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چکیده
توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی می توانـد در جهـت رونـق کشـاورزی و افزایـش اشـتغال دانش آموختـگان 
رشـته های کشـاورزی مؤثـر باشـد. امـا بررسـی آمارها نشـان می دهـد کـه در سـال های گذشـته شـرکت های دانش بنیان در 
غـرب کشـور رشـد قابـل مالحظه ای نداشـته اند. لـذا این پژوهـش با هدف شناسـایی پیش ران ها و پسـران های آموزشـی مؤثر 
بـر مدیریت توسـعه ی شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی غرب کشـور به صـورت کیفی و بـا روش نظریه بنیانـی انجام گرفت. 
بـه منظـور شناسـایی مؤلفه هـا از مصاحبه هـای عمیـق انفـرادی بـا مدیرعامـل شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی در غـرب 
کشـور اسـتفاده شـد )N=45( کـه پـس از مصاحبـه بـا 21 مدیر عامل اشـباع نظـری حاصل شـد. انتخاب مدیـران عامل  جهت 
مصاحبـه بـه صـورت هدفمنـد و  از نـوع داوری بـود، تحلیـل داده هـا بـا روش تحلیل خـط به خـط و در قالب تحلیـل محتوای 
متعـارف بـا اسـتفاده از نرم افـزار MAXQDA12 منجـر بـه شناسـایی26 مؤلفه اصلـی در قالب 4 دسـته عامل های آموزشـی در 
زمینـه بازاریابـی، فرهنگـی، کارآفرینـی و فنی-تخصصی به عنوان پیشـران شـد. بازدارنده های آموزشـی مؤثر بـر مدیریت موفق 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی نیـز شـامل 25 مؤلفـه اصلی در قالـب 4 دسـته بازدارنده های آمـوزش حرفـه ای، دانایی-

محـوری، ارتباطـی و مدیریتـی بود. عمده ترین پیش برنده های آموزشـی با بیشـترین فراوانی تکرار از سـوی پاسـخگویان ایجاد 
مرکزهـای تحقیقـات حرفـه ای بـرای آمـوزش مدیران عامـل  در زمینه انجـام پژوهش های کاربـردی و آمـوزش در زمینه روش 
انجـام پژوهش هـای کاربـردی در شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی بـود؛ دو بازدارنـده ی نبود زمینـه مهـارت کارآفرینی در 
بیـن مدیـران عامـل  و نـا آگاهـی از فناوری های تولید شـده در دانشـگاه ها نیز با بیشـترین فراوانـی تکرار به عنـوان عمده ترین 
بازدارنـده شناسـایی شـد، ارائـه آموزش هـا و کارگاه های آموزشـی دوره ای متناسـب با نیاز مدیـران عامل  ، همچنـن گنجاندن 
واحدهـای آموزشـی اختیـاری در دانشـکده های کشـاورزی بـرای آمـوزش کارآفرینـی می توانـد سـبب توسـعه پیش برنده ها و 
برطـرف کـردن بازدارنده هـا شـود. لـذا الزم اسـت برنامه ریزان برای توسـعه شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی به شـاخص ها 

و مؤلفه هـای پیش برنـده توجـه کـرده و در جهـت آسـانگری و برطـرف کـردن بازدارنده ها اقدام هـای الزم را معمـول دارند.
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مقدمه
 درجهـان بـه شـدت در حال تغییـر و دگرگونـی کنونی، 
تولیـد دانـش در کنـار انتشـار موفـق و کاربـرد مؤثـر آن بـه 
یـک هـدف جهانـی تبدیـل شـده اسـت، دانـش بـه عنـوان 
پیش برنـده اصلـی نوآوری، تولید و رشـد اقتصادی شناسـایی 
شـده اسـت کـه در شـرکت های دانش بنیـان ظهـور می یابد 
)لـوو، 2008(. در سـند چشـم انداز 20 سـاله کشـور تأکیـد 
بـر هدف هـا و راهبردهـای بلنـد مـدت بـرای رسـیدن بـه 
توسـعه شـده اسـت و راهبرد اصلی توسـعه کشـور را توسـعه 
دانش بنیـان قـرار داده اسـت، همچنیـن تأکیـد شـده اسـت 
کـه در افـق 1404 بایسـتی اقتصـاد ایـران بـه یـک اقتصـاد 
محجـوب،1392(.  )انتظـاری و  شـود  تبدیـل  دانش بنیـان 
دانـش بـه عنوان عامـل ضـروری و پیش برنده اصلـی نوآوری 
تولیـد و رشـد اقتصـادی شناسـایی شـده اسـت )کوهالباچر، 
2008؛ لـوو، 2008(. شـرکت ها و مؤسسـه های دانش بنیان، 
شـرکت یا مؤسسـه خصوصـی یا تعاونی اسـت که بـه منظور 
هم افزایـی علـم و ثـروت، توسـعه اقتصاد دانش محـور، تحقق 
تحقیـق و  سـازی  تجـاری  اقتصـادی و  علمـی و  هدف هـای 
توسـعه در حـوزه فناوری هـای برتـر و با ارزش افـزوده فراوان 
بـه ویـژه در تولیـد نرم افزارهـای مربـوط تشـکیل می شـوند 
)سـروری اشـلیکی، 1391(. ایـن شـرکت ها حلقـه واسـطه 
بیـن دیـدگاه و فنـاوری هسـتند کـه می تواننـد دیدگاه هـا 
را در مسـیر رسـیدن بـه فنـاوری هدایـت کننـد )صفایـی و 
همـکاران، 1396(. شـرکت های دانش بنیـان عامـل ایجـاد 
دانـش و رشـد اقتصـادی از طریـق دانش می باشـند و تولید و 
دانش بنیـان  شـرکت های  رشـد  گـرو  در  اشـتغال  توسـعه 
اسـت، زیـرا هزینه اشـتغال هـر نفـر در بخش دولتـی حدود 
9 برابـر بیشـتر از هزینـه اشـتغال هـر نفـر در شـرکت های 
دانش بنیـان می باشـد )سـلطانی، 1396(. در اقتصـاد مبتنی 
بـر دانـش، شـرکت های دانش بنیـان نقـش مهمـی در رشـد 
اقتصـادی بـر عهده دارنـد، این نهادهـا به عنوان ابزار توسـعه 
اقتصـادی شـناخته می شـوند و از آنجایـی که در بسـیاری از 

کشـورهای توسـعه یافته و در حال توسـعه بخش کشـاورزی 
نقـش مهمـی در تولیـد غـذا، ایجـاد اشـتغال و مبادله هـای 
تجـاری دارد، شـرکت های دانش بنیـان بـه عنـوان گزینـه 
کلیـدی بـرای تولید ثروت در کشـورهای در حال توسـعه در 
زمینـه کشـاورزی نیـز مطـرح شده اند)مردانشـاهی، 1396(. 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی از نظـر ایجـاد شـغل، 
توسـعه نـوآوری و بهره بـرداری از فرصت هـای جدیـد نقـش 
مهمـی در موفقیـت اقتصـادی یـک کشـور دارند )یوسـفی و 

همـکاران، 1396(. 
سـده  در  کشـاورزی  در  فنـاوری  علمـی و  پیشـرفت 
جدیـد و رسـیدن بـه جایـگاه واقعـی خـود، همچنیـن رفـع 
عقب ماندگی هـای گذشـته که عامـل کلیدی تعییـن کننده 
بقـای بشـر اسـت بـا ظهـور اقتصـاد دانش بنیـان، دسـتیابی 
فرآینـد  در  مهـارت  کسـب  روز  و  دانـش  بـه  کشـاورزان 
خیـاره،  )محمـدی  یافـت  خواهـد  تحقـق  تولیـد  مدیریـت 
کارایـی  افزایـش  سـبب  دانش بنیـان  کشـاورزی   .)1395
تولید کشـاورزی در مقایسـه با کشـاورزی سـنتی می شـود و 
شـرکت های دانش بنیـان بـه عنـوان گزینه ی کلیـدی برای 
تولید ثروت در کشـورهای در حال توسـعه مطرح می باشـند 
)مردانشـاهی، 1396(. در الگـوی نویـن توسـعه کشـاورزی 
نیـز دانـش و فنـاوری از جایـگاه مهمـی در رشـد و توسـعه 
کشـاورزی پایـدار برخوردار اسـت )آزاد و همـکاران، 1397(. 
در ایـن زمینـه تجربه هـای شـورهای مختلف نشـان می دهد 
رونـق  فنـاوری،  درتوسـعه  دانش بنیـان  شـرکت های  کـه 
اقتصـادی و ایجاد اشـتغال مولد نقش اساسـی دارنـد و موتور 
دانش بنیـان  شـرکت های  دانش بنیـان،  اقتصـاد  محـرک 
هسـتند )ماسـا و تسـتا، 2009(. اسـناد بـاال دسـتی کشـور 
از جملـه سیاسـت هـای ابالغـی اصـل 44 قانـون اساسـی، 
برنامه هـای چهـارم و پنجـم توسـعه و همچنین سـند چشـم 
انداز بیسـت سـاله کشـور، همگی حـوزه اقتصـاد دانش بنیان 
را جـزء حـوزه هـای مهـم و تأثیـر گـذار در کشـور دانسـته و 
توسـعه این بخش را در اولویت برنامه های توسـعه ای کشـور 
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قـرار داده انـد، الزمه تحقق هدف های مطرح شـده در اسـناد 
یادشـده ایجـاد و تأسـیس شـرکت های دانش بنیـان اسـت 
دانش بنیـان  شـرکت های   .)1395 همـکاران،  )خیاطیـان و 
کشـاورزی از نظـر ایجـاد شـغل، توسـعه نـوآوری و بهره وری 
از فرصت هـای جدیـد نقـش مهمـی در موفقیـت اقتصـادی 
کشـور دارنـد و بـا توجه بـه اهمیت بـاالی حوزه کشـاورزی و 
در شـکل گیری شـرکت های  عرصـه  ایـن  بالقـوه  ظرفیـت 
دانش بنیـان می تواننـد دگرگونـی سـاختاری در حوزه هـای 
محقـق  را  کشـور  دانش بنیـان  اقتصـاد  رشـد  کاربـردی و 
سـازند، امـا پژوهش هـا نشـان می دهـد کـه تجاری سـازی 
تحقیقات کشـاورزی کشـور وضعیت مطلوبی نـدارد و نیازمند 
توجـه بیشـتر اسـت )فـالح حقیقـی و میرترابـی،1396( و به 
بـا  کشـاورزی  فناوری هـای  تجاری سـازی  خلـق و  لحـاظ 
قابلیت هـای جدیـد و عملکـرد باالتر نسـبت بـه فناوری های 
نویـن  روش هـای  معرفـی  کشـاورزی،  بخـش  در  موجـود 
معرفـی  خلـق و  کشـاورزی و  فنـاوری  توسـعه  زمینـه  در 
نیازمنـد  کشـاورزی  حـوزه  در  جدیـد  فنـی  مهارت هـای 
بررسـی و ارائـه سـازوکارهای بهبـود اسـت از سـویی هسـته 
مبـدل دانـش بـه محصول هـا در قالـب اصـالح فناوری های 
موجـود یـا خلـق فناوری هـای نویـن در حال حاضر شـرایط 
مناسـبی ندارد)علـم بیگـی، 1393(. در حوزه کشـاورزی نیز 
شـرکت های دانش بنیـان به رغـم اینکـه صنعـت کشـاورزی 
نیـاز مبـرم بـه ایـن خدمـات دارد، در سـطح بسـیار محـدود 
وجـود دارنـد و شـرکت های دانش بنیـان بخش کشـاورزی با 
تنگناهـای پرشـماری روبه رو هسـتند )یوسـفی و همـکاران، 
1396( و بـه شـدت مسـتعد ابتـالی بـه مشـکالت متعـدد و 
میزان باالی شکسـت می باشـند )فخـاری سـلمانی و دارایی، 
روحیـه  تقویـت  دانش بنیـان  شـرکت های  هـدف   .)1392
کارآفرینـی در دانشـگاه ها و جوامـع علمـی می باشـد که این 
مهـم آن گونـه که انتظـار می رفت، محقق نشـده اسـت، این 
سـازمان ها نتوانسـته اند بـه موفقیـت کامـل دسـت یابند و با 
چالش  هـای سـاختاری چنـدی روبـه رو هسـتند )غالمـی و 

رمضانـی، 1397(. 

