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 کردیبا رو انیبندانش یتحقق کشاورز یالگو یطراح

 در استان کرمانشاه یانهیزم ینظریه

  1اللهی، نادر زالی نژاد، سیدمحمدباقر نجفی، جمال فتحزهرا علی
 60/60/6066 تاریخ پذیرش:                                                                              61/61/6066 تاریخ دریافت:

 

 چكیده
 یزندگ غازآاز  یاقتصاد یهاگرفته در انقالبصورت هایدگرگونی همه رکن و بنیادبه عنوان  دیتول یالگو رییتغ

 دیتول یگودر ال توانیدر حال توسعه را م یکشورها هایمسئله همه شهیر ن،یبشر تا کنون شناخته شده است. بنابرا
را دگرگون  یو اجتماع یاقتصاد هایتناسبم همه ریاخ ۀچند ده یط انیبند. انقالب دانشکروجو ها  جستآن
. در حال توسعه قرار داده است هایامعهج یروشیپ شرفتیبه رشد و پ یابیدست یرا برا یرینظده و فرصت کمکر

 ازمندیشده، ن جادیا یهاتیاز ظرف یمندو بهره ردیگیرا دربر نم هاامعهخود، همه ج یبه خود یانقالب چیاما ه
است.  یدر بخش کشاورز یریچشمگ یهاتیظرف یاست. استان کرمانشاه دارا دیجد دیتول یبا الگو شدن هماهنگ

 یهاتیاست، فعال یزیناچ یوربهره یکه ناکارآمد بوده و دارا یسنت دیتول یاز الگو پیروی لیحال، به دل نیبا ا
 انیبندانش یتحقق کشاورز یالگو یبه طراح پژوهش این است. یاندک یدستاوردها یاستان، دارا نیدر ا یکشاورز

 یانهیزم (یرتئو) ییهنظر یفیبه هدف پژوهش، از روش ک یابیدست یاست. برا افتهیدر استان کرمانشاه، اختصاص 
تفاده اس ،یانتخاب یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار یاصل ۀمند، شامل سه مرحلنظام کردیرو یبر مبنا

 یهاافتهیشد.  یگردآور یبا خبرگان بخش کشاورز مندو هدف قیعم یحبهمصا 13 قیاز طر ازیشد. اطالعات مورد ن
 یقرار دارد. نگرش نسبت به کشاورز انیبندانش یدر قلب کشاورز یفناور ۀکه توسع دهدینشان م قیتحق

هستند.  یفناور ۀبازدارنده توسع هایاملع نیترناکارآمد از مهم یتیریمد یندهایو فرآ یقانون یهاهیرو ان،یبندانش
از  تیحما یبرا یتجار نظامکوچک و اصالح  یهابنگاه ژهیو یمال یهاتیو کشاورزان، حما اسانآموزش کارشن

 .دکنیدر استان کرمانشاه کمک م انیبندانش یکشاورز ۀبه توسع انیبندانش یهاشرکت

 JEL: O33, Q1, Q16, R11بندی طبقه

 استان کرمانشاه ،یانهیزم یتئور ان،یبندانش یکشاورز د،یتول یالگوهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 یاقتصاد یهاصورت گرفته در انقالب هایدگرگونی همه رکن و بنیادبه عنوان  دیتول یالگو رییتغ

ر حال د یکشورها هایمسئله همه شهیر ،نیبشر تا کنون شناخته شده است. بنابرا یزندگ آغازاز 

شاهد  جهان ،گذشته ۀچند ده ید. طکرها جست و جو آن دیتول یدر الگوتوان میتوسعه را 

 همه د،یجد دیتول یبوده است. الگو ان،یبنبه نام اقتصاد دانش یدیجد یظهور انقالب اقتصاد

 یدگرگون ساخته و دستاوردها یرا در مدت زمان کوتاه یو اجتماع یاقتصاد هایمناسبت

 یفردب منحصر رصتبه ف ان،یبناقتصاد دانش در عرصه اقتصاد به ارمغان آورده است. یریچشمگ

 کانمنتشرشده توسط ب یهابه توسعه، مبدل شده است. گزارش یابیجهت دست هاامعهج یبرا

آن در رشد  یدیدانش و نقش کل تیاهم دی، مؤ1یاقتصاد ۀو توسع یو سازمان همکار یجهان

 یمحور ویژگی(. World Bank,1998. OECD, 1999: 8) مردم است یو بهبود زندگ یاقتصاد

 یمطلب برا نیو خلق ثروت است. ا دیتول ندینقش دانش در فرا ینسب شیافزا ،الگو نیا

 دتوانیهستند، م روبرو یکیزیو ف یمال یهاهیدر انواع سرما یجد تیمحدود اکه ب ییاقتصادها

 باشد.  های پیشینفرصتی برای جبران شکست در انقالب دبخشینو

از  یمندو بهره ردیگیرا دربرنم ها و کشورهاامعهخود، همه ج یبه خود یانقالب چیاما ه

 هایدگرگونیاست.  دیجد دیتول یبا الگو سازگاری و هماهنگی ازمندیشده، ن جادیا یهاتیظرف

. شوندیناخواه از آن متأثر م ایخواه  هاامعهج یهمهحاصل، چنان پرشتاب و گسترده است که 

 رییتغ نیاست، از ا هیبر فروش مواد خام و اول یمتک تنهاکسب درآمد آنها  یکه الگو ییکشورها

 . رندیگیقرار م دیو در معرض تهد نندیبیم بیآس

بالقوه  یهاتیاز ظرف یمصداق بارز ،یکوتاه یدر بازه زمان یتوجه کشور کره جنوبشایان شرفتیپ

 نیا یبخش عمده رشد اقتصاد ی،بانک جهان یهااست. بنابر گزارش انیبندانش دیتول یالگو

شده در ثروت خلق (. Development Bank, 2007Asian) شودیکشور به دانش نسبت داده م

اقتصاد  مبنایها بر آن کاراست که  هاییطقهجذاب من یهااز جمله نمونه 2کونیلیدره س

صورت گرفته در رابطه  هایدگرگونی(. ,Savoie, 2009. Saxenian et al 2002است ) انیبندانش

 رلند،یآالباما، ا لیهمچون هانتسو یگرید هایطقهو دانش در من یبر فناور یبا توسعه مبتن

  (.Savoie, 2009) صادق است زیو جنوب هند )بنگلور( ن یشمال یداکوتا ،یشمال ینایکارول

                                           
1  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2  Silicon Valley 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 99طراحی الگوی تحقق... 

