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چکیده

نانوفناورانه در بخش ينظام نوآوريرکرداستلزامات کایحاضر با هدف بررسقیتحق
کردیروویاکتشافختهیآماین تحقیق با استفاده از روش تحقیق انجام گرفت. رانیايکشاورز

مشتمل بر یفیبخش کي. جامعه آمارصورت پذیرفتیبه کمیفیکهاياتصال دادهيدوفاز
يریگبر اساس نمونهبودند که ينانو وزارت جهاد کشاورزيفناورتهیکمیاصلياعضا

مشتمل بر محققان فعال در بخش ،ینفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کم12هدفمند با 
یملقاتینفر) و مراکز و مؤسسات تحق85(يکشاورزانیبندانشيهانانو در شرکتيفناور

با از آنها نفر235،مجموعدربر اساس جدول کرجسی و مورگان، نفر) بودند که 290(
انتخاب شدند. جهت تحقق يعنوان نمونه آماراي متناسب بهگیري طبقهروش نمونهزتفاده ااس

ياز آزمون آلفا،یو در بخش کمينگريبعدسهکیاز تکنقیتحقیفیبخش کییایو پاییروا
جیاستفاده شد. بر اساس نتایکارشناسان و متخصصان موضوعیکرونباخ و نظرات تخصص

نهینهادي، کارکردهاSPSSو Atlas.ti5.2يافزارهااز نرمستفادهبا اقیتحقیفیو کیبخش کم
و قاتیتحقیدهو جهتتیهدا،یو مالیمنابع انسانلیو تسهنیتأم،يو قانونمندساز

نانوفناورانه در بخش ينظام نوآوريهاي اول تا سوم استلزامات کارکرددر اولویتينوآور
نانوفناورانه ينظام نوآورياستلزامات کارکرديالگوبرازش منظورقرار گرفتند. بهيکشاورز

.دیاستفاده گرديدییتأیعامللیاز تحلرانیايدر بخش کشاورز

توسعه، نظام، فناوري، کشاورزيکلیدي: هايواژه

مقدمه
وت استریتمدن بشکشاورزي، شناسه تاریخ و

ترین عنوان یکی از مهماز دیرباز تأمین غذا بهآن رسالت 
;Guisepi, 2012(نیاز حیاتی بشر تعریف شده است

Hojjati, 2013 و منبع اصلی درآمد براي توده عظیمی (
از مردم و فراهم آورنده نیازهاي غذاي معیشتی براي 

انبوهی از جمعیت در اکثر کشورها و صادرات تولیدات 
Cervantes-Godoy(استغذائی  & Dewbre, 2010;

Bowman & Zilberman, 2013; Cleaver, 2013 و از (
که هاي مهم و زیربنایی کشوریکی از بخشسوي دیگر، 

بدیلی را در تحقق اقتصاد تواند نقش ویژه و بیمی
ها و بخش کشاورزي با ویژگی،مقاومتی ایفا نماید
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;Dadashpoor, 2012(هاي خاص خود استتوانمندي
Esmaeili shad & Mortazavi, 2012; Mehnatfar &

Zarei, 2013(. براي عبور از اقتصاد عصر حاضر
بنیان بر اقتصاد و تولید دانشي عصر صنعتی،هاچالش

و با اتکا به منابع انسانی فرهیخته ،کید کرده که در آنأت
ترین عوامل عنوان اصلیهاي نوین بهاستفاده از فناوري

کردن تولید و خلق مزیت ایجاد ثروت به اقتصادي
وري قتصادي که بر پایه بهرهد. انمایتوجه میرقابتی 

باالي عوامل تولید، کارآمدي توزیع و کاربرد دانش در 
مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزي را به ارمغان 

آورد این امر مستلزم ارتباط مؤثر فرآیند تولید علم با می
Hosseini(فرآیند تولید و توزیع محصول است &

Shrifzadeh, 2014،( اما در این مسیر، مدیریتی موفق
باشد که تمامی عوامل تأثیرگذار بر فرایند تولید را می

مطلوب مهندسی صورتبهشناخته، تحلیل نموده و 
Hailkنماید ( & Shahin, 2011 مراکز تحقیقاتی و ) و

، آموزش و کاربست دانش در ، انتشار، انتقالتولید علم
بنیان باشد. کاالي دانشتولید محصول و خدمت 

، انتقال و ترویج از کارآمدي مدیریت تحقیقات،بنابراین
کشاورزي با رویکرد اقتصاد مهندسیالزامات مهم 

هاي ). توسعه فناوريHojjati, 2013(بنیان است دانش
آالت، سموم، مکانیکی شیمیایی (شامل ماشین

هاي ها و انواع مواد مغذي و کودها)، فناوريکشآفت
- هاي نانو، گسترش کاربست انرژي هستهناوريزیستی، ف

هاي پاك در بخش اي) و انرژياي (کشاورزي هسته
افزایانه این گروه از کشاورزي و البته همگرایی هم

هاي بیومکانیکی، بیوشیمیایی، ها در قالب فناوريفناوري
تواند منشأ بیونانوتکنولوژي، نانوبیوتکنولوژي و غیره می

وري تولید و بازده زیستی ود بهرهتحوالت جدي در بهب
هاي پژوهش، فناوري و نوآوري باشند. ساماندهی جریان

در جهت توسعه کشاورزي در قالب نظام نوآوري فناورانه 
بنیان است (کشاورزي، الزمه توسعه کشاورزي دانش

Edquist & Hommen, 2008; Hosseini &

Shrifzadeh, 2014هاي دههها در ). در این راستا، دولت
سازي در میالدي شروع به ظرفیت1960و 1950

راستاي کارآمدي توسعه فناورانه کشاورزي کردند و 
مؤسسات و واحدهاي تحقیقاتی و ترویجی مختلفی را در 

ها، با افزایش سالنیازاپسبخش دولتی ایجاد نمودند. 
تعداد مؤسسات و مراکز تحقیقاتی در کشورهاي مختلف، 

ایجاد هماهنگی باهدفیقات کشاورزي سازمان ملی تحق
و انسجام بین مؤسسات موجود، ایجاد شد. این اقدامات 

ه دیدگاه نظام ملی تحقیقات یبا ارا1980در دهه 
شدنمطرحوارد مرحله جدیدي شد که با کشاورزي

و 1990در دهه الگوي نظام دانش و اطالعات کشاورزي
ري کشاورزياخیراً نیز با طرح رویکرد نظام ملی نوآو

نوآوري نظام ). Spielman, 2006توسعه یافته است (
که سیستمی تمندترینعنوان قدرفناورانه کشاورزي به 

با کشاورزي را تحت پوشش دارد هاينهادها و سازمان
گانه خود شامل تولید دانش، انتشار کارکردهاي هفت

دهی تحقیقات و نوآوري، تأمین و دانش، هدایت و جهت
گیري هاي کارآفرینی، شکلابع انسانی، فعالیتتسهیل من

Carlssonبخشی (بازار و مشروعیت & Stankievicz,

1991; Jacobsson and Johnson, 2000; Carlsson &

Jacobsson, 2004تواند نقش بسیار مهمی در )، می
داشته باشد نانوفناورانه کشاورزيهاينوآوريتوسعه 

)Edquist & Hommen, 2008هاي تحلیل و کی از راه). ی
تواند بررسی کارکردها یا شناخت هر نظام نوآوري می

هاي آن باشد که درواقع مبتنی بر شناخت فعالیت
برداري فرایندهاي اصلی نوآوري یعنی خلق، انتشار و بهره

جايبهاین رویکرد، ).Edquist, 2005از دانش است (
یا هاتمرکز بر ساختار، توجه خود را به فعالیت

جهیدرنتکارکردهاي نظام نوآوري معطوف کرده است. 
در آنچهاین رویکرد بر پویایی عملکرد نظام نوآوري و 

شودیمکند متمرکز حقیقت در این نظام تحقق پیدا می
و نه اینکه صرفاً به عناصر ساختاري نظام توجه کند. 

