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مقدمه
موضوعياقتصادرشدواقتصاددردانشنقشبهتوجه

)،Adam Smith(تیاسمآدامکهينحوبهست،ینيدیجد
توجهداقتصاودیتولدرتخصصنقشبههجدهمقرندر

کندیمدیتأک)،Friedrich List(ستیلکیفردروداشته
کمکاقتصاددرییکارابهبودبهدانشعیتوزوخلقکه
طرفداران). 1384،معمار نژاد(کندیمیتوجهانیشا

،)Hirschman(رشمنیهرینظزین) Shompiter(تریشومپ
ابداعنقشبه)Godwin(نیگودوو) Galbraith(تیگالبرا

ورومروداشتهیخاصتوجهتصاداقییایپودرينوآورو
هینظرارائهبازین)Romer and Grossman(گروسمن

رشددردانشوعلميبرا،یانسانهیسرمأنهیدرزمدیجد
، معمار نژاد(اندشدهقائلياعمدهنقشياقتصادبلندمدت

،گریطرف داز ).1393، یرنانیفیزاده و شریگرج؛ 1384
آن رسالت وت استیرتمدن بشخ ویشناسه تاريکشاورز

یاتیاز حین نیتراز مهمیکیعنوانبهن غذا یمأتربازیداز 
,Guisepi(شدهفیتعربشر  ) و منبع اصلی درآمد 2012

نیازهاي غذاي فراهم آورندهبراي توده عظیمی از مردم و 
معیشتی براي انبوهی از جمعیت در اکثر کشورها و 

& Cervantes-Godoy(باشدصادرات تولیدات غذائی می

Dewbre, 2010; Cleaver, 2013; Bowman &

Zilberman, ییربنایمهم و زيهابخشاز یکی. )2013
را در تحقق یلیبدیژه و بیتواند نقش ویمکشور که

ها و یژگیبا ويد بخش کشاورزیفا نمایایاقتصاد مقاومت
محنت ؛ 1391داداش پور، (خاص خود استيهايتوانمند

عرصهدودرتوانیمراانیبندانشيکشاورز). 1391فر،
دانشي، منظور از کشاورزاولعرصهدر . نمودریتعبیکل
ودانشازيحداکثراستفادهويوربهرهشیافزاان،یبن

باشدیمکشوریصنعتويکشاورزداتیتولدريفناور
وياریآبیسنتيهاروش). 1388و همکاران، ی(صالح
دردیتولنییپاسطح،يکشاورزدرآبيباالمصرف
داتیتولزینویباغویزراعمتنوعمحصوالتدرهکتار

،یبنگاهتیریمدیسنتيهاستمیسازاستفادهزینویدام
بخش دريوربهرهبودننییپاد،یتوليفناوردرضعف

استکشورموجودتیوضعازیقیمصاديکشاورز
انیبندانشاقتصادباکه) 1392پور،يخسرووساالروند(

بايکشاورزبهانیبندانشکردیرودر. ندارديسازگار
دريفناورودانشرسوخقیطرازيوربهرهيحداکثر ساز

بردنبااليبرانهیزم،خدماتوکاالدیتولندیفرآ

و ی(صالحشودیمفراهمينوآورریمسازافزودهارزش
ان، یبندانشيزعرصه دوم از کشاوردر). 1388همکاران، 

رینظيفناوروعلميپهنهدرظهورنويهاعرصهبهورود
نیاهدفموردن،یادیبنيهاسلولو،یبنانو،اطالعات، 

يکشاورزدیدگاهاز ).1393فر،یملک(باشدیمکردیرو
بر هر یمبتنيت دارد، خلق نوآوریان، آنچه اهمیبندانش

امر پژوهش باشد. د آغشته بهیاست که باياز فناورینوع
ان یبنز دانشیرا نيتوان صنعت کشاورزین میبنابرا

د و کاربست یاز تولیانینکه جریدانست، مشروط بر ا
فر و یملکفناورانه در آن وجود داشته باشد (ينوآور

ر بستر توسعه ییبا تغ).1393فر، ی؛ ملک1381، يبوشهر
ها اهدگیها و دگاهدهیان، ایبنبه سمت دانشيکشاورز

ز ینین بخشیدر چنيند نوآوریت و فرایدرباره ماه
، مفهوم نظام 1980ر شده است. در دهه ییخوش تغدست

ت یجهت هدایافتیرهعنوانبهيقات کشاورزیتحقیمل
اقدامات . مدنظر بوديها در توسعه کشاورزيگذارهیسرما

قات یت تحقیشتر به تقویافت بین رهیايبر مبناياتوسعه
یتیریها، ساختار مدتیها، ظرفرساختیق تدارك زیاز طر
استهمعطوف بودیدر سطح ملیاستیسیبانیو پشت

)McMahon, 1992; Byerlee,1998( . 1990در دهه ،
ه مدنظر قرار گرفتيمفهوم نظام دانش و اطالعات کشاورز

,Roling(است ییتنهابهقات ین منظر، تحقیاز ا).1990
نظام "در ست. ینکافیبه دانش یا دسترسید و یتوليبرا

اد به یتوجه زباوجود"يدانش و اطالعات کشاورز
ز یج و آموزش و نیقات، تروین تحقیقات، به روابط بیتحق

ز ید نیجديهايفناوريکشاورزان برايتقاضاییشناسا
ممکن است یقاتیتحقيهات نظامیشود. تقویتوجه م

شوند، اما د را موجب یجديهايفناورعرضه دانش و 
در کل بخش يت دانش و نوآوریموجب بهبود ظرفضرورتاً
Rajalahtiشوند (ینميکشاورز et al., توجه راًیاخ). 2005

يمدار(تقاضایقاتیتحقيهاافتهیيبه تقاضا برايشتریب
تر، عیوسيهاتی) و به توسعه قابليعرضه مداريبجا

یدولتياختارها، اقدامات، سسازتوانمنديهادگاهیروابط، د
مبذول شده است که فرصت استفاده از ییهااستیو س

د یقات را در عرصه تولیبرخاسته از تحقيدانش و فناور
فناورانه يسازند. هدف از توسعه مفهوم نظام نوآوریا میمه

ن موضوع استیان، همیبندانشيز در ارتباط با کشاورزین
)OECD, 1999; Edquist & Hommen, 1999.(
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که در باشد یما از عوامل یپوياشبکه، فناورانهينظام نوآور
ينهاديهارساختیتحت زیصنعت/يه اقتصادیک ناحی

د، انتشار و یگر در تعامل بوده و در تولیکدیخاص با 
Carlsson(دم هستنیسهياز فناوريبرداربهره &

Stankievicz, 1991; Jacobsson & Johnson, 2000;

Carlsson & Jacobsson, فناورانه ينوآورنظام ).2004
نهادها و که یستمیسنیتمندترقدرعنوانبهيکشاورز
يبا کارکردهارا تحت پوشش دارد يکشاورزيهاسازمان

ت و ید دانش، انتشار دانش، هدایتولشامل گانه خود هفت
، یل منابع انسانین و تسهی، تأميقات و نوآوریتحقیدهجهت

یبخشتیمشروعوبازاريریگ، شکلینیآفرکاريهاتیفعال
)Carlsson & Stankievicz, 1991; Jacobsson & Johnson,

2000; Carlsson & Jacobsson, ار یتواند نقش بسیم)، 2004
و انییرضاداشته باشد (يان کردن کشاورزیبندانشدر یمهم

ت یریمد)،1393(زاده و همکارانفیشر).1393، همکاران
ب نظام در چارچويکشاورزيو توسعه فناورقاتیتحق

13را در هاآناند و کردهیشناسبیرا آسيکشاورزينوآور
، منابع و ياست توسعه کشاورزیعامل؛ ساختار و س

توسعه یتی، خدمات حمايتوسعه کشاورزيهارساختیز
ها و تی)، ظرفي(سطح توسعه کشاورزيکشاورز

قات و یت تحقیری، مديقات و فناوریدر تحقيگذارهیسرما
، فرهنگ يقات و توسعه فناوریتحقيور، بهرهيفناور

(سطح نظام يقات و فناوریدر تحقییگراپژوهش، شبکه
و ي، سودمنديقات کشاورزیاست تحقیکشور)، سينوآور

کپارچه یت یری، مديکشاورزيقات و فناوریتحقیاثربخش
قات و ینظام تحقي، توسعه نهاديکشاورزيقات و فناوریتحق

قات یو تحقیآموزش عالییگراو هميکشاورزيفناور
کردند. يبند) دستهيکشاورزي(سطح نظام نوآوريکشاورز

با عنوان یقی)، در تحق1386زاده و همکاران (فیشر
یت کارکرد نظام آموزش عالیتقويهاسازوکارها و چالش

يها، چالشيقات کشاورزیکشور در عرصه تحقيکشاورز
ق و یبستر تحقيناهمواريهانامبان نظام را یايراهبرد

ت نظام پژوهش و یکليهاتی، محدوديتوسعه کشاورز
و يقات کشاورزیتحقينهاد/يساختاريها، ضعفيفناور

يقات کشاورزیتحقيدستاورد/يکارکرديهاضعف
، فرشاد و همکاران گریدیقیدر تحقکردند. يبنددسته

ینظام ملیستمیمشکالت سلیو تحلییبه شناسا)1393(
که در یستمین مشکل سیترران پرداختند. مهمیدر اينوآور
يهااثربخش نبودن چارچوباست،شدهمشخصق یتحق

