فصلنامه علمي-پژوهشي

سال چهارم ،شماره  ،2زمستان 0931

سياست علم و فناوري
بررسي موانع توسعه فناوريهاي کشاورزي در پارکهاي علم و فناوري دانشگاه تهران
2

هانيه داودي ،*0حسين شعبانعلی فمی ،2خليل کالنتري
 -1کارشناس ارشد توسعه روستایي ،دانشگاه تهران
 -2دانشیار دانشگاه تهران

چكيده
هدف اصلي این مقاله ،بررسي موانع و بازدارندههای توسعه فناوری های کشاورزی در پارک علم و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران است.
پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم ،کمي است و از لحاظ جهتگیری و هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی است .جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان 171
شرکت مستقر بود که با استفاده از فرمول کوکران  01نفر به عنوان حجم نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفي نمونهها انتخاب شدند .ابزار
اصلي تحقیق پرسشنامه بود که روایي آن بوسیله پانل متخصصان و پایایي بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 1/22احراز گردید .نتایج بدست آمده نشان داد که
مهمترین موانع در توسعه فناوریهای کشاورزی ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور ،فقدان زیرساختهای الزم به منظور توسعه فناوری ،عدم
آشنایي با قوانین مربوط به مالکیت فکری ،عدم شناخت از پارکهای با کیفیت خدمات رساني باال در کشورهای دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در
بخش کشاورزی و روستایي در سیاستهای کالن کشور ميباشد .در دسته بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملي ،هفت عامل در کل  70/70درصد از موانع
و بازدارندههای توسعه فناوریهای کشاورزی در پارک را تبیین مينماید .این بازدارندهها شامل عوامل ساختاری (12/22درصد) ،عوامل سیاستي و تامین مالي
(11/22درصد) ،ریسک باال (11/02درصد) ،بسترهای مالکیت فکری (11/22درصد) ،عوامل انساني (11/11درصد) ،عوامل شناختي ( 11/77درصد) و عوامل
نگرشي( 7/22درصد) هستند.
کليدواژهها :توسعه فناوری ،فناوریهای کشاورزی ،پارک علم و فناوری ،نظام ملي نوآوری

0ـ مقدمه

داده و سبب تحریک رشد اقتصادی در هر کشوری شود ].[2

'

بنابراین توسعه اقتصادی پایدار از طریق تغییرات فناورانه پویا

پیشرفتهای علمي و ابداعات فناورانه در قرن بیستم منجر به

که بوسیله سیستمهای نوآوری کارا و موثر حمایت ميشوند،

کسب دستاوردهای قابل مالحظهای در تولیدات محصوالت

بدست ميآید ].[3

کشاورزی شده است .رشد باالی بهرهوری کشاورزی این

فرآیند رشد و توسعه فناوری ،حاصل تعامل بین محرکهها

امکان را برای کشورها فراهم ساخته که درآمدهایشان را

(انگیزشها) ،توانمندیها و نهادها است ] .[4تولید فناوری،

افزایش دهند ،در بازارهای جهاني مشارکت نمایند ،معضل

شامل برنامهریزی ،مدیریت و اجرای فعالیتهای تحقیقي در

گرسنگي را کاهش داده و در نهایت کیفیت زندگي شهروندان

راستای توسعه ،سنجش ،سازگارکردن و آزمایش کردن

خود را بهبود بخشند ] .[1علم و فناوری ميتوانند بواسطه

فناوریهای پیشرفته کشاورزی برای کشاورزان و دیگر

تدوین و اعمال سیاستهای حمایتي ،قوانین مناسب و

بهرهبرداران است که مراحل تحقیق و کشف ،آزمون صحرایي

چارچوبهای نهادی کارآمد ،بهرهوری کشاورزی را افزایش

یافتهها ،ارایه یافتههای جدید به کشاورزان و کمک در
بکارگیری فناوری و یافتههای جدید را شامل ميشود ].[7
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این فرآیند ميتواند در قالب یک نظام فناوری کشاورزی

