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 چکیده

با توجه به آن که بخش کشاورزی  .شودکشور محسوب می توسعه برای مهم عامل یک این هاست وارزش و هنجارها از ایمجموعه خوب حکمرانی
 حکمرانیی  مهم عوامل یافتن برای 4ترکیب فرا از روش ابتدا تحقیق این نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در

 شیانون  آنتروپیی  روش از اسیتفاده  با بندی متغیرها در سطح جهانیبرای رتبهاز کارشناسان متخصص کشاورزی  .شد استفاده جهانی سطح در کشاورزی
دوجانبه در بیین   مقایسه ها و ماتریسهای حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامهلفهؤاستفاده شد. همچنین برای یافتن م

 فیرا  های مدلبا یافته مطابق .دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شدبرای وزن فازی خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش
 استفاده با که،در حالی. دارند را رتبه و اهمیت بیشترین تعاونی، رعایت استانداردها( هایشرکت گروهی و مشارکت المللی،بین متغیرهای )سیاست ترکیب

 و محیطی و اجتماعی سیاسی، حوزه در را اهمیت بیشترین تعاونی( هایشرکت و گروهی مشارکت کشاورزی، اشتغال) متغیرهای فازی تحلیل و تجزیه از
شیرکت  گروهیی و  مشیارکت ) متغیر. دارند اقتصادی در کشاورزی ایران حوزه در را اهمیت بیشترین سرمایه( و مالی بازارهای و تولید )افزایش متغیرهای

 بیا  و ادامیه یابید،   آینیده  در بایید  کشیاورزی  حکمرانی اجرای ست کها ترین پیشنهاد این پژوهش آنمهم .باشدمشترک میروش  دو هر در( تعاونی های
 گروهیی در  های پژوهش، مشارکتدر بر گیرد. همچنین مطابق با یافته را کشاورزی بخش کل ویژه، هایمدل و هاروش از استفاده با تر،وسیع رویکردی

 نتایج و( اصالحی اقدامات معرفی عملکرد، بهبود) عملیاتی توجه قابل نتایج تولید به تواندمی عمومی منابع بر نظارت و هزینه رفص تخصیص، فرایند کل
 . کند کمک( ارتباطی و رفتاری سازمانی، تغییرات) فرآیندی
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 4 23 1 مقدمه

 بیه  را زیادی توجه توسعه ادبیات در روزها این در حکمرانی نقش
در  کشیورها  از برخیی  اصلی دلیل عنوان به اغلب و کندمی جلب خود

. باشید می سایر کشورها به نسبت تریسریع اقتصادی دستیابی به رشد
 اسیت  آن اجیرای  و گیریتصمیم فرآیند حکمرانی، از رایج تعریف یک
 بیشیتر . گیاارد میی  تأثیر اجتماعی و سیاسی اقتصادی، نهادهای بر که

 دولیت  عملکیرد  به مربوط خوب حکمرانی یا حکمرانی نظرات در مورد
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4- Meta-synthesis 

 از بیشیتر  بیازیگران  شیامل  حکمرانی مفهوم اما است، کشور داخل در
 و امینظ هایسازمان سیاسی، احزاب ها،شرکت شامل است که دولت
 این همه. باشدمی نفوذ با افراد حتی و( المللیبین و داخلی) دولتی غیر

 نقیش  دولیت . گاارندمی ثیرأت کشور یک در گیریتصمیم بر ساختارها
 مشیارکت  مراحیل  زییرا  کنید، می ایفا حکمرانی خوب در توجهی قابل
 کنید میی  ایجاد را هنجارهایی و قوانین دولت. کندمی را تعیین هاگروه
 ایجیاد نقیش   بیرای  را مدنی جامعه و خصوصی هایبخش توانایی که

 .کندمی تضعیف یا تقویت دارمعنی

 (:34است ) ویژگی سه دارای حکمرانی خوب

 و مدنی جامعه دولت، بین همکاری و خوب پشتیبانی از روابط -1 
 .خصوصی بخش

 پاسخگویی، گیری،تصمیم شفافیت مشارکت،حمایت از اصول  -2
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 اطالعات. به آزاد

 و سساتؤم برای که هاارزش و هنجارها از ایمجموعه ایجاد -3
  است. مطلوب المللیبین و دولتی هایسازمان

 زنیدگی  کیفیت بر آن تأثیر حکمرانی خوب، اهمیت دالیل از یکی
افیزایش   ماننید  حکمرانیی  اجیزای  از یک هر بهبود. است مردم رفاه و

 کنید  ایجاد مردم رفاه در زیادی هایتفاوت تواندمی مدنی هایآزادی

 و شیفافیت  علت به) فساد خوب شامل: کاهش حکمرانی مزایای (.62)
 و مشیارکت  ماننید  عناصیری  ارائیه  با) دموکراسی تحقق ،(پاسخگویی

 و اعتمیاد  طرییق  از) المللیی بیین  همکیاری  افزایش و( قانون حاکمیت
 در خیوب  اجرای حکمرانیی . (65باشد )می( المللیبین قوانین با انطباق
سریعتر از ملزومیات   پیشرفت اقتصادی برای دستیابی به کشور سراسر
 و خصوصی به بخش که است سیاسی مانند یک سازمان دولت .است
 بانیک . باشیند  داشته نقش گیریتصمیم در دهدمی اجازه مدنی جامعه
 بهتیر  اجیرای  بیرای  هابخش مهمترین از یکی که است قدمعت جهانی

 حکمرانی خیوب  آنجایی که از(. 1 شکل) است مدنی جامعه حکمرانی،
 اجیرا  قابیل  محیطیی  و زیسیت  سیاسیی  اجتماعی، اقتصادی، زمینه در

 در میدنی  جامعیه  و خصوصیی  بخش دولت، نقش مقاله این در است،
 در مهمیی  نقش آمددولت کار. شود می بررسی خوب حکمرانی اجرای
 خیوب،  حکمرانی بدون. کندمی ایفا جامعه اجتماعی و اقتصادی توسعه
 شیکاف  در جامعیه  اقتصادی و اجتماعی هایاقتصادی بین بخش رشد
 .کندمی ایجاد

مواجیه   دلییل  به امروزه خوب حکمرانی زمینه در تحقیق و انگیزه
. اسیت  رواج یافتیه  ای،توسیعه  هیای با چالش مختلف بودن کشورهای

 فقرا بین کاهش شکاف برای توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای
دیگر  به کشور نسبت اقتصادی وضعیت و داخل کشور در ثروتمندان و

 (43محمیدزاده و همکیاران )   (.35هسیتند )  حیل  راه دنبال به کشورها
 بررسی مورد را اقتصادی عملکرد و خوب مدیریت بر دولت اندازه تأثیر
 حکمرانیی  و منفی ثیرتأ دولت اندازه که داد نشان هاآن تایجن. داد قرار

. دارد اقتصیادی  رشد بر مثبت ثیرأت های حکمرانی جهانی(لفهؤخوب )م
 و حکمرانیی  بر منفی ثیرأدولت ت اندازه خواری،رانت و فساد به توجه با

 .دارنید  حکمرانیی  هایشاخص بر مثبت ثیرتأ آموزش و اشتغال عوامل
 و آوریفین  ارتقیا   شیامل  المللیی بیین  توسیعه  هیای شتال از بسیاری

 در کشیورهای  در کشیاورزی  وریبهیره  بهبود برای منابع به دسترسی
 عملکرد از بسیاری که است شده عنوان حال، این با. است توسعه حال

 خوب حکمرانی فقدان به توانمی را کشورها این در کشاورزی ضعیف
 تیابی بییه تجهیییزات جدیییددر دسیی تکنولییو ی و سییرمایه. داد نسییبت

 تمرکیز  المللیبین هایکمک های برنامه بر و) ثر هستندؤم کشاورزی
 مدارس شیمیایی، کودهای آبیاری، بر زیادی کیدأت اقدامات این(. دارند

 متوجیه  محققیان  حیال  ایین  با. دارد مدرن کشاورزی هایتکنولو ی و
 توسط ینکها مگر هستند محدود توجه قابل دستاوردهای این که شدند

 نقیش  همیشیه  کشاورزی (. بخش40شوند ) پشتیبانی حکمرانی خوب

 اقتصیادی  توسیعه  در بخش این سهم اما دارد، انسان زندگی در حیاتی
 در اییران،  بیاال  کشیاورزی  پتانسییل  وجود با. است یافته کاهش ایران
 هیا بخیش  سایر از کمتر داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخش رشد
 کشاورزی بخش. است نفت به وابسته اقتصاد یران یکاقتصاد ا. است
 وابسیتگی  کیاهش  و بیشیتر  کارگران استخدام به تواندمی یافته بهبود

 توانید میی  بخش این در خوب حکمرانی. کند کمک نفت به اقتصادی
 .باشد آن توسعه برای کلیدی

 و شییفافیت ماننیید حکمرانییی زمینییه در هییاییچییالش بییا ایییران
 نظیارتی،  کیفیت دولت، اثربخشی خشونت، یاسی،س ثبات پاسخگویی،

 هیای شاخص جهانی بانک. است مواجه فساد کنترل و قانون حاکمیت
ضیعیف ) -5/2 از کیه  کنید می محاسبه کشورها اساس بر حکمرانی را

 حکمرانیی  هیای شیاخص  تمیام . است متغیر( ترینقوی) 5/2 تا( ترین
 منیابع  دیریتمی  خیوب  حکومتداری(. 2 شکل) است منفی ایران برای

 ایجیاد  بیا  را توسیعه  خارجی و داخلی موانع و بخشدمی بهبود را داخلی
میی  هیا شیاخص  این بهبود. کندمی حاف شفاف، نظارتی ساختار یک
  .باشد داشته کشور توسعه در مهمی نقش تواند

 میورد  را کشیاورزی  عملکرد بهبود در حکمرانی نقش تحقیق این
 در ضیعیف  هیای سیاسیت  و نهادها ساسا بر این. دهدمی قرار بررسی
 در پیایرش  بیدلیل آنکیه   دارنید  محیدودیت  کشاورزی وریبهره تولید

 مییزان بهبیود  . دارنید  کمی سازمانی نوآوری و هستند عقب تکنولو ی
 (.26است ) مهم توسعه در اقتصادی عملکرد بر های حکمرانیشاخص

 هیای تزیرسیاخ  بیر  بیشیتر  تأکیید  که کنیممی استدالل مقاله این در
 وریبهییره بییر تیأثیر  و کشییاورزی عملکییرد افیزایش  بییرای حکمرانیی 
  (.40است ) ضروری کشور کشاورزی

 

 مروری بر مطالعات گذشته

 در اقتصیادی  رشید  برای مهم شرط پیش یک عنوان به حکمرانی
 ,e.g., UNDP)شده اسیت  ظاهر المللیبین هایسازمان توسعه قالب

1IMF) هیای سیازمان  و خصوصیی  خیش دیگر مانند ب ذینفعان برخی 
 بیه  دسیتیابی  برای .کنندمی همکاری توسعه فرآیند مدنی نیزدر جامعه

