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بنیان کشاورزي  هاي دانش مشکالت شرکت  
هاي علمی و صنعتی ایران مستقر در سازمان پژوهش  

 
  2میرترابیالسادات  مهدیهو  1حقیقی نگین فالح*

  هاي علمی و صنعتی ایران هاي نوین، سازمان پژوهش فناوري، پژوهشکده مطالعات استادیار 1
 آموخته دکتري ترویج و آموزش کشاورزي، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران  دانش 2

 20/12/1396؛ تاریخ پذیرش: 17/8/1396تاریخ دریافت: 

  چکیده
ي مستقر در مرکز رشد سازمان بنیان بخش کشاورز هاي دانش این پژوهش با هدف بررسی مشکالت شرکت  

هاي علمی و صنعتی ایران و با استفاده از فن تحلیل محتواي کیفی انجام شده است. ابزار گردآوري اطالعات  پژوهش
بنیان حوزه  دانش  علمی مؤسس شرکت عضو هیأت 5بود. جامعه آماري شامل  ساختارمند مهین و قیعم مصاحبه

هاي  یافتههاي علمی و صنعتی ایران مستقر بود.  هایشان در مرکز رشد سازمان پژوهش کشاورزي بودند که شرکت
محصوالت اطمینان به بازار  هاي اصلی عبارت بودند از: عدم کد ارائه شد. مضمون 22مفهوم و  4پژوهش در قالب 

بنیان کشاورزي، ضعف ساختار اداري  هاي دانش هاي مالی از شرکت بنیان کشاورزي، کمبود تسهیالت و حمایت دانش
 در  سازي تجاري و قوانین حمایتی و  ها بنیان حوزه کشاورزي و نارسایی سیاست هاي دانش و قانونی در تأسیس شرکت

صورت ذیل ارائه گردید:  هاي پژوهش پیشنهادهاي کاربردي به تحقیقات کشاورزي. در پایان بر اساس یافته حوزه
هاي حمایتی  هاي نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزي؛ تدوین سیاست هایی با ایده تسهیل در اعطاي وام به شرکت

هاي الزم براي مؤسسان  هاي نوین در بخش کشاورزي؛ فراهم کردن آموزش سازي ایده جهت ظهور و تجاري
بنیان کشاورزي  بنیان؛ فراهم کردن ابزارهاي سیاستی و قانونی براي افزایش توان رقابت کاالهاي دانش ي دانشها شرکت

بنیان و  هاي دانش با محصوالت مشابه رقباي خارجی در بازار؛ کاهش بوروکراسی اداري براي ثبت و تأیید شرکت
  الت مشابه. هاي مناسب براي جلوگیري از قاچاق و واردات محصو اتخاذ سیاست

  
  سازي، مشکالت، تحلیل محتواي کیفی بنیان، تجاري شرکت دانش کلیدي: هاي هواژ

  
  1مقدمه

اقتصاد پویا، توجه مداوم به این در دنیاي امروز با   
 و کارآفرینی و انتقال فناوري یک اصل مهم است

                                                             
  nfallah@irost.irمسئول مکاتبه: *

ثر آن به ؤتولید دانش در کنار انتشار موفق و کاربرد م
یک هدف جهانی تبدیل شده است. بسیاري از 

هایی براي انتقال دانش و کشورهاي دنیا به دنبال روش
هاي فناوري از تحقیقات دانشگاهی به واسطه کانال
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گیري در امر توسعه اقتصادي کارآفرینی براي بهره
). موج سوم 1390 هستند (ذوالفقاري و همکاران،

عصر اطالعات بعد از پشت سرگذاشتن اقتصاد 
اي، اکنون مبتنی بر اقتصاد و دیجیتالی و اقتصاد شبکه

 سند). Halawi, 2005بنیان است (هاي دانشسازمان
 و اهداف بر هم کشور ساله بیست انداز چشم

. کند می کیدأت توسعه براي کشور بلندمدت راهبردهاي
 توسعه اصلی راهبرد ضمنی طور به سند این 3 بند

 با که طوري به. داده قرار بنیان دانش توسعه را کشور
 به 1404 سال در باید ایران اقتصاد ،راهبرد این پیگیري

 و انتظاري( شود تبدیل بنیان دانش اقتصاد یک
  ). 1392 محجوب،

ها در  از مهمترین اولویت توسعه کشاورزي  
هاي توسعه ملی کشورهاي در حال توسعه به  برنامه

رود. در الگوهاي نوین توسعه کشاورزي،  مار میش
دانش و فناوري از جایگاه مهمی در رشد و توسعه 

پایدار برخوردار است و از این الگوها کشاورزي 
 تحت عنوان کشاورزي علمی، کشاورزي مبتنی بر

شود. در  بر یاد می دانش و فناوري و کشاورزي دانش
حال حاضر بیشتر کشورهاي در حال توسعه در پرتو 

الش براي رسیدن به پایداري، جهانی شدن، در کنار ت
هاي  الشت و برابري غذایی با چق امنی        ّوري، تحق  بهره

مندي فزاینده در بخش کشاورزي  بازارگرایی و رقابت
هایی که این کشورها  ز سیاستاروبرو هستند. یکی 

هاي مزبور و تحقق  توانند براي گذر از چالش می
بخش کشاورزي  نظر از رشد و توسعه اهداف مورد

گیري آمایشی، متوازن و هدفمند از  اتخاذ نمایند، بهره
و تالش براي رسیدن به  وزهحهاي نسبی این  مزیت

ر تکمیل زنجیره تولید و ذارزش افزوده بیشتر از رهگ
ساز  تواند زمینه بازار کشاورزي است که تحقق آن می

شمار  هرخداد انقالبی کارآفرینانه در بخش کشاورزي ب
  ). 1393زاده،  آید (حسینی و شریف

دهد که تجربیات کشورهاي مختلف نشان می  
یان در توسعه فناوري، رونق بنهاي دانششرکت

نقش اساسی دارند و  ،اقتصادي و ایجاد اشتغال مولد
هاي بنیان، شرکتعبارتی موتور محرك اقتصاد دانش به

 ).Massa and Testa, 2009( بنیان هستنددانش
ایجاد  هاي دانش بنیان کشاورزي نیز از نظر شرکت

هاي  برداري از فرصت شغل، توسعه نوآوري و بهره
جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصاد کشور دارند 

  ).1390 (صداقت،
 دانش خالق و یادگیرنده بنیان دانش هاي شرکت  
 آشکار دانش چه و ضمنی دانش چه دانش، از و بوده
 استفاده خود هاي فناوري و محصوالت توسعه براي
 مهمترین). 1394 همکاران، و خیاطیان( دنکن می

 و بودن تر روان بر عالوه ها بنگاه این مزیت و ویژگی
 محیطی متغیر شرایط با سازگاري قدرت داشتن

 و صنوبر( است آنان نوآورانه و پذیري رقابت وضعیت
 هاي شرکت فعالیت به نگاهی). 1390 همکاران،

 حال در یا و یافته توسعه کشورهاي در بنیان دانش
 میان ثرؤم و تنگاتنگ ارتباط نوعی بیانگر توسعه

 توسعه با کشورها این اجتماعی -اقتصادي پیشرفت
 جهت      ًمعموال  بنیان دانش هاي شرکت. است ها بنگاه این

 مشاغل ایجاد و محصول به ها نوآوري و ها ایده تبدیل
 و تحقیقات سازي تجاري فناوري، بر مبتنی پایدار

 ورود جهت آموختگان دانش هدایت و توانمندسازي
 کارآفرین افراد سوي از کار و کسب فضاي به موفق

 ایجاد هستند، برخوردار نیز خاصی هاي تخصص از که
   ).1391 همکاران، و تمنیؤم( شوند می

 و پژوهش هاي سازماناین در حالی است که   
 ظهور براي موجود هاي زیرساخت از یکی فناوري
 هاي سازمان آینده. هستند بنیان دانش هاي شرکت

 روند ،فعلی هاي بینی پیش براساس ،فناوري و پژوهش
 بر کیدأت. دهد می نشان را اي توسعه و رشد به رو

 رقابتی فضاي در پذیر انعطاف هاي سازمان از استفاده
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 به بیشتر توجه باعث نیز ها دولت اهداف تحقق براي
 هاي سازمان اکثر زیرا. است شده ها سازمان نوع این

 و ثیرتأ تحت مختلفی طرق به گرچه فناوري و پژوهش
 یکی اما ؛هستند دولتی هاي سیاست اجراي پیگیر حتی

 بستر و بازار در فعالیت و درآمد کسب ها ن آ اهداف از
 کارایی با الزم انعطاف داشتن ضمن تا است تجاري
). 1389 ضیایی،( بپردازند خود نقش ایفاي به باالیی

