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چکیده
یکی از الزامات توسعه کشاورزی عدالتمحور و مؤلفههای مؤثر بر حکمرانی خوب ،نهادسازی است .تجربه سایر
کشورها نشان داده است که نهادهای کارآمد بهویژه در بخش غيردولتی ،نقش بسزایی در ارتقاء کشاورزی خردهمالکی و
مدیریت پایدار منابع طبيعی دارند .برخالف اهميت نهادها در توسعه کشاورزی خردهمالکی ،این موضوع از سوی
برنامهریزان و مسووالن کشاورزی کشور مورد غفلت و کم توجهی واقع شده است .این امر میتواند ناشی از فقدان دیدگاه
کلنگر به اجزاء توسعه کشاورزی باشد .از اینرو ،در پژوهش کيفی حاضر ،سعی بر آن است با استفاده از روش تحقيق
نظریه دادهبنيان به شناسایی کارکردها و الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خردهمالکی ایران ،با تأکيد بر بخش
غيردولتی پرداخته شود .در این راستا نمونههای مورد مطالعه ،متخصصانی بودند که با استفاده از نمونهگيری نظری و مبتنی
بر هدف انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها ،از مصاحبه نيمه ساختاریافته بهره گرفته شد .روایی و پایایی نتایج،
توسط روش تکثرگرایی دادهها و بازخورد از مشارکتکنندگان مورد تأیيد قرار گرفت .تحليل یافتهها نشان داد ،توسعه
«بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط» و ارائه کارکردهای «تحقيق ،توسعه و تشویق نوآوریهای بومی»« ،مشاوره و طرح و
ایده»« ،شناسایی کارآفرینان و حمایت از کارآفرینی»« ،پيمانکاری اراضی» و «مالی  -بيمهای» باید به منظور توسعه کشاورزی
خردهمالکی ،در برنامه نهادسازی غيردولتی بخش کشاورزی مد نظر قرار گيرند.
کلیدواژهها :نهادسازی ،کشاورزی خرده مالکی ،فقرزدایی ،نظریه دادهبنيان.
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مقدمه و طرح مسئله
از آنجایی که کشاورزان خردهمالک ،بخش عمده کشاورزان کشورهای در حال توسعه را تشکيل
میدهند ،لذا هرگونه راهبرد توسعه کشاورزی نظاممند ،باید توجه ویژهای نسبت به آنان داشته باشد و
نحوه توانمندسازی ایشان را بهخوبی مشخص کند .بخش عمدهای از فقيران ،کشاورزان خردهمالک
هستند ،بنابراین راهبرد رشد کشاورزی باید به صورت فقيرگرا و فقرزدا تنظيم شود تا در نهایت بتواند
زمينهساز توسعه پایدار کشاورزی شود .معموالً کشاورزان خردهمالک در موارد زیادی ،ناتوان از کاربرد
داراییهای خود به بهرهورترین شکل ممکن هستند و از اینرو قادر به بهبود وضعيت مالی خود
نيستند .در نتيجه ،وجود نهادهایی به منظور افزایش توان آنها در استفاده از داراییها ،ضروری به نظر
میرسد .در ده سال گذشته ،به منظور مقابله با کاستیهای موجود در بازارهای زمين ،خدمات مالی،
بازارهای نهاده و سازمانهای توليدکنندگان ،تحوالت وسيعی در نوآوریهای نهادی در جهان پدیدار
شده است .هرچند پيشرفتهای قابل توجهی به وقوع پيوسته است ،ولی اینگونه بازسازی نهادی در
کشاورزی ،بهویژه برای خردهمالکان و نواحی حاشيهای ،همچنان ناقص است (بانک جهانی.)0222 ،
هرچند نظامهای بهرهبرداری خردهمالکی ،بخش اعظم واحدهای بهرهبرداری کشور را تشکيل
میدهند ،ولی عمالً برنامه جامع و مشخصی برای سازماندهی این واحدها و بهبود وضعيت معيشتی
آنها از طریق توسعه و تکامل ظرفيت نهادی اجرا نشده است .این در حالی است که تجربيات نشان
میدهد توسعه پایدار کشاورزی و هرگونه راهبرد پيشرفت وابسته به این نوع نظامها میباشد .یکی از
دالیل حرکت بطئی و کند نظامهای کشاورزی کشور ،عدم برنامه جامع ،جدی و منسجم برای توسعه
کشاورزی خرد و دهقانی است .معموالً اغلب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی ،در راستای دستيابی به
خودکفایی در محصوالت اساسی طراحی و اجرا شده و به واحدهای بهرهبرداری خرد و دهقانی به
عنوان عناصر منفعل نگریسته میشود که باید با اعطای مشوقها به سمت توليد محصوالت اساسی
بروند .به بيان دیگر ،دغدغه اصلی دستگاه اجرای ی کشاورزی کشور ،تأمين معيشت خانوارهای خرد و
دهقانی نيست ،بلکه تحقق اهداف از پيش تعيين شده در خصوص توليد ميزان خاصی از محصوالت
کشاورزی است .البته خودکفایی در محصوالت راهبردی با رعایت مالحظات محيطزیستی ضرورت
غيرقابل انکار برای کشور میباشد ،ولی بحث اصلی آن است که در حال حاضر ،هيچ نهاد(های) دولتی
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یا غيردولتی ،دستورکار خاص و کلنگری برای مدیریت معيشت کشاورزان خردهمالک و خانوارهای
آنان ،بهویژه از طریق سازماندهی و ارتقاء توليد را ندارد .کشور ایران یکی از پيچيدهترین نظامهای
بهره برداری کشاورزی را داشته و طبيعتاً این پيچيدگی ،ارائه راهکارهای مناسب و همهجانبهنگر را
برای مدیریت نيروی کار کشاورزی و توسعه کشاورزی ایجاب میکند و نمیتوان با رویکردهای
تقليلگرایانه ،انتظار تحقق توسعه کشاورزی را داشت ،بهگونهای که در عين بهبود رشد کشاورزی،
وضعيت معيشتی عموم کشاورزان نيز ارتقاء یافته و عدالت اقتصادی محقق شود.
با وجود عقبنشينی و کوچکسازی دولت ،ظرفيت های نهادی در حوزه غيردولتی به منظور
سازماندهی عوامل و الزامات توسعه کشاورزی عدالتمحور و ارتقاء کشاورزی خردهمالکی به نحوی
ایجاد و یا تقویت نشده است که این نهادها تعامل مؤثر با روستاها و کشاورزان داشته و بهخوبی در
مسير توسعه کشاورزی از طریق تسهيل بهکارگيری عامل دانش و اطالعات نقش ایفا کنند .شواهد
ميدانی نيز حاکی از تدوام ساختار سنتی نظامهای کشاورزی و تقطيع و تغيير کاربری اراضی کشاورزی
و نيز عدم اشتغال بخش قابل توجهی از دانشآموختگان کشاورزی و منابع طبيعی در مشاغل کشاورزی
است .در حقيقت مسأله اساسی این است که نهادسازی غيردولتی مأموریتمحور ،به عنوان یک مؤلفه
اساسی توسعه کشاورزی در کشور مد نظر قرار نگرفته و برای آن یک نقشه راه مناسب و جامع تدوین
نگردیده است ،بهگونه ای که نهادهای مختلف در قالب یک نظام ،تشکيل و یا تقویت گردیده و هر
یک ،بخشی از اجزاء توسعه کشاورزی را مدیریت نموده و با یکدیگر همافزایی داشته باشند تا در
نهایت توسعه کشاورزی عدالتمحور و دانشبنيان محقق شود.
از این رو ،هدف پژوهش کيفی حاضر آن است که با استفاده از روش تحقيق نظریه دادهبنيان با
دیدی کلنگر ،به تدوین نهادهای غيردولتی مؤثر بر توسعه کشاورزی خردهمالکی بپردازد .در این
راستا ،سؤال کلی پژوهش آن است که توسعه کشاورزی خردهمالکی کشور ،در گرو چه تغييراتی در
ظرفيت نهادی غيردولتی و کارکردهای آن است؟ در ادامه مطالب ،به بررسی پيشينه نگاشتههای مرتبط
با مسأله پژوهش پرداخته شده است.
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پیشینه موضوع
یکی از مهمترین مباحث توسعهای در جهان ،نهادها هستند .نهادها به معنای عام خود شامل انواع
مختلف؛ سازمانها ،بازارها ،قراردادها ،هنجارهای فرهنگی ،قواعد رسمی و غيررسمی هستند که حقوق
دسترسی به کاال و خدمات و مدیریت فضا و یا منابع را فراهم میآورند (هاتزیوس  .)0222،مفهوم
نهادها اولينبار توسط اندیشمندانی مانند نورث  ،گریف  ،آسمآغلو  ،جانسون و رابينسون و شرلی
