یفن مشخصات مصوبات، و نیقوان: است ریز شرح به عاداب نیا. دارد نقش یفناور

  (.Farahani, 2019) باشدیم بازار مشخصات نیهمچن

(Mohammadi and Jafarpanah, 2014 )تیهمابا نقاط ضعف از  سهیدر مقا یکاف یکمبود منابع مال ،افتندیدر 

ست. اار بوده باز ازیمحصول خاص مناسب با ن کیاز  برخورداری هاشرکت نیبرخوردار است. نقطه قوت ا یباالتر

آن  یاصل و فرصت دیجد هاییفناوردر  گذاریهیو عدم سرما یفناور عیسر شرفتپی هاشرکت نیا یاصل دیتهد

از  شتربی هاشرکت نینقاط قوت موجود در ا نیبا صنعت در توسعه محصوالت و خدمات بوده است. همچن یهمکار

 هستند.  ترقوی هااز فرصت دهایتهد گرید یعف بوده و از سونقاط ض

 ,.Amini et al)طیو مح یقانون ،یاقتصاد ،یادار ،یاسیو بازار، عوامل س یاجتماع طیعوامل فناورانه، شرا یبا بررس

  برخوردار بوده است. ییباال تیاز اهم ارهایمع نیا یتمام افتندیدر (2020

(Tahvanainen and Nikulainen, 2011) هایسکیر ،یطیمح قاتینسبت به تحق ینبود زمان و عالقه، نگرش منف 

و عدم  یناکاف هیمشکالت صدور مجوز، سرما ت،یو مشکالت حق مالک سازیتجاری و وکارعدم دانش کسب ،یاقتصاد
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 تیریوکار و مدکسب طیاشر ،یابیمنابع بازار (Pellikka et al., 2012) ن،یتأم رهیو زنج یابیبازار یندهایمهارت در فرآ

 یرو دیو تأک فیتوص ان،یمشتر یازهایعدم درک مناسب از ن (Kaarela, 2013) ،سازییتجار ندیفرآ یزریو برنامه

 وکار،در کسب کاستراتژی روابط و شرکا نداشتن و وکارکسب یایبر مزا دیو تأک فیتوص یجابه یفّناور یایمزا

و  هایتیمحدود ه،یبه سرما یدسترس (Al Natsheh et al., 2015) ت،یریمقررات و دانش مد ن،یقوان است،یس

 ایمهیب ،یمشکالت متعدد حقوق ،بازار لتحلی مشکالت و وکاربه آموزش و مشاوره کسب ازین ،یمشکالت انتقال فنّاور

 هاینهاد و هاسازماندر اکثر  یادار یفرساو طاقت ریدست و پاگ یبوروکراس غات،یتبل هاینهیباال بودن هز ،یاتیو مال

 اند.برشمرده انیبندانش یهاشرکت یهارا از مشکالت و چالش انبنیدانش هایشرکت تیمرتبط با فعال

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

 شتریبتا  هددیسوق م یحاکم بر جامعه کشور را به سمت یادو اقتص یاسیو جو س طیشرا نیبرخوردار است. همچن

 دیآیار مبه شم نرایا یهابخش نیترین و اساسیتراز مهم یکند. بخش کشاورز هیتک یجوان و نوآور داخل یرویبر ن

 نیا یهایورو نوآ هادهیبر ا گذاراناستیس شتریعرصه توجه ب نیدر ا یفّناور کنترلرقابلیو سرعت غ شرفتیکه با پ

ش تالش پژوه نای در که است هابخش ریمسائل و مشکالت متفاوت از سا ی. در بخش کشاورزطلبدیبخش را م

-ادامه نقشه و در ردیصورت گ یاستان خراسان رضو یبخش کشاورز انبنیدانش هایاز شرکت یابیضهتا عار شودیم

