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پژوهشینوع مقاله:

يکشاورزي تخصصیپارك علم و فناورجادیايراهبردلیتحل

4، ابراهیم عظیمی3، عبداهللا مخبر دزفولی2سید داود حاجی میررحیمی، *1امید جمشیدي

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

ها و شرکتجادی، کمک به اآنیهدف اصلاست و انیبندانشهاي علم و فناوري از جمله ابزارهاي مهم و اساسی دستیابی به اقتصاد پارك
یالمللنیبو یو در بازار آزاد ملافتهیدستتیکمتر به موفقسکیاست، به نحوي که بتوانند با رنیمؤسسات توسط افراد نوآور کارآفر

موجود است. با يهابر چالشهاي مهم اقتصادي کشور است که نیازمند توسعه فناوري براي غلبه کشاورزي یکی از بخش.ندیرقابت نما
و توسعه این واحدها رشدبنیان کشاورزي ضروري است تا با ایجاد یک ساختار حمایتی به ها و واحدهاي دانشتوجه به تعداد کم شرکت

را فراهم آورد. هدف این این کارهاي موجود زمینه گیري از ظرفیتتواند با بهرهکمک شود. پارك علم و فناوري تخصصی کشاورزي می
گیري از نقطه نظرات کارشناسان، تحقیق تحلیل راهبردي ایجاد پارك علم و فناوري تخصصی کشاورزي است. براي این منظور با بهره

ها و تهدیدهاي بیرونی ایجاد این پارك شناسایی و راهبردهاي توسعه آن معرفی شد. مقایسه فضاي ضعف درونی و فرصتوقاط قوتن
) به - 31/0) و (14/0درونی و بیرونی پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که فضاي محیط درونی و بیرونی، به ترتیب با ضریب نهایی (

بندي نتایج اولویتعبارتی در محیط درونی، نقاط قوت و در محیط بیرونی تهدیدها غالب هستند. باشد. بهترتیب مثبت و منفی می
در اولویت اول 0754/0با وزن )STراهبردها بر اساس وزن عوامل تشکیل دهنده هر راهبرد نیز نشان داد که راهبردهاي رقابتی یا تنوع (

تنوع در جهت احداث پارك علم و فناوري فراهم گردد.هاي رقابتی وبراي اجراي سیاستعبارتی ضرورت دارد که فضاقرار دارد به

.پارك علم و فناوري، تحلیل راهبردي، کشاورزي:هاي کلیديواژه

.محقق و مدرس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران1
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران.دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، 2
.عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران3
کارشناس مرکز آموزش عالی خمینی(ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایران.4
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مقدمه
بـر کشـور، علمىجامعنقشهدر. نمودمشاهدهوضوح بهانیبندانشاقتصادسمتبهحرکتدرتوانامروزه رویکرد جهانى را مى

.)1391و همکـاران، (مـوتمنی د شـده اسـت  تأکیـ فناورىوعلمحوزهدرجهانىیاواىمنطقهمعتبرجایگاهبهایراندستیابى
پدیـدار و کشـورها هـا ایالـت منـاطق، بـراي اقتصاديرقابتاستعدادیابی وکارآفرینی،قويمنابععنوانبهتحقیقاتیهاىپارك
هـدف بـا تحقیقـاتی هـاى اند. پاركداشتهانیبندانشاقتصادي رشدوزیرساختیهاىحمایتدر زمینهاساسینقشواندشده

همکاريدهندهپرورشکهکنندمیرا ایجادمحیطیدهد،قرارمجاورت همدرراهاشرکتومحققانکهیک مکانکردنفراهم
,Battelle Memorial Institute(هستندسازي فناوريتجاريوانتقالتوسعه،ترویج،و نوآوري، هاي علم و فناوري پارك). 2007

حرفه شـده  کیجادیبراي اهیاولهاينهیو خدمات، باعث کاهش هزامکاناتقرار دادناریبا در اختسوکیساختاري است که از 
نیـ ایهـدف اصـل  گـر یدعبارتبه.کندیها را جبران مضعف شرکتیو حقوقیتیریهاي الزم مدبا ارائه مشاورهگریدو از سوي

تیـ کمتـر بـه موفق  سکیاست، به نحوي که بتوانند با رنیکارآفرنوآورها و مؤسسات توسط افرادشرکتجادیمراکز، کمک به ا
کوچـک و  واحـدهاي علم و فناوري در عمل بسـتر توسـعه  يها. پاركندیرقابت نمایالمللنیو بیآزاد ملبازارو درافتهیدست 

از کشـورهاي در  اريیتوسعه فنـاوري اقتصـاد در بسـ   ابزارنیترکه مهمکنندیرا فراهم منانیکارآفرقیاقتصادي از طرمتوسط 
International Association ofعلمی (هايپاركیالمللنیب). انجمن1397اصغري و همکاران، (ندیآیحساب محال توسعه به

Science Park(IASP)،(اداره مـی متخصصافرادلهیوسبهکهاستپارك سازمانی: کندمیتعریفصورتاینبهراپارك علم-

هـاي سـازمان میـان دررقابتایجادنوآوري وفرهنگتقویتوترویجطریقازجامعه خودثروتافزایشآناصلیهدفوشود
هـا، دانشـگاه در میـان رافنـاوري ودانـش جریـان هـا پـارك هـدف، تأمین اینبراياست.خودبهوابستهانیبندانشو تجاري
طبـق تعریـف   .)1396نصـر و حـاجی حسـینی،    کنـد ( مـی ادارهوتحریـک بازارهـا وهـا توسعه، شـرکت وتحقیقهايسازمان

)، پـارك علـم و فنـاوري،    1381ایران مصوب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علـوم ( »هاي علم و فناورياساسنامه پارك«
شود و هدف اصـلی آن افـزایش ثـروت در جامعـه از طریـق ارتقـاي       اي مدیریت میمتخصصان حرفهلهیوسه بهسازمانی است ک

