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نوع مقاله: پژوهشی
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هاي علمی و صنعتی ایرانمورد مطالعه سازمان پژوهش
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هاي فعالیتيهاي اجرایی حقوق مالکیت فکري در زمینهها و سیاستعدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه"،نقاط ضعفینترمهم
AKBCs" در فضاي بیرونیهستند"ت علمیأهیيهاي پژوهشی اعضاامتیاز مقاالت و طرحرهاي ترفیع و ارتقا بنامهکید آیینأت"و .،

به واحدهاي تحقیق و توسعه براي تولید محصوالت نوآورانه و کشاورزينیاز صنایع "، "بنیان در کشورهاي نوآورانه دانشحمایت از طرح"
شفافیت اندك و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از "ها و فرصتینترمهمعنوان ، به"AKBCsکسب درآمد از "و "ناورانهف
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براي غالب هستند. نتیجه تحلیل فضاي راهبردي نشان داد که ،آمیزثبت و کمک دهنده بر فضاي مخاطرهمحیط درونی و فضاي م

.نمودباید از راهبردهاي تهاجمی (رشد و توسعه) استفاده AKBCsاندازي راه

.SWOTفضاي راهبردي، کشاورزي، بنیان، دانشکلیدي:هاي هواژ

.هاي علمی و صنعتی ایران، تهران، ایرانهاي نوین، سازمان پژوهشفناورياستادیار، گروه نوآوري وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات ١
آموخته دکتري ترویج کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران، کرج، ایران.دانش٢
دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.٣

nfallah@irost.irمسئول، پست الکترونیک:نویسنده * 



...SWOTبنیان کشاورزي: کاربرد تحلیل هاي دانشاندازي شرکتهاي راهچالش

42

مقدمه
از الگوهایی نوگیريمنجر به شکلصورت گرفته که جوامعاقتصادي ـتغییرات بسیاري در ساختارهاي اجتماعیامروزه

,Popescu & Crenicean(هاي سازمانی و اقتصادي شده است فعالیت هاي گذاريیافته، سرمایه). در کشورهاي توسعه2012
به افزایش بکارگیري و ، منجرو ایجاد یک محیط اقتصادي مولداتتباطهاي اطالعات و اروزش، نوآوري، فناوريپایدار در آم

,1391Chen & Dahlmanمرادي و همکاران، خلق دانش و متعاقباً رشد اقتصادي پایدار شده است ( در اقتصاد عصر). ;2006
هاي ناملموس دانشی هستند که از داراییییهاآنها ترین بنگاههاي دانشی است، موفقحاضر که مبتنی بر دانش و سرمایه
براي یک کشور فالحتیعنوانبهایران کشاورزي نیز از این قاعده مستثنی نیست. کنند.خود به نحو کارآمدتري استفاده می

عنوانبه"کشاورزيبنیانتوسعه دانش"بنیان و کاهش شکاف توسعه خود با کشورهاي پیشرفته، باید به ساخت اقتصاد دانش
). اسناد باالدستی کشور از جمله 1392هاي رشد و توسعه اقتصادي، توجه بیشتري نماید (انتظاري و محجوب، یکی از راه

اله کشور، همگی انداز بیست سم و پنجم توسعه و همچنین سند چشمقانون اساسی، برنامه چهار44هاي ابالغی اصل سیاست
هاي ش را در اولویت برنامهسعه این بخثیرگذار در کشور دانسته و توأهاي مهم و تهحوزءبنیان را جزحوزه اقتصاد دانش

ژهیوبه، بنیانهاي دانششرکتو ایجاد اندازيراهاند. الزمه تحقق اهداف مطرح شده در اسناد مذکور، اي کشور قرار دادهتوسعه
بنیان، هاي دانشدر قانون حمایت از شرکت). 1395(خیاطیان و همکاران، استهاي اخیر بودهدر سالدر عرصه کشاورزي

محور، تحقق افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشهممنظوربهصی یا تعاونی است که اي خصوسسهؤبنیان، مدانششرکت"
تحقیق و توسعه (شامل طراحی و سازي نتایج کاربرد اختراع و نوآوري) و تجارياهداف علمی و اقتصادي (شامل گسترش و 

"شودتشکیل میهافزارهاي مربوطدر تولید نرمژهیوبهوده فراوان هاي برتر و با ارزش افزتولید کاال و خدمات) در حوزه فناوري

حول یند تآکسب و کار است که محور اصلی فرنظام،ستون اصلی نظام نوآوري).1389،جمهورسیرئمعاونت علمی و فناوري (
در حال و نوآوري تحول این به هاپژوهشگاهها و آزمایشگاهها،از جمله دانشگاهسسات حمایتیؤها و مسازمانو استو نوآوري 

پلی عنوانبههایی در ساختار حمایتی هستند و در نظام نوآوري و فناوري، سازمانیهاي پژوهشکنند. سازماناجرا کمک می
؛ 1398میررحیمی و همکاران، حاجیشوند (محسوب می،بازارارائه به تا ها فناوريسازيو تجاريکاربستبین تحقیقات پایه و 

Martinez-vela, هاي تحقیق و توسعه را هایی غیرانتفاعی هستند که فعالیتسازمان،و فناوريهاي پژوهشسازمان.)2016
Charles(دهندانجام میهاآنهاي نوآورانه و فناورانه از طریق ارتقا و توانمنديها،پذیري شرکتکمک به بهبود رقابتمنظوربه

& Ciampi Stancova, بنیان،دانشهايشرکتایران(درهاي زایشی سازي، ایجاد شرکتهاي تجارياز بین انواع روش. )2015
زوهشی است، زیرا اژسازي دستاوردهاي پتجاريهاي روشنیترمهماز شوند) میمحسوبزایشیهايشرکتانواعازیکی

و هادانشگاههاي پژوهش و نوآوري است و از سوي دیگر براي اجتماعی فعالیتـ ملموس نشانگر آثار اقتصاديصورتبهسوکی
,Potthastشود (ها نیز محسوب میتکند و بستري براي توسعه فعالیمراکز پژوهشی درآمدهاي پایدار ایجاد می در ). 2009

هستند که با بنیانهاي دانشیکی از ایجادکنندگان شرکت،سازمان مادرعنوانبهو فناوريیي پژوهشهاسازمانواقع، 
,Technopolisکنند (بنیان کمک میسازي دستاوردهاي پژوهشی فناورانه به توسعه اقتصاد دانشتجاري در هلند ).2005
شرکت در حال 80اند و در حال حاضر سیس شدهأت1987د از سال کاربردي هلنسازمان تحقیقات علمی و هاي شرکت

(سازمان تحقیقات علمی TNOها خصوصی هستند و از لحاظ قانونی، مالی و مدیریتی جدا از سازمان این شرکت.استفعالیت 
هاي مستقل و از سازمان، شرکتهاي زایشی سه نوع شرکت،هااین شرکت. متعلق به آن هستنداما کامالً،کاربردي هلند)

ها توسعه دانش علمی پیشگام سازمان تحقیقات علمی و کاربردي هلند به بازار و هدف این شرکتباشند. ها میآپاستارت
مستقل نیستند و هدف نهایی سازمان طوربهکه دیگران مایل و یا قادر به انجام آن است زمانی دردانش آن يگذارارزش

