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ای در بنیان با رویکرد تئوری زمینهطراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش
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 4، نادر زالی3اللهی، جمال فتح*2، سیدمحمدباقر نجفی1نژادزهرا علی

 

 چكیده
ته شده است. شناخکنون  شر تاب یزندگ یاز ابتدا یاقتصاد یهاگرفته در انقالببه عنوان اساس تمام تحوالت صورت دیتول یالگو رییتغ

 ۀچند ده یط انیبنانشدانقالب وجو نمود. ها  جستآن دیتول یدر الگوتوان میدر حال توسعه را  یتمام مشکالت کشورها شهیر ،نیبنابرا
حال  روی جوامع درپیش پیشرفت نظیری را برای دستیابی به رشد وو فرصت کمرا دگرگون نموده  یو اجتماع یتمام مناسبات اقتصاد ریاخ

 تطابق با ازمندی، نشده جادیا یهاتیاز ظرف یمندو بهره ردیگیخود، همه جوامع را دربر نم یبه خود یانقالب چیاما هتوسعه قرار داده است. 
ز الگوی ت ایبه دلیل تبع های چشمگیری در بخش کشاورزی است. با این حال،ست. استان کرمانشاه دارای ظرفیتا دیجد دیتول یالگو

دکی است. پژوهش اوردهای انای دستهای کشاورزی در این استان، داروری ناچیزی است، فعالیتسنتی که ناکارآمد بوده و دارای بهره تولید
ز روش ادف پژوهش، ی به هبنیان در استان کرمانشاه، اختصاص یافته است. برای دستیابحاضر به طراحی الگوی تحقق کشاورزی دانش

ستفاده شد. ا ی،انتخاب یدگذارکو  یمحور یباز، کدگذار یکدگذار یاصل ۀسه مرحلمند، شامل مبنای رویکرد نظام ای برکیفی تئوری زمینه

دهد که های تحقیق نشان میی عمیق و هدفمند با خبرگان بخش کشاورزی گردآوری شد. یافتهحبهمصا 31اطالعات مورد نیاز از طریق 
 یتیریمد یندهایفرآ و یقانون یهاهیرو ان،یبندانش یقرار دارد. نگرش نسبت به کشاورز انیبندانش یدر قلب کشاورز یفناور ۀتوسع

 ژهیو یمال یهاتیماحزان، و کشاور جهاد کشاورزی هستند. آموزش کارشناسان یفناور ۀعوامل بازدارنده توسع نیترناکارآمد از مهم
مانشاه ر استان کرد انیبندانش یکشاورز ۀبه توسع انیبندانش یهاکتاز شر تیحما در راستای یتجار میکوچک و اصالح رژ یهابنگاه

 .دینمایکمک م

 ای، استان کرمانشاهبنیان، تئوری زمینهالگوی تولید، کشاورزی دانشهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

بشر تا کنون  یدگزن یاز ابتدا یاقتصاد یهابه عنوان اساس تمام تحوالت صورت گرفته در انقالب دیتول یالگو رییتغ

ها جست و آن دیتول یدر الگوتوان میدر حال توسعه را  یتمام مشکالت کشورها شهیر ،نیشناخته شده است. بنابرا

بوده است.  ان،یبنبه نام اقتصاد دانش یدیجد یشاهد ظهور انقالب اقتصاد ایدن ،گذشته ۀچند ده یجو نمود. ط

 یدگرگون ساخته و دستاوردها یرا در مدت زمان کوتاه یو اجتماع یتمام مناسبات اقتصاد د،یجد دیتول یالگو

جوامع جهت  یبرا یبفرد منحصر رصتبه ف ان،یبناقتصاد دانش در عرصه اقتصاد به ارمغان آورده است. یریچشمگ

 ۀو توسع یو سازمان همکار یجهان انکمنتشرشده توسط ب یهابه توسعه، مبدل شده است. گزارش یابیدست

,1998World Bank ;) مردم است یو بهبود زندگ یآن در رشد اقتصاد یدیدانش و نقش کل تیاهم دیمؤ ،1یاقتصاد

OECD, 1999: 8.) نیو خلق ثروت است. ا دیتول ندینقش دانش در فرا ینسب شیافزا ،الگو نیا یمحور صهیخص 

 تواندیمواجه هستند، م یکیزیو ف یمال یهاهیدر انواع سرما یجد تیمحدود اکه ب ییاقتصادها یمطلب برا

 باشد.  های پیشینفرصتی برای جبران شکست در انقالب دبخشینو

ق با تطاب مندازیشده، نجادیا یهاتیاز ظرف یمندو بهره ردیگیخود، همه جوامع را دربرنم یبه خود یانقالب چیاما ه

ن متأثر واه از آناخ ایجوامع خواه  یمامتحوالت حاصل، چنان پرشتاب و گسترده است که ت است. دیجد دیتول یالگو

 بیآس رییتغ نیاست، از ا هیبر فروش مواد خام و اول یکسب درآمد آنها صرفاً متک یکه الگو ییکشورها .شوندیم

 . رندیگیقرار م دیو در معرض تهد نندیبیم

 دیتول یلقوه الگوبا یهاتیاز ظرف یمصداق بارز ،یکوتاه یدر بازه زمان یتوجه کشور کره جنوبقابل شرفتیپ

 شودیکشور به دانش نسبت داده م نیا یبخش عمده رشد اقتصاد ی،بانک جهان یهااست. بنابر گزارش انیبندانش

(2007Asian Development Bank, .) است که  یجذاب مناطق یهااز جمله نمونه 2کونیلیشده در دره سثروت خلق

تحوالت صورت گرفته در  (.,Savoie, 2009; Saxenian et al 2002) است انیبنها بر اساس اقتصاد دانشعملکرد آن

 ،یشمال ینایکارول رلند،یآالباما، ا لیهمچون هانتسو یگریو دانش در مناطق د یبر فناور یرابطه با توسعه مبتن

  (.Savoie, 2009) صادق است زیو جنوب هند )بنگلور( ن یشمال یداکوتا

 ,Azimi)شده است  لیگذرا تبد یو دوم به صورت منفعل عمل نموده و به کشوراول  یصنعت یهادر انقالب رانیا

کشور است.  ییو درآمدزا دیتوجه در ساختار تولقابل رییو عدم تغ نیشیاز ادامه روند پ یشواهد موجود حاک(. 2012

