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Abstract

The purpose of this quantitative research is
investigation of barriers to agricultural technology
development in the agriculture science and
technology Park of Tehran University. The
population of the study was 170 experts of
companies that were members of the industrial
park. Sample size was measured with Cochrans
formula to estimated 60 experts. The main
instrument for data collection was questionnaire,
for validity we used with the panel of expert and
for reliability we used with Cronbachs coefficient
(0.92). The results showed that the main barriers
in agricultural technology development is
weakness of intellectual property laws, lack of
necessary infrastructure to technology
development, lack of awareness about the laws
relating to intellectual property, lack of awareness
about of parks with high quality services in other
countries, lack of attention to technology transfer
in agriculture, and rural policies in the country.
The categorize the barriers using factor analysis;
seven factor explained 76.76 % of the barriers to
development of agricultural technologies. These
factors are structural factors (12.28 %), finance
and policy factor (11.99%), high risk (11.69 %),
intellectual property (11.29%), humanities (11.01
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%), cognitive factors (10.57%) and attitudinal
factor (7.92 %).
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2، خلیل کالنتري2، حسین شعبانعلی فمی*1هانیه داودي

کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه تهران-1
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دهیچک
.فناوري پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران استهاي کشاورزي در پارك علم و هاي توسعه فناوريبررسی موانع و بازدارنده،اصلی این مقالههدف 

170جامعه آماري تحقیق شامل کارشناسان . هاي کاربردي استگیري و هدف، از نوع پژوهشکمی است و از لحاظ جهت،پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم
ابزار . ها انتخاب شدندگیري تصادفی نمونهرآورد و با استفاده از روش نمونهنفر به عنوان حجم نمونه ب60شرکت مستقر بود که  با استفاده از فرمول کوکران 

نتایج بدست آمده نشان داد که . احراز گردید92/0اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفاي کرونباخ 
هاي الزم به منظور توسعه فناوري، عدم کشور، فقدان زیرساختدرفکريمالکیتازصیانتقوانیندرضعفهاي کشاورزي مهمترین موانع در توسعه فناوري

رسانی باال در کشورهاي دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوري در هاي با کیفیت خدمات، عدم شناخت از پاركبا قوانین مربوط به مالکیت فکريآشنایی
درصد از موانع 76/76در کل بندي این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در دسته.باشدهاي کالن کشور میسیاستبخش کشاورزي و روستایی در 

، عوامل سیاستی و تامین مالی)درصد28/12(ها شامل عوامل ساختارياین بازدارنده. نمایدتبیین میهاي کشاورزي در پارك راتوسعه فناوريهايهو بازدارند
و عوامل ) درصد57/10(، عوامل شناختی )درصد01/11(، عوامل انسانی )درصد29/11(، بسترهاي مالکیت فکري )درصد69/11(، ریسک باال )درصد99/11(

.هستند) درصد92/7(نگرشی

نوآورينظام ملی، هاي کشاورزي، پارك علم و فناوريتوسعه فناوري، فناوري:هاکلیدواژه

'مقدمهـ 1

در قرن بیستم منجر به فناورانههاي علمی و ابداعات پیشرفت
اي در تولیدات محصوالت کسب دستاوردهاي قابل مالحظه

وري کشاورزي این رشد باالي بهره. کشاورزي شده است
که درآمدهایشان را امکان را براي کشورها فراهم ساخته

افزایش دهند، در بازارهاي جهانی مشارکت نمایند، معضل 
ت زندگی شهروندان و در نهایت کیفیادهگرسنگی را کاهش د

توانند بواسطه علم و فناوري می. ]1[خود را بهبود بخشند
هاي حمایتی، قوانین مناسب و تدوین و اعمال سیاست

وري کشاورزي را افزایش هاي نهادي کارآمد، بهرهچارچوب

HaniehDavodi@yahoo.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*

. ]2[داده و سبب تحریک رشد اقتصادي در هر کشوري شود
پویا فناورانهق تغییرات بنابراین توسعه اقتصادي پایدار از طری

شوند، هاي نوآوري کارا و موثر حمایت میکه بوسیله سیستم
. ]3[آیدبدست می

ها یند رشد و توسعه فناوري، حاصل تعامل بین محرکهآفر
ولید فناوري، ت. ]4[ها و نهادها است، توانمندي)هاانگیزش(

در هاي تحقیقی ریزي، مدیریت و اجراي فعالیتشامل برنامه
راستاي توسعه، سنجش، سازگارکردن و آزمایش کردن 

هاي پیشرفته کشاورزي براي کشاورزان و دیگر فناوري
آزمون صحرایی ،مراحل تحقیق و کشفکه برداران استبهره
کمک در و هاي جدید به کشاورزانارایه یافته،هایافته

. ]5[شودشامل میراهاي جدیدبکارگیري فناوري و یافته
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نظام فناوري کشاورزيتواند در قالب یک فرآیند میاین
ها و موسساتی ها، سازمانامل همه افراد، گروهتحقق یابد که ش

هاي جدید و است که مشغول تولید، توسعه و اشاعه فناوري
. ]6[فناوري موجود است

هاي از هر نوع در بخشفناوريتوسعه کهواضح است
امري تصادفی و کشاورزي، مختلف از جمله بخش