بـا  رقابـت  تـوان  ایـران  در  دانش بنیـان  شـرکت های   
 .)1394 جـوادی،  )جهانیـان و  ندارنـد  را  خـود  همتایـان 
صداقـت و همـکاران )1390( بـر این باورند که در سـال های 
شـمار  کشـاورزی و  کارآفرینانـه  فعالیت هـای  نـرخ  اخیـر 
شـرکت های نوظهـور کشـاورزی کـه در ایـران ایجـاد شـده 
اسـت از میزان متوسـط جهانی کمتر اسـت و این شـرکت ها 
ذاتـی و  خطرهـای  دلیـل  بـه  نیافته انـد.  رشـد  کشـور  در 
ایـن  موفقیـت  چالش هـای  از  یکـی  خـاص،  ویژگی هـای 
شـرکت ها تـداوم رشـد و پایـداری آنهاسـت در ایـن زمینـه 
آمارهـا نشـان مي دهد که بیشـتر شـرکت های دانـش بنیان 
در طـول زمـان یـا از بیـن رفته یا کوچـک باقي مانـده و تنها 
شـمار اندکـي از آنهـا به شـرکت هایي بزرگ تر تبدیل شـده 
انـد. )خیاطیان و همـکاران، 1395(. این شـرکت ها در زمینه 
نبوده انـد کـه  فـروش محصول هـا و خدمـات خـود موفـق 
سـبب ناپایداری و توسـعه آنها شده اسـت )غالمی و رمضانی، 
1397(. بررسـی پژوهش هـای گذشـته نیـز نشـان می دهـد 
کـه عمـده تمرکز سیاسـت گذاران بـر روی چرخه های تولید 
علـم، توسـعه فنـاوری و تجـاری سـازی آنها در شـرکت های 
دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری دوبـاره آن بـر تولیـد علـم و 
فـن آوری بـوده اسـت و در ایـن بیـن کمتـر بـر مسـئله ها و 
مشـکالت شـرکت های دانش بنیـان بـه ویـژه شـرکت های 
دانـش بنیـان کشـاورزی و بر طرف نمـودن آنها برای توسـعه 
پرداخته شـده اسـت، بر مبنای یافته های تحقیق دهدشتی و 
همـکاران )1398(، الگـوی فرآینـدی تجاری سـازی خدمات 
اطالعـات و  فنـاوری  صنعـت  دانش بنیـان  شـرکت های  در 
ارتباطـات عبـارت انـد از: تحقیقـات بازاریابی)نیازسـنجی(، 
دیـدگاه، تحلیـل و تأمیـن مالـی، تأمیـن و آمـوزش نیـروی 
انسـانی، تدویـن و اجـرای راهبردهـای بازاریابـی و تبلیغـات، 
بهبـود و  آزمایـش و  تولیـد و  تولیـد و  جامـع  امکان سـنجی 
اسـتانداردها، و  ارتقـا، کنتـرل کیفیـت، دریافـت مجوزهـا و 
فـروش و  قیمت گـذاری و  راهبردهـای  اجـرای  تدویـن و 
توزیـع. امینی و فتاحـی)1397( در پژوهش خـود عامل های 
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اصلـی موفقیـت شـرکت های دانش بنیـان را بـه سـه دسـته 
عامل هـای علـی، محیطـی و واسـطه ای تقسـیم نمودنـد که 
فـردی(؛  سـازمانی و  )مؤلفه هـای  شـامل  علـی  عامل هـای 
عوامـل محیطـی شـامل )ویژگی های محیطـی و ویژگی های 
مدیریتـی و  )شـرایط  شـامل  واسـطه ای  عوامـل  بنـگاه( و 
شـرایط سـازمانی( می باشـند. آزاد و همـکاران )1397( در 
پژوهـش خـود بـه اهمیـت آمـوزش در توسـعه شـرکت های 
دانش بنیـان پرداختـه اسـت و بـه علـت نبـود زمینـه توانایی 
ارائـه  دانش بنیـان،  شـرکت های  اعضـای  خطر پذیـری 
آموزش هایـی در زمینـه خطر پذیری را در موفقیت و توسـعه 
شـرکت ها، نبود و کمبـود اطالع و دسترسـی جامعه ی هدف 
نسـبت بـه بانک اطالعاتـی موثـق و روزآمد مرتبط بـا اخبار و 
اطالعـات در حـوزه دیدگاه هـای نویـن مؤثـر دانسـته اسـت. 
نقـی زاده و همـکاران )1397( در بررسـی های خـود بـه این 
نتیجـه دسـت یافتنـد کـه از میـان عامل هـای مختلـف، بعد 
ویژگی هـای مؤسسـان شـرکت دارای بیش تریـن اثرگـذاری 
بـر رشـد شـرکت هـا اسـت. نتایـج پژوهـش فـالح حقیقی و 
میرترابـی )1396( نشـان داد کـه عامل های اصلی توسـعه ی 
در  آسـانگری  شـامل  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های 
حمایتـی  سیاسـت های  تدویـن  تسـهیالت،  وام و  اعطـای 
بـرای ظهـور و تجـاری سـازی دیدگاه هـای نویـن در بخـش 
الزم  آموزش هـای  زمینه هـای  کـردن  فراهـم  کشـاورزی، 
کـردن  فراهـم  دانش بنیـان،  شـرکت های  مؤسسـان  بـرای 
ابزارسیاسـتی و قانونـی بـرای افزایـش تـوان رقابـت کاالهای 
دانش بنیـان کشـاورزی بـا محصول هـای مشـابه خارجـی، 
شـرکت و  تأییـد  ثبـت و  بـرای  اداری  بوروکراسـی  کاهـش 
اتخـاذ سیاسـت های مناسـب بـرای جلوگیـری از قاچـاق و 
واردات محصـوالت مشـابه مـی باشـد. یوسـفی و همـکاران 
دانش بنیـان  شـرکت های  موفقیـت  عامل هـای   )1395(
دارویـی را بررسـی کردنـد کـه نتایـج پژوهـش آنـان نشـان 
داد کـه ایجـاد نظـام حمایتی و تشـویقی کشـاورزی و کاهش 
دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه ی  عامـل  را  دارو  واردات 

فعـال در زمینـه گیاهـان دارویـی بیـان کـرد. نتایـج تحقیق 
خیاطیـان و همکاران )1395( نشـان داد که؛ ماهیت پایداري 
شـرکت های دانش بنیـان از چهـار مولفـه نتایج مالـي، نتایج 
بـازار، نتایـج نوآوري و نتایج کارآفریني تشـکیل شـده اسـت. 
پایـداري شـرکت های  بـر  اینکـه؛ عامل هـای مؤثـر  ضمـن 
درون  عامل هـای  اصلـي  مؤلفـه  دو  داراي  دانش بنیـان، 
سـازماني )متشـکل از دو دسـته عامل های فردي موسسان و 
عامل هـای شـرکتي( و عامل هـای برون سـازماني )متشـکل 
از دو دسـته عوامـل ویژگـي هـاي کسـب وکار و مؤلفه هـای 
نظـام نـوآوري( مـي باشـد. امینـی و همـکاران )1395( بـه 
بررسـی عوامـل مؤثـر بـر توسـعه شـرکت های دانش بنیـان 
پرداختنـد، نتیجـه بررسـی آنـان نشـان داد کـه نبـود زمینه 
بازدارنـده ی در توسـعه  ارتباطـی و مدیریتـی  آموزش هـای 
شـرکت های دانش بنیـان می باشـد، بـه طوری که پیشـنهاد 
آنـان در ایـن راسـتا برگـزاری دوره های آموزشـی مختلف در 
زمینـه ارتقـا سـطح مهـارت و تخصـص اعضـای شـرکت ها و 
ارائـه آموزش هـای عملـی در جهـت کسـب تخصـص بـود. 
تـاری و همـکاران در تحقیـق خود، عامل های مؤثر بر رشـد و 
فـردی،  در 3 سـطح  را  دانش بنیـان  موفقیـت شـرکت های 
پژوهـش  نتایـج  کردنـد.  طبقه بنـدی  محیطـی  سـازمانی و 
آنهـا نشـان می دهـد کـه دولـت و شـرایط محیطـی نقـش 
مهم تـری در ایجـاد زمینـه ای مناسـب برای رشـد و موفقیت 
ایـن شـرکت ها ایفـا می کننـد و ایـن عامـل نقـش اصلـی در 
دارد  دانش بنیـان  زایشـی و  شـرکت های  دوام  موفقیـت و 
)تـاری و همـکاران، 1394(. الهیاری فرد و همـکاران )1390( 
بـه ارائـه الگـوی مطلـوب توسـعه شـرکت های دانش بنیـان 
پرداخته انـد، آمـوزش یکـی از اجـزای اصلـی الگـوی آنـان 
می باشـد که شـامل ارائـه آموزش های بازاریابـی و کارآفرینی 
می باشـد. مهـدوی و همـکاران )1387( در پژوهـش خـود 
بـه بررسـی عامل هـای موفقیـت شـرکت های دانـش محـور 
بازاریابـی و  پرداختنـد نتایـج بررسـی آنـان نشـان داد کـه 
فـروش، مسـئله های مالـی، تولیـد، توزیع، تحقیق و توسـعه، 
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عامل هـای حقوقـی و نیـروی انسـانی عامل هـای مؤثـر بـر 
موفقیـت شـرکت های دانش محـور مـی باشـند.

موفقیـت  بـر  مؤثـر  عامل هـای  عنـوان  بـا  پژوهشـی 
بچینـا و  آرنتـزن  توسـط  دانش بنیـان  سـازمان های 
داد کـه دو بخـش دولتـی و  نشـان  نکوسـیندیال )2017(  
دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه  در  می تواننـد  عمومـی 
کمـک کننـد. عامل هـای دولتـی از طریـق ارائـه خدمـات، 
انسـجام اجتماعـی، شـفافیت پاسـخگویی و اسـتفاده مؤثر از 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات. بخـش عمومـی نیـز از طریق 
حرکت به سـمت دولـت الکترونیکـی نوآورانه. توسـعه دانش 
در شـرکت های کوچـک و متوسـط در سـال 2019 توسـط 
گـری مسـدوتیر و همکاران مـورد بررسـی قرار گرفـت نتایج 
پژوهـش نشـان داد کـه طوفـان اندیشـه، همـکاری اعضـای 
گـردآوری  گروهـی و  کارهـای  انجـام  تشـویق و  سـازمان، 
رسـمی و غیـر رسـمی داده هـا و اطالعـات عامـل مهمـی در 
ایجـاد و توسـعه دانـش در سـازمان های کوچـک و متوسـط 
بـا عنـوان  تولـی و همـکاران )2019( پژوهشـی  می باشـد. 
در  دانش بنیـان  شـرکت های  ایجـاد  بـرای  برنامه ریـزی 
ملبـورن اسـترالیا نشـان دادنـد که برخـی عامل هـا بازدارنده 
توسـعه شـرکت های دانش بنیـان می شـوند کـه مهم  تریـن 
آنهـا شـامل نبـود سیاسـت های ملـی، هماهنگـی ضعیـف 
راهبـرد، کـم  ایجـاد  در  دولتـی  بیـن بخش هـای مختلـف 
اسـتعداد  بـه  توجهـی  انسـانی و کـم  بـه سـرمایه  توجهـی 
می باشـند.  خانه هـا  در  موجـود  کار  نیـروی  دانشـجویان و 
پژوهـش جاهنسـتون )2019( بـا عنوان نقش دانشـگاه ها در 
توسـعه شـرکت های دانش بنیـان نشـان داد که نبـود زمینه 
درک نقـش و تأثیـر دانشـگاه ها و چگونگـی تأثیر ایـن نقش، 
همـکاری  همـکار و  انتخـاب  در  دانشـگاه ها  قطعیـت  عـدم 
از  کـه  اسـت  عامل هایـی  از  دانشـگاه ها و صنعـت  ضعیـف 
وی  نظـر  از  می کاهـد،  دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه 
ارائـه آموزش هـای ارتباطـی مناسـب به اعضای شـرکت های 
دانش بنیـان می توانـد سـبب بهبـود کسـب دانـش و آگاهی 

در آن هـا شـود. 

عامل هـا و  بررسـی  بـه   )2017( همـکاران  گاالتـی و 
ایتالیایـی  زایشـی  هـای  شـرکت  رشـد  بازدارنده هـای 
پرداختنـد نتایـج بررسـی آنـان نشـان داد کـه عامل هـای 
بیرونـی ماننـد مقـررات و دیوانسـاالری و متغیرهـای مربـوط 
بـه شـرکت هـای زایشـی ماننـد منبع هـای سـرمایه گذاری، 
منبع هـای انسـانی و دامنـه ی محـدودی از صالحیت هـا در 
رشـد و توسـعه ی شـرکت های دانـش بنیـان نقـش دارنـد. 
تعییـن  بررسـی  بـا   )2012( سـال  در  همـکاران  اوشـی و 
الزم  زمینه هـای  دانشـی  شـرکت های  نتایـج  کننده هـا و 
بـرای ایجـاد و موفقیت شـرکت های دانش بنیـان را در چهار 
سـطح شناسـایی کرده اند: الـف( ویژگی های شـخصیتی ب( 
منبع هـای سـازمانی ج( ویژگی هـای سـازمانی د( عامل های 
محیطـی. ایسـالم و همـکاران )2011(، در بررسـی های خود 
بـا عنـوان عوامل مؤثر بـر موفقیت کسـب و کارهای کوچک و 
متوسـط در تایلنـد بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه ویژگی های 
کسـب و کار کوچـک، مدیریـت و دانش چگونگـی، خدمات و 
تولیدهـا، خریـدار و بـازار، مسـیر انجـام تجـارت و همـکاری، 
منابـع مالـی، راهبردهـا و محیـط بیرونی از جملـه عامل های 
می باشـند.  کوچـک  کارهـای  کسـب و  موفقیـت  بـر  مؤثـر 
المحروقـا )2010( در بررسـی های خود با عنـوان عامل های 
موفقیـت شـرکت های کارآفرینی کوچک و متوسـط در اردن 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مهـارت و دانـش کارآفرینـان، 
وجـود کارآفرینـان بـا تجربـه، منبع هـای مالی، فنـاوری ها و 
مالـی،  فنـی، سـاختار شـرکت ها، سـاختارهای  روش هـای 
جملـه  از  انسـانی  منابـع  سـاختار  وری و  بهـره  بازاریابـی و 
عامل هایـی هسـتند که بر موفقیـت شـرکت های کارآفرینی 
تأثیـر گذارنـد. بررسـی پژوهش های گذشـته نشـان می دهد 
کـه در ارتبـاط بـا شـرکت های دانـش بنیـان بررسـی های 
مختلفـی انجـام شـده اسـت که در بیشـتر بررسـی ها نقش و 
تأثیـر دولـت و عوامـل اقتصـادی در موفقیـت شـرکت های 
دانش بنیـان بررسـی شـده و مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 
در  مؤثـر  آموزشـی  عامل هـای  شناسـایی  زمینـه  در  امـا 
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توسـعه ی شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی و به خصوص 
نقـش مدیـران عامل هـا و اهمیـت آمـوزش مدیرعامل هـا به 
شـرکت های  موفقیـت  در  شـرکت ها  اصلـی  رکـن  عنـوان 
ارزیابـی و  تـا کنـون  دانش بنیـان و دانش بنیـان کشـاورزی 
پژوهـش جامعـی انجـام نگرفتـه اسـت. در حالـی کـه بخش 
کشـاورزی اهمیـت و سـهم باالیـی در ارزش افـزوده کشـور 
دارد و هرگونـه کمک به رشـد و توسـعه شـرکت های نوظهور 
ایـن بخـش می توانـد بـه توسـعه اقتصـادی کشـور کمـک 
کنـد. جمع بنـدی نتایـج بررسـی های گذشـته در قالب مدل 
نظـری پژوهـش در نـگاره1 ارائـه شـده اسـت. بـا توجـه بـه 
این کـه در پژوهش های پیشـین بـا بررسـی هایی که صورت 
پذیرفـت بـه صـورت خـاص و ویـژه نقـش و تأثیـر مدیـران 
عامـل و آموزش هـای آنـان بـر توسـعه شـرکت ها بررسـی 

شـد و در بیشـتر بررسـی ها عامل هـای مؤثـر بـر موفقیـت 
شـرکت های دانش بنیـان مـورد مطالعـه قـرار گرفته اسـت، 
در نـگاره 1 و بـر اسـاس بررسـی پژوهش هـا، پیش ران هـا و 
پس ران هـای توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی 
بـه دو دسـته عامل هـای درون سـازمانی و عامل هـای بـرون 
سـازمانی تقسـیم بنـدی شـد که عامل هـای درون سـازمانی 
شـامل ویژگی هـای شـرکت و ویژگی هـای مؤسـس شـرکت 
یـا مدیرعامـل و عامل هـای اقتصـادی می باشـد، عامل هـای 
محیطـی یـا عامل های برون سـازمانی نیز شـامل بروکراسـی 
دولـت، عامل های سیاسـی، حمایـت سـازمان های ذی ربط، 
آمـوزش و نقـش و تأثیـر دانشـگاه ها می باشـد کـه در ایـن 
پژوهـش تنهـا به بررسـی نقـش و تأثیـر عامل های آموزشـی 

بـر توسـعه و موفقیـت شـرکت ها بررسـی شـده اسـت.