بـراي دسـتیابی بـه    . هاي متکی بر علم و دانش استهاي حاضر در پارك و مؤسسهفرهنگ نوآوري و رقابت سازنده میان شرکت
هـاي تحقیـق و   هـا، مؤسسـه  و فناوري در میـان دانشـگاه  هاي علمی ضمن به جریان انداختن و مدیریت دانش این هدف، پارك

هاي متکی بر نوآوري را نیز از طریق مراکز رشد و فرآیندهاي زایشـی تسـهیل   هاي خصوصی و بازار، رشد شرکتتوسعه، شرکت
مرکـز  نماینـد ( مـی فـراهم کیفیت باالباتسهیالتوکاريفضاهايبه همراهدیگريمناسبخدماتهمچنینهاپارك. کنندمی

یی در توسـعه فنـاوري در کشـور ایفـا     بسـزا هاي علم و فناوري طی دو دهه گذشـته نقـش   پارك).1395هاي مجلس، پژوهش
است:1در کشور به شرح جدول هاآنو ذینفع مؤسسها و سازمان اند. آمار پاركکرده

ایرانفناوريوعلمهايپاركسازمانیوابستگیوضعیت-1جدول 
تعدادسازمانردیف

27وزارتی1
11دانشگاهی2
2جهاد دانشگاهی3
1نهاد ریاست جمهوري4

41مجموع5

ابزار سیاستی براي تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، خلق ثروت از یکعنوانبههاي علم و فناوري پاركضرورت استفاده از 
عوامل پیش برنده و کشور تشخیص داده شده است، اما گذاراناستیتوسط سانیبندانش و حرکت به سمت اقتصاد دانش

.شودها اشاره میآننیتربه برخی از مهم2جدول نیز در این حوزه وجود دارد که در بازدارنده مختلفی
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هاي علم و فناوري کشورعوامل موفقیت و شکست پارك-2جدول 
عوامل

(سالمی و همکاران 
1390

نعمتی()
1390

میري نژاد و )
ش(

آرام
1398

اکبریان و سادات )
حسینیان(

1398
(

سجادي و 
همکاران(

1398
عسگري مالشیخ()

1393
(

داشتن راهبرد، اهداف و برنامه هاي مشخصمدیریتی
تسلط مدیران به مباحث مرتبط با پارکها

تعیین ضوابط شفاف و رسمی
اطالعات و خدمات بین شرکت هاي حاضرایجاد ارتباطات و شبکه تبادل 

ارتباطات موثر بین المللی
تاکید بر ارزیابی و بهبود مستمر

جلب مشارکت و ایجاد امکان رشد براي افراد
اعتقاد و بهره گیري حداکثري از فناوري

بودجه و مسائل مالی
بخش خصوصیاستفاده بیشتر از ظرفیت

مشخصات شرکت ها
مدیریت شرکت ها

ارتباط با صنعت
نزدیک بودن پارك به دانشگاه و مراکز تحقیقاتیمکانی

صاحب سهام بودن مراکز تحقیقاتی در پارك
مرتبط با فعالیت پارك در منطقه هاي تحقیق و توسعهفعالیتوجود 

نیروي کار ماهر و متخصص
مراکز و تأسیسات شهري و امکانات نزدیکی به

فرهنگ کارآفرینی در منطقه وجود 
توسعه پارکهاي با توجه به اولویتهاي آمایشی و ظرفیتهاي بومی

تامین زیرساختها و فضاي فیزیکی
گذاران منطقهسیاستحمایت مقامات سیاسی و حمایتی

حمایت از شرکتهاي مستقر (اداري، مالی)
هاي بازاریابی و تبلیغاتیحمایت

حمایتهاي علمی و مشاوره اي
فرهنگی 

و 
اجتماعی

پذیرش مالکیت فکري
امنیت سرمایه گذاري

فرهنگ مشوق تغییر و انعطاف پذیر
فرهنگ مشتري محوري
فرهنگ مشوق کار تیمی

منابع 
انسانی

منابع انسانی خالق و یادگیرنده
منابع انسانی متعد و وفادار

منابع انسانی متخصص و توانمند
جذب و نگهداشت نیروي انسانی متخصص

ساختار سازمانی پویا و منعطفساختار
سازماندهی  و تقسیم کار شفاف و مدون

کیفیت فضایی الزم براي پاسخگویی به نیازها
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يهـا پاركو هاشهركکلی علم و فناوري مبنی بر حمایت از تأسیس و توسعه يهااستیس5-2در راستاي عملیاتی نمودن بند 
هـاي علـم و فنـاوري    نامه نحوه تشکیل و فعالیت پاركو نیز با استفاده از آیینانیبندانشيهاشرکتمفاد قانون علم و فناوري،

يانـداز راهت امناي سازمان تات نسبت به تأسـیس و  أمصوب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت عتف و بر اساس مصوبات هی
هـاي  هـا و قابلیـت  به ظرفیتتوجهباهاي دقیق و کارشناسی و بررسیبر اساسپارك علم و فناوري کشاورزي اقدام شده است. 

ره) کرج در نظر گرفتـه شـده اسـت.    (ینیخمموجود، محل مورد نظر براي احداث پارك علم و فناوري مرکز آموزش عالی امام 
هاي کشور اما از لحاظ کشاورزي پیشـرفته و فنـاور   رغم مساحت کم نسبت به سایر استانالزم به ذکر است که استان البرز علی

کشور قرار دارد. این استان پتانسیل باالیی در تولید محصوالت کشاورزي داشته و از طرفـی میزبـان   يهااستاندر زمره بهترین 
دارا بـا  ره) نیـز  (ینـ یخممؤسسه ملی تحقیقاتی و آموزشی شاخص کشاورزي کشور است. مرکز آموزش عالی امـام  13بیش از 

