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الگوي تعاملی ترویج و  شناسانه رهیافت پیش تحلیل آسیب
 خش کشاورزيتوسعه فناوري در ب
 

 1گوغري  حمید کریمی
 2غالمحسین کرمی

 3مقدم کورش رضایی 
 

 چکیده
جامعـه،   یاساس يازهاین نیو تأم یو اجتماع يدر توسعه اقتصاد يو رسالت بخش کشاورز ينقش راهبرد لیدله ب

ذکر است کـه  الزم به  نی. همچنرسد یبه نظر م يضرور دیمطلوب از منابع و عوامل تول يریگ و بهره يزیر برنامه
  توسـعه  ازمنـد ین يکند. توسعه کشاورز لیرا تسه ندایفر نیا تواند یم زیانجام شده ن يها تیفعال یابیو ارز يبازنگر
از دانشـمندان   یراستا گروه نی. در همهاست تیو فعال ها يفناور ،يدانش و اطالعات کشاورز يها ستمیس یتعامل

ـ را بن يکشاورز جیترو یتعامل يالگو  شیپ افتیره گرا، عتیطب ـ یتحل وهینهادنـد. پـژوهش حاضـر بـه شـ      انی  -یل
 جیکـرده اسـت. طبـق نتـا     ینقاط قوت و ضعف آن را بررس افت،یره نیمراحل پنجگانه ا فیضمن توص ،يانتقاد
 ،يابعـاد نـرم فنـاور    ،یمشارکت کنشگران، شبکه تعامل میبه مفاه توان یالگو م نینقاط قوت ا نیتر از مهم لیتحل
 لیاز قب هاییموضوع ننشدن کامل و ناتمام ماند نییتب نیاشاره کرد. همچن يا رشته انیم کردیو رو ستیز طیمح

 ،یاسـ یس يهـا نـه یزم ،یارتبـاط  يهـا  کانـال  ،يدر انتقال فناور رشیمشارکت، رفتار پذ تیفیها، ک ساختار تعارض
 الگو است. نیا یاهداف از نقاط منف یابیو ارز یمال ياقتصاد و بازارها ،يتوانمندساز
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 و بیان مسئله مقدمه
هاي مختلف و توسعه و رشد اقتصادي یک کشور با فرض تولیـد   بخش  وري براي بقاي فعالیت امروزه ارتقاي بهره

زاده،  ولی و معینـی  ناپذیر است (شاه سازي رقابت در بازار اجتناب کمتر و فراهم محصوالتی با کیفیت باالتر و هزینه
هـاي توسـعه    وري موضوعی اثبات شـده و راهبـرد   ). از سویی اهمیت و نقش تغییرات فناورانه در بهبود بهره1387

توسـعه اسـت    ترین مسایل ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشورهاي در حال فناوري از عمده
ـ    1388راد،  (قانعی ه ). توسعه اقتصادي عالوه بر پیشرفت صنعتی، مستلزم افزایش تولیـد در بخـش کشـاورزي و ب

وري و بازدهی عوامل تولید است (پرهیزکاري و صبوحی،  هاي مناسب و مدرن براي افزایش بهره کارگیري فناوري
تزاید عوامل تولید و کمبـود شـدید منـابع طبیعـی،      ). کشورهاي پیشرفته در جهان با درك محدودیت رو به1392

انـد   برداري و استفاده صحیح از عوامل تولید معطوف کـرده  ها را به بهره ریزي ها و برنامه اي از سیاست بخش عمده
هاي کشاورزي کارا و داراي ظرفیت باالي تولید در  علت اصلی تمایز نظام). 1390بشرآبادي و همکاران،   مهرابی(

کـارگیري   یافته، سـطح بـه  هاي ناکارا با قدرت پایین تولید در کشورهاي کمتر توسعه یافته و نظاماي توسعهکشوره
ها و عوامل تولید در بخش کشـاورزي اسـت (پرهیزکـاري و صـبوحی،      استفاده از نهاده   هاي بهینه فناوري و روش

شـود، زیـرا افـزایش     ي کشاورزي احساس مـی ها ). بنابراین امروزه نیاز به سازگاري و طراحی مجدد فناوري1392
هـاي   هاي خارجی، مـدیریت بـازنگري شـده و همـاهنگی چرخـه      تر از نهاده کمتر و دقیق   پایداري نیازمند استفاده

هـاي رایـج بـا شـرایط محلـی       هاي کشاورزي پایدار باید نسبت به فنـاوري  ها و فعالیت اکولوژیکی است و فناوري
بیشتري داشته و کشاورزان به استفاده از آنها مشتاق و قادر به سازگاري با آنهـا باشـند     اکولوژیکی انطباق -زراعی

)Leeuwis, 1999.( 
سازي و مردمی کردن علم، دانش، نوآوري و فناوري در بخش کشاورزي و  وظیفه نهاد ترویج کشاورزي، عمومی   

هاي جامعـه هـدف و    قاي سطح دانش و مهارتبرداران و تولیدکنندگان این بخش است و از طریق ارت در بین بهره
در تـرویج علـوم مـرتبط بـا      گـذاري  سـرمایه کنـد.   طراحی و انتقال فناوري در توسعه کشاورزي ایفاي نقـش مـی  

 . )Wu, 1997(شود  هاي انسانی می کشاورزي، باعث بهبود کیفیت و توسعه سرمایه
تحقیقـات   زیرنظام  :از اند که عبارت شده است کیلعمده تش زیرنظام سه از کشاورزي، اطالعات و دانش نظام   

 و کنـد  مـی  مبادلـه  را و فناوري اطالعات ترویج که زیرنظام است، دانش تولید و کشاورزي که مسئول تحقیقات
فنی  و مشکالت نظام، مسائل در این گیرند. ترویج می کار  به را اطالعات که فناوري و زیرنظام کاربران اطالعات

پاسخ  کشاورزي و مشارکت مراکز تحقیقات همکاري با و دهد انعکاس می انپژوهشگربه  و شناسایی را کشاورزان
 قـرار  و در اختیارشـان  آورد مـی  دسـت  آنان بـه  بومی مندي از دانش با بهره را و اجتماعی کشاورزان فنی مسائل

 ).Snapp, 2004(دهد  می
 عوامـل  ارتبـاط  تسهیلگر و اي روستاییان حرفه دانش قايارت عوامل از یکی عنوان به  ساختار ترویج کشاورزي   

