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  چکیده

کشاورزي است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته  هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردي نظام نوآوري فناورانه
هاي نانو و بیـو  هاي فناوريآماري بخش کیفی مشتمل بر اعضاي اصلی کمیته جامعه .هاي کیفی به کمی استاکتشافی با رویکرد دوفازي اتصال داده

در بخش کمی مشتمل بر اعضاي  آمد ونفر مصاحبه به عمل  12ي هدفمند، از گیرباشد که با استفاده از تکنیک نمونهنفر) می 35وزارت جهاد کشاورزي (
تماماً مورد سرشماري قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش  که باشدیم) نفر 117هاي نانو و بیو بخش کشاورزي (هاي تحقیقاتی فناوريکمیته

 آلفاي کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شـد.  نگري و در بخش کمی، از آزمون يبعدسهکیفی تحقیق از تکنیک 
 -(اسـتلزامات تحقیقـاتی   Atlas.ti5.2افـزار  عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق بـا اسـتفاده از نـرم    7عامل فرعی در قالب  30از اکتشاف  پس

فناورانـه،   -و بـازار، اسـتلزامات نوآورانـه    کـار  و کسبذاري، استلزامات مربوط به گساختاري، استلزامات قانونی و سیاست -اي، استلزامات نهاديتوسعه
نسـبت بـه    ،LISRELو  SPSSافزارهـاي  در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم درنهایت) آموزشی -اعتباري و استلزامات ترویجی -استلزامات مالی

درصـد از   35/78در حدود  ذکرشدهعامل  7شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ل شناساییگیري و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوي عواماندازه
  نمایند.واریانس کل استلزامات کارکردي نظام نوآوري فناورانه کشاورزي را تبیین می
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     1 مقدمه
، تولیـد و توزیـع محصـول   ارتباط مؤثر فرآیند تولید علم با فرآیند 

وري بـاالي عوامـل   که بر پایه بهـره است قتصادي اشرط الزم براي 
تولید، کارآمدي توزیع و کـاربرد دانـش در مـدیریت شـکل گرفتـه و      

)، امـا در ایـن مسـیر،    13(آورد پیشرفت کشاورزي را به ارمغـان مـی  
ولید باشد که تمامی فاکتورهاي تأثیرگذار بر فرایند تمدیریتی موفق می

) 11و  3( یدنماصورت مطلوب مهندسی را شناخته، تحلیل نموده و به
، انتقال و ترویج از الزامات مهم بنابراین کارآمدي مدیریت تحقیقات و

). از طرف 13(بنیان است کشاورزي با رویکرد اقتصاد دانش مهندسی
از آن رسـالت   و ت اسـت ری، شناسه تاریخ و تمدن بشدیگر کشاورزي

بشـر   نیازهـاي حیـاتی  تـرین  مین غذا به عنوان یکی از مهمأتدیرباز 
) و منبع اصلی درآمد براي توده عظیمی از 14 و 13( تعریف شده است

                                                        
، دانشـیار و اسـتادیار توسـعه کشـاورزي،     يدکتردانشجوي به ترتیب  - 3و  2 ، 1

  دانشگاه بوعلی سینا همدان
  )Email: knadery@yahoo.com            نویسنده مسئول:         -(*
  استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران -4

DOI: 10.22067/jead2.v31i3.52453 

مردم و فراهم آورنده نیازهاي غذاي معیشتی براي انبوهی از جمعیـت  
و از  )7و  6، 5باشـد ( در اکثر کشورها و صادرات تولیدات غذائی مـی 

توانـد  مـی  کشور کـه هاي مهم و زیربنایی شیکی از بخسوي دیگر، 
بخـش   ،بدیلی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نمایدنقش ویژه و بی

). 18و  9( هاي خـاص خـود اسـت   ها و توانمنديکشاورزي با ویژگی
 عرصه. نمود تعبیر کلی عرصه دو در توانمی را بنیانکشاورزي دانش

 در فنـاوري  و نـوآوري  از يحـداکثر  استفاده و يوربهره افزایش اول
 و آبیاري سنتی هايروش. باشدمی کشور صنعتی و کشاورزي تولیدات
در  هکتـار  در تولیـد  پـایین  سـطح  ،يدر کشـاورز  آب بـاالي  مصرف

 از اسـتفاده  نیز و دامی تولیدات نیز و یو باغ زراعی متنوع محصوالت
 نپـایی  تولیـد،  فنـاوري  در ضعف بنگاهی، مدیریت سنتی هايسیستم

 کشور موجود وضعیت از مصادیقی کشاورزي، در بخشوري بهره بودن
 بنیـان دانش رویکرد در. ندارد سازگاري بنیاندانش اقتصاد با که است

 فناوري و دانش رسوخ طریق از وريبهره حداکثرسازي با کشاورزي به
 از افـزوده ارزش بـاالبردن  بـراي  زمینه خدمات و کاال تولید فرآیند در

 نوظهور هايعرصه به ورود دوم بستر در .شودمی فراهم آورينو مسیر
 بنیـادین،  هـاي سـلول  بیـو،  نانوفناوري، نظیر فناوري و علم پهنه در
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 ایـن . اسـت  يدر کشـاورز  رویکـرد  این هدف مورد اطالعات فناوري
. اسـت  خود خاص یدو تول دانشی هايویژگی داراي جدید هايعرصه

 و سـاختارها  و تجهیـزات  به اساساً نونا محصول یکتولید  براي مثالً
 نیازمنـدیم  خاصی انسانی نیروي همه از ترمهم و تولیدي فرآیندهاي

از نظرگـاه   .اسـت  متمـایز  يو کشـاورز  صـنعتی  تولیـدات  سایر با که
بنیان، آنچه اهمیت دارد، خلق نوآوري مبتنی بـر هـر   کشاورزي دانش

باشـد. بنـابراین    شنوعی از فناوري است که باید آغشته به امر پژوه
بنیان دانست، مشروط بر اینکه توان صنعت کشاورزي را نیز دانشمی

جریانی از تولید و کاربست نوآوري فناورانه در آن وجود داشـته باشـد   
   بنیـان،  بـه سـمت دانـش    با تغییر بستر توسعه کشـاورزي  ).17و  16(

ر چنین بخشی ها درباره ماهیت و فرایند نوآوري دها و دیدگاهگاهایده
، مفهـوم نظـام ملـی    1980خوش تغییر شده است. در دهـه  نیز دست

هـا  گذاريتحقیقات کشاورزي به عنوان رهیافتی جهت هدایت سرمایه
اي بـر مبنـاي ایـن    در توسعه کشاورزي مدنظر بود. اقـدامات توسـعه  

هـا،  رهیافت بیشتر به تقویت تحقیقـات از طریـق تـدارك زیرسـاخت    
مدیریتی و پشتیبانی سیاستی در سطح ملی معطوف  ها، ساختارظرفیت

، مفهوم نظام دانـش و اطالعـات کشـاورزي    1990بود است. در دهه 
مدنظر قرار گرفت. از این منظر، تحقیقات به تنهایی براي تولید و یـا  

