
نگرشي نهادي به توسعه در بخش كشاورزي

پذيرش: 1393/6/18دريافت: 1393/4/2

انساني  محدوديت هاي  رسمي  تر،  طور  به  يا  جامعه،  يک  در  بازي  قواعد  نهادها  چکيده: 
تعبيه شده هستند که تعامالت انساني را شکل مي  دهند. اين قواعد جنبه هاي مختلف زندگي 
فردي و گروهي را تحت تأثير قرار مي  دهند و به تبع آن سبب تنزل يا ارتقاي جامعه در ابعاد 
مختلف مي شود. يکي از جامع ترين اثرات نهادها را مي  توان در فرآيند توسعه در بخش هاي 
مختلف اقتصادي در يک جامعه جست وجو کرد. با توجه به اهميت چنين جايگاهي و درک 
ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخي از جنبه هاي توسعه در بخش 
کشاورزي يعني هزينه مبادله، حقوق مالکيت و پذيرش فناوري را با نگرشي نهادي مورد 
توجه قرار داده است و تالش كرده ارتباطات موجود در اين زمينه را تبيين كند. تحليل هاي 
انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقويت نهادها عامل مؤثري در بهبود توسعه در بخش 
کشاورزي محسوب مي شود. از اين رو مطلوب است براي دستيابي به سطوح باالتر توسعه، 
نهادهاي مورد نياز مناسب شناسايي، در صورت لزوم ايجاد يا تقويت شوند و نيز شرايط الزم 
براي فعاليت مؤثر آنها فراهم شود. در اين راستا، انجام مطالعات بنيادي نظير مطالعه حاضر 
ابهامات و نيز  در جنبه هاي مختلف اثرپذيري فرآيند توسعه، مي  تواند در رفع بسياري از 

سياستگذاري هاي مناسب و برنامه ريزي هاي کالن راهگشا باشد.

کليدواژه�ها:� بخش کشاورزي، پذيرش فناوري، حقوق مالکيت، مدل ذهني، نهاد.
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مقدمه
بخش کشاورزي به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصادي، جايگاه ويژه اي در دستيابي به رشد 
و توسعه اقتصادي در جوامع درحال توسعه دارد. آنگونه که Lewis (1954) نشان داده است، بخش 
کشاورزي نسبتًا کاربر بوده و متکي بر سرمايه کم وارداتي است و مي  تواند از طريق فراهم کردن مواد 
غذايي، مواد خام، نيروي کار، پس انداز و تقاضا براي کاالهاي غيرکشاورزي به رشد اقتصادي کمک 
کند (Johnston and Mellor, 1961). از سوي ديگر، اين بخش با فراهم آوردن ثبات در توليد مواد 
غذايي، مي  تواند ثبات سياسي را به همراه آورد (Adelman and Morris, 1988). تجزيه و تحليل هاي 
تجربي انجام شده با استفاده از روش هاي پيشرفته اقتصادسنجي و فن هاي شبيه سازي براي ارزيابي 
اثرات فزاينده نرخ رشد يک بخش بر نرخ رشد ساير بخش ها نشان دادند دستاوردهاي بخش کشاورزي 
 Diao et al., 2006 ; Bravo-Ortega &) است  داشته  با رشد در ساير بخش ها  را  ارتباط  قوي ترين 
و  طرح ها  برنامه ها،  کشاورزي،  بخش  براي  جايگاهي  چنين  شناسايي  دليل  به   .(Lederman, 2005

مساعدت هاي زياي براي بهبود و گسترش توسعه در اين بخش در کشورهاي درحال توسعه در نظر 
گرفته شده است. اما بسياري از اين اقدامات، با شکست و ناکامي  مواجه شدند. به دنبال بررسي هاي 
انجام شده به منظور شناسايي علل چنين ناکامي  هايي، عوامل مختلفي نظير وجود قدرت هاي متمرکز 
سياسي، نحوه تملک دارايي ها و اراضي، سيستم تعريف شده براي انتقال فناوري و مشکالت نهادي به 
عنوان اصلي ترين موانع مطرح شدند (Carroll, 1961; Walinsky, 1977). از بين عوامل باال، پژوهشگران 
دارند  بيشتري  تأکيد  توسعه نيافتگي،  اصلي  ريشه هاي  عنوان  به  نهادها،  انحراف  يا  فقدان   بر ضعف، 
(Siddiqui & Ahmed, 2013). به عبارت ديگر، پژوهشگران اختالف در وضعيت نهادها را علت بنيادي 

 Acemoglu and) کرده اند  معرفي  مختلف  کشورهاي  بين  در  توسعه  و  اقتصادي  رشد  در  تفاوت 
Robinson, 2010). به دليل اهميت موضوع، پژوهشگران مختلفي تالش کردند چگونگي تأثيرگذاري 