يهايفناور(مانند ينوآوريهاشرانیپبر یمیو تنظیقانون
يهااستین مفهوم که سیباشد. به ایماطالعات و ارتباطات)

اند نتوانستهيت معنویمالکت ازین حمایو قوانیاتیمال
، بهبود يسازيت از تجاریاثربخش در جهت حماياگونهبه
ن در ینوآور و کارآفرق فرهنگیو تزريرساخت نوآوریز

ف یر ضعیگر تأثیشکل دمموفق باشند. وکارکسبيفضا
و هاسازمان(يبر عناصر ساختارينوآوريهاشرانیپ

ن یتردهیچید پیشان دو عامل در مدل یاست. انهادها) 
ن نظر که هرچه ین عوامل مدل باشند از ایارتباط ب

با عناصر جهتهمدر راستا و ينوآوريهاشرانیپ
ي، فضاین مالیر تأمینظيرند، بر مواردیقرار گيساختار

خواهند بود مؤثربه صادرات یدهرقابت در صنعت و جهت
يگشاتواند راهیو صادرات مین مالیتأمیو از طرف

ب یتر به ترتنییباشند. در درجات پاينوآوريهارساختیز
، يبر عناصر ساختاریمیو تنظیقانونيهار چارچوبیتأث
يهاشرانیپبر يانتشار و انتقال فناورير استراتژیتأث

يو عناصر ساختاریمیو تنظیقانونيها، چارچوبينوآور
.باشندیران میدر اينوآورینظام ملیستمیمشکالت س

بر مؤثرز عوامل ین)1392و همکاران (يگون پوریم
د یتجديهايانرژک در حوزه یتکنولوژيستم نوآوریس
، یو سازمانيعوامل نهادیرا در هشت گروه اصلریپذ

، ساختار ی، فرهنگي، اقتصادوکارکسب، یو قانونیدولت
کردند يبنددستهیبعد فرع36و یو دانشيبازار، فناور

ک در یتکنولوژينوآوريهاستمیسيریگکه بر شکل
و يعبدرگذارند. یران تأثیارید پذیتجديهايانرژصنعت 

ک به یستماتیکرد سیبا رویقیدر تحق)، 1392(زادهحسن
راهاآنران پرداختند و یاياستخراج مشکالت نظام نوآور

، يانتشار فناوريهاسمیمکانضعف در یل اصلامدر شش ع
، يمتمرکز علم و فناوريو راهبريگذاراستیسعدم 
در آموزش و پژوهش، يمجرعنوانبهت نقش دولت یمحور

، عدم ين و مقررات حوزه پژوهش و فناوریضعف قوان
تیدرنهاق و توسعه و یدر تحقیکافینه کرد منابع مالیهز

ن یدر بینیدگاه خلق ثروت و کارآفریعدم وجود د
کردند. يدبندستهيگران عرصه پژوهش و فناوریباز

تحت عنوان یقیدر تحق، )1392زاده (یو علیمؤمن
ران یدر اينوآوريگذاراستیسیجه بخشیل موانع نتیتحل

را در قالب عدم توجه دولت به هاآن، ياز منظر نهاد
يق و توسعه برایدر تحقيتجاريهاشرکتيگذارهیسرما

يهاف، نظامیضعیقانوني، استانداردهايتوسعه اقتصاد
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، کاروکسبرساخت مناسب ی، فقدان زافتهینتوسعهیمال
منعطف و يهانامساعد، فقدان سازمانيط اقتصادیشرا

يهامختلف شرکتيهات از گروهیحمايمستقل برا
يبندر دستهین زائد و دست و پاگیو وضع قوانيتجار

)، عوامل بازدارنده 1389ماقبل و همکاران (کردند.
ران را به یاينانو در بخش کشاورزيررامون توسعه فناویپ

، ی، مشکالت آموزشیمال-ياعتبارت مشکالت یب اهمیترت
و مشکالت ی، مشکالت پژوهشیتیریمشکالت مد

هکرت و نگروکردند. يبنددستهیارتباطات- یاطالعات
)Hekkert & Negro, يهامؤلفهيبندبه دسته)2010

ينوآوريهاستمیدر سيرگذار بر توسعه تکنولوژیتأث
پرداختند که بر طبق ریپذدیتجديهايانرژک در یتکنولوژ

ينوآوريهاستمیدگاه سیو با استفاده از ديبندن دستهیا
ن عوامل شامل عوامل مربوط به یک، ایتکنولوژ

يهااستیبه موضوع، سآگاهت و یر اهمیی، تغيسازيتجار
ر، در زمان انجام کايریادگی، یبخشتیدار، مشروعیناپا
ها و ، قضاوتیاساسيهایستگیها و شاتیقابل

نگرو و همکاراننادرست هستند.يهايریگمیتصم
)Negro et al., يهاستمیاز موانع توسعه سيتعداد)2007

یبررسرید پذیتجديک را در صنعت انرژیتکنولوژينوآور
، يد مطالعه او بر عوامل نهادیکرده است که مرکز تأک

ستانا و یکرتار بازار متمرکز است.و ساخيتکنولوژ
Cristina(پاتاراپونگ  & Patarapong, یقیدر تحق) 2009

يکشورهاينوآورینظام مللند با مطالعه یدر تا
ق یتوففنّاورانهيرودر دنبالهعمدتاً(که توسعهدرحال
ينوآورینظام ملعوامل شکست یندارند) به بررسیچندان

ياشهیريهاا در قالب ضعفرهاآنپرداخته شده است و 
ن یف بیآن (ارتباط ضعيبودن نظام نوآوریق و بخشیعم

ها)، فقدان گر بخشیو دهاآنن یو بیدولتيهاآژانس
يروشن و مشترك، فقدان نهادهایاستیدگاه سید

مقاومت ، يو اعتمادسازینیکارآفريمانند نهادهایتیحما
است به علت یسيریگند شکلیر در فرایبه مسیوابستگو 

برگک و کردند. يبنددستهيقويهامیفقدان پارادا
Bergek(همکاران et al., نه موانع و مشکالت یزم)2008

لیتحلوهیتجزز به یک نیتکنولوژينوآوريهاستمیس
يهاسمیمکانان بهتر یبيبرايستم نوآوریسيکارکرد

ییک و شناسایتکنولوژينوآوريهاستمیمخرب در س
یابیدستيبرايدیاست کلیر با سیئل و مشکالت درگمسا

ن یدر ايپردازد. ویستم میبه مجموعه اهداف س

يهادولت، ورود شرکتیقیتشويهااستیس،هاپژوهش
داند؛ یستم را محرك مید و بازخورد مناسب از سیجد

نان، کاهش یط نبود اطمید او شراین از دیهمچن
يهامبهم شرکتيهاتیفعالف، یت، ارتباطات ضعیمشروع

در راه یبازدارنده موانعیدولتيهااستیموجود و س
ک است.یتکنولوژينوآوريهاستمیو توسعه سيریگشکل

Temel(تمل و همکاران et al., یابیک ارزییدر ط)2002
يجمهوريکشاورزينظام نوآوريکه از روابط نهاد

عنوانبهرا يقات کشاورزیاند، تحقجان به عمل آوردهیآذربا
اند در نظر گرفتهيکشاورزينظام نوآوريهامؤلفهاز یکی

ن نظام مشتمل یشاکله ايهامؤلفهر یو تعامالت آن را با سا
، بخش یو اطالعاتیجیاست، آموزش، خدمات ترویبر س

، یابیو بازاريها، خدمات فرآورکننده نهادهعرضهیخصوص
، اعتبارات، یخارجيهاکمک، اعتبارات، یزراعيهاسازمان

یمورد مالحظه قرار گرفته است و برخیخارجيهاکمک
يکه بر مبنايقات کشاورزیمرتبط با تحقمسائل
موجود در اسناد و دومدستيهال دادهیو تحليگردآور
، پرسشنامه و مصاحبه به یدانیميدهایها، بازدگزارش

دریقاتیتحقيهاتین اولویده است، عدم تدویانجام رس
ت ی، عدم شفافيقات کشاورزیتحقیسطح نظام مل

یاز محل منابع دولتعمدتاًکه ین مالیتأميسازوکارها
یمتوليهان ارگانیوند بیرد، عدم پیپذیصورت م

يروی، مازاد نهاآنت یریمديو دشواريقات کشاورزیتحق
به مواضع یقاتیتحقمؤسساتو بدل شدن یانسان
ک رسالت و راهبرد یاز يدارمناسب، عدم برخوریقاتیتحق

ز مشکالت یو نیمجرب، منابع مالکارکنانمنسجم، 
به دانش و اطالعات بهنگام درباره یمربوط به دسترس

یقاتیتحقمؤسساتید از مسائل داخلیجديهايفناور
Hall(هال و همکارانبرشمرده شده است. et al., 2003،(

بهبود يازوکارهان سییتبيبراينوآوريهادگاه نظامیاز د
استفاده یالمللنیدر سطح بيقات کشاورزیت تحقیریمد

يقات کشاورزیتحقير نهادیسیدر بررسهاآناند. کرده
ن ییتبیر چگونگینظيعناصریالمللنیدر سطح ب

، نقش کنشگران مختلف، روابط یقاتیتحقيهاتیاولو
درییگوعملکردها، پاسخیابیارزشی، چگونگهاآنن یماب