کند تا بتوان رو، این رویکرد شرایطی را فراهم میازاین
ر را از محتوا جدا کرده و امکان تدوین و تحلیل ساختا

اهداف سیاسی و مسائل سیاستی در ابعاد کارکردي را 
Qrstavik(کند فراهم & Svein, 1997; Johnson &

Jacobsson, 2001; Liu & White, 2001; Carlsson &
Jacobsson, 2004; Bergek et al., 2005; Carlsson,
2006; Hekkert et al., 2007; Bergek et al., 2008;
Edquist & Hommen, 2008; Negro et al., 2008;
Alphen & Hekkert, 2009; Hekkert et al., 2009;
Suurs & Hekkert, 2009; Mohammadi et al., 2013;
Budde et al., 2015; Rijnsoever et al., 2015;

Wieczorek et al., 2015دبیات با توجه به ا،). بنابراین
دالیل فوق و با توجه به اینکه رویکرد موضوع و مجموع

کارکردي هنوز توسعه چندانی در ادبیات نظام نوآوري 
نیافته است و در اوایل مراحل رشد خود قرار دارد، در 
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این تحقیق از رویکرد کارکردي براي تحلیل نظام نوآوري 
نانوفناورانه استفاده شده است.

Hall et al.)2003(هاي نوآوري براي دیدگاه نظاماز
تبیین سازوکارهاي بهبود مدیریت تحقیقات کشاورزي 

اند. آنها در بررسی سیر المللی استفاده کردهدر سطح بین
المللی عناصري نهادي تحقیقات کشاورزي در سطح بین

هاي تحقیقاتی، نقش نظیر چگونگی تبیین اولویت
گی ارزشیابی کنشگران مختلف، روابط مابین آنها، چگون

- هاي ذيعملکردها، پاسخگویی در قبال جامعه و گروه
نفع، نحوه تولید، انتقال و استفاده از دانش، و نیز 

اند. بر این ساختارهاي سازمانی را مورد مطالعه قرار داده
اساس، زمینه فرهنگی، پویایی و تحول روابط، یادگیري 

ي از نهادي، قابلیت نظام و تکثر کنشگران نظام نوآور
هاي نوآوري و فناوري هایی تأثیرگذار بر جریانانگاره

Hekkert(اند. هکرت و نگرو قلمداد شده & Negro,

هاي تأثیرگذار بر توسعه بندي مؤلفه) به دسته2009
هاي هاي نوآوري فنّاورانه در انرژيفنّاوري در نظام

بندي و با تجدیدپذیر پرداختند که بر طبق این دسته
هاي نوآوري فنّاورانه، آنها را از دیدگاه نظاماستفاده 

سازي، تغییر اهمیت و شامل عوامل مربوط به تجاري
هاي ناپایدار، مشروعیت آگاهی به موضوع، سیاست

ها و بخشی، یادگیري در زمان انجام کار، قابلیت
هاي گیريها و تصمیمهاي اساسی، قضاوتشایستگی

.Alphen et alکهنادرست دانستند. در تحقیق دیگري 

بر روي نظام نوآوري فناورانه جذب و نگهداري )2009(
CO2اند، این نظام نوآوري نوظهور در چهار انجام داده

مورد 2008تا 1992هاي دوره تاریخی در فاصله سال
تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج مطالعات آنها، در 

وآوري، نقش گیري این نظام نهاي اول تا سوم شکلدوره
و اهمیت کارکرد هدایت تحقیقات بسیار مهم بوده، ولی 

ها گیري البیسازي و شکلتدریج کارکرد نهادینهبه
در دوره آخر، همه ،نهایتاهمیت یافته است. در

کارکردها داراي اهمیت شده و بر یکدیگر تأثیرات متقابل 
ی اند. بر اساس مطالعه آنها، کارکرد کارآفرینی نقشداشته

گیري نظام نوآوري دارد. اي در شکلکلیدي و هسته
Bagheri Moghaddam et al.)2012 در پژوهشی به (

تبیین مدل فناورانه انرژي تجدیدپذیر در ایران 
: پیل سوختی و باد پرداختند. در این تحقیق موردمطالعه

گذاري نوآوري و هاي تکاملی سیاستگیري از مدلبا بهره
نوآوري فناورانه، عوامل درون و برون ویژه مدل نظامبه

هاي تجدیدپذیر کشور سیستمی اثرگذار در حوزه انرژي
و پویایی ارتباط این عوامل مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفت و مدلی بومی و متناسب با شرایط کشور پیشنهاد 

عوامل مؤثر بر )Meigounpoory et al.)2013گردید. 
هاي تجدیدپذیر حوزه انرژيسیستم نوآوري فنّاورانه در 

را در هشت گروه اصلی عوامل نهادي و سازمانی، دولتی 
وکار، اقتصادي، فرهنگی، ساختار بازار، و قانونی، کسب

بندي کردند که بعد فرعی دسته36فناوري و دانشی و 
هاي نوآوري فنّاورانه در صنعت گیري نظامبر شکل

Mohammadi. هاي تجدیدپذیر ایران تأثیرگذارندانرژي

et al.)2013( در تحقیقی با عنوان تحلیل مدل
گیري کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه نوظهور در شکل

ایران؛ مطالعه موردي بخش نانوفناوري، نشان دادند که 
گیري کارکردهاي عنوان محرك اصلی در شکلدولت به
سازي و قانونمندسازي، هدایت تحقیقات و نهادینه

أمین و تخصیص منابع، نقش کلیدي ایفا نوآوري و ت
در تحقیقی با عنوان )Shrifzadeh)2011کرده است. 
-هاي کالن براي توسعه کارکرديگیريتبیین جهت

نهادي نظام تحقیقات کشاورزي کشور، به این نتیجه 
شده، گسترش هاي شناساییگیريرسید که از بین جهت

اي و نطقهروابط علمی، فناوري و پژوهشی در سطوح م
هاي حاصله، همسویی گیري از پیشرفتجهانی براي بهره

هاي ملی نظیر امنیت و سالمت با راهبردها و سیاست
غذایی، بهبود کیفیت محصوالت و خودکفایی در بخش 
کشاورزي، تقویت پیوند با شبکه ترویج کشاورزي جهت 
رسانش و انتقال بهتر دستاوردهاي تحقیقاتی، بهبود روند 

ها و دستاوردهاي تحقیقاتی و و کاربست فناوريرسانش 
ها و مراکز آموزش عالی گیري از ظرفیت دانشگاهبهره

کشاورزي در امر تحقیق و توسعه کشاورزي نسبت به 
ها از امکان بیشتري براي کاربست و گیريسایر جهت

.Mobini Dehkordi et alپیاده شدن برخوردارند. 

عیین وضع موجود در تحقیقی با عنوان ت)2011(
کارکردهاي نظام ملی نوآوري جمهوري اسالمی ایران، 

مجموع نظام نوآوري ایران داراي نشان دادند که در
گذاري و بیشترین ضعف و نارسایی در حوزه سیاست

گیري بازار خدمات و عدم شکل،هدایت و همچنین
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کاالهاي مبتنی بر نوآوري است. وضعیت خلق و توسعه 
ها نسبت به کارکردهاي دیگر از اهدانش در دانشگ
تري برخوردار است. پس از مرور ادبیات وضعیت مناسب

کارکردها و تحلیل کارکردهاي پیشنهادشده توسط 
Johnson(محققان مختلف  & Jacobsson, 2001;

Carlsson and  Jacobsson, 2004; Bergek et al.,
2005; Carlsson, 2006; Hekkert et al., 2007;
Bergek et al., 2008; Edquist 7 Hommen, 2008;
Negro et al., 2008; Hekkert et al., 2009;

Mohammadi et al., 2013اي از کارکردها )، مجموعه
(متغیرها) براي مدل مفهومی تحقیق، به ترتیب زیر 

. 2. خلق و توسعه دانش؛  1): 1استخراج شد (شکل 
هاي . فعالیت3ري؛ تأثیرگذاري بر مسیر تحقیقات و نوآو

مند شدن و . قانون5گیري بازار؛ . شکل4کارآفرینانه؛ 
. انتشار 7. تأمین و تخصیص منابع؛ 6سازي؛ نهادینه

هاي بیرونی مثبت. صرفهگیريشکلدانش و 
شدن سال از مطرح15به کیرغم گذشت نزدبه
در کشور، کسب رتبه دهم علمی فناوري نانو نانويفناور

نظام و یکلهاياستیس، تأکید 1394ر سال در جهان د
بر توسعه ساله چهارم، پنجم و ششمپنجيهاامهبرن

نانو يفناوراستیمطالعات ستهیکملیتشکفناوري نانو،
یاسالميجمهوراستیريفناورهاييدر دفتر همکار

، تشکیل کمیته فناوري نانو در وزارت جهاد رانیا
Iranian Initiative(کشاورزي Nanotechnology,

فناوري نانو يربردهاکادیشاودیکه باچنانآن؛)2015
و سازيتجاريو افتهیبسط نيدر بخش کشاورز

نفعانياز ذايعمدهشبخيبرداري از آن برابهره
. دلیل نشده استسریهنوز ميمختلف عرصه کشاورز

روشن نبودن استلزامات کارکردي ، ماندگیعقبمهم این 
عدم انجام اصالحات وآوري نانوفناورانه کشاورزي و نظام ن

ساختاري و کارکردي در بدنه نظام نوآوري کشاورزي در 
، این جهتبدین. باشدمیجهت توسعه فناوري نانو 

تحقیق بر آن است که استلزامات کارکردي نظام نوآوري 
نانوفناورانه در بخش کشاورزي ایران را بررسی نماید.