 لیگذرا تبد یده و به کشورکراول و دوم به صورت منفعل عمل  یصنعت یهادر انقالب رانیا

توجه در شایان رییو عدم تغ نیشیادامه روند پ گویای(. شواهد موجود Azimi, 2012شده است )

 دیدرصد( به تول 07از  شی)ب رانیساختار اقتصاد ا»کشور است.  ییو درآمدزا دیساختار تول

 ناوریفبا  یوابسته است و سهم کاالها نییسطح پا (یتکنولوژ) فناوری یگرا و دارامنبع یالهاکا

سنگاپور و  ،یجنوبکره (.Momeni et al,2012: 8303) «باشدیم زیناچ اریسطح باال در آن بس

ه ب یاند. اما در فرصت کوتاهبوده رانیبا ا همانندیدرآمد سرانه  یدارا شیپ ۀفنالند تا چند ده

 (.World bank, 2018) انددهکررا تجربه  یریرشد چشمگ ان،یبندانش دیتول یالگو اربستمدد ک

. ستین ریپذامکان ینفت یتنها با اتکا به درآمدها یاد شدهاست که کاهش شکاف  نیمسئله مهم ا

 یهایگذاراستیمحور و ستحقق اقتصاد دانش یبسترها به منظور تهیه یشیاندرو، چارهنیاز هم

 . باشدیم یضرور اسب،متن

 همهبه  میقابل تعم ران،یدر ا انیبنضرورت تحقق اقتصاد دانش یشده براارائه یهااستدالل

و  یکاریبباالی همچون استان کرمانشاه که با نرخ  هاییطقهکشور است. در من هایمنطقه

. دوشیاحساس م شتریاصالح ساختار، ب نی، ضرورت ارو هستندروبه یترگسترده تنگدستی

ب به مرات یورو بهره یکاریسرانه، ب دیهمچون تول یمهم یهااستان کرمانشاه در شاخص تیوضع

، همواره 1131به سال  یساله منته 11دوره  یاستان ط نیاست. ا یکشور نیانگیتر از منامناسب

 یهاهتوانسته است به رتب ،حالت نیبوده و در بهتر یکشور نیانگیاز م ترنییدرآمد سرانه پا یدارا

 Management and Planning Organization of) ابدیدست  ا،هاستان دیگر نیدر ب یانیم

Kermanshah, 2018 .)از دو برابر  شیبه ب1131استان کرمانشاه در سال  یکاریعالوه، نرخ ب به

 دیتول ی(. ضرورت تحقق الگوStatistical Center of Iran, 2018است ) دهیرس یکشور نیانگیم

ساله،  ستیشامل سند چشم انداز ب یهم در سطح مل ز،ین یدر اسناد باالدست انیبندانش

شامل  یو هم در سطح استان یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیبرنامه ششم و س یابالغ یهااستیس

 شده دیأکو ت رفتهیانداز توسعه استان کرمانشاه پذتوسعه استان کرمانشاه و سند چشم یسند مل

 است. یالزام قانون کیرابطه،  نیالزم در ا هایدیاتخاذ تمه ،نیاست. بنابرا

طوبت بارندگی و ر یانگیناستان کرمانشاه با میزان م (اکولوژیک) شناختیبوم موقعیت اقلیم و

از  اغلبهای آن ها و دشتدامنه کوه وشرایط مساعدی را به وجود آورده است  ،نسبی سالیانه

 ایهوجود مرکزی و کشاورز یاراض یگستردگ ،یمیجنگل و مرتع پوشیده شده است. تنوع اقل

 یراب یرا در بخش کشاورز شایان توجهی یهاقابلیت و ظرفیتدر مجموع  ی،کشاورز یقاتیتحق
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استان  ناز کل شاغال یتوجهشایان سهمهمواره  بخش، این است. دهکراستان کرمانشاه فراهم 

 Management and Planning Organization ofکرمانشاه را به خود اختصاص داده است )

Kermanshah, 2018از اشتغال  یبرسهمو صنعت( در یمولد )کشاورز یها(. اگرچه رتبه بخش

 درصدهایدر  یتوجهشایانز یاما تما ،است همانندکل، هم در سطح استان و هم در سطح کشور 

 دو یبه صنعت در استان کرمانشاه ط یبخش کشاورز نها وجود دارد. نسبت شاغالمطلق سهم

به حدود نسبت در سطح کشور  نیهم ،کهی. در حالباشدیم 1 حدود، یانگینبه طور م دهۀ اخیر

ه کار استان ب یرویناز  یتوجهشایانبخش  ،درازی به نسبت یادر دوره ی،. به عبارترسدیمیک 

 مبنای(. بر Statistical Center of Iran, 2020اند )اشتغال داشته یکشاورز یهاتیفعال

، 1137ستانده استان کرمانشاه در سال  -آمده از جدول دادهاشتغال به دست ۀندیفزا هایبیضر

 Management and Planningرا داراست ) ییزااشتغالتوان  نیشتریب ،یبخش کشاورز

Organization of Kermanshah, 2018 .) 

 روبهرو گسترده یکاریب چالش و بحرانبا  یمتماد انیسال یکه استان کرمانشاه طنیبا توجه به ا

ا راستان  یکاریحل کالف سردرگم ب یبرا یتوجهشایان تیظرف یبوده است، بخش کشاورز

است  دهیرس یکشور نیانگیاز دو برابر م شیبه ب 1131استان در سال  یکاریداراست. نرخ ب

(Statistical Center of Iran, 2020.)  ،که بخش  یفراوان یهاظرفیت و قابلیت رغمبهبا این حال

بخش  نیا یدیتول کنونی یاما الگو د،رشد و توسعه دار جادیا یدر استان کرمانشاه برا یکشاورز

الگوی تولید بخش کشاورزی به عنوان یک ضرورت  دگرگونی. و ناکارآمد است یدر استان سنت

گیران، بایست مورد توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیممهم در استان کرمانشاه، مطرح است که می

محور بعمن دیتول یهاانتقال از نظام جهینت ی،کشاورز یوربهره شیبهبود و افزا»قرار گیرد. چرا که 

 یاقتصاد یهاتیفعال دیگرهمانند (. Naghavi, 2019: 83)« است انیبندانش دیتول یهابه نظام

 ودشیم یاثربخش شیاست که منجر به حفظ و افزا یدیعامل کل کیدانش  ،یدر بخش کشاورز

(Floriańczyk et al., 2012 .) 

به  پژوهش در راستای پاسخاین الگوی تولید کشاورزی استان کرمانشاه،  دگرگونیبنابر ضرورت 

ده طراحی ش« بنیان در استان کرمانشاه کدام است؟الگوی تحقق کشاورزی دانش»اصلی  پرسش

 :شده استزیر نیز، پاسخ داده  هایپرسشاست. همچنین در این پژوهش به 

 تان کرمانشاه کدامند؟بنیان در اسعلّی تحقق کشاورزی دانش هایامل. ع1

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟گر، تحقق کشاورزی دانشای و مداخلهزمینه هایعامل. 2
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 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟های محوری تحقق کشاورزی دانش. پدیده1

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟. راهبردهای تحقق کشاورزی دانش4

پژوهش، ارائه شییده  این تجربی خارجی و داخلی مرتبط با هاینتایج بررسیییدر ادامه، برخی از 

و  دیرا بر تول یکشییاورز قاتیتحق یهایورود هایگذاریریتأث Chatterjee, et al (2018)اسییت. 