د، انتقال و ینفع، نحوه تولیذيهاقبال جامعه و گروه
را مورد یسازمانيز ساختارهایاستفاده از دانش، و ن

ییای، پوینه فرهنگین اساس، زمی. بر اانددادهمطالعه قرار 
ت نظام و تکثر ی، قابلينهاديریادگیو تحول روابط، 
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رگذار بر یتأثییهااز انگارهيان نظام نوآورکنشگر
با توجه به اند.قلمداد شدهيو فناوريورآنويهانایجر

جه ین نتیتوان به ایم،ات موضوعیو ادبشدهارائهمطالب 
فناورانه يفراوان نظام نوآوريایمزاباوجودد که یرس

ان، یبندانشيتوسعه کشاورزيدر راستايکشاورز
آن تبعبهنظام مذکور و گانههفتيکارکردهایاثربخش

مواجه يط آن با موانع و مشکالت متعددتوسعه و بس
و ییشناساق حاضر با هدف ین اساس، تحقیاست. بر ا

فناورانه يتوسعه نظام نوآوراثرگذار بر موانع نییتب
ن ینويهايفناوريهاتهیکمياعضادگاه یاز ديکشاورز
د.یگردیطراحيو وزارت جهاد کشاورزینانو و ب

روش پژوهش
م ی)، از پـارادا یدمانیک (دیمیراداپژوهش حاضر به لحاظ پا

یشناسـ روش(یـی گرااثبـات يهـا میب پارادای(ترکختهیآم
یشناسـ روش(ییو سـاختارگرا ي، انتقاديری) و تفسیکم
,Creswell()) یفیک بهره گرفتـه  یاکتشافتیو ماه)2003

پس از انجـام  قیتحقیفیکدر بخش، قیتحقنیدر ا.است
نظـام  توسـعه  ستخراج موانـع  و امه ساختارینيهامصاحبه

بـا اسـتفاده   باز يکدهاصورتبهيفناورانه کشاورزينوآور
با اسـتفاده از روش  یدر بخش کم، Atlas.ti5.2افزارنرماز
بــازيکــدها، در قالــب پرسشــنامه (متشــکل از یشــیمایپ

ــیحاصــل از بخــش ک ــتحقیف ــگو30ق (ی ــدهاه) و ی يک
نمـره  اس یـ بـا مق ه)یگو17(یاتیاز مرور ادبشدهاستخراج

جهـت  اد)،یـ زیلـ ی: نشـانگر خ 10چ تا ی: نشانگر ه0(یده
ن یـ ايبنـد دسـته و یابیـ ارزمنظـور بـه ها، دادهيآورجمع
یاصـل يق، اعضـا یـ تحقیفـ یدر بخش کشد.اقدام ، کدها

يو وزارت جهـاد کشـاورز  یـ نانو و بيهايفناوريهاتهیکم
دند کـه  ق انتخاب شـ یتحقيجامعه آمارعنوانبهنفر) 35(

ـ اازنفـر  12پس از مصاحبه با  نظـري فـراد بـه اشـباع    ن ای
يریـ گک نمونـه یـ ها از تکنانجام مصاحبهيبراده شد.یرس

و بـارز (مصـاحبه بـا افـراد     یمـوارد نـوع  یبـ یترکهدفمند
ارائـه  يبـرا یمـادگ تـوان و آ يشده و داراباتجربه، شناخته

و ییایـ اپقضاوت در مورد يبرااطالعات الزم) استفاده شد.
ــیروا ــای ــار مع ی ــژوهش، از چه ــش پ ــن بخ ــوردنظرار ی م

، يریپـذ نـان یاطم، شـامل یفیکيهانظران پژوهشصاحب
اسـتفاده شـد   یريپـذ ییـد تأويریپذ، انتقالیرياعتبار پذ

، عالوه بـر  يریپذنانیاطمينهیزمدر).1391زاده، عباس(
ن یمصـاحبه همـراه بـا تـدو    يها برانمونههدفمندنش یگز
ییمند کـردن مراحـل کـار، هـدف نهـا     روشيوتکل براپر

هـا و  ان گذاشته شد و پرسـش یها در مز با نمونهیپژوهش ن
قـرار گرفـت. در طـول    هـا آنار یمصاحبه در اختيمحورها

ق مرتبط یم و مصادیز تالش شد تا با طرح مفاهیمصاحبه ن
گو وان گفتیت جریهداينه برای، زميمحوريهابا پرسش

یسطحيهانظر فراهم شود تا از طرح پاسخوردر میبه مس
بحـث  ياز محورهایکلیز گردد و درکیپرهيرضروریو غ

طرح يهاکیاز تکن،يریاعتبارپذي هنیزمدرد. یدست آه ب
ط مناسب یها، انجام مصاحبه در شراح پرسشیشفاف و صر

شـده مطـرح يهـا به پرسـش یبخشتنوعان، یگوپاسخيبرا
طـرح  ي) و نحـوه يمحـور يهـا پرسشق شکستن ی(از طر

ــاآن ــوع، ه ــه روشیبخشــتن ــاب شــبرد مصــاحبه و یپيه
بـه  یبخشـ نانی)، اطمییچندجانبه گراده (یبرگزيهانمونه

در يدارمانـت امحرمانه ماندن و يشوندگان دربارهمصاحبه
ــه  ــات ارائ ــال اطالع ــارکت قب ــده و مش ــش ــاآنیده در ه

ک سـاختن  یـ نزدمنظوربهشدهارائهيهادگاهیديبندجمع
يریپـذ انتقاليهنیزمدرمتقابل استفاده شد. يهابرداشت

اسـتفاده  مـه سـاختار  ینیفیکيمصاحبهازنکهیل ایبه دل
را انتقـال ت یـ قابليهالیتواند پتانسین امر می، اشده است

یريپـذ ییـد تأيبراشدهگرفتهر بکار یش دهد. از تدابیافزا
يهـا مصـاحبه يط و نگهـدار ثبـت و ضـب  تـوان بـه  یز مین

زاده فی(شـر ق اشاره کـرد یتحقيبا جامعه آمارگرفتهانجام
نـد  ین پژوهش، اندازه نمونه و فرایدر ا).1388و همکاران، 

ا آســتانه یــيظــراطالعــات تــا ســطح اشــباع نيگــردآور
افـت و سـرانجام بـا    یدسترس ادامه اطالعات در يسودمند

و سـاعت 16زمـان  در طول مدتییهامصاحبهنمونه، 14
، هـا مصـاحبه لیـ وتحلهیـ تجزيبراانجام گرفت. دقیقه15

نــدیق فرایــطراز هــا، از مراجعــه بــه مــتن مصــاحبهپــس
ATLAS.tiافــزارنــرمو بــا اســتفاده از بــازيکدگــذار 5.2 ،

اج شد.استخرها)هی(گوبازيکدهایو درصد فراوانیفراوان
ق، پرسشـنامه  یـ تحقیها در بخش کمـ دادهيابزار گردآور

ــه از دو بخــش مشخصــه  ــود ک ــاب ــرديه ــهيف ياو حرف
هیــگو47یابیــمــرتبط بــا ارزيهــاان و پرســشیپاسـخگو 

فناورانـه  يمربوط به موانع اثرگذار بـر توسـعه نظـام نـوآور    
پرسشـنامه  ییمحتـوا یـی روال شـده بـود.   یتشکيکشاورز
د قـرار  ییـ از متخصصان و کارشناسان مـورد تأ یپانلتوسط

ق از روش یـ ابـزار تحق ياسـازه یـی روان ییتعيراگرفت. ب
)یبرازنـدگ يهـا شـاخص (سـنجش  يدییتأیل عاملیتحل

ر را یـ مراحل ز)Nestat(نه، نستاتین زمیاستفاده شد. در ا
Karimiشنهاد داده است (یپ et al., ن انجام داد-1): 2011
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يهـا مشخص کردن عاملمنظوربهیاکتشافیل عاملیتحل
ــورد تعــداد عامــليریــگمیتصــم-2، یاساســ يهــادر م
چـرخش  -3،شدهمشاهدهيرهاین متغییتبيبراازیموردن
بـا  یفیکـه روابـط ضـع   ییرهایها و کنار گذاشتن متغعامل

یک عامـل را معرفـ  یش از یا بیدارند شدهاستخراجعوامل 
مانـده  یبـاق يهاهیگويدییتأیل عاملیتحل-4کنند، و یم

برازش ییکویق و نیابزار تحقينظرد ساختار ییتأمنظوربه
.شدهمشاهدهيهاآن با داده

پرسشـنامه  يهـا هیگویدرونیو همسانییاین پاییتعيبرا
کـل  يکرونبـاخ اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن بـرا      ياز آلفا

ــود. 86/0پرسشــنامه  ــهیکمياعضــاب ــات –یتخصصــيه
وزارت جهـاد  در و یـ نانو و بيهايفناوریو بخشیقاتیتحق
پـژوهش یفـ یکبخـش  يمـار جامعـه آ عنوانبهياورزکش

)117n2=( ،ًقرار گرفتند. البتـه الزم  يمورد سرشمارتماما
انجـام  ين موارد برایدر انتخاب ایار اساسیبه ذکر است که مع

در یو شـناخت کـاف  یافراد از سطح آگاهيق، برخورداریتحق
ـ بتوانند کهينحوبهده مورد پژوهش بوده است یخصوص پد ه ب
در خصـوص  ژهیـ وبـه شـده مطرحيهابه پرسشینحو مقتض