هامواد و روش
پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته (ترکیب 

شناسی کمی) و تفسیري، گرایی (روشهاي اثباتپارادایم
شناسی کیفی)) انتقادي و ساختارگرایی (روش

)Creswell, 2003بهره گرفته است. ) و ماهیت اکتشافی
در بخش کیفی تحقیق، از مصاحبه نیمه ساختاریافته 

ج استلزامات کارکردي نظام نوآوري منظور استخرابه
نانوفناورانه در بخش کشاورزي استفاده گردید. اعضاي 

نظاميکارکرداستلزامات
يکشاورزرانهنانوفناوينوآور

خلق دانش

انتشار
دانش

دهی تحقیقاتجهت
تحقیق

منابعنیتأم
يسازنهینهاد

کارآفرینی ري بازاریگشکل

مدل مفهومی پژوهش - 1شکل 
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عنوان فناوري نانو وزارت جهاد کشاورزي بهاصلی کمیته
جامعه آماري بخش کیفی تحقیق انتخاب شدند که بر 

ترکیبی، پس از هدفمندي ریگنمونهاساس تکنیک 
یده شد. براي نفر به اشباع تئوریک رس12مصاحبه با 

قضاوت در مورد روایی و پایایی بخش کیفی پژوهش، از 
براي .استفاده شد)Eric, 2006(١بعدي نگريتکنیک سه

، با استفاده از روش تحلیل هامصاحبهتحلیل وتجزیه
محتوا، طی سه گام از روش کدگذاري اولیه، کدگذاري 

ها در بندي دادهباز و کدگذاري محوري براي طبقه
افزار هاي مشابه استفاده شد که در این راستا از نرموهگر

ATLAS.ti 5.2.بهره گرفته شد
ها در بخش کمی تحقیق، ابزار گردآوري داده

هاي پرسشنامه بود که از دو بخش مشخصه
هاي مرتبط با اي پاسخگویان و پرسشفردي و حرفه
هاي مربوط به استلزامات کارکردي نظام ارزیابی شاخص

متغیر) تشکیل 91وري نانوفناورانه کشاورزي (شامل نوآ
ها، از طیف گیري هر یک از مؤلفهشده بود. براي اندازه

سطحی استفاده گردید. روایی محتوایی 5لیکرت 
پرسشنامه با نظر جمعی از متخصصان و کارشناسان و

هاي مناسب و ): کاربرد استراتژيTriangulationتثلیت (نگري یابعديسه.١
ها از طریق همگراساختن هاي متعدد براي شناخت پدیده با هدف تأیید یافتهروش
بعدي نگري استفاده شده در این هاي سهاندازهاي مختلف است. از تکنیکچشم

طرح شفاف و صریح گیري هدفمند ترکیبی نمونه آماري، توان به نمونهتحقیق، می
گویان، بازنگري اولیه و تکرار ها، انجام مصاحبه در شرایط مناسب براي پاسخپرسش

(از طریق شکستن شدهمطرحهاي ی به پرسشبخشتنوعمصاحبه در موارد معین، 
هاي پیشبرد مصاحبه و ی به روشبخشتنوعوري) و نحوه طرح آنها، هاي محپرسش

شوندگان درباره بخشی به مصاحبهیی)، اطمینانگراچندجانبههاي برگزیده (نمونه
ی آنها در دهمشارکتشده و ي در قبال اطالعات ارائهدارتیامنمحرمانه ماندن و 

هاي متقابل اشاره ن برداشتمنظور نزدیک ساختبهشدهارائههاي بندي دیدگاهجمع
کرد.

آن از طریق تحلیل عاملی تأییدي حاصل ٢اياعتبار سازه
هاي پایایی و همسانی درونی گویهگردید. براي تعیین 

پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 
بود 95/0تا 79/0ي اصلی پرسشنامه بین هابخشبراي 

بنیان کشاورزي هاي دانش). محققان شرکت3(جدول 
نفر) و محققان مراکز و 85فعال در عرصه فناوري نانو (

فناوري نانو مؤسسات تحقیقات ملی فعال در عرصه 
عنوان جامعه آماري بخش کمی پژوهش نفر) به290(

Krejcie(بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان

& Morgan, 1970(گیري ، با استفاده از روش نمونه
نفر از آنها به عنوان نمونه آماري 235اي متناسب، طبقه

ها با استفاده وتحلیل دادهانتخاب گردیدند.  براي تجزیه
به تحلیل ،LISREL8.8و SPSSwin21افزارهاي از نرم

عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدي و مدل معادالت 
ي اقدام گردید.ریگاندازه

نتایج و بحث
اي پاسخگویانهاي فردي و حرفهبررسی ویژگی

نتایج توزیع فراوانی پاسخگویان (نمونه آماري بخش 
، بر اساس نفر))235نفر) و کمی تحقیق (12کیفی (

سابقهاي (جنسیت، سن، میزانمشخصات فردي و حرفه
کاري، میزان سابقه کاري مرتبط با فناوري نانو، میزان 
تحصیالت، رشته تحصیلی و نوع مسئولیت کاري)، در 

نشان داده شده است.)1(جدول 

انجام -1ي مراحل زیر را پیشنهاد داده است: اسازهبراي ارزیابی اعتبار بورنستات.٢
- تصمیم-2هاي اساسی، منظور مشخص کردن عاملدادن تحلیل عاملی اکتشافی به

- 3،شدهمشاهدهبراي تبیین متغیرهاي ازیموردنهاي گیري در مورد تعداد عامل
شدهاستخراجها و کنار گذاشتن متغیرهایی که روابط ضعیفی با عوامل عاملچرخش 

هاي تحلیل عاملی تأییدي گویه-4کنند، و دارند یا بیش از یک عامل را معرفی می
هاي منظور تأیید ساختار نظري ابزار تحقیق و نیکویی برازش آن با دادهباقیمانده به

).Bohrnstedt, 1984(شدهمشاهده
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)1n،235=2n=12(ايهاي فردي و حرفهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی-1جدول 
جامعه آماري بخش کمی تحقیقجامعه آماري بخش کیفی تحقیقاي حرفهوفرديمشخصات

درصدفراوانیدرصدفراوانی

جنسیت
103/831787/75مرد
27/16573/24زن

سن

13/8121/5تر از آنسال و کم35
27/168737سال40تا36
56/41624/26سال45تا 41
27/16326/13سال50تا 46

27/16429/17سال50بیشتر از 

میزان سابقه کاري
27/16689/28تر از آنسال و کم5

44/331215/51سال10تا 5بین 
69/49466/19سال10بیشتر از 

میزان سابقه کاري 
مرتبط با فناوري 

نانو

325363/15تر از آنسال و کم5
86/661373/58سال10تا 6

13/8624/26سال10بیشتر از 

میزان تحصیالت
00256/10کارشناسی

13/86126کارشناسی ارشد
117/911494/63دکتري

نام رشته تحصیلی

13/8694/29علوم دامی
69/4910143علوم زراعی
27/16121/5علوم باغی

27/16358/14غذاییصنایع
13/8187/7هارشتهسایر 

نوع مسئولیت کاري
325689/28اجرایی-اداري

56/4113457تحقیقاتی- آموزشی
44/33331/14هر دو

استخراجوموردمطالعهموضوعیاتیادبمرورازپس
کارکردياستلزاماتبهمربوطهايشاخصوهامؤلفه

یفیکبخشدر،يکشاورزنانوفناورانهرينوآوتوسعه
با ها)تعداد دیگري از کدها (شاخصصیتلخبهقیتحق

. الزم به شدپرداختهALTAS.ti5.2افزار استفاده از نرم
ها، در ذکر است تعدادي از کدهاي مستخرج از مصاحبه