در تبيين رشد و توسعه کشورها مورد توجه قرار گرفت (متوسلی و نيکونسبتی .)2932،از دیدگاه
طرفداران این نظریه ،بسياری از مشکالتی که جامعه امروزی با آن مواجه میباشد ریشه در نهادها،
تاریخ شکلگيری و نوع رابطه آنها با مردم دارد (دهقاننژاد .)2931 ،از اینرو نهادها و توسعه آنها
همواره در کانون توجه دولتها ،برنامهریزان و محققان قرار داشته است و همين امر منجر به ورود این
مفهوم به قلمروهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی شده است .بررسیهای صورت گرفته
نشان میدهد ،بخش کشاورزی به ویژه کشاورزی خردهمالکی به دليل چالشهایی مانند فقر ،رویایی با
تغييرات آب و هوایی و  ...بيش از سایر بخشهای کشاورزی نيازمند توسعه و نوآوری نهادی است
(هازل و پولتون  0222،و پولتون و همکاران  .)0222 ،به طور کلی جوهرۀ مبحث «نهادی نوین» بر این
موضوع اشاره دارد که سطح بسيار پایين توسعه در فضای نهادی نواحی روستایی فقير ،توأم با تراکم
اندک مبادالت ،منجر به ریسکها و هزینههای مبادلهای باال در بازارهای مالی ،نهادهای و محصوالت
میشود .نهادها میتوانند هزینههای مبادلهای معامالت اصلی به ویژه مبادالت مالی ،نهادهای و
محصوالت را در کشاورزی خردهمالکی کاهش دهند (دوروارد و همکاران .)0221 ،
در تحقيقات دیگر محققان همچون نياگامبو و روریندا ( ،)0220فيشر ( ،)0222پورطاهری و
همکاران ( ،)2933مارکلوا و همکاران ( ،)0223کليویتز و هانسن ( ،)0221فالسليمان و
1 Hatzius
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11- Ficher
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حجیپور( )2932و شریفزاده ،حسينی ،کالنتری و اسدی ( )2931نيز به اهميت نهادهای دولتی و
غيردولتی در توسعه کشاورزی خردهمالکی اشاره شده است .برای نمونه ،ایجاد نهادهای مالی روستایی
در کشورهای مختلف نظير گرامين بنگالدش ،راکيات بانک اندونزی ،بانک کشاورزی و تعاونیهای
کشاورزی تایلند توانسته است این کشورها را در کاهش فقر جوامع روستایی و دسترسی فقيرترین
اقشار اجتماع به اعتبارات کوچک و نسبتاً ارزان و جلب مشارکت آنان یاری نماید (حسنزاده.)2931 ،
نمونهای دیگر از این تجربه موفق را میتوان در کشاورزی کشور روسيه مالحظه نمود .در دهه  ،32با
شکلگيری نهادهای مبتنی بر بازار ،تاثيرات معناداری بر رشد درآمدی کارآفرینان و ارتقاء سطح طبقات
اجتماعی روستائيان روسيه صورت گرفت (وگرن  .)0220 ،در برزیل نيز نهادهای غيردولتی به حمایت
از کشاورزان خردهمالک ارگانيککار پرداختند و سبب رشد و ترقی آنها در دو دهه اخير شدند
(بالنس و کلدآل  .)0220 ،همچنين نتایج مطالعات اووین ( )0222نشان داد نهادهای غيردولتی
توانستهاند منجر به تلفيق دولت و نهاد بازار شوند و زمينه پویایی و تنوع اقتصادی را فراهم آورند.
مروری بر اقدامات نهادی صورت گرفته در حوزه داخلی نشان میدهد پس از پيروزی انقالب
اسالمی ،نهادهایی مانند جهاد سازندگی ،بنياد مسکن انقالب اسالمی ،کميته امداد امام خمينی (ره)،
صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی و دفتر امور مناطق محروم سابق اقداماتی را اتخاذ
نمودند .ولی عمده نهادسازی در حوزه غيردولتی بخش کشاورزی پس از انقالب ،در دهه  32صورت
گرفت .میتوان اظهار داشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی ،فراگيرترین نهادها از نظر
پوشش تعداد زیادی از دانشآموختگان مرتبط است .پس از تصویب قانون سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبيعی جمهوری اسالمی ایران در تير  ،2932این سازمان به شکل غيردولتی در
مرداد  2932تشکيل شد .با تصویب قانون «تأسيس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی»،
زمينه الزم برای نهادسازی عمده د یگر در حوزه غيردولتی ،یعنی تدوین نظام صنفی کارهای کشاورزی
فراهم شد .عالوه بر دو مورد فوق ،صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ،از جمله مصادیق
Mrakelova & et al
Klewitz & Hansen
Wegren
Blanc & Kledal
Uvin
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عمده نهادسازی در بخش غيردولتی به شمار میرود که همگام با سياستهای کوچکسازی دولت و
برونسپاری وظایف تصدیگرانه تشکيل شدند .کانونهای هماهنگی صنعت و دانش و نيز برخی
شرکتهای دانشبنيان در زمينه کشاورزی از دیگر نمونههای نهادسازی در بخش غيردولتی به شمار
میروند که در چند سال اخير شکل گرفتهاند .در کنار این موارد ،نهادهایی مانند تعاونیهای توليد و
روستایی و نيز کشت و صنعتها و شرکتهای سهامی زراعی در بخش کشاورزی فعاليت دارند.
اصوالً هدف اساسی نهادهای اخير متشکل کردن و استفاده بهينه از عوامل توليد کشاورزی به شمار
میرود .پرداختن تفصيلی به عملکرد هر یک از این نهادهای غيردولتی در خصوص توسعه کشاورزی
کشور از حوصله این بحث خ ارج است ،ولی کوتاه سخن اینکه بنا به دالیل مختلف ،این نهادها در
ارتقاء کشاورزی خردهمالکی و تحقق رشد کشاورزی فقيرگرا دچار ضعف و چالش بودهاند.
روش پژوهش
به دليل دانش بسيار اندک در حوزه نهادسازی غيردولتی در بخش کشاورزی ایران ،مطالعه
حاضر ،با استفاده از روش تحقيق نظریه دادهبنيان ،در پی طراحی الگوی نهادهای مؤثر بر توسعه
کشاورزی خردهمالکی با تأکيد بر نهادهای غيردولتی است .این روش ،محققان را قادر میسازد تا به
صورت استقرایی از طریق جمعآوری دادهها به صورت سيستماتيک و تجزیه و تحليل آنها به صورت
همزمان به تدوین تئوری پایه اقدام نمایند (بووِن  .)0221 ،افراد مورد مطالعه ،با استفاده از نمونهگيری
نظری و مبتنی بر هدف از بين اساتيد جامعهشناسی روستایی ،اقتصاد کشاورزی ،علوم اقتصادی،
کارشناسان اجرائی و مسؤوالن کنونی و سابق وزارت جهاد کشاورزی انتخاب شدند (جدول  .)2در
مجموع ،به منظور دستيابی به اشباع نظری 92 ،نفر مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمعآوری دادهها،
مصاحبه انفرادی نيمهساختاریافته بود .پرسشهای اساسی مصاحبه شامل «چه ساختار غيردولتی ،برای
پشتيبانی و سازماندهی واحدهای بهرهبرداری خانوادگی (به عنوان محور توليد) در فرآیند توليد ،باید
مد نظر قرار گيرد؟» و «نهادهای غيردولتی باید چه کارکردهایی را در راستای تحقق توسعه کشاورزی
فقرزدا و سریع الرشد و تقویت ساختار مذکور ارائه دهند؟» بود.
1 Bowen
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جدول  -2مشخصات مشارکتکنندگان در مصاحبه
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مؤسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و
برنامهریزی روستایی
بنياد برکت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
دانشگاه تهران
دانشگاه کرمان
بانک کشاورزی
مؤسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و
برنامهریزی روستایی
دانشگاه کردستان
دانشگاه عالمه طباطبایی
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری کشور
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری کشور
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تخصص