نگر هم آیندهخودي نیست، بلکه نیازمند دیدگاه جامع وخودبه
ریزي و سیاستگذاري و هم در در عرصه تحقیقاتی، برنامه

توان به ایجاد براي تحقق این امر یا می. باشداجرایی میعرصه
مستقلی در موازات سایر نهادهاي نهاد و موسسات ویژه

د، و کراقدام فناوريلید تا اشاعهیعنی از توفناوريمرتبط با 
هايیا اینکه در داخل موسسات و نهادهاي ذیربط بخش

.]7[اي را براي این موضعات اختصاص دادویژه
تحقیق، پژوهش، موسساتی با هدف ،هاي علم و فناوريپارك

هاي پژوهشی و اي از فعالیتنوآوري و با تمرکز بر مجموعه
ایجاد رابطه تنگاتنگ و هم پیوسته، ضمنتحقیقاتی به

ها و خالقیت و کردن نوآوريهمکاري متقابل سعی در تجاري
هاي جدید و تسریع در انتقال اطالعات است، ایجاد فناوري

که بررسی تجربیات آن در کشورهاي مختلف نشان دهنده 
. ]8[موفقیت آنها در توسعه فناوري است

افزایش ثروت علم و فناوري سازمانی است که با هدف پارك
تاشود اي مدیریت میحرفهدر جامعه توسط متخصصان

تحقیق و ها، موسساتدانش و فناوري را میان دانشگاه
. ]9[ندازدبیجریانهاي خصوصی و بازار به توسعه، شرکت

هاي فناوري از طریق مراکز رشد، سازمانهاي علم وپارك
.کندیل میزایشی را تسهیندهايآنوآور را تقویت کرده و فر

آن واحدهاي محیطی است که در،پارك علم و فناوريپس
ها و صنایع، مجتمع تحقیقاتی مستقل و یا وابسته به سازمان

گیرند تا به خالقیت و زیر پوشش و حمایت قرار میشده و
هاي ها، سازمانارتباط بین دانشگاهتعمیق.نوآوري بپردازند

گیري دولتی در تصمیمتحقیقاتی، واحدهاي تولیدي و مراکز
دیگر اهداف ایجاد جهت توسعه فناوري و علوم کاربردي از

.]10[هاي علم و فناوري استتوسعه پاركو

دهد هاي علم و فناوري در کشور نشان میبررسی سابقه پارك
که این موسسات در ابتداي فعالیت خود هستند و از نظر 

. ]11[اندساختاري و نهادي به بلوغ کامل نرسیده
کشور چهنوآورينظام ملیفراوانهايضعفدیگرسوياز
این نظام،هايفعالیتوکارکردهالحاظازو چهااجزبعداز

یکفراتر ازهاپاركعملکردحوزهگسترشموجب
سایربهراهاعملکرد پاركدامنهوشدهنوآوريزیرساخت

اطالعات،انتشار،فناوريو انتشارانتقالبامرتبطاجزاي
پیشرانان ساختاري،عناصرونوآوري،فرهنگ کارآفرینیارتقاي

. ]12[استدادهگسترشغیرهومالیاعتباراتنوآوري،
هاي هدف از انجام این تحقیق بررسی موانع و بازدارنده

هاي علم و فناوري هاي کشاورزي در پاركتوسعه فناوري
رشد مراکزوهاپاركریزانبرنامهومدیراناست، تا 

توسعه فناوري در پاركوضعیتازمناسبیدیدکشاورزي با
جبرانبرايآنرا بشناسند، سپسگمشدههايحلقهوهاضعف

. بپردازندریزيموفقیت برنامهبرايوهاضعفاین
بوروکراسی و عدم انعطاف دهد که نتایج تحقیقات نشان می

ارتباطات و فقدان ضعف سیستم مدیریت دانشگاه، و
گذاران، فعاالن صنعت و هاي ارتباطی میان سرمایهشبکه

سازي دانش در دانشگاهیان، به منزله مهمترین موانع تجاري
و عواملی چون فرهنگ انددانشگاه تهران شناسایی شده

متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان، قوانین ضعیف حفاظت 
سته بودن دانشگاه به هاي فکري در سطح ملی، واباز دارایی

ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازها و هاي دولتی،بودجه
کار و عدم احساس نیاز و فقدان وهاي بخش کسباولویت

هاي بعدي سازي دانش در ردهانگیزه در دانشگاه براي تجاري
.]13[جاي دارند
عدم ،توسعه فناوريفعلیهايراهبردهاي اصلیاز ضعف

هاي انسانی و ارتباطی و ضعیف به توجه کافی به سرمایه
وجود دانش بنیان است، و سرمایه ساختاري در موسسات 

هاي هاي سازمانی اعم از سرمایهنگرشی جامع بر سرمایه
سرمایه فکري، (نامشهودهايمشهود یا فیزیکی و سرمایه

تري در جهت تعیین چهارچوب مناسب) سرمایه اجتماعی
.]14[سازدمیبرد اکتساب فناوري را مهیا راه



1390زمستان، 2، شماره چهارم، سال ، فصلنامه سیاست علم و فناوريحسین شعبانعلی فمی، خلیل کالنتريهانیه داودي، 