بود که جهت جلوگیري از آمدهدستبهمرور ادبیاتی نیز 
.)2است (جدول تکرار، ذکر نگردیده 
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Atlasti5.2افزار )) با استفاده از نرمابندهیبروز(کدهاي باز(قیتحقیفیکبخشازحاصليهادادهيسازمفهوم-2جدول 

هاي) اولیهاسناد (مصاحبه
درصدفراوانی1234567891011121314شده اولیهکدهاي استخراج

دانشبانانوفناورانههاينوآوريدانشقیتلفوسازگار کردن 
يکشاورزیبوم

11101110010101964

ويفناوريهاهابک،یاستراتژيهاهیاتحادلیتشک
دانشاشتراكيراستادرمشتركهاي گذاريسرمایه

111010110111011071

نهادهايبینمشتركاینترنتیهايپایگاهوهاسایتایجاد
کشاورزينانوفناورانهنوآورينظامدرودموج

00101000100011536

نهادها،نیبیقاتیتحقيهانامهتوافقوهامانیپانعقاد
کشورداخلگذارانهیسرماومؤسسات

10000000000011321

درنانوفناورانههاينوآوريانجام تحقیقاتدربارهنیازسنجی
يرزکشاو

011111101111111286

بارابطهدرموجوديدهایتهدوهافرصتییشناسا
ارزشرهیزنجطولدريکشاورزدرنانوفناورانههاينوآوري

100011111111111179

نوآورينظاماجزايکارکردهااثربخششیپاویابیارز
يکشاورزنانوفناورانه

011011011111111179

هاينوآوريپژوهی)(آیندهندهیآدربارهیانتظاراتگیريشکل
يکشاورزنانوفناورانه

10000100001000321

11010001011110857کشوريکشاورزدیتوليواحدهادردیتولیعلمتیریمد
ي صنایع از سودیجدخدماتومحصوالتارائهتولید و 

نانوفناورانه درهاينوآورينهیزمدرفرآوري کشاورزي 
يکشاورز

00101110010001643

يسازيتجاردرصورت پذیرفتهریخطرپذيهايگذارهیسرما
يکشاورزدرنانوفناورانههاينوآوري

10001111110101964

،یتیریمدموردنیازيهامکملوهاتخصصافزایش 
کاربردويسازيتجاريبراغیرهویمال،ینیکارآفر

يکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوري

00011110111110964

هاي و شهركهاپاركمانندمکمليهارساختیزتوسعه
درو غیره هاشگاهیآزمابنیان، هاي دانششرکت،فناوري

يکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوريقاتیتحقنهیزم

111011111111111393

يها-نوآوريتوسعهيبراازیموردنهیاولموادتأمین
هامیتحررفعباکشورخارجازيکشاورزبخشدرنانوفناورانه

10101000000000321

هايفناوريشرفتیپازیموردنیعموميهارساختیزتوسعه
شبکهآالت،نیماشکپارچه،یيهانیزممانندياورزکش

غیرهوشرفتهیپياریآبزاتیتجه،يقونترنتیا

00100011010010536

هاينوآوريپذیري ساختن هایی با هدف توجیهانجام فعالیت
نانو فناورانه در کشاورزي (برگزاري نمایشگاه فناوري و انجام 

هاي نمایشی)پروژه

011011010111111071

971031210987129101011127جمع کل

مشتركيهامقولهقیتحقنیادرنکهیابهتوجهبا
مرور بریمبتنهايشاخصوهامؤلفه،ابعادقالبدر

جهیدرنتبود،شدهلیتشک) ساختهپیشيکدها(ادبیاتی
يکدها(قیتحقیفیکبخشازجادشدهیادیجديکدها

ییمعناتناسببهتوجهبا،مورد16به تعداد )ابندهیبروز
ينظریمبانازحاصلهايشاخصوهامؤلفهبامشترك

). 3(جدول شدنديبنددستهتلفیق و آنهادر
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همراه با میزان آلفاي کرونباخ آنها)ساختهپیشيکدها(قیتحقو مرور ادبیاتی )ابندهیبروز(قیتحقیفیکبخشازحاصليرهایمتغ-3دولج
مبانیبرمبتنیهايمؤلفهابعاد

نظري
آلفاي کرونباختحقیقکیفیبخشونظريمبانیبرمبتنیهايشاخص

توسعهوخلق
هاينوآوريدانش

درنانوفناورانه
مختلفهايحوزه

)A(کشاورزي

هاينوآوريدانشتولیدمیزان
)A1(کشاورزي ردنانوفناورانه

هاينوآوريدانشمختلفتحقیقاتزمینهدرمنتشرشدهپژوهشیوعلمیهايمقالهتولید
دانشحوزهدرموجوداختراعاتومقاالتتیفیکافزایش )، A1-1(کشاورزيدرنانوفناورانه

قاتیتحقازیشیآزمايهانمونهجادیا)،A1-2ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوري
هاينوآوريدانشيسازادهیپوشیآزماانجام)،A1-3ي(کشاورزدرنانوفناورانههايينوآور

)A1-4(ترگستردهطیمحجايبهخاصياهیناحدرنانوفناورانه

87/0

درافتهینوع دانش توسعه
نانوفناورانههاينوآوريحوزه

)A2کشاورزي (در

توسعه)،A2-1ي(کشاورزیبومدانشبانانوفناورانههاينوآوريدانشقیتلفوسازگار کردن 
)، A2-2ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوريمحصوالتيسازيتجاربامرتبطدانش

)A2-3ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوريانجام تحقیقاتدربارهنیازسنجی
دانشتوسعهوخلقنحوه

درنانوفناورانههاينوآوري
)A3(ي کشاورز

)،A3-1ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوريدربارهتوسعهوقیتحقبریمبتندانشخلق
درنانوفناورانههاينوآورينهیزمدروارداتودیتقل،يریادگیبریمبتندانشخلق

)A3-2ي(کشاورز

دانشانتشار
هاينوآوري

ونانوفناورانه
-صرفهگیريشکل
مثبتبیرونیهاي
يهاحوزهدر

مختلف
)B(کشاورزي

شبکهوکارتقسیمگیريشکل
( متخصصارزشزنجیرهو

دانشيگذاراشتراك
نانوفناورانههاينوآوري

)B1() کشاورزي

درکشاورزيدیجدمحصوالتنهیزمدرکارتقسیمگیريشکلوارزشرهیزنجشدنیتخصص
دریقاتیتحقاییصنعتيهاخوشهوهاشبکه)، ایجادB1-1(نانوفناورانههاينوآوريحوزه

فناورانهویقاتیتحقيهايهمکار)، انجام B1-2ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآورينهیزم
هاينوآورينهیزمدردانشاشتراكهدفباصنعتوپژوهشمراکزها،دانشگاهانیم

ويفناوريهاهاب،کیاستراتژيهاهیاتحادلیتشک)،B1-3ي(کشاورزدرنانوفناورانه
)B1-4(دانشاشتراكيراستادرمشتركهاي گذاريسرمایه

93/0

واطالعاتدانش،جریان
منابعوکاربازاردانشیسرریز
دانشتسهیم(گستردهانسانی
نانوفناورانههاينوآوري

)B2()کشاورزي

درنانوفناورانههاينوآوريیصنعت-یقاتیتحقهايزمینهدریالمللنیبتعامالتانجام 
نظامدرموجودينهادهانیبمشتركینترنتیاهايپایگاهوهاتیساجادیا)،B2-1ي(کشاورز
نهادها،نیبیقاتیتحقيهانامهتوافقوهامانیپانعقاد)،B2-2ي(کشاورزنانوفناورانهنوآوري

)B2-3(کشورداخلگذارانهیسرماومؤسسات

آموزشیرویجیتهايفعالیت
هاينوآوريتوسعهجهتدر

کشاورزي بخشدرنانوفناورانه
)B3(

هاي نانو فناورانه در اي و آموزشی عام براي معرفی نوآوريرسانه–هاي تبلیغاتی انجام فعالیت
هاي علم، فناوري و نوآوري جهت )، برگزاري جشنواره سالیانه برترینB3-1بخش کشاورزي(

)، B3-2هاي نانو فناورانه کشاورزي(خبگان علمی پیشرو در عرصه نوآوريمعرفی و تقدیر از ن
هاي نانو فناورانه در کشاورزي پذیري ساختن نوآوريهایی با هدف توجیهانجام فعالیت

ها، )، برگزاري کنفرانسB3-3هاي نمایشی)((برگزاري نمایشگاه فناوري و انجام پروژه
هاي نانو فناورانه در کشاورزي در داخل ینه نوآوريهاي تخصصی در زمها و کارگاههمایش
)B3-4کشور(