 شیییمار هایگذاریکه اثرا دهدینشیییان م هاافتهیکردند.  یبررسییی ایفرنیانتشیییار دانش در کال

 یقاتیتحق یهارسییاختیدر ز یگذارهیسییطح حقوق هر محقق و سییرما  ،یقاتیتحق یهاتیموقع

 توجه است.شایانمثبت و 

Rose et al (2019) تیریصنعت را در مورد مد ندگانیو نما کشتزار، مشاوران کشاورزان دگاهید 

 تیریمد یکه اصییول کل دندیرسیی جهینت نیده و به اکر یمزرعه در انگلسییتان بررسیی  کپارچهی

 دهندگان آشنا بود. پاسخ بیشتر یبرا کشتزار یقیتلف

Fielke, et al (2020) و  ایرا در استرال یدانش و مشاوره کشاورز یهاموجود در شیبکه  یروندها

در  بالقوه هایدگرگونی یو آماده شییدن برا ینیبشیبه منظور پ یالمللنیدر سییطح ب نیهمچن

 (لیپتانسییتوان بالقوه ) یبه بررسیی Omulo & Kumeh (2020دند. )کر یها بررسییشییبکه نیا

 van Ewijk & Ros-Tonen (2021)پرداختند.  یکشاورز سیعه در تو ICTبر  یمبتن یهاینوآور

پرداختند.  قایآفر یجنوب صیییحرا یدانش در بخش کشیییاورز ییافزاهم یندهایفرآ یبه بررسییی

را نشییان  ینهاد هایرییو درآمد کشییاورزان و تغ هاعملکرد شیمثبت افزا هایگذاریاثر هاافتهی

 .دهدیم

Mardanshahi (2018)  مؤثر بر توسعه  هایاملع یبه بررس یشی یمایخود، با روش پ بررسیی در

رشییید  کزهایدر مر یکشیییاورز انیبندانش یاطالعات و ارتباطات در کسیییب و کارها یفناور

 یانهیزم ینظریهروش  مبنایبر  Jamshidi et al (2019)فناور طبرسییتان پرداخت.  یواحدها

 یشییرق جانیاسییتان آذربا یدر بخش کشییاورز انیبندانش تغالاشیی ۀتوسییع یبرا یمفهوم یمدل

را از روش  یکشییاورز هایلمحصییو دیدانش بر تول تأثیر Bastani et al (2020)کردند.  یطراح

 کردند. یبررس یلیتحل -یفیتوص

نها ت های پیشین،پژوهشاز  یتوجهشایانبخش  که دهدینشان م یداخل هاینتایج بررسیمرور 

ای از بنیان بر بخش کشاورزی اختصاص یافته است. پارهاقتصاد دانش هایگذاریاثر یبه بررس

بنیان در بخش های اقتصاد دانشها یا جنبهنیز، تنها به بررسی یکی از زیرساخت هابررسی

ون این است که تاکن یایگوتجربی داخلی همچنین  هاینتایج بررسی مروراند. کشاورزی پرداخته
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ان در بنیمؤثر بر موفقیت یا شکست کشاورزی دانش هایاملبه شناسایی ع بررسی جامعیهیچ 

، وهشاین پژ در این رابطه محسوس است. تحقیقاتیاستان کرمانشاه، اختصاص نیافته و شکاف 

ایی و شناسمنظر که برای نخستین بار به طراحی الگوی مفهومی تحقق کشاورزی  دید و از این

 نوآوری است.  دارایکلیدی مؤثر بر آن در استان کرمانشاه پرداخته است،  هایاملع

 روش تحقیق
ی تحقیقات کیفی بوده  و از ها در زمرهنوع داده مبنایپژوهش از منظر هدف، کاربردی و بر این 

 حیث رویکرد انتخابی، اکتشافی است. 

های عمیق اسییینادی و مصیییاحبه -ایروش کتابخانهدر این پژوهش، برای گردآوری اطالعات از 

گیری هدفمند برفی( که یکی از انواع نمونه)گلوله 1ایگیری زنجیرهاسییتفاده شییده اسییت. نمونه 

شوندگان به کار گرفته شد. گردآوری اطالعات در پاییز و زمستان مصیاحبه  گزینشاسیت، برای  

 انجام شد.  1133سال 

 یهنظریبا روش  انیبندانش یتحقق کشاورز یمفهوم یالگو یاحاطالعات و طر لیو تحل هیتجز

این روش از سه مرحله  .شودی، انجام منیمند استراوس و کربنظام کردیرو مبنایو بر  2یانهیزم

 ،باز یکدگذارتشیییکیل شیییده اسیییت.   1و کدگذاری انتخابی 4، کدگذاری محوری1کدگذاری باز

ها کشیی  ها در دادهو ابعاد آن هایژگیو و ییها شییناسییااسییت که با آن مفهوم یلیتحل یندیفرا

ها نظر اتصال آن چگونگیو به  گریکدیها با مقوله یتالق یبه چگونگ یمحور ی. کدگذارشوندیم

 ,Strauss & Corbin) اسییت هینظر شیکردن و پاالکپارچهی ،یانتخاب یکدگذار در نهایت، .دارد

1990.)  

مرتبط با هدف  ینیجن ایباز  یو کدها شیید یسییطر به سییطر بررسیی یفیک یها، دادهمبنا نیا بر

 یندیبخش، فرآ نیاسیتخرا  شید. ا   باشید، یشیوندگان م مصیاحبه  یهاپژوهش که همان عبارت

ا انجام که ب یمعن نی. به اردیگیانجام م ینیجن یکدها پیوسته ۀسی یکه به صیورت مقا  اسیت یپو

که  یداده شییده و موارد قیتطب پیشییین یشییده با کدهااسییتخرا  یکدها د،یجد مصییاحبههر 

کم مک بیترت نی. به اشییوندیعنوان م یتریکل یعنوان مفهوم انتزاع باداشییته باشییند،  همانندی

                                           
1  Chain Sampling 
2  Grounded Theory 
3  Open Coding 
4  Axial Coding 
5  Selective Coding 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 513طراحی الگوی تحقق... 

 ،یمحور ۀدیگر، پدمداخله ،یانهیزم ،یعلّ طیمربوط به شییرا یو اصییل یفرع یهامقوله ،هامفهوم

بحث و  یو فرع یاصییل یهامقوله انی. سییپ ، ارتباط مشییودیمامدها شییکل داده یراهبردها و پ

 .شودیارائه م قیتحق یمفهوم یالگو ها،افتهی مبنایبر  ت،یو در نها شودمی یبررس

اسیییتان  یپارک علم و فناور انیبنفناور و دانش یهاصیییاحبان شیییرکتجامعۀ آماری تحقیق، 

ی و کشیییاورز طهیدر ح انیبندانش یهاتیتجربه فعال یدارا یعلم اتیه یاعضیییا ،کرمانشیییاه

ها، در باشیید. در فرآیند گردآوری دادهمی بررسیییمدیران ارشیید دولتی مرتبط با موضییوع مورد 

گیری نظری، ها با نمونه. اما برای اطمینان از یافتهبه دسیییت آمدنمونۀ بیسیییتم اشیییباع نظری 

فی، هنگامی گردآوردی های بیسییت و یکم تا سییی و یکم نیز انجام شیید. در تحقیق کیمصییاحبه

، حاصییل نشییود بررسیییرسیید که اطالعات جدیدی در رابطه با موضییوع مورد می پایانداده به 

(Strauss & Corbin, 1990  .) 