3

ها در توسعه اقتصادي در از آنجا که ظرفیت مثبت پارك
صورت وجود داشتن بازار مناسب براي پارك قابل بالفعل 

هاي محلی ها به محیط و مزیتشدن است، توجه پارك
وجود داشتن زیرساخت مناسب علمی و . ]15[ضروري است

پارك در جذب مشتریان پارك فناوري در منطقه میزبان
هاي موسسات مستقر در اولین گروه. ترین نقش را داردمهم

در واقع، از . پارك نقش مهمی در ایجاد هویت پارك دارند
هاي ترین جاذبهافزایی یکی از مهمآنجا که داشتن ظرفیت هم

هاي فناور در هاست، مشتریان زمینه جذب سایر شرکتپارك
.]16[کنندپارك را فراهم می
درحال توسعه درشود که براي کشورهايمعموالً عنوان می

مثمرثمرآنانتقال فناوري و در بلندمدت توسعۀ ،مدتکوتاه
گوناگونی از جمله عوامل اقتصادي، عوامل. خواهد بود

این کشورها میزان موفقیتاجتماعی، سیاسی و فرهنگی در
بنابراین . ]17[باشنددر زمینه انتقال و توسعه فناوري مؤثر می

هاي علم که موانع توسعه فناوري در پاركاظهار نمودتوانمی
و فناوري را در چند بخش موانع انسانی، ساختاري، 

.بوروکراسی و بازار مناسب فناوري عنوان شده است

هامواد و روش-2
پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم، کمی و با توجه به گستردگی 

این . از راهبرد پیمایشی استفاده کرده استمحدوده تحقیق 
هاي گیري و هدف، از نوع پژوهشپژوهش از لحاظ جهت

از لحاظ زمانی نیز با عنایت به اینکه در یک . کاربردي است
مقطع زمانی خاص و معین انجام شده است، از نوع 

جامعه آماري تحقیق شامل . باشدمقطعی میهاي تکپژوهش
مستقر در پارك علم و فناوري شرکت 170کارشناسان 

شرکت به صورت 20دانشگاه تهران بود، که از این میزان 
شرکت به صورت غیرمستقیم در زمینه کشاورزي 50مستقیم و

ها و موانع توسعه فناوري کشاورزي در دو چالش. فعال بودند
هاي کشاورزي قابل بخش موانع عام و موانع خاص فناوري

هاي علم و فناوري ام در همه پاركموانع ع. بندي استدسته
مشترك است، که بر روند توسعه فناوري در کشور تاثیر 

نفر به عنوان حجم 60با استفاده از فرمول کوکران . گذاردمی

گیري تصادفی نمونه برآورد شد، و با استفاده از روش نمونه
. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود. ها انتخاب شدندنمونه

یق در ابتدا به صورت دلفی و مصاحبه با مدیران سواالت تحق
ها در پنج بخش موانع انسانی، ساختاري، منابع مالی، پارك

بندي هاي کشاورزي دستههاي فناوريها و ویژگیسیاست
روایی ابزار تحقیق بوسیله پانل متخصصان در ابعاد . گردید

ین به اروایی. اي احراز گردیدروایی ظاهري، محتوایی و سازه
گیري تا چه حد خصیصه دهد که ابزار اندازهسؤال پاسخ می
ضریب همبستگی ابزار تحقیقپایایی. سنجدمورد نظر را می
گیري مکرر در شرایط یکسان با آزمون به بین نتایج اندازه

پایایی ابزار تحقیق نیز بوسیله ضریب .باشدخصوص می
آلفاي کرونباخ احراز گردید، که مقدار ضریب نشان دهنده 

در پژوهش حاضر ). 92/0(پایایی مناسب ابزار تحقیق است
ها از یک مقیاس لیکرت با به منظور بررسی موانع و بازدارنده

.ده استشها استفاده هاي مرتبط با تشکلگویه در زمینه22

هاي تحقیقافتهی-3
هاي فردي پاسخگویانبررسی ویژگی1- 3

اي هاي فردي و حرفهبررسی نتایج بدست آمده از ویژگی
78/31دهد که میانگین سن کارشناسان کارشناسان نشان می

درصد از کارشناسان داراي کارشناسی 3/48وسال است، 
دهد بررسی پست سازمانی پاسخگویان نشان می. ارشد هستند

درصد آنها پست کارشناسی داشته و مابقی داراي 7/71که
بررسی میزان سابقه در پست . بودندپست سازمانی مدیر عامل

06/4دهد که بطور میانگین کارشناسان حدود نیز نشان می
45رشته تحصیلی . دارندسال سابقه کار در پست فعلی 

زراعت، باغبانی، تولیدات (کشاورزيدرصد از پاسخگویان
گیاهی، دامپروري، ترویج و آموزش کشاورزي، آبیاري و 

کارشناسان در رشته صنایع و مابقی ددرص15بوده و ) اقتصاد
درصد از کارشناسان اعالم 3/58. هاي گوناگون بودنداز رشته

درصد میزان تناسب 3/47و دارنداند که پست مدیریتی کرده
دانند و د میرشته تحصیلی با نوع وظایف محوله را درحد زیا