پاسـخ دهنـد.   يفناورانـه کشـاورز  يموانع نظام نـوآور یابیارز
سـازمان  ي، بـا همکـار  یبخش کمـ يهادادهيآورجمعيبرا

، اقـدام بـه ارسـال و    یعـ یو منابع طبيکشاورزینظام مهندس
و د یـ گردیکـ یق پسـت الکترون یها از طرپرسشنامهيآورجمع

در محل کار افـراد نسـبت بـه    یکیزیز با حضور فینيدر موارد
پرسشـنامه  113تیـ درنهاده که یها اقدام گرددادهيآورجمع
شده با اسـتفاده  يگردآوريهادادهد. یگرديآورجمعل ویتکم

ل یـ پـردازش و تحل LISREL8.8وSPSSwin21يافزارهـا از نرم
ن، یانگیـ (میفیتوصـ مار ها از آدادهلیوتحلهیتجزيبراد.یگرد

شـامل  یاسـتنباط رات) و آمـار  ییـ ب تغیار و ضـر یـ انحراف مع
استفاده شد.يدییتأیل عاملیتحلویاکتشافیل عاملیتحل

و بحثهاافتهی
یفـ یبخـش ک ي(جامعه آمـار انیپاسخگویع فراوانیج توزینتا
ينفر)، بر اساس مشخصات فـرد 113ق (یتحقینفر) و کم12(

زان سـابقه  یـ ، ميکـار سابقهزانیت، سن، می(جنسياو حرفه
الت، یزان تحصـ یـ ، منینـو يهـا يفناورتوسعه مرتبط با يکار

نشـان  1)، در جـدول يت کـار یو نوع مسـئول یلیرشته تحص
داده شده است.

وسـیله  هـا بـه  پس از مراجعه و مطالعـه دقیـق مـتن مصـاحبه    
ـ   ATLAS.ti5.2افزار نرم ی ، به استخراج فراوانـی و درصـد فراوان

هـاي  صورت که ابتدا گزارهاکتفا شد. بدینها)کدهاي باز (گویه
،هـا هـا اسـتخراج شـدند و سـپس از بـین آن     کالمی مصاحبه

هاي کالمی مشابه کدهاي باز را تشکیل دادند. بیشـترین  گزاره
هـاي اولیـه   )، به ترتیب در مصـاحبه 23و 24،25تعداد کدها (

شـوندگان نیـز بـا    استخراج شد. کدهاي مصـاحبه 8و 12، 14
عالئم اختصاري مشخص شدند. پس از انجام کدگـذاري بـاز و   

مـانع  30ها، تعـداد  مشخص شدن فراوانی و درصد فراوانی آن
نه کشـاورزي شناسـایی و اسـتخراج    توسعه نظام نوآوري فناورا

).3و2(جداول شد 
شـده در بخـش   هـاي انجـام  پس از تحلیل محتـواي مصـاحبه  

و ادغام موانع حاصـل از ایـن بخـش    کیفی تحقیق و استخراج
گویه) در پرسشنامه تشکیل یافته از موانع حاصل از مـرور  30(

ها اقـدام گردیـد.   بندي آنگویه)، نسبت به اولویت18ادبیاتی (
سپس با اسـتفاده از تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـه تلخـیص و       

بندي این موانع اقدام و درنهایت جهت سنجش نیکـویی  دسته
از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد.  برازش مدل،

بندي موانع اثرگذار بر توسـعه نظـام نـوآوري فناورانـه     رتبه
کشاورزي

بررسی نظرات پاسخگویان در خصوص میـزان اهمیـت موانـع    
(جـدول  اثرگذار بر توسعه نظام نوآوري فناورانه کشـاورزي  

هـاي  هـا و مکمـل  دهد که موانع فقدان تخصـص )، نشان می4
سـازي و  دنیاز مـدیریتی، کـارآفرینی، مـالی بـراي تجـاري     مور

هــاي فناورانــه در بخــش کشــاورزي، کمبــود کــاربرد نــوآوري
- فـن هـا، هاي نوآوري مانند شبکه اینترنت قوي، پاركپیشران

يهـا و غیـره درزمینـه   ها، شبکهبازارها، مراکز رشد، آزمایشگاه
هـا  فرصتهاي فناورانه در بخش کشاورزي و تحقیقات نوآوري

هــاي فناورانــه در و تهدیــدهاي موجــود در رابطــه بــا نــوآوري
هـاي اول تـا سـوم    کشاورزي در طول زنجیره ارزش آن، رتبـه 

تـرین موانـع اثرگـذار بـر توسـعه نظـام نـوآوري فناورانـه         مهم
.کشاورزي را کسب نمودند

هـاي  موانع عدم آشنایی محققان و دانشمندان عرصـه فنـاوري  
هاي الکیت فکري، عدم مدیریت دانش نوآورينوین با قوانین م

اعتقادي برخی مدیران کالن کشور بـه  فناورانه کشاورزي و کم
هاي آخر موانع اثرگذار بر توسـعه  ارزش توسعه فناوري در رتبه

ي فناورانه کشاورزي قرار گرفتند.نظام نوآور
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بندي موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوري فناورانه دسته
ي با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافیکشاورز

بندي موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوري منظور دستهبه
فناورانه کشاورزي حاصل از بخش کیفی و مرور ادبیاتی 
تحقیق و تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر کدام 
از متغیرها، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. بر 

داري آزمون بارتلت (با مقدار ، معنیاساس نتایج تحقیق
درصد و مقدار 01/0) در سطح اطمینان 112/1423

دهنده همبستگی و )، نشان834/0(یعنی KMOمناسب 
مناسبت متغیرهاي موردنظر براي انجام تحلیل عاملی بود. 
براي استخراج عوامل، از معیار مقدار ویژه استفاده شد و 

ها از یک ي آندار ویژهعواملی مدنظر قرار گرفت که مق
).5تر بود (جدول بزرگ

گیري بازار، بر این اساس، موانع مربوط به کارآفرینی و شکل
درصد از کل واریانس موانع توسعه نظام نوآوري 65/18

گذاري فناورانه کشاورزي را تبیین نمود. ریسک باالي سرمایه
هاي توجهی به شبکهوکارهاي کشاورزي، کمدر کسب

اي تجاري محصوالت مختلف کشاورزي و عدم منطقه
عنوان مدیریت علمی تولید در مزارع تولیدي کشاورزي به

وکارآفرینیبهترین متغیرهاي مربوط به موانع مربوطمهم
بندي شدند. این یافته تحقیق با بازار نیز دستهگیريشکل

زاده )، عبدي و حسن1392پوري و همکاران (نتایج میگون
نگرو و همکاران ، )1392زاده (ؤمنی و علی)، م1392(
)Negro et al., & Cristina)، کریستانا و پاتاراپونگ (2007

Patarapong, ) مطابقت دارد. موانع قانونی و 2009
درصد 69/17عنوان دومین عامل با تبیین گذاري بهسیاست

از واریانس موانع توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزي 
گذاري ترین موانع قانونی و سیاستد. از مهمبندي شدسته
توان به قوانین و مقررات دست و پاگیر شده نیز میبنديدسته

اداري در حوزه پژوهش و فناوري کشاورزي کشور، فقدان نهاد 
گذاري علم، فناوري و نوآوري متمرکز مسئول سیاست

هاي موجود در قوانین و کشاورزي در کشور و محدودیت
بوط به حقوق مالکیت فکري و معنوي اختراعات و مقررات مر

هاي کشاورزي اشاره کرد که با نتایج عبدي و زاده نوآوري
هکرت و نگرو )،1393زاده و همکاران ()، شریف1392(
)Hekkert & Negro, ) مطابقت دارد. موانع تحقیقاتی و 2010

اي با متغیرهاي مهم عدم ارزیابی و پایش اثربخشی توسعه
هاي اجزا نظام نوآوري فناورانه کشاورزي، عدم کارکرد

هاي فناورانه کشاورزي و عدم دسترسی مدیریت دانش نوآوري

ي در زمینهبه نیروي کار متخصص و بازار کار ماهر 
درصد 66/13هاي فناورانه کشاورزي در کشور با تبیین نوآوري

،از واریانس موانع توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزي
بندي گردید. این بخش از وان سومین عامل مهم دستهعنبه

)، 1386زاده و همکاران (ها نیز با نتایج تحقیقات شریفیافته
)، 1389)، ماقبل و همکاران (1393زاده و همکاران (شریف

Temelتمل و همکاران ( et al., هال و همکاران )، 2002
)Hall et al., مطابقت دارد.)2003

ــارم از مو ــل چه ــه   عام ــوآوري فناوران ــام ن ــعه نظ ــع توس ان
91/11باشـد کـه   سـاختاري مـی  -کشاورزي، موانع نهادي

درصد از واریانس موانع را تبیین کرده است. از متغیرهـاي  
فقـدان نهـاد تحقیـق و    تـوان  می،مهم مربوط به این عامل

ــوآوري  توســعه فعــال در کلیــه بخــش هــاي نظــام ملــی ن
مانند شبکه اینترنت هاي نوآوريکمبود پیشران، کشاورزي

ها ها، شبکهبازارها، مراکز رشد، آزمایشگاهها، فنقوي، پارك
هاي فناورانه در بخـش  ي تحقیقات نوآوريو غیره درزمینه