وابسته است و  نییپا سطح یتکنولوژ یگرا و دارامنبع یالهاکا دیدرصد( به تول 70از  شی)ب رانیساختار اقتصاد ا»

 ،یجنوبکره (.Momeni et al,2012: 8303) «باشدیم زیناچ اریسطح باال در آن بس یبا تکنولوژ یسهم کاالها

به مدد  یاند. اما در فرصت کوتاهبوده رانیبا ا یدرآمد سرانه مشابه یدارا شیپ ۀسنگاپور و فنالند تا چند ده

است که  نیمسئله مهم ا (.World bank, 2018) اندرا تجربه نموده یریشمگرشد چ ان،یبندانش دیتول یالگو اربستک

 به منظور تهیه یشیاندرو، چارهنی. از همستین ریپذامکان ینفت یکاهش شکاف مذکور تنها با اتکا به درآمدها

 . باشدیم یضرور اسب،متن یهایگذاراستیمحور و ستحقق اقتصاد دانش یبسترها

                                           
1 . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2 . Silicon Valley 
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ر ر است. دطق کشوبه تمام منا میقابل تعم ران،یدر ا انیبنضرورت تحقق اقتصاد دانش یشده براهارائ یهااستدالل

اختار، ساصالح  نیاند، ضرورت امواجه یترو فقر گسترده یکاریبباالی همچون استان کرمانشاه که با نرخ  یمناطق

به  یورهرهو ب یکاریسرانه، ب دیتولهمچون  یمهم یهااستان کرمانشاه در شاخص تی. وضعگرددیاحساس م شتریب

درآمد  یواره دارا، هم1393به سال  یساله منته 15دوره  یاستان ط نیاست. ا یکشور نیانگیتر از ممراتب نامناسب

 ا،هاستان ریسا نیبدر  یانیم یهاتوانسته است به رتبه ،حالت نیبوده و در بهتر یکشور نیانگیاز م ترنییسرانه پا

استان  یکاریعالوه، نرخ ب به(. Management and Planning Organization of Kermanshah, 2018) ابدیدست 

 (.Statistical Center of Iran, 2018) است دهیرس یکشور نیانگیاز دو برابر م شیبه ب1395کرمانشاه در سال 

 ساله، ستیداز بمل سند چشم انشا یهم در سطح مل ز،ین یدر اسناد باالدست انیبندانش دیتول یضرورت تحقق الگو

سعه تو یلشامل سند م یو هم در سطح استان یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیبرنامه ششم و س یابالغ یهااستیس

اذ خات ،نیبنابرا است. قرار گرفته دیشده و مورد تأک رفتهیانداز توسعه استان کرمانشاه پذاستان کرمانشاه و سند چشم

 است. یالزام قانون کیبطه، را نیالزم در ا داتیتمه

شرایط مساعدی را به  ،موقعیت اقلیم و اکولوژیک استان کرمانشاه با میزان متوسط بارندگی و رطوبت نسبی سالیانه

 یگستردگ ،یمیهای آن عمومًا از جنگل و مرتع پوشیده شده است. تنوع اقلها و دشتدامنه کوه ووجود آورده است 

 یبرا یرا در بخش کشاورز ییقابل اعتنا یهالیدر مجموع پتانس ی،کشاورز یقاتیز تحقوجود مراکی و کشاورز یاراض

استان کرمانشاه را به خود  نیاز کل شاغل یتوجهقابل سهمهمواره  بخش، این است. نمودهاستان کرمانشاه فراهم 

 یهارچه رتبه بخشاگ(. Management and Planning Organization of Kermanshah, 2018)اختصاص داده است 

ز یاما تما ،از اشتغال کل، هم در سطح استان و هم در سطح کشور مشابه است یبرو صنعت( درسهم یمولد )کشاورز

دو  یبه صنعت در استان کرمانشاه ط یبخش کشاورز نیها وجود دارد. نسبت شاغلمطلق سهم ریدر مقاد یتوجهقابل

. به رسدیمبه حدود یک نسبت در سطح کشور  نیهم ،که یدر حال. باشدیم 3 حدودبه طور متوسط،  دهۀ اخیر

اند اشتغال داشته یکشاورز یهاتیکار استان به فعال یرویناز  یتوجهبخش قابل ،ینسبتاً طوالن یادر دوره ی،عبارت

(Statistical Center of Iran, 2020 .)انده استان ست -آمده از جدول دادهاشتغال به دست ۀندیفزا بیبر اساس ضرا

 Management and Planning)را داراست  ییزااشتغالتوان  نیشتریب ،ی، بخش کشاورز1390کرمانشاه در سال 

Organization of Kermanshah, 2018 .) 
 یکشاورز ت، بخشگسترده مواجه بوده اس یکاریبا معضل ب یمتماد انیسال یکه استان کرمانشاه ط نیبا توجه به ا

از  شیبه ب 1395استان در سال  یکاریداراست. نرخ برا استان  یکاریحل کالف سردرگم ب یبرا یهتوجقابل تیظرف

 یفراوان یهالیسپتان رغمیعلبا این حال،  (.Statistical Center of Iran, 2020)است  دهیرس یکشور نیانگیدو برابر م

ر استان دبخش  نیا یدیتول یفعل یاما الگو د،رشد و توسعه دار جادیا یدر استان کرمانشاه برا یکه بخش کشاورز

طرح منشاه، . تحول الگوی تولید بخش کشاورزی به عنوان یک ضرورت مهم در استان کرماو ناکارآمد است یسنت

 یوررهبه شیابهبود و افز»گیران، قرار گیرد. چرا که بایست مورد توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیماست که می

 (.Naghavi, 2019: 83)« است انیبندانش دیتول یهامحور به نظاممنبع دیتول یهال از نظامانتقا جهینت ی،کشاورز

 شیافزا است که منجر به حفظ و یدیعامل کل کیدانش  ،یدر بخش کشاورز یاقتصاد یهاتیفعال ریهمانند سا

 (. Floriańczyk et al., 2012) شودیم یاثربخش
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الگوی » ل اصلیورزی استان کرمانشاه، پژوهش حاضر در راستای پاسخ به سوابنابر ضرورت تحول الگوی تولید کشا

االت ش به سوطراحی شده است. همچنین در این پژوه« بنیان در استان کرمانشاه کدام است؟تحقق کشاورزی دانش

 :شده استزیر نیز، پاسخ داده 

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟. عوامل علّی تحقق کشاورزی دانش1

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟گر، تحقق کشاورزی دانشای و مداخله. عوامل زمینه2

