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چکیده

این پژوهش ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی ،به صورت کیفی و با روش

نظریهسازی بنیادی انجام شد .در سال  15 ،1395شرکت نوظهور کشاورزی که در مرحله پیشرشد و یا رشد قرار داشتند،
تحت حمایت پارکهای علم و فناوری کشور فعالیت میکردند .در پژوهش حاضر ،پس از مصاحبه با  11نفر از مدیران
این شرکتها اشباع نظری حاصل گردید .مصاحبهها به صورت عمیق و با سواالت باز انجام شدند .سؤال اصلی پژوهش
مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکتهای نوظهور کشاورزی بود .تجزی هوتحلیل دادهها با روش هفت مرحلهای تحلیل
نظریهسازی بنیادی انجام شد .در پایان پژوهش ،یک مصاحبه نیز جهت بررسی اعتبار نتایج بدست آمده صورت گرفت.
یافتههای پژوهش در قالب  5مضمون اصلی (مفهوم) و  5زیرمضمون (کد) ارائه شده است .مضمونهای اصلی بدست آمده
عبارتند از :پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت به فعالیتهای ایدهمحور کشاورزی ،ضعف سیستم اطالعرسانی در
معرفی محصول ایده محور به کشاورزان ،عدم اطمینان باال در بازار محصوالت ایدهمحور کشاورزی ،عواقب ناشی از طوالنی
بودن روند اخذ مجوزهای الزم ،توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکتهای نوظهور جدید روی منافع شخصی
و نه جنبههای عمومی آن.
واژگان كليدي :شرکتهای نوظهور ،رشد ،فناوری ،نوآوری
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 -1مقدمه

کارآفریني 1معموال دارای یک فرآیند است .در متون دانشگاهي و کالسیک ،فرآیند کارآفریني ،فرآیندﻱ
است که با تشخیص فرصت توسط کارآفرین شروع ميشود و سﭙﺲ کارآفرین به ایدهپردازﻱ حول محور
فرصت ميپردازد و ایدههایی را بررسي ميکند .یک یا چند ایده از این ایدهها را انتخاب ميکند و به
نوآورﻱ 2در زمینه آنها ميپردازد ،سﭙﺲ یک طرح کسبوکار پیرامون آن مينویسد و به دنبال تامین مالي و
نمونهسازﻱ اولیه ميرود .در نهایت سرمایه مالي بزرگترﻱ تﺄمین ميکند و نمونه را در مقیاس انبوه ميسازد
و کسبوکارﻱ پایدار راهاندازﻱ ميکند .کارآفرین ،باید همیشه دغدغه حفﻆ کسب وکارش را داشته باشد و
سعي کند در مسیر رشد قرار بگیرد .به نوعي این فرآیند به دو بخش کلي تقسیم ميشود :بخش اول تشخیص
فرصت درست و طراحي ارزش حول آن و اطمینان از استقبال محصول است و بخش دوم طراحي یک
کسبوکار ،توسعه و حفﻆ آن.
بر اساس تعاریف مختلف نویسندگان و محققانی مانند استیو بلنک ،3اریک ریﺲ ،4و کتابها و منابع متنوع،
بهترین و جامعترین تعریفی که برای یک شرکت نوظهور میتوان ارائه کرد ،این است :شرکت نوظهور،
یک سازمان موقت است که با هدﻑ یافتن یک مدل کسبوکار تکرارپذیر و مقیاسپذیر بوجود آمده
است .شهرﻙهای علمی و پژوهشی ،با ایجاد شرایط مناسب برای نوآوران بخشهای مختلف توانستهاند
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

تا حدودی کمبودها و مشکالت موجود بر سر راه تولید علم و فناوری را کاهش دهند .یکی از بخشهایی

فرآوردههای فرعی آنها ،استفاده از فناوریهای نوین ارائه شده در مراکز آموزشی و تجربه شده در مراکز
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پژوهشی ،ایجاد یک بستر مناسب برای شکوفایی کارآفرینان و صاحبان ایده در بخشهای کشاورزی،

که با ورود فناوریهای نوین دچار تﻐییراتی شده ،بخش کشاورزی است (مستولیزاده و همکاران.)1389 ،
همزمان با بروز و ظهور این تﻐییرات ،این بخش با مشکالتی نیز مواجه بوده است .فقدان مشارکت بخش
خصوصی ،تجاری کردن تولید در بخش کشاورزی و بیکاری زیاد فارﻍالتحصیالن رشتههای کشاورزی از
جمله مشکالت بخش کشاورزی در کشور میباشد .ایجاد و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی در مراکز
رشد و پارﻙهای فناوری کشاورزی بهعنوان یک راهکار عملی جهت غلبه براین مشکالت و حمایت از
کارآفرینان در بخش کشاورزی مطرح شدهاند که در صورت طراحی انکوباتورهای ماموریتگرا و قابل
انطباﻕ با محصوالت تولیدی ،مزایائی از جمله استفاده از اراضی و منابع آب و خاﻙ کشور بهصورت علمی
و اقتصادی ،کمک به توانمندسازی سیستم آموزش و پژوهش در بخش کشاورزی از طریق یک فرآیند
بازخورد بین مراکز تولیدی ،پژوهشی و مصرﻑکننده ،بهرهبرداری بهینه از محصوالت اصلی کشاورزی و

صنایع غذائی ،زیستفناوری ،محیطزیست و رشتههای وابسته ،افزایش مشارکت بخش خصوصی و تجاری
کردن تولید در بخش کشاورزی و جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش کشاورزی را در برخواهد داشت
(سمائی.)1383 ،
به باور بسیاری از اقتصاددانان وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند ،از ضروریات توسعه اقتصادی
است .در هر شرایطی توسعه بخش کشاورزی ،پیش شرﻁ توسعه اقتصادی کشور است و تا زمانی که
موانع توسعه این بخش برطرﻑ نشود ،سایر بخشها نیز به شکوفایی ،رشد و توسعه دست نخواهند یافت
(درویشی .)1373،بنابراین با تﺄمین سرمایه مورد نیاز برای رشد بخش کشاورزی میتوان شاهد پیشرفت در
سایر بخشها نیز بود .با توجه به اینکه الگوی کاهش دخالت مستقیم اقتصادی دولت در بخشهای تولیدی
و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی و اقتصادی یک اصل مورد قبول بهشمار میآید،
کوشش در زمینه جلب و جذب سرمایههای خصوصی به بخش کشاورزی نقش مهمی در این امر ایفا
میکند .در واقع فراهمسازی زمینههای الزم برای افزایش سرمایهگذاری در این بخش و بسترسازی مناسب
برای جلب و جذب سرمایههای خصوصی به بخش کشاورزی ،پیششرﻁ توسعه پایدار کشاورزی در
ایران است (حجتی .)1380 ،از جمله دالیل عدم سرمایهگذاری کافی در بخش کشاورزی میتوان به پایین
بودن نرﺥ بازدهی در بخش کشاورزی ،کمبود اعتبارات ریالی و ارزی ،عدم گسترش صنایع تبدیلی ،فقدان
نظامهای حمایتی ،فقدان نظام تشویقی و سودآوری بیشتر برای دیگر بخشها به ویژه خدمات اشاره نمود.
برنامهریزیهای آتی جهت رفع این مشکالت ،موجب توسعه بخش کشاورزی میگردد .تشکیل شرکتهای
نوظهور کشاورزی در مراکز رشد و پارﻙهای فناوری بهعنوان یک راهکار عملی جهت غلبه بر این
بنابراین شرکتهای نوظهور کشاورزی از نظر ایجاد شﻐل ،توسعه نوآوری و بهرهبرداری از فرصتهای
جدید ،نقش مهمی در موفقیت اقتصاد یک کشور دارند .از این رو گرایش به کارآفرینی در کشاورزی در
سراسر دنیا گسترش یافته است .با وجود فعالیتهای مراکز کارآفرینی دانشگاهها و برنامههای ذیربط دیگر
در چند سال اخیر ،نرﺥ فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی و تعداد شرکتهای نوظهور کشاورزی که در
ایران ایجاد شده ،از میزان متوسط جهانی کمتر است (صداقت .)1390 ،بنابراین این پژوهش برای پاسخ
به این سﺆال انجام شد که »شرکتهای نوظهور کشاورزی ،برای ادامه فعالیت و رشد خود در کشور با چه
موانعی روبرو شدهاند؟« .شناسایی و بررسی موانع ایجاد و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی میتواند در
برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کالن برای ارتقاء فعالیتهای کارآفرینانه کشاورزی در کشور کمک مﺆثر
و شایانی باشد .در این پژوهش سعی بر آن است تا این ضمن شناسایی موانع ،راهکارهای الزم پیشنهاد شود.