 ضیروری  شیرکا  این میان در یکپارچگی و بهبود حکمرانی، هماهنگی
 یک بلکه اصلی هدف تنها نه حکمرانی. شود موفقیت تضمین تا است
اسیت   توسیعه  حال در کشورهای به کمک تخصیص برای شرط پیش

 بسییار  اقتصیادی  توسعه برای کشاورزی بخش اینکه به توجه با(. 21)
 شده انجام کشاورزی حکمرانی زمینه در متعددی مطالعات است، مهم
 .است

 حکمرانی که ایفرضیه تست برای روش دو (40لیو و همکاران )
 استفاده با. کردند اتخاذ شود،می کشاورزی وریبهره بهبود باعث خوب

 کشیف  بیرای  ایگسیترده  طیور  به کشاورزی، لیدتو تابع اول، روش از

                                                           
1- International Monetary Fund 
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 کشیورهای  در کشیاورزی  وریبهیره  در تفیاوت  کننیده  تعییین  عوامل
 وریبهره بر حکمرانی هایزیرساخت اثرات تا شد زده تخمین مختلف,

 معیادالت  میدل  دوم، روش در (.36 و 24، 2کند ) را بررسی کشاورزی
 بر خوب یم حکمرانیمستقیم و غیر مستق بررسی اثرات برای ساختاری
 بیا  بیرآورد  نتیایج  .یافت توسعه کشاورزی کار نیروی وریبهره افزایش
 بیا  خیوب  حکمرانیی  بیا  کشور یک که داد نشان اول روش از استفاده
 آب شرایط و تحصیالت سطح کشاورزی، هایورودی مشابه از مقادیر

 همچنیین . بیشتری را داشته باشد کشاورزی تولیدات تواندمی هوایی و
 مقیادیر  بیه  توجه با که داد نشان دوم روش از استفاده با تجربی نتایج
 کشیاورزی  کیارگر  یک کشاورزی، هایسطح زمین و از سرمایه مشابه

 بنیابراین . مییزان تولیید بیشیتری دارد    خیوب،  حکمرانی با کشوری در
سیرمایه  ریسک کاهش با غیرمستقیم طور به تواندمی خوب حکمرانی
 .بخشد بهبود را شاورزیوری کبهره گااری,

 کشیاورزی  حکمرانی عوامل مهمترین از یکی کشاورزان مشارکت
 توسیعه  هیای سیسیتم  حکمرانیی  مورد در( 10بیتزر و همکاران ). است

 در تقاضا بر مبتنی خدمات که گرفتند نتیجه و کردند تحقیق کشاورزی
 شرایط با توجه به کشاورزی وریبهره بهبود به منجر کشاورزی بخش

 ییک  کشیاورزی  توانمندسازی بدلیل آنکه .است شده مختلف حیطیم
 بهبیود  در کشیاورزان  مشیارکت  نقیش  است، توسعه از مشخص هدف

 ایین  از (.74جهانی ) بانک از اهمیت بسزایی برخوردار است کشاورزی
 دولتیی  بخیش  کشیاورزی،  حکمرانیی  اجیرای  در بخش مهمترین رو،

 .ستا عمومی مشارکت ترویج در آن نقش و محلی
 کشور یک در کشاورزی خوب حکمرانی اجرای برای زیادی موانع

عیدم   میالی،  ثبات عدم مانند داد عواملی ( نشان53پولتن ). دارد وجود
های نا مناسب باعث اجرای سیاست و فساد استفاده از افراد متخصص،
کشور می یک کشاورزی در خوب حکمرانیشکست در اجرای مناسب 

 یاندازه همان به محلی سطح در مشکالت این هک دریافتند آنها شود.
 بیا  اغلب خوب حکمرانی اجرای این، بر عالوه .هستند رایج ملی سطح
 از .(8و  4) مواجیه اسیت   مرکیزی  دولت سوی از سیاسی حمایت عدم
 «سیاسیی  ثبیات » کشیاورزی  حکمرانیی  سیاسی ابعاد از یکی رو، این

کشیاورزان بیدلیل    هکی  زمیانی  ( دریافتنید 20دانکر و همکاران ) .است
فعالییت  و باقی بماننید  مزارع در نتوانند مشکالت در بخش کشاورزی

 منیابع  از غاایی هایکمک به وابسته دهند, آنها انجام کشاورزی های
 گیااری منجر به کاهش سیرمایه  سیاسی ثباتیبی. خواهند شد خارجی

 غیرمسیتقیم  ییا  مسیتقیم  طیور  به زیرا شودمی کشاورزی در خصوصی
 .کندمی تهدید را گااریسرمایه یتامن

تریتیل و   .اسیت  حکمرانیی  در مهمی شاخصی "قانون حاکمیت"
 کشیاورزی  عملکیرد  برای را "قانون حاکمیت" اهمیت (65همکاران )

 گیااری سیرمایه  بیه  کشیاورزی  وریبهیره . دادنید  قیرار  بررسیی  مورد
 قراردادهیا  و نباشیند  مالکییت  حقیوق  اگر زیرا دارد، بستگی کشاورزی

 کشیاورزی  در خصوصیی  گیااری سرمایه که است بعید نباشند، اجرایی

نداشیته   وجیود  قوانینی اگر که دادند نشان همچنین آنها .گیرد صورت
 باشد و دولت در مقابل اقدامات غیر قانونی افراد مجازاتی اتخاذ نکنید، 

 در شدن درگیر از تر را معقول دیگران از محصوالت دزدی برخی افراد
 قصید  "منطقیی " ای بطورجامعه چنین در مردم. ند دانستخواه تولید
 فعالییت  جهیت  در خیود  مسییر  تیرین سیاده  عنیوان  به را سرقت دارند

 بهتیرین  تولییدی  هایفعالیت در شدن درگیر و کنند انتخاب اقتصادی
 گرسینه  اسیت  ممکین  جمعییت  کل نهایت در. نیست برای آنها پاسخ
 .است نداشته غاا دتولی برای ایانگیزه کس هیچ زیرا بماند

 "دولیت  عملکرد کیفیت" شامل حکمرانی هایجنبه از دیگر یکی

میی  "1قیوانین  کیفییت  "و" دولت اثربخشی " بعد دو شامل که است
 وریبهیره  چگونیه  کیه  کردند مطالعه (22) فان و همکاران (.60) باشد

جیاده  مانند عمومی خدمات و محصوالت عرضه تأثیر تحت کشاورزی
 هیای برنامیه  و میدارس  ارتباطیات،  زیربنیای  آبییاری،  ایهسیستم ها،

 ثرؤمی  تحوییل  کیه  دریافتند آنها .دارد قرار کشاورزی توسعه و پژوهش
. اسیت  حییاتی  کشیاورزی  توسیعه  بیرای  عمومی خدمات و کاالها این

 مهمیی  کیالن  اقتصیاد  هیای سیاست ارائه به نیاز دولت این، بر عالوه
 نزدیکی در واقعی مثبت بهره نرخ د،خو تعادل نزدیکی در ارز نرخ مانند
 محیطی ایجاد برای که دارد های مالیسیاست و سرمایه فرصت هزینه

  (.66است ) ضروری گسترده کشاورزی برای مناسب
 منیابع  شیامل  کشیاورزی  حکمرانیی  هیای حوزه مهمترین از یکی

 (47) و همکیاران  نییل  .باشید می زیست محیط و( آب ویژه به) طبیعی
 زیرزمینیی  آب حکمرانی اجرای طریق از را محیطی و اعیاجتم عدالت

 آب، حکمرانیی  بیدون  دریافتنید  آنها. دادند قرار مطالعه مورد آفریقا در
باعث  آب حقوق مورد در گیریتصمیم مناسب برای ساختار وجود عدم

 زیرزمینیی  هیای آب رویه ازبی استفاده محیطی و هایعدالتیایجاد بی
 .شودمی

 هییچ  کشاورزی، حکمرانی مورد در بسیار مطالعات وجود رغمعلی
 هیای ثیر حکمرانی بر حیوزه أمیزان ت که ندارد وجود ایجامع یمطالعه
کنید   را تعییین  کشیاورزی  محیطی زیست و اجتماعی سیاسی، اقتصاد،

 متعیدد  هیای چالش و اقتصادی هایتحریم به توجه با (.40 و 28، 21)
 بیه  نییاز  اییران  کشیاورزی  شیرایط  اشیتغال،  و گااریسرمایه زمینه در

 .دارد حکمرانی بهبود و تغییرات
تحیریم  بین است، شده داده ( نشان1علیزاده ) توسط که همانطور

 بیر  عالوه. دارد وجود معناداری و منفی رابطه اشتغال و اقتصادی های
 گیااری سرمایه کاهش باعث هاتحریم که داد نشان (45مصدق ) این،

 کیه  آنجیایی  از. شیود میی  اییران  در اقتصادی یخروج ایجاد و خارجی
 اقتصادی هایتحریم دلیل به و است نفت به وابسته اقتصاد یک ایران

                                                           
. شیود  اجیرا  طرفانیه بیی  که دارد منصفانه قانونی چارچوب به نیاز خوب حکمرانی -1

 طرفانیه بی اعمال. دارد هااقلیت ویژه به بشر، حقوق از کامل حمایت به نیاز همچنین
 .است طرفبی پلیس نیروی یک و مستقل قضاییه قوه کی مستلزم قوانین
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 بیشتر کارگران استخدام به تواندمی پیشرفته کشاورزی بخش سیاسی،
 مثبت دستاوردهای با .کند کمک نفت به اقتصادی وابستگی کاهش و
 کیه  رسید می نظر به ته،گاش سال در کشاورزی مختلف هایبخش در

 در کشیاورزی  بخیش  توسعه به منجر تواندمی المللیبین روابط توسعه
 بیر  (.42شیود )  کشیور  تجیارت  بهبیود  و اشتغال تجارت، تولید، زمینه
 وریبهیره  افیزایش  بیر  ثیرتیأ  با خوب حکمرانی قبلی، مطالعات اساس

 تصیویب  تولیید،  افیزایش  گیااری، ریسیک سیرمایه   کاهش کشاورزی،
 میردم،  مشیارکت  افیزایش  کشیاورزی،  بخیش  در مناسب هایستسیا

 بخیش  بهبیود  در مهمیی  نقیش  فسیاد،  از جلیوگیری  و قوانین اجرای
 اجیرای  مسیتلزم  پیشیرفت  ایین  بیه  دسیتیابی  .کنید می ایفا کشاورزی
 اثیرات  مقالیه،  ایین  در علیت  بیدین . اسیت  کشاورزی خوب حکمرانی

 زیست و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، هایجنبه بر حکمرانی کشاورزی
 .است گرفته قرار مطالعه مورد ایران در کشاورزی بخش محیطی
 

 هامواد و روش

در این پژوهش از چهار روش فراترکیب, آنتروپی شانون, فیازی و  
هییای لفیه ؤدهیی م ای دوجانبیه بییرای تعییین و وزن  میاتریس مقایسیه  

 حکمرانی کشاورزی استفاده شد. 
 علمی ادبیات از مستقل نمونه ن یکبعنوا روش فرا ترکیب ابتدا از