نظــام دانـش و اطالعــات  "دسترسـی بــه دانـش بســنده نیسـت. در    
روابط بین تحقیقـات،   با وجود توجه زیاد به تحقیقات، به "کشاورزي

هاي ترویج و آموزش و نیز شناسایی تقاضاي کشاورزان براي فناوري
هاي تحقیقاتی ممکن است عرضه شود. تقویت نظامجدید نیز توجه می

هاي جدید را موجب شوند، اما ضرورتاً موجـب بهبـود   دانش و فناوري
راً ). اخی22شوند (ظرفیت دانش و نوآوري در کل بخش کشاورزي نمی

مداري بجاي هاي تحقیقاتی (تقاضاتوجه بیشتري به تقاضا براي یافته
هـاي  تر، روابـط، دیـدگاه  هاي وسیعمداري) و به توسعه قابلیتعرضه

هایی مبـذول شـده   توانمندساز، اقدامات، ساختارهاي دولتی و سیاست
است که فرصت استفاده از دانش و فناوري برخاسته از تحقیقات را در 

سازند. هـدف از توسـعه مفهـوم نظـام نـوآوري      ولید مهیا میعرصه ت
بنیان، همین موضـوع اسـت.   فناورانه نیز در ارتباط با کشاورزي دانش

ترین تشـکلی کـه   عنوان قدرتمندنوآوري فناورانه کشاورزي به نظام 
بـا کارکردهـاي   کشاورزي را تحت پوشش دارد  هاينهادها و سازمان

دهـی  انتشـار دانـش، هـدایت و جهـت     گانه خود (تولیـد دانـش،  هفت
هـاي  تحقیقات و نوآوري، تـأمین و تسـهیل منـابع انسـانی، فعالیـت     

تواند نقش بسـیار  بخشی)، میگیري بازار، مشروعیتکارآفرینی، شکل
داشـته باشـد   بنیان کـردن کشـاورزي   علمی کردن و دانشمهمی در 

فناوري  مدیریت تحقیقات و توسعه) 24همکاران (و  زادهشریف ).23(
انـد و  شناسی کـرده ورزي را آسیبنوآوري کشا کشاورزي در چارچوب

عامل؛ سـاختار و سیاسـت توسـعه کشـاورزي، منـابع و       13آنها را در 
هاي توسعه کشاورزي، خدمات حمـایتی توسـعه کشـاورزي    زیرساخت

گـذاري در تحقیقـات و   ها و سرمایه(سطح توسعه کشاورزي)، ظرفیت

وري تحقیقـات و توسـعه   ات و فناوري، بهـره فناوري، مدیریت تحقیق
گرایی در تحقیقات و فناوري (سـطح  فناوري، فرهنگ پژوهش، شبکه

نظام نـوآوري کشـور)، سیاسـت تحقیقـات کشـاورزي، سـودمندي و       
کشاورزي، مدیریت یکپارچه تحقیقات و  اثربخشی تحقیقات و فناوري

کشاورزي و فناوري کشاورزي، توسعه نهادي نظام تحقیقات و فناوري 
گرایی آموزش عالی و تحقیقات کشاورزي (سـطح نظـام نـوآوري    هم

 )10فرشاد و همکاران ( بندي کردند. در تحقیقی دیگرکشاورزي) دسته
شناسایی و تحلیل مشکالت سیستمی نظام ملی نوآوري در ایـران   به

 ترین مشکل سیستمی که در تحقیـق مشـخص شـده،   پرداختند. مهم
هاي نوآوري هاي قانونی و تنظیمی بر پیشرانباثربخش نبودن چارچو

هاي مالیاتی و قـوانین حمایـت از   باشد. به این مفهوم که سیاستمی
اثـربخش در جهـت حمایـت از     ايگونهبهاند مالکیت معنوي نتوانسته

سازي، بهبود زیرسـاخت نـوآوري و تزریـق فرهنـگ نـوآور و      تجاري
شکل دیگر تأثیر ضـعیف   موفق باشند. وکارکسبکارآفرین در فضاي 

هاي نوآوري بر عناصر ساختاري است. این دو عامل در مـدل  پیشران
ترین ارتباط بین عوامل مدل باشند از این نظر که هرچه شاید پیچیده

جهت بـا عناصـر سـاختاري قـرار     هاي نوآوري در راستا و همپیشران
گیرند، بر مواردي نظیـر تـأمین مـالی، فضـاي رقابـت در صـنعت و       

دهی به صادرات مؤثر خواهند بـود و از طرفـی تـأمین مـالی و     جهت
هاي نوآوري باشند. در درجـات  زیرساخت يراهگشاتواند صادرات می

هاي قـانونی و تنظیمـی بـر عناصـر     تر به ترتیب تأثیر چارچوبپایین
هـاي  ساختاري، تأثیر استراتژي انتشار و انتقـال فنـاوري بـر پیشـران    

قانونی و تنظیمی و عناصر ساختاري مشکالت هاي نوآوري، چارچوب
میگـون پـوري و    باشـند. سیستمی نظام ملی نـوآوري در ایـران مـی   

مؤثر بر سیستم نوآوري تکنولوژیـک در   نیز استلزامات )19(همکاران 
هاي تجدیدپذیر را در هشت گروه اصلی عوامل نهـادي و  حوزه انرژي

، فرهنگی، ساختار بازار، ، اقتصاديوکارکسبسازمانی، دولتی و قانونی، 
گیري بندي کردند که بر شکلبعد فرعی دسته 36فناوري و دانشی و 

هـاي تجدیدپـذیر   هاي نوآوري تکنولوژیک در صـنعت انـرژي  سیستم
تحقیقـی بـا رویکـرد     در ،)2( زادهحسـن عبـدي و  ایران تأثیرگذارند. 

آنها سیستماتیک به استخراج مشکالت نظام نوآوري ایران پرداختند و 
 هاي انتشـار فنـاوري، عـدم   را در شش عامل اصلی ضعف در مکانیزم

گذاري و راهبري متمرکز علم و فناوري، محوریت نقش دولت سیاست
به عنوان مجري در آموزش و پژوهش، ضعف قوانین و مقررات حوزه 
پژوهش و فناوري، عدم هزینه کرد منابع مـالی کـافی در تحقیـق و    

ود دیدگاه خلق ثروت و کارآفرینی در بـین  عدم وج درنهایتتوسعه و 
 یزادهعلمؤمنی و بندي کردند. بازیگران عرصه پژوهش و فناوري دسته

-در تحقیقی تحت عنوان تحلیل موانع نتیجه بخشـی سیاسـت   ،)20(
گذاري نوآوري در ایران از منظر نهادي، آنها را در قالـب عـدم توجـه    

تحقیق و توسعه بـراي   ي تجاري درهاگذاري شرکتدولت به سرمایه
هـاي مـالی   توسعه اقتصـادي، اسـتانداردهاي قـانونی ضـعیف، نظـام     
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، شـرایط اقتصـادي   وکـار کسبنیافته، فقدان زیرساخت مناسب توسعه
-هاي منعطف و مستقل براي حمایت از گروهنامساعد، فقدان سازمان

