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ABSTRACT 

 

Knowledge-based companies have been considered as the engine of economic development of 

developing countries. But these companies have not grown significantly in western Iran. The 

present quantitative research was conducted with the aim of presenting a model of effective factors 

on the development of agricultural knowledge-based companies in western Iran in a descriptive-

correlative manner. The statistical population of the study consisted of experts from 45 agricultural 

knowledge-based companies in the west of the country, numbering 276 people,. The value of the 

multiple determination coefficient for the main structural equation 0.79, which indicates that the 

independent external variables of the research, including educational-research, economic, political-

legal, managerial, ideals and participatory factors, have been able to achieve about 0.79 of Predict 

changes in the development of agricultural knowledge-based companies. The political-legal factor 

had the first priority and the managerial, participatory, educational-research, economic and ideal 

factors had the second to sixth ranks, respectively. It is necessary for all organizations in charge of 

growth and development of agricultural knowledge-based companies to pay serious and 

fundamental attention to the identified indicators and components. Have agricultural knowledge-

based companies in research for development and progress. 
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Extensive Abstract 

Objective 

     Most developing countries are currently facing the challenges of increasing market orientation 

and competitiveness in the agricultural sector in the light of globalization, along with efforts to 

achieve sustainability, exploitation, food security and equity. One of the policies that these 

countries can adopt to overcome these challenges and achieve the desired goals of growth and 

development of the agricultural sector is to take advantage of the comparative, balanced and 

purposeful use of the comparative advantages of this field and strive to achieve Value added is 

more through completing the production chain and the agricultural market. Agricultural 

knowledge-based companies play an important role in a country's economic success in terms of job 

creation, innovation development and exploiting new opportunities. The importance of knowledge-

based companies in the agricultural sector, whether in the form of cooperatives or private joint 

stock companies, because this sector is responsible for food production, supply of industrial raw 

materials, GDP, employment and income in rural areas, value added, It is responsible for financial 

income and currency. It is one of the important economic sectors of the country. Knowledge-based 
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agriculture increases the efficiency of agricultural production compared to traditional agriculture, 

and knowledge-based companies are a key option for wealth creation in developing countries. 

 

Methods 

 The present study was descriptive-correlative in terms of quantitative general paradigm, in 

terms of practical purpose, in terms of data collection. In order to identify the indicators, sub-

categories and development model of agricultural knowledge-based companies based on the 

conceptual framework of the research, theoretical foundations and interviews with Managers of 

agricultural knowledge-based companies were used. After identifying the factors and indicators of 

development of agricultural knowledge-based companies in the form of six categories of policy-

legal factors of ideals; Economic factor as educational-research factor, managerial factor and 

participatory factor. The identified indicators were used to design the questionnaire. The statistical 

population of the study consisted of experts from 45 agricultural knowledge-based companies in 

western Iran, numbering 276 people, according to which the counting method was used. To 

confirm the indicators; Factors were identified and examined from two perspectives. First, the 

content validity of the questionnaire was examined by faculty members and a number of Managers, 

and the necessary amendments were made to the questionnaire. Second, the construct validity of 

the questionnaire was confirmed using PLS3 software to check the convergent and divergent 

validity. Cranach’s alpha was also used to confirm the reliability of the research tool. SPSS 

software was used to analyze the data in the descriptive section and PLS software was used in the 

structural equations section. 

 

Results 

    The factor loads obtained from the implementation of the model showed that most of the 

categories have an acceptable amount of factor loads. After examining the suitability of the model 

in terms of fit, the model was interpreted in terms of the significance of the variables relative to 

each other and measuring their impact on each other. The value of the path coefficient of each of 

the variables relative to each other showed that all variables have a positive path coefficient, which 

indicates that the variables are in the same direction with each other. According to the results of t-

test, all path coefficients have become significant at 0.79 confidence level and have played a 

significant role in measuring their structures. According to the standard coefficient, it can be said 

that the ideals (0.193); Educational-research (0.283); Economic (0.256); Political-legal (0.366); 

Managerial (0.362) and participatory (0.358) affect the development of agricultural knowledge-

based companies. Also, the path coefficients showed that out of the 6 predicted paths, all of them 

are more than the significance level of 2.58 and are confirmed at the 0.01 level. Also, considering 

the positive path coefficient for all six hypotheses, it can be said that the effect of these six 

variables on the development of agricultural knowledge-based companies is positive and direct. 

 

Discussion 

   Knowledge-based companies have been considered as the engine of economic development of 

developing countries and have been mentioned as the main source of job creation and facilitation of 

entrepreneurial environment. But various studies show that these companies have not grown 

significantly in the field of agriculture and their development in the western provinces is less than 

in other parts of the country. Therefore, in the present study, modeling the factors affecting the 

development of agricultural knowledge-based companies in the west of the country was 

investigated. For this purpose, based on the review of theoretical foundations and through 

interviews with Managers of agricultural knowledge-based companies in the west of the country, 

the factors and indicators related to them are identified and in the form of a questionnaire for final 

approval to the experts of knowledge-based companies. Agriculture was located in the west of the 

country. Calculation of factor loads related to different items showed their suitability for model 

design and their positive impact on the development of agricultural knowledge-based companies. 

After determining and examining the factor loads, the path coefficients related to the latent 

variables were examined. The results of this section showed that the impact of the six factors of 

ideals, educational-research, and policy-legal, economic, managerial and participatory on the 
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development of agricultural knowledge-based companies is .098. The research hypotheses were 

tested based on t-test. The results showed that the effect of all six research hypotheses on the 

development of agricultural knowledge-based companies is significant at the level of one percent 

and this hypothesis is confirmed. 

 

Conclusion 

    Considering that the validity of the development model of agricultural knowledge-based 

companies was confirmed in this study, it is necessary for all organizations in charge of growth and 

development of agricultural knowledge-based companies to pay serious and fundamental attention 

to the indicators and components. Identified in the research for the development and advancement 

of agricultural knowledge-based companies. Because the improvement of each of the components 

identified in the research will lead to further development of companies and ultimately positive and 

constructive consequences for the whole country. 
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 بنیان کشاورزی در غرب ایرانهای دانشعوامل مؤثر برتوسعه شرکت
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 چکیده

 

رح بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه مطهاي دانششرکت
می کاند، پژوهش اي نداشتهها در غرب ایران رشد قابل مالحظهشرکتباشند. اما این می

 بنیان کشاورزي در غربهاي دانشسعه شرکتمؤثر بر تو حاضر با هدف شناسایی عوامل
 45م شد. جامعه آماري پژوهش را کارشناسان همبستگی انجا-ایران به صورت توصیفی

یل نفر تشکیل دادند. تجزیه و تحل 276بنیان کشاورزي غرب کشور به تعداد دانش شرکت
ش د بررسی پژوهنشان داد که مدل مور 3PLSو  16spss اطالعات با استفاده از نرم افزار 

رد، بنیان برازش مناسبی داهاي دانشحاصل از مبانی نظري و مصاحبه با مدیرعامل شرکت
 دهدیم مقدار نشان این که شده 79/0اصلی  ساختاري معادلة براي چندگانه تعیین ضریب مقدار

ادي، پژوهشی، اقتص-ها، عامل آموزشیآرمان شامل پژوهش زايبرون مستقل متغیرهاي
-کتشرتوسعة  متغیر تغییرات از 79/0اند حدود انونی، مدیریتی و مشارکتی توانستهق-یسیاست

هاي عامل و اول اولویت انونیق-عامل سیاستی کنند. بینیپیش را بنیان کشاورزيهاي دانش
 ار ششم تا دوم هايرتبه ترتیب ها بهژوهشی، اقتصادي و آرمانپ-مدیریتی، مشارکتی، آموزشی

ي بنیان کشاورزهاي دانشهاي متولی رشد و توسعه شرکتاست کلیه سازمان. الزم دارند
هاي مشخص شده در تحقیق جهت توسعه و ها و مؤلفهتوجه جدي و اساسی را به گویه

 بنیان کشاورزي داشته باشند.هاي دانشپیشرفت شرکت
 

 بنیان، کشاورزي، توسعه کشاورزي. هاي دانششرکت های کلیدی:واژه

 

 همقدم
در حال حاضر بيشتر کشورهای در حال توسعه در 
پرتو جهانی شدن در کنار تالش برای رسيدن به 

برداری، تحقق امنيت و برابری غذايی با پايداری، بهره
مندی فزاينده در بخش های بازارگرايی و رقابتچالش

 ,Fallah haghighi & Mirtorabiکشاورزی روبرو هستند 

توانند ايی که اين کشورها میه(. يکی از سياست(2019
های مزبور و تحقق اهداف مورد نظر برای گذر از چالش

گيری از رشد و توسعه بخش کشاورزی اتخاذ نمايند بهره
های نسبی اين حوزه آمايشی، متوازن و هدفمند از مزيت

و تالش برای رسيدن به ارزش افزوده بيشتر از رهگذر 
رزی است تکميل زنجيره توليد و بازار کشاو

(Mardanshahi, 2018اهميت شرکت .)بنيان های دانش
که اين بخش وظايف در بخش کشاورزی به دليل اين

توليد غذا، تأمين مواد اوليه صنايع، توليد ناخالص 
داخلی، تأمين اشتغال و درآمد در روستا، ارزش افزوده، 
درآمد مالی و ارزآوری را بر عهده دارد، به عنوان يکی از 

باشد که به دليل های مهم اقتصادی کشور میبخش
های تواند با ايجاد شرکتداشتن منابع خام زياد می