,Martinez-vela(گذاري بیشتر استبراي سرمایههاآنتفاده از درآمد ها و اسفروش این شرکت سازمان ،در آلمان.)2016
ها به شرکت،کارمند20تر عمل کرده و بخش ترویج و توسعه نوآوري دارد که با اختصاص فرانهوفر در این زمینه سیستماتیک

انتقال فناوري، ایجاد شخصیت ها شامل توسعه طرح تجاري،این کمک،کنداحل مختلف شروع کسب و کار کمک میمردر
همان سیس کرده است (أشرکت زایشی ت150تاکنوناست و گذارایهحقوقی، تسهیل مشکالت صنعتی و جستجوي سرم

Iranian Research Organization for Science and[هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش،ایراندر).منبع
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Technology (IROST)[نهاد حمایتی براي عنوانبهبنیان، شرکت دانش40یک سازمان پژوهش و فناوري و با عنوانهب
حمایت از ،IROSTهدف اصلی کند. اوري در سطح ملی فعالیت میفنایجاد يها در زمینهها و برنامهعملیاتی کردن سیاست

علمی، فنی، مالی، ها و ارائه تسهیالت (کوشد تا از طریق اعمال حمایتاوري در سطح ملی است و براي این منظور میفنایجاد 
هاي رشد ور و مؤثر عرضه و تقاضاي فناوري، زمینهحقوقی، اداري و فرهنگی) و فراهم آوردن ترتیبات الزم براي تعامل بهره

هاي حاصل از تحقیق و توسعه را در یک فضاي رقابتی گیري نتایج تحقیقات و تجاري کردن فناوريخالقیت و نوآوري، بکار
مدیران را با چنان دشواري مواجه ،متغیر جهان امروزطها و محیفعالیتروزافزونپیچیدگی ).1390فراهم آورد (بختیاري، 

ریزي با استفاده از برنامهپیامدهاي غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت. ،لئنسبت به مساهاآنکه کمترین توجه است کرده 
،واکنش نشان دهندموقعبهتوانند عملکرد بهتري داشته باشند و نسبت به محیط خود به درستی و ها میراهبردي، سازمان

SWOT. در این راستا، تحلیل مهم و ضروري است،ايي هر برنامه توسعهو ساختارهاي فعلی و موجود برانظامارزیابی بنابراین 

Ghinolfi(براي سازمان استراهبردهاي مناسببهترین ابزار براي مشخص کردن یکی از  et al., SWOTحلیل ت.)2014

یابی صنایع مورد گسترده در ارزطوربهشود. این روش تعریف مینظامي مطالعه محیط یک روشی جامع براعنوانبهمعموالً
Phadermrodهاي ملی علوم و فناوري نیز مورد استفاده قرار گرفته است (براي ارزیابی نظامگیرد و اخیراًاستفاده قرار می et

al., از یکی ،دهندوهش و فناوري را تشکیل میژهاي سازمان پبنیان بخشی از فعالیتهاي دانشآنجایی که شرکتاز ). 2019
اندازيراهدر سازمانآن روي ها و تهدیدهاي پیشضعف، فرصتوبررسی نقاط قوت،و فناوريیسازمان پژوهشیک الزامات 
این یاثربخشی و بازده،هااست تا با استفاده از نقاط قوت و فرصتاز جمله در عرصه کشاورزيبنیان هاي دانششرکت
اندري کاهش پیدا کند.هاشرکتها بیشتر شود و با مشخص شدن نقاط ضعف و تهدیدها، عدم اثربخشی و کارایی شرکت

)Andrei, به این نتیجه دست SWOTبنیان با استفاده از هاي دانشثر بر روش و موفقیت شرکتؤعوامل مدر تحلیل)2016
مدیریت اطالعات مناسب، ، نتایج مطلوب تحقیق و توسعه،مناسبفروشنهادها وسرمایه و مین أتولید باال، مدیریت تیافت که

بنیان است. سختی بازاریابی، هاي دانشجریان نقدي مثبت، موفقیت بازار، عالیم تجاري و ابزار تخصصی از نقاط قوت شرکت
هاي ابزار خراب، شکست در دورهاستفاده از و ابزار کارنامناسب مدیریت فردي ضعیف، تحقیقات بازار ضعیف، نگهداري 

در بعد همچنین، باشد. بنیان میهاي دانشبدهی سنگین از نقاط ضعف شرکتو مختلف، اجاره غیرضروري، اتوماسیون ضعیف 
ها نامهاز بازار در حال رشد، رقابت، انطباق قوانین و آییناندعبارتبنیان هاي دانشروي شرکتهاي پیشعوامل بیرونی، فرصت

هاي فروش محصوالت حامی تر، فرصتبا مزایاي محصوالت، دسترسی به پرسنل با صالحیت محلی، مواد خام وارداتی ارزان
هاي کاهش مالیات. همچنین، با هزینه کم، تحریک تقاضا با رشد اقتصادي و سیاستییهابودجهزیست، دسترسی به محیط

در تحقیق و توسعه، معتبرياز: بازار بالغ فعال، وجود رقبااندعبارتاند،ها مواجهآنبابنیان هاي دانشتهدیدهایی که شرکت
هاي هاي تولید با استفاده از استانداردهاي جدید، اعتصاب، اختالل کار، کاهش قدرت خرید با افزایش هزینهافزایش هزینه

کمیته مشاوره هاي رقیب.بیکاري و مصالح شرکتتر، کاهش تقاضا به علت افزایش مین مالی، محصوالت رقیب ارزانأت
,European Research Advisory (ERA) Board]تحقیقات اروپایی هاي پژوهش و فناوريبه بررسی سازمان[2005

[Research and Technology Organizations (RTOs)]) و مشاوره تحقیقات اروپاییERA پرداخته است. از دیدگاه این (
، تسهیالت منحصر به ايرشتهبینعلمیهايبر فعالیتشامل تمرکز ،هاي پژوهش و فناوري اروپایینقاط قوت سازمان،کمیته

ها نشان داد وابستگی هاي تخصصی سطح باال بودند. نتایج بررسیطرفی، سازگاري با تغییرات محیط و ارائه آموزشبیفرد،
ها است. شود یکی از نقاط ضعف این سازمانها به اروپا میمحدود کردن فعالیتاهداف به بهبود مزیت اسناد ملی که باعث 

ها را مختل کند)، به تغییر در تقاضا و فرصتواکنشوابستگی عمومی (که توانایی :ازعبارت بودندهاآنسایر نقاط ضعف 
گذاري، تعمیر و نگهداري در االي سرمایهفقدان انعطاف قوانین خدمات مدنی در برخی موارد، وظایف متعدد مدیریت و هزینه ب

شامل تقاضا بودرو هاي پژوهش و فناوري اروپا با آن روبههایی که سازمانفرصت،رابطه با امکانات بزرگ. در بعد عوامل بیرونی
هاي مذاکره قراردادي و جمعی، افزایشطرفانه به علت افزایش تقاضا براي امنیت و ایمنی فردبراي تحقیقات آزمایشگاهی بی

یند آکارها، فرها بر کسب وفشار هزینهسپاري تحقیق و توسعه به علت رقابت و ، برونهاي پژوهشیبا سازماندولت مدت میان
. ناتوانی یا عدم تمایل آموزش عالی در برخی کشورها براي ورود به بازار تحقیق و بودندو نظام ملی نوآوري هینوآوري چندوج

هاي مبتنی بر دانش، افزایش اهمیت افزایش تقاضا براي توسعه سیاستبازارهاي جدید مانند چین،ظهورتوسعه قراردادي، 
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ها نشان رو است. همچنین بررسیهاي دیگري است که سازمان پژوهش و فناوري اروپا با آن روبهمسائل علمی از جمله فرصت
ري و در نتیجه کاهش عمومی بودجه ضروري در هسته سرمایه از: سختگیاندعبارتهاروي این سازمانتهدیدهاي پیش،داد

ها بر ابزارهاي نظارتی لتسازي، افزایش اعتماد دواستفاده از خصوصیبهدولت ي، گسترش نگرشهاي پژوهش و فناورسازمان
,EURAB(هاي پژوهش و فناوريهاي سازمانو تمایل به کاهش هزینهتحقیق و توسعهثیر رفتار خصوصیأبراي ت 2005(.