هر مصاحبه به طور متوسط 22 ،دقيقه به طول انجاميد .در راستای دستيابی به روایی و پایایی ،از
سهوجهیسازی مبتنی بر راهبرد «تکثرگرایی داده» استفاده شد .این راهبرد بر جمعآوری اطالعات از
منابع مختلف تأکيد دارد .از سوی دیگر به منظور تأمين روایی تحقيق عالوه بر تکثرگرایی داده ،از
(روش مثلثسازی) 1 Triangulation
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

293

توسعه روستايي ،دوره پنجم ،شماره  ،2پايیز و زمستان 2932

استراتژی «بازخورد از مشارکت کننده » نيز بهره گرفته شد .به عبارت دیگر ،تفسير محقق از اظهارات
مصاحبهشوندگان ،به آنها ارایه میگردید و با توجه به بازخوردهای دریافتی ،اصالحات ضروری در
برداشتها انجام میشد .همزمان با جمعآوری دادهها ،محققان سعی نمودند با استفاده از کدگذاریهای
متداول در نظریه دادهبنيان به تدوین الگوی مربوطه بپردازند .در این راستا ،در هر گام جمعآوری داده،
تيم پژوهش به پيادهسازی و بررسی نوارهای ضبط شده و یادداشتهای ميدانی پرداختند .سپس مطالب
به شيوه خط به خط مورد بررسی قرار گرفتند و جمالت مرتبط با سؤاالت اصلی پژوهش مشخص
شدند .محققان سعی نمودند با استفاده از تکنيک مرور مجدد و مقایسه دائمی دادهها  ،درک خود از
آنها و پيوندهای مربوطه را نشان دهند .در این اقدام ،اجزاء مشابه در هم ادغام و موارد تکراری حذف
شدند .به طور کلی ،تجزیه و تحليل دادهها و تفسير آنها از طریق کدگذاری در سه مرحله انجام شد.
این مراحل به ترتيب شامل ایجاد طبقات اطالعاتی (کدگذاری باز) ،انتخاب یکی از این طبقات و قرار
دادن آن در یک مدل نظری (کدگذاری محوری) و سپس استنباط یک روایت یا داستان از روابط
درونی این طبقات (کدگذاری انتخابی) بود.
يافتههاي پژوهش
 -2کدگذاري باز
نتيجه این مرحله ،شناسایی  32جمله کليدی 03 ،مفهوم 20 ،خرده مقوله و  1مقوله بود .به دليل
حجم باالی جملههای کليدی ،تنها به آوردن جملههای نمونه در جدول ( )0اکتفا شده است.

1 Participant feedback
2 Constant comparison
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جدول  -2مقولههاي شناسايي شده در طي کد گذاري باز
جملههای نمونه
-بانک کشاورزی اغلب وامهای کالن میدهد .

رویکرد کالن توسعه بنگاه ها و کسب و
کارهای کشاورزی

جملههای نمونه
هزار نفر میروند در کاری سرمایه گذاری میکنند که قبل از آنها  333نفر در آنسرمایه گذاری کرده و شکست خورده اند .چون اطالعات و گردش آن وجود
ندارد ،کسی راهنمایی نمی شود .
روستای دانش بنيان ،روستایی است که در آن تمام طرحهای جدید توسط یکاتاق فکر قدرتمند به صورت الگویی ایجاد شود و بقيه از آن یاد بگيرند .انرژیهای
نو ،بازیابی ضایعات و  ...در این قالب باید اجرا شوند.

مفهومها
فقدان مراکز هدایتکننده و مشاورهای
در زمينه نحوه سرمایهگذاری و ارائه طرح
و ایده

خرده مقولهها
ضرورت ایجاد نهادهای
مشاورهای کسبوکار و
ارائه الگوهای موفق

تکنولوژی کشاورزی بهبود مناسبی نيافته است .دانش بومی کشاورزان ،بهخوبی میتواند در توسعه پایدار کشاورزی نقشآفرینباشد.
نظام سازمان یافتهای برای تشویق نوآوریهای کشاورزی وجود ندارد.ما تفاهم نامه ای با تحقيقات وزارتخانه برای تجاری کردن تحقيقات امضا کردیم.گفتيم چند تحقيق انجام شده گفتند  12هزار تحقيق انجام شده و  122عدد آنها
قابليت تجاری شدن را دارند .از آن  122تا نهایتاً گفتند  222تحقيق قابل تجاری
شدن است .این همه مراکز تحقيقاتی داریم 222 ،عدد تحقيق کاربردی؟!

عدم بهبود مناسب فناوری
تشویق نوآوری
تعداد محدود تحقيقات با قابليت تجاری
و اثربخشی باال

ضرورت شناسایی کارآفرینان به صورت
غيردولتی

ایجاد نهادهایی برای
شناسایی کارآفرینان

بسترسازی برای شکوفایی استعدادها

ضرورت تشکيل نهادهای
تسهيلگر و برانگيزاننده
(متشکل از منابع انسانی
خالق ،فعال و متخصص )

استفاده از مدیران و کارکنان خالق

برون سپاری فعاليتها
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شناسایی کارآفرینان و حمایت ازکارآفرینی

اینکه بگویيم کارآفرین پيدا نمی شود ،غلط است .تاکنون ما (بنياد برکت) در یکدوره سه ساله  222عدد طرح به اعتبار نزدیک به یک هزار و دویست ميليارد تومان
راه انداختهایم .این نشان میدهد همه جای کشور ،کارآفرین هست .
در ذات همه افراد کارآفرینی و ریسک پذیری وجود دارد .دولت اگر فضا را آمادهکند ،در یک روستای  12نفره هم ممکن است یکی دو نفر کارآفرین ظهور کنند.
کليد حل مشکالت موجود در اصالح روشها و شيوه مدیریت نهادهای فعال یانيمه فعال و فراموش شده موجود ،بکارگيری مدیران خالق و کارکنان متخصص و
فعالی است که توانایی جلب اعتماد از دست رفته روستایيان و کشاورزان و
پاسخگویی به نيازها و خواسته های ایشان را داشته باشند.
رهيافت برون سپاری رهيافت بسيار مناسب و کم هزینه ای است .مثالً یککارخانه روغنکشی که به حالت نيمه تعطي ل درآمده ،شما به عنوان یک بازاریاب و
واسطه سفارش برای روغن هسته انگور پيدا میکنيد ،بعد تفاله های انگور را از
کارخانه آبميوه انگور گرفته و در آن کارخانه روغن کشی نيمه تعطيل روغنش را
استحصال کرده و در نهایت میفروشيد .این امر نياز به اخذ مجوز احداث کارخانه
جدید و مشکالت مربوطه را مرتفع میکند .

گسترش محدود نوع محصوالت و تنوع
آنها
ضرورت معرفی و کشت محصوالت
متناسب با شرایط خشکی

فقدان نظام مناسب تحقيق
و توسعه کشاورزی بومی
و تشویق نوآوریهای
مربوطه

نظام تحقيق ،توسعه و تشویق نوآوریهای بومی

طبق آمار فائو از  22هزار سوژه کشاورزی که بشر در سال  0223آموخته،ایرانیها فقط  021سوژه را یاد گرفته اند.
-ما چند تا محصول را متناسب با بحران آب کشور معرفی و کشت کردهایم؟

ضرورت ایجاد الگوی موفق و گسترش
آن

مقولهها
ارائه مشاوره و طرح و
ایده

 کارآفرین میتواند با  1نفر کشاورز خرده پا صحبت کند و آنها را استخدام نمایدو به صورت برونسپاری زمين آنها را مدیریت یکپارچه کند .
کارآفرین را می توان حمایت کرد که شبکه خرید مستقيم محصول اوليه ازکشاورزان را ایجاد کند  .این حمایت و بسترسازی باید بهگونهای باشد که برای وی
ایجاد شبکه بصرفد .

محوریت کارآفرین در توسعه بنگاههای
کوچک و متوسط
زمينهسازی برای ارتباط سازنده
کارآفرین و جامعه محلی

حمایت از کارآفرین و
پيوند وی با جامعه محلی

توسعه بنگاه های کوچک و متوسط

ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی و تبدیل آنها به شرکت های سهامیعام ،قطع یقين نيازمند مهندسی کالن است .یک نظام به هم پيوسته و به هم وابسته
باید برنامه ریزی شود و اجرای آن نباید با تغيير مدیر و دولت متوقف شود .این
فرآیند توسعه کشاورزی نيازمند  22سال زمان است .

مفهومها
خأل نهادی برای حمایت و توسعه
واحدهای خرد و دهقانی

خرده مقولهها
ساختارسازی غيردولتی
برای سازماندهی
کشاورزی خردهمالکی و
ارتقاء آن

مقولهها
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ادامه جدول -2
مفهومها

جملههای نمونه
پروسه کُند و دیوانساالرانه بانک ها ،کارآفرینان را بيچاره کرده استزیرا دیگر توجيهات طرح از بين میرود.