 به ایران صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان ایران در
 حال در فناوري و پژوهشمهم  سازمان یک عنوان

 با حاضر حال در سازمان این. است فعالیت
 شناسایی و بررسی مسئولیت هاي مختلف، پژوهشکده

 توسعه و تولید طراحی، زمینه در پژوهشی نیازهاي
 نظارت ملی، کالن هاي طرح اجراي نوین، هاي فناوري

 مقاالت ارائه ها، طرح کارشناسی ها، طرح اجراي بر
 و علمی هاي همایش و ها دوره برگزاري علمی،

 قالب در پژوهشی دستاورهاي ارائه تخصصی،
 هاي دوره برگزاري همچنین و آموزشی هاي کارگاه

 در را محور پژوهش دکتري و ارشد کارشناسی
یکی از . دارد عهده بر مرتبط علمی هاي زمینه
 صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان اصلی هاي هدف
 در) توسعه و تحقیق( اوريفن ایجاد از حمایت ،ایران
 از تا کوشد می منظور این براي و است ملی سطح
 فنی، علمی، ( تسهیالت ارائه و ها حمایت اعمال طریق
 آوردن فراهم و) فرهنگی و اداري حقوقی، مالی،

 و عرضه مؤثر و ور بهره تعامل براي الزم ترتیبات
 به نوآوري، و خالقیت رشد هاي زمینه   ّ    فن اوري تقاضاي

 هاي اوريفن کردن تجاري و تحقیقات نتایج کارگیري
 رقابتی فضاي یک در را توسعه و تحقیق از حاصل
   ).1396 نام، بی( آورد فراهم

 فناوري توسعه و علمی رشد اخیر هاي سال در  
 اما بوده ایران گذاران سیاست توجه هاي کانون از یکی

 چرخه هاي ورودي بر گذاران سیاست این تمرکز عمده

 در ها آن سازي تجاري و فناوري توسعه علم، تولید
 بر آن مجدد گذاري سرمایه و بنیان دانش هاي شرکت

 و کاشانی سوزنچی(است  بوده فناوري و علم تولید
مسائل و  به کمتر میان این در و )1393 همکاران،
هاي  به ویژه شرکت بنیان دانش هاي شرکت مشکالت

پرداخته شده است از این بنیان حوزه کشاورزي  دانش
رو پژوهش حاضر به دنبال آن است تا با شناسایی 

بنیان کشاورزي  شهاي دان مسائل و مشکالت شرکت
 يرتقاا گامی در راستاي ،ضمن ارائه راهکارهاي الزم

  .برداردبنیان کشاورزي  هاي کارآفرینانه دانش فعالیت
  

  زمینه نظري تحقیق
 با اقتصاد در دانش از استفاده مفهوم امروزه  

 واقع در. است شده عجین بنیان دانش هاي شرکت
 و آمده وجود به ،دانش براساس بنیان دانش هاي شرکت
 دلیل به فرایند این. کنند می سازي تجاري را دانش

. باشد می توجه مورد بسیار نامحدود استفاده قابلیت
 براي که اند رسیده نتیجه این به ها شرکت از بسیاري
 یک به شدن تبدیل امروز، اقتصاد در ثرؤم عملکرد
 بنابراین. است ضروري محور دانش سازمان
 در دانش به توجه با همزمان بنیان دانش هاي شرکت
 و ندا هیافت راه تجارت و مبادالت عالم به اقتصاد
 این جز نیست چیزي پیشرفت و راهیابی این عالمت

 ناپذیر اجتناب امري اقتصاد در دانش از استفاده که
 از باید      ًلزوما  اقتصاد در دانش از استفاده براي و است

 سیاح و جعفري( گرفت بهره بنیان دانش هاي شرکت
  ).1393 رفیعی،

 شود می اطالق هایی بنگاه به بنیان دانش هاي شرکت  
 بافت و کرده استخدام را ها دانشگاه التحصیالن فارغ که

 اصلی عامل و دهند می تشکیل متخصصان را آن اصلی
 تولید دیگر عبارت به. است دانش ها آن در درآمد ایجاد
 کارگیري به طریق از ها بنگاه این در ثروت
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 شود می انجام) مغزافزار( افراد درونی هاي توانمندي
 هاي شرکت اصطالح). 1390 طغرایی، و رضوانی(

 ندرت به المللی بین ادبیات در مفهوم این با بنیان دانش
 المللی بین ادبیات در دیگر عبارت  به. شود می یافت

 هاي شرکت" ،"بنیان دانش هاي سازمان" مفاهیم
 هاي سازمان" و "یادگیرنده هاي سازمان" ،"آفرین دانش

 نظر در بنیان دانش هاي سازمان معناي هم "هوشمند
 من بک و الیبوویتز). Neagu, 2008( شود می گرفته

 اهمیت بر که نهادي را بنیان دانش هاي سازمان) 2000(
 را هایی تکنیک و توجه سازمان از بیرون و درون دانش
 توسط دانش این از استفاده حداکثررسانی به براي

 تعریف بندد، می کار به مشتریان و سهامداران کارکنان،
 دانش لقاخ شرکت) 2007( نوناکا همچنین،. دنکن می
 را جدیدي دانش پیوسته طور به که داند می سازمانی را

 به و توزیع سازمان در را آن اي گسترده طور به خلق،
 جدید هاي فناوري و محصوالت در را آن سریع شکلی

 مفاهیم) 1999( جاکوبسون و ریکنه. کند می تعبیه خود
 جدید هاي شرکت را بنیان دانش هاي شرکت با مرتبط

 کوچک اندازه با بنیان فناوري هاي شرکت بنیان، فناوري
 سطح با صنایعی در جدید هاي بنگاه متوسط، و

 و جذاب کوچک هاي شرکت باال، فناوري
  .اند کرده شناسایی جدید گذاري سرمایه

 تحلیل براساس) 1394( همکاران و خیاطیان  
 مناسب تعریف ،محققان از مختلف تعاریف محتواي

: اند را اینگونه مطرح کرده بنیان دانش هاي شرکت براي
 خود منابع از بخشی که مستقلی و جوان هاي شرکت

 بخش دهند، می اختصاص توسعه و تحقیق به را
 و علمی توان با افرادي را آنها انسانی نیروي از بزرگی

 یک وسیله به بیشتر و دهند می تشکیل باال تخصصی
 تشکیل کارآفرینان از اي مجموعه یا و کارآفرین

 برداري بهره و توسعه بر ها آن تمرکز که شوند می
 پایه بر که است نوآورانه یا خالقانه ایده یک از تجاري

 بیشتر در. باشد یافته توسعه تکنولوژیک فنی دانش یک

 یا و پیشرفته یا متوسط هاي فناوري از نیز موارد
 یا خدمات محصوالت، در ورانهآنو یندهايآفر
 مشیري، و استیري( کنند می استفاده خود یندهايآفر

1388.(   
یکی از  :بنیان بخش کشاورزي هاي دانش شرکت

معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی 
گیرد،  بنیان مورد توجه قرار می هاي دانش شرکت

بنیان بودن کاالها و خدمات ارائه شده  بررسی دانش
معاونت علمی و فناوري ها است.  توسط شرکت

که در ریاست جمهوري عناوین کلی محصوالتی 
را شود  بنیان شناخته می دانش عنوان بخش کشاورزي به

ان در بخش بنی معرفی کرده است. کاالهاي دانش
باشد (معاونت علمی و  کشاورزي به شرح زیر می

  ).1394فناوري ریاست جمهوري،
تولید گیاهان دارویی، شامل مراحل کاشت،  .1

 وري و استحصالآداشت، برداشت، فر

ت، آالت مراحل کاش طراحی و تولید ماشین .2
بندي گیاهان دارویی  وري و بستهآفر ،شتداشت، بردا

 و سایر محصوالت کشاورزي

تحقیق و تولید بذر گیاهان دارویی و سایر  .3
محصوالت کشاورزي، مناسب شرایط آب و هوایی 

 ایران

 زدایی هاي بیابان طراحی و تولید سامانه .4

فاظت از خاك و طراحی و تولید سامانه ح .5
 محیطی هاي زیست جلوگیري از آلودگی

بیاري آهاي انتقال آب،  ی و تولید سامانهطراح .6
 پیشرفته و مصرف بهینه آب در مزارع

هاي انجام شده در بخش کشاورزي  عمده فعالیت     
معطوف به گیاهان دارویی و داروهاي گیاهی بوده 

طوري که در معاونت علمی و فناوري ریاست  به
جمهوري یک ستاد گیاهان دارویی هم شکل گرفته 

هاي  سیس شده در زمینه فعالیتأهاي ت است. شرکت
شرکت  408، تعداد طبق آخرین آمارکشاورزي 
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شرکت  19ها تعداد  اند. که در میان این شرکت بوده
هاي کشور  داروسازي معروف کشور و کلیه دانشگاه