  .شود ارائه هاشرکت نیا ییکارا شیتوسعه و افزا یبرا کپارچهی ای

 روش تحقیق

 یضوراسان رخ یپارک علم و فناور یو فناور کشاورز انبنیدانش یهاپژوهش، شرکت نیجامعه موردمطالعه در ا

رک شده است. پاتوس واقع یدر شهر مشهد در محدوده شهرک صنعت یخراسان رضو ی. پارک علم و فناورباشندیم

و  انیبنانشد هایپژوهش شرکت نای در. است شرکت فعال 273مرکز رشد و  8 یدارا یخراسان رضو یعلم و فناور

و  رشابوی، ننابادگ یو مرکز رشد فناور ییغذا عیو صنا یعیمنابع طب ،یکشاورز یواقع در مرکز رشد فناور یکشاورز

 اند.قرارگرفته یسموردبرر هیدریحتربت

به  یابیدست یبرا پرسشنامه است. قیطرو از  یپژوهش به روش همه شمار نیا هایاطالعات و داده یروش گردآور 

 قیسشنامه از طرپر 39تلگرام و  قیشرکت از طر 3و  لیمیا قیشرکت از طر 5تعداد  از،یها و اطالعات موردنداده

رشناسان و کا رانیاست. پرسشنامه مورداستفاده با توجه به هدف مطالعه و مشورت با مد شدهلیتکم یحضور عیزتو

ت ل اطالعااست. بخش اول پرسشنامه شام شدهیطراح نیشیاز مطالعات پ مندیبهره زینو  یپارک علم و فناور

شرکت  یمشخصات اعضا نیشرکت، مشخصات شرکت و همچن رعاملیمد یبخش مشخصات فرد ریبا سه ز یعموم

 _ یآموزش یهاازین ها،یتوانمند نیشرکت و همچن ازیموردن هاییبانیاست. بخش دوم مربوط به خدمات و پشت

حصول و م یژگیو شبخ ریدو ز یشرکت دارا یدیبوط به محصول تولمر سوم بخش و هاو مشکالت شرکت یتیریمد

 هارصتقوت، ف شرکت، نقاط ضعف و یآت یخدمات و محصوالت است. مسائل مربوط به راهبردها سازییبازار و تجار

 است. شدهیو گردآور یطراحمجزا  یهادر بخش یعوامل مرتبط با مسائل مال نیو همچن دهاتهدی و

 جامعه موردمطالعه یآمار کم -1جدول 
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 تعداد هاشرکت

 11 بنیانهای دانششرکت

 36 های فناورشرکت

 273 فناوری های پارک علم وکل شرکت

 های تحقیقمأخذ: یافته                       
 

وضوع م رامونیپ حاتیجلسه ضمن توض لیو تشک یقبل یرساننمونه با اطالع یگردآور یمطالعه برا نیا در

 به هانهاز نمو یاست. تعداد شدهلتکمی هاپرسشنامه یصورت حضورپرسشنامه، به یموردمطالعه و بازگو کردن محتوا

 است. شدهیگردآور یرحضورغی صورتبه هاعامل شرکت رانیبه مد یحضور یعدم دسترس لدلی

 نمونه ینحوه گردآور یکم عیتوز -2جدول 

 تعداد حشر

 60 کل پرسشنامه

حضوری و پرسشنامه 

 کاغذی

39 

 5 ایمیل

 3 تلگرام

 های تحقیقمأخذ: یافته                                         

 

 لیه تحلبا استفاد شدهیآورجمع هایبوده است. داده یفیتوص لیوتحلهیصورت تجزمطالعه به نیا لیوتحلهیتجز روش

شده است.  استفاده یاوانفرتوزیع  و نیانگیمانند م ییهاراستا از آماره نیقرار گرفتند. در ا یدبررسمور یفیتوص یآمار

 است. Stataو  Excelمطالعه  نیافزار مورداستفاده در انرم

 نتایج و بحث

-ز شرکتدرصد ا 50 یسو، حمایت مالی و مشاوره بازرگانی یکی از مواردی است که از 3با توجه به اطالعات جدول 