هاي تجاري و وضع قوانین زائد و دست و پـاگیر  هاي مختلف شرکت
بندي استلزامات توسعه دسته ) به12نگرو (دي کردند. هکرت و بندسته

ــوژي در سیســتم ــرژي تکنول ــوآوري تکنولوژیــک در ان ــاي هــاي ن ه
بندي و با استفاده از دیدگاه تجدیدپذیر پرداختند که بر طبق این دسته

هاي نوآوري تکنولوژیک، این عوامل شامل عوامل مربوط بـه  سیستم
هـاي ناپایـدار،   و آگاه به موضوع، سیاستسازي، تغییر اهمیت تجاري

ــت مشــروعیت ــار، قابلی ــان انجــام ک ــادگیري در زم ــا و بخشــی، ی ه
  هاي نادرست هستند.گیريها و تصمیمهاي اساسی، قضاوتشایستگی

هـاي  تعدادي از اسـتلزامات توسـعه سیسـتم   ) 2نگرو و همکاران (
ده است نوآوري تکنولوژیک را در صنعت انرژي تجدیدپذیر بررسی کر

که مرکز تأکید مطالعه او بر عوامل نهادي، تکنولوژي و ساختار بـازار  
تحقیقی در تایلند با مطالعه  ) در8پاتاراپونگ (و  یستاناکر متمرکز است.

روي نظام ملی نوآوري کشورهاي در حال توسعه (که عمدتاً در دنباله
م تکنولوژیکی توفیق چندانی ندارند) به بررسی عوامـل شکسـت نظـا   

اي هاي ریشهملی نوآوري پرداخته شده است و آنها را در قالب ضعف
هاي عمیق و بخشی بودن نظام نوآوري آن (ارتباط ضعیف بین آژانس

ها)، فقدان دیدگاه سیاسـتی روشـن و   دولتی و بین آنها و دیگر بخش
مشــترك، فقــدان نهادهــاي حمــایتی ماننــد نهادهــاي کــارآفرینی و 

گیـري  وابسـتگی بـه مسـیر در فراینـد شـکل      اعتمادسازي، اینرسی و
بندي کردند. برگک و هاي قوي دسته1سیاست به علت فقدان دیدمان

هاي نوآوري تکنولوژیک نیز سیستم در زمینه استلزامات )4(همکاران 
تحلیـل کـارکردي سیسـتم نـوآوري بـراي بیـان بهتـر         و به تجزیـه 

و شناسـایی   هاي نوآوري تکنولوژیـک هاي مخرب در سیستممکانیزم
مسائل و مشکالت درگیر با سیاست کلیدي براي دستیابی به مجموعه 

هاي تشویقی ها سیاستپردازد. وي در این پژوهشاهداف سیستم می
هاي جدید و بازخورد مناسب از سیستم را محـرك  دولت، ورود شرکت

داند؛ همچنین از دید او شرایط نبود اطمینان، کاهش مشـروعیت،  می
هاي هاي موجود و سیاستهاي مبهم شرکتضعیف، فعالیتارتباطات 

هـاي  گیـري و توسـعه سیسـتم   موانعی در راه شـکل  دولتی بازدارنده،
در طی یک ارزیـابی  ) 23(تمل و همکاران نوآوري تکنولوژیک است. 

که از روابط نهادي نظام نوآوري کشاورزي جمهوري آذربایجـان بـه   
هاي نظام به عنوان یکی از مؤلفه اند، تحقیقات کشاورزي راعمل آورده

هاي اند و تعامالت آن را با سایر مؤلفهنوآوري کشاورزي در نظر گرفته
شاکله این نظام مشتمل بـر سیاسـت، آمـوزش، خـدمات ترویجـی و      

ها، خـدمات فـرآوري و   کننده نهادهاطالعاتی، بخش خصوصی عرضه
رجی، اعتبارات، هاي خاهاي زراعی، اعتبارات، کمکبازاریابی، سازمان

هاي خارجی مورد مالحظه قرار گرفتـه اسـت و برخـی مسـائل     کمک
                                                        
1- Paradigm  

هاي مرتبط با تحقیقات کشاورزي که بر مبناي گردآوري و تحلیل داده
ها، بازدیدهاي میدانی، پرسشنامه دست دوم موجود در اسناد و گزارش

هاي تحقیقاتی در و مصاحبه به انجام رسیده است، عدم تدوین اولویت
طح نظام ملی تحقیقات کشاورزي، عدم شفافیت سازوکارهاي تأمین س

پذیرد، عدم پیوند بین مالی که عمدتاً از محل منابع دولتی صورت می
هاي متولی تحقیقات کشاورزي و دشواري مدیریت آنها، مـازاد  ارگان

نیروي انسانی و بدل شدن مؤسسات تحقیقاتی به مواضع تحقیقـاتی  
ي از یک رسـالت و راهبـرد منسـجم، پرسـنل     مناسب، عدم برخوردار

مجرب، منابع مالی و نیز مشکالت مربوط به دسترسـی بـه دانـش و    
هاي جدید از مسائل داخلی مؤسسـات  اطالعات بهنگام درباره فناوري
و ادبیـات   شـده ارائهتوجه به مطالب  با تحقیقاتی برشمرده شده است.

مزایاي فراوان نظـام   توان به این نتیجه رسید که با وجودموضوع می
بنیـان،  نوآوري فناورانه کشاورزي در راستاي توسعه کشاورزي دانـش 

اثربخشی نظام مذکور و به تبع آن توسعه و بسط آن نیازمند استلزامات 
کارکردي از سوي نهادهاي مختلف نظام نوآوري است. بر این اساس، 

وسـعه  ت استلزامات کارکردي تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تبیین
ریزان گذاران و برنامهنظام نوآوري فناورانه کشاورزي از دیدگاه سیاست

  کشاورزي ایران طراحی گردید. نظام نوآوري
  

  هامواد و روش
آمیختـه اکتشـافی    پژوهش حاضر به لحاظ دیدمانی، از دیـدمان 

(کیفی و کمی) بهره گرفته است. در ایـن رهیافـت، از روش تحقیـق    
بـه منظـور اسـتخراج اسـتلزامات      تاریافتهنیمـه سـاخ   کیفی مصـاحبه 

کارکردي نظام نوآوري فناورانه کشاورزي و در بخش کمـی از روش  
، بـه  اولدستهاي پیمایشی و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري داده

منظور ارزیابی استلزامات کارکردي نظام نوآوري فناورانه کشـاورزي،  
هاي فناوري صلی کمیتهاستفاده شد. در بخش کیفی تحقیق، اعضاي ا

نفر) به عنـوان جامعـه آمـاري     35( 2نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزي
                                                        

ي هـا سـال ي فناوري بیو و نانو وزارت جهاد کشاورزي بـه ترتیـب در   هاتهیکم-2
سته وزارت جهـاد کشـاورزي   واب مؤسساتگانه  12ي هاتهیرکمیز، با 1385و 1379