وهدایت
دهیجهت

وتحقیقات
حوزهدرنوآوري

هاينوآوري
درنانوفناورانه

کشاورزي بخش
)C(

رشدياندازهاچشموروندها
وعلمیجوامعرویکردوبالقوه

هاينوآوريبهتخصصی
کشاورزي درنانوفناورانه

)C1(

هاينوآوريحوزهيبرادبخشیامرشديهامحركوروندهااساسبرمثبتانداز چشمایجاد
بارابطهدرموجوديدهایتهدوهافرصتییشناسا)،C1-1ي(کشاورزدرنانوفناورانه

شیپاویابیارز)،C1-2(آنارزشرهیزنجطولدريکشاورزدرنانوفناورانههاينوآوري
)C1-3ي(کشاورزنانوفناورانهنوآورينظاماجزايکارکردهااثربخش

89/0
يهااستیسوهاتیاولو
هاينوآوريشدهنییتع

ي کشاورزدرنانوفناورانه
)C2(

درنانوفناورانههاينوآوريومحصوالتتوسعهنهیزمدردولتيسوازها تعیین اولویت
نانوفناورانههاينوآوريژوهی)پ(آیندهندهیآدربارهیانتظاراتگیريشکل)،C2-1ي(کشاورز
)C2-2ي(کشاورز

موجودوکارهايکسبوضعیت
)C3(مکمل و

توسعهيراستادریقاتیتحقیدولتمهیناییدولتعمدتاًوبزرگهايشرکتمؤثر نقشایفاي 
يکشاورزدیتوليواحدهادردیتولیعلمتیریمد)،C3-1(يکشاورزنانوفناورانهقاتیتحق

)C3-2(کشور

هايفعالیت
درکارآفرینی

هاينوآوريحوزه
درنانوفناورانه
)D(کشاورزي

سازمانی در کارآفرینی درون
هاي نانوفناورانه حوزه نوآوري
)D1در کشاورزي (

وکشتوبزرگمزارعمانندکشاورزيتولیديهايشرکتفعالیتهايحوزهکردنمتنوع
از دیجدخدماتومحصوالتارائه)، تولید و D1-1فناورانه(نانوهاينوآوريحوزهدرهاصنعت

)D1-2ي(کشاورزهاي نانوفناورانه درنوآورينهیزمدرسوي صنایع فرآوري کشاورزي 

88/0

درسازمانیکارآفرینی برون
نانوفناورانههاينوآوريحوزه

)D2(کشاورزي در

درنانوفناورانههاينوآوريزمینهردخصوصیکارآفرینونوپازایشیهايشرکتایجاد
محصوالتدرنانوفناورانههاينوآوريکارگیريبهتجارب)، متنوع کردنD2-1کشاورزي(

يسازيتجاردرصورت پذیرفتهریخطرپذيهايگذارهیسرما)،D2-2ي(کشاورزمختلف
)D2-3ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوري

بازارگیريشکل
بامرتبط

محصوالت
هاينوآوري

درنانوفناورانه
کشاورزي بخش

)E(

محصوالتبازاریگستردگ
هاينوآوريبریمبتن

ي کشاورزبخشدرنانوفناورانه
)E1(

محصوالتيبراموجودياهیحاشیخاليبازارهاوجودوسعت بخشیدن بازار بورس و
بازار مرحله بلوغ دوره عمر)، افزایش طولE1-1ي(کشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوري

بازارلیپتانس)، افزایش E1-2هاي نانو فناورانه در کشاورزي(محصوالت مبتنی بر نوآوري
)E1-3()بازارلیپتانسسازيشفاف(يکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوريمحصوالت

79/0

یینهاهايمکانیسموهامشوق
حوزهدربازارگیريشکل

درنانوفناورانههاينوآوري
)E2(ي کشاورز

فعاالنوروديبراياتعرفهویماليهاتیمعافارائهقیطرازخاصیرقابتتیمزافزایش
بخشدرنانوفناورانههاينوآورينهیزمدربنیاندانشوSMEیخصوصهايشرکتودیجد

گذارانسرمایهایوندکنندگایتولبرابردرموجودتیقطععدم)، کاهش E2-1ي(کشاورز
-E2اي(اي و یارانهي از طریق ایجاد تسهیالت بیمهکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوري

2(
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)3ي جدول (ادامه 
مبانیبرمبتنیهايمؤلفهابعاد

نظري
آلفاي کرونباختحقیقکیفیبخشونظريمبانیبرمبتنیهايشاخص

هايمشتریان نوآورينوع
رضایتوکشاورزينانوفناورانه

)E3(آنها خاطر

زيساتجارينهیزمدررمجموعهیزينهادهاایودولتمانندشرویپوخاصانیمشترافزایش
يهاسفارشوجود)،E3-1ي(کشاورزدرنانوفناورانههاينوآوريبامرتبطمحصوالتمصرفو

بخشدرنانوفناورانههاينوآوريبامرتبطمحصوالتنهیزمدریمقطعوخاصدیخر
)E3-2ي(کشاورز

تسهیلوتأمین
وانسانی(منابع
راستايدر) مالی

هاينوآوريتوسعه
در هفناوراننانو
مختلفهاي حوزه

)F(کشاورزي 

بودندسترسدروپرورش
توسعهموردنیازمنابع انسانی

درفناورانههاينوآوري
)F1(کشاورزي

-F1ي(کشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوريبامرتبطیدانشگاهالنیالتحصفارغافزایش
نهیزمدریواقعيازهاینباتناسبدریدانشگاهالنیالتحصفارغتیفیک)، افزایش 1

موردنیازيهامکملوهاتخصص)، افزایش F1-2ي(کشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوري
درنانوفناورانههاينوآوريکاربردويسازيتجاريبراو غیرهیمال،ینیکارآفر،یتیریمد

)F1-3ي(کشاورزبخش

81/0

وتحقیقاتمالیمنابعتأمین
نانوفناورانههاينوآوريرينوآو
)F2(کشاورزي بخشدر

هاي نانو فناورانه در بخش کشاورزي از سوي گذاري مالی در تحقیق و توسعه نوآوريسرمایه
توسعهوقیتحقدریمالگذاريسرمایه)،F2-1دولتی(دولت و مراکز دولتی یا نیمه

)،F2-2ی(وصخصبخشيسوازيکشاورزدر بخشنانوفناورانههاينوآوري
هاينوآورينهیزمدرنانیکارآفرموردنیازیمالمنابعوریخطرپذهايگذاريسرمایه

یقیتشویدولتبالعوضیمالمنابعوهاوام)، افزایشF2-3ي(کشاورزبخشدرنانوفناورانه
درنانوفناورانههاينوآورينهیزمدرانیدانشجوودیاساتمحققان،بلندمدتقاتیتحقيبرا

)F2-4ي(کشاورزخشب

درمکملهايسرمایهوجود
هاينوآوريتوسعهراستاي

کشاورزي بخشدرنانوفناورانه
)F3(

فن بنیان،هاي دانششرکت،هاي فناوريو شهركهاپاركمانندمکمليهارساختیزتوسعه
نانوفناورانههاينوآوريقاتیتحقنهیزمدررهیغوهاشبکهها،شگاهیآزمارشد،مراکزبازارها،

درمکملیبانیپشتمحصوالتویفندانشزات،یتجه)، توسعه F3-1ي(کشاورزبخشدر
يبراازیموردنهیاولموادتأمین)،F3-2(يکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوريعرصه
)،F3-3(هامیتحررفعباکشورخارجازيکشاورزبخشدرنانوفناورانههاينوآوريتوسعه

يهانیزمماننديکشاورزهايفناوريشرفتیپازیموردنیعموميهارساختیزسعهتو
)F3-4و غیره(شرفتهیپياریآبزاتیتجه،يقونترنتیاشبکهآالت،نیماشکپارچه،ی

سازينهادینه
) بخشیمقبولیت(

قانونمندسازيو
توسعهراستايدر

هاينوآوري
درنانوفناورانه

کشاورزي بخش
)G(

قانونمندونهادمندیطراح
هاينوآوريتوسعهنمودن

ي کشاورزبخشدرنانوفناورانه
)G1(

بخشدرنانوفناورانههاينوآوريحوزهبرايویژهقوانینونهادهاتدوینوطراحی
هاينوآوريحوزهخدماتومحصوالتبامرتبطاستانداردهاي)، تدوینG1-1کشاورزي(
وفکريمالکیتازحمایتقوانینگیري)، شکلG1-2رزي(کشاوبخشدرنانوفناورانه