وجود دارد. در  یفیک یهاپژوهش یهاافتهیها و داده یاعتبارسنج یبرا یمختلف یهاروش

 یهاکه مربوط به پژوهش ییایو پا ییروا یبه جا یریاعتمادپذ اریاغلب از مع ی،فیک یهاپژوهش

 شایان پذیرش اریرا شامل چهار مع یری، اعتمادپذ1نکلنی. گوبا و لشودیاست، استفاده م یکم

بر (. et al. Sharifzadeh, 2013) دانندیم یریدپذییو تأ نانیاطم تیقابل ،یریپذقالبودن، انت

 پژوهش به کار گرفته شده یفیک یهاافتهیاعتبار  نیتأم یبرا یمختلف یراهبردها، مبناهمین 

 نیها ضبط و همزمان، حمصاحبه یهمه، یادشدهپژوهش، برای تأمین معیارهای  این دراست. 

ها مصاحبه اتیجزئ یهمهشود  حاصل نانیصورت گرفت تا اطم یبردارادداشتیها انجام مصاحبه

مصاحبه  ارینسخه از آن در اخت کیشده و  نوشته. سپ  متن مصاحبه دشویثبت و ضبط م

تا  شوندگانمصاحبه یهمهشود. محقق، با  دییمطالب، تأ دقت و درستیشوندگان قرار گرفت تا 

الح و اص ینیبازب وردم ،ارائه شد تا در هر مرحله نانبه آ ییپژوهش در ارتباط بوده و مدل نها پایان

 یکدها همانندیشده تا از  یکدگذار بارها ،نیمع یها با فاصله زماناز مصاحبه ی. برخردیقرار گ

هر مصاحبه صرف شد و زمان  یبرا ی، زمان کافافزون بر اینحاصل شود.  نانیشده اطماستخرا 

خود،  یهاو دانسته هاهدر رابطه با تجرب لیشوندگان قرار گرفت تا به تفصمصاحبه اریدر اخت یکاف

 پژوهش گروهکننده در پژوهش و شرکتریخبرگان غ یریدپذییاز تأ ت،یصحبت کنند. در نها

در  دارای تخصص نفر از خبرگان 1توسط  یو مدل مفهوم هاافتهیکه  بیترت نیاستفاده شد. به ا

 شد.  دییو تأ یمورد بررس ژوهش،پ گروهو   انیبندانش یهاتیو فعال یکشاورز طهیدو ح

                                           
1  Guba and Lincoln 
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 نتایج و بحث
 مبنایشده از طریق مصاحبه، بر های کیفی گردآوریپژوهش، داده هایپرسشبرای پاسخگویی به 

تایج . نشدای در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل زمینه ینظریهروش 

 است. در ادامه آمدهبه دست آمده در سه مرحله کدگذاری 

های تحقیق، توسعۀ بر یافته بنا .گیردبنیان جای میتوسعۀ فناوری در قلب کشاورزی دانش

 شده است. گزینشبنیان، محوری تحقق کشاورزی دانشهای کشاورزی به عنوان پدیدهفناوری

های متقابل برای اداره کردن آن وجود ای از کنشاصلی است که سلسله رویدادمحوری پدیده»

 یانبنی تولید دانشدر الگو دانش ۀافتیصورت تجسم یفناور (.Strauss & Corbin, 1990« )دارد

 زمینهدر  پرشمار یهایسازشاخص یهمهدر »، سوییاز  .دشویم یاست که به خلق ثروت منته

ت اس یاجامعه افتهیتوسعه ۀکه جامع نیوفاق کامل وجود دارد و آن ا ۀنکت کی ،یافتگیتوسعه

وافق مورد ت یاطالعات یۀپا یفناور گر،یداشته باشد. به عبارت د یتوانمند یفناور یکه در ارتقا

 یاطالعات یهاامانهسی، انسان یروین (.Momeni & Nayeb, 2015« )توسعه است یهاهینظر

 مقوله چهار و بازار یو فناور ایدهرابط  یهاسازمانی و فن زاتیو تجه هارساختیز، کنندهآسانگر

 دهند.فرعی هستند که سطح اجرا را شکل می

در الگوی آن  یبه دسیییتاوردها نانیاما اطم ،داشیییت یانتظار معجزه از علم و فناور دیاگرچه نبا

به  هایدهن یحت و ینیاروپا، چ هیشهروندان اتحاد»شده است.  رفتهیپذ بسیاربنیان، تولید دانش

را ممکن  یتر زندگسیییادهتر و تر، آسیییانسیییالم یهاراه یاند که علم و فناورمتقاعد شیییده کل

 Brom et al( ،2015 )Ma( 2015) هایبررسیییدر  (.Rerimassie et al, 2015: 33) «سییازدیم

et al (2015) Rerimassie et al  ( 2019و)et al  Popkova  حل نیز، بر فنیاوری به عنوان راه

رو در بین رهبران سیاسی و های پیشبر چالشچیره شدن مناسیبی برای دسیتیابی به توسعه و   

بنیان در استان سییاسیتگذاران کشیورهای پیشیگام، تأکید شیده اسیت. تحقق کشیاورزی دانش       

 د.کنعبور « توسعۀ فناوری»بایست از مسیر کرمانشاه نیز، می

 یاهسازمانی و فن زاتیو تجه هارساختیزکننده، آسیانگر های اطالعاتی امانهنیروی انسیانی، سی  

های کشییاورزی اسییتخرا   های فرعی توسییعۀ فناوری، به عنوان مقولهو بازار یو فناور ایدهرابط 

، فناوری در چهار مبنادارد. بر این  همخوانیاند. چهار مقوله مذکور با ادبیات نظری فناوری شییده

 Momeniشود )میافزار متبلور افزار و سازمان، سرمایه انسانی، اطالعاتها و ادواتحوزۀ ماشین

& Nayeb, 2016 ،بر  یانسییان هیشییده در قالب سییرماانباشییت یهامهارت یاثرگذار(. همچنین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 511طراحی الگوی تحقق... 

است.  شدهتأکید  Benini( 2016و )  .Apergis et al (2008) هانتایج بررسیی در فناور ۀتوسیع 

بیستم نیز، سرمایه انسانی را یکی از ارکان اصلی  سدهگذاری فناوری در متفکر برجسیتۀ سیاست 

 (. Lall, 2006د )کنای معرفی میهای فناورانه در هر حوزهتوسعۀ قابلیت

ها و تجهیزات فنی موردنظر مقولۀ زیرسیییاخت هایهومفنیاوری اطالعات و ارتباطات، یکی از مف 

 یهاحلاستفاده از راهبر   Wolfert et al(2017) هایبررسیشیوندگان است.  مورد نظر مصیاحبه 

نظارت و  بنیان برای ایجاد امکانفنیاوری اطالعیات و ارتبیاطیات در کشیییاورزی دانش    بر  یمبتن

های اطالعاتی به امانهاشییاره دارد. اهمیت سیی  یکشییاورز یهاتیثرتر بر فعالؤبهتر و م تیریمد

( 2019) هایبررسیکند، با نتایج پژوهش بر آن تأکید می این هایعنوان مقوله دیگری که یافته