 مناسب هاي رهیافت و آنها، راهبردها پیوندهاي ارتباطی و کنشگران نقش شناخت با دانش کشاورزي، باید شبکه
 .کشاورزي تدوین کنـد  اطالعات و دانش نظام عملکرد بهبودراستاي  در اثربخش به منظور مداخالت ارتباطی را

انتقـادي و   -ها، پیش الگوي تعاملی ترویج کشاورزي است که در این تحقیق به شیوه تحلیلی رهیافتیکی از این 
به استناد، تطبیق و مقایسه ابعاد مختلف آن با ادبیات منتشر شده در حوزه ترویج کشاورزي، مفـاهیم مـورد توجـه    

 شناسی، بررسی و تشریح شده است. الگو با رویکردي آسیب
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 وي تعاملی ترویج کشاورزيالگ رهیافت پیش 
سوي الگوهاي تعاملی بین تحقیق، تـرویج و کشـاورزان   ه امروزه تمایل زیادي براي گذار از مدل خطی ب

هـاي پایـدار کشـاورزي وجـود دارد. در همـین راسـتا گروهـی از دانشـمندان          در طراحی و نشر فنـاوري 
هـا،   بـه سیسـتم   را براي دستیابی» 1املیالگوي تع پیش «گرا در دانشگاه واخنینگن هلند، رهیافت  طبیعت
اي که با رویکرد تحقیق در  هاي کشاورزي پایدار بنیان نهادند. این رهیافت پنج مرحله تها و فعالی فناوري

مزارع و تعامل با کشاورزان در تعدادي از کشورهاي اروپایی به کار گرفته شده اسـت، توسـط یـک تـیم     
در ادامـه مراحـل مختلـف رهیافـت     . )Leeuwis, 1999(شود  می اي راهبري رشته الگوسازي میان  پیش

 ).Vereijken & Kropff, 1995(شود  تشریح می
 

 2گام اول: تعیین اهداف
الگـویی   اي براي ایجاد پیش عنوان پایه  مراتب اهداف ترسیم به اهداف اختصاصی بهدر مرحله اول فهرست سلسله

هاي موجود مورد تجدیدنظر قـرار گرفتـه باشـد. طـراح سـامانه       تمشود که در آن نقایص راهبردي سیس تقسیم می
الگـو بلکـه از طریـق توافـق بـین      مراتب اهداف را در این چارچوب نه فقط از دیـدگاه تـیم پـیش   تولیدي، سلسله

 کند. پژوهشگران، مروجان و کشاورزان براي ارتقاي اثربخشی آن طراحی می
 

 3ل سنجشاهداف قاب دستیابی بههاي  گام دوم: روش
هـاي   سازي و هم روش اي تبدیل شده تا هم کمی اهداف تبیین شده در گام قبل به معیارها و پارامترهاي چندگانه

نظـر   تر بـه   رسیدن به آنها شناسایی شوند. در اینجا استفاده از تعداد معدودي پارامتر براي رسیدن به هدف عقالیی
کنـد. در ایـن    از ایجاد تضاد، به تلفیق بهتر اهداف کمک مـی  رسد، زیرا ضمن کاهش هزینه، زمان و جلوگیري می

هـا و  اي از فناوري شوند و مجموعهدر نظر گرفته می» 4هاي زراعی روش«عنوان  هاي چندمنظوره به  مرحله روش
 گیرند.  کننده براي رسیدن به اهداف شکل می هاي تسهیل فعالیت

 
 5الگوي نظري گام سوم: طراحی پیش 

شـود و بـراي ارتقـاي     هاي زراعی به پارامترهاي هدف اصلی طراحی مـی  نظري با اضافه کردن روشالگوي  پیش
الگـوي نظـري را    طور کلی پـیش  آزمایش اولیه شود. به   شود تا آماده هاي چند هدفی طراحی و عملیاتی می روش

هـاي زراعـی    و روش ارتباطی بین پارامترهاي چنـد هـدفی   -توان به صورت دیداري و با کشیدن خطوط علی می
 ترسیم کرد.

 
 

                                                           
1. Interactive Prototyping 
2. Setting Objectives 
3. Making goals Measurable and Identifying Methods 
4. Farming Methods 
5. Designing a Theoretical Prototype 
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 الگوساز تکرار شونده گام چهارم: پیش
در پارامترهاي چند هدفی در عملیاتی واقعی آزمایش و   الگو براي دستیابی به اهداف کمی شده در این مرحله پیش

د و بـه  شود. این مرحله ممکن است چند سـال بـه طـول انجامـ     به کار برده و اصالحات احتمالی در آن لحاظ می
مراتـب،  هـاي قبلـی بـازبینی شـود تـا اینکـه در سلسـله        نیروي کار و هزینه زیاد نیاز دارد؛ بنابراین الزم است گام

اندازهاي طبیعی در انتهاي لیست قرار نگیرند. پس از  هاي باالیی و حفظ چشم موضوعی مثل درآمد و سود در رده
دسـت نیامـدن پارامترهـاي چنـد هـدفی،      در صورت بـه  الگوي طراحی شده در یک یا چند مزرعه و آزمایش پیش

 بایست آن را اصالح کرد. می
 

 1گام پنجم: نشر
شـود. همچنـین    الگو براي نشر به نظام ترویج ارائه مـی  با تکمیل فرایند تعامل بین پژوهشگران و کشاورزان، پیش

اي آموزش و هدایت کشـاورزان بـه   اي و ملی بر هاي منطقه توان از مزارع آزمایشی و نمایشی پیشگام و شبکه می
الگـوي تعـاملی تـرویج کشـاورزي      الگو استفاده کرد. در ادامه نقاط قوت و ضعف پـیش تغییر تدریجی و نشر پیش

 شود. بررسی و تشریح می
 

 تحلیل نقاط قوت -الف
 مشارکت کنشگران مختلف -1

-یی نخواهد بـود. بلکـه مشـارکت ذي   هاي توسعه روستا ساخته، راهگشاي برنامه طبق این الگو وضع اهداف پیش
هـاي مـدیریتی در    هـا و روش  آیـد. بسـیاري از چـارچوب    نفعان، عنصري کلیدي در موفقیـت آن بـه حسـاب مـی    