از سوی دیگر ضعفهای فراوان نظام ملي نوآوری کشور چه

تحقق یابد که شامل همه افراد ،گروهها ،سازمانها و موسساتي

از بعد اجزا و چه از لحاظ کارکردها و فعالیتهای این نظام،

است که مشغول تولید ،توسعه و اشاعه فناوریهای جدید و

موجب گسترش حوزه عملکرد پارکها فراتر از یک

فناوری موجود است ].[0

زیرساخت نوآوری شده و دامنه عملکرد پارکها را به سایر

واضح است که توسعه فناوری از هر نوع در بخشهای

اجزای مرتبط با انتقال و انتشار فناوری ،انتشار اطالعات،

مختلف از جمله بخش کشاورزی ،امری تصادفي و

ارتقای فرهنگ کارآفرینيونوآوری ،عناصر ساختاری ،پیشرانان

خودبهخودی نیست ،بلکه نیازمند دیدگاه جامع و آیندهنگر هم

نوآوری ،اعتبارات مالي و غیره گسترش داده است ].[12

در عرصه تحقیقاتي ،برنامهریزی و سیاستگذاری و هم در

هدف از انجام این تحقیق بررسي موانع و بازدارندههای

عرصه اجرایي ميباشد .برای تحقق این امر یا ميتوان به ایجاد

توسعه فناوریهای کشاورزی در پارکهای علم و فناوری

نهاد و موسسات ویژه مستقلي در موازات سایر نهادهای

است ،تا

مدیران و برنامهریزان پارکها و مراکز رشد

مرتبط با فناوری یعني از تولید تا اشاعه فناوری اقدام کرد ،و

کشاورزی با دید مناسبي از وضعیت توسعه فناوری در پارک

یا اینکه در داخل موسسات و نهادهای ذیربط بخشهای

ضعفها و حلقههای گمشده آنرا بشناسند ،سپس برای جبران

ویژهای را برای این موضعات اختصاص داد ].[7

این ضعفها و برای موفقیت برنامهریزی بپردازند.

پارکهای علم و فناوری ،موسساتي با هدف تحقیق ،پژوهش،

نتایج تحقیقات نشان ميدهد که بوروکراسي و عدم انعطاف

نوآوری و با تمرکز بر مجموعهای از فعالیتهای پژوهشي و

سیستم مدیریت دانشگاه ،و ضعف ارتباطات و فقدان

تحقیقاتي بههم پیوسته ،ضمن ایجاد رابطه تنگاتنگ و

شبکههای ارتباطي میان سرمایهگذاران ،فعاالن صنعت و

همکاری متقابل سعي در تجاریکردن نوآوریها و خالقیت و

دانشگاهیان ،به منزله مهمترین موانع تجاریسازی دانش در

ایجاد فناوریهای جدید و تسریع در انتقال اطالعات است،

دانشگاه تهران شناسایي شدهاند و عواملي چون فرهنگ

که بررسي تجربیات آن در کشورهای مختلف نشان دهنده

متفاوت فعاالن صنعت و دانشگاهیان ،قوانین ضعیف حفاتت

موفقیت آنها در توسعه فناوری است ].[2

از دارایيهای فکری در سطح ملي ،وابسته بودن دانشگاه به

پارک علم و فناوری سازماني است که با هدف افزایش ثروت

بودجههای دولتي ،ضعف اطالعات دانشگاه درباره نیازها و

در جامعه توسط متخصصان حرفهای مدیریت ميشود تا

اولویتهای بخش کسب و کار و عدم احساس نیاز و فقدان

دانش و فناوری را میان دانشگاهها ،موسسات تحقیق و توسعه،

انگیزه در دانشگاه برای تجاریسازی دانش در ردههای بعدی

شرکتهای خصوصي و بازار به جریان بیندازد ].[2

جای دارند ].[13

پارکهای علم و فناوری از طریق مراکز رشد ،سازمانهای

از ضعفهای اصلي راهبردهای فعلي توسعه فناوری ،عدم

نوآور را تقویت کرده و فرآیندهای زایشي را تسهیل ميکند.

توجه کافي به سرمایههای انساني و ارتباطي و ضعیف به

پس پارک علم و فناوری ،محیطي است که در آن واحدهای

سرمایه ساختاری در موسسات دانش بنیان است ،و وجود

تحقیقاتي مستقل و یا وابسته به سازمانها و صنایع ،مجتمع

نگرشي جامع بر سرمایههای سازماني اعم از سرمایههای

شده و زیر پوشش و حمایت قرار ميگیرند تا به خالقیت و

مشهود یا فیزیکي و سرمایههای نامشهود (سرمایه فکری،

نوآوری بپردازند .تعمیق ارتباط بین دانشگاهها ،سازمانهای

سرمایه اجتماعي) چهارچوب مناسبتری در جهت تعیین

تحقیقاتي ،واحدهای تولیدی و مراکز تصمیمگیری دولتي در

راهبرد اکتساب فناوری را مهیا ميسازد ].[14

جهت توسعه فناوری و علوم کاربردی از دیگر اهداف ایجاد

از آنجا که ترفیت مثبت پارکها در توسعه اقتصادی در

و توسعه پارکهای علم و فناوری است ].[11

صورت وجود داشتن بازار مناسب برای پارک قابل بالفعل

بررسي سابقه پارکهای علم و فناوری در کشور نشان ميدهد

شدن است ،توجه پارکها به محیط و مزیتهای محلي

که این موسسات در ابتدای فعالیت خود هستند و از نظر

ضروری است ] .[17وجود داشتن زیرساخت مناسب علمي و

ساختاری و نهادی به بلوغ کامل نرسیدهاند ].[11

فناوری در منطقه میزبان پارک در جذب مشتریان پارک
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مهمترین نقش را دارد .اولین گروههای موسسات مستقر در