به موارد زیـر اشـاره    توانیهامتهیکماهداف تشکیل این  نیترمهمتشکیل شدند. از 
هـاي  هاي کالن وزارت جهاد کشاورزي در حـوزه تدوین و تعریف سیاست -1کرد: 

منظور تدوین نقشه راه و مأموریت سازمان (به ي نوین کشاورزيهايفناورمختلف 
ـ   هـاي اجرایـی در وزارت جهـاد    رویج کشـاورزي و معاونـت  تحقیقات، آمـوزش و ت

ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجراي  -2)؛ کشاورزي بر اساس اسناد باالدستی
تدوین مقـررات و ضـوابط    -3؛ ها و مراکز تابعههاي در دست انجام مؤسسهفعالیت

د و ارائه مورد نیاز، اصالح مقررات و ضوابط موجود و بررسی و شناسایی موانع موجو
ي نـوین  هـا يفنـاور منظـور توسـعه   ربط بهبراي رفع آنها به مراجع ذي هاشنهادیپ

هـاي و مراکـز تابعـه و    سازي دستاوردهاي مؤسسهکمک به تجاري -4کشاورزي؛ 
تعیین  -5ي نوین کشاورزي؛ و هايفناوربنیان در زمینه هاي دانشحمایت از شرکت

هـا و  هـا، آزمایشـگاه  ح صدور مجوز کارگاهصالو معرفی پنجره واحد، واحدهاي ذي
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نفـر از ایـن افـراد بـه      12تحقیق انتخاب شدند که پس از مصاحبه با 
هــا از تکنیــک انجــام مصــاحبه يبــرا اشــباع تئوریــک رســیده شــد.

گیري هدفمند ترکیبی موارد نـوعی و بـارز (مصـاحبه بـا افـراد      نمونه
شده و داراي توان و آمـادگی بـراي ارائـه اطالعـات     اتجربه، شناختهب

از سوي سـایر   شدهیمعرفالزم)، تکنیک گلوله برفی (مصاحبه با افراد 
مدار و موارد مطلـوب اسـتفاده شـد. در روش    و روش فرصت ها)نمونه

شود هاي دردسترس مصاحبه میمدار و موارد مطلوب، با نمونهفرصت
دهنـد،  هایی که اطالعات جامعی به دست مـی نمونهو مصاحبه براي 

آمده و با توجه دستهاي تکمیلی بهگردد؛ بدین ترتیب دیدگاهتکرار می
به اطالعات الزم و پیشرفت در مسیر رسیدن به اشباع نظري و غناي 

شود. براي قضـاوت در مـورد   هاي احتمالی برطرف میمفهومی، ابهام
هاي نظران پژوهشصاحب موردنظرر این بخش پژوهش، از چهار معیا

پذیري، قابلیت اطمینان و تأییـد  بودن، انتقال قبولقابلکیفی، شامل 
پذیري، به دلیل اینکه مصاحبه زمینه انتقال در ).1( پذیري استفاده شد

 استفاده شده است و با توجه به فهم عمیق موضـوع  نیمه ساختاریافته
ـ  هاي پژوهش کیفـی اسـت،  که از ویژگی تـوان امیـدوار بـود کـه     یم

هاي بیشتري در این زمینه، باألخص در محیط سرآغازي براي پژوهش
ها براي مصاحبه گذاري باشد. عالوه بر گزینش هدفمند نمونهسیاست

مند کردن مراحل کار، هدف نهایی همراه با تدوین پروتکل براي روش
ورهـاي  ها و محها در میان گذاشته شد و پرسشپژوهش نیز با نمونه

مصاحبه در اختیار آنها قرار گرفت. در طول مصاحبه نیز تالش شد تا با 
هاي محوري، زمینـه بـراي   طرح مفاهیم و مصادیق مرتبط با پرسش

گو به مسیر مـوردنظر فـراهم شـود تـا از طـرح      وهدایت جریان گفت
هـاي سـطحی و غیرضــروري پرهیـز گـردد و درکـی کلــی از      پاسـخ 

توان به طرح شفاف و . از دیگر تدابیر میمحورهاي بحث به دست آمد
گویـان،  ها، انجام مصاحبه در شرایط مناسب براي پاسخصریح پرسش

-بخشی به پرسشبازنگري اولیه و تکرار مصاحبه در موارد معین، تنوع
هاي محوري) و نحوه طرح شده (از طریق شکستن پرسشهاي مطرح
هاي برگزیـده  و نمونههاي پیشبرد مصاحبه بخشی به روشآنها، تنوع

شوندگان درباره محرمانه بخشی به مصاحبه(چندجانبه گرایی)، اطمینان
شده و مشارکت دهی آنها ماندن و امنیت داري در قبال اطالعات ارائه

هـاي ارائـه شـده بـه منظـور نزدیـک سـاختن        بندي دیـدگاه در جمع
ه و فرایند هاي متقابل، اشاره کرد. در این پژوهش، اندازه نمونبرداشت

گردآوري اطالعات تا سطح اشباع نظري یا آستانه سودمندي اطالعات 
) مصـاحبه شـد.   =12nنمونه ( 12دردسترس ادامه یافت و سرانجام با 

مصـاحبه در   12مصاحبه انفـرادي و متمرکـز (شـامل     14درمجموع، 
سـاعت   16:15تکرار مصاحبه) در طول مدت زمان 2مرحله نخست و 

                                                                          

ي نـوین در  هـا يفنـاور برداري از محصوالت واحدهاي تولیدي؛ براي تولید و بهره
  بخش کشاورزي

آمـده از  دسـت هـاي کیفـی بـه   وتحلیل دادهتجزیه انجام گرفت. براي
ها، با استفاده از روش تحلیل مصاحبه، پس از مراجعه به متن مصاحبه

محتوا، طی سه گام از روش کدگذاري اولیه، کدگذاري باز و کدگذاري 
هاي مشابه استفاده شد که در ها در گروهبندي دادهمحوري براي طبقه

  شد. استفاده 5.2LAS.ti AT افزارنرماین راستا از 
ها در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه بود که از ابزار گردآوري داده

هـاي  اي پاسخگویان و پرسشهاي فردي و حرفهدو بخش مشخصه
هاي مربـوط بـه اسـتلزامات کـارکردي نظـام      مرتبط با ارزیابی مؤلفه

متغیر) تشکیل شده بـود. بـراي    30نوآوري فناورانه کشاورزي (شامل 
سـطحی (از خیلـی    5ها، از طیف لیکرت گیري هر یک از مؤلفهدازهان

) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه بـا  5تا خیلی زیاد= 1کم=
نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان مورد تأیید قرار گرفـت. بـراي   

اي ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی استفاده شـد.  تعیین اعتبار سازه
مرحله یعنـی:   چهار اي،، نستات براي ارزیابی اعتبار سازهدر این زمینه

انجام دادن تحلیل عاملی اکتشافی بـه منظـور مشـخص کـردن      -1
هاي مورد نیاز گیري در مورد تعداد عاملتصمیم -2هاي اساسی، عامل