-کنند، زیـرا تعیـین و تبیـین ذي    نفعان معطوف می، تمام توجه خود را به ذي هاي عمل راهبردهاي توسعه و روش
هـاي   . گـروه )Kenny and et al., 2006(سـازد   هتر با آنها هموار مـی نفعان، راه را براي برقرار کردن ارتباط ب

کننده در چنین الگویی شامل مروجان دولتـی محلـی، کارشناسـان کشـاورزي محلـی، مـدیران محلـی،         مشارکت
ریزي محلی، مددکاران ترویجی، کشـاورزان الگـو و    هاي برنامه کارشناسان ستادي ترویج کشاورزي، مجریان طرح

 اند.هاي محلی و تعاونیها  نمونه
 

 نوآوري  تعاملی اشاعه ایجاد شبکه  -2
هاي نوآوري خود را با راهکاري مقبـول بـه    ها، سیستم دلیل ماهیت پیچیده نظام ارتباطات الزم است تا شرکت  به

نفعـان  بندي کنند. چنین کاري باید بر مبناي ماهیت ارتباطات و پیوند میان ذي دهنده تقسیمهاي تشکیل زیربخش
اي متشـکل از   مختلف صورت گیرد و به ایجاد یک سیستم ملی نوآوري نیـاز دارد. سیسـتم نـوآوري ملـی شـبکه     

کنـد   ها و تعامالتشان با اصالحات الزم به انتشار نوآوري کمک می اند که فعالیتهاي عمومی و خصوصیمؤسسه
)Freemen, 1987(و شامل تجارت محصوالت کشاورزي، هاي نوآوري کشاورزي در این الگ . کنشگران سیستم

وري غذایی، صنایع حمایتی وابسته به کشـاورزي (بانکـداري،   اوري و غیرفراکشاورزي وابسته به صنعت، صنایع فر
هـا)،   اي، حمل و نقـل، ارتباطـات راه دور و سـایر مکانیسـم     هاي زنجیره مشاوره، بازارهاي آینده، امالك، فروشگاه

                                                           
1. Dissemination 
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ردولتی، بانک جهـانی،  هاي غی نفوذ (از جمله سازمان ذي هايهیقاتی، ادارات و مؤسسهاي تحقها و مؤسسه دانشگاه
هاي صنعتی و  ها و اتحادیه بار کشاورزي، سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد، اتاق بازرگانی، تعاونیسازمان خوارو

 .)Chiranatan, 2000(کنندگان است  هاي جمعی) و مصرف رسانه
 

 هاي نرم  ريبهسازي جایگاه فناو -3
فناوري باید از رویکرد قبلی که به دست آوردن بهترین کارایی فنی و سود بهینه اسـت، بـه سـمت فـراهم آوردن     

هـاي انسـانی،   تر براي مردم حرکت کند و در نتیجه توجه بیشتري بـه احساسـات و حالـت    تر و راحت زندگی آسان
شود. این فراینـد از   پوشیي از سود و منفعت نیز چشممباحث اخالقی و استانداردهاي آن نشان دهد و حتی تا حد

  ). در حـوزه 1394فرهمند،  اند (فقهیبشري هايهخالقیت انسانی، نوعی فناوري نرم است که محصول تجمع تجرب
نظر کل اجتماع انسانی است. فناوري نرم مورد نظر الگـو، محصـول تبـادالت    فناوري نرم، محیط آزمایشگاهی مد

ـ زات، تبادالت مالی، ارزمربوط به تجهی جامعـه  هـاي تولیـدي و اجتمـاعی در     تش افزوده به مالکیت و سایر فعالی
است که هنـوز بالفعـل   » آمیز رقابت«سازي حالت  المد و مؤثر براي فعاکار يابزار، بزرگ بشري است. فناوري نرم

هـاي نـرم    سعه، همان فناوريیافته و در حال تونشده باشد. عامل کلیدي دخیل در شکاف میان کشورهاي توسعه
هاي نرم، براي پر کردن این شکاف در سـطح صـنعتی و    ي فناوري است. وجود افراد متخصص و توانمند در حوزه

   .)Jin, 2001(ها ضرورت دارد  مالکیت
 

 زیست و سالمت  توجه نسبی به محیط -4
اندیشـی   چنانچه براي رفـع آن چـاره   زیست به بحران جهانی و فراگیر تبدیل شده است و امروزه مشکالت محیط 

نشود، بشر با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد. این وضعیت که حاصل استفاده مفـرط از محـیط طبیعـی، افـزایش     
 نیازهـاي  رفع و اهداف به دستیابی و براي کرد طبیعت ارباب بالمنازع را انسان ،استجمعیت و پیشرفت فناوري 

 برابر و متعادل رابطه یک از طبیعت و انسان رابطه نتیجه در .گرفت پیش در ار راه چپاول طبیعت خود رشد به رو
 مشکل با را پایدار توسعه به دستیابی ترتیب این به شناخته شد. طبیعت انسان حاکم تبدیل و نابرابر اي رابطه به

 کیفی زنـدگی  و کمی ارتقاء در زیست محیط ارزنده نقش ). با توجه به1389نژاد،  ساخت (احمدي و حاجی روروبه
 ضروري آن از حقوقی حمایت و تبدیل اخالقی به ارزشی زیست انسان، در الگوي مورد بررسی حفاظت از محیط 

زیست از قبیل مبارزه بیولوژیک توجه دارد و بـر اعتبـار آن     هاي دوستدار محیط که به روش طوري  شده است، به 
 افزوده شده است.

 
 اي رشتهوم میانرویکرد عملیاتی به مفه -5

هاي عملی، تجارب قبلی و بحـث   یک بنیان تئوریک، ولی به دلیل توجه به مثال  الگو براي ارائه قصد اینبا وجود 
و محصور » 1قابلیت عملی«زمان از افتادن در دام هاي موجود در آنها، سعی داشته هم اي و سایر دیدگاه رشتهمیان

ها و چگونگی استفاده از  طور کامل نوع رشته  زیادي رهایی یابد. هرچند بهها تا حد  در چهارچوب انحصاري تئوري
 مفاهیم آنها را مشخص نکرده است.