نهادها را بر رشد و توسعه در جوامع مختلف بررسي كنند. اما تبيين ارتباط دقيق بين توسعه و نهادها 
با دشواري هايي مواجه است. مهمترين مشکل در اين زمينه مربوط به روش شناسي پژوهش مورد نظر 
است. نهادها اغلب چندسطحي هستند و هر يک قوانين مخصوص به خود را دارند و اغلب به کندي 
تغيير مي كنند. از اين رو، شناسايي و تفکيک اثرات مربوط به نهادها از ساير عوامل تأثيرگذار احتمالي 
نيز مقوله اي چندبعدي است  از سوي ديگر، توسعه  تغيير مي كنند، دشوار است.  که در طول زمان 
که تبادل بين جنبه هاي مختلف آن به وسيله ي قيدهاي مختلف تحميل شده از سوي عواملي نظير 
منابع، شوک هاي مختلف در کنار نهادها، مرتفع مي شود. با اين حال، تعدادي از پژوهشگران از طريق 
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روش هاي تجربي تأثير نهادها را بر توسعه و رشد اقتصادي بررسي کرده اند. Cavalcanti et al. (2008)، تأثير 
اصالحات نهادي را بر توسعه ي اقتصادي در کشور برزيل بررسي کردند. براي اين منظور توليد ناخالص 
داخلي سرانه، نسبت اعتبار خصوصي به توليد ناخالص داخلي و نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص 
داخلي، به عنوان شاخص هايي براي توسعه ي اقتصادي در نظر گرفته شدند. نتايج به دست آمده نشان 
داد اصالحات نهادي تأثير معني داري بر شاخص هاي تعيين شده دارد. Clements & Sen (2010)، نقش 
نهادهاي رسمي  و غيررسمي  را در رشد بخش خصوصي در کشور ويتنام به عنوان عامل پيش برنده ي 
توسعه ي اقتصادي در دهه 1990 بررسي کردند. نتايج به دست آمده نشان داد نهادهاي غيررسمي  به 
عنوان مكانيسمي  براي مديريت ريسک باقي مانده اند حتي در شرايطي که نهادهاي رسمي  به تدريج 
در حال توسعه هستند. همچنين Dollar & Kraay (2003) و Addison & Lutz (2006) نشان دادند 
نهادها مي  توانند در بهبود شاخص هاي توسعه ي اقتصادي ايفاي نقش و از اين طريق به توسعه کمک 
کنند. بر اساس بررسي هاي انجام شده، مطالعه ي منسجمي  در خصوص تأثير نهادها در توسعه ي بخش 
کشاورزي انجام نشده است. از اين رو، مطالعه حاضر به دنبال تبيين دقيق تر نقش نهادها در فرآيند 
توسعه در اين بخش مهم اقتصادي است. براي اين منظور، ابتدا مفاهيم مربوط به نهاد و انواع آن بيان 
شده است و در ادامه جايگاه نهادها در فرآيند توسعه در برخي از جنبه هاي مهم توسعه در بخش 

کشاورزي، يعني هزينه مبادله، حقوق مالکيت و پذيرش فناوري مورد توجه قرار گرفته شده است.

مباني�نظري�پژوهش

مفهوم نهاد

قبل از پراختن به مباحث اصلي، الزم است تعريف مورد نظر اين پژوهش از واژه نهاد، بيان شود. 
از پژوهشگران به کار گرفته شده است. گروه اول،  ادبيات توسعه، اصطالح نهاد توسط دو گروه  در 
پژوهشگراني هستند که اين اصطالح را براي اطالق به موجوديت سازماني مانند کنگره آمريکا، بنگاه 
تجاري، احزاب سياسي يا خانواده به کار مي  گيرند. گروه دوم، پژوهشگراني هستند که اين اصطالح 
را براي اطالق به قواعد پذيرفته شده، هنجارها و راهبردهاي سازگار با افرادي در نظر مي  گيرند که 
اين  در  نهاد  از  مقصود   .(Ostrom, 2007) مي شوند  گرفته  کار  به  سازماني  محيط هاي  بين  و  درون 
با اين مفهوم، تعاريف مختلفي عنوان شده است که در ادامه  پژوهش، کاربرد دوم است. براي نهاد 
به برخي از آنها اشاره شده است. North (1990)، نهادها را اين گونه تعريف کرد: نهادها قواعد بازي 
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در يک جامعه، يا به طور رسمي   تر، محدوديت هاي انساني تعبيه شده هستند که تعامالت انساني را 
شکل مي  دهند. در اين تعريف سه ويژگي از نهادها مشخص شده است: اول، آنها تعبيه شده توسط 
انسان ها هستند و ازاين رو ماهيتي متفاوت نسبت به عواملي دارند که خارج از کنترل انسان هاست. 
تأثير  اِعمال مي كنند و سوم،  انسان  به رفتار  را  بازي هستند که محدوديت هايي  نهادها قواعد  دوم، 
کرد  تعريف  ارزش هايي  و  هنجارها  را  نهادها   ،Aron (2003) مي  گيرد.  صورت  انگيزه  طريق  از  آنها 
که اهداف را مشخص مي كنند، محدوديت هايي را به جامعه تحميل مي كنند و سبب توانمندسازي 
اقدامات اجتماعي مي شوند. همچنين Scott (2001)، نهادها را به صورت ترکيبي از عادات و قواعد 
اخالقي، رسوم، سنت و قوانين تعريف کرد که محور يا هدف مشترکي دارند و با يکديگر سازگارند و در 
نهايت يک سيستم را تشکيل مي  دهند. بين اخالق، سنت و قانون روابط اساسي وجود دارد. سنت از 
عادات و کردار نشات مي  گيرد و سپس از راه احساسات اخالقي، به عرف تبديل مي شود. عرف، پديده 
پيچيده اي است که در آن بسياري از عقايد و عوامل مختلف، با هم ترکيب مي شوند؛ به طوري که 
قضاوت هاي اخالقي و احساسات، اهداف و نيازهاي مادي، فرمول هاي قديمي ، اوهام مذهبي، ايده هاي 
آن  است، همگي در شکل گيري  مفيد  و جامعه  فرد  براي  آنچه  و  درباره داليل  دانش صحيح  غلط، 
سهيم هستند. نورث نهادها را به دو گروه رسمي  و غيررسمي  تقسيم کرد. نهادهاي رسمي  از قوانين 
و رويه هايي تبعيت مي كنند که ايجاد و ابالغ شده و مورد پيگيري قرار گرفته اند. اين قوانين و رويه ها 
 .(North, 1990) از کانال هايي نظير دادگاه ها، قانونگذاران و ديوان ساالران اداري رسميت يافته است
نهادهاي غيررسمي  به عنوان الگوهاي رفتاري قلمداد مي شوند که در يک زمان معني دار هستند و در 
زمان ديگر بدون معني. آنها در طول زمان و بر اساس اثرات متقابل تکرارشونده موجوديت مي  يابند 
(Stacey and Rittberger, 2003). نهادهاي غيررسمي ، سنت ها، زبان، رسوم، ارزش ها، باورها، معرفت 