فضاي آزمایشگاهی و کارگاهی قابـل  مترمربعهزار 15ساختمان و ابنیه، حدود هزار مترمربع23555هکتار اراضی، 122بودن
هـاي آموزشـی، تحقیقـاتی و تولیـدي بخـش کشـاورزي       واگذاري به واحدهاي فناور و همچنین سابقه بیش از نیم قرن فعالیت

بـه  یکینزدبه؛توانیمرك تعیین شده است. از جمله مزایاي دیگر موقعیت مکانی پارك ترین گزینه براي احداث این پامناسب
يبه فضـا یکینزدي، محصوالت کشاورزيبراتختیپایونیلیبه بازار مصرف چند میکینزد، نیتهران و قزویمواصالتيمحورها
، المللـی بـین يمهمانسـرا هـا، هشـگا یبـه شـبکه آزما  یدسترس، به تهران و کرجیکینزدنیعاستان البرز درشرفتهیپيکشاورز

یقـات یتحق-یو مؤسسات آموزشـ هادانشگاهنانیبه شبکه کارآفریدسترسهاي فنی، ارگاه، سالن جلسات، امکانات و کتئاتریآمف
، کشـور مسـتقر در اسـتان البـرز    يبخـش کشـاورز  یملـ قـات یاز مؤسسـات تحق یعیبه مجموعه وسیدسترس، مستقر در کرج

حمـل و نقـل   ستمیبه مترو و سیدسترسي و کشاورزیفرودگاه تخصصره) و (ینیخمامام ،امیپمهرآباد، به فرودگاه یدسترس
این اسـت  سؤالشناسایی و تحلیل وضعیت موجود منظوربهها و به این قابلیتبا توجهاشاره نمود. يشهربروندرون و يمسافر

و در باشـد یمـ به پارك علم و فناوري کشاورزي داراي چه نقاط قوت، ضعف، تهدیـد و فرصـت   شدنلیتبدکه این مرکز براي 
شود؟ین پارك علم و فناوري پیشنهاد مینهایت چه راهکارهایی براي احداث و توسعه ا

پژوهشروش
پرداخته نشده اسـت، از نظـر   آنبهنیاز اشیکه پکندیمتوجه يابه مسئلهرایاست؛ زیاکتشافت،یپژوهش حاضر از نظر ماه

روش آمیخته کیفی و کمی است. براي گـردآوري اطالعـات از روش کیفـی تحلیـل     روش اجرا از نوعثیو از حيهدف، کاربرد
هـا بـراي   ي تحلیل محتوا اسناد و مصـاحبه محتوا و همچنین پیمایش در کنار هم استفاده شده است. در قسمت کیفی از شیوه

ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعـه آمـاري مـورد    گرفته شده است. در قسمت کمی نیز از روش پیمایش وها بهرهتدوین گویه
بخـش  انیبندانشهاي مطالعه در این تحقیق را خبرگان و متخصصان حوزه نوآوري و کارآفرینی در کشاورزي و مدیران شرکت

ره) داشتند تشکیل داد. براي ایـن  (ینیخمخصوصی و متخصصان پارك علم و فناوري که شناخت کاملی از مجموعه مرکز امام 
و SWOTها نیـز از روش تحلیـل راهبـردي    آوري شد. در بخش تحلیل دادهجمعهاآنها از متخصص انتخاب و داده15منظور 

.شودیمشرح داده که در ادامهبهره گرفته شدTOWSماتریس 
)SWOTتحلیل سوات (

) و Opportunities(هـا فرصـت )، Weaknesses(نقـاط ضـعف  )، Strengths(نقـاط قـوت  مخفف کلمـات ، SWOT)(کلمه سوات 
مـوارد مربـوط بـه    شـود.  بنـدي مـی  طبقـه درونی و بیرونی به دو دسته عوامل . این تحلیل در مجموعاست) Threatsها (تهدید
(واحـد،  مربوط به عوامل داخلی سازمان،نقاط قوت و ضعفموارد مربوط به مربوط به عوامل خارجی بوده و ها تهدیدها و فرصت

).1385هاي مؤثر دست یافت (افتخاري و مهدوي، توان به راهبردها، میکه از ادغام سازنده آنهستندبخش) 
:مواجه هستیم)داخلی(و عوامل درونی )خارجی(دو دسته عوامل بیرونیابطور که ذکر شد همانSWOTدر تحلیل 

الف) عوامل بیرونی
آن سـازمان، واحـد یـا    ثیر دارند اما در اختیـار  أتآنهاي بر فعالیتکهبوده ، واحد یا بخش مورد نظر این عوامل خارج از سازمان

، واحـد یـا بخـش    تواند به یک سازمانهایی که میتهیه فهرستی محدود از فرصتبیرونی،. هدف از بررسی محیط بخش نیست
:باشدمینوععوامل بیرونی خود به دو لذا . باشد، میاجتناب شودهاآنی که باید از هایسود رسانده یا تهدیدمورد نظر
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موتور عنوانبهبه اهداف یاري نماید و در رسیدنسازمان، واحد یا بخش راآنچهقابلیت یا موقعیت یافرصت یک : هافرصت-
.استدهندهو شتابمحرکه

توسعه مطلوب مانعی بر سر راه عنوانبهکهاست براي سازمان، واحد یا بخش موقعیت نامطلوب قابلیت یا تهدید یک : هاتهدید-
دارد.قرار دارد و آن را از رسیدن به اهداف باز میآن

شود ممکن است براي تهدید قلمداد میعنوانبه، واحد یا بخش آنچه براي یک سازمانداشت که بایستی این نکته را در نظر 
؛ اینجاست که ضرورت تحلیل فرصت یا تهدید بودن یک عامل نسبی استلذا دیگر فرصت باشد و واحد یا بخشسازمان

SWOTشودنشان داده می.