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟های محوری تحقق کشاورزی دانش. پدیده3

 بنیان در استان کرمانشاه کدامند؟. راهبردهای تحقق کشاورزی دانش4

 .Chatterjee, et alخلی مرتبط با پژوهش حاضرر، ارائره شرده اسرت. در ادامه، برخی از مطالعات تجربی خارجی و دا

نشران  هاافترهیکردند.  یبررس ایفرنیو انتشار دانش در کال دیرا بر تول یکشاورز قاتیتحق یهایورود راتیتأث (2018)

 یقراتیتحق یهارسراختیدر ز یگذارهیسطح حقوق هر محقق و سرما ،یقاتیتحق یهاتیکه اثرات تعداد موقع دهدیم

 توجه است.مثبت و قابل

Rose et al. (2019) زرعره در م کپارچرهی تیریصنعت را در مورد مرد ندگانی، مشاوران مزرعه و نماکشاورزان دگاهید

نا دهندگان آشراکثر پاسرخ یمزرعه برا یقیتلف تیریمد یکه اصول کل دندیرس جهینت نینموده و به ا یانگلستان بررس

 بود. 

Fielke, et al. (2020) در سرطح  نیو همچنر ایرا در اسرترال یدانش و مشاوره کشاورز یهاموجود در شبکه یروندها

 & Omulo)نمودنرد.  یها بررسرشربکه نیرتحروالت برالقوه در ا یو آماده شردن بررا ینیبشیبه منظور پ یالمللنیب

Kumeh (2020 بر  یمبتن یهاینوآور لیپتانس یبه بررسICT پرداختنرد.  یکشراورز سعهدر توvan Ewijk & Ros-

Tonen (2021) هاافترهیپرداختنرد.  قرایآفر یجنوب صحرا یدانش در بخش کشاورز ییافزاهم یندهایفرآ یبه بررس 

 .دهدیرا نشان م ینهاد راتییعملکرد و درآمد کشاورزان و تغ شیاثرات مثبت افزا

Mardanshahi (2018) اطالعرات و  یعوامرل مرؤثر برر توسرعه فنراور یبره بررسر یشیمایدر مطالعه خود، با روش پ

 Jamshidi etفناور طبرسرتان پرداخرت.  یدر مراکز رشد واحدها یکشاورز انیبندانش یارتباطات در کسب و کارها

al. (2019) اسرتان  یدر بخش کشاورز انیبندانش تغالاش ۀتوسع یبرا یمفهوم یمدل یانهیزم یبر اساس روش تئور

 -یفیرا از روش توصر یمحصوالت کشاورز دیاثر دانش بر تول Bastani et al. (2020)کردند.  یحطرا یشرق جانیآذربا

 کردند. یبررس یلیتحل

قتصاد ااثرات  یتنها به بررس های پیشین،پژوهشاز  یتوجهبخش قابل که دهدینشان م یمرور مطالعات داخل

ها یا اختز زیرسطالعات نیز، تنها به بررسی یکی اای از مبنیان بر بخش کشاورزی اختصاص یافته است. پارهدانش

این  اکی ازحاند. بررسی مطالعات تجربی داخلی همچنین بنیان در بخش کشاورزی پرداختههای اقتصاد دانشجنبه

ان بنیان در استای به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت یا شکست کشاورزی دانشاست که تاکنون هیچ مطالعه

رای بظر که صاص نیافته و شکاف مطالعاتی در این رابطه محسوس است. پژوهش حاضر، از این منکرمانشاه، اخت

انشاه ان کرمنخستین بار به طراحی الگوی مفهومی تحقق کشاورزی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر آن در است

 پرداخته است، حائز نوآوری است. 
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 روش تحقیق
ویکررد ری تحقیقرات کیفری بروده  و از حیر  ها در زمرهر اساس نوع دادهپژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ب

 انتخابی، اکتشافی است. 

های عمیرق اسرتفاده شرده اسرت. اسرنادی و مصراحبه -ایدر این پژوهش، برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

شوندگان به کرار ، برای انتخاب مصاحبهگیری هدفمند استبرفی( که یکی از انواع نمونه)گلوله 1ایگیری زنجیرهنمونه

 انجام شد.  1399گردآوری اطالعات در پاییز و زمستان سال گرفته شد. 

و برر  یانرهیزم 2یبرا روش تئرور ز،ین انیبندانش یتحقق کشاورز یمفهوم یالگو یاطالعات و طراح لیو تحل هیتجز

، کدگذاری 3روش، شامل سه مرحلۀ اصلی کدگذاری باز این .شودی، انجام منیمند استراوس و کربنظام کردیاساس رو

و  هرایژگیو و ییهرا شناسرااست که با آن مفهوم یلیتحل یندیفرا ،باز یکدگذاراست.  5و کدگذاری انتخابی 4محوری

هرا اتصرال آن ۀو به نحو گریکدیها با مقوله یتالق یبه چگونگ یمحور ی. کدگذارشوندیها کشف مها در دادهابعاد آن

  .(Strauss & Corbin, 1990) است هینظر شیکردن و پاالکپارچهی ،یانتخاب یکدگذار تاً،ینظر دارد و نها

ف پرژوهش مرتبط برا هرد ینیجن ایباز  یقرار گرفت و کدها یسطر به سطر مورد بررس یفیک یهااساس، داده نیا بر

 ۀسریکره بره صرورت مقا استیپو یندی، فرآبخش نیاستخراج شد. ا باشد،یشوندگان ممصاحبه یهاکه همان عبارت

 یشرده برا کردهااستخراج یکردها د،یجد مصاحبهکه با انجام هر  یمعن نی. به اردیگیانجام م ینیجن یمداوم کدها

. بره شروندیعنوان م یتریکل یکه مشابهت داشته باشند، تحت عنوان مفهوم انتزاع یداده شده و موارد قیتطب یقبل

 ،یمحرور ۀدیرگر، پدمداخلره ،یانرهیزم ،یعلّر طیمربوط بره شررا یو اصل یفرع یهامقوله م،یاهکم مفکم بیترت نیا

رار قر یمرورد بحر  و بررسر یو فرعر یاصرل یهامقولره انیر. سپس، ارتباط مشودیامدها شکل داده میراهبردها و پ

 .گرددیارائه م قیتحق یمفهوم یالگو ها،افتهیبر اساس  ت،یو در نها ردیگیم

 اتیره یاعضرا ،اسرتان کرمانشراه یپارک علم و فنراور انیبنفناور و دانش یهاصاحبان شرکتۀ آماری تحقیق، جامع