بیانگر ضریب تخصص باالي کارشناسان این موضوع، 
.کننده در پیمایش استشرکت
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هاي علم و فناوري کشاورزيمیزان شناخت از پارك2- 3
،هاي علم و فناوريبررسی میزان آشنایی کارشناسان با پارك

نشان داد که کارشناسان در اغلب موارد آشنایی متوسط به 
اي علم و فناوري دارند، که بیشترین آشنایی هباالیی با پارك

هاي علم و هاي کارآفرین فعال در پاركمربوط به شرکت
فناوري، مفهوم توسعه فناوري و راهکارهاي حمایت از 

باشد و کمترین میزان هاي علم و فناوري کشور میپارك
هاي علم و فناوري، شناخت کارشناسان نسبت به انواع پارك

یکدیگر و کاربردهاي متفاوتشان و ابعاد نظري تفاوت آنها با 
، بنابراین کارشناسان صالحیت هاي علم و فناوري استپارك

نتایج بدست .الزم را براي پاسخگوي به سواالت دارا بودند
.مده استآ1آمده در جدول

هاي توسعه فناوري کشاورزيموانع و بازدارنده3- 3
هاي علم آفرینی پاركهاي نقشهدر بررسی موانع و بازدارند
نتایج نشان داد که ،هاي کشاورزيو فناوري در توسعه فناوري

مالکیتازصیانتقوانیندرمهمترین مانع شامل ضعف
هاي الزم به منظور توسعه کشور، فقدان زیرساختدرفکري

، عدم با قوانین مربوط به مالکیت فکريفناوري، عدم آشنایی
رسانی باال در کیفیت خدماتهاي با شناخت از پارك

کشورهاي دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوري در بخش 
. باشدهاي کالن کشور میکشاورزي و روستایی در سیاست

البته کارشناسان میزان اهمیت هرکدام از این موانع را در زیاد 

تر نیز شامل موانع داراي اولویت پایین. دانندو خیلی زیاد می
مراکز پژوهشی یا اینایجاددرهادستگاهبینسالمنارقابت

هاي تحقیقاتی، سرعت پایین خطوط اینترنتی و اجراي طرح
ورزیدگیهاي ارتباطی اطالعاتی و عدمضعف زیرساخت

وکار مدیریت کسبوایجاددردانشگاهیآموختگاندانش
.آمده است2در جدولحاصلهسایر نتایج . قرار گرفته است

هاي توسعه فناوري کشاورزيموانع و بازدارنده4- 3
78/0برابر KMOدهد که ضریب نشان میآمدهنتایج بدست

ها براي دادهگردید، بنابراین دار بوده و آزمون بارتلت نیز معنی
ها از براي استخراج عامل. ارزیابی شدتحلیل عاملی مناسب 

از معیار ها چرخش واریماکس و به منظور تعیین تعداد عامل
دهد که نتایج بدست آمده نشان می. دشمقدار ویژه استفاده 
درصد از موانع و بازدارندهاي نقش 76/76هفت عامل در کل 

. نمایدهاي علم و فناوري را تبیین میآفرینی پارك
درصد از 28/12حدود 56/3عامل اول با مقدار ویژه 

نماید و با ها را تبیین میواریانس مربوط به موانع و بازدارنده
کند که گذاري شده است و تاکید میعنوان عامل ساختاري نام

هاي علم و مهمترین عامل بازدارنده در نقش آفرینی پارك
در توسعه فناوري ساختارهاي موجود مانند اقتصاد فناوري

سازي فناوري، هاي نامناسب تجاريدولتی، زیرساخت
براي بهبود عملکرد . است.. .ساختارهاي نامناسب ارتباطی و 

.ها بایستی ساختارهاي موجود دگرگون شوندپارك

بررسی و اولویت بندي میزان آشنایی کارشناسان با پارکهاي علم و فناوري)1جدول
رتبهضریب تغیراتانحراف معیارمیانگینمیزان شناخت

2/668/2430/01هاي علم و فناوري هاي کارآفرین فعال در پاركشرکت
7/559/2454/02مفهوم توسعه فناوري 

8/571/2467/03هاي علم و فناوري کشور راهکارهاي حمایت از پارك
7/569/2476/04ار یک شرکت و پارك علم و فناوريرمزایا و تعهدات استق

7/579/2493/05مراکز رشد واحدهاي فناوري 
2/606/3495/06ها در پارك علم و فناوريضوابط استقرار شرکت

3/613/3497/07هاي علم و فناوري دانشگاه تهران اهداف و کارکردهاي پارك
2/573/2526/08هاي علم و فناوريعوامل موثر بر موفقیت و شکست پارك

2/581/2537/09هاي علم و فناوري ابعاد نظري پارك
474/2682/010هاي علم و فناوري، تفاوت آنها با یکدیگر و کاربردهاي متفاوتشان انواع پارك

10=بیشترین میزان آشنایی0=کمترین میزان آشنایی
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هایی مانند مشکالت نظام تحقیق، آموزش در این عامل مولفه
، نبود نظام ارزیابی و )فقدان ارتباط(و ترویج کشاورزي 

