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 چکیده 

 ریتجربه سا. است یخوب، نهادساز یمؤثر بر حکمران یها محور و مؤلفه عدالت یاز الزامات توسعه کشاورز یکی

و  یمالک خرده یدر ارتقاء کشاورز ییویژه در بخش غيردولتی، نقش بسزا کارآمد به یکشورها نشان داده است که نهادها
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 دگاهیاز فقدان د یناش تواند یامر م نیا. واقع شده است یکشور مورد غفلت و کم توجه یو مسووالن کشاورز زانیر امهبرن

 قيحقبر آن است با استفاده از روش ت یحاضر، سع یفيدر پژوهش ک رو، نیاز ا. باشد ینگر به اجزاء توسعه کشاورز کل

بر بخش  ديبا تأک ران،یا یمالک خرده یمؤثر بر توسعه کشاورز ینهادها یازبه شناسایی کارکردها و الگوس  انيبن داده هینظر

 یو مبتن ینظر یريگ بودند که با استفاده از نمونه یمورد مطالعه، متخصصان یها راستا نمونه نیدر ا. پرداخته شود یردولتيغ

 ج،ینتا ییایو پا ییروا. هره گرفته شدب افتهیساختار مهيها، از مصاحبه ن داده یگردآور نظوربه م. بر هدف انتخاب شدند

نشان داد، توسعه  ها افتهی ليتحل. قرار گرفت ديکنندگان مورد تأی ها و بازخورد از مشارکت داده ییتوسط روش تکثرگرا
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 قدمه و طرح مسئلهم

بخش عمده کشاورزان کشورهای در حال توسعه را تشکيل  ،مالک از آنجایی که کشاورزان خرده

ای نسبت به آنان داشته باشد و  مند، باید توجه ویژه دهند، لذا هرگونه راهبرد توسعه کشاورزی نظام می

مالک  ان، کشاورزان خردهای از فقير بخش عمده. خوبی مشخص کند ایشان را به توانمندسازینحوه 

راهبرد رشد کشاورزی باید به صورت فقيرگرا و فقرزدا تنظيم شود تا در نهایت بتواند بنابراین هستند، 

 کاربردناتوان از زیادی،  مالک در موارد معموالً کشاورزان خرده. ساز توسعه پایدار کشاورزی شود زمينه

قادر به بهبود وضعيت مالی خود  رو از ایند و ورترین شکل ممکن هستنهای خود به بهرهدارایی

ضروری به نظر  ها، ها در استفاده از دارایی آنتوان به منظور افزایش وجود نهادهایی  در نتيجه،. نيستند

های موجود در بازارهای زمين، خدمات مالی،  در ده سال گذشته، به منظور مقابله با کاستی .رسد می

های نهادی در جهان پدیدار  يعی در نوآوریای توليدکنندگان، تحوالت وسه و سازمان  بازارهای نهاده

، ولی اینگونه بازسازی نهادی در است های قابل توجهی به وقوع پيوسته هرچند پيشرفت. شده است

 (. 0222بانک جهانی، )ای، همچنان ناقص است  مالکان و نواحی حاشيه ویژه برای خرده کشاورزی، به

برداری کشور را تشکيل  بخش اعظم واحدهای بهره مالکی،خردهبرداری  هرههای ب نظامهرچند 

ولی عمالً برنامه جامع و مشخصی برای سازماندهی این واحدها و بهبود وضعيت معيشتی  ،دهند می

این در حالی است که تجربيات نشان . اجرا نشده است از طریق توسعه و تکامل ظرفيت نهادی هاآن

یکی از  .باشدها می وابسته به این نوع نظامهرگونه راهبرد پيشرفت و ار کشاورزی توسعه پاید دهدمی

توسعه برنامه جامع، جدی و منسجم برای کشاورزی کشور، عدم های  نظامحرکت بطئی و کند دالیل 

در راستای دستيابی به  ،معموالً اغلب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی .کشاورزی خرد و دهقانی است

به  خرد و دهقانیبرداری  ی در محصوالت اساسی طراحی و اجرا شده و به واحدهای بهرهخودکفای

ها به سمت توليد محصوالت اساسی  شود که باید با اعطای مشوق عنوان عناصر منفعل نگریسته می

ی کشاورزی کشور، تأمين معيشت خانوارهای خرد و یبه بيان دیگر، دغدغه اصلی دستگاه اجرا. بروند

نيست، بلکه تحقق اهداف از پيش تعيين شده در خصوص توليد ميزان خاصی از محصوالت  دهقانی

زیستی ضرورت  البته خودکفایی در محصوالت راهبردی با رعایت مالحظات محيط. کشاورزی است

دولتی ( های)هيچ نهادباشد، ولی بحث اصلی آن است که در حال حاضر،  غيرقابل انکار برای کشور می
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مالک و خانوارهای  برای مدیریت معيشت کشاورزان خرده نگری خاص و کلدستورکار  ،تیدولیا غير

های  ترین نظام کشور ایران یکی از پيچيده .را ندارد ویژه از طریق سازماندهی و ارتقاء توليد ، بهآنان

نگر را  هجانب برداری کشاورزی را داشته و طبيعتاً این پيچيدگی، ارائه راهکارهای مناسب و همه بهره

توان با رویکردهای  و نمی کند میبرای مدیریت نيروی کار کشاورزی و توسعه کشاورزی ایجاب 

ای که در عين بهبود رشد کشاورزی،  گونه گرایانه، انتظار تحقق توسعه کشاورزی را داشت، به تقليل

 .وضعيت معيشتی عموم کشاورزان نيز ارتقاء یافته و عدالت اقتصادی محقق شود

های نهادی در حوزه غيردولتی به منظور  سازی دولت، ظرفيت نشينی و کوچک جود عقببا و

مالکی به نحوی  محور و ارتقاء کشاورزی خرده سازماندهی عوامل و الزامات توسعه کشاورزی عدالت

خوبی در  ایجاد و یا تقویت نشده است که این نهادها تعامل مؤثر با روستاها و کشاورزان داشته و به

شواهد . کارگيری عامل دانش و اطالعات نقش ایفا کنند ر توسعه کشاورزی از طریق تسهيل بهمسي

های کشاورزی و تقطيع و تغيير کاربری اراضی کشاورزی  ميدانی نيز حاکی از تدوام ساختار سنتی نظام

ورزی آموختگان کشاورزی و منابع طبيعی در مشاغل کشا و نيز عدم اشتغال بخش قابل توجهی از دانش

محور، به عنوان یک مؤلفه  در حقيقت مسأله اساسی این است که نهادسازی غيردولتی مأموریت. است

اساسی توسعه کشاورزی در کشور مد نظر قرار نگرفته و برای آن یک نقشه راه مناسب و جامع تدوین 

ردیده و هر ای که نهادهای مختلف در قالب یک نظام، تشکيل و یا تقویت گ گونه نگردیده است، به

افزایی داشته باشند تا در  یک، بخشی از اجزاء توسعه کشاورزی را مدیریت نموده و با یکدیگر هم

 . بنيان محقق شود محور و دانش نهایت توسعه کشاورزی عدالت

بنيان با  نظریه دادهرو، هدف پژوهش کيفی حاضر آن است که با استفاده از روش تحقيق از این

در این . بپردازد مالکی ثر بر توسعه کشاورزی خردهؤدهای غيردولتی منها وینتدنگر، به دیدی کل

در گرو چه تغييراتی در  کشور، مالکی توسعه کشاورزی خردهال کلی پژوهش آن است که ؤراستا، س

های مرتبط در ادامه مطالب، به بررسی پيشينه نگاشته ؟ظرفيت نهادی غيردولتی و کارکردهای آن است

 .وهش پرداخته شده استبا مسأله پژ
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 پیشینه موضوع

نهادها به معنای عام خود شامل انواع . ای در جهان، نهادها هستندترین مباحث توسعهیکی از مهم

رسمی هستند که حقوق دادها، هنجارهای فرهنگی، قواعد رسمی و غيرها، بازارها، قرارمختلف؛ سازمان

مفهوم (. 0222، هاتزیوس)آورند ا منابع را فراهم میدسترسی به کاال و خدمات و مدیریت فضا و ی

  و شرلی  ، جانسون و رابينسون آغلو، آسم ، گریف بار توسط اندیشمندانی مانند نورثنهادها اولين

از دیدگاه (. 2932متوسلی و نيکونسبتی،)در تبيين رشد و توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفت 

باشد ریشه در نهادها، مشکالتی که جامعه امروزی با آن مواجه میطرفداران این نظریه، بسياری از 

ها آن رو نهادها و توسعهاز این(. 2931نژاد، دهقان)ها با مردم دارد گيری و نوع رابطه آنتاریخ شکل

است و همين امر منجر به ورود این  ریزان و محققان قرار داشتهها، برنامههمواره در کانون توجه دولت

های صورت گرفته بررسی .هوم به قلمروهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی شده استمف

هایی مانند فقر، رویایی با دليل چالشمالکی به دهد، بخش کشاورزی به ویژه کشاورزی خردهنشان می

ت توسعه و نوآوری نهادی اسهای کشاورزی نيازمند بيش از سایر بخش... تغييرات آب و هوایی و 

بر این « نهادی نوین»به طور کلی جوهرۀ مبحث (. 0222،  پولتون و همکاران و 0222، هازل و پولتون)

