
1

پژوهشی  - علمی  نشریه 

سال پنجم، شماره 4، زمستان 1395
نوآوری مدیریت 

نوآوری صفحه 18-1مدیریت 

عوامل مؤثر بر ادامه فعالیت و رشد 
شرکت های نوظهور کشاورزی 

زهرا یوسفی1، نادر نادری2*، بیژن رضایی3 

تاریخ دریافت: 1395/12/18          تاریخ پذیرش: 1396/03/27

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

نظریه سازی بنیادی انجام شد. در سال 1395، 15 شرکت نوظهور کشاورزی که در مرحله پیش رشد و یا رشد قرار داشتند، 

تحت حمایت پارک های علم و فناوری کشور فعالیت می کردند. در پژوهش حاضر، پس از مصاحبه با 11 نفر از مدیران 

این شرکت ها اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه ها به صورت عمیق و با سواالت باز انجام شدند. سؤال اصلی پژوهش 

مربوط به موانع موجود بر سر راه شرکت های نوظهور کشاورزی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش هفت مرحله ای تحلیل 

نظریه سازی بنیادی انجام شد. در پایان پژوهش، یک مصاحبه نیز جهت بررسی اعتبار نتایج بدست آمده صورت گرفت. 

یافته های پژوهش در قالب 5 مضمون اصلی )مفهوم( و 5 زیرمضمون )کد( ارائه شده است. مضمون های اصلی بدست آمده 

عبارتند از: پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت به فعالیت های ایده محور کشاورزی، ضعف سیستم اطالع رسانی در 

معرفی محصول ایده محور به کشاورزان، عدم اطمینان باال در بازار محصوالت ایده محور کشاورزی، عواقب ناشی از طوالنی 

بودن روند اخذ مجوز های الزم، توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکت های نوظهور جدید روی منافع شخصی 

و نه جنبه های عمومی آن. 
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1- مقدمه 
کارآفریني1 معموال دارای یک فرآیند است. در متون دانشگاهي و کالسیک، فرآیند کارآفریني، فرآیندي 

است که با تشخیص فرصت توسط کارآفرین شروع مي شود و سپس کارآفرین به ایده پردازي حول محور 

انتخاب مي کند و به  فرصت مي پردازد و ایده هایی را بررسي مي کند. یک یا چند ایده از این ایده ها را 

نوآوري2 در زمینه آن ها مي پردازد، سپس یک طرح کسب وکار پیرامون آن مي نویسد و به دنبال تامین مالي و 

نمونه سازي اولیه مي رود. در نهایت سرمایه مالي بزرگتري تأمین مي کند و نمونه را در مقیاس انبوه مي سازد 

و کسب وکاري پایدار راه اندازي مي کند. 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 مي شود: بخش اول تشخیص 

فرصت درست و طراحي ارزش حول آن و اطمینان از استقبال محصول است و بخش دوم طراحي یک 

کسب وکار، توسعه و حفظ آن. 

بر اساس تعاریف مختلف نویسندگان و محققانی مانند استیو بلنک3، اریک ریس4، و کتاب ها و منابع متنوع، 

بهترین و جامع ترین تعریفی که برای یک شرکت نوظهور می توان ارائه کرد، این است: شرکت  نوظهور، 

آمده  یافتن یک مدل کسب وکار تکرارپذیر و مقیاس پذیر بوجود  با هدف  یک سازمان موقت است که 

است. شهرك های علمی و پژوهشی، با ایجاد شرایط مناسب برای نو آوران بخش های مختلف توانسته اند 

تا حدودی کمبود ها و مشکالت موجود بر سر راه تولید علم و فناوری را کاهش دهند. یکی از بخش هایی 

که با ورود فناوری های نوین دچار تغییراتی شده، بخش کشاورزی است )مستولی زاده 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 فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی از 

جمله مشکالت بخش کشاورزی در کشور می باشد. ایجاد و رشد شرکت های نوظهور کشاورزی در مراکز 

رشد و پارك های فناوری کشاورزی به عنوان یک راهکار عملی جهت غلبه براین مشکالت و حمایت از 

کار آفرینان در بخش کشاورزی مطرح شده اند که در صورت طراحی انکوباتور  های ماموریت گرا و قابل 

انطباق با محصوالت تولیدی، مزایائی از جمله استفاده از اراضی و منابع آب و خاك کشور به صورت علمی 

و اقتصادی، کمک به توانمند سازی سیستم آموزش و پژوهش در بخش کشاورزی از طریق یک فرآیند 

باز خورد بین مراکز تولیدی، پژوهشی و مصرف کننده، بهره برداری بهینه از محصوالت اصلی کشاورزی و 

فرآورده های فرعی آن ها، استفاده از فناوری های نوین ارائه شده در مراکز آموزشی و تجربه شده در مراکز 

ایده در بخش های کشاورزی،  کار آفرینان و صاحبان  برای شکوفایی  مناسب  بستر  ایجاد یک  پژوهشی، 
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صنایع غذائی، زیست فناوری، محیط زیست و رشته های وابسته، افزایش مشارکت بخش خصوصی و تجاری 
کردن تولید در بخش کشاورزی و جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی را در بر خواهد داشت 