هاي زایشی جهاد دانشگاهی و عوامل اثرگذار بر رشد این ) به تبیین مدل مفهومی رشد شرکت1392ذوالفقاري و حجازي (
یجهاد دانشگاههاي زایشی سسان و مدیران شرکتؤهاي عمیق با خبرگان دانشگاهی و متحلیل دادهبر اساسها شرکت

. استشدهمورد مطالعه اشاره عنوانبههاي زایشی جهاد دانشگاهی هاي خاص شرکتویژگیبه،پژوهشدر این پرداختند. 
جهاد دانشگاهی به دلیل موقعیت خاص خود در جامعه دانشگاهی کشور توانسته است نقش نشان داداین مطالعهنتایج 

باعث شده چنین مفراهم سازد. ههاهایش داشته باشد و محیط مناسبی براي رشد این شرکتحمایتی نامحسوسی بر شرکت
غیرمستقیم هاآنبلکه اثرگذاري (باشدهاي جهاد دانشگاهی نداشتهثیر مستقیمی بر رشد شرکتأاست که عوامل محیطی ت

هاي . تحلیل نوع اثرگذاري عوامل فردي در این پژوهش به این شرح است: شیوه کار در جهاد دانشگاهی انجام اولویت)باشد
ثیر محیط پس از ورود به مجموعه أارآفرینی هستند. این افراد تحت تافراد کمعموالًیروهاي جهاد دانشگاهی کاري است و ن

ولیت دارند و با اثرگذاري بر شرکت و تحت ؤان در برابر سازمان خود احساس مسجهاد دانشگاهی و تشکیل شرکت در این سازم
در تحلیل نوع اثرگذاري عوامل سازمانی در این پژوهش باید گفت . در نهایتاثرگذارندعوامل محیطی بر رشد شرکت ریتأث

ثیر را بر رشد أهاي سازمانی مناسب، بیشترین تفهلؤیک سازمان با معنوانبهانشگاهی شرکت زایشی به وجود آمده در جهاد د
بینانه نسبت به عوامل مثبت و منفی کسب دیدگاه واقععالوه بر SWOTدر تحلیل هاي جهاد دانشگاهی داشته است.شرکت

,Andrei(شودیمشخص منیز گیري اصلی حرکت آن تفضاي کلی سازمان و جه،فضاهاي چهارگانه Saputraساپوترا (.)2016

et al., تحلیل اندونزي پرداختند.Sebelas Maretسازي لیتیوم باتري دانشگاهتجاريهاي زایشی بررسی شرکت) به2018
و استتیوم براي شرکت زایشی تولید باتري لیراهبردترین کارانه مناسبمحافظهراهبردهايکه فضاي راهبردي نشان داد 

تکمیل ،کارایی دستگاهکننده با هاي مصرفارائه شد: تحقق خواستهپیشنهادي به شرح زیر )WO(کارانهراهبردهاي محافظه
Pratiwiپراتیواي (با حل ضعف بازاریابی.بازاربیشتر در نفوذ وتقاضاي بازار et al., یک شرکت SWOTدر تحلیل نیز )2017

که نقاط قوت این شرکت بیشتر از نقاط ضعف آن بوده و همچنین در ندنشان دادبیوتکنولوژي در مالزييدر زمینهزایشی
متفاوت پیشنهاد راهبردتوصیه و سه ) SOتهاجمی (هايبنابراین راهبرد،ها بر تهدیدها غلبه داشتندفرصت،عوامل خارجی

هاي تحلیلی فشارهاي خارجی و براي کنار هم قرار دادن یافتهدر حقیقت ابزاري است که عموماSWOTًتحلیل شد.
مشخص این است که به دنبال SWOTراهبردياین پژوهش با استفاده از روش تحلیل شود. هاي داخلی استفاده میتقابلی
و مجموعه استتر قويAKBCsاندازيراهدر IROSTفعلی پیشروي تیوضعاز عوامل درونی و بیرونی در کیکدامنقش کند 

هاي بالقوه درونی ها و ظرفیتضمن تجزیه و تحلیل محدودیتبنابراینراستا کدامند؟این راهبردهاي مطلوب پیشنهادي در 
IROSTتهدیدات بیرونیها وسو و نیز تجزیه و تحلیل فرصتاز یکIROST ،و راهکارهاي مناسبی را راهبردهااز سوي دیگر

.داده استارائه AKBCsاندازيراههاي سازمان در راستاي تر فعالیتبراي توسعه اثربخش
پژوهشروش 

محسوب پیمایشی ـ هاي توصیفیپژوهشءها جزنظر روش گردآوري دادهاربردي و ازاین پژوهش از بعد هدف، پژوهشی ک
جامعه انجام گردید.AKBCsاندازيراهبراي هاي مناسبتدوین راهبردمنظوربهSWOTاستفاده از تحلیل شود که بامی

. مستقر بودIROSTهایشان در مرکز رشد بنیان بودند که شرکتدانشعلمی مؤسس شرکتعضو هیأت23آماري این پژوهش 
ها و ضعف، فرصتو(نقاط قوتSWOTپرسشنامه محقق ساخته بود که منطبق بر چهار حیطه ،ابزار سنجش پژوهش حاضر

سسان ؤحلیل محتواي کیفی از مصاحبه با متحاصل از نتایج بر اساستهدیدها) تنظیم شده بود و محتواي هر حیطه نیز 
گویه)، نقاط 13نقاط قوت (اصلیسؤال4در گویه46بنیان استخراج شده بود. این پرسشنامه مشتمل بر هاي دانششرکت
.(که پیش از این در قسمت مقدمه ارائه شدند)یم شده بودگویه) تنظ10گویه) و تهدیدها (9(ها گویه)، فرصت14ضعف (
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12ت علمی به مدت أنفر از اعضاي هی23با فاز اول این پژوهش و مصاحبه عنوانبهIROSTدر پژوهشگرانمطالعه کیفی 
سیس أتهدید در راستاي ت10فرصت و 9، نقطه ضعف14نقطه قوت، 13نشان داد که این سازمان داراي دقیقه 30ساعت و 