)دانش و خرد( انباشته شده از گذشته و مجموعه اي از ارزش هاي فعلي است (Azid, 2008). اين نهادها 
مقررشده، ضمني و ناملموس هستند. هنجارهاي فرهنگي، ارزش ها و شيوه هاي پذيرفته شده در انجام 
کارها، نمونه اي از نهادهاي غيررسمي  هستند (Pelling et al., 2008). هنجارهاي فرهنگي و همنوايي 
رفتاري، نقش قابل توجهي در ايجاد نهادهاي رسمي  و غيررسمي  ايفا مي كنند. بسياري از نهادهاي 
از نوع حسابگرانه،  ارادي  انتخاب  به عبارت ديگر، گزينه و  غيررسمي  عمدتًا منشاء غيرارادي دارند. 
در حداقل ميزان ممکن خود به کار گرفته شده است. نهادهاي غيررسمي  به تدريج تطبيق مي يابند 
و سپس نوعي عدم حرکت و سکون قوي را از خود نشان مي دهند (Ostrom, 2007). قدرت نسبي 
در  آنها  زيرا   (Pahl-Wostl, 2009) است  مهم  نظام حکومتي  هر  براي  غيررسمي   و  نهادهاي رسمي  
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.(Addison & Lutz, 2006) موفقيت برنامه هاي اصالحي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ضروري هستند
نهادها،  از  تأثيرپذيري رشد و توسعه در بخش کشاورزي  اين پرسش مطرح است که  اينجا  در 
چگونه و از طريق چه کانال هايي صورت مي  گيرد. به نظر مي  رسد، آگاهي از نحوه ي عملکرد نهادها 
در جامعه، به درک بهتر اين فرآيند کمک نمايد. از اين رو، قبل از پرداختن به جنبه هاي اثرپذيري 
رشد و توسعه در بخش کشاورزي از نهادها، مختصري در خصوص چگونگي عملکرد نهادها توضيح 

داده شده است. 

چگونگي�عملکرد�نهادها
تحليل  و  تجزيه  سطح  چهار   Williamson (2000) نهادها،  عملکرد  بهتر  تبيين  منظور  به 
اجتماعي تعبيه شده ي  سطح  سطح،  باالترين  است.  کرده  متمايز  يکديگر  از  را   اجتماعي 

 است که در آن هنجارها، عرف ها، آداب و رسوم و سنت ها واقع شده اند. اگرچه اين سطح توسط برخي 
از اقتصاددانان و دانشمندان علوم اجتماعي بررسي شده است اما اعتقاد بر اين است که اين سطح 
بسيار کند، طي قرن ها يا ميليون ها سال، تغيير مي کند. سطح دوم به محيط نهادي اشاره دارد. وراي 
محدوديت هاي غيررسمي  در سطح اول، در اينجا قوانين رسمي ، شامل قوانين اساسي، قواعد و حقوق 
مالکيت تعريف مي شوند (North, 1999). ابزارهاي کاربردي در اين سطح وظايف اجرايي، قانونگذاري، 
اجراي  و  تعريف  توزيع قدرت در سطوح مختلف دولتي است.  نيز  و  اداري، دولت ها  مراجع قضايي، 
حقوق مالکيت و قواعد قراردادي از مشخصه هاي مهم اين سطح محسوب مي شوند. در واقع، بيشتر 
مباحث مربوط به حقوق مالکيت در علم اقتصاد مربوط به سطح دوم است. سطح سوم فراتر از قواعد 
بازي )حقوق( است که شامل انجام بازي )قراردادهاي مورد نياز( است. در اينجا نهادهاي دولتي جاي 
گرفته اند. اگرچه مالکيت مهم است اما نبود يک نظام کامل حقوقي براي تعريف قواعد، قراردادها و 
اجراي آنها قابل تصور نيست (Williamson, 2000). سطح چهارم نظارت )طرز حکومت يا حکمراني( 
بر روابط قراردادي است؛ همان کاري که قباًل کامونز با معيار قرار دادن معامله به عنوان واحد تحليل 
انجام داد (Camons, 1932). حکمراني تالش براي ايجاد نظم حرفه اي است تا تضادها را کاهش دهد 
و منافع مشترک را درک كند. بنابراين تصور بر اين است که يک ساختار حکمراني، مجددًا انگيزه ها 

را براي فعاليت بيشتر شکل مي  دهد.
دوم  سطح  کشاورزي،  بخش  در  توسعه  بر  نهادها  تأثير  بررسي  منظور  به  حاضر،  مطالعه  در 
بر  نهادي  تأثير محيط  ديگر،  عبارت  به  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  ويليامسون  توسط  تبيين شده 
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رشد و توسعه در بخش کشاورزي تحليل شده است. دو گروه از نهادها براي تحقق تغييرات الزم براي 
دستيابي به توسعه اقتصادي شناسايي شده اند. گروه اول، نهادهايي هستند که با کاهش هزينه هاي 
مبادله و تقويت اعتماد، به گسترش و توسعه مبادالت کمک مي كنند. گروه دوم، نهادهايي که دولت و 
ساير بازيگران قدرتمند را به حفاظت از حقوق مالکيت خصوصي و افراد ترغيب مي كنند. در ادامه به 
چگونگي اثرگذاري هر يک از اين مجموعه نهادها در فرآيند توسعه پرداخته شده است. از سوي ديگر، 
گسترش فناوري هاي جديد توليد و آموزش فعاالن در بخش کشاورزي، نقش مهمي  را در دستيابي به 
توسعه ي کشاورزي و روستايي ايفا مي کند. اين مهم، از طريق نهاد ترويج و آموزش کشاورزي تحقق 
مي  يابد. از اين رو، در اين مقاله عالوه بر بحث در خصوص چگونگي تأثيرگذاري دو گروه نهاد پيش گفته، 

تأثير نهاد ترويج و آموزش نيز در پذيرش فناوري در بخش کشاورزي بحث شده است. 