موضوع اشاره دارد که سطح بسيار پایين توسعه در فضای نهادی نواحی روستایی فقير، توأم با تراکم 

ای و محصوالت  ، نهادهای باال در بازارهای مالی های مبادله و هزینهها  اندک مبادالت، منجر به ریسک

ای و  ای معامالت اصلی به ویژه مبادالت مالی، نهاده های مبادله توانند هزینه نهادها می. شود می

 (.0221،  دوروارد و همکاران) کاهش دهندمالکی  را در کشاورزی خردهمحصوالت 

پورطاهری و ، (0222)   ، فيشر(0220)   چون نياگامبو و روریندامحققان همتحقيقات دیگر در 

سليمان و ، فال(0221)  ، کليویتز و هانسن(0223)  مارکلوا و همکاران ،(2933)همکاران 

                                                
1  Hatzius 
2  North 
3  Greif 
4  Acemoglu 
5  Johnson & Robinson 
6  Shirly 
7  Hazell & Poulton 
8  Poulton & et al 
9  Dorward & et al 
10  Nyagumbo & Rurinda 
11  - Ficher 
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ی دولتی و به اهميت نهادها نيز( 2931)زاده، حسينی، کالنتری و اسدی و شریف (2932)پور حجی

الی روستایی برای نمونه، ایجاد نهادهای م .اشاره شده استمالکی  در توسعه کشاورزی خرده غيردولتی

های  در کشورهای مختلف نظير گرامين بنگالدش، راکيات بانک اندونزی، بانک کشاورزی و تعاونی

کشورها را در کاهش فقر جوامع روستایی و دسترسی فقيرترین  ایناست کشاورزی تایلند توانسته 

. (2931زاده،  حسن)اقشار اجتماع به اعتبارات کوچک و نسبتاً ارزان و جلب مشارکت آنان یاری نماید 

، با 32در دهه  .توان در کشاورزی کشور روسيه مالحظه نمودای دیگر از این تجربه موفق را مینمونه

سطح طبقات  ءمعناداری بر رشد درآمدی کارآفرینان و ارتقا تاثيرات ،مبتنی بر بازار یگيری نهادهاشکل

دولتی به حمایت نيز نهادهای غيربرزیل در  (.0220،  وگرن)روسيه صورت گرفت  اجتماعی روستائيان

ند ها در دو دهه اخير شدسبب رشد و ترقی آنند و کار پرداختمالک ارگانيکن خردهاز کشاورزا

دولتی نشان داد نهادهای غير( 0222)  نتایج مطالعات اووینچنين  هم(. 0220،  بالنس و کلدآل)

 . را فراهم آورنداقتصادی د و زمينه پویایی و تنوع منجر به تلفيق دولت و نهاد بازار شون اندتوانسته

دهد پس از پيروزی انقالب  مروری بر اقدامات نهادی صورت گرفته در حوزه داخلی نشان می

، (ره)خمينی  مانند جهاد سازندگی، بنياد مسکن انقالب اسالمی، کميته امداد امامی نهادهای ،اسالمی

اقداماتی را اتخاذ  سابق ایی و دفتر امور مناطق محروماشتغال روست هالحسنه توسع صندوق قرض

صورت  32ولی عمده نهادسازی در حوزه غيردولتی بخش کشاورزی پس از انقالب، در دهه . نمودند

 از نظرفراگيرترین نهادها  ،توان اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی می. گرفت

پس از تصویب قانون سازمان نظام مهندسی . است تگان مرتبطآموخ د زیادی از دانشپوشش تعدا

در غيردولتی   شکلاین سازمان به  ،2932کشاورزی و منابع طبيعی جمهوری اسالمی ایران در تير 

، «تأسيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی»با تصویب قانون . تشکيل شد 2932 دمردا

یگر در حوزه غيردولتی، یعنی تدوین نظام صنفی کارهای کشاورزی زمينه الزم برای نهادسازی عمده د

، از جمله مصادیق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  های صندوقعالوه بر دو مورد فوق،  .فراهم شد

                                                                                                                        
1  Mrakelova & et al 
2  Klewitz & Hansen 
3  Wegren 
4  Blanc & Kledal 
5  Uvin 
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سازی دولت و  های کوچک رود که همگام با سياست عمده نهادسازی در بخش غيردولتی به شمار می

های هماهنگی صنعت و دانش و نيز برخی  کانون. تشکيل شدندگرانه  سپاری وظایف تصدی برون

نهادسازی در بخش غيردولتی به شمار  های نمونهبنيان در زمينه کشاورزی از دیگر  های دانش شرکت

های توليد و  در کنار این موارد، نهادهایی مانند تعاونی. اند روند که در چند سال اخير شکل گرفته می

. های سهامی زراعی در بخش کشاورزی فعاليت دارند ها و شرکت صنعتروستایی و نيز کشت و 

اصوالً هدف اساسی نهادهای اخير متشکل کردن و استفاده بهينه از عوامل توليد کشاورزی به شمار 

پرداختن تفصيلی به عملکرد هر یک از این نهادهای غيردولتی در خصوص توسعه کشاورزی . رود می

 درارج است، ولی کوتاه سخن اینکه بنا به دالیل مختلف، این نهادها کشور از حوصله این بحث خ

  .اند دچار ضعف و چالش بودهمالکی و تحقق رشد کشاورزی فقيرگرا  ارتقاء کشاورزی خرده

 

 پژوهشروش 

مطالعه به دليل دانش بسيار اندک در حوزه نهادسازی غيردولتی در بخش کشاورزی ایران، 

نهادهای مؤثر بر توسعه  طراحی الگویدر پی  بنيان، نظریه دادهش تحقيق با استفاده از رو حاضر،

سازد تا به ، محققان را قادر میروشاین  .استمالکی با تأکيد بر نهادهای غيردولتی  کشاورزی خرده

به صورت  هاآن ها به صورت سيستماتيک و تجزیه و تحليلآوری دادهصورت استقرایی از طریق جمع

گيری از نمونه با استفاده ،افراد مورد مطالعه(. 0221،  بووِن) اقدام نمایندتئوری پایه  وینتدبه  همزمان

، یاقتصادعلوم شناسی روستایی، اقتصاد کشاورزی،  نظری و مبتنی بر هدف از بين اساتيد جامعه

 در. (2 جدول) کارشناسان اجرائی و مسؤوالن کنونی و سابق وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند

 ،ها آوری داده ابزار جمع. نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 92 ،مجموع، به منظور دستيابی به اشباع نظری

 برایغيردولتی،  چه ساختار»های اساسی مصاحبه شامل  پرسش .ساختاریافته بود نيمه انفرادی مصاحبه

باید در فرآیند توليد، ( به عنوان محور توليد)برداری خانوادگی  واحدهای بهره و سازماندهی پشتيبانی

توسعه کشاورزی نهادهای غيردولتی باید چه کارکردهایی را در راستای تحقق »و « ؟مد نظر قرار گيرد

 . بود« د؟نارائه ده و تقویت ساختار مذکور فقرزدا و سریع الرشد

                                                
1  Bowen 
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 کنندگان در مصاحبه  مشارکتمشخصات  -2جدول 

سن  سازمان شماره
 (سال)

سابقه کار 
 صتخص (سال)

 شناسی  جامعه -دکتری 12 13 دانشگاه تهران 2
 اقتصاد کشاورزی -دکتری 12 13 دانشگاه شيراز 0
 زراعت و اصالح نباتات -دکتری 11 12 مرکز الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت  9
 مدیریت مالی -دکتری 90 12 دانشگاه تهران 1
 اقتصاد کشاورزی -دکتری 91 11 دانشگاه شيراز 1
 ترویج و آموزش کشاورزی -دکتری 90 19 ه شهيد بهشتیدانشگا 1
 اقتصاد کشاورزی -دکتری 12 19 دانشگاه شيراز 2
 ترویج و آموزش کشاورزی -دکتری 99 19 دانشگاه شيراز 3
 ریزی اقتصاد و برنامه -دکتری 99 12 های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش 3
 وزش کشاورزیترویج و آم -دکتری 99 13 دانشگاه شيراز 22

های اقتصاد کشاورزی و  مؤسسه پژوهش 22
 اقتصاد کشاورزی -کارشناسی ارشد 21 11 ریزی روستایی برنامه

 اکولوژی زراعی -دکتری 00 11 دانشگاه تهران 20
 علوم اقتصاد -دکتری 92 19 عضو هيأت علمی 29

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  21
توسعه روستایی و  -دکارشناسی ارش 90 12 طبيعی

 ها تشکل

زراعت و اصالح  -کارشناسی ارشد 02 12 سازمان تعاون روستایی 21
 نباتات

 مدیریت کارآفرینی -دکتری 01 12 باشگاه اشتغال 21
 علوم دامی -دکتری 03 12 دانشگاه تهران 22
 مدیریت مالی -کارشناسی 21 12 بانک کشاورزی 23
 مدیریت جنگل -کارشناسی ارشد 21 12 آبخيزداری کشورها، مراتع و  سازمان جنگل 23

های اقتصاد کشاورزی و  مؤسسه پژوهش 02
ریزی  جغرافيا و برنامه -دکتری 01 13 ریزی روستایی برنامه

 روستایی
 مدیریت مالی و کارآفرینی -دکتری 21 13 بنياد برکت 02
 مرتع و آبخيزداری -کارشناسی ارشد 02 12 های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش 00
 مرتع و آبخيزداری -دکتری 00 11 دانشگاه تهران 09
 اقتصاد کشاورزی -دکتری 22 11 دانشگاه کرمان 01
 مدیریت مالی -دکتری 2 11 بانک کشاورزی 01