خورد. در  کده کشاورزي دارند نیز به چشم میکه دانش
ها، وابسته به اشخاص و در  ضمن مابقی شرکت

کنند.  ي مختلف گیاهان دارویی فعالیت میها هزمین
هاي  آالت کشاورزي و سامانه صنایع تولید ماشین

آبیاري مانند گیاهان دارویی منسجم نیستند. ولی 
کنند. در  شرکت در این زمینه فعالیت می 10حدود 

 يگونه دیگره قسمت تولید بذر و نهال هم وضعیت ب
ه به زیرمجموع بخشاست. این قسمت شامل چند 

هاي کشت بافت، کشت تراریخته، تولید کودهاي  نام
(معاونت علمی و باشد  میزیستی، ژنتیک گیاهی و... 
  ).1394فناوري ریاست جمهوري، 

توان در  را می بنیان هاي دانش شش گروه شرکت  
  :)1(شکل شرح ذیل ادغام نموده هاي بزرگتري ب گروه

هاي آبیاري و ادوات کشاورزي،  تولید سامانه  گروه -
قرار  دستهبا توجه به کارکرد مشابه در یک که 
. هر دو گروه واحدهاي تولیدي صنعتی گیرند می

  فضاي کسب و کار یکسانی دارند.               ًهستند و تقریبا 
اروهاي گیاهی گروه تولیدکننده گیاهان دارویی و د -

شوند. فعالیت این  بندي می دسته مجموعههم در یک 
شود و مسائل و  ها انجام می ها در گلخانه گروه

  مشکالت مشترکی داشتند.
زدایی در زمینه تولید  دوگروه حفاظت خاك و بیابان -

انواع کودهاي زیستی، جلوگیري از فرسایش خاك 
یک روي گیاهان کشاورزي، کشت بافت، تحقیقات ژنت

هاي  ند. هدف این گروه از شرکتنک مختلف تحقیق می
لید بذر و نهال مناسب آب و هواي ایران بنیان تو دانش

 مجموعهصورت یک  دو گروه هم بهلذا این  ه وبود
  .  )1396، (قربانی شوند میبندي  دسته
بنیان بخش کشاورزي ورود  هاي دانش شرکت    

هاي جدید را به بخش کشاورزي هموار  فناوري

ها در ابتداي فعالیت و تا تولید  کنند. این شرکت می
آزمایشگاهی یک محصول و یا یک ایده مورد حمایت 
معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري قرار گرفته 
و این حمایت تا زمان تولید انبوه محصول و یا ایده 

بنیان در  هاي دانش یابد. از آنجایی که شرکت ادامه می
گیرند  بستر فضاي پژوهش و فناوري کشور شکل می

  ا مهم است.شناسی این فض بررسی و آسیب

  
  .بنیان حوزه کشاورزي هاي دانش انواع شرکت -1شکل 

  
 فناوري و پژوهش فضاي ساختاري مشکالت

 زنجیره در ،ما کشور در ،ها بررسی براساس: کشور
 مفقوده حلقه مهمترین سازي تجاري ؛تولید تا تحقیق
 دو هر از پیشرفته کشورهاي در که حالی در ؛است
 شود می اجرایی آن مورد یک ،شده انجام تحقیق مورد

 بین ها تفاوت ترین عمده از یکی). 1387 صلواتی،(
 تخصیص نسبت افتاده عقب و پیشرفته کشورهاي

 یمعن به که( تحقیقات بخش در گذاري سرمایه
 تولید به )باشد می قاتیتحق بخش در یواقع کرد نهیهز

 ایران در ،ارقامآمار و  به توجه با. است ملی ناخالص
 ،ملی ناخالص تولید به توسعه و تحقیق هزینه نسبت
 کشورهاي از کمتر بسیار و جهانی متوسط از کمتر

 در کشورها بودن پیشرفته عوامل از یکی. است صنعتی
 عوامل از این، بر عالوه که است فوق نسبت بودن باال

. شود می محسوبهم  دنیا در اقتصادي رشد بر ثرؤم
 2 باالي نسبت این پیشرفته کشورهاي در      ًمعموال 
 توسعه چهارم برنامه قانون در چند هر. است درصد
 آخر تا اما شده گرفته نظر در درصد 3 عدد این کشور
 مشکل اما. نشد محقق نیز رقم این ثلث حتی برنامه

شرکت هاي  
دانش بنیان تولید 

سامانه هاي آبیاري  
و ادوات  
کشاورزي

شرکت هاي  
دانش بنیان  

تولیدکننده گیاهان  
دارویی و 

داروهاي گیاهی

شرکت هاي  
دانش بنیان  

حفاظت خاك و  
بیابان زدایی
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 که این آن و دارد وجود راستا این در نیز تري اساسی
 محل در صحیح و درست نیز کم هاي بودجه همین

 تحقیقات براساس .شود نمی هزینه خود مناسب
 به پژوهشی اعتبارات از درصد 10 فقط گرفته صورت
 گردد می هزینه شده گذاري سیاست و هدفمند صورت

 40 از بیش حاضر حال در). 1387 فرامرزپور،(
 نظر زیر که دارد وجود کشور در دولتی پژوهشگاه

 روي کنترلی ولی کنند می کار مختلف هاي سازمان
 همان پژوهشگاه یک     ًبعضا  و گیرد نمی صورت ها آن

 را آن دیگري پژوهشگاه که دهد می انجام را کاري
 مبهم بسیار نیز ها پژوهشگاه این موریتأم و داده انجام
 یافته سوق دانشگاهی هاي موریتأم سوي به و بوده

  .است
 جز ،بنیان دانش سساتمؤ      ًعموما  که آنجا از  

 مشکالت ،شوند می محسوب کوچک هاي شرکت
 گریبانگیر نحوي هر به کوچک صنایع ساختاري

 هاي شرکت. بود خواهد نیز بنیان دانش هاي شرکت
 کشورها از بسیاري اقتصاد درصد 90 از بیش کوچک

 و کوچک سساتؤم تعداد مقایسه. شوند می شامل را
 آنها اقتصادي ثیرأت و عملکرد و ایران در متوسط
 را مناسبی وضعیت ،منتخب کشورهاي سایر به نسبت
 در واحدها این تعداد که آن وجود با. دهد نمی نشان
 این کارکرد اما کشورهاست سایر سطح در ایران

 در کشورها سایر با مقایسه در کوچک سساتؤم
 یا صنعت افزوده ارزش از سهم نظیر هایی شاخصه

 تحقیقی در. است ضعیف بسیار ،صادرات از سهم
 از اعم واحدها این مالی وضعیت که شد داده نشان
 مهرعلیزاده،( است بحران با مأتو ناموفق و موفق
 صنایع دهد می نشان ها بررسی مجموع در). 1388

 و وريآنو گیري شکل بستر عنوان به ما کوچک
 در نوآوري اقتصاد و پژوهشی فضاي نیز و آفرینی فن

 مدیریتی و ساختاري متعدد مشکالت دچار ایران
 سساتؤم تحریم، هرگونه از فارغ بنابراین. هستند

 مشکالت این با ما کشور در بنیان دانش کوچک
 هاي تحریم اما بود خواهند گریبان به دست ساختاري
 یک از ساختاري مشکالت این تشدید با نیز اقتصادي

 سوي از جدید هاي فرصت و تهدیدها ایجاد و سو
 تحت را کشور بنیان دانش سساتؤم عملکرد دیگر

  ).1392 همکاران، و فخاري( داد خواهند قرار ثیرأت
بخش  هاي توسعه سیاستدر حوزه کشاورزي نیز   

ها و تنگناهاي  الشکشاورزي در کشور همواره با چ
بوده است. مشخصه اصلی این گونه  همراهفراوانی 
هدفمندي و ناهماهنگی و  انسجام، عدم ها، عدم سیاست

غیراقتصادي هاي  ثیرپذیري از هدفأت ،تر از همه مهم
سه عامل مهم  اه بوده است. در تعیین این سیاست

، سرمایه و نیروي انسانی ماهر و فناوريتولید شامل: 
کافی به ا به اندازه یمتخصص در نظر گرفته نشده 

(نساج حسینی و معراجی، ها بها داده نشده است  آن
به لحاظ  ،شاورزي کشورنظام تحقیقات ک. )1385

هاي کشاورزي با  فناوريسازي  خلق و تجاري
هاي جدید و عملکرد باالتر نسبت به  قابلیت
هاي موجود در بخش کشاورزي، معرفی  فناوري
هاي نوین در فرایند توسعه فناوري کشاورزي و  روش

هاي فنی جدید در حوزه  خلق و معرفی مهارت
کشاورزي، نیازمند بررسی و ارائه سازوکارهاي بهبود 

ه ببنیان،  دانش یی کارآفرینزیرا این بعد اساس ؛است
در قالب اصالح  نوعی هسته مبدل دانش به محصول

هاي نوین به شمار  هاي موجود یا خلق فناوري فناوري
اهمیت باالي حوزه کشاورزي و ظرفیت بالقوه  .آید می

 نبنیا دانش هاي شرکتگیري  ه در شکلاین عرص
هاي کاربردي و  تواند تحول ساختاري در حوزه می

بوم  بنیان کشور را بر مبناي زیست رشد اقتصاد دانش
در حال حاضر، . با این حال کارآفرینی محقق کند

وضعیت سازي تحقیقات کشاورزي کشور  تجاري
رتبه ایران مطلوبی ندارد و نیازمند توجه بیشتر است. 