مایت مکانی و فضای بنیان و فناور حهای دانشدرصد شرکت 24بنیان و فناور مورد تأکید قرارگرفته است. های دانش

درصد(،  11ط )های مؤثر و مرتباند. آموزشهای موردنیاز برشمردهترین خدمات و پشتیبانیفیزیکی را از مهم

ست که از اهمیت درصد( از مواردی ا 9/7ثر با دانشگاهیان )درصد(، ارتباطات پیوسته و مؤ 9/7مجوزهای دولتی )

های مالی و مشاوره بازرگانی اند بنابراین، با توجه به اطالعات جدول مشخص است که حمایتکمتری برخوردار بوده

دارا دلیل عدم  بنیان و فناور مطرح است که عمدتًا بههای دانشجدی و کلیدی موردنیاز شرکت عنوان دو مؤلفهبه

ها است که در عرصه اندازی شرکتهای قبل از راهمدیره و یا عدم آموزشبودن تخصص مربوطه در کادر هیئت

 د زیرا هرگونهبنیان و فناور کشاورزی باید مورد توجه جدی قرار گیرهای دانشریزی شرکتگذاری و برنامهسیاست

، ها است و تداوم فعالیتطور جد وابسته به آنر بازار بهتبع آن حضور داقدام عملیاتی منتج به تولید محصول و به

 است. تقویت این دو مؤلفه بیرونی درگروها گونه شرکتهای اینها و رشد و توسعه فعالیتتقویت انگیزه

 بنیان و فناورهای دانشهای موردنیاز شرکتخدمات و پشتیبانی -3جدول 
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 درصد تعدادشرکت خدمات

 50 19 ه بازرگانیحمایت مالی و مشاور

 24 9 حمایت مکانی و فضای فیزیکی

 11 4 های مؤثر و مرتبطآموزش

 9.7 3 مجوزهای دولتی

 9.7 3 ارتباطات پیوسته و مؤثر با دانشگاهیان

  های تحقیق                    مأخذ: یافته             
 

 هاها و ضعفقوت

بنیان انشدهای ترین قوت شرکتعنوان بزرگمالی، سرمایه شخصی بهدهد که در حوزه ، نشان می4اطالعات جدول 

هزینه در ار کمهای تحت مطالعه مورد تأکید قرارگرفته است. ساختدرصد از شرکت 24/38و فناور است که از سوی 

 ست که بها و فناور بنیانهای دانشگذار از دیگر نقاط قوت شرکتدر راستای جذب سرمایه بخش تولید و داشتن ایده

اور ن و فنبنیاضعف شرکت دانشترین نقطهلحاظ اهمیت پس از سرمایه شخصی قرارگرفته است. کمبود مالی بزرگ

درصد  91/27شده است. همچنین ها موردمطالعه بیاندرصد شرکت 51/46در ارتباط با بخش مالی است که از سوی 

 اند.کردهنقاط ضعف اشارهعنوان یکی دیگر از ها به عدم استقالل مالی بهشرکت

اط قوت ر محصول از نق، در ارتباط با حوزه بازاریابی، کیفیت محصول و متنوع بودن بازا4با توجه به اطالعات جدول 

، عدم صول تولیدیها عدم توانایی در توزیع محنقاط ضعف این شرکت شده است.بنیان و فناور بیانهای دانششرکت

ها در کار بودن این شرکتدهنده تازهالمللی است که خود نشانم توانایی بازاریابی بینتشکیل گروه بازاریاب و عد

به  ابی و بازرگانی راالملل آن است. این مسئله ضرورت ارائه خدمات مشاوره بازاریویژه بُعد بینحوزه بازاریابی به

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

 د قرارداد برخوردارها از آشنایی اولیه با مسائل حقوقی در عقدرصد شرکت 36/36، تنها 4با توجه به اطالعات جدول

فناور در ارتباط با  بنیان وهای دانشترین ضعف شرکتاند. مهمبردهعنوان نقطه قوت ناماند و از این عامل بهبوده