های اقتصاد کشاورزی و  مؤسسه پژوهش 01
مدیریت  -دانشجوی دکتری 01 19 ریزی روستایی برنامه

 راهبردی
 مدیریت جنگل -دکتری 1 10 اه کردستاندانشگ 02
 اقتصاد کشاورزی -دکتری 20 12 دانشگاه عالمه طباطبایی 03
 جنگل و مرتع -کارشناسی ارشد 1 12 ها، مراتع و آبخيزداری کشور سازمان جنگل 03
 مدیریت جنگل -دکتری 2 93 ها، مراتع و آبخيزداری کشور سازمان جنگل 92

 

 ازدر راستای دستيابی به روایی و پایایی، . به طول انجاميددقيقه  22سط، به طور متو هر مصاحبه

آوری اطالعات از  این راهبرد بر جمع. شداستفاده « تکثرگرایی داده» مبتنی بر راهبرد  سازی وجهی سه

بر تکثرگرایی داده، از از سوی دیگر به منظور تأمين روایی تحقيق عالوه . منابع مختلف تأکيد دارد

                                                
1  Triangulation ( سازی روش مثلث)   
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ر، تفسير محقق از اظهارات به عبارت دیگ. شد بهره گرفتهنيز «  مشارکت کننده د ازبازخور»  راتژیاست

های دریافتی، اصالحات ضروری در دگردید و با توجه به بازخور ها ارایه میشوندگان، به آن مصاحبه

های  گذاریاده از کدی نمودند با استفمحققان سع ،ها آوری داده همزمان با جمع .شد ها انجام می برداشت

 آوری داده، گام جمعدر هر  در این راستا،. بپردازند مربوطه الگوی تدوینبه بنيان  متداول در نظریه داده

مطالب  سپس .پرداختند ميدانیهای  یادداشتو  شده ضبط نوارهایسازی و بررسی پياده تيم پژوهش به

 اصلی پژوهش مشخص ترتبط با سؤاالگرفتند و جمالت مخط به خط مورد بررسی قرار  به شيوه

درک خود از  ، ها با استفاده از تکنيک مرور مجدد و مقایسه دائمی دادهنمودند سعی  انمحقق .شدند

مشابه در هم ادغام و موارد تکراری حذف  ء، اجزااین اقدام در. دنرا نشان دهها و پيوندهای مربوطه  آن

. شد و تفسير آنها از طریق کدگذاری در سه مرحله انجام ها  تجزیه و تحليل دادهبه طور کلی،  .شدند

، انتخاب یکی از این طبقات و قرار (کدگذاری باز)این مراحل به ترتيب شامل ایجاد طبقات اطالعاتی 

و سپس استنباط یک روایت یا داستان از روابط ( کدگذاری محوری)دادن آن در یک مدل نظری 

  .بود( کدگذاری انتخابی)درونی این طبقات 

 

 ي پژوهشها يافته

 کدگذاري باز -2

به دليل  .مقوله بود 1خرده مقوله و  20مفهوم،  03جمله کليدی،  32شناسایی ، این مرحلهنتيجه 

 .اکتفا شده است( 0)های نمونه در جدول  های کليدی، تنها به آوردن جملهحجم باالی جمله

                                                
1  Participant feedback 
2 Constant comparison 
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زهاي شناسايي شده در طي کد گذاري با مقوله -2جدول    
 هامقوله هاخرده مقوله هامفهوم های نمونهجمله

خأل نهادی برای حمایت و توسعه  .دهد های کالن می بانک کشاورزی اغلب وام-
 واحدهای خرد و دهقانی

ساختارسازی غيردولتی 
برای سازماندهی 

مالکی و  کشاورزی خرده
 ارتقاء آن

ط
وس

 مت
 و

ک
وچ

ی ک
 ها

گاه
ه بن

سع
تو

 

های سهامی  چک و متوسط کشاورزی و تبدیل آنها به شرکتهای کو ایجاد بنگاه-
یک نظام به هم پيوسته و به هم وابسته . عام، قطع یقين نيازمند مهندسی کالن است

این . باید برنامه ریزی شود و اجرای آن نباید با تغيير مدیر و دولت متوقف شود
 .سال زمان است 22فرآیند توسعه کشاورزی نيازمند 

 
ها و کسب و  ن توسعه بنگاهرویکرد کال

 کارهای کشاورزی

  
ها را استخدام نماید پا صحبت کند و آن نفر کشاورز خرده 1تواند با  کارآفرین می -

 .ها را مدیریت یکپارچه کندسپاری زمين آنو به صورت برون
های  محوریت کارآفرین در توسعه بنگاه

 کوچک و متوسط
حمایت از کارآفرین و 

 وی با جامعه محلی پيوند
توان حمایت کرد که شبکه خرید مستقيم محصول اوليه از  کارآفرین را می-

ای باشد که برای وی  گونه این حمایت و بسترسازی باید به. کشاورزان را ایجاد کند
 .ایجاد شبکه بصرفد

سازی برای ارتباط سازنده  زمينه
 کارآفرین و جامعه محلی

    
 هامقوله هاخرده مقوله هامفهوم های نمونهجمله

نفر در آن  333کنند که قبل از آنها  روند در کاری سرمایه گذاری می هزار نفر می-
چون اطالعات و گردش آن وجود . سرمایه گذاری کرده و شکست خورده اند

 .ندارد، کسی راهنمایی نمی شود

ای  کننده و مشاوره فقدان مراکز هدایت
گذاری و ارائه طرح  یهدر زمينه نحوه سرما

 و ایده

ضرورت ایجاد نهادهای 
وکار و  ای کسب مشاوره

 ارائه الگوهای موفق

و 
ح 

طر
و 

ره 
او

مش
ئه 

ارا
ده

ای
های جدید توسط یک  روستای دانش بنيان، روستایی است که در آن تمام طرح- 

ای ه انرژی. اتاق فکر قدرتمند به صورت الگویی ایجاد شود و بقيه از آن یاد بگيرند
 .در این قالب باید اجرا شوند... نو، بازیابی ضایعات و 

 
 ضرورت ایجاد الگوی موفق و گسترش

 آن
    

آموخته،  0223هزار سوژه کشاورزی که بشر در سال  22طبق آمار فائو از -
 .سوژه را یاد گرفته اند 021ها فقط  ایرانی

 گسترش محدود نوع محصوالت و تنوع
 آنها

ناسب تحقيق فقدان نظام م
و توسعه کشاورزی بومی 

های  و تشویق نوآوری
 مربوطه

ی
ور

وآ
ق ن

وی
تش

و 
عه 

وس
، ت

يق
حق

م ت
ظا

ن
 

ی
وم

ی ب
ها

 

ضرورت معرفی و کشت محصوالت  ایم؟ ما چند تا محصول را متناسب با بحران آب کشور معرفی و کشت کرده-
 متناسب با شرایط خشکی

 .استتکنولوژی کشاورزی بهبود مناسبی نيافته -
آفرین  تواند در توسعه پایدار کشاورزی نقش خوبی می دانش بومی کشاورزان، به- عدم بهبود مناسب فناوری

 .باشد
 تشویق نوآوری .های کشاورزی وجود ندارد ای برای تشویق نوآوری نظام سازمان یافته-
. ت امضا کردیمما تفاهم نامه ای با تحقيقات وزارتخانه برای تجاری کردن تحقيقا-

عدد آنها  122هزار تحقيق انجام شده و  12گفتيم چند تحقيق انجام شده گفتند 
تحقيق قابل تجاری  222تا نهایتاً گفتند  122از آن . قابليت تجاری شدن را دارند

 !عدد تحقيق کاربردی؟ 222این همه مراکز تحقيقاتی داریم، . شدن است

 
جاری تعداد محدود تحقيقات با قابليت ت

 و اثربخشی باال

   
در یک ( بنياد برکت)تاکنون ما . اینکه بگویيم کارآفرین پيدا نمی شود، غلط است-

عدد طرح به اعتبار نزدیک به یک هزار و دویست ميليارد تومان  222دوره سه ساله 
 .دهد همه جای کشور، کارآفرین هست این نشان می. ایم راه انداخته

آفرینان به صورت ضرورت شناسایی کار
 غيردولتی

ایجاد نهادهایی برای 
 شناسایی کارآفرینان

ی
رین

رآف
زکا

ت ا
مای

 ح
 و

ان
رین

رآف
 کا

یی
سا

شنا
 

دولت اگر فضا را آماده . در ذات همه افراد کارآفرینی و ریسک پذیری وجود دارد-
 .نفره هم ممکن است یکی دو نفر کارآفرین ظهور کنند 12کند، در یک روستای 

ضرورت تشکيل نهادهای  برای شکوفایی استعدادها بسترسازی
گر و برانگيزاننده  تسهيل

متشکل از منابع انسانی )
 (خالق، فعال و متخصص

ها و شيوه مدیریت نهادهای فعال یا  کليد حل مشکالت موجود در اصالح روش-
نيمه فعال و فراموش شده موجود، بکارگيری مدیران خالق و کارکنان متخصص و 

است که توانایی جلب اعتماد از دست رفته روستایيان و کشاورزان و فعالی 
 .پاسخگویی به نيازها و خواسته های ایشان را داشته باشند