باید مجموعه هایی باشند که خدمات بازرگانی ،خدمات مالی بهتوليدکنندگان ارایه دهند.
سيستم حمایت کننده باید وثيقه تعاونیهای روستایی برای اخذ وامشود .باید برای حل مشکل وثيقه کشاورزان ،نهادهایی به ایفای نقش
تضمين بازگشت اعتبار بپردازند.
البته در مزارعه مالک بر نحوه استفاده از زمين نظارت دارد ولی هيچکدام از طرفين عالقه ای به سرمایه گذاری برای بهبود زمين ندارند.
معموالً مزارعه کار ،کشاورزی است که خانواده پنج نفره داشته و نيرویکار را از خانواده خود تأمين میکند .

لزوم اعتماد به کارآفرین و تأمين سریع و
بهموقع نياز مالی
ضرورت شناسایی و جذب سرمایههای
مردم و ایجاد پيوند بين کارآفرین و
سرمایه گذار
نهادهای ارایه خدمات بازرگانی ،مالی و
بيمه کشاورزی
حمایت از نهادهای مالی ،تضمين
سرمایه گذاری و خطرپذیری

نااطمينانی و عدم رغبت به سرمایهگذاری
بر زمين در مزارعهکاری و اجارهکاری
کوتاهمدت
مزارعه ابزاری برای تأمين نيروی کار و
رفع نگرانیهای مربوطه

در کشاورزی قراردادی فرد یا نهاد کارفرما ،نهاده و آموزش و برخیخدمات دیگر را در اختيا ر کشاورز قرار داده و محصول وی را نيز
میخرد؛ در عوض کشاورز در واقع ،زمين و آب و نيروی کار خود را در
اختيار او قرار میدهد.
شرکتهای سرمایه گذاری که نهاده تولي د را در اختيار دامدار قرار دهندو محصولش را خریداری و فرآوری کنند ،در ایران در بخش دامی خوب
راه نيفتاده است .

 ایجاد بازار تضمينی برای توليدات
کشاورزی و تضمين تأمين نهادهها

چون اراضی کشاورزی زمان اصالحات ارضی و در موقع انقالب موردتنش واقع شدند ،لذا به نوعی کسی به مالکيت کشاورزی دل نمی بندد .
بازارهای اجاره زمين میتوانند زمين را موقتا از فرد ناکارآمد گرفته و دراختيار فرد کارآمد قرار دهند.

کشاورزی قراردادی در زیربخش دامی

ایجاد نهادهای خدمات
بازرگانی و بيمه

عدم ایجاد تعهد نسبت به
بهره برداری صحيح و پایدار از
زمين در اشکال اجارهداری و
مزارعهکاری و غلبه رویکرد
دستيابی به حداکثر منافع در
حداقل زمان
ضرورت ایجاد قالبهای کلی
مناسب و در عين حال
انعطافپذیر برای اجارهکاری و
تثبيت رسمی مالکيت کشاورزان
بر اراضی خود و ایجاد
بازارهای اجاره زمين شفاف

توسعه و ساماندهی نظام پيمانکاری اراضی

مزارعه از این نظر بهتر از اجاره است که کوتاه مدت بوده و حق آب وگل برای اجاره کننده در مورد زمين ایجاد نمی کند .
-اجاره کاری در ایران بسيار لجام گسيخته است.

ایجاد حق آب و گل برای مستأجر در
اجارهکاری
عدم رسميت قرارداد اجاره و وجود
ابهامات
ذهنيت منفی نسبت به از بين رفتن
مالکيت شخصی ،مانعی برای بهبود فضای
کسب و کار
قابليت نظام اجارهکاری در توسعه
کشاورزی

عدم تناسب ساختاری نظام
بانکی و مالی کشور برای
توسعه بنگاه های کشاورزی
کوچک و متوسط

ارائه کارکردهای مالی  -بيمه ای مناسب

هميشه در جامعه روستایی ،بانک وام میدهد و فقط برایش مهم آناست وام برگردد و سوخت نشود .عمالً مهم نيست که وام کجا مصرف
میشود.
باید برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط در کشاورزی ،مهندسیمجدد اساسی در نگرش های پدرساالرانه ایجاد شود .باید محوریت را به
کارآفرینان بدهيم و معتقد باشيم که آنها بهتر از ما بلدند.
جایی راهم نمی شناسم که بدانم چگونه باید در بخش کشاورزی،سرمایه گذاری کنم .اگر بدانم و مطمئن شوم وارد میشوم.

عدم پاسخگویی و توجه نظام بانکی
موجود به کسب و کارها و بنگاههای
کشاورزی کوچک و متوسط
ضرورت شراکت و نظارت نهاد
وامدهنده

خرده مقولهها

مقولهها

ضرورت توسعه کشاورزی
قراردادی

منبع :یافته های تحقيق
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 -2کدگذاري محوري
پس از انجام طبقهبندی و مقولهپردازی در کدگذاری باز ،زمينه برای شکلگيری نظریه مبنایی از
طریق کدگذاری محوری فراهم گردید .در این پژوهش ،توسعه «بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط» و ارائه کارکردهای «تحقيق ،توسعه و تشویق نوآوریهای بومی»« ،مشاوره و طرح و ایده»،
«شناسایی کارآفرینان و حمایت از کارآفرینی»« ،پيمانکاری اراضی» و «مالی -بيمهای» به عنوان
مقولههایی شناسایی شدند که نقش اساسی در توسعه ظرفيت نهادی غيردولتی بخش کشاورزی ایران
دارند ،هرچند در حال حاضر به شکل مناسب ارائه نمیشوند .در ادامه به تشریح هر یک از این
مقولهها پرداخته میشود ،تا در نهایت ،طبقه محوری مشخص گردد.
 -2-2توسعه بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط

برداشتهای ميدانی نشان داد ،نگهداشتن کشاورزان خردهمالک در وضعيت کنونی ،منجر به رشد
و بهبود عدالت ن شده و کماکان شاهد کاهش رضایت شغلی کشاورزان و تغيير کاربری اراضی
کشاورزی خواهيم بود .لذا دولت باید بهطور جدی ،برنامهای را برای تحقق کشاورزی دانشبنيان و
بهبود وضع معيشتی کشاورزان خردهمالک طراحی و اجرا کند .در حقيقت ،ارتقاء کشاورزی
خرده مالکی در گرو سازماندهی کشاورزان و بهبود نظام خرد و دهقانی است .چرا که «ابعاد کشاورزي
کشاورزان خردهپا بايد در حدي باشد که صرف کند» .مانع اساسی بهکارگيری مناسب عامل دانش در توليد
کشاورزی کشور و نهایتاً توسعه کشاورزی عدالتمحور ،پراکنده بودن کشاورزان و عدم توجه کافی به
توسعه تشکلهایی است که بتوانند خدمات پشتيبانیکننده نظامهای بهرهبرداری خرد و دهقانی را به
صورت مؤثر عرضه کنند .این امر سبب ا ستفاده نامناسب از مهمترین عامل توسعه ،یعنی سرمایه انسانی
بخش شده است .به منظور بهبود وضعيت کشاورزان خردهمالک «بايد ساختاري وجود داشته باشد که از اين
واحدهاي بهرهبرداري خانوادگي (به عنوان محور تولید) در همه سطوح يعني کشت و کار و اشتغال و  ...حمايت

کند» .کارشناسان معتقدند که قالب بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ،میتواند کارآفرینی کشاورزی
و تنوعبخشی به مزرعه را توسعه داد و کشاورزان خردهمالک را متشکل کرد و معيشت بهتری را برای
آنان به ارمغان آورد .یکی از اساتيد در تشریح اثربخشی این بنگاهها و ویژگیهای آنها تصریح میکند
«شرکتهاي کوچک بین  0 – 05نفر کارکن دارند و شرکتهاي متوسط بین  05 – 255نفر کارکن دارند .شرکتهاي