روایي تاهری ،محتوایي و سازهای احراز گردید .روایي به این

پارک نقش مهمي در ایجاد هویت پارک دارند .در واقع ،از

سؤال پاسخ ميدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه

آنجا که داشتن ترفیت همافزایي یکي از مهمترین جاذبههای

مورد نظر را ميسنجد .پایایي ابزار تحقیق ضریب همبستگي

پارکهاست ،مشتریان زمینه جذب سایر شرکتهای فناور در

بین نتایج اندازهگیری مکرر در شرایط یکسان با آزمون به

پارک را فراهم ميکنند ].[10

خصوص ميباشد .پایایي ابزار تحقیق نیز بوسیله ضریب

معموالً عنوان ميشود که برای کشورهای درحال توسعه در

آلفای کرونباخ احراز گردید ،که مقدار ضریب نشان دهنده

کوتاهمدت ،انتقال فناوری و در بلندمدت توسعة آن مثمرثمر

پایایي مناسب ابزار تحقیق است ( .)1/22در پژوهش حاضر

خواهد بود .عوامل گوناگوني از جمله عوامل اقتصادی،

به منظور بررسي موانع و بازدارندهها از یک مقیاس لیکرت با

اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي در میزان موفقیت این کشورها در

 22گویه در زمینههای مرتبط با تشکلها استفاده شده است.

زمینه انتقال و توسعه فناوری مؤثر ميباشند ] .[17بنابراین
ميتوان اتهار نمود که موانع توسعه فناوری در پارکهای علم

 -9يافتههاي تحقيق

و فناوری را در چند بخش موانع انساني ،ساختاری،

 0-9بررسی ويژگیهاي فردي پاسخگويان

بوروکراسي و بازار مناسب فناوری عنوان شده است.

بررسي نتایج بدست آمده از ویژگيهای فردی و حرفهای
کارشناسان نشان ميدهد که میانگین سن کارشناسان 31/72

 -2مواد و روشها

سال است ،و  42/3درصد از کارشناسان دارای کارشناسي

پژوهش حاضر از لحاظ پارادیم ،کمي و با توجه به گستردگي

ارشد هستند .بررسي پست سازماني پاسخگویان نشان ميدهد

محدوده تحقیق از راهبرد پیمایشي استفاده کرده است .این

که  71/7درصد آنها پست کارشناسي داشته و مابقي دارای

پژوهش از لحاظ جهتگیری و هدف ،از نوع پژوهشهای

پست سازماني مدیر عامل بودند .بررسي میزان سابقه در پست

کاربردی است .از لحاظ زماني نیز با عنایت به اینکه در یک

نیز نشان ميدهد که بطور میانگین کارشناسان حدود 4/10

مقطع زماني خاص و معین انجام شده است ،از نوع

سال سابقه کار در پست فعلي دارند .رشته تحصیلي 47

پژوهشهای تکمقطعي ميباشد .جامعه آماری تحقیق شامل

درصد از پاسخگویان کشاورزی (زراعت ،باغباني ،تولیدات

کارشناسان  171شرکت مستقر در پارک علم و فناوری

گیاهي ،دامپروری ،ترویج و آموزش کشاورزی ،آبیاری و

دانشگاه تهران بود ،که از این میزان  21شرکت به صورت

اقتصاد) بوده و  17درصد کارشناسان در رشته صنایع و مابقي

مستقیم و 71شرکت به صورت غیرمستقیم در زمینه کشاورزی

از رشتههای گوناگون بودند 72/3 .درصد از کارشناسان اعالم

فعال بودند .چالشها و موانع توسعه فناوری کشاورزی در دو

کردهاند که پست مدیریتي دارند و  47/3درصد میزان تناسب

بخش موانع عام و موانع خاص فناوریهای کشاورزی قابل

رشته تحصیلي با نوع وتایف محوله را درحد زیاد ميدانند و

دستهبندی است .موانع عام در همه پارکهای علم و فناوری

این موضوع ،بیانگر ضریب تخصص باالی کارشناسان

مشترک است ،که بر روند توسعه فناوری در کشور تاثیر

شرکتکننده در پیمایش است.

ميگذارد .با استفاده از فرمول کوکران  01نفر به عنوان حجم
نمونه برآورد شد ،و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفي
نمونهها انتخاب شدند .ابزار اصلي تحقیق پرسشنامه بود.
سواالت تحقیق در ابتدا به صورت دلفي و مصاحبه با مدیران
پارکها در پنج بخش موانع انساني ،ساختاری ،منابع مالي،
سیاستها و ویژگيهای فناوریهای کشاورزی دستهبندی
گردید .روایي ابزار تحقیق بوسیله پانل متخصصان در ابعاد

 2-9ميزان شناخت از پاركهاي علم و فناوري کشاورزي
بررسي میزان آشنایي کارشناسان با پارکهای علم و فناوری،
نشان داد که کارشناسان در اغلب موارد آشنایي متوسط به
باالیي با پارکهای علم و فناوری دارند ،که بیشترین آشنایي
مربوط به شرکتهای کارآفرین فعال در پارکهای علم و
فناوری ،مفهوم توسعه فناوری و راهکارهای حمایت از
پارکهای علم و فناوری کشور ميباشد و کمترین میزان
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شناخت کارشناسان نسبت به انواع پارکهای علم و فناوری،

دانشآموختگان دانشگاهي در ایجاد و مدیریت کسب وکار

تفاوت آنها با یکدیگر و کاربردهای متفاوتشان و ابعاد نظری

قرار گرفته است .سایر نتایج حاصله در جدول  2آمده است.