نگاره1- چارچوب نظری پژوهش بر مبنای مرور مبانی نظری

کرمانشـاه،  شـامل  کـه  نیـز  کشـور  غـرب  اسـتان های 
ایـالم، همدان، کردسـتان و لرسـتان هسـتند جـز قطب های 
زیـادی  شـمار  سـاله  هـر  می باشـند و  کشـور  کشـاورزی 
دانش آموختـه از گرایش هـای مختلـف کشـاورزی در ایـن 
اسـتان ها دانش آموختـه می شـوند کـه بیشـتر آنـان بیـکار 
هسـتند. توسـعه شـرکت های دانش بنیان در این اسـتان ها و 

همچنین در رشـته های کشـاورزی پیش از رشـته های دیگر 
احسـاس می شـود بـه طـوری کـه توسـعه ایـن شـرکت ها 
غـرب  اسـتان های  کشـاورزی  رونـق  جهـت  در  می توانـد 
کشـور و افزایـش اشـتغال دانش آموختگان رشـته کشـاورزی 
مؤثـر باشـد. اما بررسـی آمارهـا نشـان می دهد کـه در ایران 
در سـال های اخیـر بیـش از 3000 شـرکت دانش بنیـان در 
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کشـور فعالیـت داشـته اند کـه نزدیـک بـه 50 درصـد آنهـا، 
شرکت های نوپا هستند )نقی زاده و همکاران، 1397(. از این 
شمار سـهم بخش کشـاورزی575 شـرکت فعال دانش بنیان 
اسـت و سـهم اسـتان های غـرب کشـور تنهـا 45 شـرکت 
فعـال در حوزه کشـاورزی می باشـد کـه با توجه بـه ظرفیت 
کشـاورزی اسـتان های غـرب کشـور رقـم قابـل مالحظه ای 
نیسـت، با توجه بـه این که شناسـایی عامل هـای اقتصادی و 
دولتـی در بیشـتر بررسـی ها بـه عنـوان عامل هـای توسـعه 
شـرکت ها معرفی و شناسـایی شـده امـا آن چنان کـه انتظار 
می رفـت ایـن عامل هـا در توسـعه شـرکت  های دانش بنیان 
کشـاورزی غـرب کشـور مؤثـر نبوده انـد و از آنجـا کـه تـا 
کنـون بـه بررسـی نقـش مدیران عامـل و ضـرورت آمـوزش 
آنـان در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی و بـه 
ویـژه در غرب کشـور پرداخته نشـده اسـت بنابرایـن تحقیق 
حاضـر در نظـر دارد تـا بـا بررسـی های میدانی شـرکت های 
بهره گیـری  کشـور و  غـرب  اسـتان های  در  دانش بنیـان 
ایـن شـرکت ها بـه شناسـایی  از نظرهـای مدیـران موفـق 
مدیریـت  بـر  مؤثـر  آموزشـی  بازدارنده هـای  پیش برنـده  و 
توسـعه  بـرای  دانش بنیـان کشـاورزی  موفـق شـرکت های 
بپـردازد. بـا توجه بـه اینکه  مسـئولیت نظـارت و برنامه ریزی 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی بـر عهده سـازمان های 
مختلفـی ماننـد سـازمان جهـاد کشـاورزی )وزیـر و معـاون 
وی(؛ سـازمان تحقیقـات، آموزش و ترویج کشـاورزی؛ معاون 
علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری )رسـالت اجرایـی قانون 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی را بـر عهـده 
فنـاوری  علمـی و  معاونـت  تجاری سـازی  معـاون  دارد(؛ 
ریاسـت جمهـوری و کارگـروه ارزیابـی و تشـخیص صالحیت 
شـرکت ها و مؤسسـه های دانش بنیـان و نظـارت بـر اجـرای 
آن هـا زیـر نظر نهاد ریاسـت جمهـوری  می باشـد، نتایج این 
پژوهـش می توانـد مورد اسـتفاده ایـن سـازمان ها و متولیان 
اصلـی برنامه ریـزی بـرای توسـعه شـرکت های دانش بنیـان 
کشـاورزی قـرار گیرد، تـا در جهت رفع بازدارنده ها و توسـعه 

ایـن شـرکت ها بـه عامـل آموزشـی و شـاخص های مرتبط با 
آن کـه در ایـن پژوهـش شناسـایی شـوند، توجـه کـرده و بر 
مبنـای یافته هـای پژوهـش پیـش رو برنامه ریزی هـای الزم 
خدمـت   ضمـن  خدمـت و  از  پیـش  آموزش هـای  بـرای  را 
مـورد نیـاز مدیرعامـل شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی 
بـه عنوان یکی از ارکان اصلی این سـازمان ها داشـته باشـند.

روش شناسی
ایـن پژوهـش بـا دیدمانـی کیفی انجـام گرفـت و از آنجا 
که پژوهشـی در ارتباط با پیشـران ها و پسـران های آموزشی 
وجـود نداشـت از روش نظریه بنیانی بـه عنوان روش پژوهش 
اسـتفاده شـد. بـا توجـه بـه وجـود دو رویکـرد عینـی گرایی 
اسـتراوس و کوربیـن )1998( و رویکرد سـازنده گرایی چارمز 
)2006(، در ایـن بررسـی از رویکرد عینی گرایی اسـتراوس و 
کوربین اسـتفاده شـده اسـت )اسـتراوس و کوربیـن، 1996( 
زیـرا ایـن رویکرد برای تدویـن نظریه در رابطه بـا یک پدیده 
بـه صـورت اسـتقرایی مجموعـه ای سـاختار مند از رویه ها را 
بـه کار می گیـرد.  از لحـاظ هسـتی شناسـی ایـن پژوهـش 
آرمان گرایانـه  هستی شناسـی  پژوهش هـای  دسـته  در 
هستی شناسـی  مفروضـات  از  یکـی  زیـرا  می گیـرد  قـرار 
آرمان گرایانـه ایـن اسـت کـه  واقعیت هـای بیـرون محـدود 
کننـده یـا فراهـم کننـده  فرصت هـا بـرای واقعیتـی اسـت 
کـه  فعالیت هـا را برسـاخت می کنـد بـا توجـه بـه اینکـه  
پسـران های  پیشـران ها و  شناسـایی  پژوهـش  ایـن  هـدف 
اسـت ایـن پیشـران ها و پسـران ها تحـت تأثیـر فرصت هـا و 
واقعیت هـای بیـرون نیـز می باشـد. معرفـت شناسـی رابطـه 
بیـن پژوهشـگر و موضـوع پژوهـش می باشـد و بـه دو نـوع 
برسـاختار گرایی و قراردادگرایـی تقسـیم می شـود، بـا توجه 
بـه مفروضـه اصلی معرفت شناسـی برسـاخت گرایی که بیان 
مـی دارد معرفـت روزمـره حاصـل مردمـی اسـت کـه درکی 
از برخوردهایشـان بـا جهـان فیزیکـی و دیگـر مـردم دارنـد، 
پژوهـش کیفی حاضـر جز معرفت شناسـی برسـاختار گرایی 
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قـرار می گیـرد، زیـرا مدیرعامل هـا بـر مبنـای درکشـان از 
مسـأله ها و مشـکل ها همین طـور راهکارهـا بـه آن پاسـخ 
می دهنـد. از لحـاظ روش شناسـی پژوهـش در دسـته بندی 
تئـوری بنیانـی قـرار می گیـرد )بلیکـی،2009 (. در پژوهش 
کیفـی حاضـر، در آغـاز پژوهشـگران بـا الهـام از ادبیـات و 
مبانـی نظري مرور شـده چند محـور را براي آغـاز مصاحبه و 
دریافـت تجربه هـای مصاحبه شـوندگان انتخـاب کردند. این 
محورهـا در قالـب مقوله هـای اصلـی تنظیـم و بـا مصاحبـه 
شـوندگان در میان گذاشـته شـد. سـپس از آنان خواسته شد 
تجربیـات خـود را در ایـن زمینه بازگو کننـد. جامعه پژوهش 
را مدیـران عامـل شـرکت های دانش بنیـان اسـتان های غرب 
لرسـتان(  ایـالم و  کرمانشـاه،  همـدان،  )کردسـتان،  کشـور 
تشـکیل دادنـد کـه بـه روش نمونه گیـری هدفمنـد از نـوع 
داوری اطالعـات از آنان گردآوری شـد. معیار انتخاب مدیران 
عامـل موفقیـت آن هـا  در زمینه مدیریت شـرکت بود به این 
صـورت کـه سـعی شـد شـرکت های توسـعه یافتـه از لحاظ 
پیشـگام بـودن در بـازار، ارائـه مدل کسـب و کار نـو و جدید، 
تولیـد محصـول جدیـد، جـذب سـرمایه گذاران، تولیـد انبوه 
محصـول و ارائـه به بازار، صـادرات محصـول، خطر پذیر بودن 
محیـط شـرکت، رصـد دائمـی بـازار و تجزیـه و تحلیـل رقبا 
ارائـه خدمـات پـس از فـروش و تضمیـن محصـول و توانایـی 
تطبیـق شـرکت بـا نیازهای ناهمگـون خریداران شناسـایی و 
اطالعـات از مدیرعامل آن ها گردآوری شـود. روش گردآوری 
داده هـا مصاحبـه عمیـق نیمـه سـاختارمند بود که بـا توجه 
بـه شـیوع بیمـاری کرونـا و وجـود محدودیـت در مراجعـه 
حضـوری بـه مدیـران، مصاحبه هـا بـه صـورت تلفنـی انجام 
گرفـت از مصاحبـه هجدهـم تکـرار در داده هـای دریافتـی 
مشـاهده کـرد، به طـوری کـه محقق پاسـخ های تکـراری را 
بـا  فراوانـی بیشـتری دریافـت نمـود امـا بـرای اطمینـان در 
دریافـت دقیـق داده هـا و گـردآوری شـاخص های آموزشـی 
مناسـب  تـا مصاحبـه بیسـت و یـک ادامـه یافـت و در پایان 
مصاحبـه بیسـت و یکـم اشـباع نظـری حاصل شـد و بـه نظر 
رسـید همـه ی شـاخص های آموزشـی مرتبـط بـا موفقیـت 
جهـت  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  مدیرعامـل 

توسـعه شـرکت ها گردآوری شـده است )شـمار شرکت های 
دانش بنیان کشـاورزی اسـتان های غرب کشـور 45 شـرکت 
می باشـندکه پس از مصاحبه با 21 مدیر عامل اشـباع نظری 
حاصـل شـد(. بیشـتر این شـرکت ها در زمینـه پژوهش های 
زیسـت محیطـی، کشـاورزی، دامـی و تولیـد محصول هـای 
کاربـردی، بذرهای اصالح شـده، گیاهان دارویـی، اصالح نژاد 
دام، تولیـد سـم های شـیمیایی، مدیریـت آفـات و طراحـی و 
تولید ماشـین ها و ادوات مختلف آن فعالیت داشـند. مصاحبه 
بـا طرح پرسـش هایی در مـورد انگیزه و هدف اصلـی از ایجاد 
شـرکت دانش بنیان چیسـت،آغاز شـد و آن گاه پیشـران ها و 
توسـعه  مدیرعامل هـا و  موفقیـت  آموزشـی  پسـران های 
شـرکت های دانش بنیـان در یـک بـازار رقابـت و پیامدهـای 
توجـه بـه مؤلفه هـا و عامل هـای آموزشـی بررسـی در نهایت 
نیـز پسـران های آموزشـی عـدم موفقیـت مدیرعامل ها برای 
توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی ارزیابـی شـد. 
در مرحلـه بعـد بـرای سـنجش میـزان توافـق پاسـخگویان 
پرسشـنامه ای بـر مبنای پاسـخ های دریافت شـده طراحی و 
بـرای پاسـخگویی بـه 15 تن از پاسـخگویانی  کـه در مرحله 
اول به پرسـش ها پاسـخ داده بودند، ارسـال شـد. سـپس به 
منظـور سـنجش میـزان توافق پاسـخگویان در شـاخص های 
شناسـایی شـده بـا اسـتفاده از آزمون های آماری کروسـکال 
والیـس و من ویتنـی )بـا توجـه بـه دو یـا سـه وجهـی بـودن 
متغیـر(، نبـود اختـالف معنـادار بیـن ویژگی هـای فـردی و 
تجربـه  جنسـیت،  سـن،  جملـه،  از  پاسـخگویان  حرفـه ای 
رشـته  فعالیـت و  پیشـینه  تحصیـالت،  سـطح  کارآفرینـی، 
شـده،  شناسـایی  شـاخص های  از  یـک  هـر  بـا  تحصیلـی 
تأییـد شـد، بـه عبـارت دیگـر نتایـج توافق سـنجی بـر پایـه 
)1-به کلـی مخالـف، 2-مخالـف،  لیکـرت 5 قسـمتی  بـازه 
3-نظـری ندارم،4-موافـق، 5-به کلـی موافـق( نشـان دهنده 
آن بـود کـه بین ویژگی هـای فردی و حرفه ای پاسـخگویان و 
شـاخص های شناسـایی شـده تفاوت معناداری وجود ندارد و 
لـذا هیچیـک از گویه هـای مـورد توافق سـنجی نمونـه مورد 

بررسـی حذف نشـد )جـدول1(.
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جدول 1- بررسی توافق سنجی پاسخگویان 