خیلي کوچک نهايتاً  0نفر کارکن دارند .شرکتهاي بزرگ باالتر از  255نفر کارکن دارند .کارآفرينان بیشتر در فضاي
بنگاههاي کوچک و متوسط فعالیت ميکنند و ضريب تأثیر آنها زياد است .اين بنگاه ها ميتوانند کشاورزي کشور را
1 Axial coding
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تکان دهند» .کسب و کارهای کوچک و متوسط میتوانند به تدریج با گسترش دامنه فعاليتی خود،
سرمایههای عموم افراد جامعه را جذب پروژههای خود کنند .همچنين ایجاد شرکتهای کشاورزی و
استقرار نظام کارفرمایی ،به بيمه اجتماعی کشاورزان نيز کمک میکند« .زيرا شرکتهاي بیمه براي بیمه
کردن کسب و کارهاي خرد با تعداد کارگر کم رغبت چنداني ندارند ولي اگر شرکت به يک میزان رشد يابد ،قیمت

تمام شده براي بیمه هر نفر کارگر کاهش پیدا ميکند».
در این زمينه ،یکی از اساتيد تأکيد مینمود که «براي ايجاد کسبوکارهاي کوچک و متوسط و نیز شرکتهاي
بزرگ و سهامي عام در بخش کشاورزي ،بايد در فاز اول بر روي کارآفرينان تکیه کرد و محور را بايد فرد کارآفرين

گذارد ،نه تک تک کشاورزان» .وی دليل خود را در ضریب تبدیل باالی کارآفرین و خلق ارزش و ثروت
بيشتر دانسته و نيز عقيده دارد که «کارآفرين ميتواند با  0نفر کشاورز خردهپا صحبت کند و آنها را استخدام
نمايد و به صورت برونسپاري زمین آنها را مديريت يکپارچه کند» .در این خصوص به تجربه بنياد برکت
اشاره میشود« :اآلن در کردستان يک کارخانه با تمام کشاورزان گوجهکار منطقه قرارداد بسته و گوجههاي آنها را
پیش خريد کرده است .ما نیامديم کشاورزان را تکتک حمايت کنیم .از مدير آن کارخانه که فرد کارآفريني بود و
بلد بود چگونه کسب و کار راه بیندازد ،حمايت کرديم .اين سبب شده که تا سه روز کامیونهاي گوجه فرنگي براي
تحويل بار پشت کارخانه صف ميکشند .اين همان فردي بود که به دلیل نیاز به  2میلیارد تومان ،کارخانه اش
خوابیده بود و داشتند زنداني اش ميکردند .ما به وي  2میلیارد تومان تزريق کرديم و اين مبلغ سیستم را تکان داد.

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

بخرد و تولید کند .بنابراين از همان کشاورزان محلي استفاده ميکند و با آنها قرارداد ميبندد» .در این خصوص،
ذکر روایت موفقيت نقشآفرینی یک کارآفرین در متشکل کردن اهالی روستا و ایجاد معيشت پایدارتر
برای آنان از زبان یکی از مسؤوالن سابق سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری میتواند روشنگر باشد.

1 outsourcing
 0الزم به ذکر است که بنياد برکت ،نهادی است که زیر نظر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف محروميتزدایی فعاليت میکند .این بنياد
الگوی بدیع و مطلوبی در تنوع بخشی مزرعه و توسعه کسب و کارهای کشاورزی دارد و خطرپذیری به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای این بنياد به
شمار میرود .نهاد مذکور ،از طرحهای متوسط و کوچک در حد  2/1ميليارد تومان حمایت میکند .بنياد برکت در اعطای تسهيالت به کارآفرین بسيار
سریع عمل می نماید و معيارها و نحوه ارزیابی آن بدیع و کارآمد است .چون کارآفرین خود ،بخش مهمی از سرمایه را تأمين می کند ،لذا فرض اوليه بنياد
در ارزیابی وی بر آن است که خود فرد ،ارزیابی سوددهی طرح را دقيق تر از بنياد انجام داده و لذا بنياد در ارزیابی او سختگيریهای نظام سنتی بانکی
کشور را تکرار نمیکند .مالک اصلی برای بنياد در تأیيد فرد کارآفرین سطح تحصيالت فرد نيست ،بلکه مهارت ،عرق و اعتبار محلی و چسبندگی وی به
طرح است.
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« دکتر يخکش در روستايي به نام يخکش در ارتفاعات مازندران که اهالي آن گندم ديم ميکاشتند و وضعشان خیلي
خراب بود ،به مردم توصیه کرد گل گاوزبان بکارند و در عین حال مسیر بازاريابي آن را نیز در نظر گرفت؛ چون االن
گل گاوزبان کیلويي  48هزار تومان است ،ولي واسطهها از روستايي نهايتاً  25هزار تومان ميخرند .مافیا و واسطه ها
مانع ميشوند .ولي چون کسي مثل يخکش که دلسوز بود و عرق داشت و رهبري ميکرد ،همه شان پولدار شدند .وي
گل گاوزبان را فرآوري هم ميکرد و اآلن به آلمان هم صادر ميکند .بنابراين روستا در متنوعسازي يک جلودار و

رهبر (چه به صورت تشکل و چه فردي) ميخواهد».
لذا اعتبارات توليدی را باید در اختيار افرادی قرار داد که توان ،دانش و مهارت استفاده سودآور از آن
را داشته باشد .البته این موضوع به مفهوم نادیده گرفتن حقوق کشاورزان خردهمالک و حاکم کردن
روابط کار استثماری و مبتنی بر سرمایهداری نيست .
 -2-2نهادهاي مشاورهاي و ارائه طرح و ايده

نهادهای مشاورهای و ارائه طرح و ایده ،یکی دیگر از نهادهای موثر در توسعه کشاورزی
خردهمالکی هستند که میتوانند به پایایی و موفقيت بنگاههای کوچک و متوسط کمک کنند .بر اساس
یافتههای ميدانی اهميت این نهاد به اندازهای است که یکی از اساتيد در کنار تضمين تداوم مالکيت
خردهمالکان ،آن را به عنوان شرط دوم ایجاد پيوند بين خردهمالکان و شرکتهای دانشبنيان دانسته
است .به قول یکی از کارآفرینان نمونه کشور که اکنون مسئوليت یکی از مراکز ایدهپردازی و کارآفرینی
کشور با عنوان «باشگاه اشتغال» را بر عهده دارد« ،هزار نفر ميروند در کاري سرمايهگذاري ميکنند که قبل از
آنها  333نفر در آن سرمايهگذاري کرده و شکست خوردهاند .چون اطالعات و گردش آن وجود ندارد ،کسي
راهنمايي نميشود» .همچنين تعدادی از کارشناسان عنوان نمودند «االن سیلي از دانشآموختگان کشاورزي و
افراد ديگر وجود دارند که به دنبال سرمايهگذاري در بخش کشاورزي هستند ،ولي هیچ مرکزي در کشور وجود ندارد

که سرمايهگذاران را راهنمايي کند و مشاوره بدهد» .همانگونه که مالحظه میشود تمامی موارد فوق نمایانگر
خالء نهادهای مشاورهای و ارائه طرح و ایده در بخش کشاورزی است .در همين راستا یکی دیگر از
اساتيد که دارای تجربه عملی زیادی نيز است ،بر ایجاد روستای دانشبنيان تأکيد میکند و آن را
روستایی میداند که «در آن تمام طرحهاي جديد توسط يک اتاق فکر قدرتمند به صورت الگويي ايجاد شود».
 -9-2نظام تحقیق ،توسعه و تشويق نوآوريهاي بومي

طبق یافتههای تحقيق ،صاحبنظران معتقدند که بخش کشاورزی کشور سالهاست که شاهد
نوآوریهای اساسی و کاربردی نبوده است .به قول یکی از کارشناسان «خُب اين گاو و يونجه را که 25
هزار سال پیش رواج يافته است .ما چه فعالیت جديدي به آن افزودهايم» .با وجود پسماند باالیی که در بخش
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کشاورزی کشور وجود دارد ،فناوری های مناسبی برای کاهش آنها و حتی برای فرآوری آنها توسعه
نيافتهاند .مسؤول سابق یکی از دستگاههای دولتی میگوید «ما تفاهمنامهاي با تحقیقات وزارتخانه براي
تجاري کردن تحقیقات امضا کرديم .گفتیم چند تحقیق انجام شده گفتند  85هزار تحقیق انجام شده و  055عدد آنها
قابلیت تجاري شدن را دارند .از آن  055تا نهايتاً گفتند  255تحقیق قابل تجاري شدن است .اين همه مراکز تحقیقاتي

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

یکی از اساسیترین الزامات شکلگيری بنگاههای کوچک و متوسط ،شناسایی و حمایت از
کارآفرینان است .در حال حاضر ،برخی از افراد محلی در روستاها دارای قابليتهای کارآفرینی هستند
و میتوانند به خوبی در مسير توسعه اقتصادی روستاها مؤثر باشند .یکی از مسؤوالن معتقد است «همه
جاي ايران به ضرس قاطع کارآفرين دارد .جاي ن هادهايي خالي است که کارآفرينان کشاورزي در کشور را شناسايي