عوامل درونیب)
هدف از است و قابلیت ترمیم و اصالح توسط مدیران داخلی را دارد.یا بخش مورد نظر، واحد اختیار سازمان، در این عوامل

برداري نماید و یا ها بهرهکه سازمان براي به دست آوردن سود باید از آنبررسی محیط درونی تهیه فهرستی از نقاط قوت است
. عوامل درونی نیز همانند عوامل بیرونی دو دنمایها اجتنابنقاط ضعفی که براي جلوگیري از ضرر یا کاهش سود باید از آن

:دباشمینوع
، واحد یا بخش بودهاتکاي سازماناطنقومزیتی رقابتی در مقابل رقبا است ، قابلیت و یک شایستگی،قوتنقاط قوت: نقاط -

شود.تر مینزدیککه با استفاده از آن به اهداف خود 
، واحد یا بخشسازمانتراثربخشاست که مانع عملکرد هاو قابلیتهادر توانایی،ودضعف یک محدودیت یا کمب: ضعفنقاط -

کند پس الزم است تا هاي سازمان بوده و در رسیدن سازمان به اهداف خلل ایجاد میکننده فعالیتمختل، ضعفنقاط شود. می
.رساندبسازمان این عوامل را در حد امکان به حداقل 

TOWSماتریس 

نیز نام SWOT، با نام ماتریسTOWSاز ماتریس در برخی از منابع(دهدرا نشان میTOWSچارچوب تحلیل ماتریس3جدول 
پیوند داده WO, SO, WT, STدر چارچوب کلیهاها و تهدیدفرصت،ضعف،نقاط قوت3جدول. مطابق )برده شده است

).1385شود (افتخاري و مهدوي، میتعریف و انتخاب ها بین آنهاشود و گزینه راهبردمی

TOWSسیماتر-3جدول 

)T(تهدیدها)O(هافرصتTOWSماتریس 

هايراهبرد)Sنقاط قوت (
SO

راهبردهاي
ST

راهبردهاي)Wنقاط ضعف (
WO

راهبردهاي
WT

شود:راهبرد پیشنهاد مینوع تحلیل چهار در این 
سـازمان  فـرض بـر آن اسـت کـه     ، پـیش در این حالت.هاستو افزایش فرصتکاهش نقاط ضعف ، WOهاي هدف از راهبرد-1

.هاي به دست آمده را ندارندهاي اساسی امکان استفاده از فرصتبه علت دارا بودن ضعف(واحد، بخش)

گیـري از  هکه بتواند بهربگیردمند است که همیشه در این موقعیت قرار عالقه(واحد، بخش)هر سازمان ، SOهاي راهبرددر -2
.ها را به حداکثر برساندها و فرصتتوانمندي

آنکـه بیشـترین عوامـل   ی (واحد، بخش) سازمانو است هانقاط ضعف و تهدید، رسیدن به حداقلWTهاي راهبردهدف از -3
خواهد بود.در وضعیت نابسامانی متمرکز باشد بخشدر این 

هـدف آن اسـت   و بنا شده است هاتهدیدمواجه شدن بادر (واحد، بخش)ن سازماتوانایی و قابلیت بر اساس STهايراهبرد-4
را کاهش دهد.هاتهدید،موجود را افزایش و در مقابلهايها و قابلیتتواناییکه 
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و بحثهاافتهی
تحلیل فضاي درونی پارك علم و فناوري کشاورزي
) 14/0که جمع ضرایب نهایی عوامل درونی بیشتر از صفر (نشان داد نتایج تحلیل فضاي درونی پارك علم و فناوري کشاورزي

هاي مرکز آموزش عالی امام خمینی در مسیر قوتعبارتی باشند. بهها حاکم میدهد در محیط درونی قوتاست. این نتیجه نشان می
).4جدول هاي آن بیشتر بوده است (تبدیل شدن به پارك علم و فناوري کشاورزي از ضعف

(IFE)ارزیابی نقاط قوت و ضعف ناشی از عوامل داخلی -4جدول 

نقاط قوت

ضریب اهمیت هاگویهنماد
)1تا 0نسبی (بین 

1شدت وجود

نمره نهایی)5الی 1(

S12شهرکالنموقعیت مکانی محل احداث پارك (قرارگیري در مجاورت دو
04/033/4188/0).و غیرههاي ترانزیتی، فرودگاه، مترو تهران و کرج، راه

S1304/080/3158/0وجود اراضی کشاورزي حاصلخیز، گسترده و مجهز در مرکز
S1104/093/3156/0وجود مرکز نوآوري باز و انتقال فناوري وستا در مرکز
S10 04/067/3150/0با مرکزیحضور گسترده بخش خصوصهمکاري و
S6 04/013/3131/0براي همکاري با بخش خصوصیوجود برخی بسترهاي قانونی مناسب
S9ی استان قاتیو تحقییاجرايهاسازمانریمرکز با سایشبکه گسترده ارتباط

04/040/3127/0کشوريهااستانالبرز و سایر 

S3 مؤسساتوجود منابع انسانی وسیع و نیروهاي متخصص و هیأت علمی در
04/033/3119/0جوارهمتحقیقاتی 

S8ها نوپا، در مرکز (شرکتيفعال در حوزه کشاورزيوجود انواع کسب و کارها
04/027/3119/0هاآننیبییافزاهم) و یو استارتاپانیبندانش

S1 هاي قابل استفاده از جمله بسیار وسیع و ظرفیتيهارساختیزوجود
03/047/3117/0واحدهاي فناورها براي جذب و توسعهها و کارگاهها، گلخانهآزمایشگاه

S4هاي پژوهشی قابل استفاده در سازمان وجود اندوخته وسیعی از نتایج یافته
04/020/3116/0تات

S5جهت زهیمناء و هیأت ممخاص، هیأت انیاز قوانتاتسازمانيبرخوردار
04/020/3115/0تسریع در مدیریت پارك

S2 03/007/3098/0به امکانات موجودبا توجهپارك ياندازراهوجود منابع براي
S7 ي در مرکز فناورانه کشاورزداتیتوليبرايضروريهايتوانمندوجود برخی