های بسياری مانند صنايع بنيان و نوآوری در زمينهدانش
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تبديلی و غيره تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور به 
وجود آورد و به توليد ثروت از دانش بپردازد 

(Jahannama, 2018 .)که دانش به عنوان يک به طوری
های فعال اقتصاد از جمله منبع دايمی در تمامی بخش

بخش کشاورزی، با مشارکت در جريان توليد، همواره 
سبب افزايش توليد، مزيت رقابتی و ايجاد ارزش افزوده 

پيشرفت علمی و  (.Hosseini et al., 2019شده است )
تکنولوژی در کشاورزی در قرن جديد و رسيدن به 

های ماندگیايگاه واقعی خود، همچنين رفع عقبج
گذشته که عامل کليدی تعيين کننده بقای بشر است با 

بنيان، دستيابی کشاورزان به دانش ظهور اقتصاد دانش
روز  و کسب مهارت در فرآيند مديريت توليد تحقق 

کشاورزی  (.Mohammadi khayre, 2017خواهد يافت )
يی توليد کشاورزی در بنيان سبب افزايش کارادانش

 ,Mardanshahiشود )مقايسه با کشاورزی سنتی می

بنيان های دانش(. در حوزه کشاورزی نيز شرکت2018
رغم اينکه صنعت کشاورزی نياز مبرم به اين خدمات علی

های دارد، در سطح بسيار محدود وجود دارند. شرکت
ای مواجه بنيان بخش کشاورزی با مشکالت عديدهدانش

و شديدأ مستعد ابتالی ( (Yousefi et al., 2017ستند ه
باشند به مشکالت متعدد و ميزان باالی شکست می

(Fakhari et al., 2014اين شرکت .) ها در ايران توان
 ,Jahaniyan& Javadi)رقابت با همتايان خود را ندارند 

( معتقدند که در 2012و همکاران ) 1صداقت(. 2016
های کارآفرينانه کشاورزی و فعاليتهای اخير نرخ سال

های نوظهور کشاورزی که در ايران ايجاد تعداد شرکت
شده است از ميزان متوسط جهانی کمتر است و اين 

های اند. به دليل ريسکها در کشور رشد نيافتهشرکت
های موفقيت های خاص، يکی از چالشذاتی و ويژگی

است. در اين ها تداوم رشد و پايداری آنها اين شرکت
-های دانششرکتکه بيشتر  دهدآمارها نشان میزمينه 

 ماندهدر طول زمان يا از بين رفته يا کوچک باقی بنيان 
تر و تنها تعداد اندکی از آنها به شرکت هايی بزرگ

به بازار و رقابت،  هااين شرکت ورود موفق اند.شدهتبديل 
 هایوديتو محدباشد میبا عدم اطمينان بااليی همراه 

. از اين رو تعداد گرددايجاد می مختلفی در اين زمينه
جديدتر  هایو به خصوص شرکت هاشرکتزيادی از اين 

کنند پس از ورود به بازار، در اندك زمانی آن را ترك می
                                                                                  
1 .Sedaghat 

(Khayatiyan et al., 2016). ها در زمينه اين شرکت
اند که فروش محصوالت و خدمات خود موفق نبوده

دم پايداری و توسعه آنها شده است سبب ع
(Gholami&ramazani, 2019 .)های غرب کشور استان

، ايالم، همدان، کردستان و کرمانشاهنيز که شامل 
 باشندکشاورزی کشور می هایقطب جزلرستان هستند 

هر ساله تعداد زيادی دانش آموخته از گرايش  و
که  شوندمی التحصيلفارغ هااين استانکشاورزی در 

بنيان دانش هایها بيکار هستند توسعه شرکتنآکثر ا
يش ب های کشاورزیها و همچنين در رشتهدر اين استان

به طوری که توسعه  شودديگر احساس می هایاز رشته
-در جهت رونق کشاورزی استان تواندمی هااين شرکت

رشته  آموختگانافزايش اشتغال دانش وهای غرب کشور 
که  دهدنشان می هامارآی ساما برر باشد. ثرؤکشاورزی م
های های غرب کشور از لحاظ تعداد شرکتسهم استان

های درصد شرکت 8بنيان کشاورزی کمتر از دانش
باشند ) بيشتر اين بنيان کشاورزی کل کشور میدانش

ها در زمينه کشت و پرورش گياهان دارويی و شرکت
دوات مختلف توليد داروی گياهی، ساخت تجهيزات و ا

های کشاورزی، باغبانی و اصالح بذر، نهال گياهچه
مختلف و گياهان کمياب فعاليت دارند که در مصاحبه با 

ها از مشکالت مديرعامل و کارشناسان اين شرکت
عدم ثبات ای که با آن مواجه هستند مانند عديده

اقتصادی، عدم برنامه ريزی کالن در بخش کشاورزی 
رويه محصوالت کشاورزی، قيمت کشور، واردات بی 

عدم اعتقاد و نياز به اثر  ،های کشاورزیباالی نهاده
بنيان کشاورزی توسط متوليان های دانشبخشی شرکت

 وجود انحصار شبه رانتی در بخش کشاورزی، ،اين بخش
ضعف مالی و فقر آگاهی بازار هدف )کشاورزان(.  

بنيان های دانشبازگشت طوالنی مدت سرمايه در شرکت
و... نام بردند(. اين  کشاورزی در مقايسه با ساير بازارها

 33های غرب کشور حدود در حالی است که استان
درصد از سطح زير کشت محصوالت کشاورزی کشور را 

-اند )پارك علم و فناوری استانبه خود اختصاص داده

سؤال اصلی پژوهش اين است  بنابراينهای غرب کشور(. 
بنيان های دانشبر توسعه شرکت که عوامل مؤثر

کشاورزی در غرب کشور چگونه چيست. جهت 
با مطالعه  تا سعی شد پاسخگويی به سؤال اصلی پژوهش

های غرب ايران بنيان در استاندانش  هایميدانی شرکت
مديران عامل و کارشناسان اين از نظرات  گيریبهره و
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ها، همچنين تحقيقات پيشين عوامل مؤثر شرکت
اسايی گردد که در ادامه به نتايج تعدادی از آنها اشاره شن

( با بررسی 2012در سال ) و همکاران 1اوشی شود.می
های دانشی در ايتاليا ها و نتايج شرکتتعيين کننده

-های دانشهای الزم برای ايجاد و موفقيت شرکتزمينه

-بنيان را در چهار سطح شناسايی نمودند: الف( ويژگی

اعضای شرکت ب( منابع سازمانی ج(  های شخصيتی
پژوهشی تحت . های سازمانی و عوامل محيطیويژگی

بندی ميزان توسعه رانندگان عنوان شناسايی و رتبه
های علم و بنيان مستقر در پاركهای دانششرکت

نشان داده است که  2012فناوری استان فارس در سال 
 سهولت دسترسی به فناوری و مشاوره فنی، سهولت

ای به های منطقهدسترسی به سرمايه و توجه به سياست
بنيان و ابعاد های دانشعنوان محرك مهم توسعه شرکت

بازاريابی و روابط خارجی و ابعاد فناوری اقتصادی و 
بنيان های دانشحقوقی  مهمترين ابعاد توسعه شرکت

پژوهشی با عنوان  (.Yaghoobi etal., 2012باشند )می
و کار و ويژگی شخصيتی کارآفرينان در  اثر شبکه کسب
 2016بنيان در برزيل در سال های دانشموفقيت شرکت

انجام گرفت، نتيجه پژوهش نشان داد که دو عامل مورد 
بنيان های دانشبررسی تأثير مثبتی در موفقيت شرکت

دارند، ساير عوامل تأثير گذار از نظر آنها شامل روابط با 
باشد گذاری میاهبرد قيمترقبا، تأمين مالی و ر

(Lofsten, 2016.) 
در آمريکا نتيجه پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر 

2های زايشیرشد و موانع رشد شرکت  2017در سال  
 شرکت به مربوط :حوزه چهار در مانع 16 نشان داد که

 و دانشگاه به کارآفرينی، مربوط تيم به مربوط زايشی،

 .اندهای زايشی بودهتمانع رشد شرک دولت به مربوط
عوامل  تأثير تحت زايشی هایشرکت رشد همچنين
 به متغيرهای مربوط و بوروکراسی  مقررات، مانند خارجی

 منابع گذاری،منابع سرمايه مانند زايشی هایشرکت

 داشت ) قرار هااز صالحيت محدودی دامنه و انسانی

(Galati et al., 2017وامل . در پژوهش ديگری با عنوان ع
 2017بنيان در سال های دانشمؤثر بر موفقيت شرکت

در آمريکا مشخص شد که دو بخش دولتی و عمومی 
بنيان کمک نمايند. های داشتوانند در توسعه شرکتمی

                                                                                  
1 .Oshi 

2 . Reproductive Companies  

 

عوامل دولتی از طريق ارائه خدمات، انسجام اجتماعی، 
شفافيت پاسخگويی  و استفاده مؤثر از فناوری اطالعات 

خش عمومی نيز از طريق حرکت به سمت و ارتباطات. ب
 & Arntzen bechina 2017 ,دولت الکترونيکی نوآورانه )

Nkosindiela با  2017(. پژوهش مشابه ديگری  در سال
های نوآور و های توسعه دانش در شرکتعنوان رهيافت

محور  در انگليس نشان داد که دستيابی به منابع دانش
تر اين دانش در رشد سريعسازمانی و توسعه دانش برون

(. et al., 2017 Kamuriwoها مؤثر بوده است )شرکت
-ای در برزيل با عنوان توسعه شهر دانشنتايج مطالعه