)سمائی، 1383(. 
به باور بسیاری از اقتصاد دانان 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 بر طرف نشود، سایر بخش ها نیز به شکوفایی، رشد و توسعه دست نخواهند یافت 
)درویشی،1373(. بنابراین با تأمین سرمایه مورد نیاز برای رشد بخش کشاورزی می توان شاهد پیشرفت در 
سایر بخش ها نیز بود. با توجه به اینکه الگوی کاهش دخالت مستقیم اقتصادی دولت در بخش های تولیدی 
و افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های تولیدی و اقتصادی یک اصل مورد قبول به شمار می آید، 
کوشش در زمینه جلب و جذب سرمایه های خصوصی به بخش کشاورزی نقش مهمی در این امر ایفا 
می کند. در واقع فراهم سازی زمینه های الزم برای افزایش سرمایه گذاری در این بخش و بستر سازی مناسب 
برای جلب و جذب سرمایه های خصوصی به بخش کشاورزی، پیش شرط توسعه پایدار کشاورزی در 
ایران است )حجتی، 1380(. از جمله دالیل عدم سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی می توان به پایین 
بودن نرخ بازدهی در بخش کشاورزی، کمبود اعتبارات ریالی و ارزی، عدم گسترش صنایع تبدیلی، فقدان 
نظام های حمایتی، فقدان نظام تشویقی و سود آوری بیشتر برای دیگر بخش ها به ویژه خدمات اشاره نمود. 
برنامه ریزی های آتی جهت رفع این مشکالت، موجب توسعه بخش کشاورزی می گردد. تشکیل شرکت های 
این  بر  غلبه  عملی جهت  راهکار  یک  به عنوان  فناوری  پارك های  و  رشد  مراکز  در  کشاورزی  نوظهور 
مشکالت و حمایت از کار آفرینان و صاحبان اندیشه در بخش کشاورزی ارزیابی شده است )کرمی،1382(. 
بنابراین شرکت های نوظهور کشاورزی از نظر ایجاد شغل، توسعه نو آوری و بهره برداری از فرصت های 
جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصاد یک کشور دارند. از این رو گرایش به کار آفرینی در کشاورزی در 
سراسر دنیا گسترش یافته است. با وجود فعالیت های مراکز کار آفرینی دانشگاه ها و برنامه های ذیربط دیگر 
در چند سال اخیر، نرخ فعالیت های کار آفرینانه کشاورزی و تعداد شرکت های 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 «شرکت های نوظهور کشاورزی، برای ادامه فعالیت و رشد خود در کشور با چه 
موانعی روبرو شده اند؟». شناسایی و بررسی موانع ایجاد و رشد شرکت های نوظهور کشاورزی می تواند در 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کالن برای ارتقاء فعالیت های کار آفرینانه کشاورزی در کشور کمک مؤثر 
و شایانی باشد. در این پژوهش سعی بر آن است تا این ضمن شناسایی موانع، راهکار های الزم پیشنهاد شود. 
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2- پیشینه پژوهش 
به دلیل پاره  ای مشکالت ساختاری کشاورزی کشور ما، شرکت های نوظهور خصوصی که خدمات تخصصی 
کشاورزی ارائه می  کنند، در سطح بسیار محدود وجود دارند و علی  رغم اینکه صنعت کشاورزی نیاز مبرم به 
این خدمات دارد، هرگز در جامعه ما رشد نیافته  اند. یکی از دالیل بروز چنین حالتی، ارائه خدمات تخصصی 
رایگان از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  های مربوطه در سطح کیفی نا مناسب است. انجام خدمات 
با بی  تفاوتی در جهاد کشاورزی، کشاورز را قانع می  کند که دیگر به دنبال خدمات شرکت های نوظهور 
خصوصی نباشد. در کشور ما به جز برخی کلینیک  های خصوصی گیاه پزشکی و خاك  شناسی که انگشت شمار 
هستند، در سایر بخش  های تخصصی کشاورزی، بخش خصوصی مشارکت فعال ندارد )آقایی، 1382(؛ اما 
آن چه که در جریان رشد و توسعه شرکت های نوظهور کشاورزی اهمیت دارد توجه کشاورزان به تولید سنتی 
است که موفقیت شرکت های نوظهور کشاورزی را تحت تأثیر خود قرار می دهند. ولدان )1393( در پژوهش 
خود از سنتی بودن نظام کشاورزی ایران نیز انتقاد کرده است )ولدان، 1393(. بحرینی زارچ و شادنام )1386(، 
مهم ترین مشکل کسب وکارهاي جدید و ایده محور را، نداشتن دانش کافی نسبت به بازار، نبود منابع مالی، 
سرمایه گذاري، نداشتن دانش و تجربه کافی مدیریتی و پاره وقت بودن فعالیت دست اندر کاران آن ها می داند 
)بحرینی زارچ و شادنام، 1386(. از جمله دالیل عدم سرمایه گذاری کافی در بخش کشاورزی، می توان به 
فقدان نظام های حمایتی، فقدان نظام تشویقی و سود آوری بیشتر دیگر بخش ها به ویژه خدمات اشاره نمود. در 

برنامه ریزی های آتی رفع این مشکالت، موجب توسعه بخش کشاورزی می گردد )کرمی، 1382(. 
برزویی و همکاران، )2011(  نشان دادند در حدود 65/75 درصد از واریانس عوامل اثرگذار بر تجاري سازي 
مالي  تأمین  و  اطالعاتي  اقتصادي،  سیاستي،  زیرساختي،  عوامل  را  کشاورزي  بخش  در  نوین  ایده های 
تبیین مي کنند )Borzouei et al, 2011(. صاحب نظران از مجموع عوامل امکان پذیر، فناورانه، اقتصادی، 
سیاست های حمایتی دولت و قوانین مدنی و عوامل مربوط به تجارت و قوانین بین المللی را عامل های 
تأثیر گذار بر فعالیت در شهرك های علمی و پژوهشی و توسعه فناوری های نوین کشاورزی می دانند. از دید 
همین صاحب نظران موانع توسعه فناوری های نوین در بخش کشاورزی به ترتیب شامل عواملی همچون: 

شناختی و مالی، حمایتی، پژوهشی و فرهنگی می باشند )یعقوبی و همکاران، 1392(. 
شریفي و همکاران )1391( در مطالعه خود دریافتند که مهم ترین ضرورت ها و ملزومات تجاري سازي ایده ها در 
بخش کشاورزي در قالب عوامل ساختاري- تشکیالتي )پیوند صنعت و دانشگاه، ساختار علمي- نهادي، مدیریت 
دارایي فکري و تقویت ظرفیت تحقیق وتوسعه(، عوامل زمینه اي- محیطي )اجتماعي- فرهنگي، اقتصادي- مالي، 
سیاسي- اداري، قانوني و ایجاد شبکه هاي نوآوري( طبقه بندی می شوند )شریفی و همکاران، 1391(. چاواال 
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)2007(، یکي از کلیدي ترین ضرورت ها و سازوکار هاي انتقال و تجاري سازي فناوري هاي کشاورزي را، توجه 
جدي به حقوق مالکیت فکري فناوري هاي کشاورزي و ایجاد و استقرار نهاد هایي براي حفظ و ثبت آن بر 
شمرده است )Chawala, 2007(. مطالعه تجربیات حاصل از عملکرد شرکت هاي تازه تأسیس، نشان داده است 
که این شرکت ها نقش بسیار مهمی را در انتقال فناوري از بخش هاي پژوهشی به بخش هاي تولیدي و صنعتی، 
ایفا نموده اند. به طور کلی، این شرکت ها در سال هاي اخیر به دلیل باال بودن نرخ رشد اشتغال زایی، به ویژه ایجاد 
مشاغل با کیفیت براي افراد تحصیل کرده، قابلیت باال براي فروش و صادرات )به ویژه محصوالت با فناوري برتر( 
و همچنین ایجاد ساز وکار هایی براي تخصیص مجدد منابع، به ویژه منابع انسانی از بخش هاي قدیمی اقتصاد به 
بخش هاي جدید و نو آور، مورد توجه بسیاري از سیاست گذاران قرار گرفته اند )Licht, 1998(.  ویژگی مهم 
دیگر شرکت هاي تازه تأسیس، تسریع در ورود فناوري هاي جدید به بازار است. این نقش به ویژه در صنایعی 