رزي محصول هاي کشاو زمینه پژوهشدر دنیا در 
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ها و  ت در حالی که از نظر خروجی یافتهاس 16محور 
در  .قرار داردجهان  120تحقیقات این بخش در رتبه 

حال حاضر، آنچه نظام تحقیقات کشاورزي بیشتر با 
آن روبرو است نداشتن همکاري بین بخشی و 

ها و تجارب و سپس نداشتن  ایدهسازمانی براي تبادل 
پژوهشی به لحاظ مدیریتی، هاي  نوآوري در فعالیت

  ).1393بیگی،  ي و فناوري است (علمیندآفر
  

  پیشینه تحقیق
مسائل و  داراي اي پدیده هر تولد      ًمسلما         

 آن از اطالع که است ناپذیري اجتناب مشکالت
 صدمات کاهش با مقابله براي ریزي برنامه به تواند می

 روي پیش مشکالت. نماید کمک آن از ناشی
 :اند کرده عنوان ذیل شرح به را بنیان دانش هاي شرکت
 فرآیند نبودن متخصص، مناسب انسانی نیرويمشکل 

 بستر سرمایه، فقدان ، محدودیتیبانک تسهیالت ارائه
دولت،  و دانشگاه به ها شرکت گرایشمشکل مناسب، 

 سود نرخ بودن شرکت، باال ثبت مسیر طوالنی بودن
 قوانین ها، وجود طرح براي بازپرداخت نحوه و بانکی

 هاي توانمنديمشکل ، سختگیرانه و دست و پاگیر
نامشخص،  عملکرد متقاضیان، ارزیابی و مدیریتی

 مراکز کاري بانکی، کم وام دریافت براي وثیقه مشکل
 دانشی هاي طرح و اعضا پذیري مسئولیت رشد، عدم

  ).1393مانیان و همکاران، (
 روي پیش عمده چالش محققان برخی نظر به      

 در نوپا سساتؤم ویژه به بنیان دانش سساتؤم
 باید و بوده مالی منابع مینأت به مربوط اخیر هاي سال

 مالیمنابع  مینأت و جذب براي روزافزونیرقابت 
 مشکالت دلیل به ما کشور در. صورت گیرد نیاز مورد

 مینأت منبع ترین عمده ،خصوصی بخش گذاري سرمایه
 در. هستند ها بانک ،بنیان دانش سساتمؤ براي سرمایه

 بنیان دانش سساتؤم معضالت از یکی راستا این

 در بانکی بهره نرخ بودن باال ،خارجی رقباي به نسبت
 اصلی علت که است کشورها سایر به نسبت ما کشور

 درآمدهاي مناسب مدیریت عدم و تحریم از ناشی نآ
 از ناشی غیرمستقیم مشکالت دیگر از. است نفتی

 اقتصادي و اداري هاي سیاست ثبات عدم ،ها تحریم
 به دولت. است کار و کسب نامناسب فضاي و دولت
 برخی مقطعی تشدید و تحریم از ناشی فشارهاي دلیل

 هاي سیاست تغییر به مجبور      ًمکررا  فشارها این از
 برخی سفانهأمت. است مربوط اداري و اقتصادي

 رفع در خطاها و سعی و غیرکارشناسانه تصمیمات
 تزلزل این. زند می دامن لهأمس این به تحریم مشکالت

 براي کار و کسب محیط شدن نامناسب باعث قوانین
 شده بنیان دانش سساتؤم       ًمخصوصا  و نوپا هاي شرکت

 اندازه به نوآورانه فعالیت دلیل به که سساتیؤم. است
 محیط و بوده گریبان به دست فنی مشکالت با کافی

 است گردیده پرتالطم بسیار نیز آنها فعالیت قانونی
مشکالت عدیده حقوقی،  ).1392همکاران، و فخاري(

بنیان نیز از  هاي دانش اي و مالیاتی شرکت بیمه
هاي  یگر است. همچنین باال بودن هزینههاي د چالش

بلیغات صحیح ت پوشی از چشمتبلیغات به عاملی براي 
تبدیل شده است. بنیان  و کافی محصوالت دانش

فرساي اداري در  گیر و طاقت پا و روکراسی دستوب
هاي مرتبط با فعالیت  ها و ارگان اکثر سازمان

(کوچکی  دهنده استبنیان نیز آزار هاي دانش شرکت
  .)1396مطلق، 

 چین،در  بنیان دانش هاي شرکت چالش مهمترین  
 فرایندهاي اصول و ریزي طرح هاي فعالیت در اختالل
 این حل براي که بوده تولید عملیات در دخیل
 ارزش زنجیره در ریسک مدیریت بکارگیري ها چالش

). Zhao et al., 2013( اند داده پیشنهاد را یندهاآفر
 رشد عامل فکري سرمایه ارتباطات، بر عالوه

 هایی چالش و بوده کوچک دانشی تجاري هاي شرکت
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 سیستم سازي پیاده جهت در فکري سرمایه با رابطه در
 است شده مطرح ها شرکت اهداف تحقق براي ور بهره

)Sukarmijan and Sapong, 2013 .(  
اي از مشکالت  دلیل پاره در حوزه کشاورزي به 

رغم اینکه  بنیان علی هاي دانش ساختاري کشور، شرکت
در  ،صنعت کشاورزي نیاز مبرم به این خدمات دارد

 مشکالترفع . وجود دارند يسطح بسیار محدود
تواند زمینه ورود  میبنیان  هاي دانش شرکت
بخش کشاورزي فراهم کند.  بههاي جدید را  فناوري

ورزي بخش کشابنیان  هاي دانش شرکت ولی هم اکنون
(یوسفی و  دست به گریباننداي  عدیده با مشکالت

  ).1395 همکاران،
ن مشکل ) مهمتری1386بحرینی زارچ و شادنام (  

محور را نداشتن دانش  کسب و کارهاي جدید و ایده
گذاري،  بازار، نبود منابع مالی، سرمایه کافی نسبت به

وقت بودن  ریتی و پارهنداشتن دانش و تجربه کافی مدی
) 1396د. قربانی (ندان ها می آناندرکاران  فعالیت دست

 بنیان تولید هاي دانش مهمترین مشکل شرکت
نداشتن مشتري  را هاي آبیاري آالت و سامانه ماشین

که این امر ناشی عنوان کرده براي محصوالت تولیدي 
لیل منفعت از عدم توانایی کشاورزان در شناخت و تح

هاي آبیاري  ت و سامانهآال به هزینه کاربرد ماشین
 است.

بنیان در  هاي دانش از جمله مسائل دیگر شرکت  
هاي حمایتی و تشویقی  حوزه کشاورزي فقدان نظام

) 1395است (یوسفی و همکاران،  در این حوزه
بنیان  هاي دانش مهمترین مشکل شرکت طوري که به

یی و داروهاي گیاهی، تغییر تولیدکننده گیاهان دارو
دولت و ورود کشور به بازارهاي جدید هاي  سیاست

هاي تحریم،  ر زمینه واردات دارو است. در سالد
ي وارداتی را در ها، بخشی از داروها تعدادي از شرکت

ها، واردات  اند. ولی رفع تحریم داخل تولید کرده
رویه و قاچاق دارو به داخل کشور موجب شده  بی

ان خود بعضی از تولیدکنندگان گیاهان دارویی مشتری
مشکل همچنین . )1396 (قربانی، را از دست بدهند

بذر و نهال، داشتن بنیان تولید  هاي دانش عمده شرکت
کار مناسب براي تبدیل تولیدات سرمایه و سازو

ها، در حد  هی به تولید انبوه بود. این شرکتآزمایشگا
تولید آزمایشگاهی توانسته بودند محصوالتی تولید 

بوه بذر و نهال نیاز به مزارع بزرگ، کنند. ولی تولید ان
 سیسات (آزمایشگاه ژنتیک، آزمایشگاهأساختمان و ت