گانه نشان داد که محور بر اساس مدل مارپيچ سه
ها، دولت، صنعت، جامعه و عوامل محيطی در دانشگاه

ند بنيان نقش دارايجاد شهر مبتنی بر دانش يا دانش
(Pique et al., 2019توسعه دانش در شرکت .) های

در چين مورد مطالعه  2019کوچک و متوسط در سال 
قرار گرفت نتايج پژوهش نشان داد که طوفان انديشه، 
همکاری اعضای سازمان، تشويق و انجام کارهای تيمی و 

ها و اطالعات عامل آوری رسمی و غير رسمی دادهجمع
های کوچک و عه دانش در سازمانمهمی در ايجاد و توس

(. پژوهشی Grimsdottir et al., 2019باشد )متوسط می
بنيان های دانشريزی برای ايجاد شرکتبا عنوان برنامه

انجام شد، نتايج نشان  2019در ملبورن استراليا در سال 
بنيان های دانشداد که برخی عوامل مانع توسعه شرکت

های امل عدم وجود سياستشوند که مهمترين آنها شمی
های مختلف دولتی در ملی، هماهنگی ضعيف بين بخش

ايجاد استراتژی، عدم توجه به سرمايه انسانی و عدم 
توجه به استعداد دانشجويان و نيروی کار موجود در 

-مشکالت شرکت باشد.( میTuli et al., 2019ها )خانه

-شپژوه بنيان کشاورزی مستقر در سازمانهای دانش
مورد بررسی  2019های علمی و صنعتی ايران در سال 

ها در قرار گرفت. بر اساس نتايج مشکالت اين سازمان
کد شناسايی شدند که مهمترين  22مفهوم و  4قالب 

 بنيانمحصوالت دانش بازار به اطمينان عدمها آن

 از مالی هایحمايت و تسهيالت کمبود کشاورزی،

 اداری و ساختار ضعف زی،کشاور بنيان دانش هایشرکت

 کشاورزی حوزه بنياندانش هایشرکت تأسيس در قانونی

در  سازیتجاری و حمايتی قوانين و  هاسياست نارسايی و
 & Falah Haghighiباشند )کشاورزی می تحقيقات حوزه

Mirtorabi, 2019.) اهميت آموزش در توسعه شرکت-

تهران مورد  های علم و فناوریبنيان در پاركهای دانش
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بررسی قرار گرفت، نتايج نشان داد که به علت عدم 
بنيان، های دانشپذيری اعضای شرکتتوانايی ريسک

پذيری در موفقيت و هايی در زمينه ريسکارائه آموزش
(. Azad et al., 2019مؤثر است ) هاتوسعه شرکت

سازی پژوهش ديگری با عنوان بررسی موانع تجاری
فناوری نانو در بخش کشاورزی ايران  توليدات حاصل از

-نشان داد که پنج دسته عوامل سياستی 2019در سال 
-حمايتی، زيرساختی، تأمين مالی، مديريتی و دانش

باشند شناختی به عنوان موانع اصلی در اين بخش می

(2019Safa et al.,  .)( در 2019و همکاران ) 1زادهنقی
ؤثر بر رشد پايدار الگوی عوامل ممطالعه خود با عنوان 

به اين نتيجه دست  های فناور نوپا در ايران،شرکت
 هاییژگي، بعد وعوامل مختلف انياز ميافتند که 

ی بر رشد اثرگذار نيشتريب یسسان شرکت داراؤم

( در پژوهشی با 2019) 2. امينی و فتاحیاست هاشرکت
های کوچک طراحی الگوی بين المللی سازی بنگاهعنوان 

 های دانش بنيان مبتنی بر نانو،در شرکت و متوسط
بنيان را به سه های دانشعوامل اصلی موفقيت شرکت

ای تقسيم نمودند دسته عوامل علی، محيطی و واسطه
های سازمانی و فردی(؛ که عوامل علی شامل )مؤلفه
های های محيطی و ويژگیعوامل محيطی شامل )ويژگی

ايط مديريتی و ای شامل )شربنگاه( و عوامل واسطه
. نتيجه پژوهشی با عنوان باشندشرايط سازمانی( می

-طراحی مدل يکپارچه توسعه سطح نوآوری و تجاری

بنيان ايران توسط ميرغفوری و های دانشسازی شرکت
بازار،  به نشان داد که راهيابی 2019همکاران در سال 

 هایشرکت سازیو تجاری سطح توسعه در محوری مقوله

 و فتح برای مختلف هایراه بررسی که است انبنيدانش
 بازار فعلی بازيگران با تعامل نحوه بازار همچنين به ورود

پژوهشی با  (.Mirghafoori et al., 2019است ) حياتی
 راهبردی هایمؤلفه تريناصلی تحليل و شناسايیعنوان 

در  بنيانهای دانششرکت موفقيت عدم در تأثيرگذار
نشان داد که چهار عامل  کرمانشاه ریفناو و علم پارك

بنيان کشاورزی شامل: های دانشعدم موفقيت شرکت
فن بازار، عدم دخالت دولت در فرآيند تسهيل در مبادله 

های فناوری، فقدان برند و بی اعتمادی صنايع، ارگان
بنيان عوامل اصلی عدم دولتی و بازار به محصوالت دانش

                                                                                  
2.. Naghizadeh  

1.. Amini &fatahi 

های مستقر در پارك  بنيانهای دانشموفقيت شرکت
 ,Gholami & Ramazani) علم و فناوری کرمانشاه بودند

حقيقی و همکاران در سال (. نتيجه پژوهش فالح2019
ها و تهديدهای با عنوان نقاط قوت، ضعف، فرصت 2020

بنيان توسط اعضای هيئت های دانشاندازی شرکتراه
ف، نقطه ضع 14نقطه قوت،  13علمی منجر به شناسايی 

تهديد شد که مهمترين نقاط قوت شامل  10فرصت و  9
استفاده کارا از نيروی خبره و نوآور در سازمان، وجود 
مراکز رشد در سازمان، استفاده از دانش فنی در سازمان 
و کسب درآمد از فروش دانش فنی؛ مهمترين نقاط 
ضعف شامل تضاد منافع سازمان و اعضای هيأت علمی 

های ترفيع و ارتقای سازمان بر مؤسس، تأکيد آيين
علمی، امکان ترك سرمايه امتياز مقاالت اعضای هيأت

-های دانشل شرکتانسانی از سازمان به علت تشکي

بنيان در کشور، های نوآورانه دانشبنيان، حمايت از طرح
ظهور بازارهای جديد و در حال رشد در زمينه 

 بنيان، خواست و تأکيد مسئوالنمحصوالت دانش
بنيان و مهمترين تهديدها شامل کشوری بر اقتصاد دانش

-عدم اعتماد فضای کسب و کار به توليدات داخلی دانش

بنيان بنيان، ورود کاالهای قاچاق مشابه محصوالت دانش
تر و ضعف ساختار اداری و قانونی در به قيمت ارزان
 Fallahباشند )بنيان میهای دانشتأسيس شرکت

Haghighi & Mirtorabi, 2020.)  نتيجه پژوهش
 یالگوبا عنوان  2020دهشتی و همکاران در سال 

 انيبندانش یهاخدمات در شرکت یسازیتجار ینديفرآ
نشان داد که  اطالعات و ارتباطات یصنعت فناور

 ،یمال نيمأو ت ليتحل ،یابيدهي(، ایازسنجي)نی ابيبازار
 یاستراتژ یو اجرا نيتدو ،یانسان یرويو آموزش ن نيمأت

و  ديجامع تول یسنج امکان غات،يو تبل یابيبازار یها
خذ أ ت،يفيو بهبود و ارتقا، کنترل ک شيو آزما ديتول

 یها یاستراتژ یو اجرا نيمجوزها و استانداردها، و تدو
-از عوامل اصلی تجاری عيو فروش و توز یگذار متيق

باشد بنيان میهای دانشسازی خدمات در شرکت

(2020shti et al., Dahe).  و  3رومزینتيجه پژوهش
( در زمينه طراحی مدل ايجاد و توسعه 2020همکاران )

بنيان منجر به شناسايی شش راهبرد های دانششرکت
های آموزشی و گذاری، فعاليتشامل مديريت و سياست

های ها، ارتباطات و شبکهپژوهشی، بسترها و زيرساخت
                                                                                  
3. .Roomezi 
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بررسی اسناد  و نوآوری شد.علمی و نشر و اشاعه دانش  
دهد که عمده تمرکز و مطالعات گذشته نشان می

های توليد علم، توسعه گذاران بر روی چرخهسياست
بنيان و های دانشفناوری و تجاری سازی آنها در شرکت

آوری بوده گذاری مجدد آن بر توليد علم و فنسرمايه
-است و در اين بين کمتر بر مسائل و مشکالت شرکت

بنيان های دانشبنيان به خصوص شرکتهای دانش
کشاورزی و بر طرف نمودن آنها جهت توسعه پرداخته 

های گوناگونی نيز در ارتباط با  توسعه الگو شده است.
بنيان ارائه شده است،  اما در ارتباط با های دانششرکت
-بنيان کشاورزی و به خصوص شرکتهای دانششرکت

رزی در غرب ايران با توجه به آمار بنيان کشاوهای دانش
ها نسبت به کل کشور تا کنون الگويی پايين اين شرکت

ارائه نشده است، لذا از اين لحاظ پژوهش حاضر نخستين 
باشد که به عنوان دستاورد مطالعه در اين زمينه می

 وجود به عدم با توجهگردد، پژوهش نيز مطرح می

 

مهم اين  سهم قبلی درغرب کشور و مشابه پژوهش 
 پژوهش اين نتايج ها از لحاظ کشاورزی در کشوراستان

-های دانشارائه عوامل مؤثر بر توسعه شرکت تواند بامی

بنيان های دانشبنيان کشاورزی، نه تنها به رشد شرکت
منجر گردد بلکه به توسعه و رشد بخش کشاورزی اين 

بر اساس مرور مبانی نظری،  ها نيز کمک کند.استان
-های انجام شده و مصاحبه با مديرعامل شرکتپژوهش

بنيان کشاورزی، چارچوب مفهومی پژوهش های دانش
طور که مشخص است عوامل (. همان1ارائه گرديد )نگاره

بنيان کشاورزی های دانشمختلفی بر توسعه شرکت
پژوهشی، -عوامل مشارکتی، آموزشیتأثيرگذارند، مانند 
قانونی، مديريتی و -یها، سياستاقتصادی، آرمان

-های دانشکه ممکن است بر توسعه شرکتمشارکتی 

بنيان کشاورزی تأثير مستقيم يا غير مستقيم داشته 
 باشند. 