.)Rowen, 2002( که در محیط هاي پویا فعالیت می کنند از اهمیت خاصی برخوردار است
رضایی و همکاران )1388(، موانع ادامه فعالیت و رشد شرکت های نوظهور کشاورزی را در سه دسته 
موانع زیرساختی، موانع اطالعاتی و موانع مالی دسته بندی کردند. موانع زیرساختی از نظر آن ها، عبارتند 
از نبود توجه و حمایت از بخش خصوصی و زمینه سازی برای حضور آن ها در عرصه توسعه شرکت های 
نوظهور کشاورزی. موانع اطالعاتی شامل نبود شبکه اطالعاتی - ارتباطاتی قوی بین افراد فعال و با  تجربه 
در زمینه شرکت های نوظهور کشاورزی، عدم وجود برنامه اطالع رسانی مناسب در بخش کشاورزی برای 
آگاهی بخشی به مخاطبان و نبود بانک اطالعاتی موثق و روز آمد در بخش کشاورزی برای دسترسی به اخبار 
و اطالعات در حوزه ایده های نوین این بخش هستند. در نهایت موانع مالی عبارتند از اختصاص نیافتن 
بودجه و اعتبارات کافی به بخش کشاورزی جهت راه اندازی شرکت های نوظهور، تخصیص نا مناسب بودجه 

بین واحد ها و بخش های فعال در حوزه شرکت های نوظهور کشاورزی )رضایی و همکاران، 1388(. 

3- روش پژوهش 
در این پژوهش کاربردی، از روش نظریه سازی بنیادی استفاده شده است که جزء دسته مطالعات کیفی 
به شمار می رود. با توجه به نوع پژوهش حاضر که به دنبال بررسی و شناخت تجارب صاحبان شرکت های 
نوظهور کشاورزی برای رشد این شرکت ها می باشد، 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 مقایسه ای مورد بررسی 
و آزمون قرار داد، تصمیم بر آن شد که از رویکرد کیفی و روش نظریه سازی بنیادی برای درك موضوع 

رشد شرکت های نوظهور کشاورزی، در این پژوهش استفاده شود. 
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نظریه سازی بنیادی، از راهبرد های پژوهش کیفی است که از نوعی رویکرد استقرایی بهره می گیرد؛ یعنی 
حرکتی از جزء به کل دارد. در رویکرد استقرایی، محقق با شناسایی اجزای نظریه به شکل دهی آن می پردازد. 
نظریه حاصل از این راهبرد به واقعیت های طبیعی نزدیک تر است )دانایی فرد، 1384(. نظریه سازی بنیادی را 
نخستین بار گالسر و استراوس در سال 1967 در کتاب «کشف نظریه مفهوم سازی بنیادی» مطرح کردند. به 
عقیده آنان، این نظریه می تواند در پر کردن شکاف بین نظریه و پژوهش های تجربی نقش مهمی ایفا کند. 
در این روش، محور اصلی نظریه سازی بر پایه گردآوری، مشاهده و مقایسه داده ها و مشاهدات برگرفته از 
محیط پژوهش بنا شده است. بر پایه مفاهیم و مبانی نظریه سازی بنیادی، پژوهش بر اساس فرضیه سازی 
شروع نمی شود، بلکه پژوهشگر با یک مساله روبرو است که برای پاسخگویی به آن هیچ جواب و حدس 
قبلی ندارد )Egan, 2002(، بنابراین، روابط بین متغیر ها و مؤلفه های پژوهش از قبل تعیین نمی شود، بلکه 
بر مبنای مشاهدات و داده های گردآوری شده و با توجه به تفاوت ها و مشابهت های آن ها، تبیین و از این 
طریق، مقدمات الزم برای نظریه سازی فراهم می گردد. در صورتی  که پژوهش های 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 می رود )عطافر و همکاران، 1389(. در واقع، 
این نظریه باید به وسیله داده ها زمینه دار شود، نه آنکه بر آن تحمیل شود. این روش بر پایه این رویکرد 
بنا شده است که نخستین کار کلیدی پژوهشگر، کشف راه های جدید برای معنا دادن به دنیای اجتماعی 
است )هومن، 1385(. در نظریه سازی بنیادی، استخراج مفاهیم و روابط، هدف اصلی از تجزیه و تحلیل 
داده هاست. در آغاز فرآیند پژوهش، پژوهشگر باید بر مشاهدات خود تمرکز کند و با داشتن قدرت نظر 
علمی به امر دسته بندی صحیح و مناسب داده های گردآوری شده بپردازد؛ آنگاه، توجه خود را به تبیین روابط 

میان دسته بندی های ایجاد شده معطوف کند )زارعی و همکاران، 1387(. 
هدف از راهبرد نظریه سازی بنیادی، پر رنگ کردن رویکرد استقرایی در پژوهش است؛ زیرا به دنبال ایجاد 
نظریه از طریق داده های جمع آوری شده می باشد، نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمون نظریه 
تدوین شده که اکنون در مجامع دانشگاهی و نیز سازمان ها و شرکت ها 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 ابزار هایی )پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده و ...(، آن مدل یا نظریه را مورد آزمون قرار 
می دهند، اما در راهبرد نظریه سازی بنیادی، مدل به طور مستقیم از بطن داده ها استخراج می شود و از بررسی 
ادبیات ظهور نمی کند )دانایی فرد، 1384(. به طور کلی، این راهبرد، داده های حاصل از منابع اطالعاتی را به 