وجود مرکز رشد در ،استفاده کارا از نیروي خبره و نوآور: بودند ازعبارتط قوت ا. نقباشدمیکشاورزي بنیانهاي دانششرکت
استفاده از دانش فنی موجود در سازمان براي ظهور و توسعه محصوالت نوآورانه و ،AKBCsسازمان براي امکان استقرار 

سازي اختراعات و تحقیقات صورت گرفته در کاربردي،کسب درآمد از فروش دانش فنی تولید شده،کشاورزيفناورانه
هدفمند کردن ،بنیانهاي دانشمطرح شدن برند سازمان در کنار برندهاي شرکت؛ داخلیسازي دانش فنی تجاريکشاورزي،

هدفمند کردن دید اعضاي هیأت ،پرورش افراد با تجربه تولید واقعی در سازمان،صنعتی سازمانهاي پژوهشی و نیمهطرح
هاي الزم جهت اجاره نات و زیرساختبرخورداري سازمان از امکا،هاي پژوهشیعلمی به سمت صنعتی و کاربردي شدن طرح

بنیان براي کارآفرینی دانش،[Agricultural Knowledge-Based Companies (AKBCs)]بنیان کشاورزي هاي دانششرکتبه
عبارت بودند مورد)14نقاط ضعف (براي آشنا شدن با مباحث کاربردي. AKBCsمحور در حضور دانشجویان پژوهش،سازمان

هاي نامهتأکید آیین،(در اختصاص زمان، تداخل وظایف و...)AKBCsعلمی مؤسس نافع سازمان و اعضاي هیأتتضاد ماز: 
امکان ترك سرمایه انسانی از سازمان ،علمی سازمانهاي پژوهشی اعضاي هیأتترفیع و ارتقا سازمان بر امتیاز مقاالت و طرح

هاآنعلمی با وظایف کاري تعریف شده بنیان اعضاي هیأتعدم تطابق کار تولیدي و دانش،بنیانبه علت تشکیل شرکت دانش
عدم وجود یا نارسایی در قوانین و مقررات حقوق ،AKBCsبه خطر افتادن حاشیه امنیت سازمان به جهت تأسیس ،در سازمان

هاي اجرایی حقوق مالکیت فکري ها و سیاستعدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه،AKBCsمالکیت فکري مرتبط با فعالیت 
فعالیت يسازي در زمینهیند تجاريآعدم وجود یا نارسایی در قوانین و مقررات فر،در سازمانAKBCsفعالیت يدر زمینه
AKBCsسازي در زمینه فعالیت یند تجاريآهاي اجرایی فرها و سیاستعدم وجود یا نارسایی در رویه،در سازمانAKBCs در
عدم ،در سازمانAKBCsفعالیت يمعنوي علمی در زمینهيگذارارزشعدم وجود یا نارسایی در قوانین و مقررات ،سازمان

به مراکز AKBCsمراجعه ،AKBCsمعنوي علمی در زمینه فعالیت يگذارارزشهاي اجرایی وجود یا نارسایی در سیاست
هاي انگیزشی ضعیف براي ترغیب سیاست،سازمان براي دریافت مشاورهخدمات مشاوره کسب و کار مراکز رشد بیرون از

کید بر أنارسایی مأموریت سازمان در برندسازي و تولید (ت،وابسته به سازمانAKBCsعلمی سازمان به تشکیل اعضاي هیأت
توسط اعضاي AKBCsدر تأسیس IROSTروي فرصت پیش9،در محیط بیرونی، طبق نتایج تحلیل محتواي کیفی.پژوهش)

،بنیان در کشور (مانند حمایت معاونت فناوري ریاست جمهوري)هاي نوآورانه دانشحمایت از طرحعلمی عبارت بودند از: هیأت
،بنیانکشوري بر اقتصاد دانشمسئوالنخواست و تأکید ،بنیانظهور بازارهاي جدید و در حال رشد در زمینه محصوالت دانش

سازي تدوین ظرفیت،ها و عدم ورود برخی مواد اولیه راهبردي به کشور در راستاي اقتصاد مقاومتیمبارزه با تحریم
نیاز صنایع کشور به واحدهاي تحقیق و توسعه براي ،بنیان در داخل کشورهاي دانشاستانداردهاي ملی در بسیاري از حوزه

،AKBCsکسب درآمد از ،در برنامه توسعه کشورHigh Techهاي توجه به توسعه فناوري،تولید محصوالت نوآورانه و فناورانه
تهدید 10. همچنینعلمی (مانند صندوق نوآوري و شکوفایی)هاي کارآفرینانه اعضاي هیأتو طرحAKBCsحمایت مالی از 

مشابه محصوالت ورود کاالهاي قاچاق ، بنیانعدم اعتماد فضاي کسب و کار به تولیدات داخلی دانششامل کهارائه شدند
یند پیچیده یا کمبود تسهیالت مالی براي آفر، AKBCsضعف ساختار اداري و قانونی در تأسیس ، تربنیان به قیمت ارزاندانش

رانت اطالعاتی در ، بنیانشفافیت اندك و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصوالت دانش، AKBCsتأسیس 
رقابت ناسالم و ، بنیان به علت ضعف در حقوق مالکیت فکريسازي از روي محصوالت دانشکپی، بنیانزمینه تولیدات دانش

هاي ارزشی و تأمین بنیان، کامل نبودن زنجیرهپایبند نبودن جامعه به استفاده از محصوالت دانش، پیچیده در بازارهاي داخلی
AKBCs.تحلیلSWOT و ایجاد تصمیمات بزرگ و کلیدي در راهبردگیري است که در جهت تعیین تصمیمالگوهاياز سري

با "درونی"جهت تطابق نقاط ضعف و قوت SWOTتجزیه و تحلیلباب مسائل و موضوعات مختلف طراحی شده است.
براي شناسایی عوامل و اي رایافتهروش تحلیل نظام،SWOTتحلیلدر واقع، رود. به کار می"بیرونی"ها و تهدیدات فرصت

محیط بر این اساس، . )1396و بیژنی، مجیدي (نمایدایجاد کند، ارائه میهاآني که بهترین تطابق را بین راهبردانتخاب 
مستقیم کنترل (تقویت یا طوربهرا هاآنتواند میوخود سازمان بودههاآنمنشأدرونی، آن دسته از متغیرها هستند که 

طوربه، محیطی است که متغیرهاي آن نیزمحیط بیرونی.مستقیم به سازمان بستگی داردطوربههاآنتضعیف) نموده و تحقق 
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تواند در پذیرد یا سازمان میمیریتأثAKBCsاندازيراهاما سازمان از آن متغیرها در ،مستقیم تحت کنترل سازمان نبوده
ها را به حداکثر و ها و فرصتمناسب، قوتراهبردیک از این دیدگاه،.برداري کندبهرههاآناز AKBCsسیتأسراستاي 

ها و تهدیدهاي بیرونی در رساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف درونی و فرصتها و تهدیدها را به حداقل ممکن میضعف
به هم پیوند داده شده و ")WTتدافعی ("و ")ST(رقابتی"، ")WOاقتضایی ("، ")SOتهاجمی ("راهبردهاي چهار حالت کلی

شود با اتکا بر نقاط قوت سعی میSOهايراهبرد). در 1382شوند (هریسون و کارون، خلق و انتخاب میيراهبردهاي گزینه
هاي برداري از فرصتا با بهرههدف این است تWOدهايراهبربرداري به عمل آید. در هاي محیطی بهرهدرونی از فرصت