 
استفاده از مدیران و کارکنان خالق 

مثالً یک . رهيافت برون سپاری رهيافت بسيار مناسب و کم هزینه ای است-
ل درآمده، شما به عنوان یک بازاریاب و کشی که به حالت نيمه تعطي کارخانه روغن

های انگور را از  کنيد، بعد تفاله واسطه سفارش برای روغن هسته انگور پيدا می
کارخانه آبميوه انگور گرفته و در آن کارخانه روغن کشی نيمه تعطيل روغنش را 

این امر نياز به اخذ مجوز احداث کارخانه . فروشيد استحصال کرده و در نهایت می
 .کند جدید و مشکالت مربوطه را مرتفع می

 
 

ها برون سپاری فعاليت 
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  -2ادامه جدول 
 هامقوله هاخرده مقوله هامفهوم های نمونهجمله

ها، کارآفرینان را بيچاره کرده است  ساالرانه بانک پروسه کُند و دیوان-
 .رود زیرا دیگر توجيهات طرح از بين می

ظام بانکی عدم پاسخگویی و توجه ن
های  موجود به کسب و کارها و بنگاه
 کشاورزی کوچک و متوسط

 
 
 
 

عدم تناسب ساختاری نظام 
بانکی و مالی کشور برای 

های کشاورزی  توسعه بنگاه
 کوچک و متوسط

ی
مال

ی 
دها

کر
کار

ئه 
ارا

- 
ب

اس
 من

ی
ه ا

يم
ب

 

دهد و فقط برایش مهم آن  هميشه در جامعه روستایی، بانک وام می-
عمالً مهم نيست که وام کجا مصرف . برگردد و سوخت نشوداست وام 

 .شود می

 ضرورت شراکت و نظارت نهاد
 دهنده وام

های کوچک و متوسط در کشاورزی، مهندسی  باید برای توسعه بنگاه-
باید محوریت را به . های پدرساالرانه ایجاد شود مجدد اساسی در نگرش

 .نها بهتر از ما بلدندکارآفرینان بدهيم و معتقد باشيم که آ

 لزوم اعتماد به کارآفرین و تأمين سریع و
 موقع نياز مالی به

جایی راهم نمی شناسم که بدانم چگونه باید در بخش کشاورزی، -
 .شوم اگر بدانم و مطمئن شوم وارد می. سرمایه گذاری کنم

های  ضرورت شناسایی و جذب سرمایه
و  مردم و ایجاد پيوند بين کارآفرین

 گذار سرمایه
باید مجموعه هایی باشند که خدمات بازرگانی، خدمات مالی به -

 .توليدکنندگان ارایه دهند
 نهادهای ارایه خدمات بازرگانی، مالی و

 کشاورزی  بيمه
ایجاد نهادهای خدمات 

 بازرگانی و بيمه
های روستایی برای اخذ وام  سيستم حمایت کننده باید وثيقه تعاونی-

باید برای حل مشکل وثيقه کشاورزان، نهادهایی به ایفای نقش  .شود
 .تضمين بازگشت اعتبار بپردازند

 حمایت از نهادهای مالی، تضمين
 گذاری و خطرپذیری سرمایه

    

البته در مزارعه مالک بر نحوه استفاده از زمين نظارت دارد ولی هيچ -
 .ی بهبود زمين ندارندکدام از طرفين عالقه ای به سرمایه گذاری برا

گذاری  نااطمينانی و عدم رغبت به سرمایه
کاری  کاری و اجاره بر زمين در مزارعه
 مدت کوتاه

عدم ایجاد تعهد نسبت به 
برداری صحيح و پایدار از  بهره

داری و  زمين در اشکال اجاره
کاری و غلبه رویکرد  مزارعه
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معموالً مزارعه کار، کشاورزی است که خانواده پنج نفره داشته و نيروی -
 .کند کار را از خانواده خود تأمين می

 مزارعه ابزاری برای تأمين نيروی کار و
 های مربوطه رفع نگرانی

ق آب و مزارعه از این نظر بهتر از اجاره است که کوتاه مدت بوده و ح-
 .گل برای اجاره کننده در مورد زمين ایجاد نمی کند

 ایجاد حق آب و گل برای مستأجر در
 کاری اجاره

 
های کلی  ضرورت ایجاد قالب

مناسب و در عين حال 
کاری و  پذیر برای اجاره انعطاف

تثبيت رسمی مالکيت کشاورزان 
بر اراضی خود و ایجاد 

 بازارهای اجاره زمين شفاف

عدم رسميت قرارداد اجاره و وجود  .کاری در ایران بسيار لجام گسيخته استاجاره -
 ابهامات

چون اراضی کشاورزی زمان  اصالحات ارضی و در موقع انقالب مورد -
 .تنش واقع شدند، لذا به نوعی کسی به مالکيت کشاورزی دل نمی بندد

 ذهنيت منفی نسبت به از بين رفتن
ی بهبود فضای مالکيت شخصی، مانعی برا
 کسب و کار

توانند زمين را موقتا از فرد ناکارآمد گرفته و در  بازارهای اجاره زمين می-
 .اختيار فرد کارآمد قرار دهند

کاری در توسعه  قابليت نظام اجاره
 کشاورزی

در کشاورزی قراردادی فرد یا نهاد کارفرما، نهاده و آموزش و برخی -
ر کشاورز قرار داده و محصول وی را نيز خدمات دیگر را در اختيا

خرد؛ در عوض کشاورز در واقع، زمين و آب و نيروی کار خود را در  می
 .دهد اختيار او قرار می

 ایجاد بازار تضمينی برای توليدات
 ها کشاورزی و تضمين تأمين نهاده

 
 

ضرورت توسعه کشاورزی 
 قراردادی

د را در اختيار دامدار قرار دهند های سرمایه گذاری که نهاده تولي شرکت-
و محصولش را خریداری و فرآوری کنند، در ایران در بخش دامی خوب 

 .راه نيفتاده است

کشاورزی قراردادی در زیربخش دامی 

 های تحقيق یافته: منبع
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 گذاري محوريکد -2
ری نظریه مبنایی از گي گذاری باز، زمينه برای شکلپردازی در کد بندی و مقولهپس از انجام طبقه

های اقتصادی کوچک و  بنگاه»توسعه  ،در این پژوهش. فراهم گردید  طریق کدگذاری محوری
، «مشاوره و طرح و ایده»، «های بومی تحقيق، توسعه و تشویق نوآوری»و ارائه کارکردهای « متوسط

به عنوان  «ای بيمه -مالی»و « پيمانکاری اراضی»، «شناسایی کارآفرینان و حمایت از کارآفرینی»
نقش اساسی در توسعه ظرفيت نهادی غيردولتی بخش کشاورزی ایران که  شدندشناسایی  یهای مقوله

در ادامه به تشریح هر یک از این . شوند در حال حاضر به شکل مناسب ارائه نمیدارند، هرچند 
 .، تا در نهایت، طبقه محوری مشخص گرددشود ها پرداخته می مقوله

 هاي اقتصادي کوچک و متوسط عه بنگاهتوس -2-2
مالک در وضعيت کنونی، منجر به رشد  داشتن کشاورزان خردههای ميدانی نشان داد، نگهبرداشت

شده و کماکان شاهد کاهش رضایت شغلی کشاورزان و تغيير کاربری اراضی نو بهبود عدالت 
بنيان و  ا برای تحقق کشاورزی دانشای ر برنامه ،طور جدیلذا دولت باید به. زی خواهيم بودکشاور

کشاورزی  ارتقاءدر حقيقت، . طراحی و اجرا کند مالک بهبود وضع معيشتی کشاورزان خرده
ابعاد کشاورزي »چرا که  .مالکی در گرو سازماندهی کشاورزان و بهبود نظام خرد و دهقانی است خرده

کارگيری مناسب عامل دانش در توليد  اسی بهمانع اس. «پا بايد در حدي باشد که صرف کند کشاورزان خرده
محور، پراکنده بودن کشاورزان و عدم توجه کافی به  کشاورزی کشور و نهایتاً توسعه کشاورزی عدالت

برداری خرد و دهقانی را به  های بهره کننده نظام هایی است که بتوانند خدمات پشتيبانی توسعه تشکل
ستفاده نامناسب از مهمترین عامل توسعه، یعنی سرمایه انسانی این امر سبب ا. صورت مؤثر عرضه کنند

بايد ساختاري وجود داشته باشد که از اين »مالک  به منظور بهبود وضعيت کشاورزان خرده. بخش شده است
حمايت ... در همه سطوح يعني کشت و کار و اشتغال و ( به عنوان محور تولید)برداري خانوادگي  واحدهاي بهره

تواند کارآفرینی کشاورزی  های اقتصادی کوچک و متوسط، می ارشناسان معتقدند که قالب بنگاهک. «کند
و معيشت بهتری را برای  مالک را متشکل کرد کشاورزان خردهمزرعه را توسعه داد و  بخشی به تنوعو 

 کند تصریح می هاهای آن ها و ویژگی یکی از اساتيد در تشریح اثربخشی این بنگاه. آنان به ارمغان آورد
هاي  شرکت. نفر کارکن دارند 05 – 255هاي متوسط بین  نفر کارکن دارند و شرکت 0 – 05بین  هاي کوچک شرکت»