 ادبیی  فرا ترکییب بررسیی  . شد استفاده کشاورزی حکمرانی به مربوط
 ارزییابی  شناسایی، برای تکرار قابل و صریح روش و یک سیستماتیک

 و محققییان توسییط شییده ضییبط و شییده تکمیییل کارهییای تلفیییق و
 بررسیی  ییک  روایی، و سنتی ادبیات بر خالف (.23است ) متخصصان

 کیردن  محیدود  آن هیدف  است که اصول از ایمجموعه ستماتیکسی
 علمی مقاالت. (50 و 44، 11است ) مطالعاتی هاینمونه در اختالفات

 Web: شید  آوریجمیع  دانشیگاهی  مختلیف  هایداده پایگاه هفت از

Knowledge ،Scopus ،Science Direct ،IEEE ،Alps ،
Acs ،Jstor و Rsc Sciences. شامل علمی بزرگ دهدا پایگاه چهار 

 این مطالعات. مدیریت است و اقتصاد کشاورزی، هایحوزه در مقاالتی
در ایین پیژوهش    کیه  دهنید می پوشش را 2018 تا 2000 زمانی دوره

 خصوصیییات و حساسیییت از اطمینییان بییرای. اسییت اسییتفاده شییده
 تحقییق  سیواالت  مبنای بر دقیق جستجوی یک ادبیات، جستجوهای

 (.50) گرفت قرار تفادهاس مورد( 1 جدول)
 ییا  عوامیل  ییافتن  بیرای  ترکییب  فرا روش در مطالعه حاضر، ابتدا

سیطح جهیانی    در کشیاورزی  حکمرانیی  بررسی برای مهم متغیرهای
 هیئت در اختیار کارشناسان )اعضای را متغیرها این سپس. شد استفاده
قیرار   هسیتند(  متخصیص  گروه عضو کشاورزی هایدانشگاه در علمی

بنیدی  رتبیه  شیانون  آنتروپیی  روش از استفاده را با متغیرها آنهاداده و 
بدسیت آمیده از    متغیرهیای (. خواهید شید   داده توضیح بعدا که) کردند

)اعضای  منتخب ایرانی کارشناس ده از گروه یک روش فرا ترکیب به

هییای کشییاورزی کییه در زمینییه حکمرانییی هیئییت علمییی در دانشییگاه
 ارائهه کارشناسان متخصص هستند( تخصص الزم را داشتند عضو گرو

 تغیییر،  بیا  را اییران  در کشیاورزی  حکمرانیی  مهم متغیرهای آنها. شد
 ایین . کردنید  شناسیایی  ترکییب  فیرا  از متغیرهیا  حاف و کردن اضافه

 توضیح بعدا که) دوجانبه مقایسه ماتریس یک با را متغیرها کارشناسان
تکنیک گلولیه   از فادهاست با کارشناسان. دهی کردندوزن( شودمی داده

دلفیی   روش طریق از( بندیرتبه و)ها پرسشنامه و شده انتخاب 1برفی
توضییح   6)به عنوان یک روش ساخت یافته برای اتفاق نظر در شکل 

 جهیانی  حکمرانیی  متغیرهیای  نهایت، در. شد تکمیل داده شده است(
 میاتریس  از کیه  آنهیایی  بیا  شانون آنتروپی روش از حاصل کشاورزی

 .شدند مقایسه فازی روش از استفاده با بدست آمده، دوجانبه ایسهمق
 

 روش فراترکیب

 بیا  حکمرانیی کشیاورزی   زمینیه  در بسییاری  مقاالت کهآنجایی از
 روش ییک  فراترکییب  دارد، وجیود  کمی و کیفی هایروش از استفاده
. اسیت  زمینه حکمرانی کشاورزی در کامل اطالعات یافتن برای خوب

یافتیه  و دهید میی  انجام را کامل مطالعه یک پژوهشگر روش، این در
 معنی بدان این (.17کند )می تجزیه و تحلیل را مربوطه مطالعات های
 تفسییری  ترکیبی روش این جامع، خالصه یک ارائه جای به که است

یحیی پیور و همکیاران    مرحله هفت روش. کندمی ایجاد را هایافته از
 3 شیکل  در کیه  اسیت،  گرفتیه  قرار فادهاست مورد مطالعه این در (71)

 .است شده داده نشان
 تحقیق االتؤس تهیه: 1 مرحله

 شیده  ارائه 1 جدول درمربوط به روش فراترکیب  تحقیق االتؤس
 .است

 
 
 
 
 
 

                                                           
 احتمیالی  غیر گیرینمونه روش یک برفی گلوله گیرینمونه: برفی گلوله تکنیک -1

 خیلیی  جامعیه  ییک  از کیوچکی  بخش مطالعه مورد واحدهای که است مواقعی برای
 ناولیی  انتخیاب  ییا  شناسیایی  از پس آمارگیر روش این در. دهندمی تشکیل را بزرگ
 ییا  استفاده گیرینمونه واحد دومین انتخاب و شناسایی برای آن از گیرینمونه واحد

. شیوند می انتخاب و شناسایی نمونه دیگر واحدهای ترتیب همین به. گیردمی کمک
 آمیار  در. گردد اجرا )نمایی( خطی غیر و خطی صورت دو به تواندمی گیرینمونه این
 در موجیود  افیراد  آن در کیه  شودمی اطالق تکنیکی به "برفی گلوله" گیرینمونه و

 گلوله یک به شبیه نظر به نمونه گروه بنابراین. کنندمی معرفی را بعدی افراد مطالعه
 بیرای  کیافی  اطالعیات  شیود می ساخته نمونه که همچنان کندمی رشد غلتان برفی

 .گرددمی آوریجمع تحقیق در استفاده
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 سواالت تحقیق -1جدول 

Table 1- Research questions 

 
Research questions  تحقیق       االتسؤ   

 

What are the variables which explain agricultural governance? 
What importance and weight does each variable have in agricultural 

governance? 

Who are experts to determine the variables that explain agricultural 

governance? 

How does agricultural governance improve the country? 

دهند؟می توضیح را کشاورزی حکمرانی چه متغیرهایی  

چیست؟ کشاورزی حکمرانی در متغیر هر وزن و اهمیت  

 هچ کشاورزی حکمرانیمتغیرهای  افراد متخصص برای تعیین
 کسانی هستند؟

شود؟چگونه باعث بهبود کشور می کشاورزی حکمرانی  

 
 سیستماتیک ادبی جستجوی انجام: 2 مرحله
 مطالعیات  از جیامع  لیست یک تهیه برای توجهی قابل هایتالش

 کلیدی کلمات. انجام شد کیفی ترکیب فرا در راستای موضوع پژوهش
ی دوره طیول  در موجیود  هیای داده پایگیاه  در تمیام  و شیده  شناسایی
 مختلیف  هیای داده پایگیاه  شیامل  گرفت که قرار استفاده مورد مطالعه

 شیده  مشخص یقاتتحق آوریجمع و موضوعی هایسرفصل براساس
گیزارش  و هیا پژوهش ها،نامه پایان مانند نشده منتشر ادبیات جمله از

 ورنیال  مختلف، هایداده پایگاه مطالعه، این در. است تحقیقاتی های
 تیا  2000 هیای سیال  بیرای  جسیتجو  موتورهیای  و کلیدی کلمات ها،

 .بود مقاله 252 جستجو این نتایج. گرفت قرار مطالعه مورد 2018

 مناسب پژوهشی مقاالت انتخاب و نمایش: 3 حلهمر
 چیه  کنیید  تعییین  کیه  است این مرحله این در کلیدی وظیفه یک
 وجیود  ارزیابی در هاییویژگی چه و مورد نظر قرار گیرد باید مطالعاتی

 بیین  شیباهت  تعییین  بیرای  ابیزار  ایجاد شامل مرحله این. باشد داشته
 محتوا و چکیده عنوان، مانند یسهمقا پارامترهای از استفاده با مطالعات

 .است
 مقاالت از اطالعات استخراج: 4 مرحله

 عوامیل  سیایر  و انتشیار  سال نویسنده، عنوان, با هامقاله اطالعات
 عوامیل  از وسییعی  طیف گام این. است شده بندیطبقه مقاله در مهم
 .است شده داده نشان 2 جدول در نتایج. کندمی تعیین را سنتز متا

  
 پژوهش مطالعات کدبندی -2 ولجد

Table 2- Coding of research studies 
 عوامل/ متغیرها

 Factors/Variables 
 منابع

 کشاورزی محصوالت و تولید کیفیت بهبود
Improving the quality of agricultural production 

Corsi et al (2014) 

Herman et al (2015) 

Hughes et al (2013) 

Benson and Jafry (2013) 

Papadopoulos (2003) 

Keulartz (2007) 

Paulino (2014) 

Mandemaker et al (2014) 

Lio and Liu (2008) 

Thirtle et al (2007) 

Herman et al (2015) 

Wang et al (2016) 

von Braun et al (2016) 

Corsi et al (2012) 

 کشاورزی زمین مقیاس و اندازه
The size and scale of agricultural land cultivation 

Gehan et al (2014) 

Moguesand Owusu-Baah (2014) 

Paulino (2014) 

Biermann (2007) 

Cash et al (2006) 

Deininger et al (2014) 

Dryzek et al (2011) 

Paulino (2014) 

Hornidge et al (2015) 

Dinnie et al (2015) 

Mazzocchi et al (2014) 
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 مالیات و عملیاتی هایهزینه
Operating expenses and taxes 

Beckmann et al ( 2015) 

Yu (2015) 

 

 گروهی مشارکت
Group participation 

Gera (2016) 

Zhou (2016) 

Soma et al (2016) 

Lemos and Agrawal (2006) 

Ford (2003) 

Bitzer et al (2016) 

 اجتماعی عدالت و آب مدیریت
Water management and social justice 

Bijman et al (2014) 

Huo et al (2016) 

Neal et al (2016) 

Barnard (2007) 

Huitema et al (2009) 

Fish et al (2010) 

Conrad et al (2016) 

Thirtle et al (2013) 

Settre1and Wheeler (2016) 

 

 کشاورزی تحقیقات در گااریسرمایه
Investing in agricultural research 

Thirtle et al (2013) 

Saunier& Meganck (2009) 

 استانداردها رعایت
Observance of standards 

Schouten and Bitzer (2015) 

Hospes (2014) 

Glasbergen and Schouten (2015) 

Hatanaka (2014) 

 طبیعی منابع و زیست محیط
Environment and natural resources 

 

Pirani et al (2014) 

Stål et al (2015) 

Ay rikyan et al (2012) 

Bronen and Chapin (2013) 

Brunner and Lynch (2010) 

Paavola (2007) 

Primmer et al (2015) 

Zhou (2016) 

Gera (2016) 

Toddi (2014) 

Soma et al (2016) 

 تجارت
Business 

 

 

Av ram (2014) 

Biewald et al (2016) 

Birner et al (2016) 

 کشاورزی اشتغال
Agricultural employment 

Tomiasi Paulino (2014) 