سطح معنی داریآماره zمیانگین رتبه ایفراوانیسطح متغیرمتغیر

جنسیت
2142/56زن

-0/2580/446
13114/81مرد

تجربه 
کارآفرینی

12151/67بله
-0/8650/387

3117/56خیر

رشته تحصیلی
13117/49کشاورزی

-0/0640/949
1118/16غیرکشاورزی

رتبه بندی فراوانیسطح متغیرمتغیر
سطح معناداریکای اسکورمیانگین

سن

496/50بین 30 تا40 سال

6/9760/137
7102/29بین40 تا 50 سال
2108/78بین50 تا 60 سال
2113/35بیش از 60 سال

سطح 
تحصیالت

496/50کارشناسی ارشد
1/7210/423

11102/29دکتری

   پیشینه 
فعالیت

382/94کمتر از 5 سال

5/6100/230
8118/52بین 5 تا 10 سال
397/98بین 10 تا 15 سال
192/09بیش از 15 سال

 
بـه منظـور تأییـد روایـی و پایایـی بخـش کیفـی سـعی 
شـد بـا اسـتفاده از روش بازبینـی اعضـا (از طریـق ارایـه ی 
تحلیـل داده هـا و نتایـج آن بـه پاسـخگویان از واکنـش آنان 
در مرحلـه ی گـزارش نوشـته ها آگاهـی بـه دسـت آیـد( و از 
طریـق خودبازبینی محقق در طی فرآینـد گردآوری و تحلیل 
داده هـا اعتبـار آن تأیید شـد. به منظور تأییـد انتقال پذیری 
پژوهش سـعی شـد توسـعه و توصیـف غنـی از مجموعه داده 
هـای پژوهـش در طـول مرحلـه ی گـردآوری داده ها صورت 
پذیـرد. تأییدپذیـری و اطمینان پذیری پژوهـش نیز از طریق 
ثبـت و ضبـط دقیـق فرآینـد مصاحبه هـا و همـه ی جزئیات 
مصاحبـه  همـه ی  )آندرسـن،2003(.  پذیرفـت  انجـام  آن 

هـای ضبـط شـده برای اسـتخراج نـکات کلیـدی چندین بار 
بررسـی شـدند. بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا پس از 
مکتـوب کـردن مصاحبه هـا، داده هـای گـردآوری شـده بـه 
کمـک کدگـذاری واکاوی شـد و طبقه بندی طی سـه مرحله 
کدگـذاری باز، محوری و انتخابی )کوهـن و همکاران، 2007( 
انجـام شـد، کدگـذاری را قلب نظریـه بنیانـی خوانده اند، که 
یـک روش بنیادیـن برای مشخص سـازی مقوله هـای موجود 
در داده هـا اسـت.کدگذاري بـاز، یا سـطح اول کدگـذاری که 
آن را کدگـذاری مبنـا نیـز می خوانند، اولیـن مرحلۀ تجزیه و 
تحلیـل و شکسـتن اولیـۀ داده هاسـت. روش هـاي مختلفـي 
بـراي کدگـذاري بـاز وجـود دارد: کـه عبارت انـد از: تحلیـل 
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اولیـه، تحلیـل  بـه خـط مصاحبه هـا و مشـاهده های  خـط 
مشـاهده های  مصاحبه هـا و  پاراگراف هـای  یـا  جمله هـا 
اولیـه، تحلیـل یـک سـند کامـل بـا مشـاهده یـا مصاحبـه. 
چـرا  مي شـوند؛  نام گـذاري  پدیده هـا  بـاز  کدگـذاري  در 
کـه مفاهیـم، واحـد تحلیلـي درنظریـه بنیانـی هسـتند .در 
ایـن پژوهـش، در مرحلـۀ کدگـذاری بـاز متـن مصاحبه هـا 
بـه صـورت خـط بـه خـط تجزیـه و تحلیـل و مفهوم هـای 
کلیـدی آن اسـتخراج و نام گـذاری شـد. کدگـذاري محوري 
مرحلـۀ دیگـري از تحلیـل بـود کـه پـس از کدگـذاري بـاز 
انجـام شـد و فرآینـدي اسـت کـه طـي آن، مفهوم هـا به هم 
پـس  کوربیـن، 2008(.  )اسـتراوس و  مي شـوند  داده  ربـط 
از اینکـه در رونـد کدگـذاري بـاز، داده هـا بـه مفهوم هـا و 
طبقه بندي هـا تقسـیم  شـوند، کدگـذاري محـوري، آن ها را 
بـه سـمت هم مي کشـاند تا ارتبـاط آن هـا و طبقه بندي ها و 
زیرطبقه بندي ها را در شـکل جدیدي نشـان دهـد. بنابراین، 
کدگـذاري محـوري، برقـراري ارتبـاط بیـن طبقه بندي ها با 
کدگـذاري  از  پـس  اسـت.  ابعادشـان  خردتـر و  طبقه هـای 
محـوري، کدگـذاري انتخابـي انجـام شـد که عبارت اسـت از 
فرآینـد ادغـام و تصحیـح نظریـه. در واقع می تـوان گفت که 
نظریه سـازي از نخسـتین تحلیل هـا آغـاز شـده و تـا آخرین 
 .)2008 کوربیـن،  )اسـتراوس و  مي یابـد  ادامـه  تحلیل هـا 
در ایـن مرحلـه از کدگـذاری، محقـق بـه دنبـال فرآینـدی 
می گـردد کـه یـک یـا دو طبقـۀ اصلـی را کـه تمـام طبقات 
فرعـی بـه آن بـاز می گـردد و مبنـای چارچـوب نظریـه را 
می سـازد، شناسـایی نمایـد.  بـه طـور کلـی در ایـن مرحلـه 
داده هـا بـا روش تحلیـل خـط بـه خـط و در قالـب تحلیـل 
بـه  توجـه  بـا  تحلیـل شـدند.  تجزیـه و  متعـارف  محتـوای 
 MAXQDA12 برتری هـای نرم افـزار تحلیل محتوای عرفـی
از جملـه حجـم پاییـن، کاربـری مناسـب، سـازگاری بـاالی 
آن بـا زبـان فارسـی، قابلیـت تحلیـل و کدگذاری انـواع متن، 
تحلیـل  بـرای  نرم افـزار  ایـن  از  و...  صوتـی  فایـل  تصویـر، 

مصاحبه هـا اسـتفاده گردیـد.

یافته ها
از 21 مصاحبـه انجـام شـده بـا مدیران عامل هـا، شـمار 
دانش بنیـان  شـرکت های  مدیرعامـل  بـا  مصاحبـه  هشـت 
کشـاورزی اسـتان کرمانشـاه، یـک مصاحبـه بـا مدیرعامـل 
شـرکت شـهرآذین پردیـس ایـالم، تعـداد پنـج مصاحبـه بـا 
اسـتان  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  مدیرعامـل 
همـدان، چهـار مصاحبه در اسـتان کردسـتان بـا مدیر عامل 
شـرکت های دانش بنیـان ایـن اسـتان و در نهایت تعداد سـه 
مصاحبـه بـا مدیرعامـل شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی 
مدیـران  سـنی  میانگیـن  گرفـت.  انجـام  لرسـتان  اسـتان 
)انحـراف  سـال   39/33 حـدود  دانش بنیـان  شـرکت های 
معیـار 3/55( بـود کـه نشـان می دهـد اکثـر شـرکت های 
دانش بنیـان توسـط افـراد جـوان تأسـیس شـده اند. 5 نفـر 
ازمدیران پاسخگو زن ) 23/80 درصد( و 16 نفر مرد )76/19 
درصـد( بودنـد. کـم سـن  ترین مدیر 35 سـال و مسـن  ترین 
فراوانـی  توزیـع  داشـت.  سـن  سـال   62 پاسـخگو  مدیـر 
پاسـخگویان بر اسـاس سـطح تحصیـالت نشـان می دهد که 
بیشـتر پاسـخگویان )47/6 درصـد( دارای مـدرک تحصیلـی 
دکتـری بودنـد. از 21 نفر مدیر پاسـخگو، 4 نفـر )19 درصد(  
نیـز دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد بودند. همچنیـن از 21 
مدیـر پاسـخگو در شـرکت های دانش بنیـان 13 نفـر )61/9 
درصـد( دارای رشـته تحصیلـی کشـاورزی و 7 نفـر )33/3 
درصـد( دارای رشـته تحصیلـی غیـر کشـاورزی بودنـد یـک 
نفـر از مدیـران نیـز بـه سـؤال مربـوط بـه رشـته تحصیلـی 
پاسـخ ندادنـد. از 21 مدیـر پاسـخگو، 7 نفـر )33/3درصـد( 
سـابقه فعالیـت آن هـا کمتـر از 5 سـال می باشـد. کم تریـن 
فراوانـی سـابقه فعالیـت نیز 15 سـال به بـاال بـود )3 نفر(. از 
21 مدیـر پاسـخگو 3 مدیـر )14/3درصـد( بیـان نمودند که 
دارای تجربـه ای در زمینـه کارآفرینـی نیسـتند. امـا 18 نفـر 
)85/7 درصـد( از مدیـران پاسـخگو به این سـؤال کـه آیا در 
مـدت فعالیت خود در شـرکت توانسـته اید کارآفرین باشـید 

پاسـخ مثبـت داده اند. 
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پیشـران ها و  شناسـایی  منظـور  بـه  پژوهـش  ایـن  در 
پسـران های آموزشـی مؤثـر بـر مدیریـت موفق شـرکت های 
دانش بنیـان در غـرب کشـور در مرحلـه نخسـت مصاحبـه 
بـا 21 مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان کشـاورزی در غـرب 
کشـور انجـام گرفـت. سـپس تحلیـل مصاحبه هـای ضبـط 
شـده بـا مدیرعامل شـرکت های دانش بنیان و بررسـی دقیق 
پاسـخ ها مطابـق فرآینـد روش تئـوری بنیانـی، سـه مرحلـه 
انتخابـی  کدگـذاری  محـوری و  کدگـذاری  بـاز،  کدگـذاری 
انجـام شـد. در مرحلـه کدگـذاری بـاز پـس از پیـاده سـازی 
مصاحبه هـای ضبـط شـده مطالـب بـه شـیوه خـط بـه خط 
بررسـی شـدند و بـه هـر جملـه جداگانـه یـک کد داده شـد. 
حاصـل این مرحله شناسـایی26 مفهوم کلیـدی در زمینه ی 

عوامـل آموزشـی پیش برنـده و 25 مفهـوم کلیـدی در زمینه 
شـرکت های  موفـق  مدیریـت  بـر  مؤثـر  آموزشـی  موانـع 
دانش بنیـان کشـاورزی بـود، کـه مفاهیـم اسـتخراج شـده و 
بـه هـر یـک از پیش برنده هـا کدهایـی ازA1 تـا A26  و بـه 
هـر یـک از بازدارنده هـا کدهایـی از P1 تـا  P25 اختصـاص 
یافـت )جدول هـای 2و 3(. در پایـان ایـن مرحلـه بـه نظـر 
رسـید کـه ایـن مفاهیـم کلیـدی شـاخص های مرتبـط بـا 
پیش برنده هـا و بازدارنده هـای آموزشـی مؤثـر بـر مدیریـت 
موفـق شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی جهت توسـعه را 
در ابعـاد مختلـف پوشـش داده و نیـازی به مراجعـه بعدی به 
نمونه هـای مـورد مطالعـه وجـود ندارد بـه بیان دیگـر اعتبار 

درونـی داده هـا در ایـن مرحلـه تأیید شـد. 

 جدول2- نتایج به دست آمده از کدگذاری  باز )پیشران ها( 

کد مرتبطفراوانی تکرارگویه ها
ایجاد مرکزهای تحقیقات حرفه ای برای آموزش مدیران عامل در زمینه انجام 

پژوهش های کاربردی
16A1

آموزش در زمینه روش انجام پژوهش های کاربردی در شرکت های دانش بنیان 
کشاورزی

16A2

14A3ایجاد دفتر مالکیت فکری برای توسعه و آموزش دستاوردهای ذهنی مدیران عامل

14A4ایجاد مرکزهای نوآوری و خالقیت برای آموزش و توسعه کارآفرینی در مدیران عامل

14A5آموزش در زمینه روش شناسایی نیازهای پنهان خریداران

13A6ایجاد مراکز رشد در دانشگاه ها جهت آموزش های کارآفرینی به مدیران عامل

12A7آموزش تخصصی به مدیران در زمینه فناوری

12A8ارائه آموزش بازاریابی

12A9آموزش توانمندسازی مدیران

11A10آموزش شیوه ها و فن های مدیریت به مدیران عامل

10A11آموزش مفهوم ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی درون سازمانی به مدیران عامل

10A12آموزش مفهوم ها و فن های گفتگو

10A13آموزش خطر پذیری

برگزاری آموزش های دوره ای برای مدیران عامل برای آشنایی با فناوری ها و 
پیشرفت های فنی و به روز دنیای شرکت های دانش بنیان برای به روز نگه داشتن 

دانش مدیران عامل
8A14

8A15آموزش در خصوص چگونگی فراهم کردن زمینه ایجاد نوآوری باز در سازمان
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کد مرتبطفراوانی تکرارگویه ها
8A16آموزش در زمینه چگونگی  جذب سرمایه گذاران و ارتباط با آنها

8A17آموزش چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در بازارهای جهانی

7A18آموزش مهارت های فردی به مدیران عامل

آموزش چگونگی ارزیابی بازار و تقاضای آن از سوی مدیران شرکت های دانش بنیان 
کشاورزی

7A19

آموزش در زمینه چگونگی شناسایی ویژگی های طبقه کشاورز و درک دغدغه های 
آنان

7A20

6A21آموزش در زمینه چگونگی شناسایی نیازهای ناهمگون خریداران

6A22آموزش چگونگی تبدیل علم به ثروت در شرکت های دانش بنیان کشاورزی

6A23آموزش در زمینه لزوم توجه به  مشارکت و کار گروهی در شرکت های دانش بنیان

آموزش چگونگی برطرف کردن مشکالت شرکت ها در بخش های مختلف به 
مدیران عامل 

5A24

5A25آموزش چگونگی برقراری ارتباط با جامعه روستایی برای معرفی و فروش محصول ها

5A26آموزش های فرهنگی در زمینه خرید محصول های داخلی و اهمیت آن

جدول3- نتایج به دست آمده از کدگذاری  باز )پسران ها( 

کد مرتبطفراوانی تکرارگویه ها
14P1نبود زمینه مهارت کارآفرینی در بین مدیران عامل

13P2نا آگاهی از فناوری های تولید شده در دانشگاه ها

13P3نداشتن دانش کافی مدیرعامل نسبت به بازار

12P4کمبود دانش فنی مدیرعامل

12P5نبود زمینه آموزش های کارآفرینی متناسب با نیازها

12P6نبود زمینه آموزش های راهبردی شفاف و جامع در زمینه توسعه شرکت ها

10P7عدم حمایت و بهره گیری کافی از تجربه های اعضای هیئت علمی نخبه

عدم ارائه دانش به عنوان یک دارایی راهبردی ناملموس برای نهادینه سازی آن در 
بین مدیران عامل

