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بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران
فریسا ایران نژاد رانکوهی
دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران

سید مهدی میردامادی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
سید جمال فرج اله حسینی
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
فرهاد لشگرآرا
دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
محمدرضا رضاپناه
عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
چکیده:
نظام نوآوری کشاورزی شامل شبکه ای از حیطه های مختلف می باشد که در تعامل دوسویه با یکدیگر قرار دارند ،این
ارتباط درون شبکه ای به دلیل درنظر گرفتن تمامی کنشگران ،نقطه قوت نظام نوآوری کشاورزی به حساب می آید .هدف
این مقاله بیان رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران است .در این پژوهش  19نفر از مدیران و محققان
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و مدیران بخشهای اجرایی و سیاستگذاری با استفاده از تکنیک گلوله برفی
با انتساب متناسب شناسایی و مورد پرسش قرار گرفتند .ابزار جمع آوری اطالعات مصاحبه و پرسشنامه ساختاریافته می
باشد که در نهایت با استفاده از تکنیک دلفی فازی ،یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .رسالت و چشم
انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران با تاکید بر کرامت انسانی و بهره مندی از منابع انسانی کارآمد درصدد دستیابی به توسعه
پایدار کشاورزی؛ تامین امنیت غذایی کشور؛ توسعه فنآوری های نوین در بخش های فعال کشاورزی و کشاورزی دانش
محور با تاکید بر توانمندسازی ،ثروت آفرینی ،کمک به ایجاد اشتغال مولد و استفاده از مزیت رقابتی در تولید محصوالت
کشاورزی می باشند.
واژگان کلیدی :بیانیه رسالت و چشم انداز ،نظام نوآوری کشاورزی ،ایران

 نویسنده مسئولmirdamadi.mehdi@gmail.com :
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مقدمه:

آنها ،تاکید بر مشارکت وسیع تر بهره برداران ،پیوندها و
1

نظام نوآوری کشاورزی به عنوان چارچوبی برای تجزیه

زمینه نهادی نوآوری و فرآیندهای آن پیشنهاد میکند

و تحلیل و کشف راه حل مشکالت پیچیده کشاورزی

( .)Agwu et al, 2008براساس مدل " آرنولد و بل" 2

متداول شده است ) (Schut et al, 2015و شرایط

( )2001نظام نوآوری کشاورزی شامل شبکه ای از

چندگانه نوآوری را در بخش کشاورزی ترویج

بخش های مختلف می باشد که در تعامل دوسویه با

می کند .این نظام ابزار انعطاف پذیرتری جهت برخورد

یکدیگر قرار دارند ،حیطه های این شبکه عبارتند از

با شرایط متنوع نوآوری می باشد بطوریکه کنشگران

آموزش و تحقیقات ،کسب و کار ،تقاضا ،واسطه و

متنوع و اثر متقابل آنها ،شیوه های غیررسمی در ترویج

میانجی و ساختارهای پشتیبانی که ارتباط دو سویه بین

نوآوری و سیاست های کشاورزی را مورد رسیدگی قرار

آن ها یک محیط توانمند برای ظرفیت نوآوری را فراهم

می دهد( .)Mekonnen et al, 2012ادامه حیات

می کند که این ارتباط درون شبکه ای به دلیل درنظر

سازمان ها مستلزم نوآوری است( ایمان زاده )1396،و

گرفتن تمامی کنشگران نقطه قوت نظام نوآوری

توانایی کنشگران در ایجاد نوآوری تحت تأثیر ساختار

کشاورزی به حساب می آید(.)World Bank, 2008

سازمانی نظام نوآوری کشاورزی قرار دارد که شامل

حیطه های نظام نوآوری کشاورزی از دیدگاه "آرنولد و

حضور کنشگران ،تعامالت آنها ،نهادهایی که بر رفتار آنها

بل" در شکل  1آورده شده است.

تاثیر می گذارند و زیرساخت های فیزیکی ،مالی ،دانش
و انگیزهها می باشند(.)Turner et al, 2017
نظام نوآوری کشاورزی"،شبکه ای از سازمان ها،
موسسات و افرادی است که با ارایه محصوالت جدید،
فرآیندهای جدید و اشکال جدیدی از سازمان بمنظور
استفاده اقتصادیبه همراه نهادهاوسیاستگذاریها ،تعامالت
مختلف ،اشتراک گذاری ،دسترسی ،تبادل و استفاده از
دانش را تحت تاثیر قرار می دهد" ( Leeuwis and

 .)Ban, 2004رهیافت نظام نوآوری کشاورزی جهت
بروز نوآوری از رویکردهای فناوری گرا به رویکردهای
سیستم گرا گرایش پیدا کرده است( Klerkx et al,

 .)2012نظام نوآوری کشاورزی یک رهیافت کل نگر،
چند رشته ای و جامع برای تحلیل فرآیند نوآوری،
نقشهای کنشگران علم و تکنولوژی و کنشهای متقابل بین
1

Agricultural Innovation Systems

Arnold and Bell

2
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حیطه تقاضا:
-

مصرف کنندگان و تولید کنندگان مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی

-

مصرف کنندگان مواد خام صنعتی

-

بازار های بین المللی کاال

-

سازمان ها و فرآیندهای سیاستگزاری

حیطه کسب و کار:

حیطه آموزش و تحقیقات:
 -تولیدکنندگان اصلی دانش مستند

مصرف کنندگان دانش مستند،

 -سازمان های ملی و بین المللی تحقیقات

تولیدکنندگان اصلی دانش ضمنی:

کشاورزی

حیطه واسطه و میانجی:

 -دانشگاهها و دانشکده های فنی

 NGO -ها

 -بنیادهای خصوصی تحقیق

 -خدمات ترویجی

تولیدکنندگانی که گاهی دانش مستند تولید می

 -مشاوران

کنند:شرکتهای خصوصی NGO،ها

 شرکتهای خصوصی ودیگر کار آفرینان
 -انجمن های کشاورزی

-

کشاورزان،

-

تاجران کاال،

-

تامین کننده گان نهاده ها،

-

شرکتها و صنایع مرتبط با بخش

کشاورزی
-

کسانی که در حمل و نقل نقش

دارند.