پارکهای علم و فناوری است ،بنابراین کارشناسان صالحیت
الزم را برای پاسخگوی به سواالت دارا بودند .نتایج بدست
آمده در جدول  1آمده است.

 4-9موانع و بازدارندههاي توسعه فناوري کشاورزي
نتایج بدست آمده نشان ميدهد که ضریب  KMOبرابر 1/72
بوده و آزمون بارتلت نیز معنيدار گردید ،بنابراین دادهها برای

 9-9موانع و بازدارندههاي توسعه فناوري کشاورزي

تحلیل عاملي مناسب ارزیابي شد .برای استخراج عاملها از

در بررسي موانع و بازدارندههای نقش آفریني پارکهای علم

چرخش واریماکس و به منظور تعیین تعداد عاملها از معیار

و فناوری در توسعه فناوریهای کشاورزی ،نتایج نشان داد که

مقدار ویژه استفاده شد .نتایج بدست آمده نشان ميدهد که

مهمترین مانع شامل ضعف در قوانین صیانت از مالکیت

هفت عامل در کل  70/70درصد از موانع و بازدارندهای نقش

فکری در کشور ،فقدان زیرساختهای الزم به منظور توسعه

آفریني پارکهای علم و فناوری را تبیین مينماید.

فناوری ،عدم آشنایي با قوانین مربوط به مالکیت فکری ،عدم

عامل اول با مقدار ویژه  3/70حدود  12/22درصد از

شناخت از پارکهای با کیفیت خدماترساني باال در

واریانس مربوط به موانع و بازدارندهها را تبیین مينماید و با

کشورهای دیگر و عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش

عنوان عامل ساختاری نامگذاری شده است و تاکید ميکند که

کشاورزی و روستایي در سیاستهای کالن کشور ميباشد.

مهمترین عامل بازدارنده در نقش آفریني پارکهای علم و

البته کارشناسان میزان اهمیت هرکدام از این موانع را در زیاد

فناوری در توسعه فناوری ساختارهای موجود مانند اقتصاد

و خیلي زیاد ميدانند .موانع دارای اولویت پایینتر نیز شامل

دولتي ،زیرساختهای نامناسب تجاریسازی فناوری،

رقابت ناسالم بین دستگاهها در ایجاد این مراکز پژوهشي یا

ساختارهای نامناسب ارتباطي و  ...است .برای بهبود عملکرد

اجرای طرحهای تحقیقاتي ،سرعت پایین خطوط اینترنتي و

پارکها بایستي ساختارهای موجود دگرگون شوند.

ضعف زیرساختهای ارتباطي اطالعاتي و عدم ورزیدگي
جدول  )0بررسی و اولويت بندي ميزان آشنايی کارشناسان با پارکهاي علم و فناوري
ميزان شناخت
شرکتهای کارآفرین فعال در پارکهای علم و فناوری
مفهوم توسعه فناوری
راهکارهای حمایت از پارکهای علم و فناوری کشور
مزایا و تعهدات استقرار یک شرکت و پارک علم و فناوری
مراکز رشد واحدهای فناوری
ضوابط استقرار شرکتها در پارک علم و فناوری
اهداف و کارکردهای پارکهای علم و فناوری دانشگاه تهران
عوامل موثر بر موفقیت و شکست پارکهای علم و فناوری
ابعاد نظری پارکهای علم و فناوری
انواع پارکهای علم و فناوری ،تفاوت آنها با یکدیگر و کاربردهای متفاوتشان
کمترین میزان آشنایي=1

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغیرات

رتبه

0/2
7/7
7/2
7/7
7/7
0/2
0/3
7/2
7/2
4

2/02
2/72
2/71
2/02
2/72
3/10
3/13
2/73
2/21
2/74

1/431
1/474
1/407
1/470
1/423
1/427
1/427
1/720
1/737
1/022

1
2
3
4
7
0
7
2
2
11

بیشترین میزان آشنایي=11

در این عامل مولفههایي مانند مشکالت نظام تحقیق ،آموزش

فقدان زیرساختهای الزم به منظور توسعه فناوری مانند

و ترویج کشاورزی (فقدان ارتباط) ،نبود نظام ارزیابي و

کارگاهها ،آزمایشگاه و ..و عدم وجود آمار و اطالعات مناسب

سنجش اثربخشي پروژههای پژوهشي اجرا شده ،نبود

برای توسعه فناوری است.