شود تا با استفاده از نقاط قوت درونی اثرات کوشش میSTهايراهبردمحیطی موجود از نقاط ضعف درونی کاسته شود. در 
، هدف کم کردن نقاط ضعف درونی و پرهیز از WTهايراهبرددر و وجود در محیط خارج کاهش داده شودناشی از تهدیدات م

.)1379از محیط خارجی است (فردآر، تهدیدات ناشی
و بحثهایافته

دهند. براي تحلیل ، نقاط قوت و ضعف فضاي درونی سازمان را تشکیل میSWOTدر تحلیل :ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ضرب فضاي درونی به جمع ضرایب نهایی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) نیاز است. ضریب نهایی هر نقطه قوت یا ضعف از 

5تا1اهمیت نسبی بین ،ذکر است که در تحلیل صورت گرفتهه آید. الزم باهمیت نسبی در شدت وجود آن گویه بدست می
باشد در 5/2از تربزرگاگر جمع ضرایب نهایی عوامل درونی ،دهی شده است. در این روشنمره4تا 1و شدت وجود بین 

ها ضعف،باشد در محیط درونی5/2از ترکوچکرایب نهایی عوامل درونی ند و اگر جمع ضاها حاکمقوت،محیط درونی
عوامل که از جمع ضرایب نهاییAKBCsاندازيراهدر IROSTنتایج تحلیل فضاي درونی 1از این رو طبق جدول ند.احاکم

ها حاکم قوت،در محیط درونیدهد ) است. این نتیجه نشان می96/2(5/2دست آمده بیشتر از هدرونی (نقاط قوت و ضعف) ب
هاي آن بیشتر بوده است.از ضعفAKBCsاندازيراهدر IROSTهاي قوت،باشند. به عبارتیمی

)IFE*ارزیابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی (-1جدول 

اهمیتعوامل درونی
نسبی

شدت
وجود

ضریب
نهایی

وت
ط ق

نقا

S1 05/045/316/0و نوآوراستفاده کارا از نیروي خبره
S2 وجود مرکز رشد براي امکان استقرارAKBCs05/027/315/0
S304/018/313/0کشاورزياستفاده از دانش فنی موجود براي ظهور و توسعه محصوالت نوآورانه و فناورانه
S404/027/314/0کسب درآمد از فروش دانش فنی تولید شده
S504/009/313/0اختراعات و تحقیقات صورت گرفتهسازيکاربردي
S604/027/314/0سازي دانش فنی داخلیتجاري
S704/018/313/0بنیانهاي دانشمطرح شدن برند سازمان در کنار برندهاي شرکت
S804/009/313/0در عرصه کشاورزيصنعتییمهنهاي پژوهشی و هدفمند کردن طرح
S9 04/090/212/0افراد با تجربه تولید واقعیپرورش

S1004/027/315/0هاي پژوهشیهدفمند کردن دید اعضاي هیأت علمی به سمت صنعتی و کاربردي شدن طرح
S11هاي الزم جهت اجاره به برخورداري سازمان از امکانات و زیرساختAKBCs05/054/316/0
S1204/009/313/0سازمانبنیان براي کارآفرینی دانش
S13محور در حضور دانشجویان پژوهشAKBCs04/081/211/0براي آشنا شدن با مباحث کاربردي

55/041/4178/1جمع ضرایب نقاط قوت
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1ادامه جدول 

اهمیتعوامل درونی
نسبی

شدت
وجود

ضریب
نهایی

عف
ط ض

نقا

W1
(در اختصاص زمان، تداخل AKBCsعلمی مؤسس تضاد منافع سازمان و اعضاي هیأت

04/090/211/0)غیرهوظایف و

W2
علمی هاي پژوهشی اعضاي هیأتبر امتیاز مقاالت و طرحءهاي ترفیع و ارتقانامهتأکید آیین

04/090/212/0سازمان

W302/018/205/0بنیانتشکیل شرکت دانشامکان ترك سرمایه انسانی از سازمان به علت

W4
در هاآنعلمی با وظایف کاري تعریف شده بنیان اعضاي هیأتعدم تطابق کار تولیدي و دانش

02/018/205/0سازمان

W5 به خطر افتادن حاشیه امنیت سازمان به جهت تأسیسAKBCs02/054/102/0علمیتوسط اعضاي هیأت
W6 مرتبط با فعالیت یا نارسایی در قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکريعدم وجودAKBCs03/072/208/0

W7
هاي اجرایی حقوق مالکیت فکري در ها و سیاستعدم وجود یا نارسایی در تعریف رویه

AKBCsفعالیتيزمینه
04/009/312/0

W8 فعالیت يسازي در زمینهتجاريعدم وجود یا نارسایی در قوانین و مقررات فرایندAKBCs04/090/211/0

W9
فعالیت يسازي در زمینههاي اجرایی فرایند تجاريها و سیاستعدم وجود یا نارسایی در رویه

AKBCs
04/000/311/0

W10
فعالیت يمعنوي علمی در زمینهيگذارارزشعدم وجود یا نارسایی در قوانین و مقررات 

AKBCs
03/081/210/0

W11
فعالیت يمعنوي علمی در زمینهيگذارارزشهاي اجرایی عدم وجود یا نارسایی در سیاست

AKBCs
03/072/209/0

W12
به مراکز خدمات مشاوره کسب و کار مراکز رشد بیرون از سازمان براي AKBCsمراجعه 

02/081/104/0دریافت مشاوره

W13
AKBCsعلمی به تشکیل شرکت هاي انگیزشی ضعیف براي ترغیب اعضاي هیأتسیاست

03/063/209/0وابسته به سازمان

W1403/063/209/0کید بر پژوهش)أنارسایی مأموریت سازمان در برندسازي و تولید (ت
44/001/3618/1جمع ضرایب نقاط ضعف

00/142/7796/2(جمع عوامل درونی)هاضعفجمع ضرایب نقاط قوت و 
)Internal Factor Evaluation Matrix* ماتریس ارزیابی فاکتورهاي داخلی (

تأثیر AKBCsتواند روي عملکرد و تحقق اهداف آن سازمان مییلهوسبههاي ممتازي است که ، شایستگیIROSTنقاط قوت 
از طریق بررسی AKBCsدر تأسیس IROSTرا کنترل کند. تحلیل نقاط قوت هاآنتواند مثبت داشته باشد و سازمان می

وامکاناتازسازمانبرخورداري(S11نشان داد که نقاط 1نمودار هاي گیرد. یافتهضریب نهایی نقاط قوت صورت می
(وجود مرکز رشد در سازمان براي S2(استفاده کارا از نیروي خبره و نوآور)، S1، )AKBCsبهاجارهجهتالزمهايزیرساخت

هاي (هدفمند کردن دید اعضاي هیأت علمی به سمت صنعتی و کاربردي شدن طرحS10) و AKBCsامکان استقرار 
باشند.میAKBCsاندازيراهدر IROSTنقاط قوت ترینيقو15/0و 15/0، 16/0، 16/0پژوهشی) به ترتیب با نمرات نهایی 