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

مشکالت و حمایت از کارآفرینان و صاحبان اندیشه در بخش کشاورزی ارزیابی شده است (کرمی.)1382،
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 -2پیشینه پژوهش

به دلیل پارهای مشکالت ساختاری کشاورزی کشور ما ،شرکتهای نوظهور خصوصی که خدمات تخصصی
کشاورزی ارائه میکنند ،در سطﺢ بسیار محدود وجود دارند و علیرغم اینکه صنعت کشاورزی نیاز مبرم به
این خدمات دارد ،هرگز در جامعه ما رشد نیافتهاند .یکی از دالیل بروز چنین حالتی ،ارائه خدمات تخصصی
رایگان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای مربوطه در سطﺢ کیفی نامناسب است .انجام خدمات
با بیتفاوتی در جهاد کشاورزی ،کشاورز را قانع میکند که دیگر به دنبال خدمات شرکتهای نوظهور
خصوصی نباشد .در کشور ما به جز برخی کلینیکهای خصوصی گیاهپزشکی و خاﻙشناسی که انگشتشمار
هستند ،در سایر بخشهای تخصصی کشاورزی ،بخش خصوصی مشارکت فعال ندارد (آقایی)1382 ،؛ اما
آنچه که در جریان رشد و توسعه شرکتهای نوظهور کشاورزی اهمیت دارد توجه کشاورزان به تولید سنتی
است که موفقیت شرکتهای نوظهور کشاورزی را تحت تﺄثیر خود قرار میدهند .ولدان ( )1393در پژوهش
خود از سنتی بودن نظام کشاورزی ایران نیز انتقاد کرده است (ولدان .)1393 ،بحرینی زارچ و شادنام (،)1386
مهمترین مشکل کسب وکارهاﻱ جدید و ایدهمحور را ،نداشتن دانش کافی نسبت به بازار ،نبود منابع مالی،
سرمایهگذارﻱ ،نداشتن دانش و تجربه کافی مدیریتی و پاره وقت بودن فعالیت دستاندرکاران آنها میداند
(بحرینی زارچ و شادنام .)1386 ،از جمله دالیل عدم سرمایهگذاری کافی در بخش کشاورزی ،میتوان به
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

فقدان نظامهای حمایتی ،فقدان نظام تشویقی و سودآوری بیشتر دیگر بخشها بهویژه خدمات اشاره نمود .در

دارایي فکرﻱ و تقویت ظرفیت تحقیقوتوسعه) ،عوامل زمینهاﻱ -محیطي (اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادﻱ -مالي،
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سیاسي -ادارﻱ ،قانوني و ایجاد شبکههاﻱ نوآورﻱ) طبقهبندی میشوند (شریفی و همکاران .)1391 ،چاواال

برنامهریزیهای آتی رفع این مشکالت ،موجب توسعه بخش کشاورزی میگردد (کرمی.)1382 ،
برزویی و همکاران )2011( ،نشان دادند در حدود  65/75درصد از واریانﺲ عوامل اثرگذار بر تجارﻱسازﻱ
ایدههای نوین در بخش کشاورزﻱ را عوامل زیرساختي ،سیاستي ،اقتصادﻱ ،اطالعاتي و تﺄمین مالي
تبیین ميکنند ( .)Borzouei et al, 2011صاحبنظران از مجموع عوامل امکانپذیر ،فناورانه ،اقتصادی،
سیاستهای حمایتی دولت و قوانین مدنی و عوامل مربوﻁ به تجارت و قوانین بینالمللی را عاملهای
تﺄثیرگذار بر فعالیت در شهرﻙهای علمی و پژوهشی و توسعه فناوریهای نوین کشاورزی میدانند .از دید
همین صاحبنظران موانع توسعه فناوریهای نوین در بخش کشاورزی به ترتیب شامل عواملی همﭽون:
شناختی و مالی ،حمایتی ،پژوهشی و فرهنگی میباشند (یعقوبی و همکاران.)1392 ،
شریفي و همکاران ( )1391در مطالعه خود دریافتند که مهمترین ضرورتها و ملزومات تجارﻱسازﻱ ایدهها در
بخش کشاورزﻱ در قالب عوامل ساختارﻱ -تشکیالتي (پیوند صنعت و دانشگاه ،ساختار علمي -نهادﻱ ،مدیریت