هـا و کنـار   چـرخش عامـل   -3 ،شـده مشـاهده براي تبیین متغیرهاي 
شده دارند یـا  با عوامل استخراج گذاشتن متغیرهایی که روابط ضعیفی

تحلیـل عـاملی تأییـدي     -4و  کننـد بیش از یک عامل را معرفی می
مانده به منظور تأیید سـاختار نظـري ابـزار تحقیـق و     هاي باقیگویه

). 15پیشنهاد داده است ( شده رامشاهدههاي نیکویی برازش آن با داده
انی درونـی  همچنین در ایـن تحقیـق بـراي تعیـین پایـایی و همسـ      

هاي پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بـراي  گویه
نفـر از   117بـود.   89/0تـا   78/0هاي اصلی پرسشـنامه بـین   بخش

هاي نانو و تحقیقاتی و بخشی فناوري –هاي تخصصی اعضاي کمیته
بیو وزارت جهاد کشاورزي به عنوان جامعه آماري این بخش پژوهش 

که تماماً مورد سرشماري قرار گرفتند. البته الزم به ذکر انتخاب شدند 
است که معیار اساسی در انتخـاب ایـن مـوارد بـراي انجـام تحقیـق،       
برخورداري افراد از سطح آگاهی و شناخت کافی در خصـوص پدیـده   
مورد پژوهش بوده است به نحوي که بتواننـد بـه نحـو مقتضـی بـه      

ارزیـابی اسـتلزامات   در خصـوص   یـژه وشـده بـه  مطـرح هـاي  پرسش
آوري کارکردي نظام نوآوري فناورانه کشاورزي پاسخ دهند. براي جمع

هاي بخش کمی، با همکاري سازمان نظام مهندسی کشاورزي و داده
ها از طریق پست آوري پرسشنامهمنابع طبیعی، اقدام به ارسال و جمع

ار الکترونیکی گردید و در مواردي نیز با حضور فیزیکـی در محـل کـ   
 103 درنهایـت هـا اقـدام گردیـد؛ کـه     آوري دادهافراد نسبت به جمـع 

شده با اسـتفاده  هاي گردآوريآوري شد. دادهپرسشنامه تکمیل و جمع
 و تحلیل گردید. پردازش 8.8LISREL و 21SPSSwinافزارهاي از نرم

ها از آمار اسـتنباطی شـامل تحلیـل عـاملی     وتحلیل دادهتجزیه يبرا
  یل عاملی تأییدي و مدل معادالت ساختاري استفاده شد.اکتشافی، تحل
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  نتایج و بحث
  کیفی ) بخشالف

در این تحقیق، پژوهشگر پس از مراجعـه و مطالعـه دقیـق مـتن     
بنـدي کـرده اسـت؛    هاي حاصل را طبقهها، درسه مرحله دادهمصاحبه

ها اسـتخراج شـدند و   هاي کالمی مصاحبهصورت که ابتدا گزارهبدین
هاي کالمی مشابه کدهاي باز را تشکیل دادند بین آنها گزارهسپس از 

کـدهاي  و  و کدهاي باز مشـابه کـدهاي محـوري را تشـکیل دادنـد     
شوندگان نیز با عالئم اختصاري مشخص شدند. پس از انجام مصاحبه

 30هـا،  هاي حاصل از مصاحبهکدگذاري باز و کدگذاري محوري داده
ــب    ــی در قال ــل فرع ــل  7عام ــلعام ــانونی و  ( یاص ــتلزامات ق اس

 -سـاختاري، اسـتلزامات تحقیـق   -گذاري، اسـتلزامات نهـادي  سیاست
-و بازار، اسـتلزامات مـالی   وکارکسباي، استلزامات مربوط به توسعه

) آموزشـی  -فناورانه، استلزامات ترویجی -اعتباري، استلزامات نوآورانه
رزي و استلزامات کـارکردي نظـام نـوآوري فناورانـه کشـاو      ییشناسا

  .)1مشخص شد (جدول 

 کیفی ها و اطالعاتساختار ماتریسی یکپارچه تحلیل داده -1جدول
Table1- Integrated Matrix Structure of Qualitative Data and Information Analysis 

  ردیف
Rank 

 کدهاي باز
Open Cods 

 فراوانی
Frequency 

 درصد
Percent 

  کدهاي محوري
Axial Codes 

 وانین و مقررات دست و پاگیر اداري در حوزه پژوهش و فناوري کشاورزي کشورحذف ق 1
Remove the administrative restrictive regulations in the field of agricultural research 

and technology LPI1 

 
11 

 
79 

  
  
  
  
  

استلزامات قانونی و 
 گذاريسیاست

Legal-Policy 
Implications LPI  

 المللی گسترده علیه ایران به عنوان فرصت اقتصاد مقاومتیهاي بیندیل تحریمتب 2
Become widespread international sanctions against Iran as an economic opportunity 

resistance LPI2 

 
10 

 
72 

 هاي کشاورزيسازي نوآوريتقویت قوانین تجاري 3
Strengthen the agricultural innovations trade rules LPI3 

6 43 

- هاي موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکري و معنوي اختراعات و نوآوريحذف محدودیت 4
 هاي کشاورزي

Remove restrictions in the laws and regulations related to intellectual property rights 
in agricultural inventions and innovations LPI4 

 
 

9 

 
 

64 

 نگاري فناورانه در بخش کشاورزيسنجی و آیندهمطالعات علم 5
Foresight studies of science and technology in agriculture LPI5 

 
13 

 
93 

 

6 

ر زمینه ها و غیره دها، شبکهبازارها، مراکز رشد، آزمایشگاهها، فنهاي مکمل مانند پاركتقویت زیرساخت
 هاي فناورانه در بخش کشاورزيتحقیقات نوآوري

Strengthen the complementary infrastructure such as parks, technology markets, 
incubators, labs, networks in the field of technological innovations researches in 

agriculture ISI1 

 
14 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 -نهادي استلزامات

 ساختاري
Institutional-

Structural 
Implications ISI 

 

7 

-هاي کشاورزي مانند شبکه اینترنت قوي، زمینهاي عمومی موردنیاز پیشرفت فناوريتوسعه کامل زیرساخت
 پیشرفته یاريآب یزاتتجهآالت، هاي یکپارچه، ماشین

Development the public infrastructure required for development of agricultural 
technologies such as strong Internet, integrated land, machinery, advanced irrigation 

equipment ISI2 

 
 

11 

 
 

79 

 تقویت ارتباطات پژوهشی و تحقیقاتی بین نهادهاي تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزي 8
Management and research communication between agricultural research, education 

and extension institutions ISI3 

 
13 

 
93 

 گذاري علم، فناوري و نوآوري کشاورزي در کشورتشکیل نهاد متمرکز مسئول سیاست 9
Forming a centralized entity responsible for agricultural science, technology and 

innovation policy in the country ISI4 

 
12 

 
86 

 تفکیک وظایف نهادهاي موجود در نظام نوآوري فناورانه کشاورزي 10
Segregation of institutions duties in the agricultural technological innovation system 