نبود نهاد مسئول طراحی استانداردهاي تولیـد  و کشاورزي
را نام برد. این یافته از تحقیق محصوالت نوآورانه کشاورزي

ــایج تحقی  ــا نت ــزاده  همســو ب ــؤمنی و علی ــات م ، )1392(ق
، فرشــاد و همکــاران)1392(پــوري و همکــارانمیگــون

هـال و همکـاران   )، 1393زاده و همکاران ()، شریف1393(
)Hall et al., Negroنگـرو و همکـاران (  ،)2003 et al.,

,Cristina & Patarapong()، کریستانا و پاتاراپونـگ 2007

عنـوان پنجمـین   فناورانه به-باشد. موانع نوآورانهمی)2009
عامل از موانع و مشـکالت توسـعه نظـام نـوآوري فناورانـه      

هـاي  عـدم تناسـب نـوآوري   کشاورزي و با متغیرهاي مهـم  
ــاورزان   ــاي کش ــاي تقاض ــا نیازه ــه ب ــذاري ، فناوران تأثیرگ

هـاي فناورانـه   بینی اتفاقـات بـر روي نـوآوري   پیشغیرقابل
جـود آمـار و اطالعـات    عدم وو مانند تغییرات آب و هوایی

ــراي توســعه فنــاوري ــانس 28/9مناســب ب درصــد از واری
تغییرات را تبیـین کـرد کـه ایـن یافتـه همسـو بـا نتـایج         

)، فرشاد و همکاران1393زاده و همکاران (شریفتحقیقات
باشــد. ششــمین عامــل از موانــع و مشــکالت ) مــی1393(

-ريتوسعه نظام نوآوري فناورانـه کشـاورزي، موانـع اعتبـا    
هـاي  گـذاري حمایـت از سـرمایه  عـدم مالی بـا سـه متغیـر    
هـاي تحقیقـاتی، کمبـود    سـازي یافتـه  خطرپذیر در تجاري

هاي بالعـوض دولتـی در بخـش فنـاوري کشـاورزي      کمک
هـاي مشـترك بـا کشـورهاي     گذاريفقدان سرمایهو کشور

هــاي پیشــرفته هــا و فنــاوريي نــوآوريزمینــهپیشــرو در
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اریانس تغییرات را تبیین کردند. این از و33/7باشد که می
یافته از تحقیق نیز با نتـایج تحقیقـات ماقبـل و همکـاران     

زاده ، عبـدي و حسـن  )1392(زاده)، مؤمنی و علی1389(
)، تمـل و همکـاران  1393()، فرشـاد و همکـاران  1393(
)Temel et al., مطابقت دارد. آخرین مانع از موانـع  )2002

اورانه کشاورزي نیز، موانع آموزشـی  توسعه نظام نوآوري فن
باشـد.  درصد از واریانس موانع می42/6و ترویجی با تبیین 

کمبـود  تـوان بـه   ترین موانع آموزشی و ترویجی میاز مهم
ســاختن پــذیرشــده بــا هــدف توجیــههــاي انجــامفعالیــت
هــاي فناورانــه در کشــاورزي (برگــزاري نمایشــگاه نــوآوري

ناآشـنایی بسـیاري از   نمایشـی)،  هايفناوري و انجام پروژه

فناوري هاي پژوهش پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش
و مشـکالت مربـوط بـه    المللیبر اساس استانداردهاي بین

خود تولیدکننـدگان محصـوالت کشـاورزي (سـواد پـایین،      
اشـاره کـرد. ایـن    هاي نوین)نگرش منفی نسبت به فناوري

ــا نتــایج بخــش از یافتــه تحقیقــات عبــدي و هــا همســو ب
Temel()، تمــل و همکــاران1392زاده (حســن et al.,

,.Hall et alهـال و همکـاران (  و )2002 باشـد.  مـی )2003
انـد در حـدود   شده توانستههفت عامل استخراج،یطورکلبه

درصد از واریانس کل مربوط به موانع توسعه نظـام  94/84
. نوآوري فناورانه کشاورزي را تبیین کنند

)n1 ،113=n2=14(ياو حرفهيفرديهایژگیان بر اساس ویپاسخگویع فراوانیتوز-1جدول 

قیتحقیبخش کميجامعه آمارقیتحقیفیبخش کيجامعه آمارياحرفهويفردمشخصات
درصدیفراواندرصدیفراوان

تیجنس
1157/789873/86مذکر
343/211527/13مؤنث

سن

114/7808/7سال35کمتر از 
228/144494/38سال40تا36
7502789/23سال45تا 41
228/141439/12سال50تا 46

228/14207/17سال50شتر از یب

يزان سابقه کاریم
228/142158/18سال5کمتر از 

456/287626/67سال10تا 5ن یب
814/571616/14سال10شتر از یب

يزان سابقه کاریم
مرتبط با توسعه 

نینويهايفناور

343/211173/9سال5کمتر از 
1043/718799/76سال10تا 6

114/71527/13سال10شتر از یب
114/7454/3ارشدیکارشناسالتیزان تحصیم

1386/9210946/96دکترا

یلینام رشته تحص

114/7808/7یعلوم دام
814/576906/61یعلوم زراع
228/141262/10یعلوم باغ

228/141527/13ییع غذایصنا
114/7996/7هارشتهر یسا

يت کارینوع مسئول
343/211173/9ییاجرا-يادار
571/35277/1یقاتیتحق- یآموزش

686/421005/88هر دو
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ATLAS.ti5.2افزار د و کدهاي اولیه بخش کیفی تحقیق برگرفته از نرمساختار اسنا- 2جدول

هیاسناد اول

جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها)هی(گوهیاولشدهاستخراجيکدها

9 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ياجزا نظام نوآوريکارکردهایش اثربخشیو پایابیعدم ارز
يرزفناورانه کشاو

9 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 درماهر بازار کارو متخصصکاريرویبه نیعدم دسترس
يفناورانه کشاورزيهاينوآورينهیزم

5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 شرفته به جهت یپیشگاهیل آزمایبه وسایعدم دسترس
ظالمانهيهامیتحر

8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 در باألخصيبخش کشاورزبا یرسانه ملن یبياط قوعدم ارتب
فناورانهيهاينوآورخصوص

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 يسازير در تجاریخطرپذيهايگذارهیاز سرماتیحماعدم
یقاتیتحقيهاافتهی

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 يکشاورزيدید در مزارع تولیتولیت علمیریعدم مد
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 فناورانه در بخش ينگارندهیو آیسنجعلمعدم مطالعات 

يکشاورز
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 یفناورانه با دانش بوميهاينوآوردانش يعدم سازگار

يکشاورز
8 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 يمت محصوالت کشاورزیعدم ثبات ق
8 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 فناورانه يموجود در نظام نوآوريف نهادهایک وظایعدم تفک

يکشاورز
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 شرفت یاز پیموردنیعموميهارساختیعدم توسعه کامل ز

آالت، نیکپارچه، ماشیيهانیمانند زميکشاورزيهايفناور
شرفتهیپياریآبزاتیتجه

13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ق، یتحقين نهادهایبیقاتیو تحقیف پژوهشیارتباطات ضع
يج کشاورزیآموزش و ترو

4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 يکشاورزيهاوکارکسببودن یفصل
6 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 يکشاورزيهاينوآوريسازين تجاریفقدان قوان

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 و يعلم، فناوريگذاراستیسنهاد متمرکز مسئول فقدان 
در کشوريکشاورزينوآور

9 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 شرو یپيمشترك با کشورهايهايگذارهیفقدان سرما
شرفتهیپيهاينوآورينهیدرزم

3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 کارآمد جهت کسب اطالعات از یرسانفقدان شبکه اطالع
يمحصوالت کشاورزیالمللنیو بیداخليت بازارهایوضع

5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ، ینی، کارآفریتیریمدازیموردنيهاها و مکملفقدان تخصص
فناورانه در بخش يهاينوآورو کاربرد يسازيتجاريبرایمال

يکشاورز
7 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 فناورانه يهايبا نوآوررابطهردموجودهايتهدیدوا هفرصت

ارزش آني زنجیرهدر کشاورزي درطول
11 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 و و مقررات دست و پاگیر اداري در حوزه پژوهش قوانین

فناوري کشاورزي کشور
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ATLAS.ti5.2افزار ساختار اسناد و کدهاي اولیه بخش کیفی تحقیق برگرفته از نرم-2ادامه جدول

اسناد اولیه

جمع 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها)شده اولیه (گویهکدهاي استخراج

7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 هاي فناورانه براي مصرف گران تمام شدن نوآوري
مخاطبان بخش کشاورزي

11 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 که اینترنت قوي، هاي نوآوري مانند شبکمبود پیشران
ها و ها، شبکهبازارها، مراکز رشد، آزمایشگاهها، فنپارك

هاي فناورانه در بخش تحقیقات نوآورييغیره درزمینه
کشاورزي

7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 پذیرشده با هدف توجیههاي انجامکمبود فعالیت
هاي فناورانه در کشاورزي (برگزاري ساختن نوآوري

هاي نمایشی)شگاه فناوري و انجام پروژهنمای
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هاي فناورانه کوتاه بودن دوره عمر محصوالت نوآوري

کشاورزي
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 هاي موجود در قوانین و مقررات مربوط به محدودیت