تأثير�نهادها�بر�هزينه�هاي�مبادله
به دو گروه  اقتصادي،  براي فعاالن در بخش کشاورزي، مانند ساير بخش هاي  هزينه هاي مبادله 
هزينه هاي قبل از مبادله و هزينه هاي پس از مبادله تقسيم مي شوند. هزينه هاي قبل از مبادله اصواًل 
شامل هزينه هاي مربوط به جست وجو براي يافتن بهترين شريک تجاري براي مبادله، مذاکرات و نيز 
تهيه قرارداد هستند. پس از انجام مبادله نيز هزينه هاي مربوط به نظارت و مذاکره ي مجدد براي تداوم 
مبادله وجود دارد. از سوي ديگر، هزينه ي مبادله در تعيين قيمت براي منابع طبيعي و ارزش گذاري منابع 
مشترک، يکي از ابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شود که اين امر در بخش کشاورزي که 
بيشترين استفاده را از منابع طبيعي دارد، بسيار مهم و درخور توجه است (Barbier, 2011). نهادهاي 
هنجارهاي  و  قواعد  قرارداد،  اجراي  سازوکار  قراردادها،  از  مجموعه اي  مبادله،  هزينه  کاهش دهنده 
تجاري، عادات و باورهايي هستند که از ارزش هاي مشترک و ذخيره سرمايه انساني حمايت مي كنند. 
فعاالن هر بخش اقتصادي از جمله بخش کشاورزي، با توجه به هزينه هاي مبادله در خصوص شيوه ي 
براي  کم  قدرت  مبادالت،  کم  تعداد  مي كنند.  تصميم گيري  توليدي  محصول  نوع  و  ميزان  توليد، 
چانه زني، سرمايه گذاري و سطح تخصص پايين و در نتيجه بهره وري کم براي عوامل توليد، تبعات 
مختلف هزينه مبادله باالست. North (1990) بيان مي کند در مناطقي که نهادها سبب افزايش قطعيت 
و اطمينان مي شوند، قراردادها محترم شمرده مي شوند و از دارايي ها حفاظت مي شود، افراد گرايش 
و  انباشت  و  پيچيده  مبادالت  انجام  ثابت،  دارايي هاي  در  سرمايه گذاري  تخصص گرايي،  به  بيشتري 
اشتراک دانش دارند. ساختارهاي نهادي کارآمد مي  توانند از طريق فراهم کردن زمينه ي مناسب براي 
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آنها و قراردادهاي منعقدشده، فرآيند  بين  مالقات شرکاي تجاري مناسب و مديريت صحيح روابط 
مبادله را تسهيل كرده و هزينه هاي مربوط به مبادله را کاهش دهند و شرايط الزم براي منتفع شدن 

.(Escobar & Chaffotec, 2014) از سطح پايين چنين هزينه هايي را فراهم آورند

کارکرد�نهادها�در�حوزه�حقوق�مالکيت
از عواملي است که مي  تواند در دستيابي به  از آن، يکي ديگر  تعريف حقوق مالکيت و حمايت 
رشد و توسعه مؤثر باشد (Chang, 2011). در ابتدا، اين حقوق در پاسخ به درگيري براي استفاده از 
منابع مشترک و آسيب پذير تعريف شدند Feeny et al. (1990) .(North, 1990) چهار رژيم پايه اي 
را براي حقوق مالکيت تعريف کردند: 1- دسترسي آزاد، 2- مالکيت جمعي، 3- مالکيت خصوصي، 
بلندمدت و  براي آغاز چشم اندازهاي مديريتي  ايمن، شرط الزم  4- مالکيت دولتي. حقوق مالکيت 
ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري در حفاظت از منابع طبيعي است؛ همچنين عاملي موثر در راستاي 
کاهش نااطميناني در روابط و هزينه هاي معامالتي محسوب مي شوند (Milgrom et al., 1990). عدم 
مباحث  در  مالکيت  (Ostrom, 2005). حقوق  منجر مي شود  منابع  تخليه  به  تدوين چنين حقوقي، 
جديد اقتصاد نهادي مورد توجه خاص قرار گرفته و نظر اقتصاددانان نهادي جديد را به خود جلب 
کرده است. نهادهاي محافظ حقوق مالکيت، شامل قوانين اساسي، قواعد انتخابات، قوانين مربوط به 
آزادي بيان، آموزش و هنجارهايي را شامل مي شود که مردم را به اطاعت از قوانين و مشارکت در 
نظارت بر عملکرد دولت ترغيب مي کند. اگر امنيت در حقوق مالکيت وجود نداشته باشد يا هزينه 
مبادله باال باشد، سرمايه گذاري از بخش هاي مولد اقتصادي، که داراي بازگشت سرمايه نسبتًا طوالني 
هستند، به سمت فعاليت ها با بازده باالي سرمايه گذاري هدايت مي شوند و بخش قابل توجهي از منابع 
براي کسب رانت هاي اقتصادي هزينه مي شود. از سوي ديگر، در سال هاي اخير يکي از انواع حقوق 
از طريق ترغيب در توليد دانش، نقش قابل توجهي را در  مالکيت مورد توجه قرار گرفته است که 
فرآيند توسعه ايفا مي کند. اين حقوق مالکيت که از آن با عنوان حقوق مالکيت فکري ياد مي شود، 
در شکل هايي نظير مجوزها، حق ثبت اختراع، کپي رايت و عالئم تجاري ظهور مي کند. اين حقوق 
سبب ايجاد انگيزه اقتصادي براي افراد مي شوند و آنها را ترغيب به گسترش فعاليت هاي پژوهش و 
متفاوتي که  نسبتًا  ماهيت  دليل  به  مالکيت،  از حقوق  تأثيرپذيري بخش کشاورزي  توسعه مي  كند. 
با ساير بخش هاي اقتصادي از نظر کاربرد منابع طبيعي دارد، توجه خاص خود را مي  طلبد. نگاهي 
تنها  کشاورزي  بخش  براي  موجود  مالکيت  که حقوق  مي  سازد  روشن  کشاورزي،  بخش  به  اجمالي 
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محدود به حقوق مالکيت اراضي نيست. اين حقوق را مي  توان به دو گروه حقوق ملموس )محسوس( 
و غيرملموس )غيرمحسوس( طبقه بندي کرد. حقوق مالکيت اراضي در کنار حقوق مالکيت ترکيبي 
نظير حقوق مشترک در استفاده از نهاده هاي موجود در تعاوني هاي کشاورزي و حقوق مالکيت جمعي 
با ديگران نظير حق مالکيت در ادواتي که به طور گروهي خريداري شده (Chang, 2011)، انواعي از 
حقوق مالکيت ملموس هستند. در فعاليت در بخش کشاورزي بين تصميم به توليد و توليد محصول 
نهايي يک وقفه زماني وجود دارد. تصميم به توليد بر اساس قيمت هاي انتظاري کشاورز اتخاذ مي شود؛ 
قيمت که با توجه به ديدگاه مکتب اتريش ارزش کاالي نهايي در بازار است که توسط مصرف کننده 
تعيين ارزش مي شود. در حقيقت، کشاورزان با توجه به قيمت انتظاري ميزان و نوع محصول مورد نظر 
خود را براي کاشت تعيين مي كنند. بهره برداري از مزاياي کاشت تجاري محصوالت کشاورزي، نوعي 
حق مالکيت براي کشاورز شمرده مي شود که نمونه اي از حقوق غيرملموس براي آنها به حساب مي آيد. 
حقوق مالکيت ملموس و غيرملموس تنها به وسيله مالکيت مادي و بدهي ها از هم متمايز نمي شوند، 
بلکه اين تمايز از طريق مالکيت فرصت هاي انتظاري براي ايجاد سود از طريق محدود کردن عرضه تا 
زماني که قيمت به حد قانع کننده اي برسد يا از روي اجبار روي آن به توافق برسند، ايجاد مي شود. 
به  توجه  با  اما   .(Camons, 1932) است  غيرملموس  مالکيتي  انتظاري،  فرصت هاي  مالکيت  بنابراين 
اينکه اين موارد نيز جزو حقوق مالکيت محسوب مي شوند، الزم است چارچوب نهادي و نظام حاکم 
بازار  شرايط را براي بهره مندي از چنين مزايايي براي کشاورزان از طريق راهبردهايي نظير تنظيم 
داخلي، جلوگيري از ورود محصوالت در هنگام برداشت و فروش توليدات داخلي و مواردي از اين قبيل 