 
                                                           
1. Performability 
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 1پذیري آزمون -6
 امکـان  پذیري به معناي پذیري است. آزمون بینی نوآوري، موضوع آزمون هاي مربوط به نتایج پیش یکی از ویژگی

 نتـایج  بتواننـد  کشـاورزان  که میزان هر به .است محدود سطحی در کشاورزان نوآوري از سوي و آزمون بررسی
 یابـد؛ بنـابراین،   مـی  افـزایش  آن میزان پذیرش همان به مقایسه کنند، خود پیشین هاي را با روش جدید نوآوري
ـ آزمونشـان کم  امکـان  کـه  شوند می پذیرش از آنهایی زودتر امکانات محدود، با آزمون هاي قابل نوآوري ر اسـت  ت
پذیري در میان متخصصان علوم اجتماعی داراي اهمیت است؛ زیرا بدون  ). آزمون1385لسادات و همکاران، ا (ناظم

توان مطمئن شد که در بسترهاي حقیقی و اجتماعی اساساً قابل کاربرد است و یا خیر. فرصت  آزمون نوآوري، نمی
آزمایشـی    توان در یک و یا چند مزرعه میالگو را پذیري آن است. پیش و ظرفیت الگوي پیشنهادي، قابلیت آزمون

دنیـاي پرشـتاب کنـونی      هاي عملی نشان دهـد، بازنـده   اجرا و عناصر آن را اصالح کرد. اگر این الگو نتواند مثال
سـازي، مزایـا، معایـب و سـطح      هایی فراهم آورد که نشان دهد این الگو در چه مواردي پیاده خواهد بود. باید مثال

 مشخص شود. آن 2عملیاتی شدن
 

 ب. تحلیل نقاط ضعف
 نفعان وجود تعارض در بین ذي -1

هـا در حـال    سازي فنی و اقتصادي، انسـان  سریع علوم و فناوري و جهانی  زمان با توسعهدر قرن بیست و یکم؛ هم
ع مختلف نفعان و عالئق و منافهاي میان ذيها، تعارض اند. یکی از این چالشهاي بزرگتري رو شدن با چالشروبه

اجـراي وظـائف و     الگـو طـی دوره    کننـده  گیرنـده و تعیـین   تصـمیم  تـیم وقتی که اعضـاي   .)Jin, 2001(است 
هـاي مهـارتی    کنند؛ پتانسیل بالقوه وجود تعارض نیز دارند. افـراد داراي زمینـه   هاي خود با هم تعامل می مسئولیت

یري براي رسیدن به اهداف وضع شده پروژه، نمـی گ متنوع و هنجارهاي مختلف، در کار با یکدیگر و قصد تصمیم
هـاي مثبـت و هـم منفـی      توانند بدون تعارض از تمام این فرایندها عبور کنند. مدیران هر پروژه باید هم به جنبـه 

ها را شناسایی کنند و از آن براي افزایش عملکرد اعضـاي تـیم   تعارض و تأثیر آن بر عملکرد توجه و این تعارض
هـایی هماننـد منبـع    . در این راستا الگو باید براي پاسـخگویی بـه پرسـش   )Verma, 1998(بگیرند بهره   پروژه

اند؟ تعارض داراي چه انواعی است؟ تعارض در ذات خود خوب است یا بد؟ تعارض بر آموزش تعارض چه چیزهایی
 کند. اند؟ خود را مهیاکارهاي حل تعارض چه مواردي و یادگیري چه تأثیراتی دارد؟ و راه

 
 نفعانتبیین نشدن کمیت و کیفیت مشارکت ذي -2

تواننـد بـه شـکلی     هاي سنتی نمـی  در دنیاي همیشه پویا و پیچیده کنونی، راهبردهاي جدید، همانند اغلب تئوري
العمـل   بلکه باید عکس )Mendonça and et al., 2008; Bungay, 2010(ریزي شوند  کامل از قبل برنامه

نفعان در تعیـین  متغیر ارائه کنند. به همین دلیل حضور و مشارکت ذيهمیشه ا نسبت به شرایط و پاسخ مناسبی ر
نفعان در هر مرحله، از جمله مرحله تعیین اهداف ضرورت دارد. ولی در این الگو تعیین نشده است که مشارکت ذي

ساس کنند که روال کار منطبق بـا  نفعان احاهداف به چه صورت و با چه کمیت و کیفیتی خواهد بود. چنانچه ذي
نفعـان  بندي ذي مناسبی براي مشارکت نخواهند داشت. در این الگو، توجهی به تقسیم  نیازهاي آنان نیست، انگیزه

                                                           
1. Triability 
2. Performable 



105 

 

 
 

نیز نشده و مخاطبان بخش خصوصی و دولتی را از یکدیگر تفکیک نکرده است. حتی مشخص نکرده کـه تعـداد   
نفعـان  است تا چه سقفی باشد. در این مدل فراموش شده است که خود ذي نفع طرف ارتباط قرارهاي ذي سازمان

ها بزنند. گذر زمـان و تجـارب فـراوان     نیز ممکن است بتوانند در گروه نوآوران وارد شوند و دست به ابداع فناوري
مساعی سـنگ   اند، البته تشریک ها را به صورت تصادفی ابداع کرده نفعان برخی از نوآوريثابت کرده است که ذي

 ).Locke & Spender, 2011(هاي تصادفی است  بناي کلیدي در ایجاد این چنین کشفیات و نوآوري
گونـه   نوآوري تصادفی و اتفاقی، به معناي یافتن یک چیز در زمانی است که به دنبال یـافتن چیـز دیگـر، هـیچ       

 ,Mertn & Elinor, 2004; Horrigan(اي را در نظر نگرفته باشیم  بینی شده طراحی تجاري رسمی و پیش
هـاي   . تصادف، نقش مهمی در زندگی بسیاري از افراد نوآور موفق ایفا کرده اسـت، امـا از طـرف تئـوري    )2011

 .)Loosemore, 2013(هاي استراتژي و نوآوري تا حد زیادي مورد غفلت قرار گرفته است  نئوکالسیک و مدل
دهند به همـین دلیـل    ها و رویدادهاي اتفاقی است که به ندرت رخ می نوآوري اتفاقی (تصادفی) مربوط به واکنش

هاي مربوط  دانش تجربی ناچیزي درباره چگونگی وقوع این حالت از نوآوري در سطح یک مزرعه وجود دارد. مثال
قبیـل  ها (از  ها) یا بیماري هاي تصادفی ممکن است شامل آفات (از جمله حمله موش، ملخبه وقوع این نوع اتفاق
سوزي، سیل و غیره باشند. در چنین حالتی رابطه میان تحقیقـات   برفکی) و حتی وقوع آتش  آنفلونزاي مرغی و تب

خانواده و جامعه است و بـر تـرویج و     تر است و در عین حال نشر دربردارنده هاي کشاورزي، بسیار مستقیم و شیوه
ها نیز باعث  اي از الزامتر باشد). حتی وجود مجموعه به گستردهتواند مبتنی بر تجر اطالعات تکیه دارد (که البته می

طور مثال در صورتی که در اثر وقوع یک بیماري خاص، زارع مجبور شود تا رژیـم غـذایی را    شود؛ به  نوآوري می
 ,Arumapperuma(اي اتفاقی باعث ایجاد نوآوري شـده اسـت    توان مدعی شد که وقوع حادثه تغییر دهد، می

2008(. 
 