10P8

نبود زمینه آموزش شرکت های نوپا و نا آشنا بودن آنان با ریزه کاری هایی که برای 
موفقیت صنعت الزم است

10P9

10P10نبود زمینه ارائه آموزش های عملی به مدیران عامل در زمینه های مختلف

9P11نبود زمینه ارائه آموزش های نوآورانه به مدیران عامل برای ایجاد مهارت

9P12نبود زمینه مشارکت فعال دانشگاه ها در هدایت و توسعه شرکت ها

ادامه جدول2- نتایج به دست آمده از کدگذاری  باز )پیشران ها(
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کد مرتبطفراوانی تکرارگویه ها
نداشتن دانش مدیریتی مناسب در زمان های مختلف در جهت همکاری بین 

سازمان ها
8P13

8P14نبود زمینه ایجاد پایگاه های اطالع رسانی تخصصی و مرتبط با شرکت ها

8P15نبود زمینه فراهم کردن زمینه های مناسب برای ایجاد مهارت عملی در مدیران عامل

8P16نبود زمینه دسترسی آسان به مشاوره و آموزش های تخصصی

نبود زمینه وجود آموزش های مناسب در زمینه چگونگی ارتباط با صنعت و 
دانشگاه ها

8P17

نبود زمینه آموزش در زمینه  چگونگی بهره گیری از شبکه های علمی-فناوری و 
صنعتی-تجاری جهانی

7P18

7P19ضعف آموزش های مدیریتی

نبود زمینه آموزش منسجم و دقیق مدیران عامل برای کاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در شرکت

6P20

نبود زمینه وجود آموزش های الزم در حوزه نوآوری و پژوهش در شرکت های 
دانش بنیان

6P21

4P22آموزش های بازاریابی ضعیف

نبود زمینه اطالع رسانی و دسترسی جامعه ی هدف نسبت به بانک اطالعاتی موثق و 
روزآمد مرتبط با اخبار و اطالعات در حوزه دیدگاه های نوین

4P23

نبود زمینه آموزش کافی و مناسب در حوزه های مختلف و مورد نیاز برای مؤسسان 
شرکت ها

4P24

کمبود دانش و آگاهی روستاییان به عنوان یکی از جامع های هدف نسبت به 
محصول های تولیدی دانش بنیان

4P25

بـر  مفهوم هـا  از  محـوری مجموعـه ای  در کدگـذاری   
محـور یک مقولـه، گروه بندی و بـه صورت طاق وار پوشـانده 
می شـوند و مقوله هـای مختلـف را تشـکیل می دهنـد 
)جـدول4(. این خوشـه های مفهومی نقطه عزیمتی هسـتند 
کـه محقـق را به نظریه سـوق می دهند. بـا تعیین مفهوم ها و 
مقوله هـا، وارد مرحلـه کدگـذاری محوری می شـویم. در این 
مرحلـه محقـق بایـد مقوله هایـی را کـه در اختیـار دارد در 
نظمـی منطقـی بـرای تولیـد نظریـه قـرار دهـد. امـا پیش از 
ایـن کار الزم اسـت تـا مقوله هـا در پرتـو داده هـای واقعـی 
پاالیـش یابنـد و ارتبـاط آنهـا با یکدیگر مشـخص شـود. این 

اقدام هـا در مرحلـه کدگـذاری محـوری انجـام می شـود. در 
ایـن مرحله طبقه های جامع و مانع تشـکیل شـد و متناسـب 
بـا بـار مفهومـی جمله هـای هر طبقـه، مفهوم سـازی صورت 
گرفـت. طبقه های آموزشـی مؤثـر بر موفقیت مدیـران عامل 
بـه عنـوان پیش برنده برای توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
هفـت  دارای  بازاریابـی  آموزش هـای  شـامل  کشـاورزی 
شـاخص می باشـد کـه مهم  تریـن شـاخص های ایـن بخش 
از نظـر پاسـخگویان آمـوزش در زمینـه چگونگـی شناسـایی 
نیازهـای پنهان خریـداران، ارائـه آموزش بازاریابـی و آموزش 
شـیوه ها و راهکارهـای مذاکـره )دارای بیش تریـن فراوانی از 

ادامه جدول3- نتایج به دست آمده از کدگذاری  باز )پسران ها( 
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سـوی پاسـخگویان( می باشـند، آموزش های فرهنگی دارای 
سـه شـاخص می باشـد که مهم  ترین شـاخص در این بخش 
آمـوزش در زمینـه لـزوم توجـه بـه  مشـارکت و کار گروهـی 
در شـرکت های دانش بنیـان می باشـد کـه دارای باال تریـن 
فراوانی پاسـخگویی از سـوی مدیران عامل بـود، آموزش های 
فنی-تخصصـی دارای 9 شـاخص کـه سـه شـاخص مهـم و 
پرتکـرار از سـوی مدیـران عامـل در ایـن بخش شـامل ایجاد 
مرکز هـای تحقیقـات حرفـه ای بـرای آموزش مدیـران عامل 
در زمینـه انجـام پژوهش هـای کاربـردی؛ آمـوزش در زمینه 
شـرکت های  در  کاربـردی  پژوهش هـای  انجـام  چگونگـی 
دانش بنیـان کشـاورزی و آمـوزش تخصصـی بـه مدیـران در 

زمینـه فنـاوری می باشـند. آمـوزش کارآفرینـی بـه عنـوان 
یکـی دیگـر از پیش برنده هـا بـا هفت شـاخص می باشـد که 
در ایـن بخـش مهم  تریـن شـاخص ها کـه دارای بیش تریـن 
فراوانـی از سـوی مدیـران عامـل بودنـد شـامل ایجـاد دفتـر 
مالکیـت فکـری برای توسـعه و آمـوزش دسـتاوردهای ذهنی 
مدیرعامل هـا، ایجاد مراکز نوآوری و خالقیـت برای آموزش و 
توسـعه کارآفرینـی در مدیـران عامل و ایجاد مرکزهای رشـد 
در دانشـگاه ها جهـت آموزش هـای کارآفرینـی بـه مدیـران 
عامـل می باشـند. مفهوم هـای مرتبـط بـا دیگـر طبقه ها در 

جـدول5 ارائه شـده اسـت. 
 

جدول4- نتایج به دست آمده از کدگذاری محوری )پیش ران ها( 

مقوله 
کد فراوانیگویه هاحوزهاصلی

مرتبط

عامل های آموزشی

آموزش 
بازاریابی

آموزش در زمینه چگونگی شناسایی نیازهای پنهان خریداران

7

A5

A8ارائه آموزش بازاریابی

A12آموزش شیوه ها و راهکارهای مذاکره

A16آموزش در زمینه چگونگی جذب سرمایه گذاران و ارتباط با آنان

آموزش چگونگی ارزیابی بازار و تقاضای آن از سوی مدیران شرکت های 
دانش بنیان کشاورزی

A19

آموزش در زمینه چگونگی شناسایی ویژگی های طبقه کشاورز و درک 
دغدغه های آنان

A20

A21آموزش در زمینه چگونگی شناسایی نیازهای ناهمگون خریداران

آموزش 
فرهنگی

آموزش در زمینه لزوم توجه به  مشارکت و کار گروهی در شرکت های 
دانش بنیان

3

A23

آموزش چگونگی برقراری ارتباط با جامعه روستایی برای معرفی و 
فروش محصوالت

A25

A26آموزش های فرهنگی در زمینه خرید محصول های داخلی و اهمیت آن
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مقوله 
کد فراوانیگویه هاحوزهاصلی

مرتبط
عامل های آموزشی

آموزش فنی-
تخصص

ایجاد مرکز های تحقیقات حرفه ای برای آموزش مدیران عامل در زمینه 
انجام پژوهش های کاربردی

9

A1

آموزش در زمینه چگونگی انجام پژوهش های کاربردی در شرکت های 
دانش بنیان کشاورزی

A2

A7آموزش تخصصی به مدیران در زمینه فناوری

A9آموزش توانمندسازی مدیران

A10آموزش شیوه ها و راهکارهای مدیریت به مدیران عامل

برگزاری آموزش های دوره ای برای مدیران عامل جهت آشنایی با 
فناوری ها و پیشرفت های فنی و به روز دنیای شرکت های دانش بنیان 

برای به روز نگه داشتن دانش مدیران عامل

A14

A18آموزش مهارت های فردی به مدیران عامل

آموزش چگونگی تبدیل علم به ثروت در شرکت های دانش بنیان 
کشاورزی

A22

آموزش چگونگی برطرف کردن مشکالت شرکت ها در بخش های 
مختلف به مدیران عامل

A24

آموزش 
کارآفرینی

ایجاد دفتر مالکیت فکری برای توسعه و آموزش دستاوردهای ذهنی 
مدیران عامل

7

A3

ایجاد مرکزهای نوآوری و خالقیت برای آموزش و توسعه کارآفرینی در 
مدیران عامل

A4

ایجاد مرکز های رشد در دانشگاه ها برای آموزش های کارآفرینی به 
مدیران عامل

A6

آموزش مفاهیم و راهکارهای توسعه کارآفرینی درون سازمانی به 
مدیران عامل

A11

A13آموزش خطر پذیری

آموزش در زمینه چگونگی فراهم کردن زمینه ایجاد نوآوری باز در 
سازمان

A15

A17آموزش چگونگی بهره گیری از فرصت های موجود در بازارهای جهانی

 

جدول4- نتایج به دست آمده از کدگذاری محوری )پیش ران ها( 
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طبقه هـای آموزشـی ایجـاد شـده بـه عنـوان  پسـران 
شـرکت های  توسـعه  بـرای  عامـل  مدیـران  موفقیـت 
آموزشـی  پسـران های  شـامل  کشـاورزی  بنیـان  دانـش 
نبـود  شـاخص  سـه  کـه  شـاخص   8 دارای  حرفـه ای 
زمینـه الزم مهـارت کارآفرینـی در بیـن مدیـران 
عامـل ، کمبـود دانـش فنـی مدیـران عامـل و نبود 
متناسـب  کارآفرینـی  آموزش هـای  الزم  زمینـه 
مهم  تریـن  فراوانـی  بیش تریـن  دارای  نیازهـا  بـا 
شـاخص های این بخـش می باشـند، آمـوزش ارتباطی 
دارای7 شـاخص می باشـد کـه مهم  تریـن شـاخص ها در 
ایـن بخـش ناآگاهـی از فناوری هـای تولید شـده در 
دانشـگاه ها، نبود زمینـه الزم حمایـت و بهره گیری 
کافـی از تجربه هـای اعضـای هیـأت علمـی نخبه و 
عـدم ارائه آمـوزش در زمینـه چگونگی مشـارکت و 
توسـعه  بـرای  دانشـگاه ها  بـا  فعـال  همـکاری 
شـرکت ها می باشـند، آمـوزش دانایـی محـوری دارای 7 

شـاخص می باشـد کـه سـه شـاخص نبـود دانـش کافی 
مدیرعامـل نسـبت به بـازار، نبود زمینـه ارائه دانش 
بـه عنوان یـک دارایـی راهبـردی ناملمـوس جهت 
نهادینـه سـازی آن در بیـن مدیـران عامـل و نبـود 
زمینـه آمـوزش شـرکت های نوپـا و نـا آشـنا بودن 
آنـان بـا ریزه کاری هایی که بـرای موفقیـت صنعت 
الزم اسـت با بیش تریـن فراوانـی تکرار از سـوی مدیران 
زمینـه  نبـود  می باشـند.  شـاخص  مهم  تریـن  عامـل 
آموزش هـای مدیریتی از پسـران  آموزشـی دیگـر در زمینه 
سـه  دارای  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه 
شـاخص می باشـد کـه مهم  تریـن شـاخص در ایـن بخـش 
نبـود زمینه آمـوزش مدیریتی مناسـب در زمان های 
مختلـف در جهت همکاری بین سـازمان ها می باشـد 
دیگـر مفهوم هـای مرتبـط بـا هـر طبقـه در جـدول5 ارائـه 

است. شـده 

جدول5- نتایج به دست آمده از کدگذاری محوری )پسران ها( 

مقوله 
کد مرتبطفراوانیگویه هاحوزهاصلی

عامل های آموزشی

آموزش 
حرفه ای

نبود زمینه مهارت کارآفرینی در بین مدیران عامل

8

P1

P4کمبود دانش فنی مدیرعامل

P5نبود زمینه آموزش های کارآفرینی متناسب با نیازها

نبود زمینه آموزش های راهبردی شفاف و جامع در زمینه 
توسعه شرکت ها

نبود زمینه ارائه آموزش های عملی به مدیران عامل در 
زمینه های مختلف

P10

نبود زمینه ارائه آموزش های نوآورانه به مدیران عامل 
برای ایجاد مهارت

P11

نبود زمینه فراهم کردن آموزش های مناسب برای ایجاد 
مهارت عملی در مدیران عامل

P15

P22آموزش های بازاریابی ضعیف
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مقوله 
کد مرتبطفراوانیگویه هاحوزهاصلی

عامل های آموزشی

آموزش 
ارتباطی

نبود زمینه آگاهی از فناوری های تولید شده در 
دانشگاه ها

7

P2

نبود زمینه حمایت و بهره گیری کافی از تجربه های 
اعضای هیئت علمی نخبه

P7

نبود زمینه ارائه آموزش در زمینه چگونگی مشارکت و 
همکاری فعال با دانشگاه-ها برای توسعه شرکت ها

P12

نبود زمینه آموزش مدیران عامل در زمینه چگونگی 
دسترسی و استفاده از پایگاه های اطالع رسانی تخصصی 

و مرتبط با فعالیت شرکت ها

P14

نبود زمینه ارائه آموزش در ارتباط با چگونگی شناسایی 
مشاوران متخصص و چگونگی  دریافت آموزش ها از آنان

P16

نبود زمینه وجود آموزش های مناسب در ارتباط با 
چگونگی ارتباط با صنعت و دانشگاه ها

P17

نبود زمینه آموزش منسجم و دقیق مدیران عامل برای 
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در شرکت

P20

آموزش 
دانایی 
محوری

نبود زمینه دانش کافی مدیرعامل نسبت به بازار

7

P3

نبود زمینه ارائه دانش به عنوان یک دارایی راهبردی 
ناملموس برای نهادینه سازی آن در بین مدیران عامل