اری و کتوان در تشکیل گروه که این را می ایگونهشاور حقوقی است بهمسائل حقوقی عدم برخورداری از م

حقوقی در  ها از عدم وجود مشاوردرصد شرکت 50وضوح مشاهده کرد. در این خصوص ها نیز بهمدیره شرکتهیئت

م در ارتباط حاک رسد با توجه به فضایاند. به نظر میضعف بسیار مهم شرکت خود یادکردهعنوان نقطهگروه کاری به

های اجرای، ها در مراکز رشد دستگاهای که این شرکتبنیان و فناور الزم است در مرحلههای دانشبا شرکت

ای ت مشاورهای بخش حقوقی مربوطه و یا خدماها و پارک علم و فناوری حضور دارند از خدمات مشاورهدانشگاه

 ر شود.ستفاده کنند تا خأل موجود در این حوزه پُویژه حقوق تجارت و حقوق اقتصادی ااساتید حقوق به

ها را های راهبردی توسعه شرکتبنیان و فناور تدوین برنامههای دانشدرصد شرکت 14، 4توجه به اطالعات جدول با

بنیان در های دانشضعف شرکتاند. عدم اجرای صحیح اسناد باالدستی بارزترین نقطهعنوان یک نقطه قوت دانستهبه

های حمایتی در جهت رشد و موفقیت موقع برنامهفناوری است. عدم اجرای صحیح و به تباط با معاونت علم وار
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بنیان ها دانشترین دغدغه شرکتشده مهمفناوری تدوین بنیان و فناور که از سوی معاونت علم وهای دانششرکت

اط با اجرای مصوبات معاونت علم و فناوری وجود ندارد رسد روانی الزم در ارتبتوجه به این موارد به نظر می است. با

 یابی توسط بخش مدیریت مربوطه حل شود.و شکافی در این زمینه موجود است که الزم است با این عارضه

ک علم و دهد در حوزه نهادی، ارتباط صمیمی و نزدیک مدیران و مسئولین در پارنشان می 4اطالعات جدول 

ن عامل مدیرا زجمله نقاط قوت این پارک است که باعث ایجاد محیطی صمیمی بین افراد وفناوری خراسان رضوی ا

 ها بسیارالت شرکتها شده و در توسعه پارک علم و فناوری و حل مسائل و مشکبنیان و فناور با آنهای دانششرکت

 اوری بیانفن لم وعباط با پارک بنیان و فناور در ارتهای دانشراهگشا بوده است. از مواردی که بسیاری از شرکت

میل جازی و ایرتباطات ماتوان استفاده از توان به طوالنی بودن فرانید اداری اشاره کرد. در این رابطه میداشتند می

های اداری تسریع الزم صورت بر استفاده کرد تا در ارتباط با درخواستبرای جلوگیری از مراجعات حضوری و زمان

الت و های فعال در حوزه کشاورزی نیاز به زمین کشاورزی جهت کشت محصوبسیاری شرکتگیرد. در موارد 

ن ر راستای تأمیدعلم و فناوری با در نظر گرفتن محیطی مناسب  شود پارککه پیشنهاد می اندتولیدات خود داشته

 ها اقدامات الزم را انجام دهد.نیازهای این نوع از شرکت

بنیان و فناور های دانششود که شرکتگونه استنباط میاین 4شده در جدول با توجه به مجموعه اطالعات ارائه

ند قی و مالی نیازمبازاریابی و بازرگانی محصوالت تولیدی، حقو نهیدرزمای مشاوره -کشاورزی به یک بسته مدیریتی

تر و مبتنی بر آگاهی الملل حضور قویحضور در بازار بینهستند تا بتوانند در فضای موجود در بازارهای داخلی و 

باالدستی  ها با نهادهایگونه شرکتتری بین اینداشته باشند. در کنار این بسته، الزم است تعامالت نهادی روان