)G1-3کشاورزي(بخشدرنانوفناورانههاينوآوريزمینهدراختراعاتمعنوي

95/0

وقدرتيهایالبگیريشکل
زمینهدرحمایتیهاي تشکل

هاينوآوريتحقیقات
کشاورزي بخشدرنانوفناورانه

)G2(

هاينوآوريتحقیقاتزمینهدراجتماعیوسیاسیحامیانواستیسیهايالبیافزایش
وگذاريسیاستبرايقدرتمندمتولینهادیک)، ایجادG2-1کشاورزي(بخشدرنانوفناورانه

)، افزایشG2-2ملی(سطحدرکشاورزيبخشدرنانوفناورانههاينوآوريارزیابیونظارت
وآیندهدربارهکشاورزيبخشدرنانوفناورانهايهنوآوريفعاالنمیانوفاقویکپارچگی

هاي حمایتی و هوادار در زمینه توسعه ها و انجمنگیري شبکه)، شکلG2-3آن(گیريجهت
)G2-4هاي نانو فناورانه در بخش کشاورزي(نوآوري

هاي تناسب انجام تحلیل عاملی اکتشافیشاخص-4جدول 
مقیاس KMOآزمون 

کفایت نمونه
759/0

بارتلتکرویتآزمون
24/802مجذور خی دو

298درجه آزادي
0000/0داريسطح معنی

منظور تعیین مقدار واریانس تبیین شده توسط هر به
ري نانوفناورانه در کدام از استلزامات کارکردي نظام نوآو

شدهبنديبخش کشاورزي در قالب عوامل دسته
هاي آنها)، ي و شاخصنظریمبانبریمبتنهايمؤلفه(

در دو مرحله از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. قبل 
ي از ریگنمونهاز انجام تحلیل عاملی براي بررسی کفایت 

و براي اطمینان از اینکه ماتریس KMOآزمون 
گیرد در جامعه همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار می

برابر صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد 
).4(جدول 

گیري مقدار ویژه و منظور اندازهبه،در مرحله اول
واریانس تبیین شده از سوي هر یک از متغیرهاي مربوط 

گانه نظام نوآوري نانوفناورانه از تحلیل 19هاي به مؤلفه
تأمین منابع هايشد. مؤلفهعاملی اکتشافی استفاده

نانوفناورانه در هاينوآوريمالی تحقیقات و نوآوري 
هاي قدرت و گیري البیشکل، )F2(بخش کشاورزي

هاينوآوريهاي حمایتی در زمینه تحقیقات تشکل
هاي وجود سرمایهو )G2(نانوفناورانه در بخش کشاورزي
نه در نانوفناوراهاينوآوريمکمل در راستاي توسعه 

و 75/6، 96/6به ترتیب با تبیین )F3(بخش کشاورزي
درصد از واریانس کل، بیشترین سهم را داشتند 62/6

). 5(جدول 
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آنهاتجمعیواریانسدرصدوواریانسدرصدویژه،مقدارباهمراهشده از تحلیل عاملی اکتشافی اولاستخراجعوامل-5جدول
درصد واریانس درصد واریانس ر ویژهمقدایبار عاملمتغیرهاهامؤلفه

تجمعی

نوآوريوتحقیقاتمالیمنابعتأمین
کشاورزي بخشدرنانوفناورانههاينوآوري

)F2(

F2-3987/0

751/396/696/6
F2-4982/0
F2-2957/0
F2-1825/0

هاي هاي قدرت و تشکلگیري البیشکل
هاينوآوريیقات حمایتی در زمینه تحق

)G2(نانوفناورانه در بخش کشاورزي

G2-2972/0

645/375/671/13 G2-4965/0
G2-1865/0
G2-3843/0

هاي مکمل در راستاي توسعه وجود سرمایه
نانوفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآوري

)F3(

F3-1965/0

532/362/633/20 F3-3942/0
F3-4885/0
F3-2740/0

هاي ترویجی آموزشی در جهت توسعه فعالیت
نانوفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآوري

)B3(

B3-4913/0

425/389/522/26 B3-3743/0
B3-1684/0
B3-2632/0

و شبکه و زنجیره ارزش کارمیگیري تقسشکل
هاينوآوريگذاري دانش اشتراكمتخصص ( 

)B1نانوفناورانه کشاورزي) (

B1-1971/0

419/373/595/31
B1-4853/0
B1-3845/0
B1-2750/0

هاينوآوريدر  حوزه افتهینوع دانش توسعه
)A2(نانوفناورانه در کشاورزي

A2-3997/0
957/264/559/37 A2-1986/0

A2-2974/0
طراحی نهادمند و قانونمند نمودن توسعه 

نانوفناورانه در بخش کشاورزيهاينوآوري
)G1(

G1-3980/0
912/259/518/43 G1-2969/0

G1-1963/0
پرورش و در دسترس بودن منابع انسانی 

فناورانه در هاينوآوريموردنیاز توسعه 
)F1(کشاورزي

F1-3991/0
875/248/566/48 F1-2979/0

F1-1905/0

نانوفناورانه در هاينوآوريمیزان تولید دانش 
)A1(ي کشاورز

A1-3883/0

781/242/508/54
A1-4752/0
A1-2632/0
A1-1514/0

هاينوآوريگستردگی بازار محصوالت مبتنی بر 
)E1(بخش کشاورزينانوفناورانه در 

E1-1868/0
485/239/547/59 E1-3854/0

E1-2763/0
رشد بالقوه و رویکرد ياندازهاروندها و چشم

هاينوآوريجوامع علمی و تخصصی به 
)C1نانوفناورانه در کشاورزي(

C1-3832/0
312/29/437/64 C1-1779/0

C1-2701/0
نش، اطالعات و سرریز دانشی بازار کار جریان دا

و منابع انسانی گسترده(تسهیم دانش 
)B2(نانوفناورانه  کشاورزي)هاينوآوري

B2-2903/0
119/283/42/69

B2-3711/0
B2-1505/0
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)5ي جدول (ادامه 
درصد واریانس درصد واریانس ر ویژهمقدایبار عاملمتغیرهاهامؤلفه

تجمعی
C3(C3-2991/0961/175/403/74(وکارهاي موجود و مکملوضعیت کسب

C3-197/0

هاينوآوريدر حوزه سازمانیفرینی برونکارآ
)D2(نانوفناورانه در کشاورزي

D2-3766/0
941/154/457/78 D2-1674/0

D2-2501/0
هاينوآوريدر حوزه سازمانیکارآفرینی درون

)D1(نانو فناورانه در کشاورزي
D1-1879/0541/149/306/82
D1-2662/0

نانوفناورانه کشاورزي هاينوآوريیان وع مشترن
)E3(و رضایت خاطر آنها

E3-1798/0489/132/338/85
E3-27/0

گیري بازار هاي نهایی شکلها و مکانیسممشوق
نانوفناورانه در کشاورزيهاينوآوريدر حوزه 

)E2(

E2-2739/0463/129/367/88
E2-1724/0

هاينوآوريشده هاي تعیینها و سیاستاولویت
)C2(نانوفناورانه در کشاورزي

C2-1765/0398/122/389/91
C2-2633/0

هاينوآورينحوه خلق و توسعه دانش 
)A3(نانوفناورانه در کشاورزي

A3-2741/0251/119/308/95
A3-151/0

هاي در مرحله دوم از تحلیل عاملی اکتشافی، مؤلفه
گانه نظام نوآوري انه مربوط به کارکردهاي هفتگ19

نانوفناورانه در بخش کشاورزي مورد تحلیل قرار گرفتند 
و) مقبولیت بخشی(سازي) که کارکرد نهادینه6(جدول 

نانوفناورانههاينوآوريتوسعهراستايدرقانونمندسازي
درصد از واریانس 89/19کشاورزي با تبیین بخشدر

ترین استلزام کارکردي نظام نوآوري مهمعنوان کل، به
نانوفناورانه در بخش کشاورزي شناخته شد. در کشور ما، 

، 80شدن فناوري نانو در اوایل دهه زمان با مطرحهم
گیري ستاد نانو و دبیرخانه آن، تدوین برنامه شکل

راهبردي توسعه فناوري نانو و تشکیل کمیته فناوري نانو 
هت مقبولیت بخشی و وزارت جهاد کشاورزي ج

ولی در حال حاضر .قانونمندسازي، صورت گرفته است
تدوین استانداردها و قوانین حمایتی جهت توسعه 