( ،)2007یکي از کلیدﻱترین ضرورتها و سازوکارهاﻱ انتقال و تجارﻱسازﻱ فناورﻱهاﻱ کشاورزﻱ را ،توجه
جدﻱ به حقوﻕ مالکیت فکرﻱ فناورﻱهاﻱ کشاورزﻱ و ایجاد و استقرار نهادهایي براﻱ حفﻆ و ثبت آن بر
شمرده است ( .)Chawala, 2007مطالعه تجربیات حاصل از عملکرد شرکتهاﻱ تازه تﺄسیﺲ ،نشان داده است
که این شرکتها نقش بسیار مهمی را در انتقال فناورﻱ از بخشهاﻱ پژوهشی به بخشهاﻱ تولیدﻱ و صنعتی،
ایفا نمودهاند .بهطور کلی ،این شرکتها در سالهاﻱ اخیر به دلیل باال بودن نرﺥ رشد اشتﻐالزایی ،به ویژه ایجاد
مشاغل با کیفیت براﻱ افراد تحصیلکرده ،قابلیت باال براﻱ فروش و صادرات (بهویژه محصوالت با فناورﻱ برتر)
و همﭽنین ایجاد سازوکارهایی براﻱ تخصیص مجدد منابع ،بهویژه منابع انسانی از بخشهاﻱ قدیمی اقتصاد به
بخشهاﻱ جدید و نوآور ،مورد توجه بسیارﻱ از سیاستگذاران قرار گرفتهاند ( .)Licht, 1998ویژگی مهم
دیگر شرکتهاﻱ تازه تﺄسیﺲ ،تسریع در ورود فناورﻱهاﻱ جدید به بازار است .این نقش بهویژه در صنایعی
که در محیطهاﻱ پویا فعالیت میکنند از اهمیت خاصی برخوردار است (.)Rowen, 2002
رضایی و همکاران ( ،)1388موانع ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی را در سه دسته
موانع زیرساختی ،موانع اطالعاتی و موانع مالی دستهبندی کردند .موانع زیرساختی از نظر آنها ،عبارتند
از نبود توجه و حمایت از بخش خصوصی و زمینهسازی برای حضور آنها در عرصه توسعه شرکتهای
نوظهور کشاورزی .موانع اطالعاتی شامل نبود شبکه اطالعاتی  -ارتباطاتی قوی بین افراد فعال و با تجربه
در زمینه شرکتهای نوظهور کشاورزی ،عدم وجود برنامه اطالعرسانی مناسب در بخش کشاورزی برای
آگاهیبخشی به مخاطبان و نبود بانک اطالعاتی موثق و روزآمد در بخش کشاورزی برای دسترسی به اخبار
و اطالعات در حوزه ایدههای نوین این بخش هستند .در نهایت موانع مالی عبارتند از اختصاﺹ نیافتن
بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی جهت راهاندازی شرکتهای نوظهور ،تخصیص نامناسب بودجه

 -3روش پژوهش

در این پژوهش کاربردی ،از روش نظریهسازی بنیادی استفاده شده است که جزء دسته مطالعات کیفی

بهشمار میرود .با توجه به نوع پژوهش حاضر که به دنبال بررسی و شناخت تجارب صاحبان شرکتهای
نوظهور کشاورزی برای رشد این شرکتها میباشد ،همﭽنین تالش برای دستیابی به نتایﺞ واقعی و در
نهایت نبود کار علمی مدونی در این زمینه در ایران که بتوان نتایﺞ آن را به صورت مقایسهای مورد بررسی
و آزمون قرار داد ،تصمیم بر آن شد که از رویکرد کیفی و روش نظریهسازی بنیادی برای درﻙ موضوع
رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی ،در این پژوهش استفاده شود.

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

بین واحدها و بخشهای فعال در حوزه شرکتهای نوظهور کشاورزی (رضایی و همکاران.)1388 ،
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نظریهسازی بنیادی ،از راهبردهای پژوهش کیفی است که از نوعی رویکرد استقرایی بهره میگیرد؛ یعنی
حرکتی از جزء به کل دارد .در رویکرد استقرایی ،محقق با شناسایی اجزای نظریه به شکلدهی آن میپردازد.
نظریه حاصل از این راهبرد به واقعیتهای طبیعی نزدیکتر است (داناییفرد .)1384 ،نظریهسازی بنیادی را
نخستین بار گالسر و استراوس در سال  1967در کتاب »کشف نظریه مفهومسازی بنیادی« مطرح کردند .به
عقیده آنان ،این نظریه میتواند در پر کردن شکاﻑ بین نظریه و پژوهشهای تجربی نقش مهمی ایفا کند.
در این روش ،محور اصلی نظریهسازی بر پایه گردآوری ،مشاهده و مقایسه دادهها و مشاهدات برگرفته از
محیط پژوهش بنا شده است .بر پایه مفاهیم و مبانی نظریهسازی بنیادی ،پژوهش بر اساس فرضیهسازی
شروع نمیشود ،بلکه پژوهشگر با یک مساله روبرو است که برای پاسخگویی به آن هیﭻ جواب و حدس
قبلی ندارد ( ،)Egan, 2002بنابراین ،روابط بین متﻐیرها و مﺆلفههای پژوهش از قبل تعیین نمیشود ،بلکه
بر مبنای مشاهدات و دادههای گردآوری شده و با توجه به تفاوتها و مشابهتهای آنها ،تبیین و از این
طریق ،مقدمات الزم برای نظریهسازی فراهم میگردد .در صورتی که پژوهشهای بیشتری اجزای این نظریه
را تﺄیید کند ،آن نظریه از غنا و استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد(دانایی فرد .)1384 ،مبنای فلسفی این
پژوهش ،پدیدارشناختی است و پژوهشی تفسیری به شمار میرود (عطافر و همکاران .)1389 ،در واقع،
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این نظریه باید به وسیله دادهها زمینهدار شود ،نه آنکه بر آن تحمیل شود .این روش بر پایه این رویکرد
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بنا شده است که نخستین کار کلیدی پژوهشگر ،کشف راههای جدید برای معنا دادن به دنیای اجتماعی
است (هومن .)1385 ،در نظریهسازی بنیادی ،استخراﺝ مفاهیم و روابط ،هدﻑ اصلی از تجزیه و تحلیل
دادههاست .در آغاز فرآیند پژوهش ،پژوهشگر باید بر مشاهدات خود تمرکز کند و با داشتن قدرت نظر
علمی به امر دستهبندی صحیﺢ و مناسب دادههای گردآوری شده بﭙردازد؛ آنگاه ،توجه خود را به تبیین روابط
میان دستهبندیهای ایجاد شده معطوﻑ کند (زارعی و همکاران.)1387 ،
هدﻑ از راهبرد نظریهسازی بنیادی ،پر رنگ کردن رویکرد استقرایی در پژوهش است؛ زیرا به دنبال ایجاد
نظریه از طریق دادههای جمعآوریشده میباشد ،نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سﭙﺲ آزمون نظریه
تدوین شده که اکنون در مجامع دانشگاهی و نیز سازمانها و شرکتها رویکرد غالب است .به عبارت دیگر،
در حال حاضر در رویکرد قیاسی ،پژوهشگران پﺲ از بررسی ادبیات پژوهش ،چارچوب مفهومی را تدوین
کرده ،با استفاده از ابزارهایی (پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و  ،)...آن مدل یا نظریه را مورد آزمون قرار
میدهند ،اما در راهبرد نظریهسازی بنیادی ،مدل به طور مستقیم از بطن دادهها استخراﺝ میشود و از بررسی
ادبیات ظهور نمیکند (داناییفرد .)1384 ،به طور کلی ،این راهبرد ،دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به
مجموعهای از کدها ،کدهای مشترﻙ را به مقوله و آنگاه مقولهها را به نوعی نظریه تبدیل میکند.