 رد مطالعرهی و مدیران ارشد دولتی مرتبط با موضوع مروکشاورز طهیدر ح انیبندانش یهاتیتجربه فعال یدارا یعلم

ها برا افترهری حاصرل شرد. امرا بررای اطمینران از یها، در نمونۀ بیستم اشرباع نظرباشد. در فرآیند گردآوری دادهمی

ردی داده های بیست و یکم تا سی و یکم نیز انجام شد. در تحقیق کیفی، هنگرامی گرردآوگیری نظری، مصاحبهنمونه

   (. ,9901Strauss & Corbin)رسد که اطالعات جدیدی در رابطه با موضوع مورد مطالعه، حاصل نشود به اتمام می

اغلرب  ی،فریک یهاوجود دارد. در پژوهش یفیک یهاپژوهش یهاافتهیها و داده یاعتبارسنج یبرا یختلفم یهاروش

، 6نکلنیر. گوبا و لشودیاست، استفاده م یکم یهاکه مربوط به پژوهش ییایو پا ییروا یبه جا یریاعتمادپذ اریاز مع

 داننرردیم یریدپررذییو تأ نررانیاطم تیررقابل ،یریپررذقالقابررل قبررول بررودن، انت اریرررا شررامل چهررار مع یریاعتمادپررذ

(2013 ,.et al Sharifzadeh.)  ،پژوهش به کرار  یفیک یهاافتهیاعتبار  نیتأم یبرا یمختلف یراهبردهابر همین اساس

انجرام  نیها ضربط و همزمران، حرمصاحبه ی، تمامدر پژوهش حاضر، برای تأمین معیارهای مذکورگرفته شده است. 

                                           
1 . Chain Sampling 
2 . Grounded Theory 
3 . Open Coding 
4 . Axial Coding 
5 . Selective Coding 
6 . Guba and Lincoln 



 

1325 

. گررددیها ثبرت و ضربط ممصراحبه اتیرشود تمام جزئ حاصل نانیصورت گرفت تا اطم یبرداراشتاددیها مصاحبه

 دییرمصاحبه شوندگان قرار گرفت تا صحت مطالرب، تأ ارینسخه از آن در اخت کیسپس متن مصاحبه مکتوب شده و 

 ،ها ارائه شد تا در هر مرحلهآن به ییشوندگان تا اتمام پژوهش در ارتباط بوده و مدل نهاشود. محقق، با تمام مصاحبه

شرده ترا از شرباهت  یبه دفعرات، کدگرذار نیمع یها با فاصله زماناز مصاحبه ی. برخردیو اصالح قرار گ ینیبازب وردم

 اریردر اخت یهر مصاحبه صرف شد و زمان کراف یبرا یحاصل شود. به عالوه، زمان کاف نانیشده اطماستخراج یکدها

از  ت،یرخرود، صرحبت کننرد. در نها یهاو دانسرته اتیردر رابطره برا تجرب لیگرفت تا به تفصشوندگان قرار مصاحبه

و مردل  هاافترهیکره  بیرترت نیرپژوهش اسرتفاده شرد. بره ا میکننده در پژوهش و تشرکتریخبرگان غ یریدپذییتأ

 ژوهش،پر میو تر  نایربندانش یهراتیو فعال یکشراورز طهیدر دو ح دارای تخصص نفر از خبرگان 3توسط  یمفهوم

 شد.     دییقرار گرفت و تأ یمورد بررس

 نتایج و بحث

ای وری زمینهشده از طریق مصاحبه، بر اساس روش تئهای کیفی گردآوریبرای پاسخگویی به سواالت پژوهش، داده

ه سه مرحل مده دردر سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آ

 کدگذاری به شرح زیر است:

ساز آن دسته از بهای مربوط به شرایط علّی ارائه شده است. شرایط عّلی یا سب(، کدهای باز و مقوله1در جدول )

طالعه حاضر، پدیده محوری در م (.Strauss & Corbin, 1990)گذارند ها اثر میاند که بر پدیدهرویدادها و وقایع

 حبه باهای حاصل از مصاگیرد. بر اساس یافتهبنیان جای میت که در قلب کشاورزی دانشتوسعۀ فناوری اس

دهندۀ لصلی شکخبرگان، سه مقولۀ اصلی، شامل نهادهای غیررسمی، نهادهای رسمی و سطح اجرا به عنوان عوامل ا

گرچه اشده است. های مرتبط با حوزۀ کشاورزی در استان کرمانشاه، شناخته وضعیت موجود توسعۀ فناوری

 نموده ادجیا یفعل یکشاورز یدر نظام سنت یوربهره شیافزا یبرا یزیانگرتیح تیظرف ،و هوشمند نینو یهایفناور

کز بر ا تمرتنه ،یاست. به عبارت یو اجتماع ینهاد یهامستلزم توجه به مؤلفه انیبندانش یاما کشاورز ،است

ها نشان طالعه آنمطابقت دارد. م  .Poppe et al(2015)با نتایج مطالعه این مطلب  است. یفناورانه ناکاف یهاجنبه

 یززه کشاورتوانند در حویاز مزارع و مناطق نم یدر دسترس نباشد، برخ نهادی و اجتماعی یهارساختیاگر زدهد، می

همچون  یاخالق یهازشارو های نهادی بر اهمیت مؤلفه Chaturvedi & Srinivas (2015). مطالعه هوشمند رقابت کنند

ع در جوام فناوری ی را با علم وتوسعه اجتماعهای مذکور، اند. چرا که مؤلفهتأکید داشته شمول و انصاف ،یدسترس

 Jasanoff( 2005)و  et al.  Ma(2015و )  .Zhao et al(2015)در حال توسعه، پیوند داده و نتایج بهتری در پی دارند.  