مربوط به تولید محصوالت نانویی در بخش هاينوآوري
سازي و بازاریابی آنها ضرورت دارد کشاورزي، تجاري

شده، تنها در دو برنامه تدوین52که از میان نحويبه
سازي و ، به موضوع تجاري23و 5رنامه بند شماره ب

تواند تردید، این امر نمیبازاریابی توجه شده که بی
اثربخشی الزم را داشته باشد. این یافته مطابق با نتایج 

Hekkertتحقیقات & Negro)2009،(Alphen et

al.)2009 ،(Meigounpoory et al.)2013 ،(

Mohammadi et al.)2013و (Mobini Dehkordi et

al.)2013هاي مهم توسعه باشد. یکی از ضرورت)  می
گیري بازار، تأمین فناوري از مرحله تولید دانش تا شکل

باشد منابع و سرمایه انسانی و مالی در مراحل مختلف می
که این موضوع در مورد فناوري نانو به دلیل نوظهور 

درنتیجه گیري بازار وبودن و عدم قطعیت در شکل
گذاري، اهمیت بیشتري دارد. این باالبودن سطح سرمایه

درصد از واریانس  کل، در 63/15کارکرد با تبیین 
جایگاه دوم از استلزامات کارکردي نظام نوآوري 
نانوفناورانه در بخش کشاورزي قرار گرفت که این بخش 

Qrstavikقاتیتحقاز نتایج تحقیق در راستاي نتایج 

and Svein)1997 ،(Johnson and Jacobsson)2001 ،(
Liu and White)2001 ،(Carlsson and  Jacobsson

)2004 ،(Edquist and Hommen)2008 ،(
Mohammadi et al.)2013 و (Bagheri Moghaddam

et al.)2015بدون تردید، یکی دیگر از باشد. ) می
ورانه ترین استلزامات کارکردي نظام نوآوري نانوفنامهم

دهی تحقیقات و کشاورزي، کارکرد هدایت و جهت
راهنما باشد. این کارکرد همچون یک چراغنوآوري می

تواند مسیر راه را براي ایفاي هرچه بهتر بقیه می
در نتایج این تحقیق کارکردها روشن سازد. این موضوع 

مورد تأکید قرار گرفته و این کارکرد در اولویت سوم از 
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رکردي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش استلزامات کا
رود نهادهاي بنابراین انتظار میکشاورزي قرار گرفت.

ار کالن مانند مجلس شوراي اسالمی، شوراي زگسیاست
عالی عتف، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با 

اندازهاي سیاستی، تدوین اسناد راهبردي وضع چشم
در بخش کشاورزي، سازي فناوري نانو توسعه تجاري

مسیر راه را براي تولیدکنندگان محصوالت نانوفناورانه 
-.Hekkert et alدر تحقیقات کشاورزي میسر سازد. 

)2007 ،(Bergek et al.)2008 ،(Hekkert and Negro -
)2009 ،(Mohammadi et al.)2013 و (

Meigounpoory et al.)2013عنوان ) نیز این کارکرد به
ترین کارکردهاي نظام نوآوري فناورانه مورد میکی از مه

دانشتوسعهوبررسی قرار گرفته است. کارکرد خلق
کشاورزي مختلفهايحوزهدرنانوفناورانههاينوآوري

در قلب فرایند نوآوري و درنتیجه در قلب یک نظام 
نیاز توسعه نوآوري جاي دارد و تحقق این کارکرد پیش

گردد که این نه کشاورزي تلقی مینظام نوآوري نانوفناورا
درصد واریانس استلزامات 85/12موضوع با تبیین 

کارکردي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش کشاورزي از 
سوي این کارکرد، مورد تأیید قرار گرفته است و نتایج 

Johnson and Jacobsson)2001 ،(Mobiniتحقیقات 

Dehkordi et al.)2013 و (Rijnsoever et al.)2015(
ها از دانشگاه،نیز در این راستا قرار گرفته است. بنابراین

رود در و مؤسسات تحقیقاتی کشاورزي انتظار می
هاي راستاي افزایش دانش فنی فناوري نانو، بازار، شبکه

کنندگان، مسیر را براي توسعه سازي و مصرفتجاري
سازند.کارکردهاي فناوري نانو در بخش کشاورزي هموار 

هاي مهم نظام نوآوري فناورانه، وجود یکی از ویژگی
ها و ها، کارگاهها، همایشهاي نرم (کنفرانسشبکه
هاي اطالعاتی مشترك بین بازیگران موجود در پایگاه

-هاي استراتژیک، هابهاي سخت (اتحادیهنظام) و شبکه
هاي مشترك) در ساختار گذاريهاي فناوري و سرمایه

حقق انتشار دانش است. در این زمینه کارکرد آن براي ت
گیريشکلونانوفناورانههاينوآوريدانشانتشار
کشاورزي مختلفهايحوزهدرمثبتبیرونیهايصرفه

درصد واریانس، در اولویت پنجم قرار 54/11با تبیین  
ضرورت دارد شبکه ترویج کشاورزي ،گرفت. بنابراین

سازي منسجمی انی و آگاهرسهاي اطالعکشور، برنامه

منظور بسترسازي فرهنگی و اطالعاتی در بین به
نفعان در مورد فناوري نانو و کشاورزان و سایر ذي

محصوالت مبتنی بر آن انجام دهد. افزون بر این،  
رسانی بر روي هاي اطالعبایستی بخش دیگري از برنامه

گذاران و پردازان، محققان، مخترعان، سرمایهایده
سازي و کارآفرینان فعال در حوزه فناوري نانو و شبکه

منظور برقراري هاي اطالعاتی قوي بهتشکیل شبکه
هرحال ارتباط و تعامل مناسب بین آنها تمرکز کند. به

)، Edquist)2005نتایج این بخش با نتایج تحقیقات 
Bagheri Moghaddam et al.)2012،(Mohammadi

et al.)2013 و (Roumboutsos et al.)2014 مطابقت (
دارد. ویژگی متمایزکننده نظام نوآوري فناورانه با دیگر 

هاي نوآوري، تأکید آن بر استفاده از رویکردهاي نظام
هاي کارآفرینانه وکار و فعالیتهاي جدید کسبفرصت

باشد. اي مهم از نوآوري فناورانه میعنوان جنبهبه
وزه فناوري نانو در بخش هاي کارآفرینی در حفعالیت

درصد واریانس، در اولویت 36/10کشاورزي با تبیین 
ششم از استلزامات کارکردي نظام نوآوري نانوفناورانه در 
بخش کشاورزي قرار گرفت که این یافته نیز در راستاي 

Wieczorek et) و Rijnsoever et al.)2015تحقیقات 

al.)2015ضرورت دارد با ورود ،باشد. بنابراین) می
و خصوصیکارآفرینونوپازایشیهايشرکت
بنیان کشاورزي، زمینه هاي کشت و صنعت دانششرکت

پذیر در این زمینه فراهم هاي ریسکگذاريبراي سرمایه
فناورانه در این زمینه فراهم شده و موجبات کارآفرینی

هاي هاي نوظهور توانایی رقابت با فناوريفناوري. گردد
موجود در عرصه بازار را ندارند بنابراین نیاز است تا با 

رقابت فناورانه، شرایطی قابلهاينوآوريهدف حمایت از 
در بازار براي فناوري نوظهور پدید آورد. استلزام 

محصوالت مختلف فناوري نانو گیري بازارکارکردي شکل
درصد واریانس کل 32/8با تبیین در بخش کشاورزي

Hekkertدر اولویت آخر قرار گرفت که نتایج تحقیقات 

et al.)2007 ،(Bergek et al.)2005; 2008 ،(
Mohammadi et al.)2013 و (Bagheri Moghaddam

et al.)2015باشد.) مطابق با این یافته می
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عوامل مستخرج از تحلیل عاملی اکتشافی دوم-6جدول
عوامل مستخرج از تحلیل عاملی اکتشافی دوممؤلفهکارکردردیف

درصد واریانس واریانسدرصدمقدار ویژهبار عاملی
تجمعی

1GG1989/0934/189/1989/19
G2978/0

2F
F3845/0

604/163/1552/35 F2765/0
F1553/0

3C
C1932/0

509/196/1448/50 C2832/0
C3526/0

4A
A2865/0

358/185/1233/63 A1714/0
A3518/0

5B
B3832/0

253/154/1187/74 B1618/0
B2525/0

6DD2875/0177/136/1023/85
D1642/0

7E
E1631/0

099/132/855/93 E3574/0
E2514/0

ي ابزار تحقیق و برازش اسازهبراي بررسی روایی 
تحلیل بهافزار لیزرل ي، با استفاده از نرمریگاندازهالگوي 

). نتایج تحلیل 7شد (جدول پرداختهعاملی تأییدي 
هاي است که مؤلفهدهنده اینعاملی تأییدي نشان

از استلزامات کارکردي نظام هرکدامبراي شدهاستخراج
کننده مناسبی براي این نوآوري مناسب بوده و تبیین

کارکردها هستند.