هاي حقوق مالکیت فکري و معنوي اختراعات و نوآوري
زيکشاور

5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 ناآشنایی بسیاري از پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و 
بر اساس استانداردهاي فناوري هاي پژوهش روش
المللیبین

9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 هاي فناورانه با نیازهاي تقاضاي عدم تناسب نوآوري
کشاورزان

6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 وکارهاي کشاورزيگذاري در کسبیسک باالي سرمایهر
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 روياتفاقات بربینیپیشتأثیرگذاري غیرقابل

هاي فناورانه مانند تغییرات آب و هوایینوآوري
10 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 المللی گسترده علیه ایرانهاي بینتحریم

با استفاده از تحلیل عاملی مدلازشسنجش نیکویی بر
تأییدي

اي پرسشنامه و برازش الگوي منظور بررسی روایی سازهبه
گیري مربوط به موانع توسعه نظام نوآوري فناورانه اندازه

افزار شده با استفاده از نرمآوريهاي جمعکشاورزي، داده
LISRELwin8.8 از طریق تحلیل عاملی تأییدي

ل شد. بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره وتحلیتجزیه
در حالت تخمین استاندارد، میزان )R، بارهاي عاملی (6

ها را در توضیح و تبیین تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه
دهد. میزان واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می

دهد.نیز مقدار واریانس غیرقابل تبیین را نشان می)eخطا (
واضح است هر چه مقدار خطا کمتر باشد همبستگی بیشتري 
بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد. مقادیر آزمون 

) با - 96/1تر از و یا کوچک96/1تر از (بزرگ) T(داريمعنی
دهنده معنادار بودن روابط است. درصد نشان95احتمال 

هاي مهم آمارهاز شاخصمعموالًبراي سنجش برازش مدل، 
اسکویر/ درجه )، نسبت کايdf)، درجه آزادي(2χخی دو (

، شاخص )CFI()، شاخص برازندگی تطبیقی dfχ/2آزادي (
، )IFI(، شاخص برازندگی فزاینده )GFI(میزان انطباق

و ریشه دوم برآورد )RMR(ماندهامیانگین مجذور پس
,Kline(شود استفاده می)RMSEA(واریانس خطاي تقریب

شده شده و مقدار گزارشوجه به معیار پیشنهاد). با ت2011
)، برازش مدل در سطح قابل قبولی 7ها (جدول این شاخص

باشد.می
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)=14n(یفیکها و اطالعاتل دادهیکپارچه تحلییسیساختار ماتر- 3جدول 

درصد*یفراوانها)هی(گوشدهاستخراجباز يکدهافیرد
14100کشاورزان يتقاضايازهاینفناورانه بايهاينوآورعدم تناسب 1
ره یها و غها، شبکهشگاهیبازارها، مراکز رشد، آزماها، فن، پاركينترنت قویمانند شبکه اينوآوريهاشرانیپکمبود 2

14100يفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآورقات یتحقينهیدرزم

1393يخش کشاورزفناورانه در بينگارندهیو آیسنجعلمعدم مطالعات 3
1393یقاتیتحقيهاافتهیيسازير در تجاریخطرپذيهايگذارهیاز سرماتیحماعدم4
1393يج کشاورزیق، آموزش و ترویتحقين نهادهایبیقاتیو تحقیف پژوهشیارتباطات ضع5
1286در کشوريکشاورزيو نوآوريعلم، فناوريگذاراستیسفقدان نهاد متمرکز مسئول 6
1286يکشاورزیفناورانه با دانش بوميهاينوآوردانش يعدم سازگار7
شگاه ینماي(برگزاريفناورانه در کشاورزيهاينوآورساختن يریپذهیبا هدف توجشدهانجاميهاتیفعالکمبود 8

1286) یشینمايهاو انجام پروژهيفناور

1179کشوريکشاورزيحوزه پژوهش و فناوردر ير ادارین و مقررات دست و پاگیقوان9
- نیکپارچه، ماشیيهانیمانند زميکشاورزيهايفناورشرفت یاز پیموردنیعموميهارساختیعدم توسعه کامل ز10

1179شرفتهیپياریزات آبیتجهآالت، 

1179يکشاورزيدید در مزارع تولیتولیت علمیریعدم مد11
1072رانیه ایگسترده علیالمللنیبيهامیتحر12
964شرفته یپيهايفناورها و ينوآورينهیدرزمشرو یپيمشترك با کشورهايهايگذارهیفقدان سرما13
964يکشاورزيهاوکارکسبدر يگذارهیسرمايسک باالیر14
964يفناورانه کشاورزياجزا نظام نوآوريکارکردهایش اثربخشیو پایابیعدم ارز15
964يکشاورزيهاينوآوراختراعات و يو معنويت فکرین و مقررات مربوط به حقوق مالکیموجود در قوانيهاتیمحدود16
964در کشوريفناورانه کشاورزيهاينوآورنهیدرزمکار متخصص و بازار کار ماهر يرویبه نیعدم دسترس17
857يفناورانه کشاورزيوآورموجود در نظام نيف نهادهایک وظایعدم تفک18
857فناورانهيهاينوآوردر خصوصباألخصيبخش کشاورزبا یرسانه ملن یبيعدم ارتباط قو19
کشت يل نبود الگوید محصول به دلیتولشدهتماممت یا کاهش قیش ی(افزايمت محصوالت کشاورزیعدم ثبات ق20

857محصوالت)یخ جهانتنش در نرد ویتوليهاش نهادهیمناسب، افزا

750يمصرف مخاطبان بخش کشاورزيفناورانه برايهاينوآورگران تمام شدن 21
750ره ارزش آنیزنجدر طوليدر کشاورزفناورانه يهاينوآورموجود در رابطه با يدهایتهدوهافرصت22
643المللیاستانداردهاي بینبر اساسيفناورژوهش هاي پناآشنایی بسیاري از پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش23
643يکشاورزيهاينوآوريسازين تجاریفقدان قوان24
536ظالمانهيهامیشرفته به جهت تحریپیشگاهیل آزمایبه وسایعدم دسترس25
فناورانه در يهاينوآوراربرد و کيسازيتجاريبرایمال، ینی، کارآفریتیریمدازیموردنيهاها و مکملفقدان تخصص26

536يبخش کشاورز

536يفناورانه کشاورزيهاينوآورکوتاه بودن دوره عمر محصوالت 27
536ییرات آب و هواییفناورانه مانند تغيهاينوآورياتفاقات بر روینیبشیپرقابلیغيرگذاریتأث28
429وکارهاي کشاورزيفصلی بودن کسب29
المللی محصوالت کشاورزي رسانی کارآمد جهت کسب اطالعات از وضعیت بازارهاي داخلی و بینشبکه اطالعفقدان30

321(شناخت بازارهاي هدف)
تعداد تکرار *
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يفناورانه کشاورزيموانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوريبندرتبه- 4جدول

انحراف ن*یانگیمها)هی(گوموانع
اریمع

ب یضر
راتییغت

رتبه

و کاربرد يسازيتجاريبرای، مالینی، کارآفریتیریمدازیموردنيهاها و مکملفقدان تخصص
)BMB3(يفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآور

47/955/006/01

بازارها، مراکز رشد، ها، فن، پاركينترنت قویمانند شبکه اينوآوريهاشرانیپکمبود 
يفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآورقات یتحقينهیزمدرره یها و غها، شبکهشگاهیآزما

)ISB1(

45/967/007/02

ره یطول زنجدريدر کشاورزفناورانه يهاينوآورموجود در رابطه با يدهایتهدوهافرصت
)ITB2(ارزش آن

44/969/0073/03

CFB2(32/971/0076/04(یقاتیتحقيهاافتهیيسازير در تجاریخطرپذيهايگذارهیاز سرماتیحماعدم
ISB4(25/975/0081/05(يکشاورزينوآورینظام مليهابخشه یق و توسعه فعال در کلیفقدان نهاد تحق

RDB4(22/978/0085/06(يفناورانه کشاورزياجزا نظام نوآوريکارکردهایش اثربخشیو پایابیعدم ارز
RDB6(22/981/0088/07(یاز اقتصاد ملیم کوچک بخش خصوصو سهیاقتصاد دولت

ISB5(21/983/009/08(يفناورانه کشاورزيموجود در نظام نوآوريف نهادهایک وظایعدم تفک
د محصول به یتولشدهتماممت یا کاهش قیش ی(افزايمت محصوالت کشاورزیعدم ثبات ق

محصوالت)یتنش در نرخ جهاند ویتوليهادهش نهایکشت مناسب، افزايل نبود الگویدل
)BMB2(

17/987/0095/09

يو معنويت فکرین و مقررات مربوط به حقوق مالکیموجود در قوانيهاتیمحدود
)LPB4(يکشاورزيهاينوآوراختراعات و 

17/988/0096/010

ITB4(12/991/01/011(يزمصرف مخاطبان بخش کشاوريفناورانه برايهاينوآورگران تمام شدن 
ITB1(12/995/0104/012(کشاورزان يتقاضايازهایفناورانه با نيهاينوآورعدم تناسب 
يج کشاورزیق، آموزش و ترویتحقين نهادهایبیقاتیو تحقیف پژوهشیارتباطات ضع

)ISB3(
11/996/0105/013

RDB1(01/998/0109/014(يکشاورزیبومفناورانه با دانشيهاينوآوردانش يعدم سازگار
LPB6(98/805/1117/015(يبخش کشاورزین نسبت به توسعه کلروشيگذاراستیسانداز و نبود چشم