03/087/2091/0و امکان استفاده از آن

49/067/4468/1جمع ضرایب نقاط قوت

نقاط ضعف

W8 حقوقی سازمان در همکاري ضعف چارچوب قراردادهاي موجود در حوزه
- 138/0- 04/040/3با بخش خصوصی

W11         پیچیدگی فراینـدهاي قـانونی تبـدیل مرکـز بـه پـارك علـم و فنـاوري
- 127/0- 04/020/3کشاورزي

W9  رقیب انگاشتن بخش خصوصی و نگرش منفی برخی از کارشناسان و یـا
-126/0- 04/013/3مدیران نسبت به آن

W6 ناشی از تغییـرات زیـاد   مدتکوتاهيهايریگجهینتها و برنامهگرایش به ،
- 123/0- 04/027/3مدیریتی

W14      وجود برخی نیروي انسانی ناآگـاه از ظرفیـت تعامـل بخـش خصوصـی و
- 120/0- 04/027/3دولتی در سازمان

W4 118/0- 04/013/3سازمان تاتمؤسساتتحقیقات در مراکز و يسازيتجارضعف فرهنگ -
W1118/0- 04/007/3بروکراسی اداري و کند بودن روندهاي اداري -
W2105/0- 03/013/3محدودیت در منابع مالی و اعتباري مرکز -
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(IFE)ارزیابی ضعف ناشی از عوامل داخلی - 4ادامه جدول
نقاط ضعف

ضریب اهمیت هاگویهنماد
)1تا 0نسبی (بین 

١شدت وجود

)5الی 1(
نمره 
نهایی

W12102/0- 04/080/2ها در مرکزوجود قوانین دست و پاگیر براي استقرار شرکت -
W7یفنتیحماعدمهاي زیرساختی از جمله آب و برق ونقض در سیستم

- 095/0- 03/073/2هاآنو ضرورت بازسازي یساتیتأسو 

W10095/0- 03/080/2ها به مدیریت عالی مرکزمعطوف بودن اجراي برنامه -
W3و خالقیـت  باور جدي به رسمیت و بروکراسی و سختی پذیرش نوآوري

- 093/0- 04/060/2در سازمان تات

W13 ها و و مدیران مجموعه در خصوص نوآوريعدم آشنایی برخی کارکنان
- 091/0- 03/073/2هاي جدید بخش کشاورزيفناوري

W5 سازمان نسـبت بـه مزایـاي پـارك علـم و      کم آگاهی مدیران باالدستی
- 090/0- 04/053/2فناوري کشاورزي در فرایند توسعه کسب و کارهاي کشاورزي

- 54/1- 51/080/41جمع ضرایب نقاط ضعف
187/214/0ها (جمع عوامل درونی)نقاط قوت و ضعفجمع ضرایب

باشد.می- 5و ضریب ضعف جدي 5طوري که ضریب قوت جدي . بهباشدیم- 5الی - 1بین هاضعفبوده و براي 5الی 1ضریب شدت وجود براي نقاط قوت بین 1

تحلیل نقاط قوت پارك علم و فناوري کشاورزي
تحلیل نقاط قوت پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که نقاط؛

12S)فرودگـاه، متـرو و   ،یتـ یترانزهايکالن شهر تهران و کرج، راهدر مجاورت دويریمحل احداث پارك (قرارگیمکانتیموقع
)،غیره

13S)وگسترده و مجهز در مرکزز،یحاصلخيکشاورزیوجود اراض (
11S)وستا در مرکزيباز و انتقال فناوريوجود مرکز نوآور(

ره) در مسیر تبـدیل شـدن   (ینیخمترین نقاط قوت مرکز آموزش عالی امام قوي15/0و 16/0، 19/0به ترتیب با نمرات نهایی 
).1نمودار باشند (به پارك علم و فناوري می

نقاط قوت پارك علم و فناوري کشاورزي-1نمودار
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تحلیل نقاط ضعف پارك علم و فناوري کشاورزي
ضعف پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که نقاط؛تحلیل نقاط 

8W)ی)،با بخش خصوصيسازمان در همکاریموجود در حوزه حقوقيضعف چارچوب قراردادها
11W)ي) وکشاورزيمرکز به پارك علم و فناورلیتبدیقانونيندهایفرایدگیچیپ
9W)نسبت به آنرانیمدایاز کارشناسان و یبرخیو نگرش منفیانگاشتن بخش خصوصبیرق(

ره) در تبدیل شدن به (ینیخمترین نقاط ضعف مرکز آموزش عالی امام جدي12/0و 13/0، 14/0به ترتیب با نمرات نهایی 
).2باشند (نمودارپارك علم و فناوري می

نقاط ضعف پارك علم و فناوري کشاورزي-2نمودار

پارك علم و فناوري کشاورزيتحلیل فضاي بیرونی 
) -31/0نتایج تحلیل فضاي بیرونی پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که جمـع ضـرایب نهـایی عوامـل بیرونـی از صـفر (      

عبارتی تهدیدهاي پارك علم و فنـاوري کشـاورزي   باشند. بهدهد در محیط بیرونی تهدیدها حاکم میاست. این نتیجه نشان می
).5بیشتر بوده است (جدولهاي آناز فرصت

(EFE)ها ناشی از عوامل بیرونی ارزیابی فرصت-5جدول 
صت

فر
ها

ضریب اهمیت هاگویهنماد
)1تا 0نسبی (بین 

١احتمال وقوع

نمره نهایی)5الی 1(

O4 بـودن  هـاي بـالقوه در بخـش کشـاورزي و بکـر     وجود ظرفیـت
04/047/3125/0تولید و کاربرد فناورييهانهیزم

O5   وجود مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشاورزي اسـتانی و ملـی در
03/060/3122/0مجاورت مرکز

O3 گرایش مدیران سازمان تات به ایجاد و توسعه تعامالت با بخش
04/027/3118/0خصوصی (از طریق ایجاد پارك علم و فناوري کشاورزي)