و تجاری
 -اهداء کنندگان کمک

ساختار های پشتیبانی:
 سیستم بانکی و مالی زیرساختهای بازار و حمل و نقل شبکه های حرفه ای شامل انجمن های تجاری ،کشاورزان -سیستم آموزشی

شکل 1ـ حیطه های نظام نوآوری کشاورزی از دیدگاه "آرنولد و بل"()2001
منبع)World Bank, 2008( :
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بخش کشاورزی فراهم کننده زمینه همگرایی توسعه

ذینفعان ،روابط سیاسی و اعمال نفوذ و فشار بر برنامه ها

فناوری و رشد تمدن بشری به شمار میرود و می توان

مسلط می شود .عامل مهم دیگر تغییر وسیع بدنه اجرایی

گفت در گذشته تمدنهای بزرگ بر محوریت توسعه

به موازات تغییر دولتها و در نتیجه تأثیر جهت گیری های

تکامل

سیاسی بر اجرای برنامه ها است .عدم ارزیابی کیفی

یافته اند) .(Pietro and Guiseppe, 2012کشاورزی

عملکرد برنامه ها و بسنده کردن به ارزیابی هزینه ها،

و منابع طبیعی ایران به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین

عدم توجه به توان اجرایی دولت در پیاده سازی برنامه

امنیت غذایی ،ایجاد اشتغال ،حفظ منابع طبیعی تجدید

نیز از جمله عوامل موثر بر نارسایی برنامه ها

شونده ،توسعه پایدار و دارا بودن سهم قابل توجهی از

هستند(خداداد حسینی و همکاران .)1391،رویکرد حاکم

صادرات غیر نفتی یکی از بخش های مهم اقتصادی

بر سیاستگذاری نوآوری در کشور رویکرد خطی می

محسوب می شود .با وجود ظرفیت های بالقوه و قابل

باشد و رویکردهای سیستمی و کل نگر هنوز در کشور

اتکا برای تامین نیازهای کشور ،به دلیل محدودیت منابع

با ضعفهای اساسی همراه هستند .وجود نگاه خطی به

آب ناشی از وضعیت اقلیمی ایران ،تداوم خشکسالی و

سیاستگذاری نوآوری باعث شده است بخش

بهره وری نسبتا پایین آب مصرفی ،کمبود زیرساختها و

عمده ای از سیاستهای کشور در این حوزه به طرف

سرمایه گذاری محدود در بخش های مختلف ،اتکا به

عرضه یعنی بخشهای علمی و تحقیقاتی معطوف گردد.

واردات بخشی از نهاده ها و محصوالت اساسی ،تامین

در این دیدگاه ،مهمترین ابزار سیاستگذاری ،افزایش

امنیت غذایی بر پایه تولیدات داخلی با مشکل روبه رو

بودجه های تحقیقاتی و نحوه تخصیص آن است که

شده است .بنابراین ضرورت تحول جدی در رویکردها

نشان دهنده عدم توجه به ابعاد سیستمی نظام ملی

و مدیریت کالن بخش کشاورزی و فعال نمودن نوآورانه

نوآوری در سیاستگذاری نوآوری بوده و بخش مهمی از

ظرفیتهای برجا مانده اجتناب ناپذیر است(سند برنامه

سیاستهای نوآوری که با بخش صنعتی کشور ارتباط دارد

ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری

و مبتنی بر یادگیری است (نه تحقیق و توسعه علمی)،

اسالمی ایران .)1395-1399سیاستگذاری در ایران

مورد غفلت واقع شده است .همچنین استقرار نظام ملی

توسط تعداد محدودی از نخبگان صورت می گیرد و

نوآوری ایران مبتنی بر سبک دستوری و سلسله مراتبی

ذینفعان (مثالً بنگاهها) در فرآیند برنامه ریزی و

از سوی دولت است که در آن تعامالت اندکی میان

سیاستگذاری حضور ندارند .لذا وضع موجود و چالشها

کنشگران مختلف تأثیرگذار بر استقرار نظام ملی نوآوری

به صورت واقعی انعکاس نیافته و سیاستگذار دچار نوعی

وجود دارد  .نقش بسیار پررنگ دولت در سیاست

آرمان گرایی می شود .نگاه عرضه گرا ،عدم وجود

گذاری نوآوری و ابالغ آنها بدون درگیر نمودن ذینفعان

اطالعات و مطالعات مناسب در خصوص شیوه های

مختلف نشان دهنده ضعفهای اساسی در این سیستم

نوآوری و یادگیری در بخشهای مختلف به این

است(حاجی حسینی و همکاران .)1390،بدین ترتیب

آرمانگرایی دامن می زند .در فضای عاری از حضور

ارائه الگوی مدیریت راهبردی با تاکید بر نظام نوآوری

فناوری

در

کشاورزی

پیدایش

و
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کشاورزی و توجه به مسائل درون سازمانی(سیاستها) و

مقصود سازمان مشابه متمایز می شود(اعرابی 1395،و

عوامل خارجی (رفتارهای اقتصادی ،اجتماعی و فنی

دیوید .)1394 ،1رسالت سازمان ،مفهومی است که قید

سایر بخشها) حاکم بر فرآیند تولید فناوری های پویا

زمانی و مکانی خاصی ندارد و ممکن است در عرض

میتواند چالشهای مدیریتی موجود را برطرف نماید.