- نیو بیداخليت بازارهایکارآمد جهت کسب اطالعات از وضعیرسانفقدان شبکه اطالع
)BMB5(هدف)ي(شناخت بازارهايمحصوالت کشاورزیالملل

97/822/1136/016

LPB1(95/826/1141/017(کشوريکشاورزيدر حوزه پژوهش و فناورير ادارین و مقررات دست و پاگیقوان
BMB7(95/832/1147/018(یکیو تجارت الکترونيبه بازار بورس محصوالت کشاورزیتوجهکم

CFB3(89/853/1172/019(ورکشيکشاورزيدر بخش فناوریبالعوض دولتيهاکمککمبود 
LPB5(88/863/1184/020(يفناورانه در بخش کشاورزينگارندهیو آیسنجعلمعدم مطالعات 

ییرات آب و هواییفناورانه مانند تغيهاينوآورياتفاقات بر روینیبشیپرقابلیغيرگذاریتأث
)ITB3(

88/868/1189/021

يهايفناورها و ينوآورينهیدرزمشرو یپيترك با کشورهامشيهايگذارهیفقدان سرما
)CFB1(شرفتهیپ

75/871/1195/022

LPB3(67/875/1202/023(يکشاورزيهاينوآوريسازين تجاریفقدان قوان
BMB6(58/881/1211/024(يکشاورزيهاوکارکسببودن یفصل

در کشوريکشاورزيو نوآوريفناورعلم،يگذاراستیسفقدان نهاد متمرکز مسئول 
)LPB7(

42/886/1221/025

فناورانه يهاينوآورينهیزمدرکار متخصص و بازار کار ماهر يرویبه نیعدم دسترس
)RDB2(در کشوريکشاورز

41/891/1227/026

ITB5(39/895/1232/027(يفناورانه کشاورزيهاينوآورکوتاه بودن دوره عمر محصوالت 
PEB2(33/899/1239/028(فناورانهيهاينوآوردر خصوصيبخش کشاورزبا یرسانه ملن یبيعدم ارتباط قو
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بندي موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزيرتبه-4جدولادامه 
انحراف میانگین*ها)موانع(گویه

معیار
ضریب 
تغییرات

رتبه

LPB2(29/803/2245/029(للی گسترده علیه ایرانالمهاي بینتحریم
ها و مراکز پژوهشی گذاري مناسب دولت جهت انتقال نتایج تحقیقات از دانشگاهعدم سیاست

)BMB8(وکارهاي موجودبه سمت کسب
27/816/2261/030

BMB1(16/821/2271/031(عدم مدیریت علمی تولید در مزارع تولیدي کشاورزي
RDB3(11/825/2277/032(هاي ظالمانهدم دسترسی به وسایل آزمایشگاهی پیشرفته به جهت تحریمع

BMB4(11/831/2285/033(وکارهاي کشاورزي گذاري در کسبریسک باالي سرمایه
LPB8(89/737/230/034(عدم توجه به انتقال فناوري در بخش کشاورزي و روستایی در سیاست کالن کشور

ITB6(76/741/2311/035(محیطی و انسانیتوسعه محصوالت فناورانه کشاورزي بدون توجه به مسائل زیست
BMB9(74/744/2315/036(اي تجاري محصوالت مختلف کشاورزيهاي منطقهتوجهی به شبکهکم

ی نسبت مشکالت مربوط به خود تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي (سواد پایین، نگرش منف
)PEB5(هاي نوین)به فناوري

67/749/2325/037

هاي فناورانه در کشاورزي پذیري ساختن نوآوريشده با هدف توجیههاي انجامکمبود فعالیت
)PEB1(هاي نمایشی) (برگزاري نمایشگاه فناوري و انجام پروژه

21/752/235/038

بر اساس فناوري هاي پژوهش اهیم و روشناآشنایی بسیاري از پژوهشگران با تعاریف، مف
)PEB3(المللیاستانداردهاي بین

21/756/2355/039

BMB10(21/757/2356/040(هاي مختلف کشاورزياعتنایی نسبت به کارآفرینی سازمانی در بخشبی
BMB11(17/761/2364/041(عدم شفافیت پتانسیل بازار در برابر تولیدکنندگان محصوالت کشاورزي

ITB7(13/766/2373/042(عدم وجود آمار و اطالعات مناسب براي توسعه فناوري
هاي کشاورزي مانند هاي عمومی موردنیاز پیشرفت فناوريعدم توسعه کامل زیرساخت

)ISB2(آالت، تجهیزات آبیاري پیشرفتههاي یکپارچه، ماشینزمین
11/769/2378/043

ISB6(11/773/2383/044(طراحی استانداردهاي تولید محصوالت نوآورانه کشاورزينبود نهاد مسئول
PEB4(87/674/2398/045(اعتقادي برخی مدیران کالن کشور به ارزش توسعه فناوريکم

RDB5(21/679/2449/046(هاي فناورانه کشاورزيعدم مدیریت دانش نوآوري
LPB9(11/683/2463/047(هاي نوین با قوانین مالکیت فکريدان عرصه فناوريعدم آشنایی محققان و دانشمن

)نیشتریب(10ن) و ی: صفر(کمتريادرجه10یاس نمره دهیمق* 

هاآنیانس تجمعیانس و درصد واریژه، درصد واریشده همراه با مقدار وعوامل استخراج- 5جدول

هی(گورهایمتغعواملفیرد
ها)

انس یدرصد وارژهیقدار ومیبار عامل
ژهیمقدار و

یعمانس تجیدرصد وار

و ینیموانع مربوط به کـارآفر 1
)BMB(بازاريریگشکل

BMB4761/0

720/665/1865/18

BMB9721/0
BMB1701/0

BMB10667/0
BMB3634/0
BMB5574/0
BMB2564/0

BMB11556/0
BMB8524/0
BMB7512/0
BMB6506/0
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5جدولادامه 

متغیرها(گویهعواملردیف
ها)

درصد واریانس مقدار ویژهبار عاملی
مقدار ویژه

معیدرصد واریانس تج

موانــــــــع قــــــــانونی و 2
)LPBگذاري (سیاست

LPB1919/0

675/669/1734/36

LPB7908/0
LPB4814/0
LPB5802/0
LPB2789/0
LPB8656/0
LPB9643/0
LPB3623/0
LPB6521/0

اي موانع تحقیقاتی و توسعه3
)RDB(

RDB4995/0

575/566/1350

RDB5992/0
RDB2981/0
RDB3879/0
RDB6869/0
RDB1859/0

ساختاري -موانع نهادي4
)ISB(

ISB4901/0

473/491/1191/61

ISB1898/0
ISB6815/0
ISB2672/0
ISB5633/0
ISB3554/0

فناورانـــه -موانـــع نوآورانـــه5
)ITB(

ITB1826/0

324/428/919/71

ITB3627/0
ITB7619/0
ITB5609/0
ITB2603/0
ITB4538/0
ITB6502/0

)CFBاعتباري (- موانع مالی6
CFB2977/0

866/233/752/78
CFB3954/0
CFB1935/0

ــع7 ــیموان ــی-ترویج آموزش
)PEB(

PEB1564/0

673/242/694/84
PEB3553/0
PEB5542/0
PEB4511/0
PEB2503/0
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)يداریب معنیهمراه ضرااستانداردشده به یعاملي(بارهايدییتأیل عاملیج تحلینتا-6جدول

بار ها)هی(گورهایمتغعوامل(موانع)فیرد
)R(یعامل

زان یم
)eخطا(

يداریمعنب یضر
)T(

گیري موانع مربوط به کارآفرینی و شکل1
)BMB(بازار 

BMB162/061/0<96/1
BMB261/063/097/7
BMB361/063/002/8
BMB478/039/093/10
BMB577/041/044/10
BMB674/045/062/9
BMB778/039/083/7
BMB885/027/026/7
BMB971/049/022/7

BMB1052/072/085/6
BMB1183/031/006/11

)LPB(يگذاراستیموانع قانونی و س2

LPB162/061/0<96/1
LPB271/049/068/9
LPB376/042/066/9
LPB472/048/023/7
LPB571/042/03/8
LPB697/006/095/11
LPB791/017/02/6
LPB879/037/017/7
LPB957/067/092/3

)RDB(ياتوسعهو یقاتیموانع تحق3

RDB155/070/0<96/1
RDB290/019/006/5
RDB374/045/034/7
RDB488/022/036/5
RDB559/065/051/6
RDB661/063/097/6

)ISB(يساختار-يموانع نهاد4

ISB194/012/0<96/1
ISB283/031/003/5
ISB368/054/033/6
ISB473/047/061/7
ISB572/048/088/3
ISB673/047/046/5

)ITB(فناورانه - موانع نوآورانه5

ITB165/058/0<96/1
ITB275/043/089/7
ITB764/059/058/6
ITB592/015/068/5
ITB264/059/036/5
ITB462/061/009/5
ITB651/074/071/4



شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزي

16

6جدولادامه 

بار ها)متغیرها(گویهعوامل(موانع)ردیف
)Rعاملی(

میزان 
)eخطا(

داريضریب معنی
)T(

)CFBاعتباري (- موانع مالی6
CFB273/047/0<96/1
CFB363/060/038/6
CFB169/052/094/6

)PEBآموزشی (- موانع ترویجی7

PEB167/055/0<96/1
PEB366/056/058/2
PEB584/029/097/2
PEB479/037/000/5
PEB289/021/017/8

یبرازندگيهاشاخصزان انطباق مدل پژوهش با یج مینتا-7جدول

شدهمقدار گزارششنهادشدهیپار یمعشاخص برازش
2χ(564/139(ریاسکويکا

074>(df)يدرجه آزاد
df)/(xير/درجه آزادیسکوايکا 23≤886/1

CFI(≤90/097/0(یقیتطبیشاخص برازندگ
GFI(≤90/092/0(زان انطباقیشاخص م

IFI(≤90/093/0(نده یفزایشاخص برازندگ
RMR(08/0≤07/0(ماندهاپسن مجذور یانگیم

RMSEA(08/0≤049/0(بیتقريانس خطایشه دوم برآورد واریر

هاشنهادیو پيریگجهینت
ج ین نتـا یـ د اییو تأیاکتشافیل عاملیج تحلیبا توجه به نتا
ییکـو ینيهـا شـاخص (يدییـ تأیل عـامل یـ بر اساس تحل
يریـ گشـکل و ینیموانع مربـوط بـه کـارآفر   )،برازش مدل