O10  تهـران و کـرج و همچنـین    نزدیکی به بازارهاي بزرگ مصـرف
03/040/3118/0بازارهاي محلی

O11بـراي نمونـه قـوانین    وجود بعضی از قوانین حمایتی باالدستی)
04/020/3116/0)انیبندانشيهاشرکتحمایتی از 
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5ادامه جدول 
فرصت

ها
ضریب اهمیت نسبی هاگویهنماد

)1تا 0(بین 
١احتمال وقوع

نهایینمره )5الی 1(

O104/000/3110/0گرایش دولت به توسعه علم و فناوري خصوصاً در بخش کشاورزي
O904/000/3106/0یبالاستفاده دولتيهاتیظرفاستفاده از با یفعال کردن بخش خصوص
O2 در خصوصيگذارهیسرمابه مندعالقهبخش خصوصی گذارهیسرماوجود

04/080/2104/0هاي کشاورزيفناوري

O6 گذارهیسرماتعاونی و خصوصی) توانمند در زمینه جذب (یردولتیغوجود بخش
03/093/2097/0خارجی در استان البرز

O13 در بخش کشاورزي يگذارهیسرماسرمایه به نیتأمتوجه روزافزون نهادهاي
03/087/2095/0(صندوق نوآوري و شکوفایی، صندوق توسعه بخش کشاورزي و غیره)

O803/093/2092/0نقش برجسته استان البرز در تولید و توسعه دانش و فناوري کشاورزي
O12دانش نوین در کشاورزي از جمله رباتیک، سنسورها، اینترنت اشیاء و يهاحوزه

03/067/2087/0غیره

O7 03/067/2083/0انیبندانشبراي محصوالت جوارهمبازارهاي صادراتی کشورهاي
O1503/007/2056/0وجود پارك استانی و ظرفیت باالي همکاري با آن در بخش کشاورزي
O14 استفاده از دانش و تجربیات نخبگان ایرانی خارج از کشور در زمینه توسعه

03/087/1054/0هاي کشاورزيفناوري

50/073/4347/1هاجمع ضرایب فرصت

تهدیدها

T10 154/0- 04/000/4در بخش کشاورزي، فضاهاي سرپوشیده)نیزم(گران بودن منابع -
T11150/0- 04/020/4)هادولتی (تغییر تیریمدراتییتغلیبه دلي اقتصادي هااستیسمستمرراتییتغ -
T3148/0- 04/093/3عدم وجود برنامه بلندمدت براي ارتقاي فناوري کشاورزي در کشور -
T7(تورم، گرانی و غیره) 137/0- 04/067/3بحران اقتصادي در کشور -

T12 به دلیل نوع تعامالت (کشاورزي محصوالتپایدار فروش و صادرات عدم امکان
- 132/0- 04/053/3سیاسی کشور با سایر کشورها)

T6 براي رقابت در بازارهاي یالمللنیبفقدان فناوري مناسب و مطابق با استانداردهاي
- 131/0- 04/067/3جهانی در بخش کشاورزي

T4و پیچیده بودن فرایند اخذ مجوزها براي کسب و کارهاي نوپا، کارآفرین و برزمان
- 129/0- 04/053/3انیبندانش

T14123/0- 04/047/3ضعف رویکرد توسعه فناوري در قوانین باالدستی بخش کشاورزي -
T5هاي توسعه فناوري در بخش نارسایی سازوکارهاي حقوقی پشتیبان فعالیت

- 122/0- 04/040/3کشاورزي

T9121/0- 03/060/3سیستم حقوقی ناپایدار و عدم رعایت حقوق مالکیت فکري در کشور -
T2 حمایتی (زیربناهاي مکمل) جهت هدایت و تکمیل زنجیره يهاستمیسکمبود

- 118/0- 03/053/3تولید در بخش کشاورزي

T8توسعه کشاورزي (خشکسالی، فرسایش و محدودکنندهیطیمحستیزيهابحران
- 115/0- 04/027/3غیره)

T13112/0-03/027/3ی کشاورزي در کشوراز اطالعات و دانش علميمعنوتیحماضعف-
T1 104/0-03/033/3هاي اقتصاديکشاورزي نسبت به سایر بخشيهاتیفعالریسک باالي-

- 79/1- 50/040/50جمع ضرایب تهدیدها
- 31/0-167/6نقاط فرصت و تهدیدها (جمع عوامل بیرونی)جمع ضرایب

باشد.می- 5و ضریب تهدید جدي 5ضریب فرصت جدي کهيطوربه. باشدیم- 5الی - 1بوده و براي تهدیدها بین 5الی 1بین هافرصتضریب احتمال وقوع براي1

تحلیل نقاط فرصت پارك علم و فناوري کشاورزي
روي پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که نقاط؛هاي پیشتحلیل فرصت
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4O)ي)،و کاربرد فناوردیتوليهانهیزمبودن و بکريبالقوه در بخش کشاورزهايتیوجود ظرف
5O)در مجاورت مرکزیو ملیاستانيکشاورزیقاتیو تحقیوجود مراکز آموزش،(
3O)يکشاورزيپارك علم و فناورجادیاقی(از طریو توسعه تعامالت با بخش خصوصجادیسازمان تات به ارانیمدشیگرا(

).3باشند (نمودارروي پارك علم و فناوري کشاورزي میهاي پیشترین فرصتقوي12/0و 12/0، 13/0با نمرات نهایی به ترتیب 

روي پارك علم و فناوري کشاورزيهاي پیشفرصت-3نمودار

روي پارك علم و فناوري کشاورزيهاي پیشتحلیل تهدید
نشان داد که نقاط؛کشاورزيپارك علم و فناوري روي تحلیل تهدیدهاي پیش

10T)ي) در بخش کشاورزدهیسرپوشيفضاهان،یگران بودن منابع (زم(،
11T)و)هادولتریی(تغیتیریمدراتییتغلیبه دلياقتصاديهااستیسمستمر راتییتغ
3T)در کشوريکشاورزيفناوريارتقايعدم وجود برنامه بلندمدت براا(