 داخلی ناخالص تولید در کشاورزی سهم
Agricultural share of GDP 

Gallego-Álvarez et al (2016) 

 تکنولو ی و مکانیزاسیون
Mechanization and technology 

Greiber and Schiele (2011) 

Bernard and Rollin (2014) 

Hartley et al (2016) 

 فقر و اجتماعی عدالت
Social justice and poverty 

Ravnborg et al (2014) 

Fuchs and Glaab (2011) 

Elmenofi et al (2014) 

 کشاورزی پایداری
Agricultural sustainability 

Sanwal (2004) 

Fuchs and Glaab (2011) 

Hart at al (2016) 

Gaviglio et al (2014) 

Fielke and Wilson (2016) 

 هادولت هایسیاست
Governments policies 

Giessen et al (2016) 

Bitzer et al (2016) 

Keulartz (2007) 

Lawrence et al (2008) 

Hanisch et al (2014) 
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 کیفی هاییافته ترکیب و تحلیل و تجزیه: 5 مرحله

 بیه  را آنهیا  و شید  اسیتفاده  تحلیل برای تورهافاک از مرحله این در
 ایخالصیه  اطالعیات  بندی کرده تیا ها طبقهمقوله به سپس و مفاهیم
 مشخص کارشناسان. بدست آید شانون آنتروپی روش از استفاده برای
 انتخیاب  مقالیه  80 از عامیل  22 و مفهوم یازده دسته، چهار که کردند
میی  نشان وضوح به 2 دولج. دارد وجود کشاورزی حکمرانی در شده

 انجیام  حکمرانیی کشیاورزی   سیسیتماتیک  تا به حال مطالعیه  که دهد
 حکمرانیی  از جنبیه  ییک  بیر  تنهیا  قبلی مطالعات تمام زیرا است نشده

 در کشییاورزی حکمرانییی متعییدد ابعییاد انیید وکییرده تمرکییز کشییاورزی
 بیا  عوامیل . است نشده گرفته نظر در سیستماتیک و یکپارچه چارچوب

 .است شده داده نشان 3 جدول در مفهوم و روهگ هر

 
 سنتز متا هاییافته بندیطبقه -3 جدول

Table 3- Classification of Meta-Analysis findings 

 متغیرها 
Factors 

 متغیرها 
Factors 

  مفاهیم
Concepts 

 مقوله
Categories 

Mechanization and technology 

Agricultural employment 

Operating expense 

Taxes 

Marketing efficiency systems 

Efficiency and production scale 

Agricultural land 

Development of institutions, capital 

markets and financial markets 

Infrastructure 

Agricultural share of GDP 

تکنولو ی و مکانیزاسیون  

کشاورزی اشتغال  

تیعملیا هزینه  

 مالیات
 بازاریابی هایکارایی سیستم

تولید و مقیاس کارایی  

کشاورزی زمین  

مالی بازارهای و سرمایه بازارهای نهادها، توسعه  

ساخت زیر  

داخلی ناخالص تولید در کشاورزی سهم  

مدیریت و تولید  

Production and 

management 

 

 بازاریابی
Marketing 

 

 

طبیعی منابع  

Natural resources 

 

وسعهت  
Development 

 
 
 
 

 اقتصادی
Economic 

Government policy 

The role of market players in policy 

making 

Monetary and credit system 

International policy 

دولت سیاست  

گااریسیاست در بازار فعاالن نقش  

پولی و اعتباری سیستم  

المللیبین سیاست  

 داخلی
Domestic 

المللی بین  
International 

 سیاسی
 

Politial 

Reduce poverty and observance of 

justice 
Public participation 

Use of cooperative companies and 

groups in the agricultural sector 
Creation and expansion of consulting 

companies, public extension, 

education 

لتعدا رعایت و فقر کاهش  

عمومی مشارکت  

کشاورزی بخش در تعاونی هایگروه ها وتشکل از استفاده  

آموزش ترویج، ای، مشاوره هایشرکت گسترش و ایجاد  

 عمومی
General 

 دولتی
Governmental 

 اجتماعی
 

Social 

Sustainability 
Water management 

Protection of environment and 

resources 
Observance of standards  

Determine the permitsand 

 پایداری
آب مدیریت  

منابع و زیست محیط از حفاظت  

استانداردها رعایت  

 مجوزها

دولتی قوانین  
Governmental laws 

المللی بین قوانین  
International laws 

 مدیریتی
Managerial 

 محیط زیست
Envirment 

 Reference: Research Findings                                                                         پژوهش                          ماخا: یافته های 

 
 شده استخراج عوامل کنترل: ششم مرحله

 کشیاورزی  حکمرانیی  بنیدی متغیرهیای  برای طبقه کارشناسان از
 . شد استفاده
 

 روش آنترپی شانون

 شیده  ذکر ادبیات در غیرهامت اهمیت تعیین روش فرا ترکیب برای
 روش اهمیت متغیرهیا،  کمی ارزیابی برای هاراه بهترین از یکی. است

 یک (.4و  59، 29باشد )می احتمال که بر اساس است شانون آنتروپی
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 و انتقیالی بیشیتر   اطالعیات  دارای بیشیتر  شیانون  آنتروپیی  با سیستم
 بیشیتر  میال احت بیا  روییدادهای . باشید بیشتر می قطعیت عدم بنابراین
 انتقیال  سیستم به را کمتری کمتر, اطالعات احتمال با وقایع به نسبت

  (.54دهند )می
 میزان با( ادبیات در) وجود متغیرها میزان شانون، آنتروپی روش در
 شیانون  آنتروپیی  از روش تحقیق، این در. شودمی محاسبه آن اهمیت
 بیه  2 و 1 تمعیادال . شودمی استفاده محاسبات سهولت و قدرت برای

شیوند  میی  استفاده اهمیت ضریب و قطعیت عدم محاسبه برای ترتیب
(54). 

 ,  

(j=1,2,…., n)                                                           (1)  

  Ej اسیت  اطمینان حاصل از محتوای یک پیام عدم ضریب یک 
 احتمیال  Pij شیود و می بیان j عامل هر برای احتمال توزیع توسط که

 mمحتوای یک پیام در قالیب   .شود استفاده i مفهوم در j عامل اینکه
  بندی شده است.مقوله طبقه nپاسخگودر 

 

 

 فراوانی مطالعات برای هر مفهوم

                                                  )2( 

jW اهمیت هر مطالعه در روش آنتروپی شانون است. زانمی 

 

 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

با مقادیر  سواالت به پاسخ آن در که دارد وجود ایگسترده ادبیات
 هایداده از برخی واقعی، دنیای مسائل در (.39) شوددقیق انجام نمی

 دیگیر  ایهداده کهحالی در شوند ارزیابی دقیق توانندمی گیریتصمیم
 بیا عیدم قطعییت همیراه     انسانی محاسبات که هنگامی. نیستند دقیق
 هیای بینیپیش در اما نیستند، موفق کمی هایبینیپیش در آنها است،
 هیای قضیاوت  در قطعییت  عیدم  (.38) کننید عمل میی  کارآمدتر کیفی

 دشیواری  نییز  و هاجایگزین بندیرتبه در اطمینان عدم سبب ترجیحی
روش در چنیین میواقعی از   (.39) شودمی ترجیحات نیهمسا تعیین در

 شود.استفاده می فازی های
 تیا  شید  خواسیته  مطالعیه  میورد  دهنیدگان  ازپاسخ مرحله، این در

بیا   کشیاورزی  حکمرانیی  عوامیل  از هیر ییک   نسیبی  اهمیت براساس
 عیدم  بنیدی رتبه این بندی کنند. درانها را رتبه مقادیر فازی از استفاده
 6 جیدول  در فیازی  تحلیلیی  کیاربردی  روش بیا  هیا سیخ پا در قطعیت

 .است شده داده پیوست( نشان)
 بیرای  جانبیه  دو مقایسیه  میاتریس  یک فازی، روش از استفاده با
 صورت به دهنده پاسخ هر برای ،Sk وزنی نمره و شد ایجاد هاارزیابی

 (.51) شودمی محاسبه زیر
Sk=  *[ ]-1              )1( 

Mkj  ردییف  برای جمع اعداد فازی k عامیل  و j  روش در. اسیت 
  M2و  M1فازی عدد دو برای k  sدرجه بزرگی فازی، تحلیل و تجزیه
 <V (M1صورت  به شود و می محاسبه (l) پایین و  (u)باالی با حد

M2) است. شده داده ( نشان2) معادله در 

(2) 

M2 = (l2, m2, u2), M1= (l1, m1, u1) 
          

Hgt (  

 

مشابه با بردار غیر نرمیال در روش فیازی     (T)بردار وزنی عوامل
 نشان داده شده است. Wˊ(x)است که با 

(3) 

 

       

 

 

 نتایج و بحث

 بررسیی توافیق   بیرای  کیوهن  کاپا در روش فراترکیب از شاخص
 (.7شیود ) میی  اسیتفاده  میورد  عوامیل  بندیطبقه در متخصصان میان

 داده نشیان  4 جیدول  در باشد کهمی 68/0 کوهن کاپا ضریب شاخص
 بنیدی صفر )عدم تناسب طبقیه  فرضیه بنا بر نتیجه آزمون،. است شده

 مناسب مفاهیم و عوامل که گرفته شد نتیجه و شده رد =H0) عوامل
 .هستند

 

 کوهن کاپا شاخص -4 جدول
Table 4- Cohen's Kappa Index 

 
 ضرایب

Coefficient 

 خطای استاندارد
Standard deviation 

 احتمال
Probability 

میزان توافق   (Measure of agreement) 

معتبر موارد تعداد  (N of valid cases) 

0.68 

22 
0.12 0.001 

 Reference: Research findings                          پژوهش                                            های خا: یافتهأم



 133     ایران بخش کشاورزی در زیستمحیط و اجتماعی سیاسی، های اقتصادی،در حوزه های حکمرانیلفهؤتعیین م

 
 داده نشیان  5 جیدول  در نهایی رتبه و شانون آنتروپی روش نتایج

 المللیی، بیین  هیای سیاسیت  ،5 جیدول  ضیرایب  اسیاس  بر. است شده
 رتبیه  ضریب و اهمیت بیشترین استانداردها رعایت و گروهی مشارکت

 متغیرهیای  عنیوان  بیه  را شیده  نتخابا عوامل تحقیق، این در. دارد را

 عوامیل  نهاییت،  در. گییریم می نظر در جهانی سطح در حکمرانی مهم
 مراتبیی  سلسله روش با شانون آنتروپی روش از را حکمرانی کشاورزی

 .کنیممی مقایسه فازی

 
 کشاورزی حکمرانی بندی عواملرتبه و شانون آنتروپی نتایج -5 جدول

Table 5- Shannon Entropy Results and the Ranking Agricultural Governance Factors 

Total 

rank 
Importance 

jcoefficient W 
Uncertainty 

jE 
 

Frequently 
 عوامل

Factors 
 مفاهیم

Concepts 

9 
11 
3 
2 
11 

0.0323 
0.0169 
0.0566 
0.0580 
0.0169 

-0. 044 
-0.023 
0.077 
-0.079 
-0.023 

 