مجموعه ای از کد ها، کد های مشترك را به مقوله و آنگاه مقوله ها را به نوعی نظریه تبدیل می کند.
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بر این اساس در این رویکرد، پژوهشگران با در اختیار داشتن یک نظریه، پژوهش را آغاز نمی کنند که در پی 
تأیید آن باشند، بلکه مطالعه پدیده اجازه می دهد در گذر گردآوری و تحلیل داده ها، نظریه حاکم بر رفتار آن 
پدیده آشکار شود )Glaser, 2002; Haig, 1995(. فنون و رویه های تحلیلی، پژوهشگران را قادر می سازند 
تا نوعی نظریه پایه ای را شکل دهند که شبیه راهبردهای دیگر پژوهش ها، معنادار، قابل مقایسه با نظریه مبتنی 

  .)Charmaz, 1996( بر مشاهده، تعمیم پذیر، قابل بازآفرینی و دقیق است
در ایران شرکت های نوظهور کشاورزی، معموال درون پارك های علم و فناوری و یا مراکز رشد فعالیت 
می کنند. بدین منظور، جامعه مورد مطالعه پژوهش در سال 1395، شرکت های نوظهور کشاورزی شهرستان 
کرمانشاه که تحت حمایت پارك علم و فناوری کرمانشاه فعالیت می کردند، در نظر گرفته شد. طبق تعریف، 
این شرکت ها معموال به مدت سه سال نوظهور محسوب می شوند. لیست این شرکت ها از دفتر شرکت های 
ایده محور کشاورزی، مستقر در پارك علم و فناوری کرمانشاه دریافت گردید. از میان این شرکت ها، 4 
شرکت در مرحله پیش رشد و 11 شرکت در مرحله رشد قرار داشتند. مشخصات این شرکت ها در جداول 
)1( و )2( درج 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 )1(: اسامی، شروع فعالیت و ایده محوری شرکت های ایده محور کشاورزی در مرحله رشد

تاریخ شروع نام واحد
ایده محوریفعالیت

تولید زنبور هابروبراکون جهت کنترل الرو آفات پروانه ای در مزارع 92/3اقلیم سبز باختر
گوجه فرنگی و نخود دیمه

ارائه خدمات آموزش، مشاوره، تحقیقات )به سفارش(  و تولید گیاهچه های 94/3پیشگامان بذر و نهال
عاری از ویروس حاصل از کشت بافت

مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصوالت سازمانیک 94/3 علم و صنعت یکتای نصر 
طراحی و ساخت رایزر پنهان شونده سیستم آبیاری کالسیک ثابت 94/3 نگاه تک مازیار 

تولید، مشاوره، بسته بندی و توزیع قارچ دکمه ای، صدفی و دارویی 94/7مزرعه قارچ سهیل 
آموزش و مشاوره و تولید بذور هیبرید و نشا گرافت سبزی و صیفی 94/3 نشا کاشت زاگرس 

تولید گل رز شاخه بریده به روش هیدروپونیک در گلخانه های هوشمند 94/3 کشت و صنعت تخت شیرین 
شیشه ای هلندی و مشاوره، آموزش و تحقیق به سفارش 

کشت و توسعه گیاهان دارویی بیستون 
کشت گیاهان دارویی دیمه )زیره سبز( 94/3 شفا 

پرورش مرغ گوشتی تمام اتوماتیک 20 هزار قطعه ای بدون آنتی بیوتیک 94/3 پرند ابرار کرمانشاه 

آموزش بین المللی مهارت های پیشرفته )کارآفرینی، مدیریت، کسب وکار( 94/7 مسیر رویش کارآفرین 
محصوالت گلخانه ای 

کشت و کار، فرآوری و تولید بذر گیاهی زراعی-دارویی یوالف 94/7 کشت و صنعت سالم فرآور باختر 
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مطالعه نمونه ها تا زمانی که پژوهشگر به اشباع نظری برسد، ادامه یافت. در این پژوهش، نقطه اشباع داده ها 
توسط خود پژوهشگر کامال ملموس بود. اولین نمونه به صورت کامال تصادفی انتخاب شد و نمونه گیری 
تا جایی ادامه یافت که اطالعات به دست آمده از نمونه های انتهایی، دیگر نمی توانست اطالعات جدیدی 
را به اطالعات جمع آوری شده اضافه کند. به این ترتیب اطالعات حاصل از جامعه مدیران شرکت های 
نوظهور کشاورزی شهرستان کرمانشاه که 15 شرکت بودند، طی انجام مصاحبه با 11 نفر به اشباع رسید. 
گرد آوری داده ها به سه روش مصاحبه، مشاهده و تحریر میدانی انجام شد. از مصاحبه شوندگان پرسیده شد 
که برای شروع و راه اندازی شرکت های نوظهور کشاورزی خود با چه موانعی روبرو شده اند؟ همچنین در 
طی مصاحبه، برای درك عمیق موضوع، سؤاالت فرعی نیز مانند چرا، چگونه نیز پرسیده شد. مصاحبه ها در 
دو نوبت )یک بار به منظور گرد آوری اطالعات و بار دوم مراجعه به 11 نفر از مصاحبه شوندگان به منظور 
تأیید اطالعات و پرسیدن نظر آنان درباره یافته ها( انجام شدند. در حین مصاحبه و مشاهده، در سطح وسیع و 
با جزئیات زیاد یاد داشت برداری نیز صورت گرفت. از این یاد داشت ها در تحلیل داده های پژوهش به خوبی 
بهره برداری شد. تحلیل داده ها در پژوهش نظریه سازی بنیادی همچون دیگر پژوهش های کیفي، یک الگوي 
منظمي از تکرار جمع آوري و تحلیل هم زمان داده هاست )Priest et al, 2002(. جهت رسیدن به قابلیت 
اعتبار که معادل روایی در تحقیقات کمی می باشد، در این پژوهش، از تکنیک کنترل اعضا استفاده شد؛ بدین 
صورت که نتایج تحلیل داده ها به مشارکت کنندگان ارائه گردید و از آنان دعوت به عمل آمد که مجددا نقطه 
نظرات خود را با استفاده از تجریبات و تکمیل گفته های خود اصالح کنند و در نهایت نتایج تحلیل داده ها 