چند روز تغییر کند و یا برای مدت طوالنی بدون تغییر

مدیریت در نگاه کلی تاثیر فزاینده ای بر تولید دارد و

بماند .مسلم است که تغییر یا عدم تغییر رسالت سازمان

جزء نهان تولید است(اللهیاری)1390،؛ مدیریت

به گردانندگان سازمان و عوامل داخلی و خارجی تاثیر

راهبردی فرآیند تفکر راهبردی ،برنامه ریزی،

گذار بر آن بستگی دارد(اعرابی .)1395 ،رسالت سازمان

سازماندهی ،اجرا ،هماهنگی و کنترل فعالیت هایی است

ها از نظر حجم ،محتوا ،شکل و پرداختن به جزئیات با

که جهت تنظیم روابط سازمان با محیط بیرونی و تعیین

هم متفاوت هستند(اعرابی1395،و دیوید.)1394،در-

جهت حرکت سازمان برای رسیدن به یک چشم انداز

مدیریت راهبردی برای تدوین راهبرد از چارچوب جامع

Ambosie

تدوین راهبرد استفاده می شود که شروع مراحل آن با

 .)Muldowey ,2009بیانیه رسالت و چشم انداز

تدوین بیانیه رسالت می باشد(اعرابی .)1395،دراکر 2می

بخشی از فرآیند مدیریت راهبردی است( Papulova,

گوید که بیانیه رسالت باید پیش از فرمول بندی اهداف

 .)2014; Penco etal,2017مدیریت راهبردی شامل

راهبردی تدوین گردد زیرا جهت گیری آینده سازمان را

سه بخش اصلی تدوین ،اجرا و ارزیابی راهبرد می باشد،

مشخص می کند( .)Penco et a.l, 2017بیشتر

این سه بخش ارتباطی تنگاتنگ و متقابل دارند و بیانیه

کارشناسان و افراد صاحب نظر در مدیریت راهبردی

ماموریت و چشم انداز در مرحله تدوین تعیین می

معتقدند که رسالت سازمان دارای  9جزء مهم است:

گردند(اعرابی .)1395،اجرای الگوی مدیریت راهبردی

مشتری3؛ محصوالت4؛ بازار؛ فن آوری؛ توجه به بقاء،

دارای پیچیدگی های اجرایی بسیاری است که به

رشد و سودآوری؛ فلسفه؛ ویژگی ممتاز؛ توجه به تصور

کارگیری راهبردهای اجرایی مناسب اثربخشی آنرا

مردم؛ توجه به کارکنان( .اعرابی 1395،و دیوید.)1394،

تضمین می کند( برادران و همکاران)1400 ،

برخی از سازمانها برای رسالت و چشم انداز های سازمان

بیانیه رسالت دو چیز را در مورد یک سازمان بیان

دو سند تهیه می کنند .اگر در بیانیه رسالت به این سوال

می کند :چه کسی است و چه کاری انجام می دهد

پاسخ دهیم که "به چه کاری مشغولیم؟" در سند چشم

()Penco et al, 2017؛ بعبارت دیگر بیانیه رسالت نشان

انداز سازمان به این سوال پاسخ داده خواهد شد که "ما

دهنده علت یا فلسفه وجودی سازمان و بیانگر هویت آن

می خواهیم چه بشویم؟" هنگامی که کارکنان و مدیران

است که هرگونه فعالیت سازمان و رفتار کارکنانش را

به کمک یکدیگر چشم انداز های سازمان یا رسالت آن

شکل می دهد و بدین ترتیب مقصود یک سازمان از

را مشخص می نمایند ،سند حاصل بازتابی از

1
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چشم انداز های شخصی است که در قلب و مغز مدیران

رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران از

و کارکنان درباره آینده وجود دارد .چشم انداز مشترک

تکنیک دلفی فازی استفاده شده است که برای جمع

موجب می شود تا اشتراک منافع بوجود آید یعنی پدیده

آوری داده ها عالوه بر مصاحبه 2،پرسشنامه متناسب با

ای که می تواند کارکنان را از یکنواختی کار کسالت آور

این روش تهیه و در اختیار جامعه آماری قرار گرفت.

روزانه بیرون آورد و آنها را در دنیای جدیدی قرار دهد

جامعه آماری تحقیق  19نفر از خبرگان حوزه توسعه و

که نوید از آینده ای روشن دارد و موجب می شود تا

تحقیق کشاورزی (مدیر و محققان سازمان تحقیقات،

فرصت ها ،موقعیت ها و چالش های جالبی را در برابر

آموزش و ترویج کشاورزی و مدیران بخش اجرا و

خود مشاهده کنند(دیوید.)1394،

سیاستگذاری) می باشند که با استفاده از تکنیک گلوله

هدف تحقیق ،تدوین بیانیه رسالت و چشم انداز نظام

برفی با انتساب متناسب شناسایی و مورد پرسش قرار

نوآوری کشاورزی ایران می باشد .با توجه به اینکه

گرفتند .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان

جریان های رسمی نوآوری معموال از موسسات

و پایایی آن با پذیرش  20مولفه پیشنهاد شده در

تحقیقات ملی و یا بین المللی نشات می گیرند و این

پرسشنامه رسالت و  10مولفه پیشنهاد شده در پرسشنامه

موسسات در تعیین اولویت های کاری ،رهیافت

چشم انداز مورد تأیید قرار گرفت.