محسوس مانع عملکرد طوربههایی است که ها، امکانات و توانایی، محدودیت یا کمبود در منابع، مهارتIROSTنقاط ضعف
اندازيراهدر IROSTتحلیل نقاط ضعف ،2نمودار را کنترل کند. طبقهاآنتواند شود و سازمان میمیAKBCsاثربخش 
AKBCs نشان داد که نقاطW7هاي اجرایی حقوق مالکیت فکري در ها و سیاسترویه(عدم وجود یا نارسایی در تعریف

يسازي در زمینههاي اجرایی فرایند تجاريها و سیاست(عدم وجود یا نارسایی در رویهW9)، AKBCsفعالیت يزمینه
در اختصاص زمان، تداخل وظایف و ...)، AKBCs(تضاد منافع سازمان و اعضاي هیأت علمی مؤسس W1)، AKBCsفعالیت 

W2و هاي ترفیع و ارتقا بر امتیاز مقاالت و طرحنامه(تأکید آیین (هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی سازمانW8 عدم وجود یا)
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، 11/0، 11/0، 12/0) به ترتیب با نمرات نهایی AKBCsفعالیت يسازي در زمینهنارسایی در قوانین و مقررات فرایند تجاري
باشند.میAKBCsاندازيراهدر IROSTترین نقاط ضعف جدي11/0و 12/0

AKBCsاندازي در راهIROSTبندي نقاط قوت اولویت-1نمودار

AKBCsاندازيراهدر IROSTضعفبندي نقاط اولویت-2نمودار 
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دهند. براي ها و تهدیدها، فضاي بیرونی سازمان را نشان میمجموع فرصت، SWOTدر تحلیل :ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
ها و تهدیدها) نیاز است. در این روش اگر جمع ضرایب نهایی تحلیل فضاي بیرونی به جمع ضرایب نهایی عوامل بیرونی (فرصت

از ترکوچکب نهایی عوامل بیرونی ند و اگر جمع ضرایاها حاکمباشد در محیط بیرونی فرصت5/2از تربزرگعوامل بیرونی 
در تأسیس IROSTنتایج تحلیل فضاي بیرونی 2ند. از این رو طبق جدول اباشد در محیط بیرونی تهدیدها حاکم5/2

AKBCsشد. این نتیجه 04/3(5/2دست آمده بیشتر از بها و تهدیدها) امل بیرونی (فرصتکه از جمع ضرایب نهایی عو (
از AKBCsاندازيراهدر IROSTروي هاي پیشباشند. به عبارتی فرصتها حاکم میفرصت،محیط بیرونیدهد در نشان می

تهدیدهاي آن بیشتر بوده است.

)IFE*(بیرونیعواملازناشیتهدیدهايوهافرصتارزیابی -2جدول 

اهمیتبیرونیعوامل 
نسبی

شدت
وجود

ضریب
نهایی

صت
فر

ها

O1
مانند حمایت معاونت فناوري بنیان در کشور (هاي نوآورانه دانشطرححمایت از 

06/036/319/0جمهوري)ریاست

O206/027/318/0بنیانمحصوالت دانشيظهور بازارهاي جدید و در حال رشد در زمینه
O3 05/072/213/0بنیانکشوري بر اقتصاد دانشمسئوالنخواست و تأکید
O4 05/000/315/0ها و عدم ورود برخی مواد اولیه راهبردي به کشور در راستاي اقتصاد مقاومتیبا تحریممبارزه
O505/072/213/0بنیان در داخل کشورهاي دانشسازي تدوین استانداردهاي ملی در بسیاري از حوزهظرفیت
O6 06/036/319/0محصوالت نوآورانه و فناورانهنیاز صنایع کشور به واحدهاي تحقیق و توسعه براي تولید
O7هاي توجه به توسعه فناوريHigh Tech06/027/318/0در برنامه توسعه کشور
O805/072/319/0بنیان اعضاهاي دانشکسب درآمد از شرکت

O9
علمی (مانند صندوق نوآوري و هاي کارآفرینانه اعضاي هیأتو طرحAKBCsحمایت مالی از 

06/054/320/0شکوفایی)

48/096/2856/1هافرصتجمع ضرایب 

دها
هدی

ت

T105/054/214/0بنیانعدم اعتماد فضاي کسب و کار به تولیدات داخلی دانش
T206/090/216/0ترقیمت ارزانبنیان به ورود کاالهاي قاچاق مشابه محصوالت دانش
T3 ضعف ساختار اداري و قانونی در تأسیسAKBCs05/009/316/0
T4یند پیچیده یا کمبود تسهیالت مالی براي تأسیس آفرAKBCs05/018/316/0
T506/009/318/0بنیانشفافیت اندك و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصوالت دانش
T605/063/213/0بنیانتولیدات دانشيرانت اطالعاتی در زمینه
T705/009/317/0بنیان به علت ضعف در حقوق مالکیت فکريسازي از روي محصوالت دانشکپی
T806/000/317/0رقابت ناسالم و پیچیده در بازارهاي داخلی
T9 04/045/211/0بنیانمحصوالت دانشپایبند نبودن جامعه به استفاده از

T10هاي ارزشی و تأمین کامل نبودن زنجیرهAKBCs04/036/210/0
52/033/2847/1تهدیدهاجمع ضرایب 

00/129/5703/3)بیرونی(جمع عوامل یدهاتهدها و فرصتجمع ضرایب نقاط 
Internal Factor* ماتریس ارزیابی فاکتورهاي داخلی ( Evaluation Matrix(

گونهیچهاما سازمان ،بهره مثبت بگیردهاآنتواند از میAKBCsتأسیسبراي IROSTها حقایق خارجی هستند که فرصت
O9نشان داد که نقاط 3نمودار طبقAKBCsاندازيراهدرIROSTروي هاي پیشندارد. تحلیل فرصتهاآنکنترلی بر 

(کسب درآمد از O8علمی مانند صندوق نوآوري و شکوفایی)، هاي کارآفرینانه اعضاي هیأتطرحو AKBCs(حمایت مالی از 
بنیان در کشور مانند حمایت معاونت فناوري ریاست هاي نوآورانه دانش(حمایت از طرحO1بنیان اعضا)، هاي دانششرکت
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ید محصوالت نوآورانه و فناورانه) با نمرات نهایی (نیاز صنایع کشور به واحدهاي تحقیق و توسعه براي تولO6جمهوري) و 
باشند.میAKBCsاندازيراهبرايIROSTروي هاي پیشفرصتترینيقو19/0، 20/0

توانند داشته باشند و در کنترل اثر منفی دارند یا میAKBCsهستند که روي تأسیس IROSTتهدیدها حقایقی در بیرون از 
IROSTروي ل تهدیدهاي پیشتواند داشته باشد. تحلینداشته یا نمیهاآنتأثیري بر گونهیچهسازمان نیستند؛ یعنی سازمان 

(شفافیت اندك و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از T5نشان داد که نقاط 4نمودار طبق ،AKBCsتأسیسدر 
(رقابت T8بنیان به علت ضعف در حقوق مالکیت فکري) و سازي از روي محصوالت دانش(کپیT7بنیان)، محصوالت دانش

IROSTروي پیشترین تهدیدهايجدي17/0و 17/0، 18/0ناسالم و پیچیده در بازارهاي داخلی) به ترتیب با نمرات نهایی 