 اند.نهادی در مطالعه خود اشاره داشته هاینیز، به اهمیت مؤلفه

 
 های مربوط به شرایط علّی( کدهای باز و مقوله1جدول )

های مقوله

 اصلی

های مقوله

 فرعی
 کدهای باز

 ینهادها

 یررسمیغ

فرهنگ 

 فناورانه

 کشاورزی نینو یهاو روش انیبناز محصوالت دانش یادراک عموم

 جیوو اداره تر یهمچون جهاد کشاورز یمتول یهاسازمانشاورزی در بنیان کبا محصوالت دانش ییعدم آشنا

 کشاورزی نینو یهاها و روشیکشاورزان نسبت به فناور یاعتمادیو ب ییعدم آشنا
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های مقوله

 اصلی

های مقوله

 فرعی
 کدهای باز

 های نوین ی و عدم استقبال از روشمحصوالت سنت یاارانهی ستمیبه س کشاورزان عادت

 های کشاورزیدر سیستم کارفرمایی و پروژه خارج از استان یدیلاستفاده از محصوالت توۀ عادات جاافتاد

 دهیبه افراد صاحب ا نیباور مسئول

های سازه

 ذهنی

 و عامه مردم نیمسئول ران،یمد نیدر ب ینیکار و کارآفر د،یفرهنگ نازل تول

 گرددیم دهیبه صاحبان ا ینیو بدب یاعتمادینازل که موجب ب یاجتماع هیانسجام و سرما

 هیبه انباشت سرما یتوجهکم

 نسبت به ثروت و ثروتمندان ینگرش منف

 تیاحساس عدم امن

 ینهادها

 یرسم

حقوق 

 تیمالک

 و فناور انیبندانش یبنگاه ها یهاتیاز فعال تیحما یو چارچوب قانون تیحقوق مالک

 انیبناز محصوالت دانش تیدر حما نینقص قوان

 ها هستندزهیداده و کشنده انگ شیها را افزادهیا یسازیتجار کسیکه ر ینیقوان

 نینو یهاها و روشیو استفاده از فناور جادیا یو انحراف از اهداف اصل ییممانعت از سودجو

 ینهادها

 فناورانه
 تیفیک نییقرارداد و تع میتنظ ،یزشینظام انگ ینهادها

 یهابخشنامه

  یرکاربردیغ

  اورزیدر حوزه کش انیبندانش نوین و با محصوالت ی قوانین؛ ناهمخوانریدست و پاگی هاامهو بخشن نیقوان

 یاتیکارآمد و عمل یهافقدان بخشنامه

 انیبنمحصوالت دانش یو فروش برخ یسازیتجار یندهایاز فرآ حیصح فیعدم تعر

 هاآن یرااخذ مجوز ب ندیمحصوالت و مشخص نبودن فرآ یبرخ ینبود مجوز برا

 یدر پرداخت خسارات احتمال یامهیپوشش ب ییعدم کارا

 سطح اجرا

ها و ستمیس

 یندهایفرآ

 یتیریمد

 مهم در زمان مناسب ماتیاتخاذ تصم یبرا رندهیگمیشجاع و تصم رانیفقدان مد

  یانیم رانیو مد یباالدست رانیمد انیناقص و ناکارآمد؛ گسست م یریگمیتصم ندیفرآ

  گرددی میریگمیتصم یمواز یندهایکه منجر به فرا یریگمیدد مراکز تصمتع

 ها با تغییر مدیران و ایجاد فضای نااطمینانی ؛ تغییر برنامهوابسته به شخص یریگمیتصم ندیفرا

 یو خاک یآب یهاپروژه فیدر تعر یطیمحستیو ز یو فرهنگ یعدم توجه به مسائل اجتماع

 هاپروژه یو اجرا فیدر تعر ونیاسیس یارحرفهیغ یهادخالت

 یینهاد قضا
 دولت  ی توسطقانون فیانجام تکال ی؛ عدمکشاورز یهاطرح یو اجرا یبر واگذار فیضع ینظارت ستمیس

  نینو یهایفناور یسازادهیپ و عدم امکانبردار همساله منابع مشترک چند بهر حلدر  ینظام حقوق ناتوانی

 یسبوروکرا

 ناکارآمد

 و .... التیگرفتن مجوزها و تسه یسخت و طوالن ندیفرآ ر؛یدست و پاگ یادار یهایبوروکراس

 یریناپذها؛ انعطافو بخشنامه نیقوان یدر اجرا یمتولی دولت یهااپراتور بودن کارشناسان سازمان

 انیبندانش یاهتیو ناکارآمد در خصوص فعال یمیقد یهاگسترده و بخشنامه یبوروکراس

 یها و عالئم تجارهیدییکننده اخذ مجوزها و تاتیو اذ یطوالن یندهایفرآ

 ستا زهیوقت و انگ ه،یمجوزها و ... که منجر به هدررفت سرما افتیو ناهماهنگ در رشفافیغ یندهایفرآ

 های تحقیقمأخذ: یافته
ای از محوری اتفراق اصرلی اسرت کره سلسرلهپدیرده»( آمرده اسرت. 2محوری در جدول )های مربوط به پدیدهمقوله

های تحقیرق، توسرعۀ بر اساس یافته(. Strauss & Corbin, 1990« )های متقابل برای اداره کردن آن وجود داردکنش

صرورت  یفنراوربنیران، انتخراب شرده اسرت. محوری تحقرق کشراورزی دانشهای کشاورزی به عنوان پدیردهفناوری
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 یدر تمرام»از طرفری،  .گررددیم یاسرت کره بره خلرق ثرروت منتهر بنیرانالگوی تولید دانش در دانش ۀافتیتجسم

 افتهیتوسرعه ۀکه جامع نیوفاق کامل وجود دارد و آن ا ۀنکت کی ،یافتگیمتعدد در خصوص توسعه یهایسازشاخص

مرورد توافرق  یاطالعرات ۀیرپا یفنراور گرر،یداشته باشد. بره عبرارت د یتوانمند یفناور یاست که در ارتقا یاجامعه

  (.Momeni & Nayeb, 2015)« توسعه است یهاهینظر

 بنیان، کرامالًدر الگوی تولید دانشآن  یبه دستاوردها نانیاما اطم ،داشت یانتظار معجزه از علم و فناور دیاگرچه نبا

 یهراراه یاند که علم و فنراورکامالً متقاعد شده هایهند یحت و ینیاروپا، چ هیشهروندان اتحاد»شده است.  رفتهیپذ

 Brom et (2015)در مطالعره  (.Rerimassie et al, 2015: 33) «سازدیرا ممکن م یتر زندگتر و راحتتر، آسانسالم

al.( ،2015 )Ma et al. (2015) Rerimassie et al.  ( 2019و)et al.  Popkova حرل نیرز، برر فنراوری بره عنروان راه

رو در برین رهبرران سیاسری و سیاسرتگذاران کشرورهای های پیشی به توسعه و غلبه بر چالشمناسبی برای دستیاب

« توسرعۀ فنراوری»بایست از مسیر بنیان در استان کرمانشاه نیز، میپیشگام، تأکید شده است. تحقق کشاورزی دانش

 عبور نماید.