تحقیقاتی ،نحوه انتشار نتایج و شیوه هماهنگی با سایر

تکنیک دلفی یکی از روش های کسب دانش گروهی

کنشگران دارای آزادی عمل نسبی هستند(حسینی و

است که بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار گرفته است.

شریف زاده )1393 ،جهت تدوین بیانیه رسالت و

اساس محاسبات تکنیک دلفی بر دیدگاه خبرگان استوار

چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران ،دانش و تجربه

است .در رویکرد دلفی سنتی اگرچه از شایستگی ها و

محققان سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج و مدیران

توانایی های ذهنی خبرگان استفاده می شود اما کمی

بخش اجرا و سیاستگذاری مد نظر قرار گرفته اند.

کردن دیدگاه خبرگان به روش سنتی ،امکان انعکاس

روش پژوهش:

کامل سبک تفکر انسانی را ندارد .در این میان استفاده از

این تحقیق جهت دستیابی به هدف های پژوهش دارای

تکنیک دلفی فازی موجب سازگاری بیشتر با توضیحات

ماهیت کیفی ـ کمی است و بصورت روش آمیخته

زبانی و بعضا مبهم انسانی می شود .در مقایسه با رویکرد

اکتشافی متوالی به اجرا در آمده است .با توجه به هدف

سنتی دلفی ،مجموعه های فازی موجب کاهش خطا و

پژوهش که تدوین رسالت و چشم انداز نظام نوآوری

همچنین کاهش گام های دلفی می گردند( Habibia et

کشاورزی ایران می باشد ،تحقیق حاضر بر حسب هدف،

.)al., 2015

کاربردی و بر اساس جمع آوری داده ها ،غیر آزمایشی

روش دلفی فازی در دهه  80میالدی توسط کافمن و

و از نظر روش ،پیمایشی می باشد .منطق پژوهش قیاسی

گوپتا 1ابداع شد .کاربرد این روش به منظور تصمیم

و زمان پژوهش طولی ـ آینده نگر است .جهت تعیین

گیری و اجماع بر مسائلی که اهداف و پارامترها به

Kaufmann and Gupta

1
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صراحت مشخص نیستند منجر به نتایج بسیار ارزنده ای

فازی مقادیر فازی شده ؛ فازی زدایی مقادیر و انتخاب

می شود(میرسپاسی و همکاران .)1389،ایشکاوا 1در سال

شدت آستانه و غربال معیارها .در الگوریتم اجرای

 1993به توسعه تکنیک دلفی با اعداد فازی مثلثی

تکنیک دلفی فازی برای غربالگری نخست باید طیف

پرداخت( .)Cowan et al, 2013روشهای توسعه یافته

فازی مناسبی برای فازیسازی عبارات کالمی

برای دلفی فازی به مانند روش دلفی سنتی بسیار متنوع

پاسخدهندگان توسعه داد .برای این منظور میتوان از

بوده و وحدت نظری در این زمینه وجود ندارد .بعبارت

روشهای توسعه طیف فازی استفاده کرد یا از طیفهای

بهتر ،دیدگاههای متعدد و متفاوتی در زمینه توسعه طیف

فازی متداول برای این منظور استفاده کرد .در جدول 1

فازی ،تجمیع دیدگاه خبرگان ،فازیزدایی و رسیدن به

نمونه ای از طیف فازی مثلثی برای مقیاس هفت درجه

اجماع وجود دارد .بطورکلی در استفاده از تکنیک دلفی

لیکرت که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

باید بین دو نوع پژوهش کیفی تمایز قائل شد .برخی

در بیان اهمیت شاخصها آورده شده است ( Habibia

پژوهشها جنبه اکتشافی دارند و پژوهشگران به دنبال

.)et al, 2015

شناسایی مهمترین عناصر زیربنایی یک پدیده هستند ،در
حالیکه دسته دیگر پژوهشها با هدف پیشبینی صورت
میگیرند(.)Habibia et al, 2015
اعداد فازی نوعی خاص از مجموعههای فازی هستند.
بنابراین با درک مفهوم مجموعه فازی میتوان اعداد فازی
را بسادگی فرا گرفت .در منطق کالسیک هر عدد یک
مقدار قطعی و مشخص است اما در منطق فازی هر عدد
مقداری تقریبی است .عدد فازی یک مجموعه فازی با
شرایط سهگانه است :نرمال باشد؛محدب باشد و
مجموعه پشتیبان آن محدود باشد .الگوریتم اجرای
تکنیک دلفی فازی شامل گامهای زیر است :شناسایی
طیف مناسب برای فازیسازی عبارات کالمی؛ تجمیع
جدول1ـ نمونه ای از طیف فازی مثلثی برای مقیاس هفت درجه لیکرت منبع)Habibia et al, 2015( :
کامال
بااهمیت
()0.9،1،1