زیرساختهای تجارت الکترونیک و تجاریسازی فناوری،

عامل دوم که با عنوان عامل سیاستي -تامین مالي نامگذاری

اقتصاد دولتي و سهم کوچک بخش خصوصي از اقتصاد ملي،

شده است ،حدود  11/22درصد از واریانس مربوط به عوامل
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را تبیین مينماید .این عامل تاکید بر این موضوع دارد که

مشکالت ساختاری اقتصاد ،عدم توجه به مقوله انتقال فناوری

سیاستهای نامناسب و عدم تامین مالي و سرمایهگذاری در

در بخش کشاورزی و روستایي در سیاستهای کالن کشور،

بخش توسعه فناوری از موانع موجود در توسعه فناوری و

حجم و روش نامناسب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و

نقش آفریني پارکهای علم و فناوری است .در این عامل

عدم تهیه طرح جامع فناوری اطالعات قبل از شروع احداث

مولفههایي مانند کمبود منابع مالي پارکهای علم و فناوری،

ساختمان پارک قرار گرفته است.

عدم تمایل به سرمایهگذاری در توسعه فناوری به دلیل
جدول  )2اولويتبندي موانع و بازدارندههاي نقش آفرينی پاركها در توسعه فناوري کشاورزي از ديدگاه کارشناسان
موانع وبازدارنده ها
ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور
فقدان زیرساختهای الزم به منظور توسعه فناوری مانند کارگاهها ،آزمایشگاه و ...
عدم آشنایي با قوانین مربوط به مالکیت فکری
عدم شناخت از پارکهای با کیفیت خدماترساني باال در کشورهای دیگر
عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستایي در سیاستهای کالن کشور
عدم تهیه طرح جامع فناوری اطالعات قبل از شروع احداث ساختمان پارک
کوتاه بودن عمر چرخه فناوری در بخش کشاورزی
بي اعتنایي به کارآفریني سازماني
شتابزدگي در ایجاد این مراکز پژوهشي و دولتي بودن همه آنها
حجم و روش نامناسب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
کم اعتقادی برخي مدیران به ارزش توسعه فناوری
عدم تمایل به سرمایهگذاری در توسعه فناوری به دلیل مشکالت ساختاری اقتصاد
فقدان صندوقهای سرمایهگذار خطرپذیر در ساختار اقتصادی کشور برای حمایت از فناوری
عدم وجود آمار و اطالعات مناسب برای توسعه فناوری
تغییرات دائمي قوانین سطح ملي توسعه فناوری
اقتصاد دولتي و سهم کوچک بخش خصوصي از اقتصاد ملي
پایین بودن راندمان بخش کشاورزی عليرغم وجود زمینه مساعد برای تولید متنوع محصوالت
کمبود منابع مالي پارکهای علم و فناوری
مشکالت نظام تحقیق ،آموزش و ترویج کشاورزی (فقدان ارتباط)
نبود زیرساختهای تجارت الکترونیک و تجاریسازی فناوری
بي اعتنایي به قوانین موجود در صیانت از مالکیت فکری
نبود نظام ارزیابي و سنجش اثربخشي پروژههای پژوهشي اجرا شده
عدم وجود نیروی انساني متخصص در علوم میان رشتهای
بي اعتنایي به توان نخبگان غیردانشگاهي
ساختارهای دست و پاگیر اداری در موسسات پژوهشي
عدم قطعیت و ریسک باال در بخش کشاورزی
عدم ورزیدگي دانشآموختگان دانشگاهي در ایجاد و مدیریت کسب وکار
سرعت پایین خطوط اینترنتي و ضعف زیرساختهای ارتباطي اطالعاتي
رقابت ناسالم بین دستگاهها در ایجاد این مراکز پژوهشي یا اجرای طرحهای تحقیقاتي
هیچ=1

خیلي کم=1

کم=2

متوسط=3

زیاد=4

میانگین
4/7
4/0
4/4
4/0
4/7
4/4
4
4/7
4/4
4/7
4/0
4/0
4/0
4/4
4/0
4/3
4/3
4/7
4/3
4/0
4/3
4/4
4/1
4/3
4/7
3/7
4/7
4/3
4/1

انحراف معیار
1/20
1/27
1/27
1/17
1/1
1/17
1/20
1/1
1/12
1/12
1/17
1/17
1/21
1/17
1/22
1/17
1/12
1/22
1/23
1/32
1/22
1/37
1/22
1/32
1/44
1/22
1/42
1/47
1/40

ضریب تغییرات
1/122
1/212
1/210
1/222
1/233
1/232
1/242
1/244
1/247
1/247
1/242
1/271
1/203
1/200
1/202
1/274
1/277
1/222
1/227
1/222
1/227
1/311
1/317
1/312
1/321
1/327
1/322
1/341
1/372

رتبه
1
2
3
4
7
0
7
2
2
11
11
12
13
14
17
10
17
12
12
21
21
22
23
24
27
20
27
22
22

خیلي زیاد=7

عامل سوم ،که با عنوان عامل ریسک باال نامگذاری شده

مولفههایي مانند عدم قطعیت و ریسک باال در بخش

است 11/02 ،درصد از واریانس مربوط به بازدارندهها را تبیین

کشاورزی ،فقدان صندوقهای سرمایهگذار خطرپذیر در

مينماید .این عامل تاکید دارد که سرمایهگذاری بر

ساختار اقتصادی کشور برای حمایت از فناوری و پایین بودن

فناوریهای کشاورزی ،ریسک باالیي دارد و با توجه به نبود

راندمان بخش کشاورزی عليرغم وجود زمینه مساعد برای

مکانیسمهای حمایتي ،این مساله یکي از بازدارندههای اصلي

تولید متنوع محصوالت قرار گرفته است.