مورد تأیید آنان قرار گرفت. نظرات این مشارکت کنندگان در پاالیش نتایج، استفاده شد. 
روش های مختلفی برای تحلیل و طبقه بندی داده های جمع آوری شده در پژوهش کیفی وجود دارد مانند 
روش های تحلیل زمینه، تحلیل محتوا، روش مقایسه مداوم تحلیل داده، تحلیل گفتمان، تحلیل مکالمه و 

جدول )2(: اسامی، شروع فعالیت و ایده محوری شرکت های ایده محور کشاورزی در مرحله پیش رشد

تاریخ شروع نام واحد
ایده محوریفعالیت

تولید علوفه سبز غنی شده به روش 
تولید علوفه سبز غنی شده به روش هیدروپونیک 93/3 هیدروپونیک 

طراحی و ساخت ماشین جوجه کشی انواع ماکیان93/10 طراحی و ساخت ماشن جوجه کشی انواع ماکیان
تولید و فرآوری بایوچار94/3 تولید و فرآوری بایوچار 

طراحی و ساخت دستگاه برداشت سیب زمینی با 
طراحی و ساخت دستگاه برداشت سیب زمینی با کاربرد 94/7کاربرد بیشتر در زمین های خیس و مرطوب

بیشتر در زمین های خیس و مرطوب
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داستان سرایی که بسته به نوع پژوهش از هر کدام استفاده می شود )Jack, 2006(. در پژوهش حاضر برای 
تجزیه و تحلیل داده ها و ارتباط بین زمینه ها و طبقه بندی اطالعات از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد 
استقرایی استفاده شده است. در این روش، پژوهشگر با توجه به مستندات، متن یا سخنرانی می خواهد ببیند 
که چه موضوعی معلوم می شود، اغلب مردم در مورد چه چیزی صحبت می نمایند و مطالب چگونه به هم 
ارتباط پیدا می کنند؟. استفاده از رویکرد استقرایی که از آن با عنوان تحلیل محتواي متعارف هم نام برده شده 
است، بیشتر زمانی ضرورت می یابد که اطالعات کافی درباره یک پدیده وجود ندارد و محقق می خواهد 
دانش زمینه اي 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 
یافته هاي پژوهش از طریق توجه به مضمون های مسلط و متداول در داده ها است )Thomas, 2006(. این 
امر بدان معناست که محقق با رجوع به داده هاي مورد مطالعه، به تدریج آن ها را خالصه می کند تا در نهایت 
به اصلی ترین مفاهیم و مضمون های مرتبط با موضوع پژوهش دست پیدا کند. بدین صورت که پژوهشگر، 
داده ها را جمع آوري و سپس تحلیل مي کند. در ادامه مجددا داده   هاي بیشتري جمع می نماید تا اشباع داده ها 
رخ دهد. برای اجرای پژوهش و تدوین نظریه به صورت بنیادی، هفت مرحله تحلیلی وجود دارد. این 

مراحل را می توان به صورت زیر نوشت: 
1( مرحله طرح پژوهش: نخستین گام تعریف سؤاالتی دقیق و منعطف از مساله است. پرسش پژوهش 
 .)Corbin & Strauss,1990( در این نظریه گزاره ای است که پدیده بررسی شونده را مشخص می کند
2( مرحله گردآوری و تنظیم داده ها: نظریه سازی بنیادی به طور استقرایی، با جمع آوری دقیق و تحلیل 

داده های عملی کیفی، کشف می شود )پویا و اخروی، 1388(. 
3( کد گذاری باز: نامگذاری مفاهیمی که بیانگر رویداد های قطعی و دیگر نمونه های پدیده ها هستند. 

4( کد گذاری محوری: رویه هایی که از طریق آن ها، داده ها در فرآیندی مستمر با هم مقایسه می شوند تا 
پیوند بعد از کد گذاری باز، بین مقوله ها مشخص شود. 

5( کد گذاری انتخابی: به فرآیند انتخاب مقوله محوری، پیوند نظام مند آن با دیگر مقوله ها، ارزشگذاری 
روابط آن ها و درج مقوله هایی که نیاز به تأیید و توسعه بیشتری دارند، اشاره می کند. 

6( مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش: گام آخر مقایسه نظریه شکل گرفته با پیشینه موجود و مقایسه 
آن ها با یکدیگر است. این مقایسه ها، میزان روایی، تعمیم پذیری و سطح نظری نظریه را افزایش 

 .)Eissenhardt, 1989( می دهد

7( اعتبار: در پژوهش کیفی، پژوهشگر خود ابزار اصلی پژوهش است؛ بنابراین، هرگز پژوهش عینا 
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تکرار نمی شود که همان نتیجه به دست آید. علت این است که زمینه، عواطف، ادراکات و به طور 

کلی، ویژگی های هر پژوهشگر با دیگران متفاوت است )هومن، 1385(. 

4- تجزیه وتحلیل یافته ها 
موضوع مهمی که مدیران شرکت های 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. به منظور دستیابی به اهداف ، پژوهشگر سعی 

نمود با پرسیدن سؤال های چیست و چه هست؟، چطور و چرا؟ موانع ادامه فعالیت و رشد شرکت های 

نوظهور کشاورزی را استخراج نماید. بعد از گرد آوری داده ها، تجزیه وتحلیل آن ها از طریق تحلیل محتوای 

کیفی با رویکرد استقرایی انجام شد. تحلیل داده ها به روش هفت مرحله تحلیلی و کد گذاری و استخراج 

مضمون ها به شرح زیر انجام شد:

فعالیت و رشد شرکت های  ادامه  «برای  بود که  این  1( مرحله طرح پژوهش: سؤال اصلی پژوهش 

نوظهور کشاورزی چه موانعی وجود دارد؟» 

2(  مرحله گردآوری و تنظیم داده ها: در این مرحله، داده های پژوهش از طریق مصاحبه، مشاهده و 

یادداشت برداری میدانی به دست آمد. 

3( کد گذاری باز: در این مرحله، داده ها در قالب جداولی سیر تکاملی خود را طی می کنند. بنابراین، ابتدا 

نکات کلیدی داده ها، احصا و برای هر نکته یک کد معین می شود. در این مرحله 5 کد تشخیص داده شد. 

4( کد گذاری محوری: در این مرحله، با مقایسه کد های 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. 