خیلی بااهمیت

بااهمیت

متوسط

بی اهمیت

()0.75،0.9،1

()0.5،0.75،0.9

()0.3،0.5،0.75

()0.1،0.3،0.5

Ishikawa

1

7

خیلی

کامال

بیاهمیت

بیاهمیت

()0،0.1،0.3

()0،0،0.1

بنیاد بیانیه رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

یافته ها:
الف -شناسائی شاخصهای نهایی رسالت نظام نوآوری کشاورزی ایران

در گام نخست شاخصهای اولیه "رسالت نظام نوآوری کشاورزی ایران" با استفاده از تکنیک دلفی فازی بررسی و در
مجموع  20شاخص شناسائی شدند .پس از تجمیع مقادیر فازی شده و فازی زدایی مقادیر ،شدت آستانه  0/7برای غربال
معیارها در نظر گرفته شد ) .(Wu and Fang, 2011بنابراین هر شاخصی که امتیاز باالی  0/7داشت مورد تائید
قرارگرفت .میانگین فازی و برونداد فازی زدائی شده مقادیر مربوط به شاخصها در جدول  2آمده است .بر اساس یافته
های تحقیق تمامی شاخصها از اهمیت باالیی (بیش از  )0/7برخوردار بوده و در تدوین بیانیه رسالت نظام نوآوری
کشاورزی ایران لحاظ گردیدند.
جدول  -2میانگین فازی و برونداد فازی زدائی شده دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخصهای رسالت
تامین امنیت غذایی کشور

L
0.83

M
0.95

U
0.99

Mean
()0.989,0.953,0.826

Crisp
0.92

Result
پذیرش

توسعه فن آوری های نوین

0.79

0.92

0.98

()0.976,0.921,0.787

0.89

پذیرش

توسعه روش های نوین آبیاری

0.79

0.92

0.97

()0.968,0.918,0.792

0.89

پذیرش

تامین نهاده های مورد نیاز تولید

0.60

0.77

0.87

()0.874,0.768,0.597

0.75

پذیرش

تقویت و پذیرش فناوریهای نوین

0.71

0.86

0.94

()0.939,0.858,0.705

0.83

پذیرش

تقویت فناوری اطالعات و ارتباطات

0.61

0.79

0.91

()0.908,0.787,0.613

0.77

پذیرش

افزایش سطح فناوری های تولید

0.74

0.89

0.97

()0.966,0.889,0.737

0.86

پذیرش

0.72

0.88

0.96

()0.955,0.879,0.718

0.85

پذیرش

0.83

1.05

1.23

()1.229,1.047,0.826

1.03

پذیرش

افزایش بهره وری نوآورانه منابع و عوامل تولید

0.76

0.91

0.97

()0.974,0.908,0.755

0.88

پذیرش

هماهنگ سازی سیاست های دولتی

0.71

0.87

0.95

()0.953,0.868,0.713

0.84

پذیرش

توسعه منابع انسانی ماهر

0.72

0.87

0.95

()0.95,0.868,0.721

0.85

پذیرش

افزایش نرخ سود محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته

0.64

0.81

0.91

()0.913,0.805,0.639

0.79

پذیرش

0.70

0.87

0.96

()0.958,0.874,0.7

0.84

پذیرش

0.71

0.87

0.96

()0.961,0.871,0.708

0.85

پذیرش

0.77

0.90

0.96

()0.961,0.9,0.771

0.88

پذیرش

0.75

0.90

0.97

()0.966,0.9,0.753

0.87

پذیرش

0.74

0.89

0.96

()0.958,0.887,0.739

0.86

پذیرش

تولید دانش برای توانمندسازی ،ثروت آفرینی،کمک به
خوداتکایی
ایجاد تنوع در تجهیز و تامین منابع مالی

ارتباط کامل ،قوی و موثر حیطه های پنجگانه نظام
نوآوری کشاورزی
ایجاد و تقویت بستر های مناسب نوآورانه
بهره برداری مناسب از منابع پایه ( آب ،خاک،جنگل و
مرتع)
ارتقاء بهره وری آب و خاک کشاورزی مبتنی بر تقاضا
بهره برداران
توسعه دانش فنی و نوآوری در تولید مواد با ارزش افزوده
باال
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دستیابی به فناوری های نوین و پیشرفته در بخش
کشاورزی با تاکید بر کرامت انسانی
بهره مند از منابع انسانی متخصص ،توانمند ،نوآور،
کارآفرین و فرهیخته

0.64

0.81

0.91

()0.908,0.808,0.639

0.79

پذیرش

0.78

0.91

0.97

()0.968,0.908,0.776

0.88

پذیرش

ب ـ شناسائی شاخصهای نهایی چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران

شاخصهای اولیه "چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران" با استفاده از تکنیک دلفی فازی بررسی و در مجموع 10
شاخص شناسائی شدند .پس از تجمیع مقادیر فازی شده و فازی زدایی مقادیر ،شدت آستانه  0/7برای غربال معیارها در
نظر گرفته شد ) .(Wu and Fang, 2011بنابراین هر شاخصی که امتیاز باالی  0/7داشت مورد تائید قرارگرفت .میانگین
فازی و برونداد فازی زدائی شده مقادیر مربوط به شاخصها در جدول  3آمده است .بر اساس یافته های تحقیق تمامی
شاخصها از اهمیت باالیی (بیش از  )0/7برخوردار بوده و در تدوین چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران لحاظ
گردیدند.
جدول  -3میانگین فازی و برونداد فازی زدائی شده دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخصهای چشم انداز
L