در نقش آفریني پارکهای علم و فناوری است .در این عامل
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جدول  )9عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آنها
ردیف
1
2
3
4
7
0
7

عاملها
ساختاری
سیاستي -تامین مالي
ریسک باال
بسترهای مالکیت فکری
انساني
شناختي
نگرشي

مقدار ویژه
3/70
3/47
3/32
3/27
3/12
3/10
2/22

درصد واریانس مقدار ویژه
12/22
11/22
11/02
11/22
11/11
11/77
7/22

فراواني تجمعي درصد واریانس
12/22
24/27
37/20
47/27
72/27
02/24
70/70

جدول  )4متغيرهاي مربوط به هر عامل و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته
نام عامل

ساختاری

سیاستي -تامین مالي

ریسک باال
بسترهای
مالکیت فکری
انساني

شناختي
نگرشي

متغیرهای وارده شده در هر عامل
مشکالت نظام تحقیق ،آموزش و ترویج کشاورزی (فقدان ارتباط)
نبود نظام ارزیابي و سنجش اثربخشي پروژههای پژوهشي اجرا شده
نبود زیرساختهای تجارت الکترونیک و تجاریسازی فناوری
اقتصاد دولتي و سهم کوچک بخش خصوصي از اقتصاد ملي
سرعت پایین خطوط اینترنتي و ضعف زیرساختهای ارتباطي اطالعاتي
فقدان زیرساختهای الزم به منظور توسعه فناوری مانند کارگاهها ،ازمایشگاه و ...
عدم وجود آمار و اطالعات مناسب برای توسعه فناوری
کمبود منابع مالي پارکهای علم و فناوری
عدم تمایل به سرمایهگذاری در توسعه فناوری به دلیل مشکالت ساختاری اقتصاد
عدم توجه به مقوله انتقال فناوری در بخش کشاورزی و روستایي در سیاستهای کالن کشور
حجم و روش نامناسب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
عدم تهیه طرح جامع فناوری اطالعات قبل از شروع احداث ساختمان پارک
عدم قطعیت و ریسک باال در بخش کشاورزی
فقدان صندوقهای سرمایهگذار خطرپذیر در ساختار اقتصادی کشور برای حمایت از فناوری
پایین بودن راندمان بخش کشاورزی عليرغم وجود زمینه مساعد برای تولید متنوع محصوالت
ضعف در قوانین صیانت از مالکیت فکری در کشور
عدم آشنایي با قوانین مربوط به مالکیت فکری
بياعتنایي به قوانین موجود در صیانت از مالکیت فکری
عدم ورزیدگي دانشآموختگان دانشگاهي در ایجاد و مدیریت کسب وکار
عدم وجود نیروی انساني متخصص در علوم میان رشتهای
بي اعتنایي به توان نخبگان غیردانشگاهي
شتابزدگي در ایجاد این مراکز پژوهشي و دولتي بودن همه آنها
عدم شناخت از پارکهای با کیفیت خدماترساني باال در کشورهای دیگر
رقابت ناسالم بین دستگاهها در ایجاد این مراکز پژوهشي یا اجرای طرحهای تحقیقاتي
بي اعتنایي به کارآفریني سازماني
کم اعتقادی برخي مدیران به ارزش توسعه فناوری