بر این اساس در این رویکرد ،پژوهشگران با در اختیار داشتن یک نظریه ،پژوهش را آغاز نمیکنند که در پی
تﺄیید آن باشند ،بلکه مطالعه پدیده اجازه میدهد در گذر گردآوری و تحلیل دادهها ،نظریه حاکم بر رفتار آن
پدیده آشکار شود ( .)Glaser, 2002; Haig, 1995فنون و رویههای تحلیلی ،پژوهشگران را قادر میسازند
تا نوعی نظریه پایهای را شکل دهند که شبیه راهبردهای دیگر پژوهشها ،معنادار ،قابل مقایسه با نظریه مبتنی
بر مشاهده ،تعمیمپذیر ،قابل بازآفرینی و دقیق است (.)Charmaz, 1996
در ایران شرکتهای نوظهور کشاورزی ،معموال درون پارﻙهای علم و فناوری و یا مراکز رشد فعالیت
میکنند .بدین منظور ،جامعه مورد مطالعه پژوهش در سال  ،1395شرکتهای نوظهور کشاورزی شهرستان
کرمانشاه که تحت حمایت پارﻙ علم و فناوری کرمانشاه فعالیت میکردند ،در نظر گرفته شد .طبق تعریف،
این شرکتها معموال به مدت سه سال نوظهور محسوب میشوند .لیست این شرکتها از دفتر شرکتهای
ایدهمحور کشاورزی ،مستقر در پارﻙ علم و فناوری کرمانشاه دریافت گردید .از میان این شرکتها4 ،
شرکت در مرحله پیشرشد و  11شرکت در مرحله رشد قرار داشتند .مشخصات این شرکتها در جداول
( )1و ( )2درﺝ شده است .الزم به ذکر است که تفاوتی در نتایﺞ به دست آمده از مصاحبه این دو گروه
وجود نداشت و هر دو گروه به موانع مشابهی اشاره نمودند.
جدول ( :)1اسامی ،شروع فعالیت و ایدهمحوری شرکتهای ایدهمحور کشاورزی در مرحله رشد

اقلیم سبز باختر

92/3

پیشگامان بذر و نهال

94/3

علم و صنعت یکتای نصر
نگاه تک مازیار
مزرعه قارچ سهیل
نشا کاشت زاگرس

94/3
94/3
94/7
94/3

کشت و صنعت تخت شیرین

94/3

تولید زنبور هابروبراکون جهت کنترل الرو آفات پروانهای در مزارع
گوجه فرنگی و نخود دیمه
ارائه خدمات آموزش ،مشاوره ،تحقیقات (به سفارش) و تولید گیاهﭽههای
عاری از ویروس حاصل از کشت بافت
مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت سازمانیک
طراحی و ساخت رایزر پنهانشونده سیستم آبیاری کالسیک ثابت
تولید ،مشاوره ،بستهبندی و توزیع قارچ دکمهای ،صدفی و دارویی
آموزش و مشاوره و تولید بذور هیبرید و نشا گرافت سبزی و صیفی
تولید گل رز شاخه بریده به روش هیدروپونیک در گلخانههای هوشمند
شیشهای هلندی و مشاوره ،آموزش و تحقیق به سفارش

کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون
شفا
پرند ابرار کرمانشاه

94/3

کشت گیاهان دارویی دیمه (زیره سبز)

94/3

مسیر رویش کارآفرین

94/7

کشت و صنعت سالم فرآور باختر

94/7

پرورش مرﻍ گوشتی تمام اتوماتیک  20هزار قطعهای بدون آنتی بیوتیک
آموزش بینالمللی مهارتهای پیشرفته (کارآفرینی ،مدیریت ،کسبوکار)
محصوالتگلخانهای
کشت و کار ،فرآوری و تولید بذر گیاهی زراعی-دارویی یوالﻑ

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

نام واحد

تاریخ شروع
فعالیت

ایدهمحوری
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جدول ( :)2اسامی ،شروع فعالیت و ایدهمحوری شرکتهای ایدهمحور کشاورزی در مرحله پیش رشد
نام واحد
تولید علوفه سبز غنی شده به روش
هیدروپونیک
طراحی و ساخت ماشن جوجهکشی انواع ماکیان
تولید و فرآوری بایوچار
طراحی و ساخت دستگاه برداشت سیبزمینی با
کاربرد بیشتر در زمینهای خیﺲ و مرطوب

تاریخ شروع
فعالیت

ایدهمحوری

93/3

تولید علوفه سبز غنی شده به روش هیدروپونیک

93/10
94/3

طراحی و ساخت ماشین جوجهکشی انواع ماکیان
تولید و فرآوری بایوچار
طراحی و ساخت دستگاه برداشت سیبزمینی با کاربرد
بیشتر در زمینهای خیﺲ و مرطوب

94/7

مطالعه نمونهها تا زمانی که پژوهشگر به اشباع نظری برسد ،ادامه یافت .در این پژوهش ،نقطه اشباع دادهها
توسط خود پژوهشگر کامال ملموس بود .اولین نمونه به صورت کامال تصادفی انتخاب شد و نمونهگیری
تا جایی ادامه یافت که اطالعات بهدست آمده از نمونههای انتهایی ،دیگر نمیتوانست اطالعات جدیدی
را به اطالعات جمعآوری شده اضافه کند .به این ترتیب اطالعات حاصل از جامعه مدیران شرکتهای
نوظهور کشاورزی شهرستان کرمانشاه که  15شرکت بودند ،طی انجام مصاحبه با  11نفر به اشباع رسید.
گردآوری دادهها به سه روش مصاحبه ،مشاهده و تحریر میدانی انجام شد .از مصاحبهشوندگان پرسیده شد
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که برای شروع و راهاندازی شرکتهای نوظهور کشاورزی خود با چه موانعی روبرو شدهاند؟ همﭽنین در

روشهای مختلفی برای تحلیل و طبقهبندی دادههای جمعآوری شده در پژوهش کیفی وجود دارد مانند
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روشهای تحلیل زمینه ،تحلیل محتوا ،روش مقایسه مداوم تحلیل داده ،تحلیل گفتمان ،تحلیل مکالمه و

طی مصاحبه ،برای درﻙ عمیق موضوع ،سﺆاالت فرعی نیز مانند چرا ،چگونه نیز پرسیده شد .مصاحبهها در
دو نوبت (یک بار به منظور گردآوری اطالعات و بار دوم مراجعه به  11نفر از مصاحبهشوندگان به منظور
تﺄیید اطالعات و پرسیدن نظر آنان درباره یافتهها) انجام شدند .در حین مصاحبه و مشاهده ،در سطﺢ وسیع و
با جزئیات زیاد یادداشتبرداری نیز صورت گرفت .از این یادداشتها در تحلیل دادههای پژوهش بهخوبی
بهرهبرداری شد .تحلیل دادهها در پژوهش نظریهسازی بنیادی همﭽون دیگر پژوهشهای کیفي ،یک الگوﻱ
منظمي از تکرار جمعآورﻱ و تحلیل هم زمان دادههاست ( .)Priest et al, 2002جهت رسیدن به قابلیت
اعتبار که معادل روایی در تحقیقات کمی میباشد ،در این پژوهش ،از تکنیک کنترل اعضا استفاده شد؛ بدین
صورت که نتایﺞ تحلیل دادهها به مشارکتکنندگان ارائه گردید و از آنان دعوت به عمل آمد که مجددا نقطه
نظرات خود را با استفاده از تجریبات و تکمیل گفتههای خود اصالح کنند و در نهایت نتایﺞ تحلیل دادهها
مورد تﺄیید آنان قرار گرفت .نظرات این مشارکتکنندگان در پاالیش نتایﺞ ،استفاده شد.