U

M

Mean

Crisp

Result

استقرار و توسعه نظام نوآوری کشاورزی ،تعامل و
برهم کنش واقعی حیطه های پنج گانه نظام
نوآوری کشاورزی ،تجاریسازی و مدیریت کارآمد

0.69

0.92

0.85

()0.921,0.845,0.689

0.82

پذیرش

علم و فناوری کشاورزی
جایگاه نخست تولید ،انتقال و جذب دانش و
فناوری های نوین بخش کشاورزی و صنایع

0.60

0.88

0.76

()0.879,0.758,0.595

0.74

پذیرش

وابسته در منطقه خاورمیانه و جهان اسالم
دستیافته به توان فنی ـ انسانی  ،توان رقابتی ،توان
مهار رقبا ،توان تکمیل زنجیره تامین ،توان مادی ـ
عملکردی و توان انعطاف پذیری باال جهت

0.69

0.94

0.85

()0.942,0.853,0.687

0.83

پذیرش

سازگاری بیشتر با شرایط متحول محیطی و بروز
نوآوری های سازنده در بخش کشاورزی
توانمند در عرضه علم و فناوری های نوین مورد
نیاز امنیت غذایی ،گسترش صادرات ،خوداتکایی
و خودکفایی حوزه های راهبردی و توسعه پایدار

0.75

0.96

0.89

()0.963,0.889,0.747

0.87

پذیرش

کشاورزی
گسترش ترکیبات نهادی بعنوان یک عامل میانجی
جهت کاهش پیامدهای منفی فعالیتهای تک بعدی
و حرکت به سوی تعامل و برهمکنش بیشتر حیطه

0.58

0.88

0.75

های فعال در بروز نظام مند نوآوری

9

()0.876,0.747,0.579

0.73

پذیرش
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دستیافته به بستر مناسب برای ارتقاء توانمندی،
تخصص ،مهارت ،منزلت اجتماعی و رشد

0.65

0.81

0.92

()0.918,0.813,0.653

0.79

پذیرش

خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
پیشرفته در حفاظت ،احیاء و بهره برداری پایدار از
منابع طبیعی ،محیط زیست و ذخایر ژنتیکی
رقابت پذیر با تکیه بر استانداردهای جهانی و
مشارکت حداکثری بخش خصوصی و دولتی
توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعاالن
بخش کشاورزی
برخوردار از زیر ساختهای فنی و اقتصادی و
صنایع کشاورزی توسعه یافته و پیشرفته

0.68

0.83

0.92

()0.924,0.832,0.682

0.81

پذیرش

0.63

0.80

0.90

()0.897,0.797,0.634

0.78

پذیرش

0.70

0.84

0.92

()0.924,0.842,0.695

0.82

پذیرش

0.66

0.81

0.88

()0.879,0.805,0.661

0.78

پذیرش

بحث و نتیجه گیری:
طبق یافته های تحقیق ،بیانیه رسالت نظام نوآوری کشاورزی ایران به شرح ذیل تدوین گردید:
"نظام نوآوری کشاورزی ایران با تاکید بر کرامت انسانی و بهره مندی از منابع انسانی کارآمد درصدد دستیابی به توسعه
پایدار کشاورزی؛ تامین امنیت غذایی کشور؛ توسعه فن آوری های نوین در بخش های فعال کشاورزی و کشاورزی دانش
محور با تاکید بر توانمندسازی ،ثروت آفرینی ،کمک به ایجاد اشتغال مولد و استفاده از مزیت رقابتی در تولید محصوالت
کشاورزی می باشد".
همچنین بیانیه چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران بدین شرح تدوین گردید:
"نظام نوآوری کشاورزی ایران سازمانی عملگرا با ویژگی همچون:
1ـ توانمندسازی بخش کشاورزی در حفاظت ،احیاء و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی ،محیط زیست و ذخایر
2ـ دستیابی به امنیت غذایی ،خوداتکایی و خودکفایی حوزه های راهبردی در بخش کشاورزی با تولید غذای سالم ،پاک،
کافی و در دسترس و کاهش پیامدهای منفی حاصل از فعالیتهای تک بعدی و افزایش تعامل ،شبکه سازی و برهم کنش
واقعی میان حیطه های نظام نوآوری کشاورزی و تمامی دست اندرکاران و فعاالن بخش کشاورزی
3ـ توانمند در تجاری سازی و مدیریت کارآمد علم و فناوری کشاورزی
4ـ دستیابی به جایگاه نخست تولید ،انتقال و جذب دانش و فناوری های نوین بخش کشاورزی و صنایع وابسته در
بازارهای داخلی و خارجی
5ـ دستیابی به توان رقابتی ،توان مهار رقبا ،توان تکمیل زنجیره تامین ،توان مادی ـ عملکردی و توان انعطاف پذیری باال
جهت سازگاری بیشتر با شرایط متحول محیطی و بروز نوآوری های سازنده در بخش کشاورزی
6ـ دستیابی به مشار کت حداکثری بخش دولتی و خصوصی در تامین هزینه های توسعه فناوری
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7ـ دستیابی به بستر مناسب برای ارتقاء توانمندی ،تخصص ،مهارت ،منزلت اجتماعی و رشد خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
8ـ دستیابی به استانداردهای جهانی و برخورداری از زیر ساختهای فنی و اقتصادی و صنایع کشاورزی توسعه یافته و
پیشرفته جهت تولید ثروت و ایجاد رفاه برای مخاطبان و فعاالن بخش کشاورزی
9ـ دستیابی به توان فنی ـ انسانی و ارتقاء مهارتهای حرفه ای و تخصصی نیروی انسانی فعال در بخش کشاورزی".
بررسی وضعیت رسالت و چشم انداز برخی از کشورها نشاندهنده دغدغه های مشترک در زمینه بهبود سطح فعالیت های
کشاورزی و انجام اقدام های نوآورانه می باشد .برخی موارد با بیشترین تشابه به مولفه های شناسایی شده رسالت و چشم
انداز نظام نوآوری کشاورزی ایران بدین شرح می باشند:
چشم انداز کشاورزی کشور نیوزیلند بر تولید محصوالت طبیعی با ارزش باال در جهان تاکید دارد و پایداری ،حمایت،
رشد و مشارکت از مولفه های اصلی آن است ( )Ministry for Primary Industries, 2019که ماهیتا نشاندهنده دغدغه
های مشترک با نظام نوآوری کشاورزی ایران است.
چشم انداز بخش کشاورزی سریالنکا به دنبال یک بخش فعال و پویا کشاورزی برای دستیابی به امنیت غذایی و رونق
ملی است .رسالت آن نیز تولید محصوالتی است که امکان رقابت با محصوالت ،فرآورده ها و بازارهای جهانی با تاکید بر
مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور را داشته باشد(Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, .
Livestock Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources Development, 2019).