پـارك علـم و فنـاوري کشـاورزي     نظـام روي تـرین تهدیـدهاي پـیش   جـدي 148/0و 150/0، 154/0به ترتیب با نمرات نهایی 
).4باشند (نمودار می

روي پارك علم و فناوري کشاورزيتهدیدهاي پیش- 4نمودار
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کشاورزي (مقایسه فضاي درونی ره) به پارك علم و فناوري(ینیخمتحلیل فضاي کلی تبدیل شدن مرکز آموزش عالی امام 
و بیرونی و مقایسه فضاي مثبت و منفی)

، مقایسه فضاي درونی و بیرونی پارك علم و فناوري کشاورزي نشان داد که فضاي محیط 5و نمودار 5و 4با توجه به جداول 
عبارتی در محیط درونی، شد. بهبا) به ترتیب مثبت و منفی می-31/0) و (14/0درونی و بیرونی، به ترتیب با ضریب نهایی (

نقاط قوت و در محیط بیرونی تهدیدها غالب هستند. همچنین، اهمیت نسبی عوامل بیرونی نسبت به عوامل درونی بیشتر 
) است؛ این بدان مفهوم است که چالش 40/0) بیش از فضاي درونی (60/0به فضاي بیرونی (عبارتی مسائل مبتالاست. به

) نسبت به ضرایب 29/0باشد. وجود چالش در فضاي بیرونی نیز با بیشتر بودن ضرایب تهدیدها (ونی میبیشتر در فضاي بیر
) نسبت به 52/0(زیآممخاطرهدهد که فضاي گردد. مقایسه فضاي مثبت و منفی نیز نشان می) مشخص می22/0ها (فرصت

).6باشد (جدول) غالب می48/0فضاي مفید (

ها و تهدیدهاي پارك علم و فناوريهاي نقاط قوت، ضعف، فرصتمقایسه اولویت-5نمودار 
تحلیل فضاي راهبردي

دهد ایجاد پارك علم و فناوري کشاورزي در محدوده راهبردهاي تنوع، رقابتی قرار دارد. این نشان می6طور که نمودار همان
هدف آن است که و بنا شده است هاتهدیدمواجه شدن بادر (واحد، بخش)سازمان توانایی و قابلیت بر اساس محدوده 

به عبارتی براي ایجاد و توسعه پارك علم و را کاهش دهد.هاتهدید،موجود را افزایش و در مقابلهايها و قابلیتتوانایی
پیدا کرده و با اتخاذ موجود افزایشيهايتوانمنده) نیاز است تا ر(ینیخمفناوري کشاورزي در مرکز آموزش عالی امام 

.خارجی به حداقل برسدتهدیدات با سازوکارهایی 

S
26/0 W

23/0

O
22/0

T
29/0
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مقایسه فضاي درونی و بیرونی و فضاي مثبت و منفی پارك علم و فناوري کشاورزي-6جدول
ضریب نرمال کلیضریب نهاییگویهردیف

68/126/0مجموع ضرایب نقاط قوت1
23/0- 54/1مجموع ضرایب نقاط ضعف2
48/122/0هامجموع ضرایب فرصت3
29/0- 79/1مجموع ضرایب تهدیدها4
14/040/0ها)مجموع ضرایب فضاي درونی (نقاط قوت و ضعف5
60/0- 31/0ها و تهدیدها)مجموع ضرایب فضاي بیرونی (فرصت6
16/348/0ها)فرصتمجموع ضرایب فضاي مفید (نقاط قوت و 7
52/0- 33/3آمیز (نقاط ضعف و تهدیدها)مجموع ضرایب فضاي مخاطره8

محدوده فضاي راهبردي پارك علم و فناوري کشاورزي- 6نمودار

و پیشنهادهايریگجهینت
دولت براي کاهش وابستگی به شوند. تالش دولتی اداره میصورتبههاي علم و فناوري کشور حاضر تقریباً تمامی پاركدر حال

دولت بر عهدهو حمایت اولیه مراکز رشد ياندازراهکند که گرچه هاي علم و فناوري دولتی گوشزد میاعتبارات دولتی به پارك
سایر منابع مالی ینیبشیپخصوصی است باید براي يهاشرکتیفیو کرشد کمی ازینشیپبوده، اما براي بقا و رشد خود که 

ها اي و عملکرد پاركرسد تناسبی بین اعتبارات بودجهکه به نظر نمیاستیحالبدون اتکا به دولت کوشش کند. این در 
بر مشارکت بخش خصوصی توجهعلم و فناوري و يهاپاركوجود داشته باشد. از طرف دیگر، حمایت از توسعه مراکز رشد و 

در این تحقیق نیز یکی از راهبردهاي اساسی احداث نقشه جامع علمی کشور تأکید شده است. ژهیوبههاي کشور در سیاست
هاي بخش خصوصی است. بررسی وضعیت گیري حداکثري از توان، ظرفیت و سرمایهپارك علم و فناوري کشاورزي بهره

ها جذب اعتبارات دولتی است. این امر در مدیریت این پاركمسئلهنیترمهمکه دهدیمهاي علم و فناوري کشور نشان پارك
هاي علم و فناوري را ندارد. از در شرایطی است که وضعیت اقتصادي کشور توانایی تزریق منابع مالی و اعتباري باال به پارك

کشور بنیانترین نهادهاي توسعه فناوري و اقتصاد دانشیکی از مرجععنوانبههاي علم و فناوري طرفی مدیریت دولتی پارك

-5

0

5
-5 0 5

راهبرديفضاي

)تنوع، رقابتی( ST

S+W= 0/14
O+T= -0/31
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ها عظیم نهفته در سیستم مدیریت دولتی در شرایطی ها و بروکراسیعمل کند. محدودیتمؤثرکه باید چنانآننتوانسته است 
. این در شرایطی دهدینمها را این پاركمؤثرافزایش است اجازه مدیریت در حالاي کنندهکه علم و فناوري با سرعت خیره