)، خرید …کشت بافت، سالن تکثیر، سالن گلخانه و 
تکنولوژي تولید (از یک شرکت تولیدکننده خارجی) 

هاي برق تثبیت شده  و زیرساخت پیشرفتهتجهیزات 
هاي  . تهیه این امکانات از عهده شرکتدارند
است. حمایت دولت از این بنیان خارج  دانش

وه مین نیازهاي تولید در سطح انبأها جهت ت شرکت
ها را مرتفع  بخش اعظمی از مشکالت این شرکت

با وجود این  .)1396 (قربانی، خواهد ساخت
هاي  بازار آینده سرمایه متعلق به شرکت تمشکال
بنیان حوزه  هاي دانش است و شرکتبنیان  دانش

کشاورزي نیز الزم است جایگاه خود را در این زمینه 
تثبیت کنند. در ادامه به برخی ار مطالعات صورت 

  گرفته اشاره شده است.
 و شناسایی به) 1394( همکاران و پور قلی    

 با بنیان دانش هاي شرکت هاي چالش بندي اولویت
 مطالعه( مصنوعی عصبی شبکه روش از استفاده
 این در. پرداختند) یزد بنیان دانش هاي شرکت موردي

 59 خبرگان، نظر و میدانی مطالعه با ابتدا پژوهش
 شد و شناسایی بنیان دانش هاي شرکت فراروي چالش
 موارد بین از چالش 19 عصبی شبکه روش با سپس

 داد نشان نتایج. گرفت قرار اولویت درمذکور، 
: از عبارتند ترتیب به شده بندي اولویت هاي چالش
 اقتصادي مشکالت داخلی؛ بازارهاي و صنعت رکود

 فرار دولت؛ حمایتی ناموزون هاي سیاست کشور؛
 ها؛ شرکت در نوآور و خبره نیروي کمبود و مغزها
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 مرکز نبود ها، شرکت از مالی حمایت بودن ناکافی
 پارك؛ در ها شرکت به کار و کسب اي مشاوره خدمات

 و داخلی بازارهاي در متالطم و پیچیده رقابت وجود
 ارتباطات و اي حرفه مدیریت تیم نبود خارجی؛
 هاي ایده بر گذاري سرمایه امنیت نبود بازار؛ ضعیف
 بازاریابی تحقیقات گذاران؛ سرمایه براي شرکت
 ؛)مشتریان نیاز و هدف بازار نادرست تخمین( ضعیف
 خدمت/محصول غیرواقعی و نامناسب گذاري قیمت

 و نوآوري حوزه در الزم تمهیدات نبود بازار؛ در
 و فردي مسائل شرکت؛ در انسانی نیروي پژوهش

 ؛)مهارت و فرهنگ( ها شرکت کارکنان روانشناختی
 محصوالت ارائه در تجاري و فنی هاي ریسک وجود
 یک نبود کشور، مدیریتی و ساختاري مشکالت جدید؛

 و ها هزینه ها، بودجه کنترل جهت مرکزي مجموعه
 ناکافی وجود ها؛ شرکت هاي حساب تجمیع نحوه

 محصول توسعه و ظهور براي متناسب تکنولوژي
 براي دولتی پاگیر و دست و سخت قوانین جدید؛
 و علم پارك پایین موفقیت و پارك؛ در ها شرکت
  .ها شرکت قبال در خود اصلی موریتأم در فناوري

 در مطالعه خود برخی) 1390( امینی احمد و امانی    
 را بنیان دانش هاي شرکت پدیده براي متصور مسائل از
  :اند کرده عنوان ذیل شرح به
 برآورد براي قوي مرکزي مدیریت وجود عدم -

 بدو در ایده هر اقتصادي محاسبات و ها طرح توانایی
 افزایش به منجر تواند می که حیات چرخه و ورود

  .گردد خطرپذیري درجه تحمل غیرقابل
 در پژوهشگران و اساتید فعالیت در اختالل ایجاد -

 و تجاري و آموزشی علمی، همزمان عرصه دو
 اساتید در طبقاتی نظام و تبعیض بروز امکان همچنین

 براي مرکزي مجموعه یک وجود عدم -پژوهشگران و
 که ها حساب تجمیع نحوه و ها هزینه و بودجه کنترل
 مالی بازده لحاظ به ها شرکت پاسخگویی عدم به منجر

  .شود می

 تحقیقات، در دانشگاه سهم میزان نبودن مشخص -
 وجود عدم نیز و صنعتی قراردادهاي و ها پژوهش
 هاي سرمایه گذاري ارزش براي مناسب سازوکار

 میان مناقشات بروز به تواند می که علمی معنوي
  .بیانجامد دانشگاه و محققان

 که فنی دانش تولید مقوله به حد از بیش توجه -
 تحقیقات انجام و آموزش امر در اختالل بروز موجب
  .گردد می دانشگاه در بنیادي

 و فعالیت ادامه ) موانع1388( همکاران و رضایی    
دسته  سه در را کشاورزي نوظهور هاي شرکت رشد
 مالی موانع و اطالعاتی موانع زیرساختی، موانع
 عبارت آنها، نظر از زیرساختی موانع. کردند بندي دسته

 و خصوصی بخش از حمایت و توجه نبود ند ازبود
 توسعه عرصه در ها آن حضور براي سازي زمینه

 شامل اطالعاتی موانع. کشاورزي هاي نوظهور شرکت
 و فعال افراد بین قوي ارتباطاتی -اطالعاتی شبکه نبود

 عدم کشاورزي، نوظهور هاي شرکت زمینه باتجربه در
 کشاورزي بخش در مناسب رسانی اطالع برنامه وجود

 اطالعاتی بانک نبود و مخاطبان به بخشی براي آگاهی
 به دسترسی براي کشاورزي بخش در روزآمد و موثق

 بخش این نوین هاي ایده حوزه در اطالعات اخبار و
 اختصاص از ندبود عبارت مالی موانع نهایت در. بود

 کشاورزي بخش به کافی اعتبارات و نیافتن بودجه
 تخصیص نوظهور، هاي شرکت اندازي راه جهت

 در فعال هاي بخش و واحدها بودجه بین نامناسب
  .کشاورزي نوظهور هاي شرکت حوزه

) به بررسی عوامل موثر 2017( 1گاالتی و همکاران    
هاي زایشی ایتالیایی  بر رشد و موانع رشد شرکت

شرکت زایشی ایتالیایی را  15 ،پرداختند. محققان
مانع در چهار حوزه:  16بررسی کردند. نتایج پژوهش 

مربوط به شرکت زایشی، مربوط به تیم کارآفرینی، 
مربوط به دانشگاه و مربوط به دولت را نشان داد. 

ثیر عوامل أت هاي زایشی تحت همچنین رشد شرکت

                                                             
1- Galati et al. 
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خارجی مانند مقررات، بوروکراسی و متغیرهاي 
نابع زایشی مانند م هاي ه شرکتمربوط ب

دامنه محدودي از  گذاري، منابع انسانی و سرمایه
  ها قرار داشت. صالحیت

) در مطالعه خود به 2013پرزي رویز و همکاران (  
ایی هاي زایشی محققان اسپانی پنج محدودیت شرکت

هاي  ند. محققان ریسکدر زمینه کشاورزي اشاره کرد
جدید در شخصیتی را اولین مانع کسب و کار تجاري 

ند. براي بسیاري از حوزه کشاورزي عنوان کرد
د یک شرکت گزینه معتبري محققان اسپانیایی ایجا

شود زیرا شرایط عمومی حاکم بر محقق  تلقی نمی
انعی براي هاي ضروري براي کسب و کار را م فعالیت
این کار محقق  دانند و با هاي تحقیقاتی می اولویت
ي اقتصادي آلوده کرده ها هاي خود را به انگیزه فعالیت

 خورده است. همچنین برگشت از یک شرکت شکست
سیس شرکت أارنده تاي است که اغلب بازد لهأهم مس

ها و  ناکافی بودن حمایت شود. توسط محققان می
هاي نهادهاي دولتی مانع دیگري براي ایجاد  کمک

. ققان کشاورزي در اسپانیا بودکسب و کار توسط مح
سسان و ؤمشخص نبودن شرایط ارتباط محققان و م

براي تسهیل این  وجود مقررات و قوانین مربوطعدم 
فرایند، مشکل سهم سهام در قالب مالکیت سهام این 

سسه ؤها و یا طریق استفاده از منابع مالی م شرکت
(فضا، تجهیزات و ...) و ارزش دارایی فکري شرکت 

هاي زایشی کشاورزي در  دیگر موانع ایجاد شرکت از
  اسپانیا بوده است.