Czapiewskib et al های فناوری بر نقش مؤثر زیرسیییاخت ییادشیییده دارد. پژوهش  همخوانی

بنیان نیز، اشاره دارد. بر این رسیانی در کشیاورزی دانش  اطالع آسیانگری اطالعات و ارتباطات در 

 کیدر  «یعصیییب نظام»که همانند  دارند تیجهت اهم نیاز ا  ،ICTبر  یمبتن یهاحلراه، مبنا

 یربنایز ،عیاقدام سیییر تیاطالعات و ظرف انیو با جر کننید یعمیل م  یکشیییاورز یمحل نظیام 

 دهند.  تشکیل می هوشمند را  یکشاورز

بنیان است. شرایط ترین اجزای الگوی مفهومی تحقق کشاورزی دانششرایط علّی یکی از مهم

 Straussگذارند )ها اثر میکه بر پدیده پیامدها هستندساز آن دسته از رویدادها و علّی یا سبب

& Corbin, 1990 .) های نهادهای حاصل از مصاحبه با خبرگان، سه مقولۀ اصلی، شامل بر یافتهبنا

دهندۀ وضعیت موجود اصلی شکل هایاملغیررسمی، نهادهای رسمی و سطح اجرا به عنوان ع

نهادهای های مرتبط با حوزۀ کشاورزی در استان کرمانشاه، شناخته شده است. توسعۀ فناوری

های ذهنی است. نهادهای رسمی از حقوق مالکیت، غیررسمی شامل فرهنگ فناورانه و سازه

، نهاد یتیریمد یندهایو فرآ هانظامشود. ی تشکیل میرکاربردیغ یهابخشنامهاورانه و نهادهای فن

 اجزای تشکیل دهنده سطح اجرا هستند. ناکارآمد (یبوروکراسدیوانساالری )قضایی و 

 یدر نظام سنت یوربهره شیافزا یبرا یزیانگرتیح تیظرف ،و هوشمند نینو یهایاگرچه فناور

و  یدنها یهامستلزم توجه به مؤلفه انیبندانش یاما کشاورز ،ده استکر جادیا کنونی یکشاورز

 این مطلب با نتایج است. یفناورانه ناکاف یهاتنها تمرکز بر جنبه ،یاست. به عبارت یاجتماع

 یهارساختیاگر زدهد، نشان می های آنانبررسیدارد.  همخوانی  Poppe et al(2015) هایبررسی

ند هوشم یتوانند در حوزه کشاورزینم هاطقهو من کشتزارهااز  یدر دسترس نباشد، برخ اجتماعینهادی و 

و های نهادی بر اهمیت مؤلفه Chaturvedi & Srinivas (2015) هاینتایج بررسی. رقابت کنند

 ،یادشدههای اند. چرا که مؤلفهتأکید داشته شمول و انصاف ،یهمچون دسترس یاخالق یهاارزش
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در حال توسعه، پیوند داده و نتایج بهتری در  هایامعهی را با علم و فناوری در جتوسعه اجتماع

های نیز، به اهمیت مؤلفه Jasanoff( 2005و ) et al  Ma(2015)و   Zhao et al(2015)پی دارند.  

 اند.خود اشاره داشته هاینتایج بررسینهادی در 

عدم  بانکی ناکارآمد، رانت، نظامکشیییاورز بودن، های تحقیق، تحقیقات بنیادین، خردهبر یافتهبنا 

آبی و خاکی(، به عنوان شیرایط   هایبعمحیطی )تأکید ویژه بر منزیسیت  هایهشیفافیت، مالحظ 

ه ب انییمهاجرت روستامتغیرهای قیمتی، اصیحاب رسیانه، شرایط سیاسی و   ای و شیرایط زمینه 

از ای همجموع ایشیرایط زمینه گر شیناسیایی شیدند.    های مرتبط با شیرایط مداخله ولهعنوان مق

آیند تا مجموعۀ اند که در یک زمان و مکان خاص جمع میشیییرایط ی ازهایشیییکلیا  شیییرایط 

ها پاسخ های خود به آنرا به وجود آورند که اشخاص یا عمل/تعامل هاییهئلها و یا مسی موضیوع 

 تغییر ایگونهاند که شییرایط علّی را به هاییگر آن، شییرایط دخیل یا مداخلهدهند. همچنینمی

 (. Strauss & Corbin, 1990: 153-154دهند )می

ای اثرگذار بر زمینه هایلههای کشاورزی که به عنوان یکی از مقوبرداریها و بهرهمقیاس زمین

 (2017) هاینتایج بررسیهای کشاورزی در استان کرمانشاه شناخته شده است، با توسعۀ فناوری

Walter et al.  ( 2016و) Verdouw et al. این  گویایها های این پژوهشهمخوانی دارد. یافته

ز استفاده ا. است نهیپرهز اریبس ،کوچک کشتراز کیدر  دیجد یهایاستفاده از فناوراست که 

بوده و هنوز هم  روروبه یواقع یهایسازکپارچهیبا عدم  ،یدر بخش کشاورز ی هوشمندابزارها

دانش  یهاتیبا محدود چالشی نیاگر چنقرار دارد.  ،اتخاذ شده یهاحلراه یشیدر مرحله آزما

را با  انیبندانش یکشاورز یسازادهیشود، پ هدر حال توسعه همرا یو مهارت در کشورها

نیز، بر این مطلب  .Fleming et al( 2018) هاینتایج بررسی. سازدمی روروبه یجد یهاچالش

را  اهنظریهمندشدن از که همه شان  بهر یدر حال دهد،نشان می بررسیتأکید دارد. نتایج این 

 تعلق ،کنندیبزرگ را اداره م کشتزارهایبه چند کشاورز که  تنها یواقع هاسودمندیاما  ،دارند

 .ردیگیم

های کشاورزی و تحقق کشاورزی راهبردهای مربوط به توسعۀ فناوریبر نتایج به دست آمده، بنا 

های توان در چهار مقولۀ کلی شیییامل آموزش، حمایتبنیان در اسیییتان کرمانشیییاه را میدانش

گذاری مستقیم خارجی جای و سرمایه کنندهآسیانگر  یتجار نظاممربوط به  یهامشیوق دولتی، 

 شود.، گفته میبررسیبا پدیده مورد  رویاروییهایی برای حلداد. راهبرد به ارائه راه
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 با همراه یاحرفه یآموزش فن نظام( و لی)تحص یآموزش رسمناشی از شیده  کسیب  یهامهارت

است  (Lall, 2006: 137، اقسام مختل  آموزش از نظر لل )کار نیشیده در ح کسیب  هایآموزه

 ینتایج بررسیی های دولتی نیز با مقوله حمایت های فنارانه اثرگذار اسییت. که بر توسییعۀ قابلیت

تأکید  آسیییانگرکنندهنقش دولت به عنوان های وی بر ( همخوانی دارد. یافتهBenini, 2016بنینی )

، انتقال و انتشار یدسیترس  آسیانگری  ،بلندمدت (یاسیتراتژ ) راهبرد نیدولت و نهادها در تدو نقشدارد. 