چشم انداز بخش کشاورزی تایلند شامل فراهم نمودن امکان زندگی با کیفیت برای کشاورزان ،تهیه غذای سالم برای
مصرف مردم و کسب درآمد از زمین می باشد .رسالت آن در جهت ارتقاء واحدهای کشاورزی و تشویق آنها به خود
اتکایی ،داشتن زندگی باکیفیت و مشاغل پایدار؛ ترویج تولیدات کشاورزی و مواد غذایی با ارزش باال که پاسخگوی
تقاضای بازار و استانداردهای مصرف کننده باشد؛ تحقیق و توسعه زیرساختهای تولیدات کشاورزی و توسعه و انتقال
فناوری کشاورزی با تمرکز بر استفاده مؤثر ،پایدار و سازگار با محیط زیست می باشد (Minister of Agriculture and

) Cooperatives, 2019که دارای مولفه های متجانس با نظام نوآوری کشاورزی ایران است.
مؤلفه های نظام نوآوری کشاورزی در جمهوری آذربایجان در مراحل اولیه توسعه و کسب اعتبار قرار دارد و مؤسسات
آموزشی ،تحقیقاتی و سیاسی مرتبط با توسعه نوآوری هنوز دستاوردهای اساسی کسب نکرده اند .تسهیل جریان دانش
بین بخش های عمومی و خصوصی نظام نوآوری کشاورزی ،تأکید بر نظام سیاست های دولتی ،توسعه سازمان های علوم
و فناوری و مؤسسات میانجی از الزامات نظام نوآوری جمهوری آذربایجان است .یکی از مهمترین چالش های نظام
نوآوری کشاورزی جمهوری آذربایجان ،جداسازی عملکرد سازمان های خصوصی ،دولتی و خارجی است ،بنابراین الزم
است چارچوبی برای تسهیل تعامل سریع بین آنها ایجاد شود) (Temel et al, 2001که نشاندهنده تشابه ساختاری با نظام
نوآوری ایران است.
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دولت اتیوپی نقش قابل توجه ای در ارتقاء ظرفیت نوآوری دارد ،در حالی که سهم بازار و موسسات
غیر دولتی چندان رضایت بخش نیست .اتیوپی به سیاستی احتیاج دارد که بتواند حضور کنشگران جدید در بخش
کشاورزی ،به ویژه بخش خصوصی را تسهیل کند تا منبعی برای معرفی فناوریهای جدید باشند)(Spielman et al, 2010