کنند» .شواهد حاکی از آن است که هيچ نهاد مشخص و فراگيری برای شناسایی و حمایت گام به گام
از آنها در عمل وجود ندارد .به عقيده یکی از مصاحبهشوندگان« ،خیلي از روستاها داراي افرادي (ساکن و
غیرساکن) هستند که قدرت کارآفريني را داشته و داراي طرحها و ايدههاي مناسبي هستند .ولي به دلیل عدم حمايت

مالي و نیز بعضاً برخوردهاي نامناسب نظام ديوانساالري ،حاضر به سرمايهگذاري و کارآفريني نیستند» .کارشناسان
معتقدند ایجاد مراکز دولتی به اسم مراکز کارآفرینی پاسخگو نبوده و باید از مدلهای مناسبی برای این
کار استفاده کرد .عالوه بر این ،روستاها دارای قابليتهای عمدهای برای توسعه و شکوفایی اقتصادی
هستند .ولی روستایيان به دليل پایين بودن اعتماد به نفس و عدم تسلط بر دانش مربوطه ،قادر به
بهرهبرداری از آن نيستند .شکوفایی تو ان محلی و ایجاد فرهنگ کار و توليد در گرو وجود و بروز
نهادهای تسهيل گر و برانگيزاننده متشکل از منابع انسانی خالق ،فعال و متخصصی است که با برگزاری
نشست های مختلف و مطالعه عوامل مربوطه ،اعتماد کارآفرینان و رهبران محلی را جلب کرده و موتور
توسعه را روشن کنند .
 -0-2نهادهاي مالي-بیمهاي مناسب

مصاحبههای صورت گرفته با متخصصان کليدی نشان داد در نهادهای مالی -بيمهای کشور (مانند
بانکها) اولویتها اعتباری به طرحهای بزرگ داده میشود و کمتر به طرحها در شرکتهای کوچک و
متوسط توجه میشود .یکی از اساتيد مدیریت مالی که خود سابقه مدیریت کالن در نظام بانکی کشور
را داشته است ،اظهار میکند « 45درصد حجم مدت زماني که يک کارشناس بانک براي طرحهاي اقتصادي اعم
از بزرگ و کوچک ميگذارد ،يکسان است؛ بنابراين بانکها بررسي طرحهاي بنگاههاي کوچک و متوسط را در
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اولويتهاي آخر بررسي خود قرار ميدهند» .وی ادامه میدهد «هرچند ممکن است طرح کوچک مثالً  055میلیون
توماني هم توجیه اقتصادي داشته باشد ،ولي سیستم تصمیمگیري بانک به گونهاي طراحي شده است که اولويت را به

طرحهاي بزرگ ميدهد .بنابراين اکثر شرکتهاي کوچک و متوسط در نظام بانکداري ما مظلوم واقع ميشوند» .ادامه
این روند میتواند سبب راکدن شدن و به حاشيه راندن بنگاههای کوچک و متوسط در بخش
کشاورزی شود .همچنين یکی از صاحبنظران مدیریت مالی اظهار میکند «طرحهاي بنگاههاي کوچک و
متوسط به شدت نسبت به منابع مالي کوتاهمدت و گردش مالي حساساند .اين بنگاهها سرمايهبر نیستند و غالباً سرمايه

مورد نیاز آنها بايد به منظور خريد مواد اولیه و  ...سر موقع فراهم باشد ،وگرنه کارشان ميخوابد».
عالوه بر این یکی دیگر از اساتيد اظهار میداشت «...جايي را هم نميشناسم که بدانم چگونه بايد در

بخش کشاورزي ،سرمايهگذاري کنم .اگر بدانم و مطمئن شوم وارد ميشوم» .مطمئناً شمار این قبيل افرادی که
عالقهمند به سرمایه گذاری مطمئن در بخش کشاورزی هستند ،در جامعه کم نبوده و با ایجاد نهادهای
مناسب و معتبر میتوان سرمایههای ایشان را در مسير توسعه کشاورزی به جریان انداخت .کارشناسان
معتقدند «اگر مردم (به ويژه مردم شهري) در خصوص چگونگي سرمايهگذاري در بخش کشاورزي راهنمايي شوند،
وارد تولید ميشوند» .بنابراین «اين شرکتهاي خدمات مالي و مهندسي ،بايد به کشاورز يا شرکاء براي جذب و
تأمین سرمايه کمک کنند .اين شرکتها ميتوانند در فعالیتهاي بیمهاي و پیش خريد (يا قراردادهاي آتي) وارد

شوند» .به طور کلی میتوان اظهار داشت که در وضعيت کنونی خأل نهادهای مالی نوآور ،انعطافپذیر،
چابک و خطرپذیر ،منجر به کندتر شدن فرآیند توسعه و تجاریسازی نوآوری و کارآفرینی شده است.
 -6-2توسعه و ساماندهي نظام پیمانکاري اراضي

بررسیهای ميدانی نشان داد نظام اجارهکاری میتواند زمين را موقتاً از فرد ناکارآمد گرفته و در
اختيار فرد کارآمد قرار دهد .از اینرو ،نظام اجارهکاری می تواند به عنوان یک مدل بهرهبرداری مناسب
تلقی شود و سبب انتقال مهارت ،اعتماد به نفس و ...به کشاورزان محلی شود .الزم به ذکر است
بررسیهای دقيقتر در این رابطه حاکی از آن است که این نظام دچار مشکالتی از قبيل شفاهی بودن
قراردادها ،فقدان ضابطه روشن برای تعریف تعامل اجارهکار و موجر و ساماندهی مؤثر آنها و عدم
نظارت مناسب بر مبلغ اجاره است .البته در عين حال نباید به گونهای مقررات را وضع کرد که شکل
اجارهکاری در تمام کشور یکسان شود و روشهای بومی کشور مختل شود.
یکی از کارشناسان در نقد نظام مزارعه در بخش کشاورزی اظهار میکند «مزارعه به کشاورزي
آسیب بزرگي ميزند .بازده زمین را کاهش ميدهد .بازده زمین را بین مالک و مزارع کار تقسیم ميکند .نه مالک و نه
مزارعهکار مايل به سرمايهگذاري در زمین نیستند .مالک ميگويد اگر من سرمايهگذاري کنم ،مزارعهکار سودش را
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ميبرد» .از سوی دیگر «مزارعهکاري ،امنیت شغلي براي مستأجر ايجاد نميکند .مزارعهکار هم ميگويد سال بعد معلوم
نیست که من باشم که بخواهم بر روي آن سرمايه گذاري کنم .بنابراين حتي اگر طرفین پول هم داشته باشند،
سرمايهگذاري نميکنند» .البته بنا به اظهار کارشناسان «مزارعه از اين نظر بهتر از اجاره است که کوتاهمدت بوده و حق
آب و گل براي اجارهکننده در مورد زمین ايجاد نميکند».

همچنين یافتههای پژوهش نشان داد ذهنيت منفی درباره از بين رفتن مالکيت شخصی ،مانعی
برای توسعه نظام پيمانکاری و سرمایهگذاری محسوب میشود .به اعتقاد یکی از صاحبنظران «اگر يک
شرکت دانشبنیان بیايد به من کشاورز بگويد اگر مديريت زمینت را به من بدهي ،دو میلیون درآمد ايجاد ميکنم که
 055هزار تومان شما و  055هزار تومان مال من ،من کشاورز اين کار را نخواهم کرد .چون نگران مالکیت خودم
هستم» « .مردم هنوز از تقسیم مجدد اراضي ترس دارند که اين موضوع بايد از طريق تبلیغات مدبرانه از بین برود».

کارشناسان عقيده دارند « اگر سیستمي وجود داشته باشد که بنیاد مالکیت را محترم بداند ،زارعان حاضر ميشوند
زمینهاي خود را در اختیار شرکت دانش بنیان براي بهره برداري علمي بدهند».