5(  کد گذاری انتخابی: در این مرحله، به مفاهیم به دست آمده، عنوان مقوله موانع ادامه فعالیت و رشد 

شرکت های نوظهور کشاورزی اختصاص داده شد. 

6(  مرحله بررسی روایی و پایایی پژوهش: در انتهای پژوهش، نتایج به دست آمده )کد ها و مفاهیم( با 

پژوهش های پیشین مورد مقایسه قرار گرفت و این مقایسه منجر به تأیید اطالعات به دست آمده شد. 

7(  اعتبار: در مرحله پایانی، پژوهشگر به شرکت کنندگان در پژوهش برای تصریح کردن عقاید از 

یافته های پژوهشی و موثق نمودن یافته ها رجوع می کند. در این مرحله به 11 نفر از مصاحبه شوندگان 
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که مصاحبه با آنان به اشباع رسیده بود، مراجعه شد و یافته های پژوهش مورد تأیید آن ها واقع گردید.  

در ادامه محقق سعی نمود به تفکیک، توضیحات الزم که مستقیما از اظهارات شرکت کنندگان بدست آمده 

بود را قید نماید. در جدول )3(، مضمون های استخراج شده از مجموع فرآیند بررسی عوامل مؤثر بر موانع 

رشد شرکت های نوظهور کشاورزی درج شده است.

جدول )3(: مضمون های استخراج شده از مجموع فرآیند بررسی عوامل مؤثر بر موانع رشد 
شرکت های نوظهور کشاورزی 

مقوله مفاهیم )مضمون های اصلی( کد های اولیه)زیرمضمون ها(
کاهش سهم فعاالن و صاحبان ایده 
بخش کشاورزی به دلیل پایین بودن 

بودجه اختصاصی این بخش

پایین بودن سهم بودجه اختصاصی دولت به فعالیت های 
ایده محور کشاورزی... 

موانع ادامه فعالیت 
و رشد شرکت های 
نوظهور کشاورزی 

توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا 
خدمت شرکت های نوظهور جدید روی 
منافع شخصی و نه جنبه های عمومی آن

توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکت های 
نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه جنبه های 

عمومی آن
عدم  اطمینانی باال در بازار محصوالت 

ایده محور کشاورزی
عدم  اطمینانی باال در بازار محصوالت ایده محور 

کشاورزی
عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ 

مجوز های الزم
عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوز های الزم از 
سازمان هایی مانند جهاد کشاورزی، معاونت غذاودارو و ... 

ضعف سیستم اطالع رسانی در معرفی 
محصول به کشاورزان

ضعف سیستم اطالع رسانی در معرفی محصول ایده 
محور به کشاورزان

4-1- مضمون های اصلی به دست آمده در مصاحبه با شرکت کنندگان

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

فعالیت های ایده محور کشاورزی 

یکی از مضمون های اصلی که در مصاحبه با اکثر شرکت کنندگان به دست آمد و بسیار مورد تأکید بود، پایین 
بودن سهم بودجه اختصاصی دولت جهت کمک های مالی و همچنین خرید مستقیم از فعالیت های ایده محور 
کشاورزی بود. در مورد این مضمون یکی از شرکت کنندگان 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 می شویم و تولید می کنیم ولی معلوم نیست که جهاد  با ما قرارداد 

می بندد یا نه. اگر بودجه نداشته باشد، تمام محصوالتی که مازاد بوده، باعث ضرر می شود». 

در تأیید همین مضمون یکی دیگر از شرکت کنندگان اظهار داشت: «آنقدر آن بودجه ای که دولت برای بخش 
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کشاورزی در نظر می گیرد پایین است که اگر بخواهد بین تک تک نیاز های بخش کشاورزی تقسیم شود، 
چیزی برای جهاد کشاورزی که بخواد به شرکت های نوظهور کمک کند، باقی نمی ماند». 

طبق اطالعات به دست آمده، نتیجه می شود که سهم اندك بودجه اختصاصی دولت به بخش کشاورزی، و 
از طرفی متنوع بودن حوزه های فعالیت کشاورزی، این پیامد را به دنبال دارد که این شرکت های نوظهور در 

مرحله رشد با کمبود منابع مالی مواجه می شوند. 
2(کاهش 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 
می یابد، لذا به بیان اهمیت این زیرمضمون بر اساس گفته های یکی از مصاحبه شوندگان پرداخته شد: «تعداد 
فارغ التحصیالن رشته کشاورزی خیلی زیاد است و به دلیل این که بودجه اختصاصی جهاد کشاورزی برای 
کمک به شرکت های نوظهور محدود است، اگر حتی یک درصد از آن ها ایده ای داشته باشند که بخواهد 
عملی شود، باید بین افراد بیشتری تقسیم گردد و سهم هر کدام خیلی پایین می آید». بنابراین، می توان نتیجه 
گرفت به دنبال تعداد زیاد فارغ التحصیالن کشاورزی و با در نظر گرفتن بودجه کم اختصاص داده شده به 
این بخش، این فارغ التحصیالن در صورت راه اندازی شرکت  نوظهور با مشکل مواجه خواهند شد و در 

صورت دسترسی نداشتن به منبع مالی شخصی شکست خواهند خورد. 
3( توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکت های نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه 

جنبه های عمومی آن 

یکی از مضمون های بدست آمده در این مسیر، توجه کشاورزان )به عنوان مهم ترین مشتری( به تأثیر محصول 
و  عمومی  جنبه های  نه  و  بود  سود آوری  و  شخصی  جنبه های  روی  جدید  نوظهور  شرکت   خدمت  یا 
زیست محیطی آن. جهت توضیح این مضمون، به بیان اظهارات یکی از مدیران این شرکت ها پرداخته شد: 
«فرض کنید شما یک ماده ای 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 می گیرید یا نه که بعدش بخواهید کشاورز 
را راضی کنید». یکی دیگر از مصاحبه شوندگان درباره این مضمون چنین گفته است: «کشاورز فقط به این 
توجه می کند که محصول چقدر تغییر کرده و یا حجم محصولش چقدر عوض شده است و اصال به اثرات 
مثبت زیست محیطی که در محصول شرکت های نوظهور وجود دارد، اهمیت نمی دهد». متأسفانه همانطور 
که بیان شد، به دلیل سطح سواد پایین اکثر کشاورزان، تمایل به استفاده از نهاده ها و محصوالتی دارند که 
سود آنان را تأمین نماید. این در حالی است که شرکت های نوظهور کشاورزی اقدام به ارائه محصوالت 
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و خدماتی می کنند که در درجه نخست با محیط زیست سازگار باشد و این مساله ممکن است با خواسته 
کشاورزان مطابقت نداشته باشد». 