-0.203 
-0.105 
-0.35 
-0.36 

-0.105 

3 
1 
14 
11 
1 

Mechanization and technology 
Agricultural employment 

Efficiency and production scale 

Agricultural land  

Operating expense 

مدیریت و  تولید 
Production 

and 
Management 

 منابع طبیعی

Natural resources 

 

4 
8 

0.0551 
0.0338 

-0.075 
-0.046 

-0.34 
-0.21 

1 
3 

Taxes 
Market efficiency systems 

 بازاریابی 
Marketing 

4 
4 

0.0551 
0.0551 

-0.075 
-0.075 

 

-0.345 
-0.345 

2 
 
2 

Institutional development, capital 

market and financial market, the 

infrastructures 
Agricultural share of GDP 

 توسعه
Development 

2 
5 

0.0580 
0.0492 

-0.079 
-0.067 

 

-0.364 
-0.306 

2 
 
3 

Government policy and the role 

of market players in policy 

making 
Monetary and credit system 

 های داخلیسیاست
Domestic policy 

 

1 
7 

0.0588 
0.0433 

 

-0.080 
-0.059 

 

-0.36 
-0.27 
 

1 
2 

International organizations policy 
Climate  policy 

 المللیهای بینسیاست
International 

policy 

5 
2 

0.0492 
0.0558 

-0.067 
-0.080 

 

-0.306 
-0.364 

 

3 
 
2 

Poverty reduction and observance 

of justice. 
Creation and expansion of 

consulting companies, public 

extention, education 

 دولتی
Government 

1 
 
10 

0.0588 
 

0.0198 
 

-0.080 
 

-0.059 
 

-0.36 
 

-0.27 
 

1 
 
2 

Using group and cooperative 

companies in agricultural 

policies. 

 Use group participation in 

agricultural sector and technology 

transfer.   

 عمومی
General 

2 
6 

0.0580 
0.0455 

-0.079 
-0.062 

-0.364 
-0.285 

5 
9 

Sustainability 
Water management, 

 permitstand 

قوانین دولتی 
Governmental 

laws 
 
 

7 
1 

0.0419 
0.0588 

-0.057 
-0.080 

-0.262 
-0.363 

15 
7 

Environmental protection and 

resources 

Observance of standards 

المللی  قوانین بین
International laws 

 Managerialمدیریتی 

 Reference: Research findings                                                             پژوهشهای خا: یافتهمأ
 

 جهانی سطح در حکمرانی کشاورزی مهم پس ار تعیین متغیرهای
بیرای   هیا پرسشینامه  بیه  پاسیخ  اساس بر دوجانبه مقایسه از  ماتریس

 جیدول . شودر ایران استفاده میتعیین متغیرهای حکمرانی کشاورزی د
 یک نمونه از نتایج 8 جدول و اقتصادی حوزه در یک نمونه از نتایج 7
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جیداول  دهد )می نشان زیست محیطی را و اجتماعی سیاسی، حوزه در
 در فیازی  اعداد مجموع. بدلیل حجم زیاد در پیوست آورده شده است(

 .شد محاسبه 1 معادله اساس بر دوجانبه مقایسه ماتریس

 
 میاتریس  ردییف  هر برای (V) درجه بزرگی و (Sk) ضرایب نتایج

 در محیطیی  و اجتمیاعی  سیاسیی،  اقتصادی، حوزه در دوجانبه مقایسه
 در (T) نرمیال  غییر  وزنیی  بردار. است شده داده نشان 10 و 9 ولاجد

 :از عبارت است( 3 با معادله مطابق) اقتصادی حوزه
 

W’(Xi) = [0, 0/5, 0/2, 0/6, 0/1, 0/09, 0/09, 0/6, 0/7] T 

بصیورت زییر   ( 4 با معادلیه  مطابق) شده نرمال بردار وزنی         
 :است

Wi= (0, 0/17, 0/06, 0/20, 0/03, 0/31, 0/31, 0/20, 0/24) 
هیای  در حیوزه  عوامیل  نرمیال  و نرمیال  غییر  دهیی همچنین وزن

 :شوندبصورت زیر محاسبه می زیست محیطی و اجتماعی سیاسی،
W’(Xi) = [0/17, 0/02, 0/12, 0/20, 0/40, 0/08, 0/12, 0/13, 0/34]T 
Wi = (0/10, 0/012, 0/07, 0/12, 0/25, 0/05, 0/07, 0/08, 0/21) 

 از متفیاوت  اییران  در مقایسیات دوجانبیه   ماتریس از حاصل نتایج
 فیرا  روش. اسیت  جهیانی  سیطح  در ترکییب  حاصل از روش فرا نتایج

 مشیارکت  المللیی، بیین  های )سیاسیت لفهؤم که دهدمی نشان ترکیب
 و اهمییت  بیشیترین  رعایت استانداردها( تعاونی، هایشرکت و گروهی

 فیازی نشیان   تحلیل و حاصل از تجزیه که نتایجدر حالی. دارند را رتبه
 هایشرکت و گروهی مشارکت کشاورزی، )اشتغال عوامل که دهدمی

 دارند محیطی و جتماعیا سیاسی، حوزه در را اهمیت بیشترین تعاونی(
 سیرمایه(  و میالی  بازارهای تولید, )افزایش عوامل اقتصادی در حوزه و

 هیر  در تعیاونی  هایشرکت و گروهی مشارکت .دارند را رتبه باالترین
 حکمرانی خوب، حکمرانی تعریف به توجه با. هستند مشترک روش دو
 هییایهشیییو بییا تصییمیمات شییفافیت و همکییاری اصییول مبنییای بییر
 اسیتوار  اطالعیات  بیه  آسان دسترسی و مدنی هایآزادی وکراتیک،دم

 و میردم  بیین  ارتبیاط  تعیاونی  هیای شیرکت  و گروهی مشارکت. است
 انتقال دولت به راحتی به مردم تقاضاهای تا سازدمی برقرار را حکومت

 دارند. اهمیت کشاورزی حکمرانی در عوامل این. شود داده
 پیایری مسئولیت ایجاد جهت در رویکرد یک به گروهی مشارکت

 تعیاونی  هیای شیرکت  ییا  معمیولی  کشیاورزان  آن در کیه  است متکی
 جیایگزینی  نیه  گروهیی  مشیارکت  نقش. کنندمی پاسخگویی تقاضای

. اسیت  عمیومی  پاسیخگویی  مکانیسیم  افیزایش  و سیازی مکمل بلکه
یک  اجتماعی: رسمی مشارکت. است دسته دو گروهی شامل مشارکت
 شیده  نوشیته  رسیمی  قیوانین  در که است ماعیاجت مشارکت مکانیسم

 وزییر  عنوان به را فردی است ممکن کشاورزان مثال، عنوان به. است

 دولیت  در کشیاورزان  نماینیده  کشاورزی وزیر. کنند انتخاب کشاورزی
 نظییرات و نیازهییا منتقییل کیردن  در مهمیی  نقییش توانید مییی و اسیت 

 مکانیسیم ییک   رسیمی:  غییر  اجتماعی مشارکت. کند بازی کشاورزان
 .است نشده نوشته قانون در که است اجتماعی مشارکت

 طبقیات  کیه  انید کیرده  تاکید روستایی توسعه محققان از بسیاری 
 توسیعه  و غیاایی  امنییت  برای محلی هایگروه در کشاورزان مختلف
 افیراد  از متشیکل  مسیتقل  انجمن یک تعاونی. هستند ضروری جوامع

 اعضا مشترک فرهنگی و جتماعیا اقتصادی، نیازهای تا است داوطلب
 تولیید  هیای تعیاونی . کنند فراهم را دموکراتیک مدیریت و مشارکت با

 و تولیید  هیای ظرفیت تا کنندمی کمک کوچک کشاورزان به روستایی
  (.37دهند ) افزایش را خود بازاریابی

 و گیااری سیرمایه  الزامیات  از یکیی  مالی منابع به آسان دسترسی
 هیای ویژگیی  بیه  توجیه  بیا  حال، این با. است کشاورزی بخش توسعه
 این کشاورزی، مالی بازارهای توسعه عدم و ایران در کشاورزی بخش
 نشیان  مقالیه  این. است مواجه گااریسرمایه هایمحدودیت با بخش

افیزایش   کشیاورزی،  حکمرانیی  در مهم متغیرهای از یکی که دهدمی
 هیای محیدودیت  ایین  تیا  اسیت  کشیاورزی  مالی بازارهای در بازدهی
سیاسیت  بایید  دولیت  هدف، این به رسیدن برای. یابد کاهش اعتباری

برای سیهولت   سازوکار ایجاد و مالی ساختارهای تقویت برای را هایی
 .کند اتخاذ مالی بازارهای به کشاورزان دسترسی

زاییی  هیای مهیم بیرای اشیتغال    بخیش  از یکیی  کشاورزی بخش
 اشیتغال  افیزایش  کیه  دهید میی  نشان تحقیق این. باشدمی روستاییان
. است کشاورزی بهبود حکمرانی های مهم درلفهاز جمله مؤ کشاورزی

 از کشیاورزی  بخش اشتغال سهم ایران، آمار مرکز اطالعات اساس بر
 تغیییر کیرده  ( 2016 سیال  در) درصد 17 تا( 1986 سال در) درصد 29

 رزیکشاو بخش اشتغال، در بزرگی کاهش چنین داشتن وجود با. است
. ظرفییت اشیتغالزایی دارد   دیگیر  بخیش  هیر  از بیشیتر  برابر سه هنوز

 بخیش  گییرد  قرار استفاده مورد درستی به موجود بنابراین اگر ظرفیت
امر میی  این. دارد را شغلی هایفرصت توسعه توانایی هنوز کشاورزی

 .حاصل شود حکمرانی کشاورزی بهبود با تواند
 میلییارد  5/2 بیرای  معیشیت  اصلی منبع امروزه کشاورزی چه اگر

دانه عملکرد. است شده متوقف کشاورزی وریبهره اما رشد است، نفر
 نیرخ  از کمتیر  کیه  کندمی رشد سال در درصد 1 حدود در اصلی های
 شیده  کشیت  منیاطق  گسیترش  که این به توجه با. است جمعیت رشد

 تغاییه  منظیور  بیه  پیایر نیسیت،  امکیان  آینیده  نیازهای برای برآوردن
( دارد بیاالتری  غیاایی  مواد تقاضای شهرنشین که) رشد به رو عیتجم

 آوریفیین از اسییتفاده. اسییت کشییاورزی وریبهییره افییزایش راه, تنهییا
 مییان  در سیودآور  کشیت  توانید میی  زمینیه،  پس خدمات در ارتباطات
زمیین  صیاحبان  مییان  در وریبهره افزایش. دهد افزایش را کشاورزان