همانطور که شکل ( )2نشان میدهد ،ارتقاء کشاورزی خردهمالکی در گرو سازماندهی
کشاورزان و بهبود نظامهای کشاورزی خرد و دهقانی است ،بهگونه ای که صرفه مقياس در فعاليتهای
کشاورزی حاصل شود .بنابراین در اینجا ،توسعه بنگاههای کوچک و متوسط کشاورزی به عنوان طبقه
محوری مطرح است که سایر مقولهها با آن مرتبط هستند.
شکل  -2مدل اکتشافي نهادهاي موثر بر توسعه کشاورزي خردهمالکي

شناسایی کارآفرینان و

توسعه و سامان دهی نظام

حمایت از کارآفرینی

پيمانکاری اراضی

توسعه کشاورزي
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فقرزدا و

توسعه بنگاههای
کوچک و متوسط
کشاورزی

مشاوره و ارائه طرح و ایده

سريعالرشد
ارائه خدمات مالی  -بيمهای

بهبود تحقيق ،توسعه و

مناسب

تشویق نوآوری های بومی
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در ادامه فرآیند تجزیه و تحليل دادهها ،با استفاده از کدگذاری انتخابی به یکپارچهسازی و پاالیش
نظریه پرداخته شد.
 -9کدگذاري انتخابي
هدف از کدگذاری انتخابی ،امتزاجی بر تمام مراحل تحليل است .نظریه تکامل یافته باید متمرکز
بر محوریتی باشد که مقوله مرکزی یا هسته ناميده میشود و نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است
(اشتراوس و کربين2332 ،؛ صلصالی ،فخرموحدی و چراغی .)2931 ،یافتههای تحقيق نشان میدهد
تحقق توسعه کشاورزی عدالت محور در ایران که از مسير ارتقاء کشاورزی خردهمالکی میگذرد ،در
گرو ا یجاد یک ساختار حمایتی تحت عنوان بنگاههای کوچک و متوسط با محوریت افراد کارآفرین
است؛ بهویژه در شرایط کنونی که دولت اقدام به واگذاری امور تصدیگرانه و کوچکسازی گرفته
است و حمایتهای دولتی از حوزههای مختلف در بخش کشاورزی از جمله تحقيقات ،ترویج،
بازاریابی و غيره در حال کاهش است .در واقع این بنگاهها ،سطح توسعه در فضای نهادی نواحی
روستایی را ارتقاء بخشيده و هزینههای مبادلهای معامالت اصلی به ویژه مبادالت مالی ،نهادهای و
محصوالت را در کشاورزی خردهمالکی کاهش خواهند داد .یک نمونه روشن از اثربخشی نهادهای
مذکور ،اقدام دکتر یخکش در روستای یخکش ارتفاعات مازندران است که با تسهيلگری و حمایت از
جامعه محلی ،نوع کشت کشاورزان و بازاریابی محصول توليدی را بهبود بخشيد و معيشت جامعه
محلی را بهخوبی ارتقاء داد.
یکی از مهمترین کارکردهای نهادی که در راستای شکلگيری مؤثر این ساختار حمایتی
(بنگاههای کوچک و متوسط) باید مورد توجه قرار گيرد ،تقویت و سازماندهی بازارهای کارآمد خرید
و اجاره اراضی کشاورزی و توسعه قراردادها و چارچوبهای قانونی شفاف است تا در نهایت رابطه
برد-برد بين جامعه محلی و کارآفرین شکل بگيرد .بازارهای کارآمد خرید و اجاره اراضی کشاورزی،
بستر را برای ورود متخصصان به عرصه توليد و مدیریت یکپارچه اراضی در قالب بنگاههای کوچک و