های سیییاسییت هایهوم. مفمهم اسییت اریبسیی ،موفق ریمسیی کی یبرا هیامکانات اول جادیپ  از ا یفناور

 تجاری یکی از نظامهای مربوط به صییادراتی و وارداتی در حوزه کشییاورزی و به طور کلی، مقوله مشییوق
  Lall(1992) بررسیییدر فناورانه  یهاتیقابل ۀتوسییعهای اثرگذار بر ی مشییوقچهار محور اصییل

  است.

 شپرسمحوری و راهبردها، در پاسخ به گر، پدیدهای، مداخلهپ  از شناسایی شرایط علّی، زمینه

( 1د. شکل )شبنیان در اسیتان کرمانشاه طراحی  محوری تحقیق، الگوی تحقق کشیاورزی دانش 

 هایاملع ۀو سطح اجرا در زمر یررسیم یغ ،یرسیم  ینهادهابه این الگو اختصیاص یافته اسیت.   

گر و مداخله هایاملع ریتأثبوده که تحت یبه عنوان مقوله محور یفنیاور  ۀتوسیییعی  جیاد یا یعلّ

 ،یتجار نظام یهاو مشیییوق یدولت یهاتیهمچون آموزش، حما هاییاملع قیو از طر یانهیزم

 .دکنمی آسانگریرا  انیبندانش یکشاورز ریمس
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 بنیان در استان کرمانشاه الگوی مفهومی تحقق کشاورزی دانش (5)شکل  

 گیری و پیشنهادهانتیجه
در اسییتان کرمانشییاه،  انیبندانش یتحقق کشییاورز یمفهوم یالگو یپژوهش با هدف طراحاین 

 ینظریهاسییت از روش  یپژوهش از منظر هدف، کاربرد نیکه ا ییشییده اسییت. از آنجا  نیتدو

 ینظریهروش  ۀعمد برتریاستفاده شده است.  قیتحق یمحور پرسیش پاسیخ به   یبرا یانهیزم

 ،یاست. به عبارت بررسیدر منطقه مورد  یواقع یهابر داده یمبتن هاافتهیاست که  نیا یانهیزم

تحقق  یالگو یطراح یبرا شیییده،یطراح شیشیییمول از پجهان یهاپرداختن به گزاره یبه جا

. از شودیرجوع م دهد،یرخ م تیدر اسیتان کرمانشاه به آنچه که در واقع  انیبندانش یکشیاورز 

شرایط 

 گرمداخله

Intervening 

 conditions 

 Price متغیرهای قیمتی

variables                        

 Political شرایط سیاسی

conditions                 

  مهاجرت روستاییان

Migration of 

villagers  

 شرایط علّی

Causal  

conditions

  

  نهادهای غیررسمی

Informal institutions 

 Formal  نهادهای رسمی 

institutions      

  governance سطح اجرا 

شرایط 

 ایزمینه

context  

          research تحقیقات کاربردی

                  peasant کشاورز  بودنخرده

 Financingنظام تأمین مالی

system           

                                Rent  رانت

  محیطیهای زیستمالحظه

Environmental 

considerations  

  پدیده محوری

Phenomenon  

 human نیروی انسانی

capital                       

  های اطالعاتینظام

Information systems 

 ها و تجهیزات فنیزیرساخت 

Infrastructure  

  های رابط ایده و فناوریسازمان

Idea and technology 

interface 

organizations  

  راهبردها

strategies 

  سازیسازمان

Organization                          

   نظام تجاری

Commercial Regime 

                                   Education آموزش

  های دولتیحمایت

Government support    

گذاری مستقیم سرمایه

 Foreign direct خارجی

investment  

 پیامد

Consequence 

 بنیانکشاورزی دانش

Knowledge-based  

agriculture  
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د مور ۀدر رابطه با مسئل یتوجهشایان یدهندگحیقدرت توضی  ،یانهیزم ینظریهروش  رو،نیهم

 را داراست.   بررسی

 انجام پژوهش قرار یمبنا ییبه تنها شیییدهنییتع شیاز پ یکل یهاهینظر هنگامیکه،  یدر حیال 

منطقه  کیکه خاص  یمنحصیییربفرد یهاو چالش هااز عاملامکیان وجود دارد   نیا رنید، یگیم

ر د جیرا یهاوهیبر ش افزون ها،افتهیاعتبار  شیافزا یوجود، برا نیا ا. بپوشیی شیود  چشیم اسیت،  

ر شده است. د سهی، مقابررسی جیموجود و نتا یهانظریهآمده با به دسیت  جینتا ،یفیک یهاروش

مربوطه  یو راهبردها یمحور ۀدیها، پدمقوله ،هیا هومپژوهش، مف یهیا داده مبنیای بر  ت،یی نهیا 

 .دش یطراح قیتحق یمفهوم یو الگو یبررس

 یتحقق کشاورز یبرا قیتحق یشنهادیپ یمفهوم یالگو ضرورت داردپژوهش،  یهاافتهی بربنا 

 یهااستیس نیتدو یبرا ییبخش، به عنوان مبنا نیدر ا یسنت دیتول یالگو رییو تغ انیبندانش

استان  یدر بخش کشاورز یعلم و توسعه فناور دیتول یمتول یها و نهادهامربوطه در سازمان

استان، استفاده  یرشد کشاورز هایو مرکز یپارک علم و فناور ،یهمچون جهادکشاورز انشاه،کرم

در استان کرمانشاه و  انیبندانش یتحقق کشاورز یآمده برا. با توجه به ابعاد به دستشود

اد به ابع یدر بخش کشاورز یاتوسعه منطقه یهادر برنامه شودیم تأکیدمربوطه،  یهارمقولهیز

 یهاچالش مبنایبر  یادشدهو ابعاد  یشنهادیمبذول شود. چرا که مدل پ یاژهیشده، توجه واحصاء

شده  یاحطر ان،یبندانش دیتول یتحقق الگو ریاستان کرمانشاه، در مس یبخش کشاورز یروشیپ

 یافتگینبر کالف سردرگم توسعه چیره شدن یبرا تواندیم یشنهادیمدل پ رو،نیاست. از هم

 استان راهگشا باشد.    یکشاورز شبخ
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Extended Abstract 

Introduction: Changing the pattern of production has been known as the 

basis of all the developments that have taken place in economic revolutions 

since the beginning of human life. Therefore, the root of all the problems of 

developing countries can be traced to their production patterns. The 

knowledge-based revolution has transformed all economic and social 

relations in recent decades, providing developing societies with a unique 

opportunity for growth and development. But no revolution in itself 

encompasses all societies, and the use of the capacities created requires 

adaptation to the new pattern of production. Kermanshah province has 

significant capacities in the agricultural sector. However, due to the 

traditional production model, which is inefficient and has low productivity, 

agricultural activities in this province have little achievement. The present 

study is dedicated to designing a Pattern for the realization of knowledge-

based agriculture in Kermanshah province. 

Materials and Methods: To achieve the research goal, the qualitative 

method of Grounded theory based on a systematic approach, including the 

three main stages of open coding, axial coding, and selective coding, has been 

used. The required information has been collected through 31 in-depth and 

purposeful interviews with agricultural experts. 