 تضیمین  برای ابزار یک نیز توسعه الح در کشورهای در های کوچک
 (. 16است ) بلندمدت در غاایی امنیت
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 جهان، سراسر در کشاورزی حکمرانی متغیرهای مهمترین از یکی
 نقش کشاورزی سیاست المللیبین هایجنبه. است المللیبین سیاست
 (CAP) کشیاورزی  عمومی سیاست اساسی اهداف پیگیری در مهمی
 کشاورزان، برای زندگی عادالنه سطح شاورزی،ک وریبهره بر که دارد

 )بیه  بیازار  در ثبات ترویج کنندگان، مصرف برای مناسب قیمت مینتأ
ثیرگاار است أت غاایی امنیت همچنین و صادرات(، و واردات ثبات ویژه

(15 .) 
 هیای جنبیه  بیر  مستقیما کلیدی هایبرخی سیاست این، بر عالوه

 :جمله از گاارند،می أثیرت کشاورزی هایسیاست المللیبین
تعرفه هایتوافقنامه گیرینتیجه و مااکره شامل تجاری سیاست -

 تجاری، و ای
 رفیاه  و غیاایی  امنییت  بهبود با رابطه های هماهنگ درسیاست -

 توسعه، حال در روستایی در کشورهای
 در )که کشاورزی بخش جهانی پایداری های در راستایسیاست -

 .است( باالتر زیستی تنوع حفظ و هوا و آب رتغیی هایچالش آن
 نقیش  بیر  مبنیی  جهانی تجارت هایی که قوانین سیستمسیاست -
حماییت میی   را غاایی امنیت از اطمینان حصول در کشاورزی اساسی

 .کند
 جهانی سطح در محصوالت کشاورزی قیمت و تولیدات بین تعادل

 تیا  جهان جمعیت متحد، ملل سازمان آمار براساس. است دشوار بسیار
 جهیانی  تقاضیای . برسید  نفیر  میلیارد 3/9 به است ممکن 2050 سال
 بیا  مقایسیه  در را جهیان  در کشیاورزی  تولید افزایش درصد 60 تقریبا
 خیاک  بویژه جهان، سرتاسر در طبیعی منابع. داشت خواهد 2009 سال

بهیره  از ایسیابقه بیی  فشار تحت است، کشاورزی به وابسته که آب و
 اساسیی  نقش به توجه رویدادها این. دارند قرار اقلیمی غییراتت و وری

 حکمرانیی  مهیم در  متغییر  ییک  عنیوان  بیه  را کشاورزی هایسیاست
 .کردند متمرکز روستایی رفاه و غاایی امنیت برای کشاورزی

 سراسر در کشاورزی حوزه در شده انتخاب متغیرهای یکی دیگر از
 در فنی مقررات و ه استانداردهاتوجه ب. است رعایت استانداردها جهان
 افزایش حال در جهانی و ایمنطقه بازرگانی هایسیاست گوی و گفت

 پایرش میزان تعرفه، موانع از استفاده کاهش با دیگر، عبارت است. به
 قابل طور به تجاری کننده محدود استراتژی یک عنوان به استانداردها

 ای،تعرفیه  غیر موانع بر دتأکی افزایش این. است یافته افزایش توجهی
 تجییارت سییریع آزادسییازی و شییدن جهییانی افییزایش بییا مواجهییه در

 کاالهیای  ثیر استانداردهایأت مورد در توجه قابل هایبحث کشاورزی،
 خیود  بیه  را المللیی بین و ایمنطقه بازارهای در دسترسی به کشاورزی

 دسترسییی از جلییوگیری بییر اسییتانداردها عییالوه. اسییت کییرده جلییب
 صادرات کشاورزی، هزینه کاالهای بازارهای مالک به خرده اورزانکش

 کشیاورزان  بیرای  میانع  عنیوان  به و دهندمی نیز افزایش را کشاورزی
 که دارویی و بهداشتی اقدامات حقیقت در (.48کنند )می عمل کوچک

 دارای شیود، میی  انجام تجاری داخلی و کشاورزی محصوالت مورد در

 بیدون  ناحییه  از محصیوالت  تولیید  رخواسیت د نظییر  مختلفی اشکال
 یا و محصوالت، پردازش یا خاص درمان محصوالت، بازرسی بیماری،

 در. باشدغاایی می محصوالت در خاص افزودنی مواد از استفاده اجازه
 کشیاورزی  بودن کاالهای ایمن از اطمینان باعث اقدامات این نهایت،
 میان در بیماری و اتآف گسترش از جلوگیری و کنندگان مصرف برای

 .کندمی کمک گیاهان و حیوانات
 

 پیشنهادها

 در کشیورهای  وظایف مهم که از یکی عنوان به کشاورزی توسعه
 هایتالش و است شده گرفته نظر در هستند، مواجه آن با توسعه حال

زیرساخت کشاورزی، هایآوری فن بهبود از طریق توسعه برای زیادی
 ایین  بیا . اسیت  شده داده اختصاص پرورش و آموزش و فیزیکی های
 عملکیرد  بیر  حکمرانیی  تیأثیر  به اخیرا گاارانسیاست و محققان حال،

 در اخییر  تحیوالت  دهندهنشان این. اندداده بیشتری اهمیت کشاورزی
 حکمرانیی در  نقیش  بیر  تاکید آن در که است اقتصادی توسعه تئوری
 تحقیق، این در .است گرفته صورت اقتصادی توسعه روند گیریشکل

 حکمرانیی  مهیم  متغیرهیای  انتخیاب  برای فازی و ترکیب فرا روش از
 متغیرهیای  تحقییق،  هیای یافته براساس. است شده استفاده کشاورزی
حیوزه  در تعیاونی(  هایشرکت و گروهی مشارکت کشاورزی، )اشتغال
 و )افییزایش تولییید متغیرهییای و محیطییی و اجتمییاعی سیاسییی، هیای 

 تیرین مهیم  عنیوان  بیه  حیوزه اقتصیادی   در سرمایه( و مالی بازارهای
 دهدمی نشان نتایج. شوندمی محسوب کشاورزی متغیرهای حکمرانی

 هر دو روش فیرا  در تعاونی( هایشرکت گروهی و )مشارکت متغیر که
یکی از  .مشترک است ایران سطح در فازی و جهانی سطح در ترکیب

. اسیت  مختلیف  یهیا بخیش  بین همکاری خوب، حکمرانی مهم ابعاد
  (.19شود )می خالصه زیر شرح به بخش هر برای پیشنهادات

 کیل  در مدنی مشارکت معرفی که دهدمی نشان گروهی مشارکت
 بیه  توانید می عمومی منابع بر نظارت و هزینه صرف تخصیص، فرایند
 اقیدامات  معرفیی  عملکیرد،  بهبیود ) عملییاتی  توجیه  قابیل  نتایج تولید

( ارتبیاطی  و رفتیاری  سیازمانی،  تغیییرات ) نیدی فرآی نتایج و( اصالحی
 مسیتقیم  مشیارکت  شیکل  بیه  توانید مشیارکت میی   ایین . کنید  کمک

 کشیاورزی  بخیش  در عمیومی  بودجه و سیاست تشکیل در کشاورزان
 هیای استراتژی معرفی با مشترک رویکرد یک مشارکتی سیاست. باشد

 محلیی  توسیعه  به سیمت  که جوامع است و ملی سطح در فقر کاهش
 رخ محلیی  سیطح  در معموال مشارکتی بودجه تشکیل. شودمی ایتهد
 تواننید میی  کشیاورزی  جامعیه  نمایندگان باالتر، سطوح در اما دهد،می

 هیا بودجیه  تأمین و ایجاد در کشاورزان ترجیحات بیان در مهمی نقش
 Demand for Good Governance in the World) باشیند  داشته

Bank) . 
 نظیارت,  در ایبرجسته نقش تواننداورزی میکش جوامع یا هاگروه
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هیای  شیاخص  براسیاس  کشیاورزی  خیدمات  عملکیرد  و اجرا ارزیابی,
 ابزارهیای  از اسیتفاده  طریق این کار از. باشند داشته منتخب خودشان،

 از اسیتفاده  بیا  تیر  گسیترده  سیطحی  در و مشیارکتی  ارزیابی و نظارت
میی  ارزیابی فرایند هاییافته. آیدمی دست به عمومی هاینظرسنجی

 خیدمات  دهنیدگان  ارائه و کاربران آن در که) مربوطه جلسات در تواند
شود  مطرح( پردازندها میحل راه جستجوی و شواهد مورد در به بحث

 .شود ارائه دولتی مقامات به پاسخگویی جهت تقاضای و
 مهیم  بسییار  کشیاورزی  هیای و گیروه  روستایی تولید هایتعاونی

 را کیاربران  زنیی چانیه  قیدرت  روسیتایی  تولییدی  هیای نیتعاو. هستند
 هیا تعاونی. دهندمی کاهش را بازاریابی و نقل و حمل هزینه و افزایش

 بهبیود  در توانندمی که هستند اقتصادی توسعه برای مناسب اهرم یک
 ثرؤمی  دولیت  هیای هزینیه  کاهش و مردم اقتصادی و اجتماعی شرایط
 در آنهیا  اهمییت  و کشیور  روستاهای و اشهره تعداد به توجه با. باشند
کشیاورزی،   هیای زمیین  پراکندگی و کشاورزی محصوالت تولید زمینه
 بیرای  را فنیی  و میالی  حمایت همچنین و اطالعات توانندمی هادولت

 کشیاورزی  مختلف هایبخش در تولیدی هایتعاونی توسعه و تشکیل
  .دهند ارائه

 در را تولید توانندمی نندهک تولید هایانجمن و محلی هایسازمان
 در المللیی بیین  و ملیی  بازارهیای  بیه  بیشتر وریبهره با محلی مناطق
 نیازمنید  کشاورزی توسعه. دهند پیوند گااریسرمایه و سودآوری زمینه

وام تولیید،  بیرای  میدت  کوتاه هایوام بصورت که است مالی خدمات

 و زمیین  خرید برای مدت بلند هایوام و تجهیزات برای متوسط های
کمیک  ارائه با مالی سساتؤم تقویت همچنین، .باشدمی ساز و ساخت
 دولتیی،  میالی  سسیات ؤم ظرفییت  ایجیاد  و اصیالح  بیرای  فنیی  های

 بیه  توجیه  بیا . سسات اسیت ؤم سایر با کاال مبادالت خصوصی و ایجاد
 بیرای  میالی  خیدمات  دهنیدگان ارائیه  عنیوان  به اشخاص این اهمیت

روسیتایی, ییک    متوسیط  و کوچیک  هیای شرکت و کوچک کشاورزان
 چنیین . باشید میی  اولوییت  یک هاتعاونی مالی تامین برای ویژه برنامه
 و قوانین همچنین و کند تقویت را هاتعاونی عملکرد تواندمی ایبرنامه

 افیزایش  کشیور  میالی  نظیام  در آن بهبود منظور به را نظارتی مقررات
 (. 75دهد )