 بنیان و فناور تسهیل شود.های دانشایجاد شود تا فرایند رشد شرکت

 بنیان و فناور کشاورزیانشهای دهای شرکتها و ضعفقوت -4جدول 

 درصد هاضعف درصد هاقوت

  مالی  مالی

 56.56 کمبود منابع مالی 38.24 سرمایه شخصی

 27.91 استقالل مالیعدم 29.41 هزینه در بخش تولیدساختار کم

 16.28 وقتنداشتن حسابدار تمام 17.65 گذارجذب سرمایهداشتن ایده در راستای

 9.30 هاسپاری طرحبرون 8.82 حجم تولید باال

  بازاریابی 5.88 دارا بودن از مدیر مالی متخصص و قوی

 44.44 عدم توانایی در توزیع محصول  بازاریابی

 34.34 عدم تشکیل گروه بازاریاب 60 کیفیت محصول

 22.22 المللیعدم توانایی بازاریابی بین 30 متنوع بودن بازار محصول

  حقوقی 3.3 یابیبازاردرایو حرفه دارای گروه کاری مجزا

عدم برخورداری از مشاور حقوقی  3.3 آشنا بودن اقشار جامعه با محصول

 قوی

50 

 50 کارینبود کارشناس حقوقی در گروه 3.3 توان اجرای باال و ارتباط قوی

  نهادی  حقوقی

 34.34 اسناد باالدستی عدم اجرای صحیح 36.36 ادآشنایی اولیه با مسائل حقوقی در عقد قرارد

 3.28 حمایت کافیعدم 22.73 دارا بودن مجوز قانونی برای محصول
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 34.43 طوالنی بودن فرایند اداری در پارک 4.55 داشتن وکیل و مشاور حقوقی

 13.11 کمبود فضای برای عملیات کشاورزی 36.36 ادآشنایی اولیه با مسائل حقوقی در عقد قرارد

 10.66 های نامرتبط و ضعیفالسبرگزاری ک  نهادی

 4.10 کمبود امکانات رفاهی در محل پارک 14 هاهای راهبردی توسعه شرکتتدوین برنامه

   50.85 ارتباط صمیمی و نزدیک با مدیران

   44.07 ارتباط مستقیم با مرکز رشد کشاورزی

   5.08 داشتن دفتر کار در محل استقرار پارک

 های تحقیقفتهمأخذ: یا            

 ها و تهدیدهافرصت

دهد. بر اساس اطالعات این بنیان و فناور را نشان میهای دانشفراروی روی شرکت هایها و تهدیدفرصت 5جدول 

ناور است که فبنیان و های دانشروی شرکتهای پیشترین فرصتی باال یکی از مهمده سودجدول، در حوزه مالی 

عنوان یک ز بهها از قیمت باالی اردرصد شرکت 63/29ها مورد تأکید قرارگرفته است. درصد شرکت 37/70از سوی 

 دیدها درارند. تهها در حوزه تولید محصوالت وارداتی فعالیت داند زیرا این شرکتفرصت مالی برای خود دانسته

های بدان درصد شرکت 66/39ها است که بنیان و فناور وضعیت پرتالطم قیمتهای دانشبخش مالی برای شرکت

رصد( د 48/34م )بنیان و فناور رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردهای دانشاند. همچنین شرکتاشاره داشته

 اند.بردهدرصد( را از دیگر تهدیدهای مهم حوزه مالی نام 68/25) های ارزیو روشن نبودن سیاست

-ول را از فرصتبنیان و فناور انحصاری بودن بازار محصانشهای دشرکتدرصد  68/44توجه به اطالعات جدول،  با

ها به شرکتدرصد  55/42هایی است که اند. ایجاد بازار هدف جدید از دیگر فرصتهای مهم در بازاریابی اعالم کرده

 مچنین خامهدرصد( و  23/29محصول )عدم توانایی در معرفی  ( ودرصد 23/29اند. رقابت باال )کردهآن اشاره

-های دانشی شرکت( از دیگر تهدیدهای موجود در حوزه بازاریاب08/23فروشی رقبا در بازار و امکان کپی محصول )

 بنیان و فناور است.