 کارآفرينان بیشتر در فضاي. نفر کارکن دارند 255هاي بزرگ باالتر از  شرکت. نفر کارکن دارند 0نهايتاً  خیلي کوچک
توانند کشاورزي کشور را  اين بنگاه ها مي. و ضريب تأثیر آنها زياد است کنند فعالیت مي ي کوچک و متوسطها بنگاه

                                                
1  Axial coding 
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توانند به تدریج با گسترش دامنه فعاليتی خود،  کسب و کارهای کوچک و متوسط می .«تکان دهند
های کشاورزی و  همچنين ایجاد شرکت. های خود کنند های عموم افراد جامعه را جذب پروژه سرمایه

هاي بیمه براي بیمه  زيرا شرکت». کند فرمایی، به بيمه اجتماعی کشاورزان نيز کمک میاستقرار نظام کار
کردن کسب و کارهاي خرد با تعداد کارگر کم رغبت چنداني ندارند ولي اگر شرکت به يک میزان رشد يابد، قیمت 

 . «کند تمام شده براي بیمه هر نفر کارگر کاهش پیدا مي
هاي  وکارهاي کوچک و متوسط و نیز شرکت براي ايجاد کسب»که  نمود د تأکيد مییکی از اساتيدر این زمينه، 

بزرگ و سهامي عام در بخش کشاورزي، بايد در فاز اول بر روي کارآفرينان تکیه کرد و محور را بايد فرد کارآفرين 

و ثروت  وی دليل خود را در ضریب تبدیل باالی کارآفرین و خلق ارزش. «گذارد، نه تک تک کشاورزان
پا صحبت کند و آنها را استخدام  نفر کشاورز خرده 0تواند با  کارآفرين مي»بيشتر دانسته و نيز عقيده دارد که 

  در این خصوص به تجربه بنياد برکت. «زمین آنها را مديريت يکپارچه کند  سپاري بروننمايد و به صورت 
هاي آنها را  کار منطقه قرارداد بسته و گوجه کشاورزان گوجهاآلن در کردستان يک کارخانه با تمام »: شود اشاره می

از مدير آن کارخانه که فرد کارآفريني بود و . تک حمايت کنیم ما نیامديم کشاورزان را تک. پیش خريد کرده است
راي هاي گوجه فرنگي ب اين سبب شده که تا سه روز کامیون. بلد بود چگونه کسب و کار راه بیندازد، حمايت کرديم

میلیارد تومان، کارخانه اش  2اين همان فردي بود که به دلیل نیاز به . کشند تحويل بار پشت کارخانه صف مي
. میلیارد تومان تزريق کرديم و اين مبلغ سیستم را تکان داد 2ما به وي . کردند خوابیده بود و داشتند زنداني اش مي

 . «شد؟ اوردها حاصل ميداديم االن اين دست اگر همان را به کشاورزان مي
داند که به نفعش نیست براي تولید محصوالت اولیه کارخانه خود، برود زمین  کارآفرين منطق اقتصادي دارد و مي»

در این خصوص، . «بندد کند و با آنها قرارداد مي بنابراين از همان کشاورزان محلي استفاده مي. بخرد و تولید کند
ی یک کارآفرین در متشکل کردن اهالی روستا و ایجاد معيشت پایدارتر آفرین ذکر روایت موفقيت نقش

 .گر باشد تواند روشن ها، مراتع و آبخيزداری می برای آنان از زبان یکی از مسؤوالن سابق سازمان جنگل

                                                
1   outsourcing 

این بنياد . کند زدایی فعاليت می با هدف محروميت( ره)الزم به ذکر است که بنياد برکت، نهادی است که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام   0
از مهمترین کارکردهای این بنياد به  بخشی مزرعه و توسعه کسب و کارهای کشاورزی دارد و خطرپذیری به عنوان یکی الگوی بدیع و مطلوبی در تنوع

بنياد برکت در اعطای تسهيالت به کارآفرین بسيار . کند ميليارد تومان حمایت می 1/2های متوسط و کوچک در حد  نهاد مذکور، از طرح. رود شمار می
کند، لذا فرض اوليه بنياد  همی از سرمایه را تأمين میچون کارآفرین خود، بخش م. نماید و معيارها و نحوه ارزیابی آن بدیع و کارآمد است سریع عمل می

های نظام سنتی بانکی  تر از بنياد انجام داده و لذا بنياد در ارزیابی او سختگيری در ارزیابی وی بر آن است که خود فرد، ارزیابی سوددهی طرح را دقيق
سطح تحصيالت فرد نيست، بلکه مهارت، عرق و اعتبار محلی و چسبندگی وی به  مالک اصلی برای بنياد در تأیيد فرد کارآفرین. کند کشور را تکرار نمی

 . طرح است
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ي کاشتند و وضعشان خیل دکتر يخکش در روستايي به نام يخکش در ارتفاعات مازندران که اهالي آن گندم ديم مي»
خراب بود، به مردم توصیه کرد گل گاوزبان بکارند و در عین حال مسیر بازاريابي آن را نیز در نظر گرفت؛ چون االن 

مافیا و واسطه ها . خرند هزار تومان مي 25ها از روستايي نهايتاً  هزار تومان است، ولي واسطه 48گل گاوزبان کیلويي 
وي . کرد، همه شان پولدار شدند لسوز بود و عرق داشت و رهبري ميولي چون کسي مثل يخکش که د. شوند مانع مي

سازي يک جلودار و  بنابراين روستا در متنوع. کند ن به آلمان هم صادر ميکرد و اآل گل گاوزبان را فرآوري هم مي

 . «خواهد مي( چه به صورت تشکل و چه فردي)رهبر 
ار داد که توان، دانش و مهارت استفاده سودآور از آن اعتبارات توليدی را باید در اختيار افرادی قر لذا

مالک و حاکم کردن  البته این موضوع به مفهوم نادیده گرفتن حقوق کشاورزان خرده .را داشته باشد
 .داری نيست ری و مبتنی بر سرمایهروابط کار استثما

 اي و ارائه طرح و ايدهنهادهاي مشاوره -2-2
دهای موثر در توسعه کشاورزی رح و ایده، یکی دیگر از نهاای و ارائه طنهادهای مشاوره

بر اساس . های کوچک و متوسط کمک کنند توانند به پایایی و موفقيت بنگاه هستند که میمالکی  خرده
است که یکی از اساتيد در کنار تضمين تداوم مالکيت  یا به اندازه این نهادميدانی اهميت  های یافته

بنيان دانسته  دانش یها مالکان و شرکت ه عنوان شرط دوم ایجاد پيوند بين خردهمالکان، آن را ب خرده
و کارآفرینی  پردازی یدهليت یکی از مراکز اسئواکنون م به قول یکی از کارآفرینان نمونه کشور که . است

که قبل از  کنند يم گذاري يهدر کاري سرما روند يهزار نفر م»را بر عهده دارد،  «باشگاه اشتغال»عنوان  باکشور 
چون اطالعات و گردش آن وجود ندارد، کسي . اند کرده و شکست خورده گذاري يهنفر در آن سرما 333ها  آن

آموختگان کشاورزي و  االن سیلي از دانش» نمودند عنوانکارشناسان چنين تعدادی از هم .«شود يراهنمايي نم
در بخش کشاورزي هستند، ولي هیچ مرکزي در کشور وجود ندارد  گذاري يهافراد ديگر وجود دارند که به دنبال سرما

شود تمامی موارد فوق نمایانگر گونه که مالحظه میهمان .«را راهنمايي کند و مشاوره بدهد گذاران يهکه سرما
در همين راستا یکی دیگر از . استای و ارائه طرح و ایده در بخش کشاورزی  خالء نهادهای مشاوره

کند و آن را  بنيان تأکيد می رای تجربه عملی زیادی نيز است، بر ایجاد روستای دانشاساتيد که دا
 . «هاي جديد توسط يک اتاق فکر قدرتمند به صورت الگويي ايجاد شود در آن تمام طرح»داند که  روستایی می

 هاي بومي  نظام تحقیق، توسعه و تشويق نوآوري -2-9
هاست که شاهد بخش کشاورزی کشور سال عتقدند کهنظران مهای تحقيق، صاحب طبق یافته

 25خُب اين گاو و يونجه را که »به قول یکی از کارشناسان  .های اساسی و کاربردی نبوده است نوآوری

باالیی که در بخش پسماند با وجود . «ايم ما چه فعالیت جديدي به آن افزوده. هزار سال پیش رواج يافته است
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ی فرآوری آنها توسعه های مناسبی برای کاهش آنها و حتی برا د، فناوریکشاورزی کشور وجود دار
براي وزارتخانه اي با تحقیقات  نامه ما تفاهم»گوید  های دولتی می یکی از دستگاهل سابق ومسؤ .اند نيافته

عدد آنها  055هزار تحقیق انجام شده و  85گفتیم چند تحقیق انجام شده گفتند . تجاري کردن تحقیقات امضا کرديم
اين همه مراکز تحقیقاتي . تحقیق قابل تجاري شدن است 255تا نهايتاً گفتند  055از آن . قابلیت تجاري شدن را دارند

 . «!عدد تحقیق کاربردي؟ 255داريم، 
 نهادهاي شناسايي کارآفرينان و ايجاد فضاي توانمندساز  -2-8

ک و متوسط، شناسایی و حمایت از های کوچ گيری بنگاه ترین الزامات شکل یکی از اساسی
های کارآفرینی هستند  روستاها دارای قابليتدر از افراد محلی  برخیدر حال حاضر، . کارآفرینان است