هاي پژوهشی اجرا شده، نبود سنجش اثربخشی پروژه
سازي فناوري، الکترونیک و تجاريهاي تجارت زیرساخت

ملی، اقتصادازخصوصیبخشکوچکسهمودولتیاقتصاد
هاي الزم به منظور توسعه فناوري مانند فقدان زیرساخت

و عدم وجود آمار و اطالعات مناسب .. زمایشگاه وآها، کارگاه
.براي توسعه فناوري است

نامگذاري تامین مالی -عامل دوم که با عنوان عامل سیاستی
درصد از واریانس مربوط به عوامل 99/11شده است، حدود 

این عامل تاکید بر این موضوع دارد که . نمایدرا تبیین می

گذاري در هاي نامناسب و عدم تامین مالی و سرمایهسیاست
بخش توسعه فناوري از موانع موجود در توسعه فناوري و 

در این عامل . هاي علم و فناوري استفرینی پاركآنقش 
هاي علم و فناوري، هایی مانند کمبود منابع مالی پاركمولفه

گذاري در توسعه فناوري به دلیل عدم تمایل به سرمایه
مشکالت ساختاري اقتصاد، عدم توجه به مقوله انتقال فناوري 

هاي کالن کشور، در بخش کشاورزي و روستایی در سیاست
بخش کشاورزي و گذاري درحجم و روش نامناسب سرمایه

اث عدم تهیه طرح جامع فناوري اطالعات قبل از شروع احد
.ساختمان پارك قرار گرفته است

ها در توسعه فناوري کشاورزي از دیدگاه کارشناسانهاي نقش آفرینی پاركبندي موانع و بازدارندهاولویت)2جدول
رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینموانع وبازدارنده ها

7/486/0182/01کشوردرفکريمالکیتازصیانتقوانیندرضعف
6/495/0208/02...زمایشگاه و آها، هاي الزم به منظور توسعه فناوري مانند کارگاهفقدان زیرساخت

4/495/0216/03عدم آشنایی با قوانین مربوط به مالکیت فکري 
6/405/1228/04رسانی باال در کشورهاي دیگرهاي با کیفیت خدماتعدم شناخت از پارك

7/41/1233/05هاي کالن کشورعدم توجه به مقوله انتقال فناوري در بخش کشاورزي و روستایی در سیاست
4/405/1238/06عدم تهیه طرح جامع فناوري اطالعات قبل از شروع احداث ساختمان پارك

496/0242/07کوتاه بودن عمر چرخه فناوري در بخش کشاورزي
5/41/1244/08سازمانیکارآفرینیبهاعتناییبی

4/408/1245/09همه آنهابودندولتیومراکز پژوهشیاینایجاددرشتابزدگی
5/412/1247/010گذاري در بخش کشاورزيحجم و روش نامناسب سرمایه

6/415/1249/011کم اعتقادي برخی مدیران به ارزش توسعه فناوري
6/415/1251/012گذاري در توسعه فناوري به دلیل مشکالت ساختاري اقتصادعدم تمایل به سرمایه

6/420/1263/013اقتصادي کشور براي حمایت از فناوريساختاردرخطرپذیرگذارسرمایههايصندوقفقدان
4/417/1266/014وجود آمار و اطالعات مناسب براي توسعه فناوريعدم

6/422/1269/015تغییرات دائمی قوانین سطح ملی توسعه فناوري
3/417/1274/016ملیاقتصادازخصوصیبخشکوچکسهمودولتیاقتصاد

3/419/1277/017رغم وجود زمینه مساعد براي تولید متنوع محصوالت پایین بودن راندمان بخش کشاورزي علی
5/428/1282/018هاي علم و فناوريکمبود منابع مالی پارك

3/423/1287/019)فقدان ارتباط(مشکالت نظام تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزي 
6/432/1288/020سازي فناوريهاي تجارت الکترونیک و تجارينبود زیرساخت

3/428/1295/021فکريمالکیتازصیانتدرموجودقوانینبهاعتناییبی
4/435/1311/022هاي پژوهشی اجرا شدهنبود نظام ارزیابی و سنجش اثربخشی پروژه

1/429/1317/023ايعدم وجود نیروي انسانی متخصص در علوم میان رشته
3/438/1319/024غیردانشگاهینخبگانبه تواناعتناییبی

5/444/1321/025اداري در موسسات پژوهشیپاگیرودستساختارهاي
7/322/1325/026عدم قطعیت و ریسک باال در بخش کشاورزي

5/448/1328/027وکارمدیریت کسبوایجاددردانشگاهیآموختگاندانشورزیدگیعدم
3/447/1340/028هاي ارتباطی اطالعاتیاینترنتی و ضعف زیرساختسرعت پایین خطوط 

1/446/1359/029هاي تحقیقاتیمراکز پژوهشی یا اجراي طرحاینایجاددرهادستگاهبینناسالمرقابت
5=خیلی زیاد4=زیاد3=متوسط2=کم1=خیلی کم0=هیچ
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که با عنوان عامل ریسک باال نامگذاري شده عامل سوم، 
ها را تبیین هدرصد از واریانس مربوط به بازدارند69/11است، 

گذاري بر این عامل تاکید دارد که سرمایه. نمایدمی
و با توجه به نبود داردریسک باالیی،هاي کشاورزيفناوري