 

 
 : چارچوب مفهومی پژوهش1نگاره
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، 1بر اساس چارچوب مفهومی ارائه شده در نگاره 

 شودهفت فرضيه اصلی در ادامه بررسی می

  هاي پژوهشفرضيه 

پژوهشی بر -عامل آموزشی فرضيه شماره يک:- 

     بنيان کشاورزی مؤثر است ؛   های دانشتوسعه شرکت

-يه شماره دو: عامل اقتصادی بر توسعه شرکتفرض-

     بنيان کشاورزی مؤثر است ؛              های دانش

های ا بر توسعه شرکتهفرضيه شماره سه: آرمان-

                 ت ؛بنيان کشاورزی مؤثر اسدانش

ضيه شماره چهار: عامل سياستی بر توسعه فر-

          بنيان کشاورزی مؤثر است ؛         های دانششرکت

ضيه شماره پنج: عامل مديريتی بر توسعه فر-

         بنيان کشاورزی مؤثر است؛          های دانششرکت

يه شماره شش: عامل مشارکتی بر توسعه فرض-

 بنيان کشاورزی مؤثر است.   های دانششرکت

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ پارادايم کلی کمی، از جهت 

-ها توصيفیهدف کاربردی، از جهت گردآوری داده

ن جامعه آماری پژوهش را کارشناسا باشد،همبستگی می

های بنيان کشاورزی غرب ايران )استانشرکت دانش 45

داد لرستان و کردستان( به تعکرمانشاه، همدان، ايالم، 

ه عوامل مؤثر بر توسع(. 1نفر تشکيل دادند )جدول 276

بنيان کشاورزی پس از مرور ادبيات های دانششرکت

مرتبط استخراج شد. جهت اطمينان از جامعيت موارد 

طرح شده در ادبيات و لحاظ کردن مواردی که ممکن 

-نبنيان کشاورزی در استاهای دانشبود خاص شرکت

مديرعامل مصاحبه شد و  16های غرب کشور باشد با 

 بياتها به موارد مستخرج از ادموارد مستخرج از مصاحبه

نامه پژوهش در قالب شش .  در نهايت پرسشاضافه شد

 4ها با گويه؛ آرمان 13قانونی با -دسته عامل سياستی

-گويه ، عامل آموزشی 7گويه ؛ عامل اقتصادی با 

ل گويه و عام 7ه ، عامل مديريتی با گوي 7پژوهشی با 

 گويه طراحی گرديد.  5مشارکتی با 
 

 

 

 
 

بنيان و کارشناسان آنها در ای دانشهتعداد شرکت -1جدول

 های غرب کشوراستان

تعداد شرکت  نام استان رديف

بنيان دانش

 کشاورزي

تعداد 

 کارشناس

 91 14 کرمانشاه 1

 70 11 همدان 2

 7 1 ايالم 3

 60 11 نلرستا 4

 48 8 کردستان 5

 1399ها، علم و فناوری استان منبع: پارك

 

نامه توسط اعضای هيأت روايی محتوايی پرسش

فت ها مورد بررسی قرار گرعلمی و تعدادی از مديرعامل

ه نامه اعمال شد. روايی سازو اصالحات الزم در پرسش

را نامه با استفاده از بررسی روايی همگرا و واگپرسش

 نامهورد تأييد قرار گرفت. جهت بررسی پايايی پرسشم

شد.  استفاده (CR)نيز از آلفای کرونباخ و پايايی ترکيبی 

 دهد مقادير مربوط بهنشان می 2گونه که جدول همان

در سطح مطلوب و  CRهر دو شاخص آلفای کرونباخ و 

ده ( که نشان دهن7/0باشند )باالتر از قابل قبولی می

را باشد. روايی همگب و قابل قبول مدل میپايايی مناس

-نيز روشی برای بررسی و سنجش برازش مدل اندازه

باشد. مقدار متوسط واريانس استخراج شده گيری می

تيجه است، در ن 5/0برای متغيرهای پنهان نيز باالتر از 

-گيری نيز مطلوب میهای اندازهروايی همگرای مدل

 باشد.
 

های مدل ی مربوط به روايی سازهارامترهاپميزان  -2جدول

 بنيانهای دانشعوامل مؤثر بر توسعه شرکت

متغيرهای 

 مکنون

(AVE>0.5) (CR>0.7) (Alpha>0.7) 

 83/0 84/0 76/0 هاآرمان

-آموزشی

 پژوهشی

72/0 87/0 92/0 

 89/0 77/0 81/0 اقتصادی

-سياستی

 قانونی

89/0 88/0 81/0 

 85/0 75/0 75/0 مديريتی

 76/0 82/0 74/0 یمشارکت
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(، روايی همگرا در 1981از نظر فورنل و الرکر )

سطحی قابل قبول است که ميزان متوسط واريانس 

استخراج شده برای هر سازه بيشتر از واريانس اشتراکی 

افزار های ديگر در مدل باشد. در نرمبين آن سازه و سازه

PLS بررسی اين موضوع به وسيله ماتريسی حاصل می-

های آن حاوی مقادير ضرايب همبستگی د که خانهشو

مربوط به هر سازه است  AVEها و جذر مقاديربين سازه

دهد جذر گونه که جدول نشان می(. همان3)جدول

متوسط واريانس استخراج شده در قطر اصلی از 

همبستگی ميان متغيرهای مکنون بيشتر است که اين 

باشد. مدل میدهنده روايی واگرايی مناسب امر نشان

-ها در بخش توصيفی از نرمجهت تجزيه و تحليل داده

 PLSافزار و بخش معادالت ساختاری از نرم SPSSافزار 

 استفاده شد.
 

 گيری تحقيق )تحليل عاملی تأييدی(خالصه نتايج مرتبط با مدل اندازه -3جدول

 مشارکتی يريتیمد انونیق-سياسی اقتصادی ژوهشیپ-آموزشی هاآرمان متغيرهای مکنون

      000/1 هاآرمان

     000/1 527/0 ژوهشیپ-آموزشی

    000/1 142/0 028/0 اقتصادی

   000/1 342/0 307/0 431/0 انونیق-سياستی

  000/1 084/0 560/0 124/0 224/0 مديريتی

 000/1 217/0 324/0 228/0 436/0 417/0 مشارکتی

 

 نتایج و بحث

ای کارشناسان ی و حرفههای فردبررسی ويژگی

 30بيشترکارشناسان پاسخگو بين  پاسخگو نشان داد که

سال سن داشتند. ميانگين سنی کارشناسان  40تا

سال )انحراف  64/41بنيان حدود های دانششرکت

سال و  26ترين کارشناس جوان( بود.34/5معيار

سال سن داشت. توزيع  60ترين کارشناس پاسخگو مسن

گويان بر اساس سطح تحصيالت نشان داد فراوانی پاسخ

درصد( دارای مدرك  8/85که بيشتر پاسخگويان )

نفر کارشناس  261نفر(. از  224تحصيلی دکتری بودند )

درصد( دارای مدرك کارشناسی 1/1نفر) 3پاسخگو، 

درصد مدرك کارشناسی  13نفر معادل  34بودند و 

ای هکارشناس پاسخگو در شرکت 261ارشد داشتند. از 

درصد( دارای رشته تحصيلی  3/92نفر ) 241بنيان دانش

درصد( دارای رشته تحصيلی  7/7نفر ) 20کشاورزی و 

غير کشاورزی بودند. از کارشناسان در ارتباط با زمينه 

 261بنيان سؤال شد که از های دانشفعاليت در شرکت

درصد( در زمينه 4/46نفر ) 121کارشناس پاسخگو، 

نفر از پاسخگويان در زمينه  54شتند، زراعت فعاليت دا

نفر  35(؛ باغبانی 7/20دامداری دارای فعاليت بودند )

نفر از کارشناسان  34درصد( و زمينه فعاليت 4/13)

درصد( بود. در ارتباط با سابقه فعاليت در 13شيالت )

ها کمتر درصد( سابقه فعاليت آن24/17نفر ) 45شرکت 

 15سابقه فعاليت نيز  سال بود. کمترين فراوانی 5از 

درصد از پاسخگويان  23/58نفر(.  6سال به باال بود )

تا ده سال بودند. از  5نفر( دارای سابقه فعاليت   152)

 2/32نفر از کارشناسان پاسخگو زن ) 84لحاظ جنسيت 

درصد( بودند. دو نفر نيز به  67نفر مرد ) 175درصد( و 

کارشناسان سؤال مربوط به جنسيت پاسخ ندادند. از 

پرسيده شد که آيا دارای تجربه کارآفرينی هستيد و به 

 54کارشناس پاسخگو  261مدت چند سال، که از 

ای درصد( بيان نمودند که دارای تجربه 7/27کارشناس )