هاي  ) به بررسی چالش2011( 1یاکوب و همکاران  
 سازي تحقیقات دانشگاهی براي اختراعات بر تجاري

پایه کشاورزي در مالزي پرداختند و سه چالش اصلی 
هاي تجاري فرایندهاي  ) فعالیت1: زیر را عنوان کردند

گذاري آغازین قبل  طلبند و نیازمند سرمایه میطوالنی 
                                              ًاز شروع سوددهی هستند. این سرمایه آغازین معموال 

کارگیري  هبراي تکمیل مالکیت فکري، ثبت شرکت، ب

                                                             
1- Yaakub et al. 

کارآفرینان با کیفیت و بازاریابی تولید الزم است و 
سازي مناسب و  م است دانشگاه با استراتژي تجاريالز

این چالش را مدیریت هاي مالکیت معنوي  سیاست
هاي تجاري  هاي فعالیت ) یکی دیگر از چالش2کند. 

سب و نبود سیستم پاداش مناسب هاي منا فقدان انگیزه
اختراع یا حق  امتیاز ثبت هایی مثل حق انگیزهاست. 
ثیرگذار در رفع أهاي ت فکري از جمله پاداش مالکیت

دانشگاه که -) چالش تعامل صنعت3این چالش است. 
تعامل تضاد منافع را نیز به همراه دارد. در مالزي این 

تحقیقات دانشگاهی الزامی  و اختراعات کشاورزي
چون دانشگاه بیشتر  ،براي همکاري با صنعت ندارند

 به دنبال آموزش و پژوهش است.
  

  روش تحقیق
 موضوع یاکتشاف و یفیتوص تیماه به توجه با
 و فیظر اتیجزئ کشف ضرورت و یبررس مورد

 عدم و مطالعه مورد موضوع نهیزم در قیعم اطالعات
 مشکالت با رابطه در یجامع یمطالعات نهیشیپ وجود

 در ژهیو به يکشاورز حوزه انیبن دانش يها شرکت
 رویکرد ران،یا یصنعت و یعلم يها پژوهش سازمان

 پژوهش، این در پارادایمیک رویکرد ی، به عنوانفیک
هاي علمی  سازمان پژوهشاز آنجایی که  انتخاب شد.

هاي کشور در  مهمترین سازمان یکی از و صنعتی ایران
ه شود و سابق سازي فناوري محسوب می حوزه تجاري

هاي  شرکتمؤسسان  ،طوالنی در این زمینه دارد
بنیان حوزه کشاورزي مستقر در مرکز رشد این  دانش

مورد مطالعه قرار  ،آماريعنوان جامعه  به ،سازمان
شرکت مستقر در مرکز رشد این  20از بین  گرفتند.
داشتند  فعالیت شرکت در حوزه کشاورزي 5 ،سازمان

ده است. ) درج ش1ها در جدول ( که مشخصات آن
ها به روش مصاحبه عمیق و  گردآوري داده

  ساختارمند صورت گرفت. نیمه
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  .هاي علمی و صنعتی ایران حوزه کشاورزي مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش بنیان هاي دانش مشخصات شرکت -1جدول 

  ایده محوري  نام شرکت
سال 
  تأسیس

 بین سهام میتقس
  سازمان و شرکت

  یاصل تیمورأم

  کارآمد
  واال اندیش

بندي و  طراحی و بسته
  هاي پس از تولید فناوري

1393  
100  

  سهام اعضا

هاي پس  فناوريبندي و  فعالیت در حوزه بسته
از برداشت و تولید محصوالت سالم با 

  افزودنی کم

  رویان
  کشت یاخته

تولید محصوالت آرایشی و 
هاي  بهداشتی برپایه عصاره

  گیاهی
1394  100  

  سهام اعضا
  تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی

شرکت طبیعت 
  پاك خالق

تولید کمپوست و ورمی 
  کمپوست

1392  
100  

  اعضا سهام

 کمپوست یورم و کمپوستکود بر پایه  دیتول
براي جایگزینی با کودهاي شیمیایی و کودهاي 

  دامی دیگر

  سدرین
  داروي البرز

از  9و  3،6ساخت و تولید امگا 
  منشا گیاهی

1391  
100  

  سهام اعضا

 نهیزم در يکاربرد و یعلم يها پژوهش انجام
 شامل یاهیگ يداروها و ییدارو اهانیگ

 اشکال در یاهیگ يداروها ه،یاول مواد ساخت
 ،یصنعت مهین سطح در یبازارسنج مختلف،

 يواحدها به شده دیتول يها يفناور انتقال
  واردات و صادرات ،یصنعت

  پارس
  آب فناوران

هاي تصفیه زیستی با  تولید پکیچ
  هاي نوین استفاده از فناوري

1391  
100  

  سهام اعضا

هاي  هاي تصفیه رفع آلودگی تولید سیستم
هاي  زیست آالینده آب و هوا، پسابمحیط 

  صنعتی و گازهاي بدبو کارخانجات
    

هاي  بندي داده فنون مختلفی براي تحلیل و طبقه
آوري شده در پژوهش کیفی وجود دارد مانند  جمع
روش هاي تحلیل زمینه، فن تحلیل محتوا،  روش

ها، تحلیل گفتمان، تحلیل  مقایسه مداوم تحلیل داده
سرایی که بسته به نوع پژوهش از هر  مکالمه و داستان

). در پژوهش Jake, 2006شود ( کدام استفاده می
ها و ارتباط بین  حاضر براي تجزیه و تحلیل داده

بندي اطالعات از فن تحلیل محتواي  ها و طبقه زمینه
 فنون از یکی کیفی محتواي لیلکیفی استفاده شد. تح

 جمله از متنی هاي داده تحلیل براي که است تحقیق
فن  دارد. فراوانی کاربرد شده، پیاده هاي مصاحبه

 به    کم ی تحلیل که جایی در کیفی محتواي تحلیل
 تحلیل بنابراین. یابد می نمود رسد، می هایی محدودیت

 محتوایی ذهنی تفسیر براي توان می را کیفی محتواي

 مند، نظام بندي طبقه فرایندهاي طریق از متن هاي داده
 شده شناخته الگوهاي طراحی یا سازي تم و رمزبندي،

 رویکرد یک توان می کیفی فن تحلیل با. دانست
 درون در متون شده کنترل و شناسانه روش تجربی،

 روش و محتوا از تحلیل قواعد برطبق ارتباطی، زمینه
 نظر در مطالعه مورد عناصر رعایت با مرحله به مرحله
 به کیفی محتواي فن تحلیل تعاریف این برپایه. گرفت

 ها داده حقیقت و اصالت که دهد می اجازه پژوهشگران
. کنند تفسیر علمی روش با ولی ذهنی گونه به را

 رمزبندي فرایند یک وجود وسیله به نتایج اعتبار
 به کیفی محتواي فن تحلیل. شود می تضمین مند نظام

 و رود می متون عینی محتواي یا کلمات از فراسویی
 به هستند پنهان یا آشکار که را الگوهایی یا ها تم

 تحلیل موفقیت. آزماید می آشکار محتواي صورت
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 که دارد رمزگذاري فرایند به بستگی کیفی محتواي
 فراوانی مقدار دهی سازمان رمزگذاري، بنیادین فرایند

. است کوچکتر بندي دسته قالب در متن از
 گونه به یا که هستند مطالبی یا الگوها ها، بندي دسته

 متن تحلیل از پس یا و آیند می دست به متن از مستقیم
 پژوهش در ).1394 مهربان، عادل( شوند می حاصل
 ثیتثل کیتکن از اعتبار تیقابلتعیین  يبرا حاضر

 منابع از استفادهاستفاده شد که شامل  )يساز مثلث(
 ندیفرا یط در متعدد يها روش و محققان دگر،أییت

براي پایایی از هدایت بود و  داده لیتحل و يآور جمع
ها، ایجاد  ها براي گردآوري داده دقیق جریان مصاحبه

ها و  مند براي اجرا و تفسیر مصاحبه فرایند ساخت
  کمیته تخصصی بهره گرفته شد.