داستانسرایی که بسته به نوع پژوهش از هر کدام استفاده میشود ( .)Jack, 2006در پژوهش حاضر برای
تجزیه و تحلیل دادهها و ارتباﻁ بین زمینهها و طبقهبندی اطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد
استقرایی استفاده شده است .در این روش ،پژوهشگر با توجه به مستندات ،متن یا سخنرانی میخواهد ببیند
که چه موضوعی معلوم میشود ،اغلب مردم در مورد چه چیزی صحبت مینمایند و مطالب چگونه به هم
ارتباﻁ پیدا میکنند؟ .استفاده از رویکرد استقرایی که از آن با عنوان تحلیل محتواﻱ متعارﻑ هم نام برده شده
است ،بیشتر زمانی ضرورت مییابد که اطالعات کافی درباره یک پدیده وجود ندارد و محقق میخواهد
دانش زمینهاﻱ الزم را در این خصوﺹ فراهم کند .این شیوه تحلیل محتوا ،بیشتر به دنبال تقلیل اطالعات
و ارائه توصیفی دقیق پیرامون یک موضوع است .در این جا هدﻑ پژوهش استقرایی ،کمک به پدید آمدن
یافتههاﻱ پژوهش از طریق توجه به مضمونهای مسلط و متداول در دادهها است ( .)Thomas, 2006این
امر بدان معناست که محقق با رجوع به دادههاﻱ مورد مطالعه ،به تدریﺞ آنها را خالصه میکند تا در نهایت
به اصلیترین مفاهیم و مضمونهای مرتبط با موضوع پژوهش دست پیدا کند .بدینصورت که پژوهشگر،
دادهها را جمعآورﻱ و سﭙﺲ تحلیل ميکند .در ادامه مجددا دادههاﻱ بیشترﻱ جمع مینماید تا اشباع دادهها
رﺥ دهد .برای اجرای پژوهش و تدوین نظریه به صورت بنیادی ،هفت مرحله تحلیلی وجود دارد .این
مراحل را میتوان به صورت زیر نوشت:
 )1مرحله طرح پژوهش :نخستین گام تعریف سﺆاالتی دقیق و منعطف از مساله است .پرسش پژوهش
در این نظریه گزارهای است که پدیده بررسیشونده را مشخص میکند (.)Corbin & Strauss,1990
 )2مرحله گردآوری و تنظیم دادهها :نظریهسازی بنیادی به طور استقرایی ،با جمعآوری دقیق و تحلیل
 )3کدگذاری باز :نامگذاری مفاهیمی که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونههای پدیدهها هستند.
 )4کدگذاری محوری :رویههایی که از طریق آنها ،دادهها در فرآیندی مستمر با هم مقایسه میشوند تا
پیوند بعد از کدگذاری باز ،بین مقولهها مشخص شود.
 )5کدگذاری انتخابی :به فرآیند انتخاب مقوله محوری ،پیوند نظاممند آن با دیگر مقولهها ،ارزشگذاری
روابط آنها و درﺝ مقولههایی که نیاز به تﺄیید و توسعه بیشتری دارند ،اشاره میکند.
 )6مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش :گام آخر مقایسه نظریه شکل گرفته با پیشینه موجود و مقایسه
آنها با یکدیگر است .این مقایسهها ،میزان روایی ،تعمیمپذیری و سطﺢ نظری نظریه را افزایش
میدهد (.)Eissenhardt, 1989
 )7اعتبار :در پژوهش کیفی ،پژوهشگر خود ابزار اصلی پژوهش است؛ بنابراین ،هرگز پژوهش عینا

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

دادههای عملی کیفی ،کشف میشود (پویا و اخروی.)1388 ،
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تکرار نمیشود که همان نتیجه به دست آید .علت این است که زمینه ،عواطف ،ادراکات و به طور
کلی ،ویژگیهای هر پژوهشگر با دیگران متفاوت است (هومن.)1385 ،

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

موضوع مهمی که مدیران شرکتهای نوظهور کشاورزی مورد مطالعه این پژوهش ،روی آن تﺄکید داشتند،
موانع پیش روی آنان برای ادامه فعالیت و رشد بود .لذا جهت درﻙ بهتر موضوع پژوهش و یافتن پاسخ
مناسب برای آن ،سﺆاالت پژوهش نیز در این راستا قرار گرفت .بهمنظور دستیابی به اهداﻑ  ،پژوهشگر سعی
نمود با پرسیدن سﺆالهای چیست و چه هست؟ ،چطور و چرا؟ موانع ادامه فعالیت و رشد شرکتهای
نوظهور کشاورزی را استخراﺝ نماید .بعد از گردآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل آنها از طریق تحلیل محتوای
کیفی با رویکرد استقرایی انجام شد .تحلیل دادهها به روش هفت مرحله تحلیلی و کدگذاری و استخراﺝ
مضمونها به شرح زیر انجام شد:
 )1مرحله طرح پژوهش :سﺆال اصلی پژوهش این بود که »برای ادامه فعالیت و رشد شرکتهای
نوظهور کشاورزی چه موانعی وجود دارد؟«
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

 )2مرحله گردآوری و تنظیم دادهها :در این مرحله ،دادههای پژوهش از طریق مصاحبه ،مشاهده و
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یادداشتبرداری میدانی به دست آمد.
 )3کدگذاری باز :در این مرحله ،دادهها در قالب جداولی سیر تکاملی خود را طی میکنند .بنابراین ،ابتدا
نکات کلیدی دادهها ،احصا و برای هر نکته یک کد معین میشود .در این مرحله  5کد تشخیص داده شد.
 )4کدگذاری محوری :در این مرحله ،با مقایسه کدهای به دست آمده از مرحله قبل ،چند کد که اشاره
به یک جنبه مشترﻙ پدیده مورد بررسی را داشتند ،عنوان یک مفهوم را به خود اختصاﺹ دادند و 5
مفهوم نیز از این روند به دست آمد.
 )5کدگذاری انتخابی :در این مرحله ،به مفاهیم به دست آمده ،عنوان مقوله موانع ادامه فعالیت و رشد
شرکتهای نوظهور کشاورزی اختصاﺹ داده شد.
 )6مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش :در انتهای پژوهش ،نتایﺞ به دست آمده (کدها و مفاهیم) با
پژوهشهای پیشین مورد مقایسه قرار گرفت و این مقایسه منجر به تﺄیید اطالعات به دست آمده شد.
 )7اعتبار :در مرحله پایانی ،پژوهشگر به شرکتکنندگان در پژوهش برای تصریﺢ کردن عقاید از
یافتههای پژوهشی و موثق نمودن یافتهها رجوع میکند .در این مرحله به  11نفر از مصاحبهشوندگان