يموانع توسعه نظام نـوآور نیمؤثرتراولین و عنوانبهبازار، 
شـنهاد  یسـاس پ ن ایـ شناخته شـد. بـر ا  يفناورانه کشاورز

ل یتشـک همچـون  ییبـا فـراهم آوردن سـازوکارها   شود یم
ــورا ــيش ــوآوریمل ــاورين ــاورزيو فن ــدف  يکش ــا ه ب

بـه  یص منـابع مـال  یدر خصوص نحوه تخصـ يریگمیتصم
ــات ــرح مؤسس ــز و ط ــا، مراک ــاتیتحقيه ــیق و ی، آموزش

يق جـد یتشـو يبلندمـدت بـرا  يهـا وامياعطـا ،یجیترو
يهـا يفناورق و توسعه یتحقيهاتیفعالدر يگذارهیسرما

یو خصوصــیدولتــيهــاق بانــکی، تشــوين کشــاورزینــو
ــه ــورب ــحمامنظ ــالی ــرحیت م ــااز ط ــاريه ــازيتج يس

و یبخشـ فـرا ییل شـورا ی، تشکين کشاورزینويهايفناور
و يسـاز يجـار تمنظـور بهه یهمسايبا کشورهایالمللنیب

یسعين کشاورزینويهايفناورگسترش بازار محصوالت 
گردد.يفناورانه کشاورزينظام نوآوريدر توسعه

بـه نسـبت یسـتم یسدگاهیـ دازجملـه ل مختلـف  یـ دالبه 
ت و ابهـام در بـازار و   یعدم قطعبرتر،يهايفناوريتوسعه
ن ینخسـت ، دهیچیپيهارساختیها و زسمیاز به مکانیرقبا، ن

و يگـذار اسـت یس، يکشاورزفناورانهيکارکرد نظام نوآور
گـر از موانـع مهـم    یدیکـ یباشد. امـا متأسـفانه   یمیونقان

موجـود در  ، موانـع  يفناورانه کشـاورز يتوسعه نظام نوآور
گـردد بـا   یشـنهاد مـ  یپ،جهـت نیبـد باشـد. یمـ ن راستایا

و يعلم، فناوريگذاراستیسنهاد متمرکز مسئول ل یتشک
گذار کالن استیسيبا نهادهايو همکاريکشاورزينوآور

گـذار  اسـت یسيو نهادهـا یاسالميمجلس شوراجملهاز
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ــیاجرا ــهی ــازمان تحقازجمل ــرو یس ــات، ت ــوزش یق ج و آم
ر ین و مقررات دست و پـاگ یدر کاهش قوانی، سعيکشاورز

کشــور و يکشــاورزيپــژوهش و فنــاوريدر حــوزهيادار
ن و مقـررات مربـوط بـه    یموجـود در قـوان  يهـا تیمحدود

يهـا ينـوآور ت و اختراعـا يو معنـو يت فکریحقوق مالک
نظــام ين مـانع از موانـع توسـعه   یسـوم گـردد. يکشـاورز 

ق و توسعه ی، موانع مربوط به تحقيفناورانه کشاورزينوآور
ن یـ ان برداشـتن ا یـ از مي. بـرا باشـد یمـ ن ینويهايفناور

ــع ــ،موان ــیتوص ــا تشــک یه م ــردد ب ــد ارزیگ ــل واح و یابی
ر دیســعينظــام نــوآوريه نهادهــایــدر کلیپژوهــنــدهیآ

فناورانـه،  ينظـام نـوآور  گران یه بازیکليکارکردهایابیارز
یو پژوهشــیعلمــيهــاجــاد انجمــنیايبــرايبسترســاز

يهـا ينـوآور قات یت تحقیفیکيارتقايدر راستاياحرفه
و توجــه يان حرفــهیارهــا و مــوازیق معیــاز طريکشــاورز
آن يسـاز یجامعه و بـوم يازهایبه نيکاربرديهاپژوهش

یینهادها بسترهاکشور گردد. يط کشاورزیا شرامتناسب ب
ک یـ کـه در  یها و روابط دانشيهستند که بر انواع همکار

ا یـ ت یـ گذارند و موجـب تقو یر میافتند، تأثینظام اتفاق م
–يان برداشتن موانع نهـاد یاز ميبراشوند. یف آن میتضع

نترنـت،  یت شبکه ایهمچون تقوییز سازوکارهاینيساختار
وکسـب يو واحـدها یقـات یجاد مراکز تحقیها، ااهشگیآزما
يکشاورزینیو کارآفريعلم و فناوريهاهمانند پاركکار

یل نهاد مسئول طراحیتشکويدر مناطق مستعد کشاورز
شـنهاد یپيد محصوالت نوآورانه کشاورزیتولياستانداردها

نانـه،  ینوآورانـه و کارآفر يهـا تیـ تمرکـز بـر فعال  گردد.یم

. بـا توجـه   باشدیفناورانه مين مشخصه نظام نوآوریرتمهم
و وارد شـدن  یل عـامل یـ از تحلآمـده دسـت بههايیافتهبه 

همـوار  منظـور بـه فناورانـه در مـدل،   –عامل موانع نوآورانه
، يفناورانـه کشـاورز  ير توسـعه نظـام نـوآور   یمسـ ساختن

يکشـاورز يهاينوآورمشترك يجاد شوراهایايراهکارها
ه یـ ا منطقـه بـا مشـارکت کل   یشهرستان، استان در سطوح 

یجـ ی، ترویقاتیتحقيندگان واحدهاینماژهیوبهنفعان و یذ
، تـدوین  یلیو تکمیلیع تبدیو کشاورزان و صنایو آموزش

چهارچوب توسعه نظام نوآوري فناورانه کشاورزي همسو بـا  
اهداف و ملزومات توسعه پایدار کشاورزي و ملی با در نظـر  

برداري رایج در هـر منطقـه و   هاي بهرهیط نظامگرفتن شرا
یا تلفیـق  دانش بربرداران) و ترویج کشاورزي نیازهاي بهره

بـرداري و توسـعه بخـش    هاي بهـره مدیریت دانایی در نظام
کشاورزي جهـت اسـتفاده  عقالیـی، پایـدار و اثـربخش از      

وري عوامـل تولیـد (علمـی    ها و منـابع و بهبـود بهـره   نهاده
ل یـ ج تحلیبا توجـه بـه نتـا   گردد.یه میتوصید )، کردن تول

ــامل ــالی یع ــع م ــرفتن موان ــرار گ ــع -و ق ــاري و موان اعتب
عوامـل در  ن ین و هفتمـ یششـم عنوانبهیجیترو-یآموزش

ون همچـ ییشـنهادها یز پیـ ن موانـع ن یـ رفـع ا يمدل، بـرا 
قـات  یتحقيبرایبالعوض دولتیها و منابع مالش وامیافزا

درنـان  یان، کارآفرید و دانشـجو یتبلندمدت محققـان، اسـا  
فناورانـه  يگانه نظام نوآورهفتيتوسعه کارکردهايینهزم

يهـا ها و کارگاهها، کنفرانسجشنوارهيو برگزاريکشاورز
ه یتوصيفناورانه کشاورزيهاينوآورينهیدر زمیتخصص

گردد.یم
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Abstract
The purpose of this study was identifying and explaining obstacles affecting the development of the agricultural
technological innovation system. This research paradigm was mixed method with qualitative to quantitative data
connection approach. The statistical sample of the qualitative section, consisted key members of the
Nanotechnology and Biotechnology Committees of Ministry of Agriculture Jihad (35 person) which 14 person
were interviewed using purposive sampling technique, and researchers and experts of Nanotechnology and
Biotechnology Committees of Ministry of Agriculture Jihad comprised the population of quantitative section of
research (117 person), which were all enumerated. To achieve the reliability and validity of qualitative section
of research, triangulation technique were used. Cronbach's alpha test, opinions of subject experts and goodness
of fit indicators were used at the quantitative section. Consequently, 30 subsidiary elements discovered from
qualitative section of research using Atlas.ti5.2 software. Finally, at the quantitative section of research by using
SPSS and LISREL, the total variance explaining by the identified factors summarized, measured and verified.
The results showed that 84.94 percent of the total variance of obstacles affecting the development of agricultural
technological innovation system could be explained by seven factors.
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