ها وسط شرکتتبنیان و فناور امکان استفاده از مشاور حقوقی پارک است که های دانشتنها فرصت حقوقی شرکت

ده دم استفاعا دلیل فناوری ر ها عدم کارایی مشاور حقوقی پارک علم ورکتمورد تأیید قرارگرفته است. بسیاری از ش

دهای کاری در ها، عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی در عقد قراردادرصد شرکت 50 اند.کردهاز این فرصت بیان 

 اند.بحث فروش و همچنین استفاده رقبا در اخذ مجوز را از نقاط ضعف حقوقی ذکر کرده

 عاونت علم وهایی است که مبنیان است از بهترین فرصتهایی که ویژه معرفی محصوالت دانشجشنوارهبرگزاری 

زینه ترین همکدهد. لذا بهترین فرصت برای معرفی محصول با ها انجام میفناوری در راستای توسعه این شرکت

ه کها تهدیدی با توجه به جدول تنبنیان و فناور فراهم است. های دانشها برای شرکتممکن در این جشنواره

ها است که بت آنهای تحت مطالعه در ارتباط با معاونت علم و فناوری دارند طوالنی بودن اخذ مجوزها و ثشرکت

ولید آن تیان و بناین طوالنی بودن فرایند اداری و ارائه تأییدیه در موارد بسیاری منجر به کپی محصول دانش

 شود.افراد دیگر میصورت غیرقانونی توسط به
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-تی را یکی از مهمبنیان و فناور کوتاه بودن دوره رشد مقدماهای دانشدرصد شرکت 40اطالعات جدول،  توجه به با

این اهمیت این  شود. با توجه بهها میدانند که از سوی پارک علم و فناوری متوجه این شرکتترین تهدیداتی می

ا قدماتی رمانی رشد مبنیان و فناور دوره زهای دانشبهبود فرایند توسعه شرکتشود در راستای موضوع، پیشنهاد می

 بنیان افزایش دهند.دانش با لحاظ نوع و ماهیت محصول تولیدی شرکت

 بنیان و فناور کشاورزیهای دانشها و تهدیدهای شرکتفرصت -5جدول 
 درصد تهدیدها درصد هافرصت

  مالی  مالی

 39.66 هاقیمت وضعیت پرتالطم 70.37 سودهی باالی ایده

 34.48 رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید 29.63 قیمت باالی ارز

 25.86 های ارزیشفافیت سیاستعدم  بازاریابی

  بازاریابی 44.68 انحصاری بودن بازار محصول

 29.23 رقابت زیاد 42.55 هدف جدید ایجاد بازار

 29.23 عدم توانایی در معرفی محصول 8.51 های متنوع در حوزه کاری شرکتروش

 23.08 فروشی رقبا در بازار و امکان کپی محصولخام 2.13 حمایت بنیان بودن محصول و جذبدانش

 18.46 عدم دسترسی به مشتریان 2.13 نیاز جامعه به محصول به اقتضای زمان

  حقوقی  حقوقی

 50 ی به مسائل حقوقی و عقد قراردادناآگاه 100 امکان استفاده از مشاور حقوقی پارک

 50 وجود رانت رقبا در اخذ مجوزهای قانونی  نهادی

  نهادی 62.50 هابنیانها ویژه دانشبرگزاری جشنواره

 60 طوالنی بودن فرایند اخذ مجوز و ثبت 25 امکان استفاده از ارتباطات در پارک

 40 ن دوره رشد مقدماتیکوتاه بود 7.81 های فنیامکان استفاده از مشاوره

   4.69 های تخصصیبرگزاری نشست

  های تحقیقمأخذ: یافته

 راهبردهای آتی

ش حجم تولید درصد افزای 92/26ها صادرات محصوالت تولیدی، درصد شرکت 46/38، 6با توجه به اطالعات جدول  