  
  ها یافته

علمی مؤسس  هیأتموضوع مهمی که اعضاي   
هاي  ي در سازمان پژوهشکشاورز بنیان شرکت دانش

علمی و صنعتی ایران بر روي آن تأکید داشتند، 
ها براي فعالیت و رشد بود. لذا جهت  مشکالت آن

درك بهتر موضوع پژوهش و یافتن پاسخ مناسب براي 
آن، سواالت پژوهش نیز در این راستا قرار گرفت. به 

اهداف سعی شد با پرسیدن منظور دستیابی به 
هاي چیست؟ چطور و چرا؟ مشکالت  سوال

بنیان بخش کشاورزي استخراج  هاي دانش شرکت
ها از  ها، تجزیه و تحلیل آن شود. بعد از گردآوري داده

طریق فن تحلیل محتواي کیفی با رویکرد استقرایی 
ها در هفت مرحله تحلیل، کدگذاري و  انجام شد. داده

  ها به شرح زیر انجام شد: استخراج مضمون

مرحله طرح پژوهش: سوال اصلی پژوهش این  )1
هاي  شرکت  بود که چه مشکالتی براي فعالیت

 بنیان بخش کشاورزي وجود دارد؟ دانش

ها: در این مرحله  مرحله گردآوري و تنظیم داده )2
برداري  هاي پژوهش از طریق مصاحبه و یادداشت داده

 دست آمد.  میدانی به

 ها داده يدیکل نکاتز: در این مرحله کدگذاري با )3
 شد. استخراج هیاول کد 22در قالب 

کدگذاري محوري: در این مرحله، با مقایسه  )4
دست آمده از مرحله قبل، چند کد که اشاره  کدهاي به

به یک جنبه مشترك در پدیده مورد بررسی داشتند، 
عنوان یک مفهوم را به خود اختصاص دادند که چهار 

 دست آمد. هن روند بمفهوم از ای

کدگذاري انتخابی: در این مرحله به مفاهیم بدست  )5
بنیان  هاي دانش آمده، عنوان مقوله مشکالت شرکت

 حوزه کشاورزي اختصاص داده شد.

مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش: در این  )6
دست آمده (کدها و مفاهیم) با  همرحله نتایج ب

جر به تأیید هاي پیشین تطبیق داده شد و من پژوهش
 دست آمده شد. اطالعات به

اعتبار: در مرحله پایانی، پژوهشگر، براي تصریح  )7
هاي پژوهشی و موثق نمودن  کردن عقاید از یافته

هاي  جامعه مورد بررسی رجوع کرد و یافته بهها  یافته
 ها تأیید شد.  پژوهش توسط آن

) مفاهیم استخراج شده با فن تحلیل 2در جدول (  
 کیفی نشان داده شده است.محتواي 
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در مرکز رشد سازمان  بنیان حوزه کشاورزي مستقر هاي دانش مفاهیم استخراج شده از مجموع فرایند بررسی مشکالت شرکت -2جدول 
 .هاي علمی و صنعتی ایران پژوهش

  ها) (زیرمضمونکدهاي اولیه   هاي اصلی) مفاهیم (مضمون  مقوله

مشکالت شرکت
 

ش
هاي دان

 
ش کشاورزي

بنیان در بخ
  

عدم اطمینان نسبت به بازار محصوالت 
  بنیان کشاورزي دانش

 کشاورزي بنیان دانشبازار محصوالت  گذاري در نبود امنیت سرمایه  
  تحقیقات بازاریابی ضعیف  
 بنیان کشاورزي محصول تولیدي دانشکارایی  عدم اطمینان بازار به  
  وجود رقباي سرسخت در بازار 

 وجود محصوالت مشابه خارجی در بازار محصوالت کشاورزي 

  انحصاري بودن واحدهاي پخش  

 ازهاي مالی  کمبود تسهیالت و حمایت
  بنیان حوزه کشاورزي هاي دانش شرکت

 بنیان کشاورزي هاي دانش تسهیالت مالی ناکافی براي ایده  
  هاي نوآورانه کشاورزي طرحباال بودن نرخ سود بانکی براي  
 هاي نوآورانه کشاورزي نحوه بازپرداخت نامناسب براي طرح  
 بنیان کشاورزي هاي دانش حمایت مالی ناکافی دولتی از شرکت  

ضعف ساختار اداري و قانونی در تأسیس 
  بنیان حوزه کشاورزي هاي دانش شرکت

 هاي بخش کشاورزي بنیان شدن شرکت سخت بودن مراحل دانش  
 دالل بازي در ثبت شرکت  
 سیس شرکت دانش بنیانأبوروکراسی اداري زیاد در ت  
 بنیان هاي دانش طوالنی بودن مسیر ثبت شرکت  
 بنیان کشاورزي یید محصوالت دانشأقوانین سخت دولتی براي ت  

حمایتی و  و قوانین ها نارسایی سیاست
 قاتیتحقدر حوزه   سازي تجاري

  کشاورزي انیبن دانش
  

  بنیان بودن قیمت تمام شده محصول دانشباال  
 عدم حمایت از زنجیره تولید تا مصرف در حوزه کشاورزي  
 بنیان کشاورزي گذاري محصوالت دانش مشخص نبودن نحوه قیمت  
 بنیان در حوزه کشاورزي ناتوانی در برندسازي محصوالت دانش  
 گذاري نامناسب و غیرواقعی محصوالت مشابه در بازار قیمت 

 بنیان حوزه کشاورزي سریع از روي محصوالت دانش سازي کپی  
 نامشخص بودن روند ثبت مالکیت معنوي  

    
عدم اطمینان نسبت به بازار محصوالت  الف)
هاي اصلی که  : یکی از مضمونبنیان کشاورزي دانش

دست آمد و بسیار  هکنندگان ب در مصاحبه با شرکت
بنیان  مربوط به بازار محصوالت دانش ،بودکید أمورد ت

شد. در مورد این مضمون یکی از  کشاورزي می
 داگر طال هم تولید کنی"شوندگان اظهار نمود:  مصاحبه
. ما کلی زمان صرف دموفق نیستی د،بفروشی دو نتوانی

و  ، مجوز گرفتیمکردیم و تحقیقات انجام دادیم
خارجی تولید تر از محصوالت محصولی با کیفیت باال

حدودي از محصول یم و به عنوان پایلوت تعداد مکرد

مت محصول خارجی براي نصف قی تولید شده را با
یک سوم آن بعد از شش ماه اما هنوز  ؛یمفروش گذاشت

یید همین مضمون یکی . در تأ"فروش نرفته استه ب
مهمترین "کنندگان اظهار داشت:  دیگر از شرکت
ن بحث خرید بنیا هاي دانش مشکل شرکت

بنیان  اگر براي محصول دانش ،محصوالتشان است
مشتري نداشته باشید با خطر بسته شدن شرکت 

  "رو هستید. هروب
شود چالش  ، نتیجه میدست آمده هطبق مطالعات ب  

بنیان حوزه  هاي دانش بازاریابی و فروش در شرکت
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دارد و بازنگري راهبردهاي  زیاديکشاورزي اهمیت 
با  هبازاریابی و طراحی مجدد سازوکارها در مواجه

از  ،طلبی مشتریان شرایط به شدت متغیر بازار و تنوع
شود.  بنیان تلقی می عوامل موفقیت یک شرکت دانش

) و بحرینی رازچ و شادنام 1394پور و همکاران ( قلی
به شناخت نسبت  ) نیز در مطالعات خود عدم1386(

بازار و تحقیقات بازاریابی کم را از مشکالت 
  اند. بنیان عنوان کرده هاي دانش شرکت

 ازهاي مالی  ب) کمبود تسهیالت و حمایت
یکی از : بنیان حوزه کشاورزي هاي دانش شرکت

نامناسب  ،دست آمده در این تحلیل ههاي ب مضمون
بودن فرایند تسهیالت بانکی و ناکافی بودن 

. در این بودی در حوزه کشاورزي هاي مال حمایت
نظام "شوندگان اظهار داشت:  یکی از مصاحبهمورد 

اي  ها مضاربه بانکی ما وحشتناك است و بیشتر وام
است و کمتر تسهیالتی با نرخ بهره پایین به بخش 

. یکی دیگر از "گیرد کشاورزي تعلق می
عدم ": کردیید این مضمون اظهار أکنندگان در ت شرکت
هاي نوآورانه در حوزه  کارشناسان بانک با طرحآشنایی 

خیر مواجه کرده یا أها را با ت بررسی آن ،کشاورزي
 هاي هها را منوط به شرایطی از قبیل ارائه وثیق بررسی
  "کند. می  سنگین

هاي  توان بیان کرد هر چند شرکت در نتیجه می  
بنیان با کمک معاونت علمی و فناوري ریاست  دانش

وانند وام دریافت کنند اما این وام کافی ت جمهوري می
کند و  نیست و تنها براي کارهاي اولیه کفایت می

 هاي بیشتر مشکالت زیادي به همراه دارد. گرفتن وام
پور و  )، قلی2013مطالعات پرزي رویز و همکارن (

) کمبود 1388) و رضایی و همکاران (1394همکاران (
هاي  اي شرکتتسهیالت بانکی و ناکافی بودن آن بر

  کنند. أیید میبنیان را ت دانش
ج) ضعف ساختار اداري و قانونی در تأسیس 

مضمون : بنیان حوزه کشاورزي هاي دانش شرکت

دست آمده ضعف و نارسایی در ساختار  هبعدي ب
بنیان  هاي دانش سیس شرکتأتبراي اداري و قانونی 