همه »یکی از مسؤوالن معتقد است . خوبی در مسير توسعه اقتصادی روستاها مؤثر باشند توانند به و می
هادهايي خالي است که کارآفرينان کشاورزي در کشور را شناسايي جاي ن. جاي ايران به ضرس قاطع کارآفرين دارد

شواهد حاکی از آن است که هيچ نهاد مشخص و فراگيری برای شناسایی و حمایت گام به گام . «کنند
ساکن و )خیلي از روستاها داراي افرادي »شوندگان،  به عقيده یکی از مصاحبه. وجود ندارددر عمل از آنها 

ولي به دلیل عدم حمايت . هاي مناسبي هستند ها و ايده که قدرت کارآفريني را داشته و داراي طرح هستند( غیرساکن
کارشناسان  .«گذاري و کارآفريني نیستند ساالري، حاضر به سرمايه مالي و نیز بعضاً برخوردهاي نامناسب نظام ديوان

اسبی برای این های من ه و باید از مدلمعتقدند ایجاد مراکز دولتی به اسم مراکز کارآفرینی پاسخگو نبود
ای برای توسعه و شکوفایی اقتصادی  های عمده ، روستاها دارای قابليتاینبر  عالوه. کار استفاده کرد

ولی روستایيان به دليل پایين بودن اعتماد به نفس و عدم تسلط بر دانش مربوطه، قادر به . هستند
ان محلی و ایجاد فرهنگ کار و توليد در گرو وجود و بروز شکوفایی تو. برداری از آن نيستند بهره

گر و برانگيزاننده متشکل از منابع انسانی خالق، فعال و متخصصی است که با برگزاری  نهادهای تسهيل
های مختلف و مطالعه عوامل مربوطه، اعتماد کارآفرینان و رهبران محلی را جلب کرده و موتور  نشست

 .توسعه را روشن کنند
 اي مناسب بیمه-نهادهاي مالي -2-0

مانند )ای کشور بيمه -های صورت گرفته با متخصصان کليدی نشان داد در نهادهای مالیمصاحبه
های کوچک و ها در شرکتشود و کمتر به طرحهای بزرگ داده می اعتباری به طرحها اولویت( هابانک

ود سابقه مدیریت کالن در نظام بانکی کشور یکی از اساتيد مدیریت مالی که خ. شود متوسط توجه می
هاي اقتصادي اعم  درصد حجم مدت زماني که يک کارشناس بانک براي طرح 45»کند  را داشته است، اظهار می

هاي کوچک و متوسط را در  هاي بنگاه ها بررسي طرح گذارد، يکسان است؛ بنابراين بانک از بزرگ و کوچک مي
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میلیون  055هرچند ممکن است طرح کوچک مثالً »دهد  وی ادامه می. «دهند رار ميهاي آخر بررسي خود ق اولويت
اي طراحي شده است که اولويت را به  گیري بانک به گونه ولي سیستم تصمیم ،توماني هم توجیه اقتصادي داشته باشد

ادامه . «شوند م واقع ميهاي کوچک و متوسط در نظام بانکداري ما مظلو بنابراين اکثر شرکت. دهد هاي بزرگ مي طرح
ر بخش های کوچک و متوسط د تواند سبب راکدن شدن و به حاشيه راندن بنگاه این روند می

هاي کوچک و  هاي بنگاه طرح»کند  نظران مدیریت مالی اظهار مییکی از صاحبچنين هم. کشاورزی شود
بر نیستند و غالباً سرمايه  ها سرمايه اين بنگاه. اند مدت و گردش مالي حساس مالي کوتاهمتوسط به شدت نسبت به منابع 

 . «خوابد سر موقع فراهم باشد، وگرنه کارشان مي... ها بايد به منظور خريد مواد اولیه و نمورد نیاز آ
شناسم که بدانم چگونه بايد در  جايي را هم نمي...» داشتمیاز اساتيد اظهار  دیگر یکیعالوه بر این 

مطمئناً شمار این قبيل افرادی که . «شوم اگر بدانم و مطمئن شوم وارد مي. گذاري کنم هبخش کشاورزي، سرماي
گذاری مطمئن در بخش کشاورزی هستند، در جامعه کم نبوده و با ایجاد نهادهای  مند به سرمایه عالقه

شناسان کار. های ایشان را در مسير توسعه کشاورزی به جریان انداخت توان سرمایه مناسب و معتبر می
گذاري در بخش کشاورزي راهنمايي شوند،  در خصوص چگونگي سرمايه( به ويژه مردم شهري)اگر مردم »معتقدند 

هاي خدمات مالي و مهندسي، بايد به کشاورز يا شرکاء براي جذب و  اين شرکت» بنابراین .«شوند وارد تولید مي
وارد ( يا قراردادهاي آتي)اي و پیش خريد  هاي بیمه تتوانند در فعالی ها مي اين شرکت. تأمین سرمايه کمک کنند

پذیر،  خأل نهادهای مالی نوآور، انعطافتوان اظهار داشت که در وضعيت کنونی  به طور کلی می .«شوند
 .سازی نوآوری و کارآفرینی شده است چابک و خطرپذیر، منجر به کندتر شدن فرآیند توسعه و تجاری

 اراضيپیمانکاري  توسعه و ساماندهي نظام -2-6
از فرد ناکارآمد گرفته و در  زمين را موقتاً تواند یم یکار اجاره نظامميدانی نشان داد  های یبررس

مناسب  یبردار به عنوان یک مدل بهره کاری می تواندرو، نظام اجاره از این. اختيار فرد کارآمد قرار دهد
الزم به ذکر است . به کشاورزان محلی شود... و سبب انتقال مهارت، اعتماد به نفس و ودتلقی ش
شفاهی بودن مشکالتی از قبيل  دچاراین نظام  حاکی از آن است کهتر در این رابطه های دقيقبررسی

 ها و عدم آنثر ؤکار و موجر و ساماندهی مفقدان ضابطه روشن برای تعریف تعامل اجاره ،قراردادها
وضع کرد که شکل را مقررات ای  ر عين حال نباید به گونهالبته د. استبر مبلغ اجاره مناسب نظارت 

  .مختل شودکشور  بومی یها در تمام کشور یکسان شود و روش یکار اجاره
مزارعه به کشاورزي » کند مینقد نظام مزارعه در بخش کشاورزی اظهار  دریکی از کارشناسان 

نه مالک و نه . کند يرا بین مالک و مزارع کار تقسیم م بازده زمین. دهد يبازده زمین را کاهش م. زند يآسیب بزرگي م
کار سودش را  کنم، مزارعه گذاري يهاگر من سرما گويد يمالک م. گذاري در زمین نیستند کار مايل به سرمايه مزارعه
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بعد معلوم سال  گويد يکار هم م مزارعه. کند ي، امنیت شغلي براي مستأجر ايجاد نميکار مزارعه»از سوی دیگر . «برد يم
بنابراين حتي اگر طرفین پول هم داشته باشند، . نیست که من باشم که بخواهم بر روي آن سرمايه گذاري کنم

مدت بوده و حق  مزارعه از اين نظر بهتر از اجاره است که کوتاه»البته بنا به اظهار کارشناسان . «کنند ينم گذاري يهسرما
 . «کند ين ايجاد نمکننده در مورد زمی آب و گل براي اجاره

از بين رفتن مالکيت شخصی، مانعی  دربارهپژوهش نشان داد ذهنيت منفی  های چنين یافتههم
اگر يک »یکی از صاحبنظران به اعتقاد . شود یم گذاری محسوب یهبرای توسعه نظام پيمانکاری و سرما

که  کنم ين بدهي، دو میلیون درآمد ايجاد مبنیان بیايد به من کشاورز بگويد اگر مديريت زمینت را به م شرکت دانش
چون نگران مالکیت خودم . هزار تومان مال من، من کشاورز اين کار را نخواهم کرد 055هزار تومان شما و  055

. «مردم هنوز از تقسیم مجدد اراضي ترس دارند که اين موضوع بايد از طريق تبلیغات مدبرانه از بین برود». «هستم

 شوند ياگر سیستمي وجود داشته باشد که بنیاد مالکیت را محترم بداند، زارعان حاضر م»ده دارند کارشناسان عقي
 .«خود را در اختیار شرکت دانش بنیان براي بهره برداري علمي بدهند هاي ینزم

مالکی در گرو سازماندهی  کشاورزی خرده ارتقاءدهد،  نشان می( 2)طور که شکل  همان
های  ای که صرفه مقياس در فعاليت گونه ، بهخرد و دهقانی است های کشاورزی امکشاورزان و بهبود نظ

طبقه به عنوان  های کوچک و متوسط کشاورزی توسعه بنگاهبنابراین در اینجا، . کشاورزی حاصل شود
 . با آن مرتبط هستند ها مقولهمطرح است که سایر  محوری

 مالکي ورزي خردهمدل اکتشافي نهادهاي موثر بر توسعه کشا -2شکل 
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سازی و پاالیش به یکپارچه  گذاری انتخابیها، با استفاده از کدتجزیه و تحليل دادهدر ادامه فرآیند 

  .نظریه پرداخته شد

 

 کدگذاري انتخابي -9

نظریه تکامل یافته باید متمرکز . است تحليل بر تمام مراحل هدف از کدگذاری انتخابی، امتزاجی