P9

نبود زمینه آموزش شرکت های نوپا و نا آشنا بودن آنان با 
ریزه کاری هایی که برای موفقیت صنعت الزم است

P10

نبود زمینه آموزش در ارتباط با چگونگی بهره گیری از 
شبکه های علمی فناوری و صنعتی-تجاری جهانی

P18

نبود زمینه آموزش های الزم در حوزه نوآوری و پژوهش 
در شرکت های دانش بنیان

P21

نبود زمینه آموزش کافی و مناسب در حوزه های مختلف 
و مورد نیاز برای مؤسسان شرکت ها

P24

کمبود دانش و آگاهی روستاییان به عنوان یکی از 
جامع های هدف نسبت به محصول های تولیدی 

دانش بنیان

P25

ادامه جدول5- نتایج به دست آمده از کدگذاری محوری )پسران ها( 
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مقوله 
کد مرتبطفراوانیگویه هاحوزهاصلی

عامل های 
آموزشی

آموزش 
مدیریتی

نبود زمینه آموزش مدیریتی مناسب در زمان های 
مختلف در جهت همکاری بین سازمان ها

3

P13

P19ضعف آموزش های مدیریتی

نبود زمینه اطالع رسانی و دسترسی جامعه ی هدف 
نسبت به بانک اطالعاتی موثق و روزآمد مرتبط با اخبار و 

اطالعات در حوزه دیدگاه های نوین

P23

ادامه جدول5- نتایج به دست آمده از کدگذاری محوری )پسران ها( 

 کدگذاری انتخابی و تشکیل مدل دیدمانی 
بر  مؤثر  آموزشی  پسران های  پیشران ها و 
دانش بنیان  شرکت های  موفق  مدیریت 

کشاورزی غرب کشوربرای توسعه 
کدگـذاری انتخابـی فرآیندی انسـجام بخشـی اسـت که 
طـی آن مقولـه هسـته ای یـا محـوری انتخاب می شـود. 
در ایـن مرحلـه مفهوم هـا و مقوله هایـی کـه در کدگـذاری 
بـاز تجزیـه شـده بودنـد بـه شـیوه های جدیـد بـه یکدیگـر 
می پیوندنـد تـا پیوندهـای میـان یـک مقولـه و مقوله هـای 
فرعـی را بسـازند. ایـن کار با بـه کاربردن یک مـدل دیدمانی 
شـامل آمـوزش هـای بازاریابی )7مؤلفـه(؛ آمـوزش فرهنگی 
آمـوزش  )9مؤلفـه( و  فنی-تخصصـی  آمـوزش  )3مؤلفـه(؛ 

کارآفرینـی )7مؤلفـه( مقولـه هسـته ای پیشـران آموزشـی 
مؤثـر بر مدیریـت موفق شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی 
برای توسـعه می باشـد. در کدگذاری انتخابـی، فرآیند روایت 
داسـتان کشـف مقولـه مرکزی تحقیـق و مرتبط سـاختن آن 
بـه دیگـر مقوله هـا در قالـب مـدل دیدمانـی می باشـد کـه 
در ادامـه بـه ترتیـب شـاخص ها و مؤلفه هـای مرتبـط بـا هر 
بخـش مـدل و در نهایـت مدل دیدمانی توسـعه شـرکت های 

دانش بنیـان کشـاورزی در غـرب کشـور ارائـه شـد.
همان طـور کـه نـگاره 1 نشـان می دهـد پیشـران های 
آموزشـی مؤثـر بر مدیریـت موفـق شـرکت های دانش بنیان 
آموزش هـای  شـامل چهاردسـته  توسـعه  بـرای  کشـاورزی 

بازاریابـی دارای 7 شـاخص آمـوزش چگونگـی شناسـایی 
آمـوزش  ارائـه  ناهمگـون خریـداران،  پنهـان و  نیازهـای 

بازاریابـی، آمـوزش شـیوه ها و راهکارهـای مذاکـره، آمـوزش 
بـا  ارتبـاط  سـرمایه گذاران و  جـذب  چگونگـی  زمینـه  در 
آنـان، آمـوزش در زمینـه چگونگـی ارزیابـی بـازار و تقاضـای 
ویژگی هـای  شناسـایی  چگونگـی  زمینـه  در  آمـوزش  آن، 
طبقـه کشـاورز و درک دغدغـه هـای آنهـا؛  می باشـد. یکـی 
دیگـر از آموزش هـای مرتبـط بـا شناسـایی پیش ران هـای 
آموزشـی مؤثـر بر مدیریـت موفـق شـرکت های دانش بنیان 
کشـاورزی آموزش هـای فرهنگـی در زمینـه لـزوم توجـه به  
مشـارکت و کار گروهـی در شـرکت های دانش بنیان،آموزش 
چگونگـی برقـراری ارتباط با جامعه روسـتایی بـرای معرفی و 
فـروش محصول هـا و آموزش هـای فرهنگـی در زمینه خرید 
محصول هـای داخلـی و اهمیت آن می باشـد. آمـوزش فنی-

تخصصـی یکی دیگـر از پیش ران های موفقیت شـرکت های 
دانش بنیان کشـاورزی در بازار رقابت می باشـند که دارای نه 
شـاخص، ایجـاد مرکز هـای تحقیقات حرفه ای بـرای آموزش 
کاربـردی،  پژوهش هـای  انجـام  زمینـه  در  عامـل  مدیـران 
آمـوزش در زمینـه چگونگـی انجـام پژوهش هـای کاربـردی 
در شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی؛ آمـوزش تخصصـی 
توانمندسـازی  آمـوزش  فنـاوری،  زمینـه  در  مدیـران  بـه 
مدیـران؛ آمـوزش شـیوه ها و راهکارهای مدیریت بـه مدیران 
عامـل؛ برگـزاری آموزش هـای دوره ای بـرای مدیـران عامـل 
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بـرای آشـنایی بـا فناوری هـا و پیشـرفت های فنـی و بـه روز 
دنیـای شـرکت های دانش بنیـان بـرای بـه روز نگـه داشـتن 
بـه  فـردی  مهارت هـای  آمـوزش   ، عامـل  مدیـران  دانـش 
مدیـران عامـل ؛ آمـوزش چگونگـی تبدیـل علـم بـه ثـروت 
در شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی و آمـوزش چگونگـی 
برطـرف کـردن مشـکالت شـرکت ها در بخش هـای مختلف 
بـه مدیران عامل اسـت. آمـوزش کارآفرینی نیز برای توسـعه 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی مهـم می باشـد که این 

عامـل دارای هفـت شـاخص توسـعه و آموزش دسـتاوردهای 
ذهنـی مدیران عامـل؛ آموزش چگونگی پـرورش خالقیت در 
مدیـران عامـل؛ آموزش هـای کارآفرینـی بـه مدیـران عامل؛ 
درون  کارآفرینـی  توسـعه  راهکارهـای  مفاهیـم و  آمـوزش 
سـازمانی بـه مدیـران عامـل؛ آمـوزش خطر پذیـری، آموزش 
در زمینـه چگونگـی فراهـم کـردن زمینـه ایجاد نـوآوری باز 
در سـازمان و آمـوزش چگونگـی بهره گیـری از فرصـت های 

موجـود در بازارهـای جهانـی می باشـد.

 
 

نگاره2- عامل ها و شاخص های پیشران آموزشی مؤثر بر مدیریت موفق شرکت های دانش بنیان کشاورزی برای توسعه

شـرکت های  موفـق  مدیریـت  آموزشـی  پسـران های 
دانش بنیـان کشـاورزی بـرای توسـعه شـامل چهـار دسـته 
آمـوزش  پسـران های  حرفـه ای،  آمـوزش  بازدارنده هـای 
محـوری و  دانایـی  آمـوزش  بازدارنده هـای  ارتباطـی، 
پسـران های آمـوزش مدیریتی می باشـد، آموزشـی حرفه ای 
بـا هشـت شـاخص نبود زمینـه وجـود مهـارت کارآفرینی در 
بیـن مدیـران عامـل ، کمبـود دانـش فنـی مدیرعامـل، نبود 

زمینـه آموزش هـای کارآفرینـی متناسـب بـا نیازهـا؛ نبـود 
زمینـه  در  راهبـردی شـفاف و جامـع  آموزش هـای  زمینـه 
توسـعه شـرکت ها، نبـود زمینـه ارائـه آموزش هـای عملـی 

بـه مدیرعامل هـا؛ نبـود زمینـه ارائـه آموزش هـای نوآورانـه 
بـه مدیـران عامـل بـرای ایجـاد مهـارت؛ نبـود زمینـه فراهم 
نمـودن آموزش هـای مناسـب برای ایجـاد مهـارت عملی در 
مدیـران عامـل و آموزش هـای بازاریابـی ضعیـف می باشـد، 
نبـود زمینـه آموزش هـای ارتباطی از پسـران های آموزشـی 
دیگر اسـت که موفقیت شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی 
را بـرای توسـعه بـا دشـواری روبـه رو می سـازد، ایـن عامـل 

دارای هفـت شـاخص، نـا آگاهـی از فناوری های تولید شـده 
کافـی  بهره گیـری  زمینـه حمایـت و  نبـود  دانشـگاه ها؛  در 
از تجربه هـای اعضـای هیئـت علمـی نخبـه؛ نبـود زمینـه 
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ارائـه آمـوزش در ارتبـاط بـا چگونگـی مشـارکت و همـکاری 
فعـال بـا دانشـگاه ها بـرای توسـعه شـرکت ها؛ نبـود زمینـه 
آمـوزش مدیـران عامـل در ارتبـاط بـا چگونگی دسترسـی و 
اسـتفاده از پایگاه هـای اطـالع رسـانی تخصصـی و مرتبـط با 
فعالیـت شـرکت ها؛ نبـود زمینـه ارائـه آمـوزش درارتبـاط با 
چگونگی شناسـایی مشـاوران متخصص و چگونگـی  دریافت 
آموزش هـا از آنـان؛ نبـود زمینـه آموزش هـای مناسـب در 
ارتبـاط بـا چگونگـی ارتبـاط بـا صنعـت و دانشـگاه ها و نبود 
زمینـه آمـوزش منسـجم و دقیق مدیـران عامل بـرای کاربرد 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در شـرکت می باشـند؛ نبـود 
شـاخص؛  هفـت  بـا  محـوری  دانایـی  آموزش هـای  زمینـه 
نبـود زمینـه دانـش کافـی مدیـران عامـل نسـبت بـه بـازار؛ 
نبـود زمینـه ارائـه دانـش بـه عنـوان یـک دارایـی راهبـردی 
ناملمـوس بـرای نهادینه سـازی آن در بیـن مدیـران عامـل؛ 
نبـود زمینـه آمـوزش شـرکت های نوپا و نا آشـنا بـودن آنان 
بـا ریزه کاری هایـی کـه بـرای موفقیـت صنعـت الزم اسـت؛ 

نبـود زمینـه آمـوزش در ارتبـاط بـا چگونگـی بهره گیـری از 
شـبکه های علمی-فنـاوری و صنعتی-تجـاری جهانـی؛ نبود 
زمینـه آموزش هـای الزم در حـوزه نـوآوری و پژوهـش در 
کافـی و  آمـوزش  زمینـه  نبـود  دانش بنیـان؛  شـرکت های 
مناسـب در حوزه هـای مختلـف و مـورد نیاز برای مؤسسـان 
شـرکت ها و کمبـود دانـش و آگاهـی روسـتاییان بـه عنـوان 
یکـی از جامع هـای هدف نسـبت بـه محصول هـای تولیدی 
دانش بنیـان در عـدم موفقیـت مدیـران عامـل برای توسـعه 
موفـق  مدیریـت  آموزشـی  مانـع  چهارمیـن  اسـت.  مؤثـر 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی بـرای توسـعه بازدارنـده 
آمـوزش مدیریتـی می باشـد کـه دارای سـه شـاخص نبـود 
زمینـه آمـوزش مدیریتی مناسـب در زمان هـای مختلف برای 
همـکاری بیـن سـازمان ها، ضعـف آموزش هـای مدیریتـی و 
نبـود زمینه اطالع رسـانی و دسترسـی جامعه ی هدف نسـبت 
بـه بانـک اطالعاتی موثـق و روزآمد مرتبط با اخبـار و اطالعات 

در حـوزه دیدگاه هـای نویـن اسـت )نـگاره  2(.

 

 

نگاره3- عامل ها  و شاخص های پسران آموزشی مؤثر بر مدیریت موفق شرکت های دانش بنیان کشاورزی برای توسعه

 نتیجه گیری و پیشنهادها
همـان گونـه کـه در پژوهـش اشـاره شـد شـرکت های 
دانـش بنیـان به عنـوان موتـور توسـعه اقتصادی کشـورهای 
اصلـی  منشـأ  عنـوان  بـه  بـوده و  مطـرح  توسـعه  حـال  در 
اشـتغال زایی و آسـانگر محیـط کارآفرینـی برشـمرده شـده 