 46/38اند. بردهمی آتی تولیدی خود ناعنوان راهبردهادرصد تولید محصول مطابق استاندارد جهانی را به 26/19و 

نشان  اند که خودردهعنوان راهبرد آتی بازاریابی ذکر کها توسعه صادرات و تمرکز بر بازار خارجی را بهدرصد شرکت

 جازی جهتفضای م هایبنیان و فناور دارد. استفاده از کانالهای دانشاز اهمیت باالی این راهبرد در بین شرکت

قرارگرفته است.  اهدرصد شرکت 64/25معرفی کاال از دیگر راهبردهای آتی بازاریابی است که موردتوجه  تبلیغات و

 ه و تنهاد نداشتها تمایل زیادی به این مورمراجعه حضوری بازاریاب برای معرفی کاال از مواردی است که شرکت

وکار اندازی کسبالمللی و راه، بازاریابی بینوقتاند. جذب بازاریاب تمامکردهها به آن اشارهدرصد شرکت 56/2

 ها مورد تأکید قرارگرفته است.درصد از شرکت 13/5و  69/7، 51/20کشاورزی به ترتیب از سوی 

عنوان اولویت گذار را بهاز جذب سرمایه بنیان و فناورهای دانشدرصد شرکت 84/36، 6جدول با توجه به اطالعات 

های درصد نیز مشارکت با شرکت 32/26اند. بردهبنیان و فناور نامهای دانشذاری شرکتگاول راهبردهای سرمایه

-ترین راهبردهای آتی سرمایهترین و اساسیبا اولویت یکسان از مهم خرید زمین و سالن از محل درآمد را تر وبزرگ
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بنیان و فناور تنها به دو مورد اشاره شهای دانسازی نیز شرکتاند. در زمینه راهبردهای آتی تجاریگذاری ذکر کرده

درصد نیز ثبت برند را از راهبردهای آتی  35سازی و ها تشکیل گروه تجاریدرصد از این شرکت 65اند که داشته

 اند.سازی ذکر کردهخود در راستای تجاری

 بنیان و فناورهای دانشراهبردهای آتی تولیدی و بازاریابی شرکت -6جدول 

 درصد آتی راهبردهای

  تولیدی:

 38.46 صادرات محصوالت

 26.92 افزایش حجم تولید

 19.26 تولید محصول مطابق استاندارد جهانی

 7.69 ارتقا فناوری

 3.85 های دولتیانعقاد قرارداد با بخش

 3.85 تنوع محصوالت تولیدی با قیمت مناسب

  بازاریابی:

 38.46 توسعه صادرات و تمرکز بر بازار خارجی

 25.64 های فضای مجازیکانال

 20.51 وقتجذب بازاریاب تمام

 7.69 المللیبازاریابی بین

 5.13 وکار کشاورزیاندازی شبکه کسبراه

 2.56 مراجعه حضوری

  گذاری:سرمایه

 36.84 گذارجذب سرمایه

 26.32 ترهای بزرگمشارکت با شرکت

 26.32 خرید زمین و سالن از محل درآمد

 10.53 اخذ تسهیالت بانکی

  سازی:تجاری

 65 سازیتشکیل گروه تجاری

 35 ثبت برند

                        های تحقیقمأخذ: یافته                        
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

یاز ی موردنهایترین خدمات و پشتیبانمهم ازجملهدهد، حمایت مالی و مشاوره بازرگانی این مطالعه نشان می

ر وانایی دتالی، عدم گیرد. کمبود منابع مالی در بخش م بنیان و فناور است که باید موردتوجه قرارهای دانششرکت

قاط ندستی از موقع اسناد باالالمللی در بخش بازاریابی و نیز عدم اجرای صحیح و بهمعرفی محصول و بازاریابی بین

ها وت شرکتقند. در مقابل سرمایه شخصی، نوآور بودن محصول ازجمله نقاط آیضعف در بخش نهادی به شمار می