1 Selective coding
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متوسط فراهم میکند .شناسایی کارآفرینان ،حمایت از ایشان و ارائه طرح و خدمات تحقيقاتی و
مشاورهای ،میتواند در شکلگيری و موفقيت این نهادها مؤثر باشد.
همانطور که گفته شد ،در حوزه تحقيق و توسعه کشاورزی ،تقریباً همه تحقيقات کشاورزی
کشور دولتی و عرضهمحور بوده و در بخش غيردولتی ،ساختارسازی کافی برای ایجاد و توسعه
تشکلهای تحقيق و توسعهای صورت نگرفته است که اقدامات پژوهشی آنها مبتنی بر واقعيتها و
مشکالت واحدهای توليدی باشند .در صورت ایجاد نهادهای مناسب در این خصوص ،بنگاههای
کوچک و متوسط می توانند خوراک علمی خود را از نهادهای مذکور به عنوان قطب علمی دریافت
کنند .از سوی دیگر ،تشکيل مراکز خصوصی تحقيق و توسعه کشاورزی در گرو برخورداری توليد از
صرفه مقياس و سازماندهی کشاورزی خردهمالکی است .تشکيل بنگاههای کوچک و متوسط ،این
صرفه را ایجاد میکند و برای تحقيقات کاربردی ،تقاضا را افزایش میدهد .همچنين خدمات مالی و
بيمهای مناسب این بنگاهها باید به طور شایسته ارائه شود .ایجاد پيوند بين نهاد ارائهدهنده خدمات
مالی به کارآفرینان و نهاد مشاوره و نظام تحقيق و نوآوری ضروری است تا پروژههای مورد حمایت
مالی از تأیيد علمی برخوردار باشد .البته ممکن است خدمات مالی و مشاوره و تحقيقاتی توسط یک
نهاد ارائه شود (به مانند تجربه بنياد برکت).
بحث ،نتیجهگیري و پیشنهادها
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،توجه به شش حوزه در تقویت ظرفيت نهادی غيردولتی بخش
کشاورزی و طراحی نقشه راه مربوطه ،میتواند زمينه الزم برای توسعه کشاورزی خردهمالکی را فراهم
آورد.
 توسعه بنگاههای کوچک و متوسط با محوریت کارآفرینان ،در رأس برنامه نهادسازی حوزهغيردولتی بخش کشاورزی باید قرار گيرد .این بنگاهها میتوانند با تقویت و استقرار زنجيره ارزش ،در
قالب کشاورزی قراردادی ،با کشاورزان محلی برای تأمين مواد خام ،قرارداد بسته و نهادهها و خدمات
مورد نياز را به ایشان ارائه دهند و حتی آنان را وارد زنجيره ارزش کنند .از اینرو حمایت از
کارآفرینان بهمنظور تشکيل بنگاههای کوچک و متوسط در صورت مدیریت و نظارت ،میتواند
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بهخوبی سبب فقرزدایی و توانمندسازی کشاورزان خردهمالک شود .از سوی دیگر ،دولت باید زمينه
الزم برای شکوفایی استعدادهای کارآفرینانه را فراهم کند .در این صورت ،سوق دادن وامهای توليدی
خاص به کارآفرینان جای اشکال نخواهد بود ،چرا که به فرمایش حضرت علی (ع) «بخشيدن مال در
غير موردش تبذیر و اسراف است( »...نهجالبالغه ،خطبه  .)201عالوه بر این ،مطمئناً اعطای کمک و
وام و یارانههای خاص برای فقرزدایی و تأمين نيازه ای اساسی مقوله ضروری است که در کنار توجه
به کارآفرینان ،باید در دستور کار باشد.
ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط ،در قالب توسعه کشاورزی قراردادی باید مد نظر قرار گيرد.
پيشنهاد می شود ،واگذاری اراضی کشاورزی و منابع طبيعی به بخش غيردولتی ،در چارچوب تشکيل
چنين بنگاههایی صورت گيرد که ارتباط منسجم با جامعه محلی داشته و زنجيره ارزش را مستقر
مینمایند .وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کار باید برنامه جامع و مشترکی را برای توسعه بنگاههای
کوچک و متوسط کشاورزی و ایجاد نظام کارفرمایی در قالب آن و سازماندهی کشاورزی خردهمالکی
داشته باشند.
 به رسميت شناختن حقوق مالکيت کشاورزان و توسعه بازارهای کارآمد اجاره و خرید اراضیکشاورزی ،نقش بسزایی در انتقال مدیریت اراضی از افراد کمتوانتر به اشخاص با بهرهوری باالتر و
نهایتاً توسعه بنگاههای کوچک و متوسط خواهد داشت .لذا تدوین نظام پيمانکاری کشاورزی که در آن
چارچوبهای قانونی بازارهای اجاره و خرید زمين ،به صورت جامع تدوین شده باشد ،برای تحقق
توسعه کشاورزی بسيار ضروری است و باید یکی از اجزاء مهم دستور کار توسعه و تکامل ظرفيت
نهادی غيردولتی در بخش کشاورزی تلقی شود .چيپيکا و ویلسون ( ،)0221بورالکيس و همکاران
( )0229و کليویتز و هانسن ( )0221نيز به اهميت این نهادها در دستيابی به نوآورهایهای پایدار،
توسعه اقتصادی و کاهش فقر اشاره نمودهاند.
 طبق نتایج ،یکی از مشکالت جدی که در مسير توسعه کشاورزی دانشبنيان وجود دارد ،فقدانمراکزی است که با توجه به قابليتهای سرزمينی و ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی نقاط مختلف
1 Chipika & Wilson
2 Bourlakis & et al
3 Klewitz & Hansen
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کشور ،برنامه و ایدههای مناسب و کارآفرینانه در بخش کشاورزی ارائه دهند .بنابراین تشکيل و
گسترش مراکز کارآفرینی مانند باشگاه اشتغال در نواحی مختلف کشور برای تحقق توسعه دانشبنيان
کشاورزی بسيار ضروری است .این مراکز از طریق ارائه ایدههای کسب و کار به بنگاههای کوچک و
متوسط ،نقش مهمی را در موفقيت آنها میتوانند داشته باشند.
 از دیگر نهادهایی که میتواند تأثير چشمگيری بر کشاورزی خردهمالکی داشته باشد ،نظام تحقيق،توسعه و تشویق نوآوریهای بومی است .شریفزاده و همکاران ( )2931نيز در پژوهش خود به
نقشآفرینی این نوع نظامها در تحقيقات و فناوری کشور اشاره نمودهاند .بر اساس مطالعات انجام
شده ،در حال حاضر در بخش کشاورزی ،تحقيقات کاربردی اندکی وجود دارد که منجر به بهبود توليد
و بهکارگيری فناوریهای بومی متناسب با شرایط کشت کشور شود .در بخش غيردولتی تشکلهای
چندانی وجود ندارد که به طور مداوم در خصوص مشکالت مختلف نظامهای بهرهبرداری پژوهش
انجام دهند و دانش و فناوری مناسبی برای رفع آنها ارائه نمایند .الزم به ذکر است که وجود مراکز
تحقيق و توسعه کارآمد ،در عين حالیکه میتواند در هدایت بنگاههای کوچک و متوسط مؤثر باشد ،از
سوی دیگر ،این بنگاهها نيز قادر خواهند بود برای رفع نيازهای خود در ابعاد مختلف از توليد تا
بازاریابی ،تحقيق و توسعه انجام دهند .در این بين ،دانش بومی کشاورزان که به گفته کارشناسان
«بهخوبی میتواند در توسعه پایدار کشاورزی نقشآفرین باشد» نيز باید در دستور کار ویژه نظام تحقيق
و توسعه قرار گيرد.
 نهادهای شناسایی کارآفرینان و ایجاد فضای توانمندساز ،از دیگر نهادهای الزم جهت دستيابی بهتوسعه کشاورزی خردهمالکی است .بررسیها نشان میدهد این نهادها میتوانند پس از شناسایی
کارآفرینان ،آنان را به نهادهای مشاوره ای و ارائه طرح ایده و یا نهادهای مالی – بيمهای معرفی نمایند
تا حمایتهای الزم از آنان صورت بگيرد .در این راستا دولت میتواند برای تشکيل مراکز کارآفرینی
کشاورزی ،از توان بخش خصوصی یا مؤسسات عمومی مربوطه استفاده کند ،به شرطی که
حمایتهای الزم از آنها را به نحوی اعمال کند که از قدرت الزم به منظور تسهيل فضای کسبوکار
برای کارآفرینان برخوردار باشند .از سوی دیگر یافتهها نشان داد توسعه بنگاههای کوچک و متوسط
میتواند در ایجاد بستر مناسب برای شناسایی و بهکارگيری کارآفرینان مؤثر باشد .پریتچارد و
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همکاران ( )0222نيز در پژوهش خود به اهميت شناسایی کارآفرینان مزارع خانوادگی پرداخته و آنان
را عاملی جهت رشد و توسعه کشاورزی معرفی نموده است.
 تحليلهای ميدانی انجام شده نمایانگر آن است نهادهای مالی و بيمهای مناسب از دیگر نهادهایغيردولتی موثر بر توسعه کشاورزی خرده مالکی میباشند .در پژوهشهای وگرن ( ،)0220حسنزاده
( )2931و اووین ( )0222نيز به این موضوع پرداخته شده است .یکی از الزامات توسعه کسب و
کارهای کشاورزی کوچک و متوسط ،وجود نهادهای مالی انعطافپذیر و چابک است که به معنای
واقعی کلمه خطرپذیر بوده و به توسعه کارآفرینی بپردازند .همانطور که نتایج نشان داد ،نمیتوان از
یک ساختار بانکی برای شرکتهای اقتصادی بزرگ و متوسط و کوچک استفاده کرد و هر کدام
ساختار خاص خود را میطلبد .نهادهای مالی مخصوص بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تيمهایی
دارند که کارآفرینان واقعی را شناسایی میکنند .این نهادها عالوه بر شناسایی کارآفرینان و حمایت از
آنان ،میتوانند سرمایههای سرگردان و سرمایههای افراد عالقهمند را جذب کرده و بين کارآفرینان و
سرمایهگذاران پيوند برقرار کنند .بهطور کلی ساختار تأمين مالی شرکتهای اقتصادی متوسط و کوچک
باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان ،احراز صالحيت اصولی
متقاضيان ،شراکت و نظارت بر آنان ،انعطافپذیری و درک حساسيتهای توليد و واکنش سریع نسبت
به آن داشته باشد .از اینرو پيشنهاد میشود ساختار مالی مخصوص به بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط کشاورزی در کشور با استفاده از ظرفيتهای موجود بهویژه صندوقهای غيردولتی حمایت از
توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،واحدهای اعتباری تعاونیهای روستایی و صندوق تعاون
روستایی ایرانيان ایجاد شود .این ساختار مالی ،میتواند با انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات،
سرمایه های نقدی اشخاص حقيقی و حقوقی را جذب نموده و به وکالت از طرف ایشان ،اراضی و
واحدهای کشاورزی مناسب را احداث یا خریداری کند .نهادهای مربوطه در مرحله بعد ،واحدهای
توليد کشاورزی را به وکالت از طرف خریداران اوراق بهادار ،بر اساس قراردادهای مزارعه و مساقات،
برای بهرهبرداری به متخصصان کشاورزی واگذار مینمایند .در نهایت ،نهادهای مذکور باید سهم
1 Pritchard & et al
2 Wegren
3 Uvin
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خریداران اوراق را از محل توليد کشاورزی اخذ نموده و پس از کسر حقالوکاله خود ،آن را بين
صاحبان اوراق توزیع کنند .همچنين این نهادها باید در توسعه الگوهای کارآمدتر بيمه محصوالت
کشاورزی از قبيل بيمه درآمدی بهویژه برای محصوالت کشاورزی باارزش افزوده باالتر و کاربرتر
نقشآفرینی نمایند.
الزم به ذکر است ،در سطح روستاها ،کارکردهای فوق را یک نهاد نيز میتواند انجام دهد و لزوماً
در سطح صف نباید به دنبال ایجاد نهادهای متعدد بر خالف صرفه مقياس و صرفهجویی در هزینههای
زیربنایی بود .بلکه در اینجا تأکيد بر تبيين کارکردهایی است که در حال حاضر هيچ نهادی در بخش
غيردولتی عهدهدار آنها نيست ،با وجود اینکه در ارتقاء کشاورزی خردهمالکی بسيار اهميت دارند.
بهطور کلی ،برنامهریزان و مسؤوالن باید زمينه را برای ارائه مناسب کارکردهای مذکور به منظور
شکلگيری و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط فراهم آورند .مأموریت و نقش هر یک از اجزاء
شبکه نهادهای غيردولتی موجود مانند نظام مهندسی کشاورزی و نظام صنفی کارهای کشاورزی،
تعاونیهای توليد و روستایی و صندوقهای غيردولتی حمایت از توسعه کشاورزی باید با توجه به
کارکردهای مذکور ،تعریف شود و این نهادها تغييرات الزم را در خود ایجاد کنند .در صورت
ضرورت میتوان نهادهای جدید را در ارتباط با شبکه موجود ،در سطوح جغرافيایی مختلف ایجاد
کرد.
سپاسگزاري
این مقاله ،مستخرج از طرح پژوهشی تحت عنوان «تبيين راهکارهای بهبود همزمان پيشرفت و عدالت در توسعه
کشاورزی ایران ،با تأکيد بر سازماندهی مناسب نيروی کار کشاورزی» است که با حمایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی انجام شد .در اینجا الزم است از حمایتهای مسؤوالن محترم این مرکز ،تقدیر و تشکر گردد.
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