اسـت. ایـن شـرکت ها دارای پتانسـیل تسـریع در خالقیـت، 
نـوآوری و گشـایش فرصت های تجاری سـازی نوین به شـمار 
دانـش  شـرکت های  شـبکه  برتـری  بـه  توجـه  می رونـد. 
بنیـان بـرای کاهـش وابسـتگی ها افـزون بـر خودبـاوری، به 
خودکفایـی در کشـور نیـز کمک می کنـد و در محیط نوآور و 
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خطرپذیـر می توانـد بـرای هدف هـای اقتصـاد مقاومتی مؤثر 
باشـد، امـا نتایـج بررسـی های مختلـف نشـان می دهـد کـه 
ایـن شـرکت ها در زمینه کشـاورزی رشـد قابـل مالحظه ای 
نسـبت  غـرب  اسـتان های  در  آن هـا  توسـعه  نداشـته اند و 
بـه دیگـر بخش هـای کشـور کمتـر می باشـد، در ارتبـاط بـا 
عامل هـای توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و شـرکت های 
دانش بنیـان کشـاورزی پژوهش هـای مختلفـی انجـام شـده 
اسـت کـه در بیشـترآن ها بـه عامل هـای اقتصـادی، دولتی، 
سیاسـی و... اشـاره شـده اسـت. اما مـرور نتایج بررسـی های 
گذشـته توسـط نگارندگان نشـان می دهد که در هیچ یک از 
پژوهش هـای گذشـته عامل های آموزشـی به صـورت ویژه و 
خـاص و نقـش مدیرعامـل بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلـی 
شـرکت   ها در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی 
بررسـی نشـده اسـت. با توجه بـه اینکه عامل های شناسـایی 
شـرکت های  توسـعه  در  نتوانسـته اند  نیـز  دیگـر  شـده 
محققـان  لـذا  شـوند.  واقـع  مؤثـر  کشـاورزی  دانش بنیـان 
یکـی از حلقه هـای گم شـده و یکـی از عنصرهـای اصلی که 
کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه  در  می توانـد 
مؤثـر واقـع شـود را عامـل آموزشـی و مدیرعامـل شـرکت ها 
دانسـتند، بـا توجـه بـه ایـن مهـم ایـن پژوهـش بـا هـدف 
آموزشـی  پسـران های  پیش ران هـا و  شناسـایی  بررسـی و 
مؤثـر بر مدیریـت موفق شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی 
غـرب کشـور بـرای توسـعه بـه روش گرنـدد تئـوری انجـام 
گرفـت. تحلیـل اطالعات گـردآوری شـده در بررسـی و مدل 
دیدمانـی حاصل نشـان داد کـه عامل های آموزشـی مهم در 
مدیریـت موفـق شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی بـرای 
توسـعه شـامل آموزش هایـی در زمینه بازاریابـی، کارآفرینی، 
مهم  تریـن  از  یکـی  می باشـند.  فنی-تخصصـی  فرهنگـی و 
پیش ران هـای آموزشـی توسـعه شـرکت های دانش بنیـان 
بـر  پیـروزی  تولیـدی،  محصول هـای  بازاریابـی  کشـاورزی 
شناسـایی  خریـداران و  نظـر  جلـب  بازاریابـی،  در  رقیبـان 
نیازهـای ناهمگـون و پنهـان آنان می باشـد، کمـا این که اگر 

بهتریـن، باکیفیت تریـن و مناسـب  ترین محصـول از لحـاظ 
مناسـب  بازاریابـی  امـا  شـود  تولیـد  شـرکت ها  در  قیمـت 
صـورت نپذیـرد، آینـده شـرکت های دانش بنیـان محکـوم 
بـه فنـا خواهـد بـود. لـذا برگـزاری کالس هـا و دوره هـای 
بازاریابـی درسـت می توانـد  آموزشـی در زمینـه چگونگـی 
شـرکت های  توسـعه  بـرای  را  عامـل  مدیـران  موفقیـت 
زمینـه  ایـن  در  کنـد.  تضمیـن  کشـاورزی  دانش بنیـان 
دهشـتی و همـکاران)1398(؛ ایسـالم و همـکاران )2011(، 
المحروقـا )2010(؛ فـالح حقیقی و میرترابـی)1396( نیز در 
نتایـج بررسـی های خود به اهمیت بازاریابـی و آموزش آن در 
موفقیـت شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی اشـاره کردند. 
شـرکت های  توسـعه  بازاریابـی  مؤلفه هـای  بـا  ارتبـاط  در 
دانش بنیـان کشـاورزی از نظـر مدیرعامـل ایـن شـرکت ها، 
مهم  تریـن ایـن آموزش هـا در زمینـه چگونگـی شناسـایی 
دغدغه هـا و نیازهـای پنهـان و ناهمگـن جامعـه هـدف و بـه 
ویژه روسـتاییان و کشـاورزان می باشـد که الزم اسـت در این 
زمینـه آموزش هایـی به صـورت دوره های آموزشـی پیش از 
خدمـت، توزیـع نشـریه ها و کتابچه هـای آموزشـی در زمینه 
چگونگـی شناسـایی نیازهـای خریـداران در اختیـار مدیـران 
عامـل قـرار داده شـود. بـا توجه بـه اینکه یکـی از جامع های 
هـدف و خریـداران اصلـی محصول های تولیـدی دانش بنیان 
کشـاورزی روستاییان هسـتند شناسـایی دغدغه ها، نیازهای 
پنهـان و متفـاوت آنـان بسـیار مهم اسـت زیرا جلـب اعتماد 
آنـان بـه محصول هـای تولیـدی نیازمند روش هـای خاص و 
آموزش هـای ویـژه ای می باشـد، ایـن قشـر از جمعیت هدف 
بسـیار دیرپذیـر می باشـند و تـا نتیجـه محصـول یـا فناوری 
را بـه عینـه نبیننـد و یـا مـورد تجربـه قـرار ندهنـد نسـبت 
بـه پذیـرش آن رغبتـی و عالقـه ای نشـان نخواهنـد داد، لذا 
چگونگـی ارتبـاط برقـرار کـردن بـا آنـان و جلـب نظـر آنـان 
نیازمنـد روش هایـی خاصـی می باشـد کـه مدیرعامل هـا در 
ایـن زمینـه بـه درسـتی بیـان کردنـد کـه نیـاز بـه آمـوزش 
وجـود دارد، از آنجـا کـه دانش آموختگان رشـته های ترویج و 
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آمـوزش کشـاورزی ایـن آموزش هـا و چگونگـی برخـورد بـا 
جامعـه کشـاورز و روسـتایی را فـرا گرفته اند الزم اسـت برای 
بـه  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  اعضـای  آمـوزش 
ویـژه مدیـران عامـل مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و یـا اینکه 
درس هـای رشـته ترویـج و آموزش کشـاورزی کـه مرتبط با 
چگونگـی برقـراری ارتباط با جامع های روسـتایی و کشـاورز 
اسـت بـه صـورت واحدهـای اختیـاری بـه رشـته های دیگـر 
کشـاورزی عرضـه شـود. رصـد بـازار و ارزیابـی واقع بینانـه 
آن بـرای شناسـایی نیازهـای پنهـان مشـتری و همسـویی 
شـرکت بـا ایـن نیازها نیـز موضـوع آموزشـی مهمـی از نظر 
مدیرعامل شـرکت ها می باشـد که الزم اسـت بـرای موفقیت 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی در زمینـه بازاریابی 
بـه آن توجـه شـود، زیـرا امروزه شـرکت ها و مؤسسـه هایی 
در بـازار رقابـت موفـق خواهنـد شـد کـه توانایـی شناسـایی 
نیازهـای ناآشـکار و پنهـان خریـداران را داشـته باشـند و بـر 
مبنـای آن بـه تولیـد محصـول بپردازند، با توجـه به جمعیت 
روسـتایی کشـور و بـه ویـژه غـرب کشـور، همچنیـن دامنـه 
کشـاورزان و  گوناگـون  نیازهـای  کشـاورزی،  فعالیت هـای 
ویژگی هـای اخالقـی و رفتـاری خاصـی کـه دارنـد، آمـوزش 
ویـژه  بـه  کشـاورزی و  دانش بنیـان  شـرکت های  اعضـای 
مدیـران عامـل در ایـن زمینه هـا می توانـد بـه موفقیـت و 
رشـد آن هـا کمک کنـد، آمـوزش چگونگی درسـت مذاکره و 
پاسـخگویان می توانـد  نظـر  از  نیـز  جـذب سـرمایه گذاران 
بـا  باشـد.  مؤثـر  رقابـت  بـازار  در  شـرکت ها  موفقیـت  در 
توجـه بـه این کـه شـماری از اسـتان های غـرب کشـور جـز 
ویـژه  بـه  سـرمایه گذاران و  می باشـند  مـرزی  منطقه هـای 
سـرمایه گذاران خارجـی سـرمایه گذاری در ایـن منطقه ها را 
نوعـی خطرپذیـری می داننـد که الزم اسـت بـا فراهم کردن 
زمینه هـای و شـرایط مناسـب از جملـه جلـب اعتمـاد بـه 
بازگشـت سـرمایه زمینـه را بـرای فعالیـت آنـان فراهم کرد و 
سـرمایه گذاری در ایـن منطقه هـا را بـه نوعـی فرصـت برای 
بازاریابـی، فـروش و صـادرات بـرای آنـان تبدیل کـرد نه یک 

دانش بنیـان  شـرکت های  متولیـان  برنامه ریـزان و  تهدیـد، 
کشـاورزی بـه ویـژه سـازمان هایی که زیـر نظر نهاد ریاسـت 
جمهـوری فعالیـت دارنـد می تواننـد بسـترهای مناسـب را 
بـرای حضـور و فعالیـت سـرمایه گذاران فراهم سـازند، ضمن 
عامـل  مدیـران  در  مذاکـره  شـیوه  بیـان و  قـدرت  این کـه 
می توانـد در توجیـه و جلـب موافقـت سـرمایه گذاران مؤثـر 
باشـد. لـذا الزم اسـت ضمن همـکاری سـازمان های مختلف 
در بسترسـازی و فراهـم کـردن شـرایط مناسـب، فـن بیان و 
شـیوه های مذاکـره مناسـب از طریـق دوره هـای آموزشـی 
همچنیـن  آموزشـی،  کالس هـای  برگـزاری  بـا  مختلـف و 
کارگاه هـای آموزشـی بـا همیـن عنـوان بـه مدیـران عامـل 
آمـوزش و در آنـان تقویـت شـود. شـرکت های دانش بنیـان 
در  را  خـود  تولیـدی  محصول هـای  می تواننـد  کشـاورزی 
بازارهـای بین المللـی نیـز بـه فـروش برسـانند کـه از نظـر 
مدیـران عامـل ارائه آموزش های مناسـب در زمینه اسـتفاده 
آمـوزش  جهانـی و  بازارهـای  در  موجـود  فرصت هـای  از 
راهـکار درسـت مذاکـره می توانـد در موفقیـت شـرکت های 
دانش بنیـان کشـاورزی نقـش مهمـی داشـته باشـد. تحقـق 
سـازمان ها و  همـکاری  مشـارکت و  بـه  منـوط  مهـم  ایـن 
برنامه ریـزان شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی می باشـد، 
کـه الزم اسـت در مرحلـه نخسـت شـرایط حضـور و فعالیت 
فراهـم  را  خارجـی  بازارهـای  در  دانش بنیـان  شـرکت های 
قـدرت  توانایـی و  بسـترها  شـدن  فراهـم  از  پـس  سـازند، 
بیـان مدیـران عامـل مؤثـر می باشـد کـه می توانـد سـبب 
بازاریابـی، فـروش محصول ها و رشـد و توسـعه شـرکت های 
دانش بنیـان کشـاورزی شـود. در ایـن زمینه نتیجـه پژوهش 
دهشـتی و همـکاران)1398( نیـز نشـان داد آمـوزش نیروی 
انسـانی در زمینه هـای مختلـف بـه طـور کلـی در موفقیـت 
شـرکت های دانش بنیـان کشـور مؤثـر می باشـد. مدیـران 
عامل شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی ارائـه آموزش های 
فرهنگـی را در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی 
مهـم دانسـته اند یکـی ازمؤلفه هـای مهمـی که پاسـخگویان 
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بـه آن اشـاره کردنـد آمـوزش در ارتباط با اهمیت مشـارکت، 
همـکاری و کارگروهـی در شـرکت می باشـد، 

وجود مشـارکت و همـکاری در بین اعضای شـرکت  های 
بـا  ارتبـاط و همـکاری مدیرعامـل  دانش بنیـان و چگونگـی 
اعضای شـرکت موضوع مهمی اسـت که می تواند در موفقیت 
مدیـران عامـل برای توسـعه شـرکت ها تأثیرگذار باشـد زیرا 
نیـروی انسـانی و مشـارکت و همفکـری آنان می تواند سـبب 
ایجـاد هم افزایـی در زمینه هـای مختلـف در شـرکت و در 
نتیجه رفع مسـئله ها و نارسـایی های مختلف آن شـود، نتایج 
بررسـی های گری مسـتودیر و همـکاران)2019( نیز همسـو 
با نتیجه این بررسـی، مشـارکت و همکاری نیروی انسـانی را 
در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان مهـم می داننـد، از نظر 
مدیـران، جامعه روسـتایی دارای ویژگی هـای فرهنگی خاص 
خـود می باشـد کـه الزم اسـت بـرای فـروش محصول هـا به 
آن هـا ویژگی هـای مختلـف آن هـا شناسـایی شـود حتـی 
برخـی از پاسـخگویان به یادگیـری زبان جامع هـای محلی و 
برقـراری ارتباط زبانـی و کالمی همچنین آشـنایی با فرهنگ 
جامع هـای محلـی بـرای موفقیـت شـرکت های دانش بنیان 
پیچیدگی هـای  بـه  توجـه  بـا  کرده انـد،  اشـاره  کشـاورزی 
جامع هـای روسـتایی و وجـود فرهنگ خاص الزم اسـت این 
آموزش هـا در دوران تحصیـل، از طریـق گنجاندن درس های 
مختلـف مـورد توجـه قـرار گیـرد. یکـی دیگـر از عامل هـای 
فرهنگـی کـه لـزوم آمـوزش آن بیـان شـده اسـت نهادینـه 
کـردن فرهنـگ خریـد محصول هـای داخلـی و اهمیـت آن 
بـرای جامعـه هـدف می باشـد کـه الزم اسـت در ایـن زمینه 
مدیـران عامـل نیـز آموزش هـای الزم را ببیننـد و نسـبت به 
تغییـر بـاور همگانی و بـه ویژه مدیران سـازمان ها نسـبت به 
کیفیـت محصول هـای تولیـدی شـرکت های دانش بنیـان و 
تشـویق آنـان بـه خریـد محصول هـای داخلـی بـرای رونق و 
رشـد و شـکوفایی تولیـد توجـه جـدی اعمال شـود، مسـئله 
خریـد  فرهنـگ  تقویـت  داخلـی و  محصول هـای  خریـد 
محصول هـای داخلـی در نتایج بررسـی های فـالح حقیقی و 