باشند.میAKBCsاندازيراهدر 

AKBCsاندازيراهدر IROSTهايفرصتبندي اولویت-3نمودار 

AKBCsاندازيراهدر IROSTتهدیدهايبندي اولویت-4نمودار
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براي : (مقایسه فضاي درونی و بیرونی و مقایسه فضاي مثبت و منفی)AKBCsاندازيراهدر IROSTتحلیل فضاي کلی 
ها و نهایی، نرمال شوند. با توجه به ضرایب نرمال اهمیت نسبی عوامل بیرونی (فرصتتحلیل فضاي کلی الزم است ضرایب 

مسائل مبتال به فضاي بیرونی ،). به عبارتی5مودارن(و ضعف) بیشتر استقوتنقاط تهدیدها) نسبت به عوامل درونی (
ازعبارتیبهاست؛آمدهدستبتهدیدهاوهافرصتمجموعازاستبیرونیفضاييدهندهنشانکه506/0(عدد)506/0(

است)آمدهستبد،باشدیمتهدیدهانرمالضرایبمجموعکه245/0عددوهافرصتنرمالضرایبمجموعکه261/0جمع
باشد. وجود فرصت در فضاي بیرونی هاي بیشتري در فضاي بیرونی می) است. همچنین فرصت494/0بیش از فضاي درونی (

شود. مقایسه فضاي مثبت و ) مشخص می245/0) نسبت به ضرایب تهدیدها (261/0ها (نیز با بیشتر بودن ضرایب فرصت
) نسبت به فضاي 589/0ها) (و فرصتقوتنقاط دهنده (مجموع ضرایب نرمال دهد که فضاي کمکمنفی نیز نشان می

،استمشخص5مودار نه در کطورهمانباشد. ) غالب می442/0تهدیدها) (نقاط ضعف و آمیز (مجموع ضرایب نرمال مخاطره
تر طور که پیشبنابراین همان،ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها از مرکز مختصات دورتر هستندهاي نقاط قوت و فرصتگویه

این ،هاند. همچنین در بین نقاط قوت و فرصتاها حاکمگفته شد در محیط درونی، نقاط قوت و در محیط بیرونی، فرصت
ند.هستترهستند که از مرکز مختصات دورترند و از نقاط قوت پررنگهاي بیرونیفرصت

ها )، فرصت197/0(ضعفنقاط )، 297/0قوت (نقاطجمع ضرایب نهایی نرمال شده،IROSTبراي نشان دادن فضاي کلی 
ینتربزرگقوتنقاط فضاي ،دهدنشان می6مودار نکه طورهمان) بر روي نمودار نشان داده شد. 245/0) و تهدیدها (261/0(

اند.ها، تهدیدها و نقاط ضعف قرار گرفتهفرصت،فضا و بعد به ترتیب

AKBCsاندازيراهدر IROSTها و تهدیدهايهاي نقاط قوت، ضعف، فرصتمقایسه اولویت-5مودار ن
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) S+Wاي است که مختصات آن از مجموع ضرایب نهایی فضاي درونی (نقطه،تحلیل فضاي راهبردي:ي راهبردياتحلیل فض
شود. در پژوهش حاضر مجموع مشخص میY) بر روي محور O+Tو مجموع ضرایب نهایی فضاي بیرونی (Xبر روي محور 

دهد، نشان می7مودار نکهطورهمانباشد و می04/3و مجموع ضرایب فضاي بیرونی برابر 96/2ضرایب فضاي درونی برابر 
قرار دارد و الزم است از نقاط )SO(در محدوده راهبردهاي تهاجمیIROSTتوسط اعضاي هیأت علمی AKBCsتأسیس 

و به به عمل آیدنهایت استفاده ،توسط اعضاي هیأت علمیAKBCsي بیرونی پیش روي سازمان در تأسیس هاقوت و فرصت
سمت این راهبردها گام برداشت.

AKBCsاندازيراهدر IROSTفضاي کلی -6مودار ن

AKBCsاندازيراهدر IROSTمحدوده فضاي راهبردي-7مودار ن
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گیري و پیشنهادهانتیجه
ناشی از پایداراد درآمدهايایجپژوهشی و دستاوردهايسازيتجاريهايروشینترمهمازAKBCsاندازي و رونق راه

بنیانهاي دانششرکتاندازي هاي راههدف تحلیل چالشاین پژوهش با شود.میهاي علمی و پژوهشی محسوبفعالیت
منظور یک مطالعه اکتشافی با استفاده بدین . ، صورت گرفتIROSTدر ارائه راهبردهاي مناسبمنظوربه) AKBCs(کشاورزي

هاي الزم جهت از امکانات و زیرساختIROSTبرخورداري که نشان داد SWOTتحلیل نتایج. گردیدانجامSWOTاز فن 
براي امکان آن، استفاده کارا از نیروي خبره و نوآور در سازمان و وجود مرکز رشد در ي هیأت علمیاعضاAKBCsاجاره به 
ها و عدم وجود یا نارسایی در تعریف رویهباشند.میAKBCsدر تأسیس IROSTترین نقاط قوت قوي،AKBCsاستقرار 
هاي ترفیع و ارتقاي سازمان بر امتیاز نامهو تأکید آیینAKBCsفعالیت يهاي اجرایی حقوق مالکیت فکري در زمینهسیاست

حمایت مالی از باشند.میAKBCsدر تأسیس IROSTنقاط ضعف ینترمهم،هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمیمقاالت و طرح
AKBCsروي هاي پیشترین فرصت، قويمیعلهاي کارآفرینانه اعضاي هیأتو طرحIROST در تأسیسAKBCsباشندمی.

محصوالت سازي از روي بنیان، کپیشفافیت اندك و ساختارمند نبودن اقتصاد کشور در استفاده از محصوالت دانشهمچنین 
ترین تهدیدهاي جديبنیان به علت ضعف در حقوق مالکیت فکري و رقابت ناسالم و پیچیده در بازارهاي داخلیدانش
در نقاط قوت و،ر فضاي درونیکلی دطوربهکهنتایج نشان داد،همچنین. بودندAKBCsاندازيراهدر IROSTروي پیش

فضاي کلی نشان داد محیط بیرونی بر محیط درونی و همچنین فضاي مثبت و تحلیل ها حاکم بودند.فرصت،ضاي بیرونیف
يشان داد که سازمان باید راهبردهاتحلیل فضاي راهبردي ن،غالب هستند. همچنین،آمیزدهنده بر فضاي مخاطرهکمک

تهاجمی ارائه شده در این يتوانند با عملی کردن راهبردهامیمسئوالنیعنی د،را بکار گیر)SOتهاجمی و رشد و توسعه (
.بنمایندروي آن حداکثر استفاده را هاي پیشو از فرصترسانده را به حداکثر AKBCsسیس أش تا حد زیادي نقاط قوت تبخ

اي شیوهيراهبردریزي است و برنامههاهاي رسیدن به آنمدت مرکزي و تدبیر راهبه معنی داشتن اهداف طوالنیراهبرد
ها و تهدیدها ضعف و قوت و فرصتنقاط داشتن در نظردار با جهت ایجاد و برقراري پیوستگی بین اقدامات اولویتمندنظام
,Close(است گرایی است که در گرایی و واقعویژگی راهبرد، باید این نکته مد نظر قرار گیرد که محیطرابطه بادر.)2007