درصد(  5/78نفر ) 205در زمينه کارآفرينی نيستند. اما 

از کارشناسان پاسخگو به اين سؤال که آيا در مدت 

ايد کارآفرين باشيد پاسخ ود در شرکت توانستهفعاليت خ

درصد( دارای سابقه 24/17کارشناس ) 45اند. مثبت داده

نفر از  112کمتر از پنج سال در زمينه کارآفرينی بودند، 

درصد( بين پنج تا ده سال دارای  91/42کارشناسان )

( 52/14نفر از پاسخگويان ) 38سابقه کارآفرينی بودند، 

سال سابقه کارآفرينی داشتند و تنها  15ا ت 10نيز بين 

درصد( دارای  83/3نفر از کارشناسان پاسخگو ) 10

سال و بيشتر در زمينه کارآفرينی بودند. در  15سابقه 
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ارتباط با اين سؤال که ميزان درآمد شرکت  در يک سال 

به چه ميزان است نتايج نشان داد که بيشترين فراوانی 

باشد، تومان در سال می ميليون 20درآمد بيش از 

ميليون  46/14های دانش بنيان ميانگين درآمد شرکت

ميليون و  33تومان در سال است، بيشترين درآمد 

های دانش بنيان يک کمترين ميزان درآمد شرکت

باشد. به منظور ارائه مدل ميليون تومان در سال می

بنيان کشاورزی های دانشعوامل مؤثر بر توسعه شرکت

استفاده گرديد.  3نسخه  PLSافزار رب کشور از نرمدر غ

گيری از پايايی شاخص، جهت سنجش برازش مدل اندازه

روايی همگرا و واگرا استفاده شد. مقدار بار عاملی بين 

باشد  3/0صفر و يک است، چنانچه بار عاملی کمتر از 

شود، بار عاملی رابطه ضعيف است و از آن صرفنظر می

قابل قبول است و چنانچه بار عاملی  6/0تا  3/0بين 

 ,Kelin)باشد مطلوب و قابل قبول است  6/0بزرگتر از 

 4(. بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل در جدول 1994

دهد طور که مقادير نشان مینشان داده شده است. همان

 باشند. ها دارای مقدار بارعاملی قابل قبولی میاکثر مقوله
 

 بنيان کشاورزینشهای دار عاملی متغيرهای مدل عوامل مؤثر بر توسعه شرکتمقدار با -4جدول

 بارعاملی های فرعیمؤلفه های اصلیمؤلفه

 

 هاآرمان

 644/0 جلب اعتماد بازار به کارايی و کيفيت محصوالت توليدی دانش بنيان؛

 528/0 های پژوهشی و تحقيقاتی؛سازی يافتهتجاری

 545/0 وختگان جهت ورود به بازار کار؛توانمندسازی دانش آم

 761/0 زی؛کشاور بنيانهای دانشمطالعه واقع بينانه بازار و تقاضای آن از سوی مديران و اعضای شرکت

 

 

 

 ژوهشیپ-عامل آموزشی

 569/0 ايجاد تحول علمی؛

 به سبتن مالز هایواکنش و انجام خدمات جديد و محصوالت توليد و نوآوری در استمرار توانايی

 بازار؛ نيازهای تغيير و رقبا تحرکات

645/0 

 668/0 توسعه مرزهای دانش؛

 749/0 انجام پژوهش کاربردی؛ 

 645/0 بنيان کشاورزی؛های بازاريابی برای مديران شرکت های دانشارائه آموزش

 568/0 گذاری در آموزش و توانمند سازی  نيروی انسانی در حوزه کارآفرينی؛سرمايه

 620/0 های علمی؛توسعه قطب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نونیقا-سياستی

دور صهای مرتبط و سازی سيستم اداری در وزارت جهاد کشاورزی در زمينه سيستم بازرسیچابک

 مجوز؛

945/0 

ن در ش بنياهای دانبنيان و  تسهيل فرآيند حضور شرکتتسهيل قوانين دولتی در ثبت محصوالت دانش

 و فناوری؛ پارك های علم

764/0 

عه و های مناسب و داشتن برنامه از سوی مديران بخش کشاورزی کشور در جهت توسسياستگذاری

هدف  بنيان کشاورزی به منظور مدرنيزاسيون بخش کشاورزی کشور باهای دانشحمايت از شرکت

 دسترسی به بهره وری و درآمد باال در بخش کشاورزی کشور؛

682/0 

 شاورزی باک بنيان دانش کاالهای رقابت توان افزايش برای قانونی و سياستی بزارهایا کردن فراهم

 بازار؛ در خارجی رقبای مشابه محصوالت

754/0 

ازی در ثبت ببنيان و از بين بردن دالل  دانش هایشرکت تأييد و ثبت برای اداری بوروکراسی کاهش

 شرکت ها؛

673/0 

 762/0 ها؛ازمانسمشابه جهت توسعه  محصوالت واردات و قاچاق از وگيریجل برای مناسب هایسياست اتخاذ

 740/0 آزاد؛ ها از  مزايای مناطقبنيان و بهره مندی شرکتهای دانشتنظيم قانون حمايت از شرکت

 668/0 بنيان کشاورزی؛های دانشتدوين قانون حمايت از مالکيت فکری در شرکت

 564/0 انش بنيان توسط دولت؛بازارسازی برای محصوالت د

 684/0 های مختلف؛های رقابتی مانند حذف انحصارات و رانتاصالح سياست

 520/0 عدم وجود انحصار شبه رانتی در بخش کشاورزی؛

 وختگانعنوان تنها سازمان صنفی دانش آمتحرك و اثری بخشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به

 مينه؛های کشاورزی در اين زرشته

580/0 

 770/0 عدم اجازه در کپی نمودن محصوالت دانش بنيان کشاورزی؛
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-عضای شرکتها توسط ا صحيح حساب نگهداری و نياز مورد اعتبار و پول بر مديريت و تأمين توانايی عامل اقتصادی

 بنيان،های دانش

680/0 

 862/0 ؛هاميزان سرمايه و منابع اوليه شرکت جهت رشد و توسعه زير ساخت

 521/0 زی؛بنيان کشاورشرکت های دانش حوزه در فعال هایبخش و واحد ها بودجه بين مناسب تخصيص

 768/0 بنيان کشاورزی،های دانشگذاری در شرکتخارجى جهت سرمايه گذاران جذب سرمايه

 684/0 های ايده محور کشاورزی؛.افزايش سهم بودجه اختصاصی دولت به فعاليت

 740/0 های دانش بنيان به فناوری و مشاوره فنی؛اذ تدابيری جهت سهولت دسترسی شرکتاتخ

 673/0 داشتن مدل تامين مالی قوی توسط شرکت.

 

 

 

 عامل مديريتی

 768/0 ريزی راهبردی و بلند مدت در راستای توسعه شرکت و موفقيت آن؛برنامه

 695/0 ی؛مديريت در زمينه جذب و به کارگيری نيروی انسان

 759/0 بنيان؛های دانشمديريت و حمايت از استعدادهای درخشان در شرکت

 821/0 مسئوليت علمی در قبال سازمان و نيروی انسانی موجود در سازمان؛

 560/0 پاسخگويی در قبال مشتری و ارائه محصول با کيفيت متناسب با نياز مشتری ؛

 734/0 بنيان.؛های دانشانسانی نخبه در شرکتگرايی و پرورش نيروی مديريت نخبه

 682/0 ها؛مديريت منابع انسانی و غير انسانی در سازمان بر اساس اهداف و برنامه

 

 

 عامل مشارکتی

 694/0 بنيان کشاورزی؛های دانشتشکيل تيم و شبکه اجتماعی در بين اعضای شرکت

 720/0 توسعه منابع بحرانی با عنوان تيم مديريتی؛

 638/0 جذب منابع انسانی؛

 614/0 ها؛بنيان با آنهای دانشای با تجربه جهت ارتباط اعضای شرکتهای مشاورهوجود تيم

 734/0 جذب مشتری،

 

 ارزيابی مدل ساختاري-

نشان  2Qبرای ارزيابی مدل ساختاری از دو معيار، 

، نشان 2Rبينی مدل و ضريب تعيين دهنده قدرت پيش

 زازا بر درونميزان تأثير متغيرهای پنهان برون دهنده

باشد  02/0کمتر از  2Qاستفاده شد. چنانچه مقدار 

بين  2Qبينی ضعيف مدل، اگر دهنده قدرت پيشنشان

بينی ضعيف و چنانچه باشد قدرت پيش 15/0و  02/0
2Q  بينی دهنده قدرت پيشباشد نشان 35/0بيشتر از

ای زهای دروننها برای سازهت 2Rباالی مدل است. مقدار 

قدار زا، مهای برونشود و در مورد سازهمدل استفاده می

د باش19/0کمتر از  2Rباشد. چنانچه اين معيار صفر می

 تأثير متوسط و67/0تا  19/0بين  2Rتأثير ضعيف، اگر 

وی دهنده تأثير قباشد نشان 67/0بزرگتر از  2Rچنانچه 

چنانچه (. Davari & Rezazadeh, 2016مدل است )

 برای 2R و 2Qدهد ميزان دو شاخص نشان می 5جدول 

 

 

 