که مصاحبه با آنان به اشباع رسیده بود ،مراجعه شد و یافتههای پژوهش مورد تﺄیید آنها واقع گردید.
در ادامه محقق سعی نمود به تفکیک ،توضیحات الزم که مستقیما از اظهارات شرکتکنندگان بدست آمده
بود را قید نماید .در جدول ( ،)3مضمونهای استخراﺝ شده از مجموع فرآیند بررسی عوامل مﺆثر بر موانع
رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی درﺝ شده است.
جدول ( :)3مضمونهای استخراج شده از مجموع فرآیند بررسی عوامل مؤثر بر موانع رشد
شرکتهای نوظهور کشاورزی
کدهای اولیه(زیرمضمونها)
کاهش سهم فعاالن و صاحبان ایده
پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت به فعالیتهای
بخش کشاورزی به دلیل پایین بودن
ایدهمحور کشاورزی...
بودجه اختصاصی این بخش
توجه کشاورزان به تﺄثیر محصول یا خدمت شرکتهای
توجه کشاورزان به تﺄثیر محصول یا
نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه جنبههای
خدمت شرکتهای نوظهور جدید روی
عمومی آن
منافع شخصی و نه جنبههای عمومی آن
عدم اطمینانی باال در بازار محصوالت ایدهمحور
عدم اطمینانی باال در بازار محصوالت
کشاورزی
ایدهمحور کشاورزی
عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوزهای الزم از
سازمانهایی مانند جهاد کشاورزی ،معاونت غذاودارو و ...
مجوزهای الزم
ضعف سیستم اطالعرسانی در معرفی محصول ایده
ضعف سیستم اطالعرسانی در معرفی
محور به کشاورزان
محصول به کشاورزان

مقوله

مفاهیم (مضمونهای اصلی)

موانع ادامه فعالیت
و رشد شرکتهای
نوظهور کشاورزی

 )1پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت جهت کمکهای مالی و همچنین خرید مستقیم از

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

 -1-4مضمونهای اصلی به دست آمده در مصاحبه با شرکتکنندگان

در تﺄیید همین مضمون یکی دیگر از شرکتکنندگان اظهار داشت» :آنقدر آن بودجهای که دولت برای بخش
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فعالیتهای ایدهمحور کشاورزی
یکی از مضمونهای اصلی که در مصاحبه با اکثر شرکتکنندگان به دست آمد و بسیار مورد تﺄکید بود ،پایین
بودن سهم بودجه اختصاصی دولت جهت کمکهای مالی و همﭽنین خرید مستقیم از فعالیتهای ایدهمحور
کشاورزی بود .در مورد این مضمون یکی از شرکتکنندگان اظهار نمود» :این نگرانی برای توسعه شرکت
نوظهور ما همیشه وجود دارد که آیا امسال جهاد کشاورزی بودجه الزم را دارد که بتواند مازاد محصوالت ما
را بخرد یا نه .چون ما هزینه تولید را متقبل میشویم و تولید میکنیم ولی معلوم نیست که جهاد با ما قرارداد
میبندد یا نه .اگر بودجه نداشته باشد ،تمام محصوالتی که مازاد بوده ،باعﺚ ضرر میشود«.

کشاورزی در نظر میگیرد پایین است که اگر بخواهد بین تکتک نیازهای بخش کشاورزی تقسیم شود،
چیزی برای جهاد کشاورزی که بخواد به شرکتهای نوظهور کمک کند ،باقی نمیماند«.
طبق اطالعات به دست آمده ،نتیجه میشود که سهم اندﻙ بودجه اختصاصی دولت به بخش کشاورزی ،و
از طرفی متنوع بودن حوزههای فعالیت کشاورزی ،این پیامد را به دنبال دارد که این شرکتهای نوظهور در
مرحله رشد با کمبود منابع مالی مواجه میشوند.
)2کاهش سهم فعاالن و صاحبان ایده بخش کشاورزی به دلیل پایین بودن بودجه اختصاصی
با توجه به پایین بودن بودجه اختصاصی بخش کشاورزی ،سهم فعاالن و صاحبان ایده این بخش نیز کاهش
مییابد ،لذا به بیان اهمیت این زیرمضمون بر اساس گفتههای یکی از مصاحبهشوندگان پرداخته شد» :تعداد
فارﻍالتحصیالن رشته کشاورزی خیلی زیاد است و به دلیل اینکه بودجه اختصاصی جهاد کشاورزی برای
کمک به شرکتهای نوظهور محدود است ،اگر حتی یک درصد از آنها ایدهای داشته باشند که بخواهد
عملی شود ،باید بین افراد بیشتری تقسیم گردد و سهم هر کدام خیلی پایین میآید« .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت به دنبال تعداد زیاد فارﻍالتحصیالن کشاورزی و با در نظر گرفتن بودجه کم اختصاﺹ داده شده به
این بخش ،این فارﻍالتحصیالن در صورت راهاندازی شرکت نوظهور با مشکل مواجه خواهند شد و در
صورت دسترسی نداشتن به منبع مالی شخصی شکست خواهند خورد.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

 )3توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکتهای نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه

که بیان شد ،به دلیل سطﺢ سواد پایین اکثر کشاورزان ،تمایل به استفاده از نهادهها و محصوالتی دارند که
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سود آنان را تﺄمین نماید .این در حالی است که شرکتهای نوظهور کشاورزی اقدام به ارائه محصوالت

جنبههای عمومی آن
یکی از مضمونهای بدستآمده در این مسیر ،توجه کشاورزان (بهعنوان مهمترین مشتری) به تﺄثیر محصول
یا خدمت شرکت نوظهور جدید روی جنبههای شخصی و سودآوری بود و نه جنبههای عمومی و
زیستمحیطی آن .جهت توضیﺢ این مضمون ،به بیان اظهارات یکی از مدیران این شرکتها پرداخته شد:
»فرﺽ کنید شما یک مادهای را ساختید که برای زراعت گندم خوب است .خوب این خیلی سخت است که
بخواهید کشاورز را راضی کنید که از آن استفاده کند و این یک ریسک است که خود شما باید انجام بدهید
و بروید زمینی را بگیرید و روی آن تست کنید و ببینید جواب میگیرید یا نه که بعدش بخواهید کشاورز
را راضی کنید« .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان درباره این مضمون چنین گفته است» :کشاورز فقط به این
توجه میکند که محصول چقدر تﻐییر کرده و یا حجم محصولش چقدر عوﺽ شده است و اصال به اثرات
مثبت زیستمحیطی که در محصول شرکتهای نوظهور وجود دارد ،اهمیت نمیدهد« .متﺄسفانه همانطور