4( عدم  اطمینان باال در بازار محصوالت ایده محور کشاورزی 

مضمون بعدی بدست آمده، عدم  اطمینان باال در بازار محصوالت ایده محور کشاورزی بود. برای توضیح 
دقیق تر این مضمون، گفته های یکی از مصاحبه شوندگان بیان شده است: «کشاورزان به آزمایشگاه ما برای 
بررسی محصوالتشان اعتماد نداشتند و محصوالت خود را برای شرکت های صاحب نام که در تهران هستند، 
ارسال می کردند 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 آن ها فرستاده می شود به عهده 
ما بگذارند ولی این کار تأثیر زیادی نداشت». یکی دیگر از مصاحبه شوندگان چنین اظهار داشت: «پذیرش 
محصوالت جدید برای کشاورزان که مشابهش در بازار نیست، کمی سخت است اما به نظر می رسد بعد از 

پذیرش می توان برای مدت چند ساله روی درآمد زایی آن حساب کرد». 
در تأیید همین مضمون شرکت کننده ای دیگر عنوان نمود: «کسی که می خواهد 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 نمی شود 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 می گیرد. 
5( عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوز های الزم از سازمان هایی مانند جهاد کشاورزی، 

معاونت غذا و دارو و ...

یکی از مضمون هایی که در فرآیند مصاحبه از نظرات و گفته های شرکت کنندگان استخراج شد، عواقب 
ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوز های الزم بود. در واقع این مضمون، شامل اثرات جانبی روند اخذ 
مجوز بر شرکت  نوظهور کشاورزی می شود که در تأیید این مضمون یکی از شرکت کنندگان اظهار داشت: 
«سازمان های مختلفی از شرکت های نوظهور کشاورزی بازرسی می کنند؛ مثل اداره استاندارد، اداره دامپزشکی 
و ... . این بازرسی ها هر چند وقت یک بار اتفاق می افتد و سخت گیری ها به حدی زیاد است که امکان دارد 
در این میان کار ما بخوابد و همه آن مجوز  ها و تأییدیه هایی که گرفتیم از اعتبار ساقط بشوند». شرکت کننده 
دیگری در رابطه با این مضمون گفت: «تالش هایی که برای گرفتن تأییدیه ها و مجوز ها داشتیم، آنقدر زمان بر 
بود که باعث شد گروه  کاری من از هم پاشیده شود و خیلی از نیرو هایی که به آنها واقعا نیاز داشتم را از 
دست بدهم». طبق اظهارات، چنین برداشت می شود که به دلیل اهمیت باالی بخش کشاورزی در تغذیه و 
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سالمت جامعه، سازمان های متفاوتی بر راه اندازی یک کسب وکار جدید در این حوزه نظارت می کنند و این 
موجب آسیب های جدی به این شرکت های نوظهور می شود. در صورتی که می توان با دریافت تأییدیه از 

یک سازمان معتبر و نظارت های دوره ای این حساسیت را برطرف نمود. 
6( ضعف سیستم اطالع رسانی در معرفی محصول ایده محور به کشاورزان 

به واقع، پارامتر ضعف اطالع رسانی در معرفی محصوالت و خدمات ایده محور کشاورزی به کشاورزان، بسیار 
مورد توجه و تأکید شرکت کنندگان در مصاحبه بود. برای مثال یکی از شرکت کنندگان در مورد این مشکل 
چنین عنوان کرد: «مشتری کار های کشاورزی، خاص است. در بخش های دیگر مثال با فروش اینترنتی یک 
محصول خیلی راحت می شود به مشتری دسترسی داشت ولی اینجا مشتری ها، اغلب کشاورزان هستند که 
دسترسی به آن ها برای شناساندن محصول، خیلی سخت است، چون راه های ارتباط با آن ها 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». می توان 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. 

5- جمع بندی و پیشنهاد ها 
مدتی است که موضوع شرکت های نوظهور، در محافل کار آفرینی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

دیدگاه های مختلفی به این موضوع وجود دارد و تحلیل های مختلف، منجر ایجاد فضایی مبهم در این حوزه 

شده است. به نظر می رسد فرصت شرکت های نوظهور در تولید اشتغال مولد، نقشی کلیدی ایفا نماید اما 

متأسفانه تهدید های موجود در این مسیر، چشم انداز آتی را مخدوش کرده است. اگر ایرن بخواهد مسیر 

اقتصاد مقاومتی در حوزه اشتغال مولد را دنبال کند ناگزیر است، ظرفیت شرکت های نوظهور را به شدت مورد 

توجه قرار دهد. ظرفیتی که می تواند فرصت های شگرفی را پیش روی خود باوری و تقویت زیر ساخت های 

بومی در کشور قرار دهد. این پژوهش، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر موانع ادامه فعالیت و رشد شرکت های 

نوظهور کشاورزی به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه سازی بنیادی انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش، 15 

نفر از مدیران شرکت های نوظهور کشاورزی بودند که شرکت های آن ها در مرحله پیش رشد و یا رشد قرار 

داشت و به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق با سؤاالت باز بود و تجزیه 

و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی انجام شد. یافته های پژوهش در قالب 5 

کد اولیه و 5 مفهوم ظهور یافت. در تحلیل اظهارات مشارکت کنندگان، این موضوع، کامال آشکار بود که اکثر 
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آنان عقیده داشتند ضعف سیستم اطالع رسانی در معرفی محصول ایده محور به کشاورزان و همچنین پایین 

بودن سهم بودجه اختصاصی دولت جهت کمک های مالی و همچنین خرید مستقیم از فعالیت های ایده محور 

کشاورزی، به ترتیب از مهم ترین موانع در مرحله شروع و رشد این گونه شرکت های نوظهور می باشد. 