میرترابـی)1396( نیـز تأکیـد شـده اسـت و بر لـزوم آموزش 
آن تأکیـد شـده اسـت، در ایـن زمینه رسـانه های مختلف به 
ویـژه صدا و سـیما می توانند و بـا ارئه برنامه هـای فرهنگی  و 
آموزشـی مختلـف  در تغییـر بـاور عمـوم مـردم نسـبت بـه 
خریـد محصول هـای داخلـی و کیفیت محصول هـای داخلی 
مؤثـر باشـند. آمـوزش فنی-تخصص در زمینه-هـای مختلف 
نیـز از نظـر مدیـران عامـل می توانـد در موفقیـت مدیـران 
کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه  بـرای  عامـل 
کمـک کنـد، ایـن آموزش هـا از نظـر مدیـران عامـل بیشـتر 
الزم اسـت در زمینـه چگونگی نحوه انجـام پژوهش و به ویژه 
پژوهش هـای کاربـردی و آموزش هایـی تخصصـی در جهـت 
کسـب مهـارت و توانمندسـازی مدیـران عامـل باشـد که در 
ایـن راسـتا نتیجه بررسـی های امینـی و همـکاران،)1395(؛ 
الهیـاری فـرد و همـکاران)1395( بـر توانمندسـازی مدیران 
ارائـه آموزش هـای مختلـف تأکیـد شـده  عامـل از طریـق 
اسـت،. یکـی از آموزش هـای مهـم در توسـعه شـرکت های 
آمـوزش  عامـل  مدیـران  نظـر  از  کشـاورزی  دانش بنیـان 
کارآفرینـی می-باشـد، کارآفرینـی و تربیت نیـروی کارآفرین 
در  آموزشـی  مؤسسـه های  اصلـی  ازهدف هـای  امـروزه 
رشـته های مختلـف می باشـد کـه از نظـر پاسـخگویان در 
بـه  توجـه  لـزوم  نیـز  شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی 
آن ضرورتـی انکارناپذیـر بـود و الزم اسـت که مدیـران عامل 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی بـرای کارآفریـن شـدن 
آموزش هـای مختلفـی را دریافـت کننـد، بـا توجه بـه اینکه 
آمـوزش  مهم تریـن  می باشـد  تـوأم  خطـر  بـا  کارآفرینـی 
بـرای کارآفریـن شـدن مدیران عامـل و اعضای شـرکت های 
شـرکت های  موفقیـت  توسـعه و  آن  بالتبـع  دانش بنیـان و 
دانش بنیان کشـاورزی آموزش چگونگـی خطرپذیری و خطر 
کردن اسـت، یکـی دیگر از عناصر کارآفرینی خالقیت اسـت، 
بـه عبارتـی هنگامی که خالقیت و ریسـک پذیـری با یکدیگر 
ادغـام و تجمیـع شـود ماحصـل و نتیجـه نهایـی کارآفرینـی 
می باشـد کـه از نظـر افـراد مـورد مصاحبـه در ایـن پژوهش 
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آموزش هایـی  اسـت  الزم  کارآفریـن  افـراد  پـرورش  بـرای 
در زمینـه پـرورش خالقیـت و چگونگـی پـرورش خالقیـت 
صـورت پذیـرد. همچنیـن آموزش هایـی در زمینه نـوآوری و 
تولیـد محصـول جدیـد، می توانـد بـه پـرورش کارآفرینـان 
در شـرکت های دانش بنیـان کمـک کنـد. ایـن آموزش هـا 
می توانـد در دوران تحصیـل بـا ارائـه واحدهـای کارآفرینی و 
یـا به صـورت آموزش های دوره ای پیش از خدمت به وسـیله 
اعضـای هیئـت علمـی رشـته های کارآفرینی صـورت پذیرد. 
ایجـاد دفترهـای مالکیـت فکـری، مرکزهـای نوآوری و رشـد 
بـا فراهـم کـردن و ارائـه آموزش هـای کارآفرینـی می توانند 
در پـرورش نیـروی انسـانی کارآفرینـی مؤثـر واقع شـوند. به 
طـور کلـی می تـوان گفـت توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
کشـاورزی تحـت تأثیـر عامل هـای مختلفی می باشـد که در 
پژوهش هـای گوناگـون بـه آن ها اشـاره شـده اسـت اما یکی 
از موضوع هایـی کـه در بررسـی های کمتـر بـه آن پرداختـه 
شـده اسـت آمـوزش مدیـران عامـل در زمینه هـای مختلـف 
توانمندسـازی  سـبب  می تواننـد  آموزش هـا  ایـن  شـوند. 
نیـروی انسـانی در زمینه هـای مختلـف گردنـد و بـا توجـه 
بـه اینکـه نیروی انسـانی عنصر اصلـی و کلیدی در شـرکت-

هـای دانش بنیـان کشـاورزی می باشـند توانمندسـازی آنان 
مسـئله ها و  از  بسـیاری  می توانـد  مختلـف  زمینه هـای  در 
نارسـایی های ایـن شـرکت ها را مرتفـع کرده و بـه موفقیت، 

رشـد و توسـعه آن هـا کمـک کند. 
در ارتبـاط با پسـران های آموزشـی توسـعه شـرکت های 
دانش بنیـان کشـاورزی مدیـران عامل بـه مؤلفه هایی اشـاره 
دانش بنیـان  شـرکت های  توسـعه  بازدارنـده  کـه  کردنـد 
دسـته  چهـار  بـه  پسـران ها  ایـن  می شـوند  کشـاورزی 
ارتباطـی،  حرفـه ای،  حـوزه  در  آموزشـی  بازدارنده هـای 
زمینـه  در  شـدند،  گروه بنـدی  مدیریتـی  دانایی محـوری و 
نبـود  ضعـف و  بـه  عامـل  مدیـران  حرفـه ای  آموزش هـای 
برخـی آموزش هـا اشـاره کردنـد کـه در زمینـه بازاریابـی، 
مهـارت و  کسـب  منظـور  بـه  آمـوزش  ارائـه  زمینـه  نبـود 

کارآفریـن شـدن، نبود زمینـه ارائه آموزش در زمینه توسـعه 
شـرکت ها و نبـود زمینـه ارائـه آموزش هـای عملی مناسـب 
برای توسـعه حرفـه ای مدیـران عامل می-باشـد، همان گونه 
کـه مؤلفه هـای ایـن بخش نشـان می دهـد بیشـتر در زمینه 
کارآفرینـی و مهارت هـای تجربـی مدیـران عامـل شـرکت ها 
می باشـند کـه از نظـر پاسـخگویان مانعی در مسـیر توسـعه 
شـرکت های دانش بنیـان کشـاورزی اسـت که در این راسـتا 
نتیجـه بررسـی های خیاطیان و همـکاران)1395( و المحروقا 
)2010( نیـز نشـان داد کـه آموزش هـای الزم بـرای توسـعه 
مهارت نیروی انسـانی که سـبب پـرورش کارآفرینان باتجربه 
می شـود، می توانـد در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و 
موفقیـت آن هـا موثـر باشـد. بازدارنده هـای آموزشـی دانایی 
محـوری نیـز به عنـوان بازدارنده ای در توسـعه شـرکت های 
دانش بنیـان کشـاورزی می باشـند مؤلفه هـای ایـن بخش به 
کمبـود و نبـود زمینـه آمـوزش برمی گـردد کـه بازدارنده ای 
شـرکت های  توسـعه  بـرای  عامـل  مدیـران  موفقیـت  در 
پاسـخگویان  نظـر  از  می باشـد.  کشـاورزی  دانش بنیـان 
مؤسسـان و مدیـران عامـل شـرکت ها الزم اسـت کـه پیـش 
زمینه هـای  در  را  الزم  آموزش هـای  شـرکت  تأسـیس  از 
مختلـف ببیننـد، روسـتاییان بـه عنوان یک گـروه هدف مهم 
شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی آگاهی و دانـش  کافی را 
نسـبت بـه شـرکت ها و محصول هـای تولیدی آن هـا ندارند، 
همـکاران)1398(  دهدشـتی و  پژوهـش  نتایـج  بـا  همسـو 
را  مختلـف  زمینه هـای  در  انسـانی  نیـروی  آموزش هـای 
در توسـعه شـرکت های دانش بنیـان مهـم دانسـته و نبـود 
شـرکت ها  توسـعه  در  بازدارنـده ای  را  آن  ارائـه  زمینـه 
می داننـد. بـا توجـه به ارتبـاط مرکزهـای جهاد کشـاورزی و 
بـه ویـژه مروجـان بـا جامعـه هـدف روسـتایی می تـوان از 
محصول هـای  معرفـی  بـرای  قابلیت هـا  ظرفیت هـا و  ایـن 
روسـتاییان و  بـه  کشـاورزی  دانش بنیـان  شـرکت های 
آمـوزش آن ها اسـتفاده نمـود، ارائه آموزش هـای طریقه ای و 
نتیجـه ای توسـط مروجـان نیـز می تواند به آشـنایی بیشـتر 
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جامعـه روسـتایی با محصـوالت تولیدی شـرکت و گرایش به 
خریـد در آنـان مؤثـر باشـد که الزم اسـت مـورد توجـه قرار 
گیـرد. پسـران های آموزشـی در زمینه هـای ارتباطـی مانند 
نداشـتن ارتبـاط و همـکاری شـرکت ها با صنعت و دانشـگاه، 
نداشـتن توانایی اعضای شـرکت در دسترسـی به شـبکه های 
علمـی و نبود زمینه دسترسـی به متخصصـان انتقال فناوری  
بـر می گـردد، همچنیـن برخـی مسـئله ها که مدیـران عامل 
بـه عنـوان سرپرسـت شـرکت بـا آن روبـه رو هسـتند ماننـد 
نداشـتن دانـش و تجربـه کافـی مدیـران عامل که بـه عنوان 
بازدارنـده ای در توسـعه شـرکت های دانش بنیان کشـاورزی 
می باشـد، در ایـن زمینـه می تـوان گفت که بحـث ارتباطات 
بـرای شـرکت و مدیر عامل شـرکت موضوع مهمی می باشـد 
که سـبب تبـادل اطالعـات و بهره گیری از دانـش و تجربه ها 
می شـود کـه افزون بـر فراهـم نکـردن بسـترها و زمینه های 
اسـت  الزم  مسـیر  ایـن  در  موجـود  پسـران های  مختلـف، 
مرتفـع شـود و آموزش هـای مختلفـی در زمینـه چگونگـی 
ارتبـاط و بهره گیـری از فناوری هـای ارتباطـی بـه اعضـای 
شـرکت داده شـود. هـم راسـتا بـا نتایج ایـن بررسـی نتیجه 
پژوهش جاهنسـتون)2019(؛ بچینا و نکوسـیندیال )2017( و 
فـالح حقیقـی و میرترابـی )1396( نشـان می دهـد که بحث 
ارتباطـات و آمـوزش آن در توسـعه شـرکت های دانش بنیان 
شـرکت های  عامـل  مدیـران  اسـت.  مهـم  کشـاورزی 
دانش بنیـان کشـاورزی به عنـوان رهبـران و عنصرهای اصلی 
موفقیت شـرکت ها الزم اسـت آموزش هـای مدیریتی خاصی 
در زمینـه فعالیت خـود دریافت کنند که از نظر پاسـخگویان 
الزم اسـت ایـن آموزش هـا در حـوزه چگونگـی همـکاری بـا 
سـازمان ها، چگونگـی اعمـال مدیریـت و اداره بهینـه امـور 
بانک هـای  بـه  دسترسـی  آشـنایی و  چگونگـی  شـرکت و 
اطالعاتـی موثـق و بـه روز جهـت دریافت اطالعات می باشـد 
آموزش هـا ضعـف  ایـن  ارائـه  پاسـخگویان در  نظـر  از  کـه 
وجـود دارد، لـذا تأکیـد می شـود برنامه ریـزان و مسـئوالن 
ذی ربـط پیـش از هرگونـه اقدامی برای توسـعه شـرکت های 

وظیفه هـا و  بـا  را  عامـل  مدیـران  کشـاورزی  دانش بنیـان 
فعالیت هـای مدیریتـی آشـنا و در ایـن زمینـه آموزش هـای 
الزم را بـه آنـان ارائـه دهـد، توزیـع کتایچه ها و نشـریه های 
آموزشـی مرتبـط از جملـه راه های آموزش مدیـران عامل در 
ایـن زمینـه اسـت کـه می تواند مؤثـر واقـع شـود. در نهایت 
می تـوان گفـت توسـعه و موفقیـت شـرکت های دانش بنیان 
کشـاورزی مسـتلزم توجـه بـه عامل هـای مختلفی اسـت که 
یکـی از ایـن عامل هـا بحث آمـوزش مدیران عامل اسـت که 
الزم اسـت در زمینه هـای مختلـف مـورد توجـه قـرار گیـرد، 
در ایـن پژوهـش نیـز ایـن عامل هـا در قالـب پیش ران هـا و 
بازدارنـده پسـران ها توجـه جـدی و ویـژه مبـذول داشـته و 
در جهـت رفـع مسـأله ها و پسـران ها مرتفـع خواهـد شـد 
کـه ماحصـل و نتیجه نهایـی موفقیـت مدیرعامل ها، رشـد و 
پیشـرفت شـرکت ها در زمینه هـای مختلـف  و در نهایـت 
سـبب رونـق و جهـش تولیـد در کشـور و تحقـق هدف هـای 

اقتصـاد مقاومتی خواهدشـد. 
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Abstract
The development of agricultural knowledge-based companies can be effective in promoting agriculture and 

increasing the employment of agricultural graduates. But a review of statistics shows that in recent years, 
knowledge-based companies in the west of the Iran have not grown significantly. Therefore, this study was 
conducted with the aim to Educational Promoter and Deterrent Affecting Agricultural Knowledge-Based 
Firms’ Management towards Successful Development in West of the Iran, it was done qualitatively and with 
the method of Grounded theory. In order to identify the components From in-depth solo interviews Used 
with the Managing Director of knowledge-based agricultural companies in the west of the country (N = 45) 
Which was obtained after interviews with 21 Managing Director. The selection of Managing Director for the 
interview was purposeful and judgmental. Data analysis by line-by-line analysis and in the form of conventional 
content analysis using MAXQDA12 software Leads to the identification of 26 main components In the form 
of 4 categories of Educational factors   In the field of marketing, Cultural, Entrepreneurship And technical-
specialized as Promoter. Educational deterrent affecting the successful management of agricultural knowledge-
based companies also includes 25 main components in the form of 4 categories Barriers to vocational training 
were central knowledge, communication and management. The main educational promoters with the highest 
frequency of repetition by the respondents Establishment of professional research centers to train Managing 
Director in conducting applied research and training on how to conduct applied research in knowledge-based 
agricultural companies; Two barriers to the lack of entrepreneurial skills among managing director and lack of 
knowledge of technologies produced in universities with the highest frequency of repetition were identified as 
the main obstacles. Provide training and periodic workshops tailored to the needs of managing director. Also, 
the inclusion of optional training units in agricultural colleges for entrepreneurship education it can lead to the 
development of Promoter and the removal of obstacles. Therefore, it is necessary for planners to pay attention 
to the indicators and components for the development of knowledge-based agricultural companies and take the 
necessary measures to facilitate and remove obstacles.

IndexTerms:Agricultural Knowledge-Based Companie, Educational oF Promoter, Educational of Deterrent, 

Development of Knowledge-Based Companies.
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