و خدماتی میکنند که در درجه نخست با محیط زیست سازگار باشد و این مساله ممکن است با خواسته
کشاورزان مطابقت نداشته باشد«.
 )4عدماطمینان باال در بازار محصوالت ایدهمحور کشاورزی
مضمون بعدی بدست آمده ،عدم اطمینان باال در بازار محصوالت ایدهمحور کشاورزی بود .برای توضیﺢ
دقیقتر این مضمون ،گفتههای یکی از مصاحبهشوندگان بیان شده است» :کشاورزان به آزمایشگاه ما برای
بررسی محصوالتشان اعتماد نداشتند و محصوالت خود را برای شرکتهای صاحب نام که در تهران هستند،
ارسال میکردند و هنوز هم به همین صورت است .ما به چندین سازمان از جمله ،اداره استاندارد ،معاونت
غذا و دارو برای معرفی محصولمان مراجعه کردیم تا سفارشاتی را که برای آنها فرستاده میشود به عهده
ما بگذارند ولی این کار تﺄثیر زیادی نداشت« .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان چنین اظهار داشت» :پذیرش
محصوالت جدید برای کشاورزان که مشابهش در بازار نیست ،کمی سخت است اما به نظر میرسد بعد از
پذیرش میتوان برای مدت چند ساله روی درآمدزایی آن حساب کرد«.
در تﺄیید همین مضمون شرکتکنندهای دیگر عنوان نمود» :کسی که میخواهد یک کارآفرین کشاورزی
بشود ،باید با علم روز دنیا آشنا باشد .یعنی باید در بخش کشاورزی از تجربه و قدرت تشخیص نیاز آینده
بازار برخوردار باشد .چون نمیشود بر یک تولید یکنواخت تکیه کرد« .همواره پذیرش یک محصول یا
خدمت جدید برای اولین بار با مشکل مواجه بوده است ولی بخش کشاورزی به دلیل حساسیت باالی ناشی
از فساد ،بیشتر تحت تﺄثیر این مشکل قرار میگیرد.
 )5عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوزهای الزم از سازمانهایی مانند جهاد کشاورزی،
یکی از مضمونهایی که در فرآیند مصاحبه از نظرات و گفتههای شرکتکنندگان استخراﺝ شد ،عواقب
ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوزهای الزم بود .در واقع این مضمون ،شامل اثرات جانبی روند اخذ
مجوز بر شرکت نوظهور کشاورزی میشود که در تﺄیید این مضمون یکی از شرکتکنندگان اظهار داشت:
»سازمانهای مختلفی از شرکتهای نوظهور کشاورزی بازرسی میکنند؛ مثل اداره استاندارد ،اداره دامﭙزشکی
و  . ...این بازرسیها هر چند وقت یک بار اتفاﻕ میافتد و سختگیریها به حدی زیاد است که امکان دارد
در این میان کار ما بخوابد و همه آن مجوزها و تﺄییدیههایی که گرفتیم از اعتبار ساقط بشوند« .شرکتکننده
دیگری در رابطه با این مضمون گفت» :تالشهایی که برای گرفتن تﺄییدیهها و مجوزها داشتیم ،آنقدر زمانبر
بود که باعﺚ شد گروه کاری من از هم پاشیده شود و خیلی از نیروهایی که به آنها واقعا نیاز داشتم را از
دست بدهم« .طبق اظهارات ،چنین برداشت میشود که به دلیل اهمیت باالی بخش کشاورزی در تﻐذیه و

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

معاونت غذا و دارو و ...
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سالمت جامعه ،سازمانهای متفاوتی بر راهاندازی یک کسبوکار جدید در این حوزه نظارت میکنند و این
موجب آسیبهای جدی به این شرکتهای نوظهور میشود .در صورتی که میتوان با دریافت تﺄییدیه از
یک سازمان معتبر و نظارتهای دورهای این حساسیت را برطرﻑ نمود.
 )6ضعف سیستم اطالعرسانی در معرفی محصول ایده محور به کشاورزان
بهواقع ،پارامتر ضعف اطالعرسانی در معرفی محصوالت و خدمات ایدهمحور کشاورزی به کشاورزان ،بسیار
مورد توجه و تﺄکید شرکتکنندگان در مصاحبه بود .برای مثال یکی از شرکتکنندگان در مورد این مشکل
چنین عنوان کرد» :مشتری کارهای کشاورزی ،خاﺹ است .در بخشهای دیگر مثال با فروش اینترنتی یک
محصول خیلی راحت میشود به مشتری دسترسی داشت ولی اینجا مشتریها ،اغلب کشاورزان هستند که
دسترسی به آنها برای شناساندن محصول ،خیلی سخت است ،چون راههای ارتباﻁ با آنها مشکل است و
اکثرا به اینترنت دسترسی ندارند و شاید بهترین راه این است که ما از طریق جهاد کشاورزی به کشاورزان
معرفی شویم که فکر کنم توقع باالیی باشد« .میتوان چنین نتیجه گرفت که بازاریابی محصوالت کشاورزی
نسبت به سایر محصوالت از دشواری بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیاز به حمایت بیشتری دارد.

 -5جمعبندی و پیشنهادها
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

مدتی است که موضوع شرکتهای نوظهور ،در محافل کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

و تحلیل دادهها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شد .یافتههای پژوهش در قالب 5
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کد اولیه و  5مفهوم ظهور یافت .در تحلیل اظهارات مشارکتکنندگان ،این موضوع ،کامال آشکار بود که اکثر

دیدگاههای مختلفی به این موضوع وجود دارد و تحلیلهای مختلف ،منجر ایجاد فضایی مبهم در این حوزه
شده است .به نظر میرسد فرصت شرکتهای نوظهور در تولید اشتﻐال مولد ،نقشی کلیدی ایفا نماید اما
متﺄسفانه تهدیدهای موجود در این مسیر ،چشمانداز آتی را مخدوش کرده است .اگر ایرن بخواهد مسیر
اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتﻐال مولد را دنبال کند ناگزیر است ،ظرفیت شرکتهای نوظهور را به شدت مورد
توجه قرار دهد .ظرفیتی که میتواند فرصتهای شگرفی را پیشروی خودباوری و تقویت زیرساختهای
بومی در کشور قرار دهد .این پژوهش ،به دنبال بررسی عوامل مﺆثر بر موانع ادامه فعالیت و رشد شرکتهای
نوظهور کشاورزی به صورت کیفی و مبتنی بر نظریهسازی بنیادی انجام شد .شرکتکنندگان در پژوهش15 ،
نفر از مدیران شرکتهای نوظهور کشاورزی بودند که شرکتهای آنها در مرحله پیشرشد و یا رشد قرار
داشت و به روش هدفمند انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبه عمیق با سﺆاالت باز بود و تجزیه