هاي یکی از  تر این مضمون گفته توضیح دقیق دربود. 
بنیان  شرایط دانش"وندگان بیان شده است: مصاحبه ش

باید به تولید محصول                        ًشدن بسیار سخت است حتما 
کرده بیمه آن را رد  و رسیده باشید، کارگر داشته باشید

بنیان شدن اقدام کنید و  باشید تا بتوانید براي دانش
محصول شما باید در فهرست کاالهاي معاونت      ًحتما 

در  ؛ت جمهوري درج شده باشدعلمی و فناوري ریاس
ما نوآورانه و غیر این صورت حتی اگر کاالي ش

به  ."شود بنیان محسوب نمی دانش ،راهبردي باشد
ها و  نامه ها، آیین عبارتی محتواي قوانین، تبصره

ها هر چند جهت سهولت در فرایندهاي  بخشنامه
شوند اما خود موانعی در فرایند  اجرایی نوشته می

بنیان محسوب  هاي دانش ترش شرکتتوسعه و گس
این دهند.  شوند و بوروکراسی اداري را افزایش می می

)، 2017یافته با نتایج مطالعات گاالتی و همکاران (
پور و همکاران  ) و قلی2011یاکوب و همکاران (

  ) همسو بود.1394(
 و حمایتی قوانین و ها استیس یینارساد) 
 :يکشاورز انیبن دانش قاتیتحق حوزه در سازي  يتجار

هایی که در فرایند مصاحبه از نظرات  یکی از مضمون
نارسایی و  ،کنندگان استخراج شد هاي شرکت و گفته

تحقیقات  سازي تجاري و قوانین ها سیاستضعف 
یید این أدر ت. حوزه کشاورزي بوددر بنیان  دانش

کنندگان اظهار داشت:  یکی از شرکت ،مضمون
مثل  ؛توانایی برند شدن دارد ،سازمان ماسازمانی مثل "

با  .اند نجام دادهاهاي مشابه در جهان  آنچه که سازمان
این حال چون تولید در اساسنامه سازمان نیست 

عنوان یک برند براي مردم شناخته نشده  سازمان به
به جشنواره  طمربو ،است و بیشترین برند سازمان
که اگر به در حالی  ؛خوارزمی و ثبت اختراع است

بنیان تحقیقات کشاورزي بپردازد مثل  تولید دانش
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تواند به یک برند تجاري تبدیل  حالل و تراریخته می
)، یاکوب و 2013پرزي رویز و همکاران ( ."شود

) نیز در 1390) و امانی و احمدامینی (2011همکاران (
هاي  مطالعات خود به ضعف در سیاست

گذاري معنوي اشاره اختراع و ارزش فکري، ثبت مالکیت
هاي  شرکتمهمترین مشکالت  )2( شکل دراند.  کرده
هاي  بنیان حوزه کشاورزي در سازمان پژوهش دانش

  علمی و صنعتی ایران نشان داده شده است.
  

  
  .هاي علمی و صنعتی ایران بنیان حوزه کشاورزي در سازمان پژوهش هاي دانش مهمترین مشکالت شرکت -2شکل 

  
  بندي جمع

بنیان اعضاي  هاي دانش مدتی است موضوع شرکت  
فرینی مورد توجه قرار علمی در محافل کارآ تأهی

این موضوع به نسبت هاي مختلفی  دیدگاه گرفته است،
اد هاي مختلف منجر به ایج وجود دارد و تحلیل

بخش کشاورزي  ه درفضایی مبهم در این حوزه به ویژ
بنیان در  هاي دانش رسد شرکت نظر می شده است. به

د اما ننمای اشتغال مولد، نقشی کلیدي ایفا میتولید 
انداز  تهدیدهاي موجود در این مسیر چشم سفانهأمت

رده است. اگر ایران بخواهد را مخدوش کآن آتی 
را دنبال مسیر اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتغال مولد 

بنیان را مورد توجه  هاي دانش کند ناگزیر باید شرکت
به بررسی حاضر پژوهش رو،  از اینقرار دهد. 

بنیان بخش کشاورزي به  هاي دانش مشکالت شرکت
بنیان مستقر  هاي دانش و شرکت هصورت کیفی پرداخت

هاي علمی و صنعتی  مرکز رشد سازمان پژوهشدر 
. تجزیه و تحلیل ه استایران را مورد مطالعه قرار داد

تحلیل محتواي کیفی با رویکرد  ا استفاده از فنها ب داده
را به دنبال داشت که  کد اولیه 22 ، استخراجاستقرایی

ها نشان داد  یافتهمضمون اصلی قرار گرفتند. 4در 
بنیان  به بازار محصوالت دانشاطمینان نسبت  عدم

کشاورزي، فرایند نامناسب یا کمبود تسهیالت و 
بنیان حوزه  هاي دانش شرکت ازهاي مالی  حمایت

حمایتی هاي  سیاستقوانین و کشاورزي، نارسایی در 
بنیان در حوزه  تحقیقات دانش سازي تجاريو 

سیس أونی در تنکشاورزي و ضعف ساختار اداري و قا
بنیان از مهمترین مشکالت  نشهاي دا شرکت
با  .ه استبنیان بخش کشاورزي بود هاي دانش شرکت

دست آمده و براي رفع این مسائل و  هتوجه به نتایج ب
  شود: مشکالت راهکارهاي زیر پیشنهاد می
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تسهیل در اعطاي وام توسط بانک کشاورزي به  -
هاي نوآورانه و فناورانه در حوزه  هایی با ایده شرکت

عنوان شرکت   ها به یید آنأت تا قبل از ؛کشاورزي
 نیان توسط معاونت علمی و فناوري ریاستب دانش

 لیتسه ها ن شرکتبنیان شد روند دانش ،جمهوري
  شود

یتی جهت ظهور هاي تشویقی و حما تدوین سیاست -
زا در بخش  هاي نوین و اشتغال سازي ایده و تجاري

که د در این بخش پتانسیل باالي رشکشاورزي به دلیل 
هاي  شرکتاندازي  گیري و راه تواند به شکل می

  کمک شایانی نماید. کشاورزي بنیان دانش
سسان ؤالزم براي م هاي فراهم کردن آموزش -

جهت درك مدیریت بازاریابی  ،بنیان هاي دانش شرکت
عنوان فرایند  عنوان سرمایه شرکت و توجه به آن به به

  مداوم و همه جانبه،

مانند تعرفه  ی و قانونیفراهم کردن ابزارهاي سیاست -
براي افزایش توان  ،بنیان کشاورزي براي کاالهاي دانش

که  رقباي خارجیمحصوالت مشابه رقابت آنها با 
را در  کشاورزي بنیان تواند حضور کاالهاي دانش می

  بازار داخل تضمین کند.
مربوط به هاي  کاهش بوروکراسی اداري سازمان -

کوتاه کردن فرایند  ؛بنیان هاي دانش شرکت و تأیید ثبت
یح و دقیق از رسانی صح و اطالع ها آن بنیان شدن دانش

    ها بنیان شدن شرکت فرایند و روند دانش
هاي تجاري مناسب براي حمایت از  اتخاذ سیاست -

بنیان کشاورزي به ویژه در مورد  هاي دانش شرکت
  محصوالت مشابه.جلوگیري از قاچاق و واردات 
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Abstract 4 
 This research has been carried out with the objective of studying the obstacles of agricultural 
knowledge-based companies, established in Incubator of IROST (Iranian Research Organization 
for Science and Technology), by using of qualitative content analysis technique. The research 
instrument was interview in a deep and semi-structured manner. The statistical population 
consisted of five faculty members of IROST, that were founder of knowledge-based companies 
in agricultural sector and theirs companies were established in incubator of IROST. The 
research findings were presented in four main concepts and 22 codes. The main concepts were: 
Uncertainty to the market of agricultural knowledge-based products, lack of facilities and 
financial supports of agricultural knowledge-based companies, weak administrative and legal 
structure in establishing agricultural knowledge-based companies and lack of policies and 
supportive laws and commercialization laws in the field of Agricultural research. Finally, based 
on research findings, practical suggestions were presented as below: To Facilitate lending to 
companies with innovative and technological ideas in the field of agriculture; Developing 
supportive policies to emergence and commercialize the new ideas in the agricultural sector; 
Preparing necessary trainings for founders of knowledgeable-based companies; providing policy 
and legal tools to increase the competitiveness capabilities of agricultural knowledgeable-based 
products with similar products of foreign competitors in market; Reducing administrative 
bureaucracy for registration and approval of knowledge-based companies and formulating 
appropriate policies to prevent smuggling and importing similar products. 
 
Keywords: Knowledge-based companies, Commercialization, Obstacles, Qualitative content 
analysis 
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