که این مهم در ساختار دولتی حاکم بر بخش کشاورزی ایران نیز احساس می شود .اما بخش خصوصی در ترکیه منبع
اصلی نوآوری است .ترکیه دارای بازار مصرف داخلی گسترده ای است که بازارهای اروپایی و قدرت خرید باال موجب
ایجاد فرصت های نوآوری در این بازارها می شوند .سایر کنشگران نظام نوآوری کشاورزی ترکیه شامل مشاوران،
تحقیقات ،سیاست گذاران در کنار بخش خصوصی هستند که با طیف گسترده ای از خدمات علمی ،مهارتی و مشوق های
مالی از نوآوری پشتیبانیئ می کنند) (Katz Riaz et al, 2014که با بهره گیری از تجارب این کشور و بومی سازی و
انطباق با شرایط داخلی حاکم بر نظام نوآوری کشور می توان فرآیند ظهور نظام مند نوآوری در بخش کشاورزی ایران را
تسریع و تسهیل نمود.
پیشنهادهای تحقیق:
ـ بهره گیری ،توسعه و یکپارچگی ظرفیتهای کنشگران بخش کشاورزی نیازمند یک رویکرد تعاملی ،شبکه ای و نظام مند
است .بنابراین الزم است موقعیت ،جایگاه ،هدف ها و فرصت های کنشگران مختلف بخش کشاورزی مورد بررسی و
نگارش جدید قرار گیرد تا زمینه های اصولی و کاربردی جهت پررنگ شدن نقش تعاملی کنشگران بخش کشاورزی با
یکدیگر فراهم گردد .تعیین سازمانی که متولی نوآوری در کشور باشد جهت دستیابی به این مهم پیشنهاد می گردد.
ـ جهت حصول به رسالت و چشم انداز نظام نوآوری کشاورزی با تاکید بر تعامل و برهمکنش حیطه های نظام نوآوری
کشاورزی ،پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،اقدامات اجرایی
و عمل گرایانه جهت شناسایی و رفع علل عملکرد مستقل و با حداقل تعامل بین حیطه های نظام نوآوری کشاورزی پیش
بینی شود.
ـ به منظور افزایش خرید و مصرف محصوالت نوآورانه ،پیشنهاد می شود تا با استخدام و بکارگیری از دانش فارغ
التحصیالن گرایش های مختلف کشاورزی و تجربه مروجان و مشاوران شاغل در بخش کشاورزی ،شفاف سازی مناسب
جهت معرفی محصوالت نوآورانه صورت گیرد و ابهامات مصرف کنندگان رفع گردد .همچنین با تهیه برنامه های آموزشی
ـ تبلیغاتی جهت معرفی محصوالت نوآورانه با هدف آشنایی و افزایش سطح آگاهی عمومی مصرف کنندگان از طریق
استفاده از روشهای انبوهی همچون برنامه های تلویز یونی ،رادیو ،روزنامه های اینترنتی و  ....اقدام گردد زیرا برگزاری
برنامه های زنده و یا پرسش و پاسخ با رفع ابهامات و پاسخ به سواالت مصرف کنندگان موجب ارتقاء کارایی و اثربخشی
برنامه ها خواهد شد.
ـ جهت توسعه و بهبود نظام نوآوری کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از مدیریت مشارکتی و تشکیل کارگروههای
تخصصی متشکل از کارشناسان موضوعی و کشاورزان با تجربه محلی از دانش بومی موجود در ساختار کشاورزی جهت
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بروز و ظهور خالقیت و نوآوری های کاربردی در بخش کشاورزی بهره گیری شود .بدین ترتیب عالوه بر خلق نوآوریهای
کاربردی
می تو ان گونه های بومی در معرض خطر را با جمع آوری دانش بومی احیاء نمود .همچنین با تاکید بر الگوهای بهره
برداری برگرفته از دانش بومی روستائیان می توان نظام های بهره برداری کشاورزی را اصالح و ساماندهی نمود تا حرکت
به سوی توسعه پایدار کشاورزی تسهیل گردد.
ـ جهت تقویت و ارتقاء نیروی انسانی زیر بخش های وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد می شود تا پس از نیاز سنجی دقیق
و مشخص شدن خالء های مهارتی و تخصصی در نیروی انسانی ،دانش آموختگان و فارغ التحصیالن گرایش های مورد
نیاز بخش کشاورزی جذب و سپس توسط کارشناسان متبحر و با سابقه شاغل یا بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی آموزش
دیده و به نیروهای کارا و توانمند تبدیل شوند.
ـ جهت توسعه و شناسایی بازارهای جدید صادراتی محصوالت نوآورانه کشاورزی پیشنهاد می شود بستر مناسبی از طریق
تسهیل زیرساختی قانونی ،تخصیص تسهیالت و مشوق های مالی ،حمایت از سرمایه گذاری های مشترک و تقویت
زیرساختهای تجارت الکترونیک صورت پذیرد.
ـ جهت توسعه زیرساختهای علمی برای ثبت ذخایر ژنتیکی و تبدیل آن به ثروت پیشنهاد می شود ،دانش آموختگان و
فارغ التحصیالن گرایش های کشاورزی مورد تایید مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ،جذب و تحت آموزش های
کاربردی و تخصصی قرار گیرند.
ـ حیطه میانجی در نظام نوآوری کشاورزی بدلیل گستردگی وظایف و تعامل حدواسط با سایر حیطه ها ،امکان دسترسی
به اطالعات دقیق و جامع از نیازها ،خواسته ها ،تمایالت و  ،قوتها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدید های موجود در بخش
کشاورزی جهت بروز نوآوریهای کارآمد را دارا می باشد ،بنابراین پیشنهاد می شود با تسهیل شکل گیری واحد های جدید
کارآفرینی ،مشاوره خصوصی ،خدمات ترویجی خصوصی ،و  ...زمینه تولید اطالعات صحیح در بخش کشاورزی جهت
تصمیم سازیها و اقدامات عمل گرایانه صورت پذیرد.
ـ پیشنهاد می شود تا با تاکید و بهره گیری از استعدادهای خدادای بخش کشاورزی ،سرمایه گذاری های سودمند چند
سویه در نظام نوآوری کشاورزی فراهم گردد .بطور خاص بهره مندی از ذخایر ژنتیکی گامی موفق در تولید ثروت می
باشد .همچنین تمرکز بیشتر بر تولید گیاهان دارویی عالوه بر غنی سازی ذخایر ژنتیکی موجب تولید و افزایش ظرفیت
صادرات ،اشتغال زایی و حتی موجب افزایش بهره وری منابع آب خواهد شد.
ـ پیشنهاد می شود تا با اقدامات کارشناسی گسترده و جذب نیروهای تحصیل کرده و جلب همکاری نیروهای با تجربه،
بانک های اطالعاتی همه جانبه در بخش کشاورزی و تمامی حیطه های مرتبط ایجاد گردد ،بدین ترتیب عالوه بر اشتغالزایی
و ایجاد یک سازمان یادگیرنده فعال می توان با آگاهی از تمامی شرایط تولید به خلق محصوالت نوآورانه کشاورزی با
کمترین خطر اقدام نمود.
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