 توجه ناکافی به نقش تغییر رفتار در انتقال فناوري  -3
تر، به طـور دقیـق    در این الگو، روابط میان فردي به خوبی تعریف و تبیین نشده است. به عبارت روشن نخست؛

گیـري رفتارهـاي میـان     هاي تأثیرگذار بر شـکل  کننده اقتصادي و تعیین -هاي اجتماعی مشخص نیست که زمینه
دانیم که رفتار بـه طـور دقیـق     در نتیجه وجود این ضعف، ما نمی .)Moris and et al., 2012( اندکدام فردي

نظر در رفتار گروه هدف یی باید انجام شود تا تغییرات مدچیست و به دنبال آن، در این الگو تعیین نشده چه کارها
اند (جوانان، بزرگساالن ، چه کسانیهاي یادگیري هاي مخاطب برنامه رخ دهد. همچنین توجه نشده است که گروه

هاي آموزشی نیز تغییر خواهـد کـرد.    ارائه برنامه  و یا حتی کودکان). زیرا بسته به گروه هدف، انتخاب نوع و نحوه
 انگیـزه  ایـن  حفـظ  کـه  ندابیشتري درونی هاي انگیزه داراي خردساالن خالف بر بزرگسال براي مثال؛ فراگیران

بندي کرد. به  توان موضوعی مانند انگیزه را نیز طبقه حتی می .)1390د (بیژنی و همکاران، طلب می را نکات ظریفی
 هاي تدارك دیده شده باید متفاوت باشد.  همین دلیل نوع برنامه

نفعان متمرکز شده است؛ در حالی که اگر قرار باشد به توسعه پایدار کمک اساسی این الگو، تنها بر رفتار ذي دوم؛
فناوري و علوم اجتماعی نیز داراي تغییر و تحوالت مثبتی شود و   ویژه در حوزه ید رفتارهاي پژوهشگران به یابد، با

شـود. بـر اسـاس تمـام      بستر الزم، به خصوص زمینه مناسب سیاسی حاصل مـی   این مهم از طریق فراهم آوردن
که محصـول روابـط میـان مـردم، محـیط و       کنند هاي مربوط به رفتار، افراد رفتاري را تولید و یا عملی می تئوري

هـا در فراینـد تولیـد     توان مدعی شد که اشیا و محـیط  فناوري است که آنها را احاطه کرده است. به این شکل می
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هـاي   . بر همین اساس تئوري عمل اجتماعی، بـه زمینـه  )Moris and et al., 2012(رفتار نقش اساسی دارند 
عنصـر مهـم    .)Reckwitz, 2002(و فنی تأثیرگـذار بـر رفتـار توجـه دارد     هاي اجتماعی  مادي یعنی زیرساخت
گیري رفتار نقش دارد، انگیزش است. وجود سطوح باالي انگیزش براي ایجـاد یـک نـوآوري     دیگري که در شکل

دو  ،. انگیـزش )Eysenck, 1994(ضرورت دارد و نوآوران باید نسبت به کار خود عالقه و انگیزه داشـته باشـند   
درونی و بیرونی است، ولی در این الگو تعیین نشده است که کدام یک براي تغییر مطلوب در رفتار بیشتر باید نوع 

نیـاز  رهبري و عملکرد خالقانه و پـیش   مورد توجه قرار گیرند، این در حالی است که انگیزش ابزاري مهم در شیوه
 ;Nayak and Agarwa, 2011; Frese and et al., 1999(آیـد   ضروري براي نـوآوري بـه حسـاب مـی    

West, 1987( . 
 

 نفعانهاي ارتباطی با ذي مشخص نبودن نوع کانال -4
هاي ارتباطی است. ارتباطات از دیدگاه راجرز؛ عبارت از فراینـدي   ها، همان کانال دومین عنصر فرایند نشر نوآوري

درك نهایی برسند.   گذارند تا به نقطه راك میکنند و به اشتکنندگان، اطالعات را ابداع می است که در آن مشارکت
این الگو دربـاره   .)Rogers, 2003(دهد که در میان منابع وجود دارد  هایی رخ می چنین ارتباطی از طریق کانال

هاي  نفعان صحبت کرده است، ولی مشخص نکرده که این رابطه قرار است از طریق چه کانالرابطه تعاملی با ذي
تهدید بر اعتبار و پایایی الگو مطرح کرد: براي ارتباط   هاي زیر را به عنوان نقطهاساس باید پرسش رخ دهد. بر این

کنـد؟   ها را چه کسی تعیـین مـی   هایی استفاده شود؟ کمیت و کیفیت این کانال نفعان قرار است از چه کانالبا ذي
هاي  توان مطمئن شد که این کانال شود؟ از کجا می ها از چه منبعی تامین می نفعان با این کانالتعامل ذي  بودجه

ارتباطی به نفع خود و به صورت سوگیرانه عمل نخواهند کرد؟ میزان ارتباط با رهبران جوامع محلی و نخبگان در 
 نشین توجه خواهد شد؟ هاي فقیر و حاشیه هاي ارتباطی چقدر خواهد بود؟ تا چه حدي به زنان و گروه این کانال

 
 زیست هاي سیاسی مؤثر بر محیط جهی به زمینهتو کم -5

هـاي طبیعـی باعـث تغییـر چهـره       ها در محیطزدایی و احداث کارخانه رویه از منابع طبیعی، جنگل برداري بی بهره
ه علـوم و  ها بـا توسـع   شود و در صورت ادامه این روند در تخریب بیشتر محیط مؤثر است. انسانزیست می  محیط