ISI5 

 
8 

 
57 

 هاي فناورانه با دانش بومی کشاورزيسازگاري دانش نوآوري 11
Compatibility between technological innovations knowledge and agricultural 

indigenous knowledge RDI1 

 
12 

 
86   

  
  

 -استلزامات تحقیقاتی
 ايتوسعه

Research-
Development 

Implications RDI 

 هاي فناورانه کشاورزي در کشوردسترسی به نیروي کار متخصص و بازار کار ماهر در زمینه نوآوري 12
Access to skilled labor and skilled labor market in the field of agricultural 

technological innovation in the country RDI2 

 
9 

 
64 

 هاي ظالمانهدسترسی به وسایل آزمایشگاهی پیشرفته به جهت تحریم 13
Access to modern laboratory equipment because of sanctions RDI3 

 
5 

 
36 

 ارزیابی و پایش اثربخشی کارکردهاي اجزا نظام نوآوري فناورانه کشاورزي 14
Assessment and monitor the effectiveness of agricultural technological innovation 

system functions RDI4 

 
9 

 
64 
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 لیدي کشاورزيمدیریت علمی تولید در مزارع تو 15
Scientific management in the agricultural production farms BMI1 

 
11 

 
79 

  
  
  
  
  
  

استلزامات مربوط به 
 و بازار وکارکسب

Business-
Marketing 

Implications BMI 

ت تولید محصول به دلیل نبود الگوي کش شدهتمامثبات قیمت محصوالت کشاورزي (افزایش یا کاهش قیمت  16
 تنش در نرخ جهانی محصوالت) هاي تولید ومناسب، افزایش نهاده

Stable prices of agricultural products BMI2 

 
8 

 
57 

 

17 

هاي فناورانه در سازي و کاربرد نوآوريبراي تجاري مدیریتی، کارآفرینی، مالی یازموردنهاي ها و مکملتخصص
 بخش کشاورزي

Required management and entrepreneurship expertise to commercialization and 
application of technological innovations in agriculture BMI3 

 
 

5 

 
 

36 

 هاي کشاورزيوکارکسبگذاري در کاهش ریسک باالي سرمایه 18
Reduce the high risk for investment in agricultural businesses BMI4 

 
9 

 
64 

 

19 

المللی محصوالت رسانی کارآمد جهت کسب اطالعات از وضعیت بازارهاي داخلی و بینشبکه اطالعایجاد 
 کشاورزي (شناخت بازارهاي هدف)

Create efficient information network for awareness the situation of domestic and 
international agricultural products markets BMI5 

 
 

3 

 
 

21 

 هاي کشاورزيوکارکسبتوجه به فصلی بودن  20
Seasonality of agricultural businesses BMI6 

4 29 

 هاي پیشرفتهها و فناوريبا کشورهاي پیشرو در زمینه نوآوري مشترك هايگذاريیهسرما 21
Joint ventures with developed countries in the field of advanced innovations and 

technologies CFI1 

 
9 

 
64   

 اعتباري-استلزامات مالی
Credit- Financial 
Implications CFI 

 هاي تحقیقاتیسازي یافتههاي خطرپذیر در تجاريگذاريحمایت از سرمایه 22
Support from venture investments in the commercialization of research findings 

CFI2 

 
13 

 
93 

 هاي فناورانه با نیازهاي تقاضاي کشاورزانسازي نوآوريمتناسب 23
Fits of technological innovations with farmer’s needs ITI1 

14 100 
 
 
 
 
 

 -استلزامات نوآورانه
-Innovational فناورانه

Technological 
Implications  ITI 

 

 

24 

هاي کارآفرینی و آن به فرصت ارزش زنجیره طول در يزدر کشاور فناورانه هايتبدیل تهدیدهاي نوآوري
  سازيتجاري

Conversion the agricultural technological innovation threats throughout the value 
chain to entrepreneurship and commercialization opportunities ITI2 

 
 

7 

 
 

50 

 هاي فناورانه مانند تغییرات آب و هواییبر روي نوآوري بینی تأثیرات اتفاقات غیرطبیعیپیش 25
Predictable events on technological innovations such as climate change ITI3 

 
5 

 
36 

 هاي فناورانه براي مصرف مخاطبان بخش کشاورزيکاستن قیمت نوآوري 26
Reduce cost of technology initiatives for consumption of agriculture audience ITI4 

 
7 

 
50 

 هاي فناورانه کشاورزيافزایش دوره عمر محصوالت نوآوري 27
Increase lifespan of technological innovations products in agriculture ITI5 

 
5 

 
36 

 

28 

هاي نمایشی با هدف ژهآموزشی مانند برگزاري نمایشگاه فناوري و انجام پرو –هاي ترویجی انجام فعالیت
  هاي فناورانه در کشاورزيپذیري ساختن نوآوريتوجیه

Extensional-educational activities aimed at feasibility of technological innovations 
in agriculture such as technology exhibition and demonstration projects PEI1 

 
 

12 

 
 

86   
  
  
  
 -ترویجیاستلزامات 

 - Extensional آموزشی
Educational 

Implications PEI  

 هاي فناورانهدر خصوص نوآوري باألخص ارتباط قوي بین رسانه ملی با بخش کشاورزي 29
Strong link between national media and agricultural sector, especially with regard to 

technological innovations PEI2 

8 57 

 

30 

 المللیبر اساس استانداردهاي بینفناوري هاي پژوهش پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش آشناسازي
Familiarity researchers with definitions, concepts and methods of technology 

research based on international standards PEI3 

 
 

6 
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  کمی ) بخشب

  املی اکتشافیتحلیل ع
بندي استلزامات کارکردي نظام نـوآوري فناورانـه   به منظور دسته

کشاورزي و تعیین مقدار واریـانس تبیـین شـده توسـط هـر کـدام از       
شده، از تحلیـل عـاملی اکتشـافی    بنديمتغیرها در قالب عوامل دسته

داري آزمون بارتلت (با مقدار استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، معنی
 KMOب درصد و مقـدار مناسـ   01/0) در سطح اطمینان 312/1365

دهنده همبستگی و مناسبت متغیرهاي موردنظر )، نشان874/0(یعنی 
براي انجام تحلیل عاملی بود. براي استخراج عوامل، از معیـار مقـدار   

ي آنها از ویژه استفاده شد و عواملی مدنظر قرار گرفت که مقدار ویژه
 آورده 2آمده از تحلیل عاملی در جـدول  دستج بهتر بود. نتایبزرگ 1

شـده  عامـل اسـتخراج   7هـاي ایـن جـدول،    شده است. بر اساس داده
درصد از واریانس کل استلزامات کـارکردي   35/78توانستند در حدود 

  .نظام نوآوري فناورانه کشاورزي را تبیین کنند
  

  گیري)تحلیل عاملی تأییدي (مدل اندازه
اي پرسشـنامه و بـرازش الگـوي    اعتبـار سـازه   به منظور بررسـی 