فراهم آورند. چنين حق مشابهي براي پژوهشگران در بخش کشاورزي قابل تعريف است.
از سوي ديگر، حقوق مالکيت معنوي براي کاربردهاي کشاورزي، که بخش هايي نظير تحقيقات 
بخش  در  توسعه  و  پژوهش  گسترش  براي  نيز  مي شود،  شامل  را  بذر  نژاد  اصالح  و  بيوتکنولوژي 
کشاورزي، که خود جايگاه ويژه اي در دستيابي به توسعه دارد، ضروري است. در حال حاضر کشورهاي 
زيادي تمايل به ثبت يا دريافت مجوز براي پژوهش هاي خود بر روي موجودات زنده، از جمله گياهان، 
درختان و حيوانات دارند. اما با ساز و كارهاي نهادي موجود، اين موضوعات تحقيقاتي شامل حقوق 
نيازمند  در بخش کشاورزي  مالکيت  از حقوق  اين جنبه  از  بهره مندي  و  نمي شوند  معنوي  مالکيت 

طراحي و اجراي مكانيسم خاص خود است.
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کارکرد�نهادها�در�فرآيند�پذيرش�فناوري
در بين عوامل محرک رشد و توسعه ي اقتصادي، فناوري و نوآوري در مرکز توجه قرار گرفته اند 
(Hudson & Minea, 2013). از سوي ديگر، تأثيرپذيري رشد و توسعه در بخش کشاورزي از اين عامل 

نيز انکارناپذير است. Mokyr (2003) استدالل کرد که از نظر تاريخي، نهادها و فناوري تعامل اساسي 
خاص  برنامه هاي  فني،  استانداردهاي  نظير  نهادي  ساختارهاي  و  نهادها  دارند.  هم  با  گسترده اي  و 
پژوهش و توسعه، سيستم هاي آموزشي، فرهنگ محلي يا انتظارات جمعي، نقش کليدي را در تبيين 
 Coriat & Weinstein, 2002; Geels &) گام ها )سرعت يا پيمودن( و جهت توسعه ي فني ايفا مي كنند
Raven, 2006) و از اين طريق نشر فناوري ها يا تغييرات مورد نظر را تسهيل مي  كنند. از اين رو، براي 