زیست بیفزایند و آن را براي دسـتیابی بـه سـود و     ها و تأثیر در محیط  روز بر دامنه دخالتد روزبهان فناوري توانسته
توان متوجه شـد کـه موضـوع     ها می ). با نگاهی به تحلیل1389نژاد،  رفاه مادي بیشتر مهار کنند (احمدي و حاجی

هـاي   ه سـاختارها و پیچیـدگی  کننـد  و اغلب تحقیقـات مـنعکس   )Goodwin, 2012( داردمبناي سیاسی  ،رفتار
زیست از عوامل اصلی توسعه پایدار که در حیـات انسـانی نقـش مـؤثري ایفـا       . محیط )Shove, 2010(رفتارند 

داري  هاي سـودمحور در جهـان سـرمایه    اي براي دستیابی به توسعه زود هنگام بر اساس دیدگاه کند، به وسیله می
زیست با تکیه بر مکاتب اصالت فایـده و   برداري و تخریب محیط  هرهتبدیل شده است. در صورتی که روند فعلی ب

داري ادامه یابد؛ نه تنها مانع تحقق توسعه پایدار خواهد شد، بلکه آینده حیات را در زمین در معرض نابودي  سرمایه
دي انسان اثري هاي اقتصا هاي ارزشی زیربناي فعالیت ). بنابراین قضاوت1389نژاد،  دهد (احمدي و حاجی قرار می

مسائل   هاي متفاوتی در زمینه زیست دارد و مکاتب اخالقی مختلف، دیدگاه مستقیم بر چگونگی تعامل او با محیط 
طـور   توان به تمام ابعاد پایداري بـه   محیطی دارند. در این الگو، مشخص نشده است که آیا به طور کلی می زیست

عد اقتصادي است که به طور عمده تحت تأثیر نظـام سیاسـی حـاکم بـر     جامع رسید و یا خیر؟ یکی از این ابعاد، ب
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زیست ناشی از رفتار و عمل او در محیط پیرامون خـویش اسـت. در ایـن     کشورها قرار دارد. تأثیر انسان بر محیط 
ی طور کلـی ایـن مـدل نگـاه      مدل به فرایند یادگیري همانند عنصر داراي قابلیت تغییر رفتار توجه شده است. به

نفعان حضور داشته باشـند، مسـائل   انگارانه به تغییر دارد. تا آن حد که معتقد است همین مقدار که ذي بسیار ساده
  ترین مانع توسعه پایدار محـیط  شود. غافل از اینکه بنیادي مطرح و یادگیري حاصل شود، مشکالت نیز برطرف می

داري و  نی مخرب و مبانی ارزشی نظام اقتصادي سـرمایه بی هاي سیاسی ناکارامد و داراي جهان زیست، وجود نظام
 شود.  دستیابی به حداکثر سود بر مبناي اصالت فایده هدف اساسی آن محسوب می است کهلیبرالیسم اقتصادي 

 
 ابهام در تأثیر بر توانمندسازي و رفاه اجتماعی -6

قلمـروي  . )Smith and et al., 1995(ت پایدار اسـ   دستیابی به برابري و کاهش فقر از اهداف اجتماعی توسعه
شود؛ بلکه همه زوایاي زنـدگی   زیست طبیعی و یا حیات وحش محدود نمی توسعه پایدار تنها به حفاظت از محیط 

هاي آینده نظیر شهر، روستا، انرژي، عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، مشـارکت مـردم    انسان امروزي و نسل
). همچنین توسعه پایدار نیاز به عدالت در یـک  1382(شکوئی،  گیرد دربرمیها را  ریزي مهها و برنا گیري در تصمیم

آمیزتر  شود. براي ساختن دنیاي بهتر و صلح نسل و برابري بین نسلی براي تأمین نیازهاي نسل آینده را شامل می
سیاسی کشـورها فرهنـگ و    تر، الزم است نخبگان آموزش ببینند و رهبران و به لحاظ مادي و هم معنوي متمدن

علـوم و    اقتصادي تمدن اجتماعی، توسـعه   بینی بومی را بپذیرند. وقتی با مسائل مربوط به توسعه هاي جهان ارزش
شود، باید به مفاهیمی مانند همزیستی، برابري، هماهنگی و  فناوري و روابط میان طبیعت انسانی و جامعه نگاه می

کارامد ممکـن  » سیستم اجتماعی«. شکل دادن به چنین همزیستی بدون یک )Jin, 2001(تعادل نیز توجه کرد 
اي از واحدهاي مرتبط با یکدیگر است که به لحاظ حـل مسـئله بـا هـم رابطـه       نخواهد شد. این سیستم مجموعه

گیـرد،   ها توسط سیستم اجتماعی شکل می نزدیکی دارند تا هدفی مشترك را محقق کنند. از آنجا که نشر نوآوري
درك و شناخت ساختار اجتماعی که همان سري چیدمان الگودار از واحدها در درون یک سیسـتم اسـت، اهمیـت    

 ).Rogers, 2003(گذارد  زیادي دارد. به عبارت دیگر ماهیت سیستم اجتماعی بر فرایند نشر نوآوري تأثیر می
 

 ها در عملیاتی کردن الگو جایگاه نامناسب فناوري -7
عه فقط یک واحد فنی و تکنیکی نیست و به ابعاد دیگر از قبیل ابعاد اجتمـاعی نیـز توجـه شـده     در این الگو؛ مزر

ها به شکل مناسـبی توجـه نشـود. امـروزه      است، البته این تغییر نقطه تمرکز و رویکرد باعث شده به نقش فناوري
عناداري شده است، در نتیجه، بینی نشده و کاربردهاي غیراخالقی فناوري باعث ایجاد مسائل بسیار م عوارض پیش

فناوري در حال تشدید شدن است. در مجموع بـا دیـدگاه منفـی کلـی شـکل گرفتـه نسـبت بـه           انتقاد به توسعه
هاي  قابل مشاهده بودن فناوريخود از آنها کرده و به خاطر غیر ها و تالشی که مدل براي دور نگه داشتن فناوري

شـود کـه    آورتـر مـی   ها را از دست بدهیم این موضوع وقتی تاسـف  ناورينرم، ممکن است طبق این الگو کاربرد ف
کننـد؛ بلکـه باعـث     رنگ نمـی  هاي نرم (از قبیل اینترنت)، نه تنها ابعاد اجتماعی را کم بدانیم برخی از انواع فناوري