Results and Discussion: Findings show that Technological development is 

at the heart of knowledge-based agriculture. Attitudes towards knowledge-
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based agriculture, legal procedures, and inefficient management processes are 

among the most important factors hindering Technological development. 

Suggestion: Training Experts of Agriculture- Jahad Organization and 

farmers, financial support for small enterprises, and reforming the business 

regime to support knowledge-based companies will help achieve the 

realization of knowledge-based agriculture in Kermanshah province. 

JEL Classification: O33, Q1, Q16, R11. 

Keywords: Production pattern, Knowledge-Based Agriculture, Grounded 

theory, Kermanshah Province. 
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 یمحوردهیمربوط به پد یهاباز و مقوله ی( کدها1)پیوست 
های مقوله

 اصلی

های مقوله

 فرعی
 کدهای باز

ۀ توسع

 یفناور

 یروین

 یانسان

و انسجام، درک مشترک از  یهماهنگ ،ی)همکار یمرتبط با کار گروه یهامهارت

 (ینظم سازمان ،یکارگروه

 انیبندانش یهاتیفعال ازیمورد ن یمهارت و تخصص سطح باال

 هدف یو نفوذ در بازارها یسازیو تجار یابیبازار یهامهارت

 هایدگرگونی نیآخر زمینهبه اطالعات دسته اول در  یافراد در دسترس یتوانمند

 انیبندانش یکشاورز

 مهاجرت نخبگان

 یهانظام

 یاطالعات

 هکنندآسانگر

 کوچک یهابه بنگاه هیانتشار اطالعات پا هاینظام

 انیبندانش یهااز شرکت تیدر حما یدولت یهاسازمان یعدم هماهنگ

های محصول یگذار براهیو جذب سرما یسازیتجار یندهایپژوهشگران با فرآ ییآشنانا

 انیبندانش

 یحقوق یندهایاطالعات شفاف در مورد فرآ ؛ نبودشده یدهاطالعات سازمان نبود

 تدریاف ثبت شرکت، یو حقوق یادار ندیبا فرآ علمی و دانشگاهیپژوهشگران  ییآشنانا

 مجوزها و ....

 ناقص و ناکارآمد یاطالعات یهانظام لیبه دل اریبس یهایفیو بالتکل هاابهام

 ... ،یسازیتجار ندیفرا ددر مور ازیدر ارائه اطالعات مورد ن یپارک علم و فناور یناکارآمد

ها رساختیز

 زاتیو تجه

 یفن

اطالعات و ارتباطات، فضا،  ی)فناور نیادیبن قاتیاز تحق یفن یبانیپشت یهارساختیز

 و ..( شیآزما زاتیتجه

 قیدق یو ابزارها هانیهوشمند؛ ماش یافزارهاسخت

 طیکه مناسب شرا یابزار و ادوات کشاورز دیدر تول ییاروپا یاز کشورها یالگوبردارنبود 

 ستیمنطقه ن

 شدهیاداوات طراح یسازادهیاستان در پ یصنعت یواحدها ناتوانی

 یهاسازمان

و  دهیرابط ا

و  یفناور

 بازار

و  قاتیو بهبوددهنده ضع  نظام تحق بازاردانشگاه و  انیم رابط ؛یپارک علم و فناور

 یبخش کشاورز جیترو

 یو فناور دهیگر اتیهدا ان؛یبندانش یهاشرکت

 دیگرو  یتجار هاینشانهدریافت انجام خدمات ثبت شرکت،  یبرا یمرکز تخصص

  یو ادار یحقوق یندهایفرآ
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 های مربوط به شرایط علّی( کدهای باز و مقوله2پیوست )
های مقوله

 اصلی

های مقوله

 فرعی
 کدهای باز

 ینهادها

 یررسمیغ

فرهنگ 

 فناورانه

 کشاورزی نینو یهاو روش انیبناز محصوالت دانش یادراک عموم

همچون جهاد  یمتول یهاسازمانبنیان کشاورزی در های دانشبا محصول ییآشنانا

 جیو اداره ترو یکشاورز

 کشاورزی نینو یهاها و روشیکشاورزان نسبت به فناور یاعتمادیو ب ییآشنانا

 های نوین ی و نبود استقبال از روشسنت هایمحصول یاارانهی نظامبه  کشاورزان عادت

در نظام کارفرمایی و  از استان بیرون یدیتول هایاستفاده از محصولۀ جاافتادعادات 

 های کشاورزیپروژه

 دهیبه افراد صاحب ا نباور مسئوال

های سازه

 ذهنی

 و عامه مردم نمسئوال ران،یمد نیدر ب ینیکار و کارآفر د،یفرهنگ نازل تول

 ود.شیم دهیبه صاحبان ا ینیو بدب یاعتمادینازل که موجب ب یاجتماع هیانسجام و سرما

 هیبه انباشت سرما یتوجهکم

 نسبت به ثروت و ثروتمندان ینگرش منف

 تیامن نبوداحساس 

 ینهادها

 یرسم

حقوق 

 تیمالک

 و فناور انیبندانش یبنگاه ها یهاتیاز فعال تیحما یو چارچوب قانون تیحقوق مالک

 انیبندانش هایاز محصول تیدر حما نینقص قوان

 ها هستندزهیداده و کشنده انگ شیها را افزادهیا یسازیتجار سکیکه ر ینیقوان

ها و یو استفاده از فناور جادیا یاصل هایهدفو انحراف از  ییاز سودجو جلوگیری

 نینو یهاروش

 ینهادها

 فناورانه
 تیفیک نییقرارداد و تع میتنظ ،یزشینظام انگ ینهادها

 یهابخشنامه

  یرکاربردیغ

 انیبندانش نوین و با محصوالت ی قوانین؛ ناهمخوانریدست و پاگی هاو بخشنامه نیقوان

  در حوزه کشاورزی

 یاتیکارآمد و عمل یهابخشنامه نبود

 انیبندانش هایلمحصو یو فروش برخ یسازیتجار یندهایاز فرآ درست  یتعر نبود

 هاآن یمجوز برا گرفتن ندیو مشخص نبودن فرآ هالمحصو یبرخ یبرانبود مجوز 

 یاحتمال هایزیاندر پرداخت  یامهیپوشش ب ییکارا نبود

سطح 

 اجرا

ها و ستمیس

 یندهایفرآ

 یتیریمد

 مهم در زمان مناسب گیریمیتصم یبرا رندهیگمیشجاع و تصم رانیمد نبود

  یانیم رانیو مد یباالدست رانیمد انیناقص و ناکارآمد؛ گسست م یریگمیتصم ندیفرآ

  شود.ی میریگمیتصم یمواز یندهایکه منجر به فرا یریگمیتصم هایمرکز پرشماری

ها با تغییر مدیران و ایجاد فضای ؛ تغییر برنامهوابسته به شخص یریگمیتصم ندیفرا

 نااطمینانی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 551طراحی الگوی تحقق... 