ی هاي اصلهاي حمایتی، این مساله یکی از بازدارندهمکانیسم
در این عامل . استهاي علم و فناوري در نقش آفرینی پارك

هایی مانند عدم قطعیت و ریسک باال در بخش مولفه
درخطرپذیرگذارسرمایههايصندوقکشاورزي، فقدان

اقتصادي کشور براي حمایت از فناوري و پایین بودن ساختار
رغم وجود زمینه مساعد براي راندمان بخش کشاورزي علی

.ید متنوع محصوالت قرار گرفته استتول

درصد واریانس تجمعی آنهاوعوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس)3جدول
فراوانی تجمعی درصد واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژههاعاملردیف

56/328/1228/12ساختاري1
47/399/1127/24تامین مالی-سیاستی2
39/369/1196/35ریسک باال3
27/329/1125/47بسترهاي مالکیت فکري4
19/301/1127/58انسانی5
06/357/1084/68شناختی6
29/292/776/76نگرشی7

متغیرهاي مربوط به هر عامل و میزان ضرایب بدست آمده از ماتریس دوران یافته)4جدول
مقادیر ضریب عاملیمتغیرهاي وارده شده در هر عاملنام عامل

ساختاري

614/0)فقدان ارتباط(مشکالت نظام تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزي 
540/0اجرا شدههاي پژوهشی نبود نظام ارزیابی و سنجش اثربخشی پروژه

706/0سازي فناوريهاي تجارت الکترونیک و تجارينبود زیرساخت
797/0ملیاقتصادازخصوصیبخشکوچکسهمودولتیاقتصاد

652/0هاي ارتباطی اطالعاتیسرعت پایین خطوط اینترنتی و ضعف زیرساخت
734/0...ها، ازمایشگاه و کارگاههاي الزم به منظور توسعه فناوري مانند فقدان زیرساخت

595/0عدم وجود آمار و اطالعات مناسب براي توسعه فناوري

تامین مالی-سیاستی

765/0هاي علم و فناوريکمبود منابع مالی پارك
521/0گذاري در توسعه فناوري به دلیل مشکالت ساختاري اقتصادعدم تمایل به سرمایه
880/0هاي کالن کشورانتقال فناوري در بخش کشاورزي و روستایی در سیاستعدم توجه به مقوله 

685/0گذاري در بخش کشاورزيحجم و روش نامناسب سرمایه
827/0عدم تهیه طرح جامع فناوري اطالعات قبل از شروع احداث ساختمان پارك

619/0عدم قطعیت و ریسک باال در بخش کشاورزيریسک باال
550/0اقتصادي کشور براي حمایت از فناوريساختاردرخطرپذیرگذارسرمایههايصندوقفقدان

608/0رغم وجود زمینه مساعد براي تولید متنوع محصوالت پایین بودن راندمان بخش کشاورزي علی
بسترهاي

مالکیت فکري

543/0کشوردرفکريمالکیتازصیانتقوانیندرضعف
742/0عدم آشنایی با قوانین مربوط به مالکیت فکري 

599/0فکريمالکیتازصیانتدرموجودقوانینبهاعتناییبی

514/0وکارمدیریت کسبوایجاددردانشگاهیآموختگاندانشورزیدگیعدمانسانی
808/0ايعدم وجود نیروي انسانی متخصص در علوم میان رشته

788/0غیردانشگاهینخبگانتوانبهاعتناییبی

689/0همه آنهابودندولتیومراکز پژوهشیاینایجاددرشتابزدگیشناختی
824/0رسانی باال در کشورهاي دیگرهاي با کیفیت خدماتعدم شناخت از پارك

861/0هاي تحقیقاتیمراکز پژوهشی یا اجراي طرحاینایجاددرهادستگاهبینناسالمرقابت
537/0سازمانیکارآفرینیبهاعتناییبینگرشی

625/0کم اعتقادي برخی مدیران به ارزش توسعه فناوري
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درصد از 29/11حدود 27/3عامل چهارم با مقدار ویژه 
این عامل با . نمایدها را تبیین میواریانس مربوط به بازدارنده

کند بسترهاي مالکیت فکري نامگذاري شده و تاکید میعنوان 
که در کشور هنوز بسترهاي الزم به منظور اجراي قانون 
مالکیت فکري چه از بعد شناختی و چه از بعد قانونی و 

هایی مانند ضعفدر این عامل مولفه. باشدفرهنگی آماده نمی
با کشور، عدم آشنایی درفکريمالکیتازصیانتقوانیندر

موجودقوانینبهاعتناییقوانین مربوط به مالکیت فکري و بی
.فکري قرار گرفته استمالکیتازصیانتدر

گذاري شده است، عامل پنجم که با عنوان عامل انسانی نام
ها را تبیین درصد از واریانس مربوط به بازدارنده01/11
د کند که نبود نیروهاي متخصص، نبونماید و تاکید میمی

اعتنایی به توانایی نخبگان اي و بیمتخصصان بین رشته
ها از نیروهاي انسانی غیردانشگاهی باعث شده که پارك

عنوان یک متخصصی برخوردار نباشند، که این موضوع به
.باشدها تاثیرگذار میعامل منفی بر عملکرد پارك