آنان عقیده داشتند ضعف سیستم اطالعرسانی در معرفی محصول ایده محور به کشاورزان و همﭽنین پایین
بودن سهم بودجه اختصاصی دولت جهت کمکهای مالی و همﭽنین خرید مستقیم از فعالیتهای ایدهمحور
کشاورزی ،بهترتیب از مهمترین موانع در مرحله شروع و رشد اینگونه شرکتهای نوظهور میباشد.
بر اساس نتایﺞ دیگر مطالعات ،تخصیص نامناسب بودجه بین واحدها و بخشهای فعال در حوزه شرکتهای
نوظهور کشاورزی و اختصاﺹ نیافتن بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی جهت راهاندازی
شرکتهای نوظهور از موانع رشد و ادامه فعالیت شرکتهای نوظهور کشاورزی محسوب میشوند (رضایی
و همکاران )Borzouei et al, 2011()1388 ،که این نتایﺞ با یافتههای پژوهش حاضر کامال همراستاست.
مطالعه آقایی( )1382و ولدان( )1393نشان میدهد که آنچه در جریان رشد و توسعه شرکتهای نوظهور
کشاورزی اهمیت دارد؛ توجه کشاورزان به تولید سنتی است که موفقیت شرکتهای نوظهور کشاورزی را
تحت تﺄثیر قرار میدهند .این مفهوم کامال با مضمون توجه کشاورزان به تﺄثیر محصول یا خدمت شرکتهای
نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه جنبههای عمومی آن انطباﻕ دارد (آقایی()1382 ،ولدان.)1393 ،
عدم قطعیت باال در بازار محصوالت ایدهمحور کشاورزی ،از مضمونهای بدست آمده در پژوهش حاضر است.
در مطالعات دیگر نیز اشاره شده است که ضعف ارتباﻁ و فقدان شبکههای ارتباطی میان سرمایهگذاران ،فعاالن
صنعت و دانشگاهیان ،به منزله مهمترین موانع تجاریسازی دانش و ایده شناسایی شدهاند (پورعزت1389 ،؛
یعقوبی و همکاران1392 ،؛ علیﭙور سخاوی1394 ،؛ آقایی1382 ،؛ رضایی و همکاران1388 ،؛ بحرینی،
1386؛ شریفی و همکاران .)Joseph & Morrison, 2006()1391 ،به دلیل پارهای مشکالت ساختاری
کشاورزی کشور ما ،شرکتهای نوظهور خصوصی که خدمات تخصصی کشاورزی ارائه میکنند ،در سطﺢ
بسیار محدود وجود دارند و علیرغم اینکه صنعت کشاورزی به این خدمات ،نیاز مبرم دارد ،هرگز در

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوظهور کشاورزی

ضرورتها و سازوکارهاﻱ انتقال و تجارﻱسازﻱ نوآوریهای کشاورزﻱ ،توجه جدﻱ به حقوﻕ مالکیت
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جامعه کنونی ما رشد نیافتهاند .یکی از دالیل بروز چنین حالتی ،ارائه خدمات تخصصی رایگان از سوی
وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای مربوطه درسطﺢ کیفی نامناسب است .انجام این خدمات با بیتفاوتی
جهاد کشاورزی ،کشاورز را قانع میکند که دیگر به دنبال خدمات شرکتهای نوظهور خصوصی نباشد .در
کشور ما به جز برخی کلینیکهای خصوصی گیاهپزشکی و خاﻙشناسی که انگشتشمار هستند ،در سایر
بخشهای تخصصی کشاورزی ،بخش خصوصی مشارکت فعال ندارد.
عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوزهای الزم ،از مضمونهای مورد توجه مدیران شرکتهای
نوظهور کشاورزی بود .این نتیجه با یافتههای چاواال ( )2007مطابقت دارد .از نظر او ،یکي از کلیدﻱترین

فکرﻱ نوآوریهای کشاورزﻱ و ایجاد و استقرار نهادهایي براﻱ حفﻆ و ثبت آن میباشد (.)Chawala, 2007
بر اساس یافتههای رضایی و همکاران ( ،)1388مراکز رشد و شتاب دهندهها ،مراکز سرمایهگذارﻱ ،رسانهها،
دانشگاهها و مراکز آموزشي ،سازمانهاﻱ دولتي مرتبط و نظام حقوقي از جمله اجزای زیستبوم شرکتهای
نوظهور هستند .اینکه در برخي کشورها و شهرها ،این شرکتها موفقتر از برخي نقاﻁ دیگر هستند به
دلیل تفاوت در همین زیستبوم است .با نگاهي به وضعیت کشور مشاهده ميشود که کشور ما در این
موارد داراﻱ ضعف جدﻱ است و زیستبوم مناسبي براﻱ شرکتهای نوظهور وجود ندارد .همﭽنین بخش
کشاورزی با نبود شبکه اطالعاتی  -ارتباطاتی قوی بین افراد فعال و باتجربه در زمینه شرکتهای نوظهور
کشاورزی ،عدم وجود برنامه اطالعرسانی مناسب در بخش کشاورزی برای آگاهیبخشی به مخاطبان ،نبود
بانک اطالعاتی موثق و روزآمد در بخش کشاورزی برای دسترسی به اخبار و اطالعات در حوزه ایدههای
نوین این بخش روبروست (رضایی و همکاران .)1388 ،همانطور که مشاهده میشود این نتایﺞ ،با یافتههای
پژوهش حاضر مطابقت دارد.
تاکنون در زمینه شرکتهای نوظهور کشاورزی ایران ،پژوهشی صورت نگرفته بود ،در حالی که بخش
کشاورزی اهمیت و سهم باالیی در ارزش افزوده کشور ما دارد ،بنابراین هر گونه کمک به رشد و توسعه
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شرکتهای نوظهور این بخش میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی نماید .پژوهش حاضر تالش
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نمود تا این نقطه ضعف را پوشش دهد .در این پژوهش به طور مستقیم ،گفتهها و توصیفات افراد با تجربه
در این موضوع ،مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان بهترین تصمیمات را برای رفع مشکالت اتخاذ نمود.
با توجه به نتایﺞ به دست آمده از پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود:
• محصوالت و خدمات شرکتهای نوظهور کشاورزی توسط مراکزی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم
با کشاورزان ارتباﻁ دارند ،مانند شرکتهای خدمات مشاوره و جهاد کشاورزی به آنها معرفی شود.
برای این منظور میتوان کارشناسان و افراد خبره را به روستاها اعزام کرد و یا حداقل از یک نفر
تحصیلکرده در آن روستا ،خواست تا این محصوالت و خدمات را به کشاورزان معرفی کند.
• تسهیل در اعطای وام توسط بانک کشاورزی به افراد صاحب ایده در بخش کشاورزی و تدوین
سیاستهای تشویقی و حمایتی جهت ظهور و تجاریسازی ایدههای نوین و اشتﻐالزا در بخش
کشاورزی به دلیل پتانسیل باالی رشد در این بخش ،میتواند به شکلگیری و راهاندازی اینگونه
شرکتهای نوظهور کمک شایانی نماید.
• از فعالیتها و رویدادهایی که آموزشهای نوین کشاورزی را به افراد ایدهمحور و سرمایهگذاران این

. حمایت شود،بخش میدهند

• تعامالت کشاورزان و مدیران شرکتهای نوظهور کشاورزی بصورت دیدارهای مرتب با هدﻑ تبادل
 برای این منظور میتوان محلی برای دیدارهای منظم و بیان نیازهای کشاورزان.اطالعات افزایش یابد
. اختصاﺹ داد،و معرفی و توضیﺢ درباره محصول ایدهمحور توسط مدیران شرکتهای نوظهور
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