مقادیر ضریب عاملي
1/014
1/741
1/710
1/727
1/072
1/734
1/727
1/707
1/721
1/221
1/027
1/227
1/012
1/771
1/012
1/743
1/742
1/722
1/714
1/212
1/722
1/022
1/224
1/201
1/737
1/027
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عامل چهارم با مقدار ویژه  3/27حدود  11/22درصد از واریانس مربوط به بازدارندهها را تبیین مينماید .این عامل با عنوان
بسترهای مالکیت فکری نامگذاری شده و تاکید ميکند که در کشور هنوز بسترهای الزم به منظور اجرای قانون مالکیت
فکری چه از بعد شناختي و چه از بعد قانوني و فرهنگي آماده نميباشد .در این عامل مولفههایي مانند ضعف در قوانین
صیانت از مالکیت فکری در کشور ،عدم آشنایي با قوانین مربوط به مالکیت فکری و بياعتنایي به قوانین موجود در صیانت از
مالکیت فکری قرار گرفته است.
عامل پنجم که با عنوان عامل انساني نامگذاری شده است 11/11 ،درصد از واریانس مربوط به بازدارندهها را تبیین مينماید و
تاکید ميکند که نبود نیروهای متخصص ،نبود متخصصان بین رشتهای و بياعتنایي به توانایي نخبگان غیردانشگاهي باعث
شده که پارکها از نیروهای انساني متخصصي برخوردار نباشند ،که این موضوع بهعنوان یک عامل منفي بر عملکرد پارکها
تاثیرگذار ميباشد.
عامل ششم با عنوان عامل شناختي نامگذاری شده و حدود  11/77درصد از واریانس مربوط به موانع و بازدارندهها را تبیین
مينماید .این عامل تاکید بر عدم شناخت مجریان و متولیان پارکهای علم و فناوری از کارکردها آن و الزامات شکلگیری آن
است .در این عامل مولفه های شتابزدگي در ایجاد این مراکز پژوهشي و دولتي بودن همه آنها ،عدم شناخت از پارکهای با
کیفیت خدماترساني باال در کشورهای دیگر و رقابت ناسالم بین دستگاهها در ایجاد این مراکز پژوهشي یا اجرای طرحهای
تحقیقاتي قرار گرفته است.
و در نهایت عامل هفتم که با عنوان عامل نگرشي نامگذاری شده  7/22درصد از واریانس بازدارندهها را تبیین مينماید و
تاکید بر عدم وجود نگرش مثبت و بياعتنایي به پارکها توسط مدیران ،سیاستگذاران و برنامهریزان است و به این مقوله
کمتوجهي ميشود .در این عامل مولفههای بياعتنایي به کارآفریني سازماني و کم اعتقادی برخي مدیران به ارزش توسعه
فناوری قرار گرفته است.