شود (مجیدي بینی ابزار مناسب براي تحقق هدف، مؤثر واقع میر حرکت و پیشتبیین اهداف مناسب براي راهبرد، تعیین مسی
14در مجموع ،و تهدیدهاي موجودهاضعف، فرصتوبا توجه به نقاط قوتدر این پژوهش بر این اساس، ). 1396و بیژنی، 

.شودمیپیشنهادزیربه شرح تدوین و حیطه 4در راهبرد 
)SOحداکثر (ـ راهبردهاي حداکثر

مین و أتمنظوربهعات و تحقیقات سازمان سازي اختراسازي دانش فنی و کاربردي، تجاريسازمانگیري از دانش فنیبهره-
؛بنیانمورد نیاز برنامه توسعه کشور بر پایه اقتصاد دانشHigh Techهاي توسعه فناوري

مندي از بنیان سازمان جهت بهرهو کارآفرینی دانشي هیأت علمیاعضاAKBCsمطرح کردن برند سازمان در کنار برند -
؛بنیان و نوآورانه در کشوري دانشهاهاي معنوي و مالی از طرححمایت

ها در مرکز رشد سازمان براي کسب ها، فروش دانش فنی تولید شده در سازمان و استقرار شرکتاجاره امکانات، زیرساخت-
ي هیأت علمی؛اعضاAKBCsدرآمد از 

ها ت علمی به سمت صنعتی و کاربردي شدن طرحأصنعتی سازمان و دید اعضاي هیهشی و نیمههاي پژوهدفمند کردن طرح-
مین نیاز صنایع به واحدهاي تحقیق و توسعه أجهت تدر عرصه کشاورزي،سازي اختراعات و دانش فنی تولید شدهو کاربردي

ي؛کشاورزبراي تولید محصوالت نوآورانه و فناورانه 
هاي دهی ظرفیتدر مرکز رشد سازمان براي پوششهاآنAKBCsگیري از نیروهاي خبره و نوآور سازمان و استقرار بهره-

وAKBCsتدوین استانداردهاي ملی در حوزه يموجود در زمینه
عه محصوالت نوآورانه و گیري از دانش فنی سازمان براي تولید و توسصنعتی و بهرههاي پژوهشی و نیمهفمند کردن طرحهد-

.تحریمی در راستاي اقتصاد مقاومتیفناورانه جهت تولید مواد اولیه راهبردي 
)STحداقل (ـراهبردهاي حداکثر
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سازي دانش فنی داخلی به همراه مطرح کردن برند سازمان در کنار سازي اختراعات و تحقیقات سازمان و تجاريکاربردي-
وبنیان داخلیبهبود اعتماد فضاي کسب و کار به تولیدات دانشمنظوربهAKBCsبرند 

بهبود پایبندي منظوربهAKBCsپرورش افراد با تجربه تولید واقعی در سازمان و مطرح شدن برند سازمان در کنار برندهاي -
.بنیانه استفاده از محصوالت دانشجامعه ب

)WOحداکثر (ـراهبردهاي حداقل
گذاري سازي و ارزشهاي اجرایی حقوق مالکیت فکري، تجاريها و سیاستاصالح یا بازنگري در قوانین و مقررات، رویه-

بنیان اعضا هاي کارآفرینانه و نوآورانه دانشت علمی سازمان در راستاي حمایت از طرحأاعضاي هیAKBCsمعنوي علمی 
؛مورد نیاز صنایع کشور و حمایت از تولید مواد اولیه راهبردي کشورHigh Techهاي توسعه فناوريمنظوربه
کاهش تضاد منظوربههاي ترفیع و ارتقا نامهو بهبود آییندر جهت برندسازي و تولید و اصالحموریت سازمان أبازنگري م-

کیدات أان با توجه به ته انسانی از سازمو جلوگیري از ترك سرمایAKBCsسس ؤت علمی مأمنافع سازمان و اعضاي هی
وبنیانکشوري بر اقتصاد دانشمسئوالن

بنیان اعضا با وظایف سازمان و ایجاد مرکز ت علمی، تطابق کار تولیدي و دانشأهاي انگیزشی براي اعضاي هیسیاستایجاد -
.بنیان اعضادانشهاي آمد از شرکتایجاد ظرفیت کسب درمنظوربهخدمات مشاوره کسب و کار در مرکز رشد سازمان 

)WTحداقل (ـ راهبردهاي حداقل
گذاري سازي و ارزشهاي اجرایی حقوق مالکیت فکري، تجاريها و سیاستاصالح یا بازنگري در قوانین و مقررات، رویه-

سازي از روي محصوالت کاهش رانت اطالعاتی و کپیمنظوربهت علمی سازمان أهیياعضاAKBCsمعنوي علمی 
؛ت علمیأهیيبنیان اعضادانش

بنیان اعضا با وظایف سازمانی و کاهش هاي ترفیع و ارتقا اعضاي سازمان، تطابق کار تولیدي دانشنامهاصالح و بهبود آیین-
وبنیانهاي دانششرکتسیسأبهبود ساختار اداري و قانونی تمنظوربهتضاد منافع سازمان و اعضا 

بنیان و افزایش اعتماد فضاي کسب و کار به تولیدات داخلی دانشمنظوربهموریت سازمان در برندسازي و تولید أبازنگري م-
.بنیانشفاف کردن اقتصاد کشور در استفاده از محصوالت دانش

گانه دیگرهاي سهولی بکارگیري راهبردشودپیشنهاد میتهاجمی هايراهبردتحلیل فضاي راهبردي، بر اساسدر این پژوهش 
بندي ست آمده را اولویتبدتوان راهبردهاي ریزي راهبردي میبا تشکیل ماتریس کمی برنامه،. همچنینشودنیز توصیه می

کرد که این موضوع در تحقیق دیگري مورد بحث قرار گرفته و در اهداف این مقاله نبوده است.
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Abstract
The purpose of this study was to analyze the challenges of establishing agricultural knowledge-based companies
(AKBCs) in order to provide appropriate strategies, which was done using an applied research design, an
exploratory data collection and analysis method, and a field survey at Iranian Research Organization for Science
and Technology (IROST). The statistical population consisted of all IROST faculty members, 23 of whom were
purposefully selected as the sample. The results of the SWOT analysis showed that the most important strengths
to launch of AKBCs in the internal environment were "efficient use of experts and innovators" and "having the
facilities and infrastructure to rent to AKBCs" and the main weaknesses were "lack or failure to define the
intellectual property rights practices and policies of AKBCs" and "emphasis of promotion regulations on faculty
members' articles and research projects". In the external environment, "supporting innovative knowledge-based
projects in the country", "agricultural industry needing research and development units to produce innovative
and technological products" and "making money from AKBCs" were extracted as the most important
opportunities. In addition, "low transparency and unstructured economy of the country in the use of knowledge-
based products" was identified as the major threat. The analysis of total environment showed that external
environment dominates the internal. Furthermore, the positive and auxiliary environment dominates the risky
environment. The result of the strategic environment analysis demonstrated that aggressive (growth and
development) strategies should be used to establish AKBCs.
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