بهره مندي از مزيت تسهيل گري نهادها در برخي موارد الزم است نهادهاي قبلي به دقت و با تالش، 
مديريت خالق و تغيير ديدگاه و تفکر، به طور بنيادي اصالح شوند يا نهادهاي جديدي پا به عرصه 
بگذارند (Moser & Ekstrom, 2010). در اينجا اين پرسش مطرح است که کدام يک از انواع نهادها، در 
فرآيند پذيرش و گسترش کاربرد فناوري هاي جديد مشارکت دارند. براي پاسخگويي به اين پرسش، 
مناسب است فرآيند پذيرش فناوري به طور اجمالي مورد توجه قرار گيرد. Rogers (2003) پنج مرحله 
نوآوري،  از: کسب دانش در خصوص  قرار داده است که عبارتند  فناوري مورد توجه  اشاعه  براي  را 
مرحله اقناع )قانع شدن(، تصميم به پذيرش، کاربرد و تأييد. با توجه به مراحل باال، در ابتدا الزم است 
اطالعات کافي و مناسب در اختيار افراد در گروه هاي هدف قرار گيرد تا آنها دانش کافي نسبت به 
نوآوري يا فناوري پيشنهادي را به دست آورند. سپس، افراد بر اساس اطالعات کسب شده و مقايسه ي 
چنين  در  مي شوند.  نوآوري  پذيرش  عدم  يا  پذيرش  به  قانع  موجود،  شيوه ي  با  پيشنهادي  فناوري 
شرايطي، نهاد ترويج و آموزش نقش مهمي  را ايفا مي کند؛ زيرا اين نهاد اطالعات و آموزش هاي مورد 
نياز براي اين دو مرحله را در اختيار گروه هاي هدف قرار مي  دهد. افراد پس از کسب دانش و اطالعات 
کافي، ابتدا در خصوص فناوري پيشنهادي فکر مي كنند، استدالل مي كنند و در خصوص استدالل هاي 
مجموعه   .(Mises, 1962) مي  كنند  تصميم گيري  به  اقدام  نهايت  در  و  مي كنند  قضاوت  طرح شده 
فرآيندهاي بيان شده در بافتي از مدل هاي ذهني، باورها و ترتيبات ذهني، که بر اساس توضيحات 
ذکرشده در بخش هاي قبلي در گروه نهادهاي غيررسمي  قرار دارند، اتفاق مي  افتد. بنابراين براي ايجاد 
تغيير در رفتار افراد الزم است مدل هاي ذهني آنها هدف قرار گيرد تا از طريق تأثيرگذاري بر آنها، 
شرايطي فراهم شود که افراد هنگام مواجه شدن با واقعيت ها، خالف عادات ذهني قبلي تصميم گيري 
و اقدام كنند (Mises, 1962). يک مدل ذهني )به بيان (North, 2004) يا آنچه Mises از آن با عنوان 
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پيش ذهنيت ها يا عقايد از قبل ايجادشده ياد مي کند، نمايانگرهاي خارجي هستند که سيستم هاي 
شناخت فردي براي تفسير محيط ايجاد مي كنند. فرآيندي را که افراد به طور مستقيم از طريق تجربه 
مي  آموزند تسريع مي کند، ارتباط بين افراد را تسهيل مي کند و در عين حال براي يادگيري از تجربيات 
سايرين و نيز انتقال تجربيات فرد به نسل هاي ديگر الزم است (Denzau & North, 1994). مدل هاي 
با توجه به  انتخاب هاي معقول فرد  از آنها براي ايجاد  ذهني پيچيدگي هاي زيادي دارند که آگاهي 
ترجيحات و منابع در دسترس وي ضروري است. مدل هاي ذهني از طريق آموزش قابل تغيير هستند. 
در خصوص فناوري هاي جديد و نوآوري ها، الزم است به اين نکته توجه شود که اغلب پذيرش آنها با 
درصدي از نااطميناني همراه است و افراد هنگام تصميم گيري در شرايط توام با نااطميناني بر اساس 
يادگيري هايي که کسب کرده اند محيط اطرافشان را تفسير مي كنند تا اقدام به اتخاذ تصميم نهايي 
را بگيرند. درک تصميم گيري تحت چنين شرايطي نيازمند برقراري ارتباط بين مدل هاي ذهني که 
فرد براي درک جهان اطراف خود مي  سازد، با ايدئولوژي ها که از سازه هاي مربوط به مدل هاي ذهني 
منتج مي شود و نيز نهادهايي است که در يک جامعه تدوين و پايه گذاري مي شوند تا ارتباط بين افراد 
را در جامعه نظم دهند. مدل هاي ذهني که افراد ايجاد مي كنند و نهادهايي که بر پايه آنها طرح ريزي 
مي كنند، هر دو جزيي ضروري از شيوه اي است که انسان براي ساختن محيط اطراف خود در تعامل 
با ديگران مي  سازد. تدوين چارچوبي که بر اساس آن بتوان مدل هاي ذهني به اشتراک گذاشته شده 
در جامعه را درک و مدل سازي كرد، مي  تواند راهنمايي براي بررسي چگونگي شکل گيري انتخاب و 
رفتار افراد باشد و به تکامل سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه کمک کند. بايد در نظر 
داشت که فرآيند يادگيري در انسان داراي يک ويژگي منحصر به فرد است که آگاهي از آن در تدوين 
مناسب برنامه هاي يادگيري موثر خواهد بود. يادگيري اقدام به توصيف مجدد آنچه در ذهن مجسم 
شده است، مي  كند (Crafts, 1985). توصيف مجدد تجسمي ، فرآيندي است که در آن دانشي که به 
عنوان راه حلي براي يک مشکل خاص محيطي استفاده شده ذخيره مي شود و به عنوان راه حل طيف 
از حافظه قرار مي  گيرد و استفاده مي شود  بازخواني  از مشکالت در موقع الزم دوباره مورد  وسيعي 
يک  در حل  و شکست  و خطا  آزمون  از  تکاملي  فرآيندي  يادگيري   .(Mantzavinos et al., 2004)

مشکل است که منجر به آزمودن راه حلي جديد مي شود. وقتي بازخوردهاي محيطي مدل هاي ذهني 
فرد را تأييد مي كنند، اين مدل ها تثبيت مي شوند که اصطالحًا به اين مدل هاي ذهني تثبيت شده باور 
گفته مي شود. از ارتباط متقابل اين باورها )که مي  توانند با يکديگر سازگار يا ناسازگار باشند(، نظام 
باورها ايجاد مي شود (Mantzavinos et al., 2004). مجموعه نظام باورها به طور مستقيم رفتار فرد را 
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تحت تأثير قرار مي  دهند. از اين رو تغيير در آنها سبب ايجاد تغيير رفتاري يا بروز يک رفتار خاص در 
افراد مي شود. نظام آموزش و ترويج کشاورزي قادر است از طريق تغيير باورها طي ساز و كاري  که 
شرح داده شد، رفتار گروه هاي هدف را تحت تأثير قرار دهد و آنها را متمايل به به کارگيري شيوه ها و 
فناوري هاي جديد توليدي كند. البته بايد توجه داشت مخاطبان مروجان در فرآيند پذيرش فناوري، 
يعني کشاورزان، به دو گروه تقسيم مي شوند. اول، گروهي که اصطالحًا داراي ويژگي هاي کارآفرينانه 
هستند. اين افراد تالشگر بوده، ذهني جست وجوگر دارند، اغلب ريسک پذير هستند و به دليل موقعيتي 
که در گروه اجتماعي خود دارند، رفتارشان بر رفتار و تصميم گيري و عملکرد هم گروه هايشان تأثير 
زيادي دارد. هنگام مواجه شدن با فناوري  يا تکنيک هاي جديد در توليد محصوالت کشاورزي، اين 
افراد اغلب در کسب اطالعات و حضور براي آزمون آنها پيشگام هستند. به دليل نفوذ قابل توجهي 
که اين افراد در بين گروه اجتماعي خود دارند، اغلب اين افراد مورد توجه مروجان و کارشناسان در 
فرآيند اشاعه نوآوري ها و فناوري ها هستند. گروه دوم، کشاورزان سنتي هستند که اغلب سن بااليي 
اينکه  ندارند مگر  تغيير رويه ي خود  به  تمايلي  بوده، عينيت گرا هستند و عمومًا  دارند، ريسک گريز 
نتيجه عملي فناوري يا فنی پيشنهادي را به طور عيني و شهودي مشاهده کرده باشند و بيشتر افراد 