های مقوله

 اصلی

های مقوله

 فرعی
 کدهای باز

و  یآب یهاپروژه  یدر تعر یطیمحستیو ز یو فرهنگ یاجتماع هبه مسئل توجهیبی

 یخاک

 هاپروژه یو اجرا  یدر تعر ونیاسیس یارحرفهیغ یهادخالت

 یینهاد قضا

ی قانون  یتکال نشدن انجامی؛ کشاورز یهاطرح یو اجرا یبر واگذار  یضع ینظارت نظام

 دولت  توسط

 و نبود امکانبردار همشترک چند بهر هایبعمنه ئلمس حلدر  ینظام حقوق ناتوانی

  نینو یهایفناور یسازادهیپ

 یوانساالرید

  ناکارآمد

گرفتن مجوزها و  درازمدتسخت و  ندیفرآ ر؛یدست و پاگ یادار یهادیوانساالری

 و .... التیتسه

ها؛ و بخشنامه نیقوان یدر اجرا یمتولی دولت یهااپراتور بودن کارشناسان سازمان

 یریناپذانعطاف

 انیبندانش یهاتیفعال زمینهو ناکارآمد در  یمیقد یهاگسترده و بخشنامه یوانساالرید

 یتجار هاینشانهها و هیدییمجوزها و تا گرفتنکننده تیو اذ درازمدت یندهایفرآ

وقت  ه،یمجوزها و ... که منجر به هدررفت سرما افتیو ناهماهنگ در رشفافیغ یندهایفرآ

 است زهیو انگ

 
 گرای و مداخلههای مربوط به شرایط زمینه( کدهای باز و مقوله1پیوست )
 کدهای باز مقوله عنوان

 طیشرا

 یانهیزم

 قاتیتحق

 نیادیبن

 استان یبخش کشاورز ازیبر ن یو هدفمند، مبتن یکاربرد نیادیبن قاتیتحق

 یپژوهش یهاتیمقاله محور شدن فعال ؛یفرهنگ پژوهش

 یهمچون استاندار یسازمان متول کینظر  ریز یدانشگاه قاتیتقاضامحور شدن تحق

ها به دست آن یشده و اجراها به مشاوران ناآگاه سفارشطرح بررسی و ارزیابی یواگذار

 شدهسفارش مانکارانیپ

 خرده کشاورز 
 خرده کشاورز و خرده مالک بودن

 یکشاورز یهایبرداربهره یسازکپارچهی
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 کدهای باز مقوله عنوان

 یبانک نظام

 ناکارآمد

 مدتباال و تنف  کوتاه یهانامناسب؛ بهره طیشرادارای  یمال التیتسه

 کندی تبدیل میبه ورشکستگان مالرا  دهیصاحبان اکه اغلب  یبانک نظام

 دیجد یهایو فناور بنیانهای دانشمحصولبرخی از  تیحما نبود

 انیبندانش هایمحصول یاقتصاد هیتوج یابیارز ینامناسب برا یابیارز یهامالک

 یکننده در سطح ملنییابرتع کیجامعه بر رانت به عنوان  تیمحور رانت

 یکننده در سطح ملنییابرتع کیبه عنوان  تیشفاف نبود  نبود شفافیت

های مالحظه 

 محیطیزیست

های کشاورزی به افراد های کشاورزی، واگذار نشدن زمینحفاظت از خاک و زمین

 غیرمتخصص 

 حفاظت از منابع آبی 

شرایط 

 گرمداخله

 یرهایمتغ

 یمتیق

های نرخ ارز به ویژه در مواردی که مواد اولیه تحقیقات ؛ جهشنرخ ارز  هاینوسان

 بنیان وارداتی هستنددانش

 هاافزایش و عدم ثبات قیمتنرخ تورم  و 

 اصحاب رسانه
و  یدالل یهاتیفعال جیو ترو بیو ترغ یدیفرهنگ تول  ینقش رسانه در تضع

 یگرواسطه

 طیشرا

 یاسیس

 یالمللنیارتباطات ب تیفیک

 یاسیس تاثب

 است  یها وارداتآن هیکه مواد اول ییهاتیدر فعال ژهیبه و ؛میتحر

 
مهاجرت 

 روستاییان
 انییمهاجرت روستا لیبه دل یکشاورز ی بخشرفتن کاربران اصل نیاز ب

 

 های مربوط به راهبردها( کدهای باز و مقوله4پیوست )
 کدهای باز هامقوله

 یهامشوق

 نظاممربوط به 

 یتجار

 کنندهآسانگر

 بنیانهای دانشمربوط به محصول و مقررات نیو قوان یو صادرات یواردت یهاتسایثبات س

 داخل دیتول انیبندانش هایبه واردات محصول یاختصاص ارز دولت

 یابرطرف کردن موانع تعرفهی؛ صادرات یهامشوق

 یمصرف یهانهیکاهش هز یبرا ارانهاختصاص ی ؛یدولت یهاتیحما نبود

 مناسب یتجارنظام از  تیحما یبرا ینظارت نظام

 داخل  دیتول کشاورزی انیبندانش هایمحصول بر بازارواردات  یایتسلط ماف 

 آموزش

 استان یبخش کشاورز یقاتیتحق یازهایو آموزشگران با ن یآموزش نظام یهماهنگ

 باشند دهیو صاحب ا ینیکارآفر هیروح ،یتجربه عمل یکه دارا یآموزشگران

های با محصول ییآشنا یو کشاورزان برا یکارکنان جهادکشاورز پیوسته و پیایی یهاآموزش

 بنیاندانش

 حوزه کشاورزی  فعاالن یو تجربه عمل یکار؛ دانش ضمن نیشده حکسب هایآموزه
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 کدهای باز هامقوله

 که فناور باشند یآموزاندانش تیترب ؛ییمحور در مقطع ابتداپژوهش یهاآموزش

 یدانیم هایهمشاهد ؛جهانیروز  هایدگرگونیو  هاهبا تجرب ییآشنا

آموختگان دانشجذب  یناتوان مدت؛کوتاه دیآب؛ افق د یمشاور مهندس یهاراکد بودن شرکت

 مستعد

 سازیسازمان
 کار  میتقس

 افراد و اجزاء یدرون هایرابطهفروش،  نظام ،یانسان هایبعمن ،یمال یهانظام یمشاغل، طراح میتنظ

 یهاتیحما

 یدولت

 مناسب یهامدت با بهرهدرازدار و با تنف  مدت التیدولت در قالب تسه یمال تیحما

 انیبندانش یهاو شرکت یکشاورز یهوشمندساز یبرا یمال هایبععادالنه من عیتوز

 دهیصاحب ا آموختگاندانشکوچک و  یواحدها ژهیو یمال تیحما

نفوذ در بازار  یبرا انیبندانش یهایو فناور هایمحصول جیدر ترو یجهادکشاورز یتینقش حما

 هدف

  یدولت نمسئوال یهاتینشدن حما یعمل

 نیفناورانه و نو یهادهیا یدر برابر اجرا یدولت یمتول یها( سازمانی)مانع تراش یاندازسنگ

  انیبندانش هایاز محصول نیمسئول تیحمانبود  ؛یتیخدمات حمانبود 

 یگذارهیسرما

 میمستق

 یخارج

 گذارهیجذب سرما تیظرف

 یجذب فناور تیظرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 