 و کوچک شهرهای با ارتباط دلیل تواند بهمی همچنین کشاورزی
 بیرای  اشیتغال  هیای ایجاد فرصیت  و رشد موتور یک روستایی مناطق
 نقیش  بایید  در این راسیتا دولیت  . باشد روستایی کشاورزی غیر اقتصاد
 از را آن وابسیته بیه   هیای فعالیت و کشاورزی بخش کند و ایفا مهمی
 عمیومی  یهیا گیااری سیرمایه  و مقررات ها،سیاست ها،نوآوری طریق
 در هیر  افیراد  برای روستایی بخش شودمی باعث امر این. کند رقابتی
سیرمایه  هیای صندوق اصلی منبع خصوصی بخش. مناسب باشد سنی

 هیای سازمان کنندگان، اهدا. بود خواهد خدمات کننده مینأت و گااری
 خصوصی مزایای اجرای از که) مدنی جامعه هایسازمان و دولتی غیر

 ثرتریؤمی  نقیش  به قادر( شوندمی مندبهره خارجی و لیمح هایپرو ه
 .بود خواهند کشاورزی توسعه در
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 پیوست:

 

 

  

(DFGG Framework   شکل 1- تقاضا برای چارچوب حاکمیت خوب )
Figure 1- Demand for a good governance framework 

 

                                                           
 .دارد وجود خوب مدیریت برای تقاضا ثرؤم عنصر چهار ،DFGG تحلیلی چارچوب اساس بر -1

 Promotion of demand  اطالعیات  بیه  آنها دسترسی به بستگی بهتر، حکمرانی درخواست برای دولتی غیر بازیگران دیگر و مدنی جامعه شهروندان، توانایی: تقاضا( )ارتقا 
 .کنند عمل عاتاطال این در ثرؤم طور به بتوانند آنها تا است ایدرجه و

 Mediation of demand بیازخورد  و مییانجیگری  طرییق  از تنهیا  عناصیر  ایین  است، مهم اطالعات انتشار و حمایت طریق از تقاضا هماهنگی از آن جا که: تقاضا( )تقسیم 
 .هستند ثرؤم شده، نهادینه

 Response to demand (به پاسخ )بیه  بیه پاسیخگویی   قیادر  سسیات ؤو م ها آ انس که است مهم بسیار شود، منجر ناخوشایند تانتظارا به تواندمی تنهایی به تقاضا: تقاضا 
 باشند. تقاضا دامنه

Monitoring to inform demand (رسانینظارت به منظور اطالع)هیای  ها، انجمنتوسط بازیگران غیر اجرایی مانند رسانه ای: در نهایت، نظارت منظم فعالیت های پرو ه
 تکمییل و همچنیین ادامیه دوره چرخیه     کیه باعیث  کننید  ، جامعه مدنی و شهروندان عادی ایجاد میهامعه مدنی مورد نیاز است. اینها اطالعات کلیدی را برای آ انستجاری و جا

DFGG. شود.می  
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 2015 تا 2010 هایسال در ایران حکمرانی در هایشاخص -2 شکل

Figure 2- Indicators of governance in Iran 2010-2015 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (Manian,2015) سنتز روش متا مراحل -3 شکل

Figure 3- Meta-synthesis procedure steps 

تنظیم پرسش 

 پژوهش

Formulating 
the review 

Questions 

مند بررسی نظام

 متون

Conducting the 

systematic 

literature study 

 

جستجو و انتخاب 

 مقاالت مناسب

Screening and 

selecting the 

appropriate 

articles 

 

استخراج اطالعات 

 مقاله

Extraction of 

article data 

 

یب تجزیه و تحلیل و ترک

هایافته  

Analyzing and 

synthesizing the 

qualitative findings 

 

 

 کنترل کیفیت

Quality control 

 

 

 هاارائه یافته

Presenting 

findings 

 



 1398تابستان ، 2، شماره 33، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی     142

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  انجام تحقیقات بررسی روند -4 شکل

Figure 4- The research process  
 
 

 

 (Zhu et. al., 1999) M1 و   M2   نیب تقاطع -5 شکل

Figure 5- Intersection between M1 and M2 

 
 
 
 

 62تعداد مقاله رد شده )عنوان( 

Number of rejected 

articles (due to title): 62 

 252 د منابع یافت شدهتعدا

Number of articles:  252 

 

تعداد مقاله بررسی محتوای کامل 

155 

Number of articles for full 

content review: 155 

 35تعداد مقاله رد شده )چکیده(

Number of rejected 

articles (due to abstract): 

35 

 75تعداد مقاله رد شده )محتوا( 

Number of rejected 

articles (due to content): 

75 
 80کل مقاالت نهایی 

Final number of papers: 80 

 190تعدادمقاله برای بررسی چکیده 

Number of articles for abstract 

review:  190 
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 ی روش دلفیروند نمای ساده -6 شکل

Figure 6- A Simple View of the Delphi Method 
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  :شده پیوست جداول
 

 احتمالی مقادیر با فازی هایارزش -6 جدول
Table 6- Fuzzy Values by Possible Responses 

ترامال مهمک  
Extreme 

important 

تریلی مهمخ  
Absolutely 

important 

ترهمم  
Strongly 

important 

ترسبتا مهمن  
Fairly 

important 

دم ترجیحع  
Weakly 

important 

قیقا برابرد  
Equally 

important 

درجه اهمیت   
Importance 

 مقادیر فازی (1,1,1) (1/2,1,3/2) (1,3/2,2) (3/2,2,5/2) (3 ,2,5/2) (5/2,3,7/2)
Fuzzy numbers 
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اقتصادی حوزه در دهنده پاسخ یک برای دوجانبه مقایسه ماتریس ای ازنمونه -7 جدول  

Table 7- Example of a Pairwise Comparison Matrix for One Respondent in the Economic area 

 

 و نمکانیزاسیو

 تکنولوژی
Mechanizati

on and 

technology 

فقر کاهش  
Poverty 

Reduction 

کارایی 

 هایسیستم

  بازاریابی
Marketin

g 

efficiency 

systems 

 هزینه

 و عملیاتی

 مالیات
Operati

ng 

expense 

and 

taxes 

 زمین

 کشاورزی
Agricultur

al land 

 و کارایی

 تولید
Efficienc

y and 

producti

on 

 نهادها، توسعه

 بازارهای

 و مایهسر

مالی بازارهای  
Development 

of 

institutions, 

capitalmark

ets and 

financial 

markets 

هاساخت زیر  
 

Infrastructu

re 

 سهم

 در کشاورزی

 تولید

 ناخالص

  داخلی
Agricultur

al Share of 

GDP 

 و مکانیزاسیون
 تکنولو ی

Mechanizati

on and 

technology 

(1,1,1) 
(2/3,1/2,2/

5) 
(1,2/3,1/2) (1,1,1) (2,1,2/3) (2,1,2/3) (2/3,1/2,2/5) (1,1,1) 

(2/3,1/2,2/5

) 

فقر کاهش  
Poverty 

Reduction 

(3/2,2,5/2) (1,1,1) 
(1/2,2/5,1/

3) 
(1,1,1) (2,1,2/3) (2,1,2/3) (1,2/3,1/2) (2/3,1/2,2/5) (1,1,1) 

 مسیست کارایی
بازاریابی های  

Marketing 
efficiency 

systems 

(1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) (2,1,2/3) (1/2,2/5,1/3) (1,2/3,1/2) 
(1/2,2/5,1/3

) 

 و عملیاتی هزینه
 مالیات

Operating 

expense and 
taxes 

(1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) (1,1,1) (2,1,2/3) (2,1,2/3) (1/2,2/5,1/3) (1,2/3,1/2) 
(2/3,1/2,2/5

) 

کشاورزی زمین  
Agricultural 

land 

(1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) 
(1/2,1,3/

2) 
(1,1,1) 

(1,2/3,1/2

) 
(2/3,1/2,2/5) (1/2,2/5,1/3) 

(2/5,1/3,2/7

) 

دتولی و کارایی  
Efficiency 

and 

production 

(1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) 
(1/2,1,3/

2) 
(1,3/2,2) (1,1,1) (1,1,1) (2/3,1/2,2/5) 

(1/2,2/5,1/3
) 

 نهادها، توسعه
 سرمایه بازارهای

مالی بازارهای و  
Developmen

t of 

institutions, 
capitalmarke

ts and 

financial 
markets 

(3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,1,1) (3/2,2,5/2) (1,1,1 (1,1,1) (2,1,2/3) 
(2/5,1/3,2/7

) 

هاساخت زیر  
Infrastructur

e 
 

(1,1,1) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (1,1,1) (2,5/2,3) 
(3/2,2,5/2

) 
(1/2,1,3/2) (1,1,1) 

(2/5,1/3,2/7

) 

 کشاورزی سهم
 ناخالص تولید در

 داخلی
  داخلی

Agricultural 

Share of 
GDP 

(3/2,2,5/2) (1,1,1) (2,5/2,3) 
(3/2,2,5/

2) 
(5/2,3,7/2) (2,5/2,3) (5/2,3,7/2) (5/2,3,7/2) (1,1,1) 

 Reference: Research findings پژوهش                                                                          هاییافته: خاأم
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 زیست محیطی و اجتماعی سیاسی، حوزه در دهنده پاسخ یک برای دوجانبه مقایسه ماتریس ای ازنمونه -8 جدول

Table 8- Example of a pairwise comparison matrix in the political, social, and environmental areas 

 

دولت سیاست  
Governme

nt policy 

 فعاالن نقش

 در بازار

 سیاست

 گذاری
The role 

of market 

players in 

policy 

making 

 سیستم

 و اعتباری

 پولی
Monetary 

and credit 

system 

 بین سیاست

 المللی
Internation

al Policy 

 اشتغال

 کشاورزی
Agricultur

al 

employme

nt 

رعایت 

 و استانداردها

رسمی مجوز  
Observan

ce 

standards 

and 

permits 

 پایداری
Sustainabili

ty 

آب مدیریت  
Water 

manageme

nt 

 مشارکت

 و گروهی

 هایشرکت

ایمشاوره  
Group 

participati

on and 

consulting 

companies 

دولت سیاست  
Governmen

t policy 

(1,1,1) 
(2/5,1/3,2/

7) 
(1,2/3,1/2) (1,1,1) (1,2/3,1/2) 

(2/3,1/2,2/
5) 

(2/3,1/2,2/5) (2,1,2/3) 
(2/5,1/3,2/7

) 

 زاربا فعاالن نقش
سیاست در  

The role of 
market 

players in 

policy 
making  

(5/2,3,7/2) (1,1,1) 
(1/2,2/5,1/

3) 
(1,2/3,1/2) (2,1,2/3) (2,1,2/3) (1,2/3,1/2) 

(2/3,1/2,2/5
) 

(1,1,1) 

 و یاعتبار سیستم
 پولی

Monetary 

and credit 
system 

(1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,1,1) (2,1,2/3) 
(2/3,1/2,2/5

) 
(2,1,2/3) (1/2,2/5,1/3) (1,2/3,1/2) 

(2/3,1/2,2/5

) 

 بین سیاست
 المللی

Internationa

l Policy 

(1,1,1) (1,3/2,2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) (2,1,2/3) (2,1,2/3) (1/2,2/5,1/3) 

(2/3,1/2,2/5

) 

 