در گروه اجتماعي آنها اين فناوري يا فن پيشنهادي را پذيرفته باشند.
به  ترويج  هدف  با  که  برنامه هايي  و  طرح ها  مي شود  مشخص  داده شده،  توضيحات  به  توجه  با 
قرار  تأثير  تحت  مستقيم  طور  به  را  عامالن  مي شوند،  تدوين  نوآوري هاي  و  فناوري ها  کارگيري 
نمي  دهند، بلکه در آنها تغيير ايجاد مي كنند تا با شرايط و زمينه هاي مختلف انطباق پيدا کنند. از 
اين رو، سياست هايي موفقيت آميز هستند که يک انطباق خوب با عادات سازماني غالب، باورها، فرهنگ 
و زمينه هاي نهادي داشته باشند يا فرصت هايي را براي جهت گيري مجدد عامالن در قالب يک ساختار 

مناسب در جامعه  ايجاد کنند.
از سوي ديگر، پذيرش و کاربرد فناوري هاي جديد و نوآوري ها اغلب با سرمايه گذاري هاي جديد 
همراه است و از اين رو، درنظر گرفتن مسائل اقتصادي نيز در پذيرش فناوري ها در مرکز توجه قرار 
مي  گيرد. در جنبه اقتصادي پذيرش فناوري ها نيز نهادها ايفاي نقش مي كنند و اين تأثيرگذاري، از سه 
رهگذر قابل بررسي است. اول، آنچنان که در تئوري نئوکالسيک به نهادها نگاه شده است، آنها نقش 
محدودکننده را در رفتار اقتصادي دارند (Hodgson, 2009). سياست ها و طرح هاي حمايتي تدوين شده 
توسط دولت ها نوعي محدوديت اِعمال شده ي نهادي است که تا حدي آزادي عمل گروه هاي هدف را 
در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش فناوري ها با محدوديت مواجه مي کند. البته اين طرح هاي حمايتي 
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فورًا به عمل تبديل نمي شوند بلکه با مخالفت نهادهاي محلي مواجه مي شوند. در نتيجه، توسعه و نشر 
فناوري هاي جديد ممکن است به شدت توسط جزييات محتواي نهادي مختلف تحت تأثير قرار گيرد. 
از سوي ديگر، هنگامي  که شکلي از پرداخت ها يا ديگر صورت هاي عوامل پيش برنده به کار گرفته 
مي شوند، توسعه و عملياتي کردن نهادهاي مربوط به آنها در عمل و در جزييات، هم در سطح ملي و 
هم محلي متفاوت است. اين امر برگرفته از اين واقعيت است که فعاالن مختلف به وسيله  انواع مختلفي 
از نهادهاي رسمي  يا غيررسمي ، نظير استانداردها، دستورالعمل ها، توافقات و انگيزه هاي بازاري، تحت 
 .(Somorin et al., 2014) تأثير قرار مي گيرند و در نتيجه در مقياس هاي مختلف عمل و رفتار مي كنند
از  به طور کامل مستقل  نهادها  اين کارکرد   .(Hodgson, 2009) وظيفه دوم، وظيفه شناختي است 
کارکرد قبلي نيست. در حقيقت، محدوديت ها تحت شرايط خاصي مي  توانند فراهم کننده اطالعات 
باشند و نقش شناختي را ايفا كنند. وظيفه شناختي نهادها اشاره دارد به اواًل، اطالعاتي که نهادها در 
خصوص رفتار احتمالي ديگران در اختيار يک فرد قرار مي دهند؛ ثانيًا، تأثيري که آنها بر درک افراد از 
واقعيت دارند. افراد بر اساس چنين درکي، اقدام به انتخاب، سازماندهي و تفسير اطالعات و در نهايت، 
تصميم گيري مي كنند (Liu & Jiang, 2001). سومين وظيفه اي که براي نهادها تعريف شده است، 
وظيفه انگيزشي يا غايتي است. در حقيقت، نهادها با اطالعاتي که در اختيار افراد قرار مي  دهند و به 
واسطه ي شناختي که از واقعيت ها و شرايط موجود براي افراد ايجاد مي كنند، انگيزه ي تغيير رفتار 
را در آنها ايجاد مي  كنند. از اين رو، درک پيدايش نهادهاي اجتماعي و فرهنگي نه تنها براي درک 
ساختارهاي انگيزشي مهم هستند، بلکه براي درک فرآيندهاي شناخت و عقالنيت نيز حائز اهميت 
هستند. در خصوص پذيرش فناوري در بخش کشاورزي، نهاد آموزش و ترويج واحد ميانجي دولت 
براي ارائه طرح هاي تشويقي و حمايتي است. عالوه بر اين، نهاد مذکور فراهم کننده اطالعات مورد نياز 
و مرتبط با فناوري جهت باال بردن سطح شناخت کشاورزان براي تسهيل تصميم گيري در خصوص 
پذيرش فناوري هاي پيشنهادي است و به اين ترتيب بر جنبه هاي عيني فرآيند پذيرش فناوري تأثير 
مي گذارد. از سوي ديگر، اين نهاد با ارائه برنامه هاي آموزشي و تأثير بر باورها، سبب ايجاد انگيزه و 
تمايل در پذيرش و به کارگيري فناوري ها در اين بخش مي شود و به اين ترتيب جنبه ذهني فرآيند 