شویم که توجه به آنها  ها را محدود و مدعی ، انتقال فناوري شوند. به عبارتی، اگر با نگاه منتقدانه تقویت آن نیز می
توانند حتـی بـه تقویـت     هایی که می دهد، ممکن است از کاربرد فناوري رویکرد ما را به ابعاد اجتماعی کاهش می
 ابعاد اجتماعی کمک کنند نیز محروم شد.
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 توجهی به نقش اقتصاد و بازارهاي مالی  بی -8
سازي، بازاریابی، بودجه و ریسک  رهاي جهانی، جهانیجاي طرح مسایل مالی مانند تجارت، صادرات و واردات، بازا

رسد که این مدل در باب مسایل مالی تـا   هاي اقتصادي در این الگو بسیار خالی است؛ به نظر می ویژه مشوق  و به
ها پاسخ گوید که نحوه تأمین بودجه براي اجراي الگـو  کارانه عمل کرده است و باید به این پرسش حدي محافظه

طراحی چگونه خواهد بود؟ آیا تأمین بودجه از سوي سازمان و یا شخص حقیقـی خاصـی باعـث سـوگیري     بعد از 
بندي چگونه خواهد بود؟ کاربرد مناسـب   ارزیابی دستاوردهاي الگو بعد از بودجه  شود؟ نحوه مسیر حرکت الگو نمی

زیسـت در    هاي دوستدار محـیط  وريکنند تا بتوان از فنا ها نیز کمک می هاي اقتصادي و سایر روش قواعد، مشوق
زیست مناسـب نیسـتند. پژوهشـگران     هایی شد که براي محیط سطح محلی و ملی بهره برد و مانع کاربرد فناوري

اند تا  هایی زده بازاریابی از کشورهاي مختلف و به طور عمده از کشورهاي در حال توسعه دست به طراحی تکنیک
، اما در این مدل توجهی به )Wind, 1982(بینی کنند  ها را پیش نوآوري بتوانند سطح فروش محصوالت جدید و

 وهشگران بازاریابی و اقتصاد نشده است.ژهاي پ دیدگاه
 

 نامشخص بودن روند معرفی الگوهاي قبلی و جدید -9
و قبلی هاي حاکم  ها و نقایص پارادایم این الگو در یک روال منسجم معرفی نشده تا به خوبی نشان دهد که ضعف

ها، مطالبی را ارائه نکرده است تا مشخص شود  چه بوده است و همچنین از میان مطالب موجود در پیشینه نگاشته
توانستند یک نماي  حرکت به الگوي جدید بوده است. طراحان الگو می  که به طور اساسی وجود چه نقایصی انگیزه

هاي کوتاه و محدود به تجربیات عملـی  ئه کنند. البته اشارهکلی از الگوهاي قبلی و حتی محاسن این الگوها را ارا
اند. در این الگو، فرض شده است که همه افراد در مورد نقایص الگوهاي  بیولوژیک داشته  قبلی مانند کاربرد مبارزه

که مشخص  قبلی توافق نظر دارند و معتقدند که آن الگوها، ایراد داشتند و باید الگوي جدیدي ارائه شود؛ در حالی
هاي جدیدند یا خیر. حتی چنانچه الگوهاي قبلـی مشـکل هـم     نفعان معتقد به استفاده از الگوينیست آیا تمام ذي

هـا در   کنند. زیرا طبق شـواهد، احتمـال تغییـر رفتـار انسـان      داشته باشد بسیاري از افراد در برابر تغییر مقاومت می
. در نتیجـه  )Moris and et al., 2012(ند، خیلی کم اسـت  مواجهه تهدیدات، اگر آن را جدي و محسوس ندان

 نفعان از این الگو استفاده خواهند کرد.توان با قاطعیت بیان کرد که به الزام تمام ذي نمی
 

 ها انتقال فناوري  شفاف نبودن نحوه -10
ها و فنون قـرار اسـت    این نظریه از انتقال فناوري صحبت به میان آورده، اما مشخص نکرده است که این فناوري

در کدام مرحله از تولید و در کدام فرایند به کار آیند و سطح کاربرد آنها توسط کاربران به چه میزان خواهد بود. از 
مثـال تجربـه     کنـد؛ البتـه بـا ارائـه     ها چگونه به پایداري کمک مـی  طرفی، مشخص نیست که کاربرد این فناوري

اند، ولی توضیح نـداده   هاي عملی به کار رفته شکست خورده ن داده که روشبیولوژیکی کنترل آفات، تا حدي نشا
ها در این الگو به طور دقیق در کجا و چه سـطحی اسـت و چـه کسـی قـرار اسـت ایـن         است که جایگاه فناوري

یـل  اي از قب هاي حاشـیه  توجهی به گروهالگوي تعاملی کم ها را فراهم آورد. یکی دیگر از نقاط ضعف پیش فناوري
بـا   فقیـر  و اي حاشـیه  کشـاورزان  اسـت  داده نشـان  ها است. تحقیقات پا در انتقال فناوري زنان و کشاورزان خرده

 هـاي  دارند، ولی محدودیت ها نوآوري و فناوري از استفاده فراوانی به امکانات، عالقه و منابع محدود به دسترسی



109 

 

 
 

 & Ziervogel(هـا شـده اسـت     نوآوري نتایج از آنان استفاده و دسترسی از ارتباطی مانع و اجتماعی فرهنگی،
Calder, 2003( . 

 
 

 توجه ناکافی به ارزیابی اهداف و خدمات الگو  -11
نفعـان در تعیـین   نفعان صورت بگیرد و یـا آنکـه ذي  در این الگو تعیین نشده است که اگر قرار باشد مشارکت ذي

نفع مختلفی در این هاي ذي وجود دارد. با توجه به اینکه گروهاهداف حضور یابند، چه معیاري براي ارزیابی اهداف 
و  رددانفعان براي سنجش آثـار (ارزشـیابی) اهمیـت زیـادي     برنامه حضور دارند، وجود معیارهاي مشترك بین ذي

در این الگو چندان مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به کیفیت  1نقش ارزشیابی و به اصطالح پاسخگو بودن
نفعان و معیـار  رائه خدمات توجه کافی نشده است و فقط سعی شده تا الگو را نشر دهد، بنابراین باید نیازهاي ذيا

 اند.سنجش کیفیت خدمات مشخص باشد تا بتوان ادعا کرد که خدمات ارائه شده مناسب
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 مشارکت کنشگران مختلف
 نفعانتبیین نشدن کمیت و کیفیت مشارکت ذي