گیري مربوط به اسـتلزامات کـارکردي نظـام نـوآوري فناورانـه      اندازه
ــاورزي، داده ــع کش ــاي جم ــتفاده از  آوريه ــا اس ــده ب ــرمش ــزار ن اف
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 .8LISRELwin8وتحلیل شـد.  از طریق تحلیل عاملی تأییدي تجزیه
وجـه بــه  ، بـرازش مــدل بـا ت  3بـر اسـاس نتـایج منــدرج در جـدول     

  باشد.هاي مختلف برازندگی در سطح قابل قبولی میشاخص
  

  و پیشنهادها گیرينتیجه
کـد محـوري اسـتخراج     7بر اساس نتایج بخش کیفی تحقیـق،  

گردید. جهت تعیین مقدار واریانس تبیـین شـده توسـط هـر کـدام از      

ــب عامــلشــده (کــدهاي محــوري اســتخراج هــاي متغیرهــا) در قال
  تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. شده، ازبنديدسته

توان )، نیز می1هاي تحلیل عاملی تأییدي (نمودار با توجه به یافته
گفت که هفت عامل مستخرج از بخش کیفی تحقیق و تحلیل عاملی 

تا حدود زیادي استلزامات کارکردي نظام نـوآوري فناورانـه    اکتشافی
  گیري نمودند.کشاورزي را اندازه

  
 شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی آنهاامل استخراجعو - 2جدول 

Table2- Extracted Factors with Eigen values, Variance Percent and the Percent of Cumulative Variance 
 ردیف
Rank 

 عوامل
Factors 

 متغیرها
Criteria 

 بار عاملی
Factor loading 

 مقدارویژه
Eigenvalue 
Criterion 

درصد واریانس 
 مقدار ویژه

Percentage of 
variance 
criterion 

درصد واریانس 
 تجمعی

Cumulative percent 
frequency variance 

 

1 
 ايتوسعه -استلزامات تحقیقاتی

Research-Development 
Implications 

4RDI  0.869 

3.369  17.23 17.23 
1RDI  0.855 

2RDI  0.834  
3RDI  0.811  

 

 

2 

  
  گذارياستلزامات قانونی و سیاست

Legal-Policy Implications 

1LPI  0.879 

3.333  15.58  32.81  

3LPI  0.718 

4LPI  0.590  

5LPI  0.585  
1LPI 0.561  

 

 

3 

  
 و بازار وکارکسباستلزامات مربوط به 

Business-Marketing 
Implications 

4BMI  0.574  

3.236  12.32  45.13  

2BMI  0.564  

1BMI  0.556  

6BMI  0.524  

3BMI  0.512  
5BMI  0.506  

 

4 
  

 ساختاري-استلزامات نهادي
Institutional-Structural 

Implications 

4ISI  0.801  

3.219  10.68  55.81  
1ISI  0.698  
3ISI  0.615  
2ISI  0.572  
5ISI  0.533  

 

5 
  

 فناورانه -استلزامات نوآورانه
Innovational-Technological 

Implications 

1ITI  0.926  

3.183  8.21  64.02  
3ITI  0.627  
4ITI  0.608  
5ITI  0.519  
2ITI  0.503  

 اعتباري-استلزامات مالی 6
Credit- Financial Implications 

2CFI  0.877  
1.631  7.61  71.63  

1CFI  0.754  
 

7 

 آموزشی -استلزامات ترویجی
Extensional -Educational 

Implications 

1PEI  0.564  
1.598  6.72  78.35  PEI3  0.531  

PEI2  0.503  
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  هاي برازندگینتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخص-3جدول
Table3- Results thecompliance of research modelwithfitting indexes 

 شدهمقدار گزارش
Reported Amount  

  مقدار مطلوب
Optimum Amount  

 شاخص برازش
Fitting Index   

   df/2xکاي اسکویر/درجه آزادي  ≥3 1.785
 شاخص برازندگی تطبیقی  0.90≥ 0.95

Comparative Fit Index  
 شاخص میزان انطباق  0.90≥ 0.93

Goodness of fit index  
  Incremental Fit Indexشاخص برازندگی فزاینده   0.90≥ 0.95
 میانگین مجذور پس ماندها  ≥0.08 0.06

Root Mean square Residua  
 ریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب  ≥0.08 0.056

Root Mean Square Error of Approximation  
  

مــل اســتلزامات بــر اســاس نتــایج تحلیــل عــاملی اکتشــافی، عا
از کــل واریــانس اســتلزامات  درصــد 23/17 اي،توســعه -تحقیقــاتی

کارکردي نظام نوآوري فناورانه کشاورزي را تبیـین نمـود. ارزیـابی و    
 يکشـاورز پایش اثربخشی کارکردهاي اجزا نظـام نـوآوري فناورانـه    

)4RDI( هاي فناورانه بـا دانـش بـومی    و سازگار کردن دانش نوآوري
ترین متغیرهاي مربوط به استلزامات به عنوان مهم )1DIR(کشاورزي 

 یجنتابندي شدند. این یافته تحقیق با اي نیز دستهتحقیقاتی و توسعه
و همکاران  زادهشریف)؛ 10( همکاران)؛ فرشاد و 2( زادهحسنو  يعبد

گـذاري بـه عنـوان    مطابقت دارد. استلزامات قـانونی و سیاسـت  ) 24(
درصد از واریانس استلزامات کـارکردي   58/15 دومین عامل با تبیین
ترین استلزامات شد. از مهم يبنددسته يکشاورزنظام نوآوري فناورانه 

تـوان بـه مطالعـات    شده نیـز مـی  بنديگذاري دستهقانونی و سیاست
و  )1LPI(نگـاري فناورانـه در بخـش کشـاورزي     سنجی و آینـده علم

مالکیت فکـري و معنـوي   تصویب قوانین و مقررات مربوط به حقوق 
اشاره کـرد کـه بـا نتـایج      )3LPI(هاي کشاورزي اختراعات و نوآوري

)؛ هکـرت و  24( همکـاران و  برگـک  )؛25تمل و همکاران ( تحقیقات
؛ )19( همکـاران )؛ میگون پـوري و  2( زادهحسن)؛ عبدي و 12( نگرو

مطابقـت دارد.   )24( همکـاران و  زادهشـریف  )؛10فرشاد و همکاران (
و بازار با متغیرهـاي کـاهش ریسـک     وکارکسبتلزامات مربوط به اس

قیمـت   ثبـات  ،)4BMI( يکشـاورز هـاي  وکارکسبگذاري در سرمایه
تولیـد   شـده تمـام محصوالت کشاورزي (افزایش یـا کـاهش قیمـت    

و هاي تولید محصول به دلیل نبود الگوي کشت مناسب، افزایش نهاده
ت علمـی تولیـد در مـزارع    و مـدیری  در نرخ جهانی محصوالت) تنش

درصــد از واریــانس  32/12بــا تبیــین  ،)1BMI( يکشــاورزتولیــدي 
عنوان سومین  به يکشاورزاستلزامات کارکردي نظام نوآوري فناورانه 