و  یفنراور و دهیرابط ا یهاسازمانی و فن زاتیو تجه هارساختیزکننده، های اطالعاتی تسهیلنیروی انسانی، سیستم

ی دبیرات نظررااند. چهار مقوله مرذکور برا های کشاورزی استخراج شدههای فرعی توسعۀ فناوری، به عنوان مقولهبازار

 افزارانافزار و سرازمآالت، سرمایه انسرانی، اطالعراتفناوری مطابقت دارد. بر این اساس، فناوری در چهار حوزۀ ماشین

 ینانسرا هیشده در قالب سرماانباشت یهامهارت یاثرگذار(. همچنین، Momeni & Nayeb, 2016شود )متبلور می

کرر برجسرتۀ مورد تأکید قرار گرفته است. متف Benini( 2016و )  .Apergis et al (2008)ی در مطالعه فناور ۀبر توسع

هرر  هرای فناورانره درگذاری فناوری در قرن بیستم نیز، سرمایه انسانی را یکی از ارکان اصرلی توسرعۀ قابلیتسیاست

  (.Lall, 2006)نماید ای معرفی میحوزه

شروندگان احبهات فنی مورد نظر مصها و تجهیزفناوری اطالعات و ارتباطات، یکی از مفاهیم موردنظر مقولۀ زیرساخت

ر کشراورزی فناوری اطالعرات و ارتباطرات دبر  یمبتن یهاحلاستفاده از راهبر   .Wolfert et al(2017)است. مطالعۀ 

همیرت اشراره دارد. ا یکشراورز یهراتیثرتر برر فعالؤبهترر و مر تیرینظرارت و مرد بنیان بررای ایجراد امکراندانش

طالعره مکنرد، برا نترایج های پژوهش حاضرر برر آن تأکیرد مینوان مقوله دیگری که یافتههای اطالعاتی به عسیستم

(2019 )Czapiewskib et al.  تباطرات های فناوری اطالعات و ارمطابقت دارد. پژوهش مذکور بر نقش مؤثر زیرساخت

 نیراز ا  ،ICT برر یمبتنر یهراحلراهبنیان نیز، اشاره دارد. بر این اساس، رسانی در کشاورزی دانشدر تسهیل اطالع

و  کنندیعمل م یکشاورز یامنطقه ای یمحل ستمیس کیدر  «یعصب ستمیس»هستند که همانند  تیجهت حائز اهم

 دهند.  تشکیل می هوشمند را  یکشاورز یربنایز ،عیاقدام سر تیاطالعات و ظرف انیبا جر

 محوریهای مربوط به پدیده( کدهای باز و مقوله2جدول )
های مقوله

 اصلی
 کدهای باز های فرعیمقوله

ۀ توسع

 یفناور
 یانسان یروین

 (یزماننظم سا ،یو انسجام، درک مشترک از کارگروه یهماهنگ ،ی)همکار یمرتبط با کار گروه یهامهارت

 انیبندانش یهاتیفعال ازیمورد ن یمهارت و تخصص سطح باال

 هدف ینفوذ در بازارهاو  یسازیو تجار یابیبازار یهامهارت

 انیبندانش یتحوالت کشاورز نیبه اطالعات دسته اول در خصوص آخر یافراد در دسترس یتوانمند
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های مقوله

 اصلی
 کدهای باز های فرعیمقوله

 مهاجرت نخبگان

 یهاستمیس

 یاطالعات

 کنندهلیتسه

 کوچک یهابه بنگاه هیانتشار اطالعات پا یهاستمیس

 انیبندانش یهااز شرکت تیدر حما یدولت یهاسازمان یعدم هماهنگ

 انیبنمحصوالت دانش یگذار براهیو جذب سرما یسازیتجار یندهایپژوهشگران با فرآ ییعدم آشنا

 یحقوق یندهایعدم وجود اطالعات شفاف در مورد فرآ؛ شده یدهفقدان اطالعات سازمان

 وزها و ....ثبت شرکت، اخذ مج یو حقوق یادار ندیبا فرآ کیپژوهشگران آکادم ییعدم آشنا

 ناقص و ناکارآمد یاطالعات یهاستمیس لیبه دل اریبس یهایفیابهامات و بالتکل

 ... ،یسازیتجار ندیفرا ددر مور ازیدر ارائه اطالعات مورد ن یپارک علم و فناور یناکارآمد

ها و رساختیز

 یفن زاتیتجه

 و ..( شیزماآ زاتیاطالعات و ارتباطات، فضا، تجه ی)فناور نیادیبن قاتیاز تحق یفن یبانیپشت یهارساختیز

 قیدق یآالت و ابزارهانیهوشمند؛ ماش یافزارهاسخت

 تسیه نمنطق طیکه مناسب شرا یابزار و ادوات کشاورز دیدر تول ییاروپا یاز کشورها یالگوبردارعدم 

 شدهیاداوات طراح یسازادهیاستان در پ یصنعت یواحدها ییعدم توانا

 یهاسازمان

و  دهیرابط ا

 و بازار یفناور

 یورزخش کشاب جیو ترو قاتیو بهبوددهنده ضعف نظام تحق بازاردانشگاه و  انیم رابط ؛یپارک علم و فناور

 یو فناور دهیگر اتیهدا ان؛یبندانش یهاشرکت

  یو ادار یحقوق یندهایفرآ ریو سا یانجام خدمات ثبت شرکت، اخذ عالئم تجار یبرا یمرکز تخصص

 های تحقیقمأخذ: یافته

ط ای مجموعرۀ خاصری از شررایگر، اختصراص یافتره اسرت. شررایط زمینرهای و مداخلره(، به شرایط زمینه3جدول )

 ا بره وجرودآیند  تا مجموعۀ اوضاع و احوال یا مسائلی راند که در یک زمان و مکان خاص جمع میهای شرایط()شکل

انرد هاییگر آندهند. همچنین، شرایط دخیل یرا مداخلرهها پاسخ میهای خود به آنمل/تعاملآورند که اشخاص یا ع

 (.  ,1990Strauss & Corbin :153-154)دهند که شرایط علّی را تخفیف یا به نحوی تغییر می

عردم شرفافیت و کشاورز بودن، سیسرتم برانکی ناکارآمرد، رانرت، های تحقیق، تحقیقات بنیادین، خردهبر اساس یافته