شود و نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است  یتی باشد که مقوله مرکزی یا هسته ناميده میبر محور

دهد  های تحقيق نشان می یافته (.2931، فخرموحدی و چراغی صلصالی،؛ 2332اشتراوس و کربين، )

گذرد، در  مالکی می محور در ایران که از مسير ارتقاء کشاورزی خرده تحقق توسعه کشاورزی عدالت

های کوچک و متوسط با محوریت افراد کارآفرین  یجاد یک ساختار حمایتی تحت عنوان بنگاهگرو ا

سازی گرفته  گرانه و کوچک ویژه در شرایط کنونی که دولت اقدام به واگذاری امور تصدی است؛ به

، ترویج ،های مختلف در بخش کشاورزی از جمله تحقيقات های دولتی از حوزه و حمایت است

سطح توسعه در فضای نهادی نواحی ها،  در واقع این بنگاه. و غيره در حال کاهش استبازاریابی 

ای و  ای معامالت اصلی به ویژه مبادالت مالی، نهاده های مبادله هزینهرا ارتقاء بخشيده و روستایی 

یک نمونه روشن از اثربخشی نهادهای  .خواهند دادکاهش  مالکی محصوالت را در کشاورزی خرده

گری و حمایت از  است که با تسهيل خکش ارتفاعات مازندرانی روستایدر  دکتر یخکشر، اقدام مذکو

جامعه محلی، نوع کشت کشاورزان و بازاریابی محصول توليدی را بهبود بخشيد و معيشت جامعه 

 .  خوبی ارتقاء داد محلی را به

ین ساختار حمایتی گيری مؤثر ا یکی از مهمترین کارکردهای نهادی که در راستای شکل

باید مورد توجه قرار گيرد، تقویت و سازماندهی بازارهای کارآمد خرید ( های کوچک و متوسط بنگاه)

های قانونی شفاف است تا در نهایت رابطه  چارچوبو اجاره اراضی کشاورزی و توسعه قراردادها و 

رید و اجاره اراضی کشاورزی، بازارهای کارآمد خ. و کارآفرین شکل بگيرد بين جامعه محلی برد-برد

های کوچک و  بستر را برای ورود متخصصان به عرصه توليد و مدیریت یکپارچه اراضی در قالب بنگاه

                                                
1  Selective coding 
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شناسایی کارآفرینان، حمایت از ایشان و ارائه طرح و خدمات تحقيقاتی و . کند متوسط فراهم می

 . ر باشدگيری و موفقيت این نهادها مؤث تواند در شکل ای، می مشاوره

تقریباً همه تحقيقات کشاورزی طور که گفته شد، در حوزه تحقيق و توسعه کشاورزی،  همان

و توسعه ساختارسازی کافی برای ایجاد  ،بوده و در بخش غيردولتی محور و عرضه کشور دولتی

 ها و مبتنی بر واقعيتاقدامات پژوهشی آنها ای صورت نگرفته است که  های تحقيق و توسعه تشکل

های  در صورت ایجاد نهادهای مناسب در این خصوص، بنگاه .مشکالت واحدهای توليدی باشند

توانند خوراک علمی خود را از نهادهای مذکور به عنوان قطب علمی دریافت  کوچک و متوسط می

در گرو برخورداری توليد از  از سوی دیگر، تشکيل مراکز خصوصی تحقيق و توسعه کشاورزی. کنند

های کوچک و متوسط، این  تشکيل بنگاه. مالکی است ياس و سازماندهی کشاورزی خردهصرفه مق

همچنين خدمات مالی و . دهد کند و برای تحقيقات کاربردی، تقاضا را افزایش می صرفه را ایجاد می

ات دهنده خدم ایجاد پيوند بين نهاد ارائه. ها باید به طور شایسته ارائه شود ای مناسب این بنگاه بيمه

های مورد حمایت  مالی به کارآفرینان و نهاد مشاوره و نظام تحقيق و نوآوری ضروری است تا پروژه

البته ممکن است خدمات مالی و مشاوره و تحقيقاتی توسط یک . مالی از تأیيد علمی برخوردار باشد

 (. به مانند تجربه بنياد برکت)نهاد ارائه شود 

 

 و پیشنهادهاري یگنتیجه بحث،

بخش دولتی نهادی غير توجه به شش حوزه در تقویت ظرفيت ،ایج حاصل از پژوهش نشان دادنت

مالکی را فراهم  کشاورزی خردهتوسعه  برایالزم  د زمينهتوان کشاورزی و طراحی نقشه راه مربوطه، می

 . دآور

وزه نهادسازی ح های کوچک و متوسط با محوریت کارآفرینان، در رأس برنامه توسعه بنگاه -

با تقویت و استقرار زنجيره ارزش، در  توانندها میاین بنگاه .بخش کشاورزی باید قرار گيرد غيردولتی

ات ها و خدم قرارداد بسته و نهاده ،قالب کشاورزی قراردادی، با کشاورزان محلی برای تأمين مواد خام

حمایت از  رواز این. کنندوارد زنجيره ارزش  آنان راو حتی  مورد نياز را به ایشان ارائه دهند

تواند میدر صورت مدیریت و نظارت، های کوچک و متوسط  منظور تشکيل بنگاهکارآفرینان به
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دولت باید زمينه  ،از سوی دیگر .مالک شود خوبی سبب فقرزدایی و توانمندسازی کشاورزان خرده به

 توليدی های وام سوق دادن ،صورت در این. الزم برای شکوفایی استعدادهای کارآفرینانه را فراهم کند

در   بخشيدن مال»( ع)به کارآفرینان جای اشکال نخواهد بود، چرا که به فرمایش حضرت علی  خاص

اعطای کمک و  مطمئناً عالوه بر این،(. 201البالغه، خطبه  نهج)« ...غير موردش تبذیر و اسراف است

ای اساسی مقوله ضروری است که در کنار توجه های خاص برای فقرزدایی و تأمين نيازه وام و یارانه

 .باشددر دستور کار باید  ،به کارآفرینان

. توسعه کشاورزی قراردادی باید مد نظر قرار گيردهای کوچک و متوسط، در قالب  ایجاد بنگاه

شود، واگذاری اراضی کشاورزی و منابع طبيعی به بخش غيردولتی، در چارچوب تشکيل  پيشنهاد می

هایی صورت گيرد که ارتباط منسجم با جامعه محلی داشته و زنجيره ارزش را مستقر  گاهچنين بن

های  وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار باید برنامه جامع و مشترکی را برای توسعه بنگاه. نمایند می

مالکی  و سازماندهی کشاورزی خرده کوچک و متوسط کشاورزی و ایجاد نظام کارفرمایی در قالب آن

 .داشته باشند

به رسميت شناختن حقوق مالکيت کشاورزان و توسعه بازارهای کارآمد اجاره و خرید اراضی  -

وری باالتر و  تر به اشخاص با بهره توان کشاورزی، نقش بسزایی در انتقال مدیریت اراضی از افراد کم

نکاری کشاورزی که در آن لذا تدوین نظام پيما. های کوچک و متوسط خواهد داشت نهایتاً توسعه بنگاه

، به صورت جامع تدوین شده باشد، برای تحقق نونی بازارهای اجاره و خرید زمينهای قا چارچوب

توسعه کشاورزی بسيار ضروری است و باید یکی از اجزاء مهم دستور کار توسعه و تکامل ظرفيت 

  بورالکيس و همکاران ،(0221)  چيپيکا و ویلسون. نهادی غيردولتی در بخش کشاورزی تلقی شود

های پایدار، نيز به اهميت این نهادها در دستيابی به نوآورهای( 0221)  و کليویتز و هانسن( 0229)

 .اندتوسعه اقتصادی و کاهش فقر اشاره نموده

بنيان وجود دارد، فقدان  یکی از مشکالت جدی که در مسير توسعه کشاورزی دانشطبق نتایج،  -

اجتماعی نقاط مختلف -های اقتصادی های سرزمينی و ویژگی توجه به قابليت مراکزی است که با

                                                
1  Chipika & Wilson 
2  Bourlakis & et al 
3  Klewitz & Hansen 
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بنابراین تشکيل و  .ارائه دهند در بخش کشاورزی های مناسب و کارآفرینانه و ایده  کشور، برنامه

 بنيان گسترش مراکز کارآفرینی مانند باشگاه اشتغال در نواحی مختلف کشور برای تحقق توسعه دانش

های کوچک و  های کسب و کار به بنگاه این مراکز از طریق ارائه ایده. ار ضروری استبسي کشاورزی

 . توانند داشته باشند ها میمتوسط، نقش مهمی را در موفقيت آن

مالکی داشته باشد، نظام تحقيق،  گيری بر کشاورزی خردهتواند تأثير چشمدیگر نهادهایی که میاز  -

نيز در پژوهش خود به ( 2931)زاده و همکاران شریف. ی استهای بومتوسعه و تشویق نوآوری

بر اساس مطالعات انجام . اندها در تحقيقات و فناوری کشور اشاره نمودهآفرینی این نوع نظامنقش

تحقيقات کاربردی اندکی وجود دارد که منجر به بهبود توليد  ،، در حال حاضر در بخش کشاورزیشده

های  در بخش غيردولتی تشکل .بومی متناسب با شرایط کشت کشور شود های کارگيری فناوری و به

برداری پژوهش  های بهره چندانی وجود ندارد که به طور مداوم در خصوص مشکالت مختلف نظام