هـا نیـز بـا نتـایج     بندي گردید. این بخـش از یافتـه  عامل مهم دسته
و  ؛ نگـرو )8پاتاراپونـگ ( و  یستاناکر )؛24( همکارانتمل و  تحقیقات

)؛ میگون 2( زادهحسنعبدي و ؛ )20(مؤمنی و علیزاده )؛ 21همکاران (

دارد. عامــل چهــارم از اســتلزامات  مطابقــت) 19( همکــارانپـوري و  
 -کـارکردي نظـام نـوآوري فناورانــه کشـاورزي، اسـتلزامات نهــادي     

درصد از واریـانس اسـتلزامات را تبیـین     68/10باشد که ساختاري می
تـوان تشـکیل   هاي مهم مربوط به این عامل مـی کرده است. از متغیر

گذاري علم، فناوري و نوآوري کشاورزي نهاد متمرکز مسئول سیاست
هاي مکمل ماننـد شـبکه اینترنـت    کمبود زیرساخت)، 4ISIکشور (در 

ها و غیـره  ها، شبکهها، فن بازارها، مراکز رشد، آزمایشگاهقوي، پارك
 ) و1ISI( يکشاورزانه در بخش هاي فناوردر زمینه تحقیقات نوآوري

ارتباطات ضعیف پژوهشی و تحقیقاتی بین نهادهاي تحقیق، آموزش و 
نام برد. این یافته از تحقیق نیـز بـا نتـایج     ) را3ISI( يکشاورزترویج 

مؤمنی و )؛ 21؛ نگرو و همکاران ()8(کریستانا و پاتاراپونگ  تحقیقات
)؛ 10( همکارانفرشاد و  ؛)19( همکارانمیگون پوري و ؛ )20(علیزاده 
ــه) 24و همکــاران ( زادهشــریف  -همخــوانی دارد. اســتلزامات نوآوران

فناورانه به عنوان پنجمین عامل از استلزامات کارکردي نظام نوآوري 
هـاي  نـوآوري  سـازي متناسب فناورانه کشاورزي و با متغیرهاي مهم
ـ و  )1ITI(فناورانه با نیازهاي تقاضاي کشاورزان   یراتتـأث  بینـی یشپ

هاي فناورانه مانند تغییـرات آب و  اتفاقات غیرطبیعی بر روي نوآوري
درصد از واریانس تغییرات را تبیین کرد که ایـن   3ITI،( 21/8( ییهوا

و  زادهشـریف )؛ 10( همکـاران و  فرشاد یقاتتحقیافته همسو با نتایج 
 باشد. ششمین عامل از استلزامات کارکردي توسـعه می) 24( همکاران

مالی با دو متغیر -نظام نوآوري فناورانه کشاورزي، استلزامات اعتباري
هـاي  سـازي یافتـه  هاي خطرپذیر در تجـاري گذاريحمایت از سرمایه

با کشورهاي پیشـرو   مشترك هايگذاريیهسرماو  )2CFI( تحقیقاتی
 61/7باشد که ی) م1CFI(هاي پیشرفته و فناوريها در زمینه نوآوري

تغییرات را تبیین کردند. این یافته از تحقیق نیز بـا نتـایج    از واریانس
عبـدي و  ؛ )20( یـزاده علمـؤمنی و  )؛ 25( همکـاران تمل و  تحقیقات

ــاران)؛ فرشــاد و 2( زادهحســن  اســتلزامات مطابقــت دارد.) 10( همک
آموزشی به عنوان آخرین عامل از اسـتلزامات توسـعه نظـام    -ترویجی
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  ) همخوانی دارد.20) و مؤمنی و علیزاده (21هکرت و نگرو ( هايیافتهبندي گردید که این یافتـه بـا نتـایج    قهنوآوري فناورانه کشاورزي طب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

شده از پژوهش و مباحث هاي اصلی کسببا در نظر گرفتن یافته
  گردد:صورت گرفته، پیشنهادهاي زیر ارائه می

به منظـور توسـعه نظـام نـوآوري فناورانـه کشـاورزي، مراکـز        •

هاي علم و فنـاوري و  همانند پارك وکارکسبتحقیقاتی و واحدهاي 
در مناطق مستعد مسـتقر   هاي فناوريشهرك و کارآفرینی کشاورزي

 شوند؛
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  داري مدلبارهاي عاملی استانداردشده به همراه سطح معنی -1شکل 
Figure 1-StandardizedFactor Loadings of Modelwiththe Significant Level 

 

Chi-square=394.63, df=1.785, p-value=0.0029, RMSEA=0.056 

  

CFI1 
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هاي نظام نوآوري کشـاورزي  واحدهاي ممیزي در تمامی بخش•
ایجادشده تا به پایش و ارزیابی کارکردهاي واحدهاي مختلـف نظـام   

 پرداخته شود؛
گیـري  شوراي ملی نوآوري و فناوري کشاورزي با هدف تصمیم•

سسـات، مراکـز و   در خصوص نحـوه تخصـیص منـابع مـالی بـه مؤ     
هــا و هــاي تحقیقــاتی، آموزشــی و ترویجــی، تعیــین سیاســتطــرح

  هاي کشاورزي،هاي ملی در حوزه نوآورياولویت
ایجاد هماهنگی بین مجموعه نهادها و مراجـع فعـال در زمینـه    •

هاي کشاورزي و تسهیل همکاري بین آنها، بسترسازي بـراي  نوآوري
اي در راستاي ارتقاي کیفیت هاي علمی و پژوهشی حرفهایجاد انجمن

اي هاي کشاورزي از طریق معیارها و موازین حرفـه تحقیقات نوآوري
  تشکیل گردد؛

هـاي کشـاورزي در سـطوح    ایجاد شوراهاي مشـترك نـوآوري  •
ویـژه  شهرستان، استان یا منطقـه بـا مشـارکت کلیـه ذینفعـان و بـه      

ان و نمایندگان واحدهاي تحقیقاتی، ترویجـی و آموزشـی و کشـاورز   

 صنایع تبدیلی و تکمیلی؛
سازي آن هاي کاربردي به نیازهاي جامعه و بومیتوجه پژوهش•

متناسب با شرایط کشاورزي کشور با ایجاد مراکز نیازسنجی در تمامی 
 هاي تحقیقاتی نظام نوآوري کشاورزي؛بخش
هـاي  بر یا تلفیق مدیریت دانایی در نظامترویج کشاورزي دانش•
عقالیی، پایدار و  توسعه بخش کشاورزي جهت استفادهبرداري و بهره

علمـی  ( یـد تولوري عوامـل  ها و منابع و بهبود بهرهاثربخش از نهاده
 کردن تولید)؛

تدوین چهارچوب توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزي همسو •
با اهداف و ملزومات توسعه پایدار کشاورزي و ملی با در نظر گـرفتن  

بــرداري رایــج در هــر منطقــه و نیازهــاي رههــاي بهــشــرایط نظــام
  برداران.بهره
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