هاي مرتبط با کارکردهاي نظام نوآوري نانوفناورانه در بخش کشاورزي ایراننتایج تحلیل عاملی تأییدي بر روي مؤلفه-7جدول 
بار مؤلفهرکردکا

عاملی
ضریب ضریب

T) آزمون
)داريمعنی

تأییديعاملیتحلیلازحاصلمدلبرازشهايشاخص
χ2/dfNFINNFICFIRMRGFIAGFIRMSEA

G
G174/054/024/1057/2978/0906/0952/004/0914/0963/0069/0
G263/063/091/8

F
F378/033/045/691/2943/0974/0909/0038/0964/0933/0037/0
F269/042/068/7
F158/087/043/9

C
C187/086/065/804/2971/0914/0963/0036/0977/0947/008/0
C264/065/033/7
C361/041/029/8

A
A291/063/074/664/2933/0909/0971/0029/0955/0928/0027/0
A177/059/068/8
A386/064/032/9

B
B388/068/031/888/2944/0941/0976/0047/0943/0938/0055/0
B166/059/014/7
B259/046/025/9

D
D283/068/036/841/2908/0967/0962/0014/0919/0935/0067/0
D181/074/034/7

E

E179/044/064/839/2958/0919/0911/0044/0966/0926/007/0
E374/058/096/7
E268/061/064/6

>٪10٪90>٪90>>٪5٪90>٪90>٪90>>3قبولقابلبرازش
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ري و پیشنهادهاگینتیجه
بنیان در با توجه به اهمیت توسعه کشاورزي دانش

فناوري نانو در ازجملههاي نوظهور قالب توسعه فناوري
کشاورزي در چارچوب نظام نوآوري فناورانه و بر اساس 

بندي استلزامات کارکردي نظام نتایج حاصل از اولویت
)6جدولنوآوري فناورانه نانو در بخش کشاورزي ایران (

که در آن، )، 2(شکل اي این نتایجو تأیید روایی سازه
نهادینه و قانونمندسازي در حوزه توسعه فناوري نانو در 

عنوان اولویت اول قرار گرفت، نشان بخش کشاورزي به
براي توجیه کردن فناوري نوظهور این کارکرددهدیم

عنوان بخشی از نظام فنی جدید و مقاومت در برابر به
گرفته از سوي بازیگران موجود اهمیت انجاميهالهمقاب

هاي ها و انجمنگردد تشکیل شبکهپیشنهاد میودارد 
حمایتی و هوادار در زمینه توسعه فناوري نانو در بخش 

گیري و تصویب قوانین حمایت از کشاورزي، شکل
مالکیت فکري و معنوي اختراعات در زمینه فناوري نانو 

وین استانداردهاي مرتبط با در بخش کشاورزي، تد
محصوالت و خدمات فناوري نانو در بخش کشاورزي 

گذاران قرار گیرد. هرچه بیشتر در اولویت سیاست
ترین دسترسی به منابع موردنیاز، یکی از ضروري

هاي نوآورانه فناورانه است. در نیازهاي توسعه نظام
یز صورت عدم وجود منابع مالی و ابزارهاي موردنیاز و ن

هاي متمایز، یک فناوري و قابلیتهابازیگرانی با توانایی
. با مورد استقبال قرار نخواهد گرفتوقتچینوظهور به ه

توجه به اینکه کارکرد تأمین و تسهیل منابع انسانی و 
مالی در راستاي توسعه فناوري نانو در بخش کشاورزي 
در اولویت دوم از استلزامات کارکردي نظام نوآوري 

-ناورانه نانو در بخش کشاورزي قرار گرفت پیشنهاد میف
دانشگاهی مرتبط آموختگاندانشگردد عالوه بر کمیت 

با فناوري نانو در بخش کشاورزي، به کیفیت 
آموختگان دانشگاهی و میزان تناسب با نیازهاي دانش

هاي مدیریتی، کارآفرینی، مالی واقعی در زمینه مهارت
بخش کشاورزي پرداخته شود. توسعه فناوري نانو در 

ها و ها، مراکز رشد و آزمایشگاهتوسعه پارك،همچنین
هاي خطرپذیر و منابع مالی بالعوض گذارينیز سرمایه

دولتی تشویقی براي تحقیقات بلندمدت بیشتر تقویت 
درمالیبه علت وجود محدودیت در منابعگردد. 

ست هاي مختلف موجود باید ددسترس، از میان گزینه
به انتخاب زد و بر آن تمرکز نمود. بدون انجام این 

گران از روند توسعه ناشناخته زیمرحله، نیاز و انتظارات با
هاي مانده و منابع در دامنه وسیعی از گزینهباقی

بر . رودیکاربردي و فناورانه پراکنده شده و به هدر م
- اساس سهم سوم از استلزام کارکردي هدایت و جهت

یقات و نوآوري در راستاي توسعه فناوري نانو دهی تحق
- در حوزه کشاورزي در تبیین واریانس کل، پیشنهاد می

انداز مثبت موجود در دولت بر اساس روندها گردد چشم
هاي رشد امیدبخش براي حوزه فناوري نانو در و محرك

کشاورزي، میزان توجه جوامع علمی و تخصصی 
نو بیشتر تقویت کشاورزي کشور نسبت به فناوري نا

وکارهاي موجود و مکمل (دولتی و یا گردد و نیز کسب
بردار از محصوالت و خدمات فناوري نانو دولتی) بهرهنیمه

در کشاورزي بیشتر تقویت شود.

-شده به همراه سطح معنیبارهاي عاملی استاندارد-2شکل
داري مدل

هاينوآوريدانشتوسعهولقاستلزام کارکردي خ
کشاورزي در اولویت مختلفهايحوزهدرنانوفناورانه
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یند آفرچهارم از استلزامات کارکردي نظام قرار گرفت. 
یادگیري و کارکرد خلق دانش موجب افزایش عمق و 

. جهت خلق و توسعه گرددگستره دانش موجود می
شگاهی و نانوفناورانه، به نهادهاي دانهاينوآوريدانش 

تحقیقاتی نظام نوآوري نانوفناورانه کشاورزي پیشنهاد 
گردد با نیازسنجی درباره انجام تحقیقات، افزایش می

هاي کیفیت مقاالت و اختراعات، ثبت حق اختراع
سازي دانشمندان و توسعه دانش مرتبط با تجاري

نانوفناورانه، باعث توسعه دانش هاينوآوريمحصوالت 
ي نانو در کشاورزي گردند. استلزام مرتبط با فناور

ونانوفناورانههاينوآوريدانشکارکردي انتشار
هايحوزهدرمثبتبیرونیهايصرفهگیريشکل

کشاورزي در اولویت پنجم از تبیین میزان مختلف
گردد نهادها و واریانس کل قرار گرفت. پیشنهاد می

هاي ريهاي مرتبط با این کارکرد با انجام همکاسازمان

ها، مراکز پژوهش و تحقیقاتی و فناورانه میان دانشگاه
صنعت و کشاورزي، تخصصی نمودن زنجیره ارزش و 

کار در زمینه محصوالت نانوي کشاورزي  و تقسیم
دانشگاهی باعث تسهیم کردهلیتحصجابجایی نیروهاي 

نانوفناورانه گردند.هاينوآوريو اشتراك دانش 
و کارآفرینیهايالیتاستلزامات کارکردي فع

نانو هاينوآوريگیري بازار مرتبط با محصوالت شکل
هاي ششم و هفتم فناورانه در بخش کشاورزي در اولویت

از استلزامات کارکردي نظام نوآوري نانوفناورانه 
این کارکردها نیز ورزي قرار گرفتند. در جهت نیل بهکشا

هاي گذاريامکانات سرمایهگردد که پیشنهاد می
نانو فناورانه و هاينوآوريسازي خطرپذیر جهت تجاري

ي و تسهیالت بیمه و اتعرفههاي مالی و ه معافیتیارا
بنیان هاي خصوصی دانشاي براي ورود شرکتیارانه

داخلی و خارجی فراهم گردد.
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