بر اساس نتایج دیگر مطالعات، تخصیص نا مناسب بودجه بین واحد ها و بخش های فعال در حوزه شرکت های 

راه اندازی  جهت  کشاورزی  بخش  به  کافی  اعتبارات  و  بودجه  نیافتن  اختصاص  و  کشاورزی  نوظهور 

شرکت های نوظهور از موانع رشد و ادامه فعالیت شرکت های نوظهور کشاورزی محسوب می شوند )رضایی 

و همکاران، Borzouei et al, 2011()1388( که این نتایج با یافته های پژوهش حاضر کامال همراستاست.

مطالعه آقایی)1382( و ولدان)1393( نشان می دهد که آن چه در جریان رشد و توسعه شرکت های نوظهور 

کشاورزی اهمیت دارد؛ توجه کشاورزان به تولید سنتی است که موفقیت شرکت های نوظهور کشاورزی را 

تحت تأثیر قرار می دهند. این مفهوم کامال با مضمون توجه کشاورزان به تأثیر محصول یا خدمت شرکت های 

نوظهور جدید روی منافع شخصی و نه جنبه های عمومی آن انطباق دارد )آقایی، 1382()ولدان، 1393(. 

عدم قطعیت باال در بازار محصوالت ایده محور کشاورزی، از مضمون های بدست آمده در پژوهش حاضر است. 

در مطالعات دیگر نیز اشاره شده است که ضعف ارتباط و فقدان شبکه های ارتباطی میان سرمایه گذاران، فعاالن 

صنعت و دانشگاهیان، به منزله مهم ترین موانع تجاری سازی دانش و ایده شناسایی شده اند )پورعزت، 1389؛ 

یعقوبی و همکاران، 1392؛ علیپور سخاوی، 1394؛ آقایی، 1382؛ رضایی و همکاران، 1388؛ بحرینی، 

پاره  ای مشکالت ساختاری  به دلیل   .)Joseph & Morrison, 2006()1391 ،1386؛ شریفی و همکاران

کشاورزی کشور ما، شرکت های نوظهور خصوصی که خدمات تخصصی کشاورزی ارائه می  کنند، در سطح 

بسیار محدود وجود دارند و علی  رغم اینکه صنعت کشاورزی به این خدمات، نیاز مبرم دارد، هرگز در 

جامعه کنونی ما رشد نیافته  اند. یکی از دالیل بروز چنین حالتی، ارائه خدمات تخصصی رایگان از سوی 

وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  های مربوطه درسطح کیفی نا مناسب است. انجام این خدمات با بی  تفاوتی 

جهاد کشاورزی، کشاورز را قانع می  کند که دیگر به دنبال خدمات شرکت های نوظهور خصوصی نباشد. در 

کشور ما به جز برخی کلینیک  های خصوصی گیاه پزشکی و خاك  شناسی که انگشت شمار هستند، در سایر 

بخش  های تخصصی کشاورزی، بخش خصوصی مشارکت فعال ندارد. 

عواقب ناشی از طوالنی بودن روند اخذ مجوز های الزم، از مضمون های مورد توجه مدیران شرکت های 

نوظهور کشاورزی بود. این نتیجه با یافته های چاواال )2007( مطابقت دارد. از نظر او، یکي از کلیدي ترین 

ضرورت ها و سازوکار هاي انتقال و تجاري سازي نوآوری های کشاورزي، توجه جدي به حقوق مالکیت 
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 .)Chawala, 2007( فکري نوآوری های کشاورزي و ایجاد و استقرار نهاد هایي براي حفظ و ثبت آن می باشد

بر اساس یافته های رضایی و همکاران )1388(، مراکز رشد و شتاب دهنده  ها، مراکز سرمایه  گذاري، رسانه  ها، 

دانشگاه  ها و مراکز آموزشي، سازمان  هاي دولتي مرتبط و نظام حقوقي از جمله اجزای زیست بوم شرکت های 

نوظهور هستند. این که در برخي کشور ها و شهر ها، این شرکت ها موفق  تر از برخي نقاط دیگر هستند به 

دلیل تفاوت در همین زیست بوم است. با نگاهي به وضعیت کشور مشاهده مي  شود که کشور ما در این 

موارد داراي ضعف جدي است و زیست بوم مناسبي براي شرکت های نوظهور وجود ندارد. همچنین بخش 

کشاورزی با نبود شبکه اطالعاتی - ارتباطاتی قوی بین افراد فعال و با تجربه در زمینه شرکت های نوظهور 

کشاورزی، عدم وجود برنامه اطالع رسانی مناسب در بخش کشاورزی برای آگاهی بخشی به مخاطبان، نبود 

بانک اطالعاتی موثق و روز آمد در بخش کشاورزی برای دسترسی به اخبار و اطالعات در حوزه ایده های 

نوین این بخش روبروست )رضایی و همکاران، 1388(. همانطور که مشاهده می شود این نتایج، با یافته های 

پژوهش حاضر مطابقت دارد.

تاکنون در زمینه شرکت های 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 

شرکت های نوظهور این بخش می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر تالش 

نمود تا این نقطه ضعف را پوشش دهد. در این پژوهش به طور مستقیم، گفته ها 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  می شود: 

• محصوالت و خدمات شرکت های نوظهور کشاورزی توسط مراکزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم 

با کشاورزان ارتباط دارند، مانند شرکت های خدمات مشاوره و جهاد کشاورزی به آن ها معرفی شود. 

برای این منظور می توان کارشناسان و افراد خبره را به روستا ها اعزام کرد و یا حداقل از یک نفر 

تحصیل کرده 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 

سیاست های تشویقی و حمایتی جهت ظهور و تجاری سازی ایده های نوین و اشتغال زا در بخش 

کشاورزی به دلیل پتانسیل باالی رشد در این بخش، می تواند به شکل گیری و راه اندازی این گونه 

شرکت های نوظهور کمک شایانی نماید.

• از فعالیت ها و رویداد هایی که آموزش های نوین کشاورزی را به افراد ایده محور و سرمایه گذاران این 
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بخش می دهند، حمایت شود. 
• تعامالت کشاورزان و مدیران شرکت های نوظهور کشاورزی بصورت دیدار های مرتب با هدف تبادل 
اطالعات افزایش یابد. برای این منظور می توان محلی برای دیدار های منظم و بیان نیاز های کشاورزان 

و معرفی و توضیح درباره محصول ایده محور توسط مدیران شرکت های نوظهور، اختصاص داد.
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