(2/3,1/2,2/5

) 

کشاورزی اشتغال  
Agricultural 

employmen

t 

(1,3/2,2) (1/2,1,3/2) (3/2,2,5/2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) 
(2/5,1/3,2/

7) 
(2/3,1/2,2/5) 

(1/2,2/5,1/3

) 

(2/5,1/3,2/7

) 

 هااستاندارد رعایت
رسمی مجوز و  

Observance 

standards 

and permits 

(3/2,2,5/2) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (1/2,1,3/2) (5/2,3,7/2) (1,1,1) (1,1,1) 
(2/3,1/2,2/5

) 
(1,2/3,1/2)) 

 پایداری
Sustainabili

ty 
 

(1/2,1,3/2) (1,3/2,2) (2,5/2,3) (1,1,1) (3/2,2,5/2) (1,1,1 (1,1,1) (2,1,2/3) 
(2/5,1/3,2/7

) 

آب مدیریت  
Water 

managemen

t 

(1,1,1) (3/2,2,5/2) (1,3/2,2) (3/2,2,5/2) (2,5/2,3) (3/2,2,5/2) (1/2,1,3/2) (1,1,1) 
(1/2,2/5,1/3

) 

 گروهی مشارکت
 هایشرکت و

ایمشاوره  
Group 

participatio

n and 
consulting 

companies 

(3/2,2,5/2) (5/2,3,7/2) (3/2,2,5/2) (3/2,2,5/2) (5/2,3,7/2) (1,3/2,2) (5/2,3,7/2) (2,5/2,3) (1,1,1) 

 Reference: Research findings پژوهش                                                                                        هاییافته: خاأم
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 اقتصادی حوزه در دوجانبه مقایسه ماتریس برای ردیف حسب بر مقادیر و ضرایب -9 جدول
Table 9- Coefficients and magnitude by row for the pairwise comparison Matrix in the economic area 

)i+n,…, si+1s  ,n-i, s1-is˃iMin v (s 1-]*[ = kS 

Min (2.5, 2.5, 1.6, 2.3, 1, 1.2, 1.5, 0) S1=(6.14,11.52,8.72)*(0.009,0.1,.013)=(0.05,0.11,0.11) 

Min (7.6, 1, 0.9, 1.5, 1, 1.1,  1.16,0.5) S2=(6.98,8.76,11.7) * (0.009,0.1,.013)=(0.06,.08,0.15) 
 Min  (0.25,1, 0.9, 1.1, 0.6, 0.8,0.7,0.3)   S3=(7.12,8.5,11.8) *(0.009,0.1,.013)=(0.06,.08,0.15) 

Min (0.8,1.16,1.16,1.28,0.6,1.14,1.25,1.2)   S4=(7.3,9.3,10.7)*(0.009,0.1,.013)=(0.06,.09,0.13) 

Min (0.6, 0.8, 0.8, 0.7, 0.5, 7, 4 , 0.11) S5=(5.3,7.03,9.3) *(0.009,0.1,.013)=(0.04,.07,0.12) 

Min (1, 1.5,  1.5,  0.09, 1.5 , 1.1 , 1.2, 0.5) S6=(10.8,11.1,11.9) *(0.009,0.1,.013)=(0.09,0.11,0.15) 

Min (0.09, 0.64,0.64 , 1.1 , 1.3,0.8, 1,0.4) S7=(6.6,10.8,11.8) *(0.009,0.1,.013)=(0.05,0.1,.15) 

Min (1.06, 1.15, 1.15, 1.07, 1.2, 0.9,1, 0.6) S8=(9.5,10.7,16.5) *(0.009,0.1,.013)=(0.08,0.1,0.21) 

Min (1.2,0.7, 0.7, 1.5, 1.7, 1.4,  1.3,  1.5) S9=(13.1,15.1,17.9) *(0.009,0.1,0.013)=(0.11,0.15,0.22) 

 Reference: Research findings پژوهش                                                                 هاییافته: خاأم
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Table 10- Coefficients and magnitude by row of the pairwise comparison matrix in the political, social, and environmental 

Areas 
Min V (si˃si-1, si-n,  si+1,…, si+n) Sk=  *[ ]-1 

Min (0.6, 0.17, -0.74, -0.88,  -0.85,-0.75,-0.94,-0.84) S1=(1.36,1.48,1.6)*(0.01, 0.013, 0.017)=(0.013,0.019,0.02) 

Min (1.5, 0.35, -0.021, -0.25, 0.56,-0.6,-0.58,-0.53) S2=(2.16,2.57,3.08) )*(0.01, 0.013, 0.017)=(0.02,0.03,0.05) 

Min (2.1, 1.6, 0.7,  0.42,  0.2,  -0.65,  -0.13, 0.12) S3=(3.62,4.83,5.26) *(0.01, 0.013, 0.017)=(0.03,0.06,0.09) 

Min (2.03, 1.7,  1.2, 0.77, 0.55, -0.58, 0.21, 0.2) S4=(5.38,6.78,8.32) *(0.01, 0.013, 0.017)=(0.05,0.08,0.14) 

Min (2.2, 1.92, 1.4, 1.25, 0.76, -0.55, 0.42,0.4) S5=(6.67,7.87,10.2) *(0.01, 0.013, 0.017)=(0.06,0.12,0.17) 

Min (2,1.76, 1.46, 1.33, 1.18, 0.41, 0.71, 0.08) S6=(7.81,10.2,15.3) *(0.01, 0.013, 0.017)=(0.07,0.13,0.26) 

Min (-0.19, -0.18, -0.17, 0.12, -0.15,-0.14,-0.12,0.12) S7=(8.4,11.2,15.1)   *(0.01, 0.013, 0.017)= (0.65,1.4,0.25) 

Min (2.56, 2.45, 2, 1.8, .85, 1.37,0.13, 0.95) S8=(11.3,14.7,17.7) *(0.01, 0.013,0 .017)=(0.11,0.19,0.33) 

Min (2.58,2.3,1.93,1.8,1.77,1.38,-0.34,1.04) S9=(11.3,16.1,19.8) *(0.01, 0.013, 0.017)=(0.11,0.2,0.33) 

 Reference: Research findings پژوهش                                                              هاییافته: خاأم
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Introduction: The role of governance is attracting much attention these days and is often considered as a 

major reason why some countries have experienced faster economic growth than others. A typical definition of 
governance is the process of making and implementing decisions that affect economic, political and social 
institutions. Much of this idea of governance, or good governance, is related to the functioning of government 
within a country, but the concept of governance involves more actors than just government. It includes 
companies, political parties, the military, non-government organizations (both domestic and international) and 
even influential individuals. All of these structures have an influence on how decisions are made within a 
country. 

Materials and Methods: The agricultural sector plays a major role in human life, but the share of this sector 
has decreased in the economic development of Iran. So due to economic sanctions and numerous challenges, 
attention should be paid to agriculture in Iran. In this study, we determine the factors of agricultural governance 
which can be used to improve Iran’s agricultural sector. We first use the Meta-synthesis method to find the 
important factors/variables that have been used in the literature to investigate agricultural governance worldwide. 
Then we present these variables to two Iranian experts who rank the variables on a worldwide basis using the 
Shannon Entropy method (which is explained later). The variables from the Meta-synthesis analysis are also 
presented to a selected group of ten Iranian experts. They identify the important variables of agricultural 
governance in Iran by modifying, adding, and deleting variables from the meta-synthesis. These experts weigh 
the variables by a Binary Comparison Matrix (which is explained later). Experts are selected by Snowball 
sampling and they complete their list (and ranking) through Delphi method. Finally, we compare the global 
agricultural governance variables from the Shannon Entropy method with those from the pairwise comparison 
matrix using the Fuzzy method. 

Results and Discussion: The results from the pairwise comparison matrix in Iran are different from the 
results of the Meta-synthesis method worldwide. The Meta-synthesis method shows that international policy, 
group participation, and cooperative companies, and observance standards have the highest importance and rank. 
However, for the fuzzy analysis the factors of agricultural employment, group participation and cooperative 
companies have the highest weight in the political, social and environmental areas and the factors of increase 

production, and financial and capital markets have the highest importance in the economic area. 
The group participation and cooperative companies are common in both methods. Group participation and 

cooperative companies provide a connection between people and government so that popular demands are easily 
communicated to the government. Group participation refers to an approach toward building accountability that 
relies on civil engagement – in which ordinary farmers or cooperative companies demand accountability. The 
role of group participation is not to replace but to complement and enhance public accountability mechanisms. It 
includes two categories including Formal social participation, which are social participation mechanisms that are 
formally written in laws and Informal social participation, which are social participation mechanisms which are 
not written in law. Easy access to financial resources is one of the requirements for investment and development 
of the agricultural sector. However, due to the characteristics of the agricultural sector in Iran, and the lack of 
developed agricultural financial markets, this sector faces investment constraints.  

The agricultural sector can be one of the sectors which provides meaningful employment for the rural 
population. This research suggests that increasing agricultural employment is important for improving 
agricultural governance. Despite having such a large reduction in employment, the agricultural sector still 
employs three times more than any other sector.  
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Agricultural production is vitally important to the world. Agriculture is the main source of livelihood for 2.5 
billion people in the world, yet the growth of agricultural productivity has stalled. Yields for major grains grow 
by about 1 percent per year, which is lower than the population growth rate. Given that, expanding the cultivated 
area is not possibility to meet future needs so increasing agricultural productivity is the only solution to feeding 
the growing (urbanized) population (who has higher food demand). The use of modern communications methods 
in extension services can foster adoption of new technologies and promote profitable cultivation among farmers. 
Increasing productivity among smallholders in developing countries is a crucial instrument to guarantee food 
security in the long-run (Dethier et al, 2011). 

One of the most important worldwide variables of agricultural governance is international policy. The 
international aspects of agriculture policy have an important role in pursuing the fundamental objectives of 
governments. For instance, the Common Agricultural Policy of the European Union emphasizes agricultural 
productivity, as a fair standard of living for farmers, ensuring reasonable prices for consumers, and promoting 
stability in markets (in particular stabilizing imports and exports) as well as food security (Ciolos, 2012). 
Another significant variable in agricultural governance worldwide is observance standards. Standards and 
technical regulations have attracted increasing attention in ongoing regional and global trade policy dialogue as 
tariff and quota issues seem to assume a declining dimension. With the reduction in the applicability of tariff 
barriers, the adoption rate of standards as a trade restrictive strategy has increased significantly.  

Conclusion: Group participation shows that the introduction of civic engagement into the entire process of 
allocating, spending and monitoring public resources can help produce significant operational results (improved 
performance, the introduction of corrective measures) and process outcomes (Institutional, behavioral and 
relational changes). This can take the form of direct farmer participation in formulating public policy and 
budgets in the agricultural sector. Participatory policy formulation has become an increasingly common trend, 
particularly with the introduction of the poverty reduction strategies at the national and community levels driven 
by development initiatives at the local level. Participatory budget formation usually occurs at the local level, but 
at higher levels, representatives of the farming community can play an important role in expressing farmers' 
preferences in setting up and financing budgets. 
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