 توجه ناکافی به نقش تغییر رفتار در انتقال فناوري
 نوآوري  تعاملی اشاعه ایجاد شبکه 

 نفعانهاي ارتباطی با ذي مشخص نبودن نوع کانال
 تزیس هاي سیاسی مؤثر بر محیط  توجهی به زمینه کم

 هاي نرم بهسازي جایگاه فناوري
 ابهام در تأثیر بر توانمندسازي و رفاه اجتماعی

 ها در عملیاتی کردن الگو جایگاه نامناسب فناوري
 توجهی به نقش اقتصاد و بازارهاي مالی بی زیست و سالمت توجه نسبی به محیط

 نامشخص بودن روند معرفی الگوهاي قبلی و جدید
 اي رشتهرویکرد عملیاتی به مفهوم میان

 ها انتقال فناوري  شفاف نبودن در نحوه
 پذیري آزمون توجه ناکافی به ارزیابی اهداف و خدمات الگو

 : نقاط قوت و ضعف رهیافت پیش الگوي تعاملی ترویج کشاورزي1نگاره 
 

 گیري نتیجه
وري بخـش کشـاورزي، نقـاط قـوت و      ارگیري فناوري در بهـره ک در نوشتار حاضر سعی شد با توجه به اهمیت به 

هاي تولید دانش فشرده، فناوري و  الگوي تعاملی ترویج کشاورزي که در راستاي طرح سیستم ضعف رهیافت پیش
نقطه ضعف این رهیافت بررسـی و مشـخص    11نقطه قوت و  6بررسی شود. در مجموع  ،یافتههاي توسعه فعالیت

تـرویج  نظـام  از مسائل و مشکالت  ايعمدهقسمت ). 1گو بیش از نقاط قوت آن است (نگاره هاي ال شد که ضعف
و فقـدان انتقـال متناسـب     در سطوح مرکزي استگیري  کشاورزي عمومی، مربوط به تمرکز باالي قدرت تصمیم

نظام بنابراین . هایی با نیازهاي جامعه و مخاطبان شده است مانع از سازگاري چنین نظام مدیریت به سطوح محلی

                                                           
1. Responsive 
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نیازمنـد تحـول    هـدف   ها، نوع خدمات و جامعـه   ترویج و آموزش کشاورزي همیشه به لحاظ هدف، ساختار، روش
گرا و تعاملی ترویج کشاورزي نیز از این قاعده مستثنا نیست. این الگـو داراي نقـاط قـوت و     است و الگوي طبیعت

 ، حفـظ محـیط   افزاري فناوري تعاملی نشر نوآوري، ابعاد نرم مفهوم مشارکت کنشگران، ایجاد شبکههایی در  مزیت
رود برنامه  انتظار میاي نسبت به علوم و قابلیت آزمون و تحقیقات تجربی است، هرچند  رشتهزیست، رویکرد میان 

-ها و کیفیت مشارکت ذي هایی از قبیل تعارضموضوعها در تري براي تحلیل، بررسی و پاسخگویی به ابهام جامع
هاي ارتباطی بین شـبکه و اجـزاي    ها، ساختار انتقال فناوري، کانال هاي تبیین رفتار در پذیرش فناوري نفعان، مدل

زیست، توانمندسازي و تأمین   محیط صیانت از منابع طبیعی وگذار بر  هاي سیاسی و فرهنگی اثر نظام ترویج، زمینه
 هاي مالی و الگوي ارزیابی اهداف و عملکرد داشته باشد.هاي اقتصادي و بازار برداران، بنیان اجتماعی بهره

نگـر و تلفیقـی بـراي نـوآوري اسـت، زیـرا در چنـین راهبـردي          در عصر حاضر کشاورزي نیازمند راهبردي کل   
هاي محلی و ساختارهاي  شود و ظرفیت کشاورزي فرایندي بسیار پیچیده و پویا در بافت گسترده اجتماعی دیده می

ها؛ ماهیت چند کـارکردي و چنـد    یابد. این رهیافت رهنگی الزم براي پایداري فرایند تغییر، توسعه میاجتماعی و ف
هایی (تلفیقی) براي  گیرند. کاربرد چنین رهیافت بعدي نواحی روستایی را در تعامل با کنشگران مختلف در نظر می

محیطی قابل پذیرش  ی و زیستماعکه از لحاظ اقتصادي، اجتضروري است محقق کردن اهداف مهم و مشخصی 
هاي تلفیقی، حضور و مشارکت کنشـگران و کـاربران مختلـف،     طور کلی براي طراحی و اجراي رهیافت . به باشند

کنندگان براي تبادل اطالعـات و   اي و فرایندي همراه با تعامالت قوي مشارکت رشته کاربرد رهیافتی پژوهشی بین
 ي است.یادگیري دوجانبه و مشارکتی ضرور

 
 منابع

. مجموعه مقاالت چهارمین زیست مانعی در برابر توسعه پایدار تخریب محیط). 1389نژاد، ع. ( احمدي، ع. و حاجی
 المللی جغرافیدانان جهان اسالم. کنگره بین

هاي آمـوزش بزرگسـاالن.    ).  بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه1390بیژنی، م.، مرادي، ح. و کرمی، غ. (
 .100-112، صص 133 نشریه کار و جامعه،

). تحلیل اقتصادي توسعه فناوري و مکانیزاسیون بر تولیـد بخـش کشـاورزي    1392پرهیزکاري، ا. و صبوحی، م. (
 . 1-23)، صص 4( 5 تحقیقات اقتصاد کشاورزي،استان قزوین. 
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	علم در گذشته به ویژه در مرحله گذار بیشتر بر روشهای فردی و حل مسائل ساده، کوتاهمدت و تکرشتهای تأکید داشت و کمتر از روشهای نظاممند استفاده میکرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشکلات بلندمدت و با حجم و اندازههای وسیع تمرکز یافت. این رهی...
	تأثیر علم بر زندگی مردم بیهیچ شک و شبههای در حال افزایش است. حتی در بسیاری از صحنهها علم پیامدهای بینظیر و جدی را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میگذارد. امروزه در برخی از جوامع هنوز فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوری به چشم میخورد.
	جدول 7: کارکردهای بسته آگاهسازی ترویج علم در سطح جامعه