بنيان در های دانشی توسعه شرکتزامتغير پنهان درون

رو مدل ساختاری پژوهش حد مناسب بود و از اين

گيری برازش مناسب داشت.  پس از برازش بخش اندازه

و ساختاری مدل پژوهش به منظور بررسی برازش کلی 

1مدل، از معيار نکويی برازش استفاده شد، اين شاخص،   

و مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادير اشتراکی 

 01/0و  25/0، 36/0متوسط ضرايب تعيين است. مقادير 

به ترتيب قوی، متوسط و ضعيف برازش توصيف شده 

آزمون نکويی برازش برای متغيرهای پژوهش در جدول 

نشان داده شده است. همچنين شاخص برازش مدل  6

که مقدار به به دست آمد که با توجه به اين 64/0کلی 

است بنابراين  36/0 بيش از GOFدست آمده برای 

باشد که در جدول ميزانی قوی و مناسب برای مدل می

 نشان داده شده است. 6

 
 

 

                                                                                  
1 .Goodness of Fit (GOF) 



 683 ...بنيان کشاورزیهای دانشعوامل مؤثر برتوسعه شرکتو همکاران:  جمشيدنژاد 

به دست آمده در مورد برازش مدل  خالصه نتايج -5جدول 

 ساختاری تحقيق
 متغيرهای

 مکنون

SSO SSE Q2 R2 Communality  

 654/0 - - 40 40 هاآرمان

-آموزشی

 پژوهشی

40 40 - - 671/0 

 720/0 - - 80 80 تصادیاق

-سياستی

 قانونی

40 40 - - 642/0 

 633/0 - - 40 40 مديريتی

 627/0 - - 40 40 مشارکتی

توسعه 

شرکت 

های 

 بنياندانش

40 33/16 599/0 539/0 641/0 

SSO       جمع مقادير مربع مربوط به سؤاالت : SSE       :

 وابسته بينی سؤاالت عاملجمع مربع مقادير خطا در پيش

 

 GOFزمون نتايح  آ -6جدول 

GOF R2 Q2 Communality  

64/0 539/0 599/0 654/0 

 

-پس از بررسی مطلوبيت مدل از لحاظ برازش، می

و سنجش  داری متغيرهاتوان مدل را از لحاظ معنی

 ،7 جدول درميزان تأثيرگذاری آنها بر هم تفسير کرد، 

 يکديگر به تنسب متغيرها از هريک مسير مقدار ضريب

 مثبت مسير ضريب متغيرها تمامی است. شده مشخص

 يکديگر با متغيرها بودنجهتهم هندةدکه نشان دارند

 دارمعنی تأثير و رابطه يکديگر با زمانی متغير دو است.

 بين درصد 95 سطح در آنها تی آمارة که مقدار دارند

 يچه متغير دو صورت اين غير در. باشد( -96/1+ و 96/1)

 مقدار اگر و داشت نخواهند يکديگر با داریمعنی  رابطة

 ضرايب گيرد، قرار  -56/2  تا +56/2 بازة از خارج تی آمارة

 طبق بر است دارمعنی درصد 99 اطمينان سطح مسير در

 در مسير ضرايب تمامی تی، آزمون از شده يافت نتايج

-اندازه در و اندشده دارمعنی درصد 99 سطح اطمينان

 با اند.کرده ايفا را داریمعنی سهم خود هایسازه گيری

ها آرمان که گفت توانمی استاندارد به ضريب توجه

(؛ اقتصادی 283/0پژوهشی )-(؛ آموزشی193/0)

( 362/0(؛ مديريتی )366/0قانونی )-(؛ سياستی256/0)

بنيان های دانش( بر توسعه شرکت358/0و مشارکتی )

(. جهت بررسی ميزان 4)نگارهکشاورزی تأثير دارند 

معنادار بودن ضريب مسير الزم است که مقدار تی هر 

مقدار تی متغيرها  3مسير نشان داده شود. در نگاره 

-نشان داده شده است، همچنين ضرايب مسير نشان می

بينی شده  تمامی آنها مسير پيش 6دهند که از بين 

 01/0باشد و در سطح می 58/2بيش از سطح معناداری

 گيرند. مورد تأييد قرار می
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 بنيان کشاورزیهای دانشمدل عوامل مؤثر بر توسعه شرکت داری اثرات دربرای آزمون معنی  t-valueمقادير  -3نگاره 

 

 بنيان کشاورزیهای دانشضرايب مسير عوامل مؤثر بر توسعه شرکت -4نگاره
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 طبق پژوهش هایفرضيه نتايج خالصة 7در جدول 

اينکه  به توجه با است. شده آورده دهندگانپاسخ رنظ

 همة است، 58/2 از بيشتر ها فرضيه همة برای تی مقدار

به  توجه با اند. ضمناًگرفته قرار تأييد مورد هافرضيه

 توانمی فرضيه شش هر برای مسير ضريب بودنمثبت

-توسعة شرکت بر متغير شش اين تأثير جهت که گفت

به  است. مستقيم و شاورزی مثبتبنيان کهای دانش

به  که کرد بيان توانمی مسير ضريب مقدار تحليل منظور

 افزايش قانونی-سياستی درصد عوامل يک اگر مثال طور

-های دانششرکت درصد 36دهندگان پاسخ از نظر يابد،

 داشت.  خواهد بنيان کشاورزی توسعه

 
 ری کلی تحقيقايج به دست آمده از مدل ساختاخالصه نت -7جدول 

ضريب  مسير فرضيه

 βمسير

انحراف  t-valueمقادير

 استاندارد

 نتيجه فرضيه داریمعنی

وسعه تپژوهشی  بر  -تأثير عامل آموزشی 1

 بنيان کشاورزیهای دانششرکت

 تأييد 002/0 047/0 10/3 283/0

های تأثير عامل اقتصادی بر   توسعه شرکت 2

 بنيان کشاورزیدانش

 تأييد 005/0 107/0 80/2 256/0

 تأييد 010/0 049/0 59/2 193/0 هاها بر توسعه شرکتتأثير آرمان  3

انونی بر توسعه ق-تأثير عامل سياستی  4

 بنيان کشاورزیهای دانششرکت

 تأييد 000/0 084/0 11/5 366/0

های تأثير عامل مديريتی  بر توسعه شرکت 5

 بنيان کشاورزیدانش

 تأييد 000/0 038/0 51/4 362/0

های تأثير عامل مشارکتی بر توسعه شرکت 6

 بنيان کشاورزیدانش

 تأييد 000/0 040/0 26/4 358/0

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

بنيان به عنوان موتور توسعه های دانششرکت
اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و به 

زايی و تسهيل محيط عنوان منشأ اصلی اشتغال
ها دارای فرينی برشمرده شده است. اين شرکتکارآ

-پتانسيل تسريع در خالقيت، نوآوری و گشايش فرصت

سازی نوين هستند. اما مطالعات مختلف های تجاری
ها در زمينه کشاورزی رشد دهد که اين شرکتنشان می

های ها در استاناند و توسعه آنای نداشتهقابل مالحظه
باشد. کشور کمتر می هایغرب نسبت به ساير بخش

دهد که با وجود بررسی مطالعات گذشته نشان می
اهميت بخش کشاورزی در غرب کشور و تعداد محدود 

ها در اين بخش، تا کنون پژوهش جامعی در اين شرکت
-های دانشعوامل مؤثر بر توسعه شرکت شناسايیزمينه 

بنيان کشاورزی در غرب کشور انجام نشده است. لذا در 
-حاضر شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه شرکت پژوهش

بنيان کشاورزی در غرب کشور بررسی گرديد. های دانش
برای اين منظور بر اساس مرور مبانی نظری و از طريق 

بنيان های دانشمصاحبه با مديران عامل شرکت

های مرتبط با گويهکشاورزی در غرب کشور عوامل و 
جهت تأييد نهايی آنها شناسايی و به صورت پرسشنامه 

بنيان کشاورزی های دانشدر اختيار کارشناسان شرکت
ی بارهای عاملی در غرب کشور قرار گرفت. محاسبه

های مختلف نشان دهنده مناسب بودن مربوط به گويه
ها بر ها جهت طراحی مدل و تأثيرگذاری مثبت آنآن

باشد. به بنيان کشاورزی میهای دانشتوسعه شرکت
های مربوط توان چنين اظهار داشت که گويهیعبارتی م

اند. بعد از به عوامل مختلف به درستی شناسايی شده
مشخص شدن و بررسی بارهای عاملی، ضرايب مسير 
مربوط به متغيرهای مکنون مورد بررسی قرار گرفتند، 
نتايج اين بخش نشان داد که ميزان تأثير شش عامل 

قانونی، اقتصادی، -پژوهشی، سياستی-ها، آموزشیآرمان
بنيان های دانشمديريتی و مشارکتی بر توسعه شرکت

 درصد است. اين بدان معنا است که 79کشاورزی 
بنيان های دانشدرصد از واريانس توسعه شرکت79

-کشاورزی را  اين شش عامل تبيين نموده است و گويه

های مربوط به اين عوامل تا حد زيادی در توسعه 
بنيان مؤثر هستند. به عبارت ديگر های دانششرکت
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های های تأثيرگذار در توسعه شرکتمهمترين گويه
مطالعه واقع بينانه بازار و  بنيان کشاورزی شامل:دانش

-های دانشتقاضای آن از سوی مديران و اعضای شرکت

سازی سيستم اداری در وزارت چابک ،بنيان کشاورزی
های مرتبط و جهاد کشاورزی در زمينه سيستم بازرسی

تسهيل قوانين ، ، انجام پژوهش کاربردیصدور مجوز
بنيان و  تسهيل فرآيند دولتی در ثبت محصوالت دانش