هرای کشراورزی(، محیطی )با تأکید بر منابع آبی و خراکی بره عنروان دو برازیگر کلیردی در فعالیتمالحظات زیست

های کشاورزی که به عنوان یکی از مقوالت برداریها و بهرهای هستند. مقیاس زمینهای مرتبط با شرایط زمینهمقوله

 Walter et (2017)شاورزی در استان کرمانشاه شناخته شده است، با مطالعه های کای اثرگذار بر توسعۀ فناوریزمینه

al.  ( 2016و) Verdouw et al. یهرایاستفاده از فناورها حاکی از این است که های این پژوهشهمخوانی دارد. یافته 

برا عردم  ،یزدر بخرش کشراور ی هوشرمنداسرتفاده از ابزارهرا. اسرت نرهیپرهز اریبسر ،مزرعه کوچرک کیدر  دیجد

 نیاگرر چنرقررار دارد.  ،اتخراذ شرده یهاحلراه یشیمواجه بوده و هنوز هم در مرحله آزما یواقع یهایسازکپارچهی

 انیربندانش یکشراورز یسازادهیشود، پ هدر حال توسعه همرا یدانش و مهارت در کشورها یهاتیبا محدود یمعضل

نیرز، برر ایرن مطلرب تأکیرد دارد. نترایج ایرن  .Fleming et al( 2018) مطالعه. سازدمی مواجه یجد یهارا با چالش

فقط به چند کشاورز  یاما منافع واقع ،را دارند هایمندشدن از تئورکه همه شانس بهر یدر حال دهد،مطالعه نشان می

 .ردیگیتعلق م ،کنندیکه مزارع بزرگ را اداره م

 گرای و مداخلهط زمینههای مربوط به شرای( کدهای باز و مقوله3جدول )
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 کدهای باز مقوله عنوان

 طیشرا

 یانهیزم

 نیادیبن قاتیتحق

 استان یبخش کشاورز ازیبر ن یو هدفمند، مبتن یکاربرد نیادیبن قاتیتحق

 یپژوهش یهاتیمقاله محور شدن فعال ؛یفرهنگ پژوهش

 ین استاندارهمچو یسازمان متول کینظر  ریز یدانشگاه قاتیتقاضامحور شدن تحق

 شدهرشسفا مانکارانیها به دست پآن یشده و اجراها به مشاوران ناآگاه سفارشمطالعات طرح یواگذار

 خرده کشاورز 
 خرده کشاورز و خرده مالک بودن

 یکشاورز یهایبرداربهره یسازکپارچهی

 یبانک ستمیس

 ناکارآمد

 مدتباال و تنفس کوتاه یهانامناسب؛ بهره طیشرادارای  یمال التیتسه

 کندی تبدیل میبه ورشکستگان مالرا  دهیصاحبان اکه اغلب  یبانک ستمیس

 دیجد یهایو فناور بنیاندانش محصوالتبرخی از  تیعدم حما

 انیبنمحصوالت دانش یاقتصاد هیتوج یابیارز ینامناسب برا یابیارز یهامالک

 یکننده در سطح ملنییابرتع کیعنوان جامعه بر رانت به  تیمحور رانت

 یکننده در سطح ملنییابرتع کیبه عنوان  تیعدم شفاف  عدم شفافیت

مالحظات  

 محیطیزیست

 های کشاورزی به افراد غیرمتخصص های کشاورزی، عدم واگذاری زمینحفاظت از خاک و زمین

 حفاظت از منابع آبی 

شرایط 

 گرمداخله

 یمتیق یرهایمتغ
 تی هستندبنیان وارداهای نرخ ارز به ویژه در مواردی که مواد اولیه تحقیقات دانش؛ جهشسانات نرخ ارز نو

 هانرخ تورم  و افزایش و عدم ثبات قیمت

 یگرو واسطه یدالل یهاتیفعال جیو ترو بیو ترغ یدیفرهنگ تول فینقش رسانه در تضع اصحاب رسانه

 یاسیس طیشرا

 یالمللنیت بارتباطا تیفیک

 یاسیس تاثب

 است  یها وارداتآن هیکه مواد اول ییهاتیدر فعال ژهیبه و ؛میتحر

 انییمهاجرت روستا لیبه دل یکشاورز ی بخشرفتن کاربران اصل نیاز ب مهاجرت روستاییان 

 های تحقیقمأخذ: یافته

تروان در یبنیان در اسرتان کرمانشراه را مدانشهای کشاورزی و تحقق کشاورزی راهبردهای مربوط به توسعۀ فناوری

گذاری و سررمایه کننردهلیتسه یتجار میمربوط به رژ یهامشوقهای دولتی، چهار مقولۀ کلی شامل آموزش، حمایت

ا پدیرده مرورد بهایی برای مواجهه حل(، ارائه شده است. راهبرد به ارائه راه4مستقیم خارجی جای داد که در جدول )

 شود.گفته می مطالعه،

شرده در تجرارب کسب با همراه یاحرفه یآموزش فن ستمی( و سلی)تحص یشده بر اثر آموزش رسمکسب یهامهارت

 هرای فنارانره اثرگرذار اسرت.است که بر توسعۀ قابلیت (Lall, 2006: 137)، اقسام مختلف آموزش از نظر لل کار نیح

نقش دولرت بره عنروان های وی بر همخوانی دارد. یافته( Benini, 2016های دولتی نیز با مطالعه بنینی )مقوله حمایت

پرس از  ی، انتقرال و انتشرار فنراوریدسترسر لیتسه ،بلندمدت یاستراتژ نیدولت و نهادها در تدو نقشگر تأکید دارد. تسهیل

اتری در حروزه کشراورزی و بره های صادراتی و وارد. مفاهیم سیاستمهم است اریبس ،موفق ریمس کی یبرا هیامکانات اول جادیا

 یهراتیقابل ۀتوسرعهای اثرگرذار برر ی مشروقچهار محور اصل های مربوط به رژیم تجاری یکی ازطور کلی، مقوله مشوق

  است.  Lall(1992در مطالعه )فناورانه 

 های مربوط به راهبردها( کدهای باز و مقوله4جدول )
 کدهای باز هامقوله
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 کدهای باز هامقوله