گذاري شده و حدود عامل ششم با عنوان عامل شناختی نام
ها را درصد از واریانس مربوط به موانع و بازدارنده57/10

این عامل تاکید بر عدم شناخت مجریان و . نمایدتبیین می
هاي علم و فناوري از کارکردها آن و الزامات متولیان پارك

دردر این عامل مولفه هاي شتابزدگی. گیري آن استشکل
عدم همه آنها، بودندولتیومراکز پژوهشیاینایجاد

رسانی باال در هاي با کیفیت خدماتشناخت از پارك
اینایجاددرهادستگاهبینناسالمکشورهاي دیگر و رقابت

.هاي تحقیقاتی قرار گرفته استمراکز پژوهشی یا اجراي طرح
گذاري و در نهایت عامل هفتم که با عنوان عامل نگرشی نام

نماید و میتبیین ها را درصد از واریانس بازدارنده92/7شده 
ها اعتنایی به پاركتاکید بر عدم وجود نگرش مثبت و بی

ریزان است و به این گذاران و برنامهتوسط مدیران، سیاست
بهاعتناییهاي بیدر این عامل مولفه. شودتوجهی میمقوله کم
سازمانی و کم اعتقادي برخی مدیران به ارزش کارآفرینی

.استتوسعه فناوري قرار گرفته

گیري و پیشنهاداتنتیجه- 4
ساختاري، که هفت عامل دادنتایج بدست آمده نشان 

تامین مالی، ریسک باال، بسترهاي مالکیت فکري، - سیاستی
نتایج سایر . انسانی، شناختی و نگرشی از موانع عمده هستند

باشد؛ که پنج هاي این تحقیق همراستا میتحقیقات نیز با یافته
زیرساختی، سیاستی، اطالعاتی، قانونی و مالی را به عامل 

هاي توسعه فناوري در بخش کشاورزي عنوان بازدارنده
.کندقلمداد می

هاي هاي کشاورزي در پاركاز موانع مطرح در توسعه فناوري
منابع مالی ناکافی است که تحت تاثیر ،علم و فناوري

ا از نظر مالی هباتوجه به اینکه پارك. درآمدهاي دولتی است
هاي توسعه وابسته به دولت هستند، دولت نیز در سیاست

ها با فناوري دخالت نموده و از نظر متناسب بودن سیاست
.دکنایجاد می،مشکلهاي بخش کشاورزيشرایط و نیازمندي

دلیلبهکند که هرکشورينتایج سایر تحقیقات نیز تاکید می
درتمرکززدایییاتمرکزگراییچونعواملیدروجود تفاوت

میزانتحقیقاتی،توزیع اعتباراتنظامگذاري،سیاست
فکري،مالکیتنظاموضعیتجغرافیایی،محلیافتگیتوسعه
انتقالزمینهدردانشگاهقبلیتجارب،با صنایعتعاملنحوه

هیاتاعضايمرتبهوتحقیقاتیهايگروهفناوري، وضعیت
خاص براي توسعه فناوري استفادهرویکرداز یک،علمی

.دکنمی
هاي علم و فناوري یکی از ابعاد مهم در ایجاد پارك

ها در محیط اطراف و ها است، یعنی پاركگرایی پاركمنطقه
دسترسی به بازارهاي محلی توسعه می یابند، که با توجه به 

روند، از سوي دیگر گذاري یکسان، پارکها به بیراه میسیاست
بودن بخش اعظمی از اقتصاد باعث ضعف بخش دولتی 

هاي دولت در گذشته موجب خصوصی شده و سیاست
هاي کشور در تضعیف این بخش شده و باتوجه به سیاست
هاي هر منطقه جهت توسعه صنعتی و عدم توجه به قابلیت

باعث عدم توسعه کشاورزي در کشور و سنتی ماندن این 
ها نیز با سختی ر پاركفناوري تولید شده د. بخش شده است

شود، چون بخش کشاورزي سنتی ظرفیت به بازار معرفی می
ها را نداشته و باتوجه به کوچک بودن پذیرش این فناوري
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هاي کشاورزي بخش کشاورزي تجاري بازار براي فناوري
از این رو . ها محدود خواهد بودتولید شده در پارك

جه به میزان سود ها در این بخش باتوگذاري شرکتسرمایه
ها از این رو و به پارك. برگشتی ریسک باالیی خواهد بود

علت محدود بودن تقاضا براي حضور در پارك با مشکل 
ها ماهیت دولتی تامین مالی نیز روبرو هستند، و چون پارك

نیز دارند، و محدود بودن بودجه بخش تحقیقات در کشور نیز 
بودجه یکی از .د بودها تاثیرگذار خواهبر عملکرد پارك

وکار اري، به عنوان سازهاي بسیمقوالتی است که در نوشته
هاي تحقیق و توسعه اساسی موثر در ارتقا و گسترش فعالیت

لذا تأمین بودجه تحقیقاتی . مورد بررسی قرار گرفته است
. پژوهشگران سرلوحه ارتقاء تحقیق و توسعه در کشور است

گذاري در ریسک باالي سرمایهاز موانع دیگر مورد تاکید 
هاي مختلف هاي کشاورزي است، بررسی بخشفناوري