های دانش بنيان در پارك های علم و حضور شرکت
 برای قانونی و سياستی ابزارهای کردن فراهم، فناوری

 کشاورزی با بنيان دانش کاالهای رقابت توان افزايش

-سياست اتخاذ، بازار در خارجی رقبای ابهمش محصوالت

 واردات و قاچاق از جلوگيری برای مناسب های

تنظيم قانون ، هامشابه جهت توسعه سازمان محصوالت
ها بنيان و بهره مندی شرکتهای دانشحمايت از شرکت

ميزان سرمايه و منابع اوليه ، از  مزايای مناطق آزاد
اتخاذ تدابيری ، اهشرکت جهت رشد و توسعه زير ساخت

های دانش بنيان به جهت سهولت دسترسی شرکت
ريزی راهبردی و بلند مدت برنامه، فناوری و مشاوره فنی

مديريت و و  در راستای توسعه شرکت و موفقيت آن
-های دانشحمايت از استعدادهای درخشان در شرکت

که فروش محصوالت باشند. با توجه به اينمی  بنيان
ها، انايی بازاريابی در موفقيت شرکتتوليدی و تو

ها بسيار مهم است، الزم است همچنين رشد و توسعه آن
ها تقويت گردد، اين اين توانايی در بين اعضای شرکت

موضوع به خصوص در غرب کشور با توجه به اينکه اکثر 
باشد. در سواد هستند مهمتر میکشاورزان مسن و بی

ی غرب کشور به دليل هابيشتر مناطق روستايی استان
ها و عدم وجود درآمد مناسب جوانان ديم بودن زمين

تمايلی به فعاليت کشاورزی و ماندن در روستاها ندارند و 
بيشتر کشاورزان در روستاها افراد مسن هستند. اين 
کشاورزان در زمينه پذيرش محصوالت مختلف ديرپذير 

ز ابزار و بودن و در نتيجه مجاب نمودن آنها در استفاده ا
محصوالت مختلف کشاورزی مشکل است، لذا ارائه 

بنيان های دانشهای بازاريابی به اعضای شرکتآموزش
باشد. از طرفی قيمت اکثر محصوالت کشاورزی مهم می

بنيان از نظر های دانشکشاورزی ساخت شرکت
باشد که اين موضوع نيز خود مانعی در کشاورزان باال می
باشد. دولت با بنيان میمحصوالت دانشاستقبال آنها از 

اقدامات مختلف مانند جلوگيری از ورود و قاچاق 
سازی در بين مردم جهت استفاده از محصوالت و فرهنگ

محصوالت ساخت داخل و ارائه گارانتی معتبر جهت 
ها سبب جلب اعتماد مردم به کيفيت محصوالت شرکت

-نکه استانمحصوالت توليدی داخل گردد، با توجه به اي

باشند، قاچاق های غرب کشور جزء مناطق مرزی می
-محصوالت مختلف و واردات در اين مناطق بيشتر می

های تر برای شرکتباشد که به عنوان مانعی جدی
بنيان در غرب کشور نمود دارد و الزم است در اين دانش

زمينه تدابير جدی از سوی مسئولين اتخاذ گردد. با 
های دولتی گستردگی فراوان سازمانتوجه به وسعت و 

ها به خريد محصوالت توليدی در کشور الزام اين سازمان
-بنيان کشاورزی سبب موفقيت شرکتدانش هایشرکت

گردد، ها میها در بازاريابی و در نهايت رشد و توسعه آن
های کاربردی و مبتنی بر نياز مشتری، انجام پژوهش

حصوالت کاربردی در بازار و کشور نيز سبب توليد م
شود که در نهايت رونق فروش و جهت نياز بازار می

بنيان کشاورزی را در پی خواهد های دانشتوسعه شرکت
هايی که از سوی پاسخگويان به داشت. يکی ازمؤلفه

بنيان کشاورزی بيان های دانشعنوان مانع توسعه شرکت
های شده است و توجه به آن سبب افزايش کمی شرکت

های اداری در شود کاغذ بازی و بروکراسیبنيان مینشدا
انگيزگی باشد که حتی گاهی سبب بیمی ثبت شرکت

شود، ها از ادامه روند ثبت شرکت میافراد و مديرعامل
در اين زمينه نيز اتخاذ تدابير و اقدامات قانونی جدی و 

تواند ضمن تسهيل روند اساسی از سوی متوليان امر می
ها انگيزه دانش آموختگان به فعاليت در اين ثبت شرکت

 زمينه را افزايش دهد. 
های بعد از بررسی ضرايب مسير متغيرها، فرضيه

پژوهش بر اساس آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت، 
نتايج نشان داد که تأثير تمامی شش فرضيه پژوهش بر 

بنيان کشاورزی در سطح يک های دانشتوسعه شرکت
باشد. باشد و اين فرضيه مورد تأييد میمی درصد معنادار

ضرايب مسير مربوط به عوامل مختلف نيز نشان داد که 
بنيان های دانشاولين عامل تأثيرگذار بر توسعه شرکت

باشد اين عامل قانونی می –کشاورزی عامل سياستی 
ها بيان گويهتوان بر اساس گويه است که می 13دارای 

ز بين بردن کاغذبازی در ثبت سازی و انمود که چابک
های مختلف، تسهيل قوانين ها از سوی سازمانشرکت

های علم و فناوری، ها در پاركمربوط به حضور شرکت
داشتن برنامه مدون از سوی مسئولين در حمايت از 

 ابزارهای کردن فراهمبنيان کشاورزی، های دانششرکت



 687 ...بنيان کشاورزیهای دانشعوامل مؤثر برتوسعه شرکتو همکاران:  جمشيدنژاد 

 دانش الهایکا رقابت توان افزايش برای قانونی و سياستی

 در خارجی رقبای مشابه محصوالت کشاورزی با بنيان

 قاچاق از جلوگيری برای مناسب هایسياست اتخاذ ، بازار

، هامشابه جهت توسعه سازمان محصوالت واردات و
مندی تنظيم قانون حمايت از مالکيت فکری و بهره

ها از قانون مناطق آزاد، بازارسازی برای شرکت
-نيان توسط دولت و اصالح سياستمحصوالت دانش ب

های مختلف به های رقابتی مانند حذف انحصارات و رانت
بنيان های دانشهای توسعه شرکتعنوان مهمترين گويه

اند که الزم است از سوی دولت کشاورزی شناسايی شده
های مرتبط با اين و مسئولين مورد توجه قرار گيرد گويه

 Roumezi et al های عامل در پژوهش

(2020):Gholami &  Ramazani (2019)  : Galati et 

al (2017)؛  OShea et al (2012) های به عنوان مؤلفه
 موفقيت و توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

عامل مديريتی دومين عامل موفقيت و توسعه  
باشد که دارای بنيان کشاورزی میهای دانششرکت
های آن گويهن عامل و است در ارتباط با اي گويههفت 

-توان گفت که مديريت و نحوه اداره شرکت از جنبهمی

ريزی راهبردی، مديريت های مختلف از جمله برنامه
درست و صحيح منابع، جذب درست نيروی انسانی، 

های مؤثر بر گويهگرايی از مديريت استعدادها و نخبه
بنيان کشاورزی در زمينه عامل های دانشتوسعه شرکت

ديريتی است که الزم است مورد توجه قرار گيرد اين م
 & Galati et al (2017): Gholamiدر مطالعات  هاگويه

Ramazani (2019) OShea et al (2012) ؛(Azad et al 

نيز مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت و  2019)
بنيان کشاورزی های دانشهمکاری بين اعضای شرکت

ها است که به عنوان عه شرکتنيز عامل مؤثری در توس
بنيان کشاورزی های دانشسومين عامل توسعه شرکت

در پژوهش شناسايی شده است، اين عامل دارای پنج 
های گويه است. در واقع جهت موفقيت و توسعه شرکت

بنيان کشاورزی و تقويت ابعاد مشارکتی الزم است دانش
 تيم يا شبکه اجتماعی بين اعضا ايجاد شود، جذب
نيروی انسانی بر اساس عالقه به مشارکت و زمينه 
همکاری آنها با شرکت صورت پذيرد، وجود تيم مشاوره 

تواند ضمن تقويت همکاری بين و جذب مشتری نيز می
بنيان کشاورزی کمک های دانشاعضا به توسعه شرکت

 Gholamiنمايد. نتايج اين بخش از پژوهش را مطالعات  

& Ramazani (2019): OShea et al (2012) ؛( 

Arntzwn bechinaet al (2017 Pique et al 2019))  نيز
 نمايند.تأييد می

عامل آموزشی و پژوهشی به عنوان چهارمين عامل 
بنيان کشاورزی شناسايی شده های دانشتوسعه شرکت

باشد در ارتباط با اين است که دارای هفت گويه می
بنيان که ای دانشهعامل نيز با توجه به ماهيت شرکت

توان گفت عامل مهمی است که الزم پژوهش است. می
 استمرار توانايیاست مورد توجه قرار گيرد در اين بخش 

با توجه به  جديد خدمات و محصوالت توليد و نوآوری در
های جديد الزم تغيير سليقه مشتری و ايجاد نوآوری

 گيرد،موفقيت در بازار رقابت مورد توجه قرار  است جهت

-توسعه مرزهای دانش و مشارکت و همکاری با شرکت

تواند ضمن بنيان در کشورهای ديگر میهای دانش
تقويت دستاوردهای علمی اعضای شرکت آنها را با 

گذاری در زمينه های روز دنيا آشنا نمايد، سرمايهنوآوری
-آموزش و توانمندسازی اعضا از لحاظ کارآفرينی نيز می

مهم و تأثيرگذار در بعد آموزشی و  گويه تواند به عنوان
 Naghizadeh et al پژوهشی مورد توجه قرار گيرد.