ا تکیه بر نیروي انسانی متخصص خود از یک طرف و با تزریق سرمایه در شرایط بحران تواند باست که بخش خصوصی می
بنابراین نیاز به نهایی شدن و ابالغ ؛ دار حرکت فناورانه پارك علم و فناوري کشاورزي گرددیهاقتصادي از طرف دیگر طال

شود.میو یا حداقل با مدیریت بخش خصوصی احساسهاي علم و فناوري خصوصیپاركنامهنییآ
بـه  تیـ بـا عنا هاي فیزیکی و انسانی غنی خود و ظرفیتواسطهبهره) (ینیخماین تحقیق نشان داد که مرکز آموزش عالی امام 

م و فنـاوري  نقـش یـک پـارك علـ    یخوببهتواند هاي الزم براي فعالیت پارك علم و فناوري میآماده بودن بسیاري از زیرساخت
تـات) نیـز نیـاز مبرمـی بـه     (یباالدسـت تخصصی را ایفا کند. احداث پارك علم و فناوري کشـاورزي در شـرایطی کـه سـازمان     

تحقیقات رسوب شده در این سـازمان  يسازيتجاررشد و گسترش سازنهیزمتواندیمها پژوهشی خود دارد سازي یافتهتجاري
باشد.

ایـن  .آمایش و ظرفیـت بـومی توسـعه پیـدا کننـد     بر اساسها باید پاركفناوري معتقدند که احداثنظران پارك علم و صاحب
تـوان نقـش تهدیـدات بیرونـی در     ره) می(ینیخممرکز آموزش عالی امام بر نقاط قوت موجود در هیبا تکتحقیق نشان داد که 

رشد و توسعه پارك را کمرنگ نمود و زمینه ایجاد یک پارك تخصصی کارا و اثربخش را ایجـاد نمـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه       
انیـ بندانـش هـاي  گیـري و رشـد شـرکت   یکی از ابزارهاي مهم براي تسهیل شـکل عنوانبهتوان هاي علم و فناوري را میپارك

اسـت کـه   یدر حالاین .آید، یک الزام به شمار میانیبندانشدر مسیر حرکت به سمت اقتصاد هاآنرو توسعه دانست و از این
درصـد) و میـزان   10هاي اقتصادي کمتر بـوده (کمتـر از   بخش کشاورزي به نسبت سایر بخشانیبندانشهاي از تعداد شرکت

درصد) در شرایط مناسبی قرار نـدارد. از طرفـی مجموعـه وزارت جهـاد     6علم و فناوري استان (يهادر پاركنیز هاآناستقرار 
است. وجود پارك علم و فناوري منجر به رشـد و  انیبندانشهاي هاي حقوقی پشتیبان این شرکتکشاورزي فاقد قوانین و رویه

و واحدهاي فناور بخش کشاورزي گـردد. البتـه ایـن امـر در صـورتی اسـت کـه در سـاختاري و         انیبندانشهاي توسعه شرکت
هاي علم و فناوري موجود باشد. یکـی از دالیـل ایـن    ها و نقاط ضعف سایر پاركمدیریت پارك کشاورزي با پرهیز از محدودیت

اقتصـادي نیازمنـد فضـاي فیزیکـی (زمـین،      هاي هاي بخش کشاورزي است که نسبت به سایر بخشامر ماهیت متفاوت فعالیت
.باشدیم) بیشتري غیرهگلخانه، کارگاه و 

وزارت، بخـش  يهـا تیـ ظرفاز که در احـداث پـارك علـم و فنـاوري کشـاورزي     شودیمبه تحلیل مدل سوات پیشنهاد با توجه
بـه  بـا توجـه  ي بهره گرفته شود. اقتصاديابخشهریو ساهادانشگاه، هاپارك)، يکشاورزیبزرگ و صنعتيهاشرکت(یخصوص

که جذب و خوشه سـازي واحـدهاي فنـاور   شودیمماهیت بین بخشی بسیاري از کسب و کارهاي مرتبط با کشاورزي پیشنهاد 
واحدهاي فناور کشاورزي باشد بلکه سایر واحدهاي فناور خدماتی و صنعتی مـرتبط بـا   دهندهپوششتنهانهدر پارك کشاورزي 

توان مدیریتی بخش خصوصی بهـره گرفتـه شـود. همچنـین     ازکه در مدیریت پارك شودیمرا شامل شود. پیشنهاد کشاورزي
نوآوري و کارآفرینی کشاورزي در دستور کار پارك قرار گیرد.بومستیزمیان ذینفعان يسازشبکهتسهیم دانش و 
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Abstract
Science and technology parks are of the most important tools to achieve a knowledge-based economy, and its
main purpose is to help innovative entrepreneurs to establish companies and businesses. So that they can
succeed and compete in national and international free markets with minimum risk. Agriculture is one of the
important economic sectors of the country that needs technology development to overcome the existing
challenges. Due to the small number of companies and agricultural knowledge-based enterprises, it is imperative
to help the growth and development of these units by creating a supportive structure. Agricultural science and
technology park can pave the way for this purpose by taking the advantage of the existing capacities. The
purpose of this research was to strategic analysis of establishing specialized agricultural science and technology
parks. For this purpose, using the points of view of experts, internal strengths and weaknesses and external
opportunities and threats to create these parks were identified and some potential development strategies were
introduced. Comparison of internal and external space of agricultural science and technology parks showed that
with coefficients 0.14 and -0.31, internal and external spaces are positive and negative, respectively. In other
words, strengths prevail in the internal environment and threats in the external environment. The results of
prioritizing strategies based on the weight of the constituents of each strategy also illustrated that with a weight
of 0.0754, competitive or diversity strategies (ST) ranked in first priority. In other words, it is necessary to
provide space for the implementation of competitive or diversity strategies (ST) for the construction of an
agricultural science and technology park.
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