مربوط به  یهامشوق

 یتجار میرژ

 کنندهلیتسه

 بنیانمربوط به محصوالت دانش و مقررات نیو قوان یو صادرات یواردت یهاتسایثبات س

 داخل دیتول انیبنبه واردات محصوالت دانش یاختصاص ارز دولت

 یابرطرف کردن موانع تعرفهی؛ صادرات یهامشوق

 یمصرف یاهنهیکاهش هز یبرا ارانهاختصاص ی ؛یدولت یهاتیعدم حما

 مناسب یتجار میاز رژ تیحما یبرا یتجار میبر رژ ینظارت ستمیس

 داخل  دیتول کشاورزی انیبنمحصوالت دانش بر بازارواردات  یایتسلط ماف 

 آموزش

 استان یبخش کشاورز یقاتیتحق یازهایو آموزشگران با ن یآموزش ستمیس یهماهنگ

 باشند دهیو صاحب ا ینیکارآفر هیروح ،یتجربه عمل یکه دارا یآموزشگران

 بنیانبا محصوالت دانش ییآشنا یو کشاورزان برا یالعمر کارکنان جهادکشاورزمادام یهاآموزش

 حوزه کشاورزی  فعاالن یو تجربه عمل یکار؛ دانش ضمن نیشده حتجارب کسب

 شندکه فناور با یآموزاندانش تیترب ؛ییمحور در مقطع ابتداپژوهش یهاآموزش

 یدانیمشاهدات م ا؛یو تحوالت روز دن اتیبا تجرب ییآشنا

 مستعد النیالتحصجذب فارغ یناتوان مدت؛کوتاه دیآب؛ افق د یمشاور مهندس یهاراکد بودن شرکت

 سازیسازمان
 کار  میتقس

 جزاءافراد و ا یفروش، روابط درون ستمیس ،یمنابع انسان ،یمال یهاستمیس یمشاغل، طراح میتنظ

 یدولت یهاتیحما

 مناسب یهامدت با بهرهیدار و با تنفس طوالنمدت التیدولت در قالب تسه یمال تیحما

 انیبندانش یهاو شرکت یکشاورز یهوشمندساز یبرا یعادالنه منابع مال عیتوز

 دهیصاحب ا النیالتحصکوچک و فارغ یواحدها ژهیو یمال تیحما

 نفوذ در بازار هدف یبرا انیبندانش یهایمحصوالت و فناور جیدر ترو یجهادکشاورز یتینقش حما

  یدولت نیمسئول یهاتینشدن حما یعمل

 نیفناورانه و نو یهادهیا یدر برابر اجرا یدولت یمتول یها( سازمانی)مانع تراش یاندازسنگ

  انیبناز محصوالت دانش نیمسئول تیحماعدم  ؛یتیخدمات حمافقدان 

 یگذارهیرماس

 یخارج میمستق

 گذارهیجذب سرما تیظرف

 یجذب فناور تیظرف

 های تحقیقمأخذ: یافته

حقیرق، تمحوری و راهبردهرا، در پاسرخ بره سروال محروری گر، پدیدهای، مداخلهپس از شناسایی شرایط علّی، زمینه

تره اسرت. ( به این الگرو اختصراص یاف1بنیان در استان کرمانشاه طراحی گردید. شکل )الگوی تحقق کشاورزی دانش

 بروده کره یبه عنوان مقولره محرور یفناور ۀتوسع جادیا یعوامل علّ ۀو سطح اجرا در زمر یررسمیغ ،یرسم ینهادها

 میررژ یهاو مشروق یدولتر یهراتیهمچون آمروزش، حما یعوامل قیو از طر یانهیگر و زمعوامل مداخله ریتأثتحت

 .نمایدتسهیل میرا  انیبندانش یکشاورز ریمس ،یتجار
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
. از ده استشبنیان در استان کرمانشاه، تدوین پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی تحقق کشاورزی دانش

قیق حوری تحای برای پاسخ به سوال ماز روش تئوری زمینهآنجایی که این پژوهش از منظر هدف، کاربردی است 

 نطقه موردمهای واقعی در ها مبتنی بر دادهای این است که یافتهاستفاده شده است. مزیت عمدۀ روش تئوری زمینه

ی تحقق ی الگوشده، برای طراحهای جهانشمول از پیش طراحیمطالعه است. به عبارتی، به جای پرداختن به گزاره

ی رو، روش تئورشود. از همیندهد، رجوع میبنیان در استان کرمانشاه به آنچه که در واقعیت رخ میکشاورزی دانش

های ی نظریهه، وقتکتوجهی در رابطه با مسئلۀ مورد مطالعه را داراست. در حالی دهندگی قابلای، قدرت توضیحزمینه

های چالش وامل وعگیرند، این امکان وجود دارد که وهش قرار میشده به تنهایی مبنای انجام پژکلی از پیش تعیین

ر بها، عالوه افتهیمنحصربفردی که خاص یک منطقه است، مورد غفلت قرار گیرد. با این وجود، برای افزایش اعتبار 

سه شده ای، مقهای موجود و نتایج مطالعات مشابهآمده با تئوریهای کیفی، نتایج به دستهای رایج در روششیوه

ر ررسی قرابمورد  ها، پدیدۀ محوری و راهبردهای مربوطههای پژوهش، مفاهیم، مقولهاست. در نهایت، بر اساس داده

 گرفت و الگوی مفهومی تحقیق طراحی گردید.

بنیان و شود الگوی مفهومی پیشنهادی تحقیق برای تحقق کشاورزی دانشهای پژوهش، پیشنهاد میبر اساس یافته

ها و نهادهای های مربوطه در سازمانالگوی تولید سنتی در این بخش، به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست تغییر

متولی تولید علم و توسعه فناوری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه، همچون جهادکشاورزی، پارک علم و فناوری و 

بنیان آمده برای تحقق کشاورزی دانشه ابعاد به دستمراکز رشد کشاورزی استان، مورد استفاده قرار گیرد. با توجه ب

ای در بخش کشاورزی به های توسعه منطقهشود در برنامههای مربوطه، پیشنهاد میدر استان کرمانشاه و زیرمقوله

روی های پیشای مبذول شود. چرا که مدل پیشنهادی و ابعاد مذکور بر اساس چالششده، توجه ویژهابعاد احصاء
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رو، مدل بنیان، طراحی شده است. از همینکشاورزی استان کرمانشاه، در مسیر تحقق الگوی تولید دانش بخش

 نیافتگی بخش کشاورزی استان راهگشا باشد.   تواند برای غلبه بر کالف سردرگم توسعهپیشنهادی می
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