 -4نتيجهگيري و پيشنهادات
نتایج بدست آمده نشان داد که هفت عامل ساختاری ،سیاستي -تامین مالي ،ریسک باال ،بسترهای مالکیت فکری ،انساني،
شناختي و نگرشي از موانع عمده هستند .نتایج سایر تحقیقات نیز با یافتههای این تحقیق همراستا ميباشد؛ که پنج عامل
زیرساختي ،سیاستي ،اطالعاتي ،قانوني و مالي را به عنوان بازدارندههای توسعه فناوری در بخش کشاورزی قلمداد ميکند.
از موانع مطرح در توسعه فناوریهای کشاورزی در پارکهای علم و فناوری ،منابع مالي ناکافي است که تحت تاثیر
درآمدهای دولتي است .باتوجه به اینکه پارکها از نظر مالي وابسته به دولت هستند ،دولت نیز در سیاستهای توسعه فناوری
دخالت نموده و از نظر متناسب بودن سیاستها با شرایط و نیازمندیهای بخش کشاورزی،مشکل ایجاد ميکند .نتایج سایر
تحقیقات نیز تاکید ميکند که هرکشوری بهدلیل وجود تفاوت در عواملي چون تمرکزگرایي یا تمرکززدایي در سیاستگذاری،
نظام توزیع اعتبارات تحقیقاتي ،میزان توسعهیافتگي محل جغرافیایي ،وضعیت نظام مالکیت فکری ،نحوه تعامل با صنایع،
تجارب قبلي دانشگاه در زمینه انتقال فناوری ،وضعیت گروههای تحقیقاتي و مرتبه اعضای هیات علمي ،از یک رویکرد خاص
برای توسعه فناوری استفاده ميکند.
یکي از ابعاد مهم در ایجاد پارکهای علم و فناوری منطقهگرایي پارکها است ،یعني پارکها در محیط اطراف و دسترسي به
بازارهای محلي توسعه مي یابند ،که با توجه به سیاستگذاری یکسان ،پارکها به بیراه ميروند ،از سوی دیگر دولتي بودن
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بخش اعظمي از اقتصاد باعث ضعف بخش خصوصي شده و سیاستهای دولت در گذشته موجب تضعیف این بخش شده و
باتوجه به سیاستهای کشور در جهت توسعه صنعتي و عدم توجه به قابلیتهای هر منطقه باعث عدم توسعه کشاورزی در
کشور و سنتي ماندن این بخش شده است .فناوری تولید شده در پارکها نیز با سختي به بازار معرفي ميشود ،چون بخش
کشاورزی سنتي ترفیت پذیرش این فناوریها را نداشته و باتوجه به کوچک بودن بخش کشاورزی تجاری بازار برای
فناوریهای کشاورزی تولید شده در پارکها محدود خواهد بود .از این رو سرمایهگذاری شرکتها در این بخش باتوجه به
میزان سود برگشتي ریسک باالیي خواهد بود .پارکها از این رو و به علت محدود بودن تقاضا برای حضور در پارک با
مشکل تامین مالي نیز روبرو هستند ،و چون پارک ها ماهیت دولتي نیز دارند ،و محدود بودن بودجه بخش تحقیقات در کشور
نیز بر عملکرد پارکها تاثیرگذار خواهد بود .بودجه یکي از مقوالتي است که در نوشتههای بسیاری ،به عنوان سازوکار
اساسي موثر در ارتقا و گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه مورد بررسي قرار گرفته است .لذا تأمین بودجه تحقیقاتي
پژوهشگران سرلوحه ارتقاء تحقیق و توسعه در کشور است.
از موانع دیگر مورد تاکید ریسک باالی سرمایهگذاری در فناوریهای کشاورزی است ،بررسي بخشهای مختلف اقتصاد نشان
ميدهد که ریسک سرمایهگذار ی در بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات بسیار باالست و باتوجه به نبود
مکانیسمهای حمایتي الزم ،سرمایهگذاری در بخش فناوری های کشاورززی اندک است ،عالوه بر ریسک تولیدی در بخش
کشاورزی ریسک بازار نیز بسیار باالست و بازار فناوریهای کشاورزی باتوجه به وضعیت بخش کشاورزی نیز بسیار محدود
است.
مانع موجود دیگر که تاکید زیادی نیز بر آن شده ،بسترهای مالکیت فکری است .مالکیت فکری به حمایت از تراوشات فکری
و نوآوریها و اختراعات ميپردازد .مالکیتهای صنعتي بخشي از مالکیتهای فکری بهشمار ميرود و مجموعه حقوقي را
اعم از حقیقي یا حقوقي در جهت حمایت از فکر و ابتکار شخص در برابر اشخاص ثابت و بهرهبرداری از نتیجه فکر و
ابتکارات به صاحب و مالک آن برای مدت معین بطور انحصاری به شخص مبتکر مشخص مي کند .ولي در کشور عليرغم
وجود قوانین و مقررات توجه زیادی به این موضوع نشده است .از این رو ایجاد بسترهای فرهنگي مناسب الزم و ضروری
مينماید.
باتوجه به جدید بودن موضوع پارکهای علم و فناوری کشاورزی و همچنین باال بودن هزینه تحقیقات در این بخش و
مشکالت مالي در این حوزه ،به نظر ميرسد محققان تمایل زیادی برای حضور در این بخش را ندارند .در جهان امروز اکثر
کشورها امر برنامهریزی و سیاستگذاری علمي را جزئي از برنامه سیاست کالن دولتهای خود قرار دادهاند ،با این همه در
زمینه تحقیقات علمي و صنعتي و بهرهگیری از دستاوردهای مختلف اقتصادی و سایر زمینهها ،در کشور منابع انساني و مالي
عمدهای را در خدمت پژوهش قرار نميدهند.
از موانع دیگر مي توان به میزان شناخت از کارکردهای پارک در توسعه فناوری اشاره نمود ،که این موضوع به ضعف
اطالعرساني و آگاهسازی در مورد پارکهای علم و فناوری باز مي گردد .نتایج تحقیقات بر اهمیت اطالعرساني و آگاهسازی
در فرایند توسعه فناوری تاکید ميکنند]12و.[21
از دیگر موانع مورد تاکید نگرش ذینفعان نسبت به توسعه فناوری است .درک عمومي و نگرش به یک فناوری درحال تهور
ميتواند تأثیر عمیقي بر دامنة استفاده و کاربرد آن فناوری داشته باشد .نگرش و درک اشتباه و حتي نبود یک درک عمومي از
یک فناوری خاص ،به واکنش منفي افراد درباره آن فناوری ميانجامد ،که نتایج تحقیقات با یافتههای تحقیق همگراست ].[21
باتوجه به نتایج بدست آمده مي توان پیشنهادات زیر را در بهبود عملکرد پارک علم و فناوری کشاورزی به منظور توسعه
فناوریهای کشاورزی ارایه داد:
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 توسعه بازارهای محلي فناوریهای کشاورزی ،با معرفي فناوریهای تولیدشده و مزیت نسبي آن نسبت به سایر فناوریها .الزم بهذکر است که پیش نیاز این موضوع توسعه بازار محصوالت کشاورزی و اولویتدهي به بخش کشاورزی است؛
 شناسایي راهکارهای تامین مالي پارکهای علم و فناوری کشاورزی و همچنین اختصاص درصد مشخصي از بودجه بخشپژوهش در کشور به پارک به منظور توسعه فناوریهای کشاورزی؛
 تشکیل صندوق حمایت از سرمایههای مخاطرهپذیر به منظور حمایت از سرمایهگذاران ،نوآوران و کارآفرینان؛ برگزاری دورههای آموزشي برای دانشجویان ،کارشناسان پارک و اعضای هیات علمي در مورد حقوق مالکیت فکری و اتخاذراهکارهای مناسب برای ترویج و فرهنگسازی در جامعه و نیز ایجاد سازوکارهای الزم برای برخورد با خاطیان؛
 در نظرگیری مشوقهای مالي و معنوی مناسب برای نخبگان و پژوهشگران برای فعالیت در پارکهای علم و فناوری کشاورزی؛ برگزاری کارگاههای آموزشي برای مدیران و تصمیمگیرندگان در بخشهای مرتبط با بخش کشاورزی ،به منظور افزایش سطحدانش آنها نسبت به کارکردهای پارک؛
 چرخش نگرش برنامهریزان و تصمیمسازان در مورد اهمیت بخش کشاورزی و توجه بیشتر به توسعه آن با تاکید بر کارآفریني ونوآوری
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