گذاري در بخش دهد که ریسک سرمایهاقتصاد نشان می
کشاورزي نسبت به بخش صنعت و خدمات بسیار باالست و 

گذاري در هاي حمایتی الزم، سرمایهباتوجه به نبود مکانیسم
عالوه بر ریسک هاي کشاورززي اندك است، بخش فناوري

تولیدي در بخش کشاورزي ریسک بازار نیز بسیار باالست و 
هاي کشاورزي باتوجه به وضعیت بخش بازار فناوري

.کشاورزي نیز بسیار محدود است
مانع موجود دیگر که تاکید زیادي نیز بر آن شده، بسترهاي 

به حمایت از تراوشات فکريمالکیت .استفکريمالکیت 
هاي مالکیت. زدپردامیها و اختراعات فکري و نوآوري

رود و شمار میبهفکريهاي صنعتی بخشی از مالکیت
مجموعه حقوقی را اعم از حقیقی یا حقوقی در جهت 
حمایت از فکر و ابتکار شخص در برابر اشخاص ثابت و 

برداري از نتیجه فکر و ابتکارات به صاحب و مالک آن بهره
ي به شخص مبتکر مشخص براي مدت معین بطور انحصار

ات ررغم وجود قوانین و مقرولی در کشور علی.می کند
از این رو ایجاد .توجه زیادي به این موضوع نشده است

.نمایدبسترهاي فرهنگی مناسب الزم و ضروري می
هاي علم و فناوري باتوجه به جدید بودن موضوع پارك

کشاورزي و همچنین باال بودن هزینه تحقیقات در این بخش 

رسد محققان تمایل به نظر می،و مشکالت مالی در این حوزه
در جهان امروز . زیادي براي حضور در این بخش را ندارند

گذاري علمی را جزئی ریزي و سیاستاکثر کشورها امر برنامه
با این ،اندهاي خود قرار دادهاز برنامه سیاست کالن دولت

گیري از همه در زمینه تحقیقات علمی و صنعتی و بهره
در کشورها، دستاوردهاي مختلف اقتصادي و سایر زمینه

اي را در خدمت پژوهش قرار منابع انسانی و مالی عمده
. دهندنمی

توان به میزان شناخت از کارکردهاي پارك از موانع دیگر می
فناوري اشاره نمود، که این موضوع به ضعف در توسعه 

هاي علم و فناوري سازي در مورد پاركرسانی و آگاهاطالع
رسانی ونتایج تحقیقات بر اهمیت اطالع. باز می گردد

.]20و19[کنندسازي در فرایند توسعه فناوري تاکید میگاهآ
از دیگر موانع مورد تاکید نگرش ذینفعان نسبت به توسعه 

درحالاورينفیکبهنگرشوعمومیدرك. استفناوري
آنکاربردواستفادهدامنۀبرعمیقیتأثیرتواندظهور می

یکنبودحتیواشتباهدركونگرش. داشته باشداوريفن
افرادمنفیواکنشبهخاص،اوريفنیک ازعمومیدرك

هاي با یافتهانجامد، که نتایج تحقیقاتمیاوريفنآندرباره
.]21[تحقیق همگراست

توان پیشنهادات زیر را در مده میآباتوجه به نتایج بدست 
بهبود عملکرد پارك علم و فناوري کشاورزي به منظور توسعه 

:هاي کشاورزي ارایه دادفناوري
هاي کشاورزي، با معرفی توسعه بازارهاي محلی فناوري-

فناوریهاي تولیدشده و مزیت نسبی آن نسبت به سایر 
الزم به ذکر است که پیش نیاز این موضوع توسعه .هافناوري

دهی به بخش کشاورزي بازار محصوالت کشاورزي و اولویت
است؛

هاي علم و فناوري شناسایی راهکارهاي تامین مالی پارك-
کشاورزي و همچنین اختصاص درصد مشخصی از بودجه 

اي هبخش پژوهش در کشور به پارك به منظور توسعه فناوري
کشاورزي؛

پذیر به هاي مخاطرهتشکیل صندوق حمایت از سرمایه-
گذاران، نوآوران و کارآفرینان؛منظور حمایت از سرمایه
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هاي آموزشی براي دانشجویان، کارشناسان هبرگزاري دور-
و فکريپارك و اعضاي هیات علمی در مورد حقوق مالکیت 

سازي در اتخاذ راهکارهاي مناسب براي ترویج و فرهنگ
هاي الزم براي برخورد با خاطیان؛سازوکارایجاد نیزجامعه و 

هاي مالی و معنوي مناسب براي نخبگان در نظرگیري مشوق-
هاي علم و فناوري و پژوهشگران براي فعالیت در پارك

کشاورزي؛
هاي آموزشی براي مدیران و برگزاري کارگاه-

به ،ش کشاورزيهاي مرتبط با بخگیرندگان در بخشتصمیم
نها نسبت به کارکردهاي پارك؛آمنظور افزایش سطح دانش 

سازان در مورد اهمیت ریزان و تصمیمچرخش نگرش برنامه-
بخش کشاورزي و توجه بیشتر به توسعه آن با تاکید بر 

کارآفرینی و نوآوري
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