(2019) :Azad et al (2019):Fallah Haghighi & 

Mirtorabi, (2019) و Naghizadeh et al (2019)  نيز در
اند. ها را مورد تأييد قرار دادهپژوهش خود اين گويه

بنيان با توجه ای دانشهحمايت مالی و مادی از شرکت
به نوپا بودن بسياری از آنها و نيازهای مالی الزم است 

رو به عنوان مورد توجه قرار گيرد که در پژوهش پيش
، اين عامل اقتصادی و در رتبه پنجم قرار گرفته است

عامل نيز دارای هفت گويه است که به لحاظ توسعه و 
ها مورد گويهها الزم است اين رفع موانع اقتصادی شرکت

 پول بر مديريت و تأمين توانايی توجه قرار گيرد از جمله

ها توسط  حساب صحيح نگهداری و نياز مورد اعتبار و
بودجه  مناسب تخصيص، بنيانهای دانشاعضای شرکت

های شرکت حوزه در فعال هایبخش و واحد ها بين
خارجى  گذاران جذب سرمايه، بنيان کشاورزیدانش

بنيان های دانشگذاری در شرکتجهت سرمايه
، افزايش سهم بودجه اختصاصی دولت به کشاورزی

های ايده محور کشاورزی و داشتن داشتن مدل فعاليت
تواند به عنوان تامين مالی قوی توسط شرکت که می

بنيان های دانشگاهی در موفقيت شرکتپشتوانه و تکيه
گفت با توجه توان مورد توجه قرار گيرد در اين راستا می

های غرب کشور به دليل مشکالت به مرزی بودن استان
گذران تمايلی به تخصيص اعتبارات امنيتی اکثر سرمايه



 1401، 3 ، شماره53-2دوره  مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران           688

ها را ندارند که الزم است گذاری در اين استانو سرمايه
گذاران و مسئولين با جلب و جذب اعتماد سرمايه

تضمين بازگشت سرمايه در آنها سبب مشارکت آنها 
ها و های مختلف اين استانگذاری در بخشرمايهبرای س

بنيان کشاورزی های دانشبه خصوص در زمينه شرکت
  et al (2017)های گردند. در اين راستا نتايج پژوهش

Arntzwn bechina: Azad et al (2019); Pique et al 
(2019)(:2019 )Gholami & Ramazani :Amini & 

Fatahi (2019) نمايند.را تأييد می نيز اين مطالب 
بنيان های دانشآخرين عامل مؤثر بر توسعه شرکت

ها و هايی هستند که الزم است شرکتکشاورزی آرمان
اعضای آن مورد توجه قرار دهند تا به موفقيت و توسعه 

ها کمک نمايد و شامل جلب نظر بازار و مشتری شرکت
به کميت و کيفيت محصوالت توليدی شرکت است، 

تواند های پژوهشی و تحقيقاتی نيز میسازی يافتهتجاری
ضمن ايجاد سودآوری برای شرکت به توسعه آن کمک 

بنيان از های دانشنمايد، با توجه به اينکه اعضای شرکت
آموختگان و دانشجويان هستند تقويت علمی بين دانش

ها کمک تواند به موفقيت شرکتآنها در دانشگاه می
عه واقع بينانه بازار و تقاضای آن از مطالنمايد، همچنين 

 بنيان کشاورزیهای دانشسوی مديران و اعضای شرکت
تواند ضمن کمک به توليد محصول بازارپسند و نيز می

-های دانشمبتنی بر نياز به موفقيت و توسعه شرکت

 : et al (2020)بنيان بينجامد در اين راستا مطالعات

Amini & Fatahi (2019): Roumezi Naghizadeh et 
al (2019)  :Azad et al (2019)  :Fallah Haghighi & 

Mirtorabi (2019):yaghoubi et al (2014)  :Tuli et al 
(2019) : :Galati et al (2017  Arntzwn bechina et al 

-های تأثيرگذار را تأييد مینيز اين شاخص (2017)

-توسعه شرکتلذا با توجه به اينکه  اعتبار مدل نمايند. 

بنيان کشاورزی در اين پژوهش مورد تأييد های دانش
های متولی رشد و قرار گرفت الزم است کليه سازمان

بنيان کشاورزی توجه جدی و های دانشتوسعه شرکت
های مشخص شده در ها و مؤلفهاساسی را به گويه

-تحقيق همچنين برطرف نمودن موانع موجود که به آن

-در جهت توسعه و پيشرفت شرکت ها اشاره شده است

بنيان کشاورزی داشته باشند. زيرا بهبود هر های دانش
های مشخص شده در پژوهش سبب توسعه يک از مؤلفه

ها و در نهايت پيامدهای مثبت و سازنده بيشتر شرکت
بر اساس نتايج پژوهش برای کل کشور خواهد شد. 

 گردد:پيشنهادهای زير ارائه می

تحقيق و  هاکه ورودی شرکتاينبا توجه به  -
باشد اين بخش بايستی مورد توجه جدی پژوهش می

ها قوی قرار گيرد و بخش تحقيق و توسعه در شرکت
های کاربردی که توجه اصلی بر پژوهشباشد، ضمن اين

 المللی و به روزهای بينمبذول گردد، توسعه پژوهش
ه توسع تواند در ايجاد ونگهداشتن علم و دانش نيز می

بنيان های دانشهای کاربردی مؤثر در شرکتپژوهش
 کشاورزی مؤثر واقع گردد؛ 

شگاهی از ريزی و تغيير سرفصول دروس دانبرنامه -
های ارائه صرف مطالب نظری و تئوری بر آموزش

آموختگان، کاربردی و عملی جهت توانمندسازی دانش
کسب تجارب کاربردی و عملی و در نهايت پرورش 

آموختگان متخصص با تجارب عملی جهت فعاليت نشدا
 بنيان کشاورزی؛های دانشدر شرکت

د با ها نيز در کنار وظايف خوالزم است دانشگاه -

توجه به مأموريت سوم خود ارتباط با صنعت و بحث 
تجاری تحقيقات، همچنين پرورش پژوهشگران و 

های خود قرار متخصصان نخبه را در اولويت فعاليت
های تحقيق و توسعه دانشگاهی با توجه د و محيطدهن

ا رهای پژوهشی خود به نيازهای بازار و جامعه اولويت
 رانگذابرگزيده و در جهت ارتباط هرچه بيشتر با سرمايه

 و فعاالن صنعت توجه الزم را مبذول نمايند؛
ثبت شرکت و  های غيرضروری، درحذف کاغذ بازی-

ل صدور مجوز برای به خصوص ثبت اختراعات، تسهي
های گمرکی و به خصوص در مرزها ها، نظارتشرکت

جهت جلوگيری از ورود و قاچاق محصوالت مختلف به 
-های دانشخصوص محصوالت مشابه محصوالت شرکت

 بنيان کشاورزی؛
-ها توسعه شرکتکه بر اساس يافتهبا توجه به اين -

يت بنيان کشاورزی تا حد زياد منوط به موفقهای دانش
باشد، ها در فروش و بازاريابی موفق محصوالت میآن

در اين زمينه تدابير الزم را مانند  الزم است دولت
سازی و تبليغ مناسب در جهت فروش محصوالت فرهنگ
بنيان کشاورزی به خصوص در مناطق های دانششرکت

که روستايی غرب کشور مبذول داشته، ضمن اين
بنيان توسط های دانشتپرداخت يارانه محصوالت شرک

تواند سبب های فروش میدولت جهت کاهش هزينه
تری در اختيار جامعه هدف گردد محصول با قيمت ارزان

ها از اين محصوالت افزايش يابد، قرار گيرد و استقبال آن
های وابسته به دولت در جهت خريد الزام سازمان
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اند توبنيان کشاورزی نيز میهای دانشمحصوالت شرکت
ها و در نهايت سبب افزايش بازاريابی و فروش اين شرکت

 ها گردد؛توسعه آن
ها و يی محيط فيزيکی و مجازی مانند نمايشگاهبرپا-

و  بازارهای مجازی که در برگيرنده بانک اطالعات جامع
های فروشندگان و محصوالت توليدی کامل از ويژگی

ای مناسب برتواند در ايجاد بازار همچنين خريداران می
بنيان کشاورزی مؤثر واقع های دانشمحصوالت شرکت

 گردد؛
ها به کيفيت محصوالت توجه جدی اعضای شرکت -

ها به منظور جلب اعتماد توليدی در کنار ارتقا کميت آن
 بازار و همچنين تسهيل صادرات محصوالت توليدی

 در المللی بين بازار شناسايی و المللی بين ارتباطات عامل

در اين زمينه ، است شده ارائه مدل گرمداخله رايطش
 و ارتباط افزايش با حوزه اين مديران شودمی پيشنهاد

 در بالقوه کليدی شرکای و مشتريان با المللی بين مراوده

 و علمی های کنفرانس در شرکت طريق جهانی، از سطح
 سطح در موفق حضور تخصصی، زمينه های نمايشگاه

 ؛آورند همفرا را المللی بين
بنيان کشاورزی های دانشمعرفی محصوالت شرکت-

توسط مراکزی که به طور مستقيم با کشاورزان و 
روستاييان در ارتباط هستند مانند مراکز جهاد کشاورزی 

تواند به بازاريابی و فروش موفق ها نيز میدر دهستان
 ها کمک نمايد.محصوالت توليدی اين شرکت
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