ها، تالطم قیمها است وضعیت پرتبنیان و فناور کشاورزی است. بارزترین تهدیدهایی که متوجه این شرکتدانش

ودن بری نحصااهای ارزی، عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی و طوالنی بودن پروسه اخذ مجوز است. نبود سیاست

مرکز تادرات و صها در ارتباط با راهبردهای آتی، ها است. اولویت این شرکترین فرصت شرکتمحصول تولیدی مهم

ستا با ان، در این راگذار است. با توجه به اهمیت باالی حمایت مالی از نظر پاسخگویبر بازار خارجی و جذب سرمایه

ره ا نرخ بهت بانکی ببنیان و فناور تسهیالهای دانشدولتی برای شرکتها و مؤسسات توجه به تغییرات نرخ ارز بانک

 گردد.تر، تسهیل و تسریع فرآیند اخذ تسهیالت پیشنهاد میپایین

-ای جذب سرمایهشود، با مهیاسازی شرایط و قوانین مناسب در راستگذاری پیشنهاد میبا توجه به اهمیت سرمایه

-رکتشد بسیاری برای این مهم استفاده شود. در موار گذاری بخش دولتی نیزها از سرمایهگذار و حذف محدودیت

اند که پیشنهاد های فعال در حوزه کشاورزی نیاز به زمین کشاورزی جهت کشت محصوالت و تولیدات خود داشته

 ا اقداماتهتز شرکاعلم و فناوری با در نظر گرفتن محیطی مناسب در راستای تأمین نیازهای این نوع  شود پارکمی

دارد و ی وجود نفناور که روانی الزم در ارتباط با اجرای مصوبات معاونت علم والزم را انجام دهد. با توجه به این

فرایندهای  توسط بخش مدیریت مربوطه از طریق تسهیل شکافی در این زمینه موجود است، الزم است این عارضه

ر الزم است در بنیان و فناوهای دانشفضای حاکم در ارتباط با شرکترسد با توجه به اداری حل شود. به نظر می

ر دارند از خدمات ها و پارک علم و فناوری حضوهای اجرای، دانشگاهها در مراکز رشد دستگاهای که این شرکتمرحله

صادی استفاده قتویژه حقوق تجارت و حقوق اای اساتید حقوق بهای بخش حقوقی مربوطه و یا خدمات مشاورهمشاوره

 کنند تا خأل موجود در این حوزه پُر شود.

بنیان و فناور مطرح های دانشجدی و کلیدی موردنیاز شرکت عنوان دو مؤلفههای مالی و مشاوره بازرگانی بهحمایت

اندازی های قبل از راهمدیره و یا عدم آموزشاست که عمدتاً به دلیل عدم دارا بودن تخصص مربوطه در کادر هیئت

وردتوجه مبنیان و فناور کشاورزی باید های دانشریزی شرکتگذاری و برنامهها است که در عرصه سیاستشرکت

ه به طور جد وابستهبتبع آن حضور در بازار جدی قرار گیرد زیرا هرگونه اقدام عملیاتی منتج به تولید محصول و به

ها در گروه تقویت این دو گونه شرکتهای اینو رشد و توسعه فعالیتها ، تقویت انگیزهها است و تداوم فعالیتآن

 مؤلفه بیرونی است.

ای مشاوره -بنیان و فناور کشاورزی به یک بسته مدیریتیهای دانشدرمجموع بر اساس نتایج به دست آمده، شرکت

ا بتوانند در فضای موجود در در زمینه بازاریابی و بازرگانی محصوالت تولیدی، حقوقی و مالی نیازمند هستند ت

تر و مبتنی بر آگاهی داشته باشند. در کنار این بسته، الزم الملل حضور قویبازارهای داخلی و حضور در بازار بین
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های باالدستی ایجاد شود تا فرایند رشد شرکت ها با نهادهایگونه شرکتتری بین ایناست تعامالت نهادی روان

 هیل شود.بنیان و فناور تسدانش
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