الزم به ذکر است که وجود مراکز . ندنمایها ارائه و دانش و فناوری مناسبی برای رفع آن دهندانجام 

های کوچک و متوسط مؤثر باشد، از  تواند در هدایت بنگاه که می، در عين حالیحقيق و توسعه کارآمدت

ها نيز قادر خواهند بود برای رفع نيازهای خود در ابعاد مختلف از توليد تا  سوی دیگر، این بنگاه

در این بين، دانش بومی کشاورزان که به گفته کارشناسان . بازاریابی، تحقيق و توسعه انجام دهند

نيز باید در دستور کار ویژه نظام تحقيق « آفرین باشد تواند در توسعه پایدار کشاورزی نقش خوبی می به»

 .و توسعه قرار گيرد

جهت دستيابی به الزم  نهادهایاز دیگر نهادهای شناسایی کارآفرینان و ایجاد فضای توانمندساز،  -

توانند پس از شناسایی  نهادها میاین دهد ها نشان میبررسی. مالکی است توسعه کشاورزی خرده

ای معرفی نمایند  بيمه –کارآفرینان، آنان را به نهادهای مشاوره ای و ارائه طرح ایده و یا نهادهای مالی 

تواند برای تشکيل مراکز کارآفرینی  دولت میدر این راستا . های الزم از آنان صورت بگيرد تا حمایت

ات عمومی مربوطه استفاده کند، به شرطی که کشاورزی، از توان بخش خصوصی یا مؤسس

وکار  ها را به نحوی اعمال کند که از قدرت الزم به منظور تسهيل فضای کسبهای الزم از آن حمایت

های کوچک و متوسط  ها نشان داد توسعه بنگاهاز سوی دیگر یافته .برای کارآفرینان برخوردار باشند

پریتچارد و  .کارگيری کارآفرینان مؤثر باشد ناسایی و بهتواند در ایجاد بستر مناسب برای ش می
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نيز در پژوهش خود به اهميت شناسایی کارآفرینان مزارع خانوادگی پرداخته و آنان ( 0222) همکاران

 .را عاملی جهت رشد و توسعه کشاورزی معرفی نموده است

ای مناسب از دیگر نهادهای مهنهادهای مالی و بيهای ميدانی انجام شده نمایانگر آن است تحليل -

زاده ، حسن(0220)  وگرنهای در پژوهش. باشند غيردولتی موثر بر توسعه کشاورزی خرده مالکی می

یکی از الزامات توسعه کسب و  .شده است پرداخته موضوعبه این نيز  (0222)  اووین و( 2931)

یر و چابک است که به معنای پذ کارهای کشاورزی کوچک و متوسط، وجود نهادهای مالی انعطاف

توان از  طور که نتایج نشان داد، نمی همان. واقعی کلمه خطرپذیر بوده و به توسعه کارآفرینی بپردازند

های اقتصادی بزرگ و متوسط و کوچک استفاده کرد و هر کدام  یک ساختار بانکی برای شرکت

هایی  اقتصادی کوچک و متوسط تيم های مخصوص بنگاه نهادهای مالی. طلبد ساختار خاص خود را می

عالوه بر شناسایی کارآفرینان و حمایت از  نهادهااین . کنند د که کارآفرینان واقعی را شناسایی میندار

مند را جذب کرده و بين کارآفرینان و  های افراد عالقه های سرگردان و سرمایه توانند سرمایه آنان، می

های اقتصادی متوسط و کوچک  ساختار تأمين مالی شرکتطور کلی  هب. گذاران پيوند برقرار کنند سرمایه

باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان، احراز صالحيت اصولی 

توليد و واکنش سریع نسبت های  پذیری و درک حساسيت متقاضيان، شراکت و نظارت بر آنان، انعطاف

های اقتصادی کوچک و  مخصوص به بنگاهشود ساختار مالی  رو پيشنهاد می یناز ا .به آن داشته باشد

غيردولتی حمایت از  های صندوقویژه  های موجود به با استفاده از ظرفيتدر کشور کشاورزی متوسط 

های روستایی و صندوق تعاون  ، واحدهای اعتباری تعاونیگذاری در بخش کشاورزی توسعه سرمایه

د با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات، توان این ساختار مالی، می. ایجاد شودروستایی ایرانيان 

های نقدی اشخاص حقيقی و حقوقی را جذب نموده و به وکالت از طرف ایشان، اراضی و  سرمایه

در مرحله بعد، واحدهای  ی مربوطهنهادها. واحدهای کشاورزی مناسب را احداث یا خریداری کند

را به وکالت از طرف خریداران اوراق بهادار، بر اساس قراردادهای مزارعه و مساقات،  توليد کشاورزی

در نهایت، نهادهای مذکور باید سهم . نمایند برداری به متخصصان کشاورزی واگذار می برای بهره

                                                
1  Pritchard & et al 
2  Wegren 
3  Uvin 



 2932پايیز و زمستان ، 2، شماره مپنجدوره  ،توسعه روستايي

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Younes Nourbakhsh      
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

211 

الوکاله خود، آن را بين  خریداران اوراق را از محل توليد کشاورزی اخذ نموده و پس از کسر حق

باید در توسعه الگوهای کارآمدتر بيمه محصوالت  نهادهاهمچنين این  .بان اوراق توزیع کنندصاح

ویژه برای محصوالت کشاورزی باارزش افزوده باالتر و کاربرتر  کشاورزی از قبيل بيمه درآمدی به

 .نمایندآفرینی  نقش

تواند انجام دهد و لزوماً  در سطح روستاها، کارکردهای فوق را یک نهاد نيز میالزم به ذکر است، 

های  جویی در هزینه در سطح صف نباید به دنبال ایجاد نهادهای متعدد بر خالف صرفه مقياس و صرفه

بلکه در اینجا تأکيد بر تبيين کارکردهایی است که در حال حاضر هيچ نهادی در بخش . زیربنایی بود

 .مالکی بسيار اهميت دارند کشاورزی خرده دار آنها نيست، با وجود اینکه در ارتقاء غيردولتی عهده

ریزان و مسؤوالن باید زمينه را برای ارائه مناسب کارکردهای مذکور به منظور  طور کلی، برنامه به

مأموریت و نقش هر یک از اجزاء . های کوچک و متوسط فراهم آورند گيری و حمایت از بنگاه شکل

ندسی کشاورزی و نظام صنفی کارهای کشاورزی، شبکه نهادهای غيردولتی موجود مانند نظام مه

های غيردولتی حمایت از توسعه کشاورزی باید با توجه به  صندوق و های توليد و روستایی تعاونی

در صورت . و این نهادها تغييرات الزم را در خود ایجاد کنند شودتعریف  ،کارکردهای مذکور

در سطوح جغرافيایی مختلف ایجاد  ،که موجودتوان نهادهای جدید را در ارتباط با شب ضرورت می

 . کرد

 سپاسگزاري
های بهبود همزمان پيشرفت و عدالت در توسعه  تبيين راهکار»این مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان 

 های مجلس شورای است که با حمایت مرکز پژوهش« کشاورزی ایران، با تأکيد بر سازماندهی مناسب نيروی کار کشاورزی

 .  های مسؤوالن محترم این مرکز، تقدیر و تشکر گردد در اینجا الزم است از حمایت. اسالمی انجام شد

 منابع

سنجش و اولویت بندی پایداری (. 2933). اهرهو صادقلو، ط مداله، حقيداری یسجاس هدی؛، میپورطاهر

مطالعه موردی دهستان )آل فازی  ایدهبندی بر اساس تشابه به حل اجتماعی روستایی، با استفاده از تکنيک رتبه

 .99-2(: 2)2. های روستایی فصلنامه پژوهش(. حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده
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اعتباری و نهادهای مالی غيربانکی با تاکيد بر بخش  -توسعه خدمات مالی(. 2931. )زاده، علیحسن

 .31-12(: 9)0. جستارهای اقتصادی. روستایی

مجله دانشکده علوم اداری (. فقدان امنيت مالی)موانع نهادی توسعه نيافتگی (. 2931. )نژاد، مرتضیدهقان

 .19-22(: 0)23. و اقتصاد دانشگاه اصفهان

های ضرورت(. 2931) . لیو اسدی، ع .ليلکالنتری، خ ؛.حمودم يدحسينی، س ؛.بوالقاسم، ازاده یفشر

 .211-212(: 021. )ماهنامه جهاد. وری کشورنهادی ساماندهی تحقيقات کشاورزی در نظام تحقيقات و فنا

تحقيق گراندد تئوری در علوم (. 2931)  .لیع حمدچراغی، م و .لی، عیفخرموحد ؛.هوشصلصالی، م

 تهران، ایران. نشر بشری(: فلسفه و اصول کاربردی)پزشکی

نهاد در مناطق  های مردم واکاوی ميزان پایداری سازمان(. 2932. )پور، محمدسليمان، محمود و حجیفال

نشریه تحقيقات کاربردی علوم . المللی ترسيب کربن در استان خراسان جنوبیروستایی؛ تجربيات پروژه بين

 .202-222(: 09)02. جغرافيایی

. ریزی و بودجهفصلنامه علمی پژوهشی برنامه. تغيير نهادی(. 2932. )و نيکونسبتی، علی. متوسلی، محمود

21(9 :)13-12. 

 . انتشارات مؤسسه دارالعلم(. 2931. )ترجمه علی شيرزوانی. غهالبال نهج
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