پذيرش را متأثر مي  كند.
اقتصادي  تصميم گيري هاي  مبناي  اغلب  که  اقتصاد،  علم  در  غالب  تئوري هاي  ديگر،  سوي  از 
ناديده  اغلب  گروه ها  نقش  و  است  افراد  رفتار  بر خودارجاعي  مبتني  افراد هستند،  و سرمايه گذاري 
گرفته شده است و چنين تئوري هايي چشم انداز علي ـ معلولي رو به باال دارند. اين در حالي است که 
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حضور گروه ها، رفتار افراد و تعامالت بين آنها را تحت تأثير قرار مي  دهد. فرآيندهاي گروهي که اغلب 
مسائل ديگر مربوط به رفتار و تصميم گيري افراد نظير تقليد، نگراني براي موقعيت نسبي، پاداش ها 
و تنبيه هاي اجتماعي را نيز در بر مي  گيرد، سبب کاربرد همزمان رابطه علي ـ سببي باال به پايين و 
پايين به باال مي شود. از اين رو، توجه به گروه ها، هنجارها و زمينه هاي اجتماعي براي تبيين رفتار و 
انتخاب افراد ضروري است (Akerlof, 2007). نگاهي دقيق به فرآيند پذيرش فناوري ها و نوآوري ها، 
آشکار مي کند که اين پديده، يک رفتار جمعي است. از اين رو، الزم است در مواجه شدن با گروه هاي 
هدف، بر قوانين و رويه هايي تمرکز شود که رفتار آنها را کنترل و دستيابي به توافق و رفتار جمعي را 
تسهيل مي كنند (Spielman et al., 2009). براي دستيابي به توافق و سپس بروز يک رفتار جمعي، 
براي تعريف تمايالتشان فراهم کند و  را  براي عامالن فرصتي  نياز است که  تعامالت مورد  از  نوعي 
اجتماعي  نهادهاي  تعامالتي توسط  (Dessie, 2013). چنين  را مبادله كنند  بتوانند دانش خود  آنها 
حاصل مي شود. اين نهادها، ظرفيت هاي شناختي و ذهني افراد را از طريق يادگيري اجتماعي در قالب 
شبکه هاي اجتماعي، پايگاه ها و نهضت هاي اجتماعي توسعه مي  دهند و شرايط مناسب را براي تبادل، 
ايجاد و انتشار دانش و اطالعات براي گروه هايي فراهم مي كنند که الزم است تصميم جمعي بگيرند 
(Spielman et al., 2009). با اين حال نهادهاي اجتماعي جزيي از ذهن افراد نيستند که حالت هاي 

مختلف ذهني در نهادها موجوديت و بروز پيدا کند. آنها فقط ظرفيت هاي شناختي افراد را به وسيله 
اقدامات اجتماعي ـ فرهنگي توسعه مي  دهند (Merritt, 2013). اين نهادها که مجموعه اي از هنجارها، 
کرده اند،  تدوين  کوتاه مدت  يا  بلندمدت  زماني  دوره ي  طول  در  را  حقوقي  قوانين  و  معنوي  قوانين 
محدوده ي انتخاب را در تعامالت بين افراد محدود مي كنند و از طريق شناسايي مشارکت کنندگان 
از افرادي که قادر به دستيابي به اهداف خود نيستند مگر اينکه فرد يا گروهي براي ايجاد هماهنگي، 
بسيج گروهي يا اِعمال اجبار يک قدرت خارجي را براي هماهنگ سازي به کار گيرد، مشکالت مربوط 
به کنش جمعي را رفع يا تعديل مي كنند (Levi, 1990). اين نهادها، همچنين امکان يادگيري جمعي 
و  تعامالت  چنين  مستقيم  نتيجه  مي كنند.  فراهم  است،  کنش جمعي  تحقق  ارکان  از  يکي  که  را، 
يادگيري هايي، ايجاد مدل هاي ذهني مشترک است که چارچوبي را براي تفسير مشترک از واقعيت 
ارائه مي کند و راه حل هاي جمعي براي مشکالت پيش آمده در محيط را ارتقا مي  بخشد. اين فرآيند 
سبب نزديک شدن مدل هاي ذهني به يکديگر و افزايش احتمال وقوع يک اقدام جمعي مي شود. اين 
فرآيندي است که در نتيجه آموزش هاي ترويجي در قالب چارچوبي غيررسمي  براي کشاورزان هنگام 
اشاعه فناوري رخ مي  دهد. طي اين فرآيند بخش ذهنيت تحت تأثير قرار مي  گيرد و پيامد مورد انتظار 
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حاصل مي شود.
در نهايت، افراد در گروه هاي هدف در يک زمينه جغرافيايي و زمينه اي شامل عوامل موثر فيزيکي، 
بخشي و زمينه اي )به عنوان يک بنگاه با اندازه مشخص، نوع و منابع در دسترس براي سرمايه گذاري 
چگونه  اينکه  و  فناوري  نوع خاص  يک  انتخاب  عوامل،  اين  مجموعه ي  گرفته اند.  جاي  تعيين شده( 
منابع مالي مورد نياز تامين و عملياتي شوند را تحت تأثير قرار مي  دهند. اين گروه عوامل در تلفيق با 
يکديگر منجر به نرخ هاي مشخصي براي نشر فناوري مي شوند. افراد با توجه به اطالعاتي که در مورد 
وضعيت مربوط به فناوري جديد به دست آورده اند و نيز قوانين دولتي، تهديدها، ضمانت هاي اجرايي، 
پرداخت هاي مالي و عوامل پيش برنده ي ديگر عمل و رفتار مي كنند (Rudd, 2004). در اين خصوص 
به  به گونه اي است که کشاورزان،  بانکي در کشورهاي درحال توسعه  بايد توجه داشت که ساختار 
ويژه کشاورزان سنتي و خرده پا، به دليل نداشتن ضمانت در بازپرداخت تسهيالت، نمي توانند براي 
گسترش فعاليت هاي خود به راحتي از اين سيستم تامين مالي شوند. ازاين رو، نهادهايي مورد نياز 
)متوسلي، 1391(.  را تسهيل كنند  فرآيند  اين  مالي  اعطاي تسهيالت  مراحل مختلف  است که در 
چگونگي اثرگذاري هر يک از عوامل مختلف گفته شده بر فرآيند پذيرش فناوري در شکل )1( نشان 

داده شده است.

12 
 

قرار  تأثيرو عملياتي شوند را تحت ن يتامعوامل، انتخاب يك نوع خاص فناوري و اينكه چگونه منابع مالي مورد نياز 

با توجه به  افراد. شوند يمهاي مشخصي براي نشر فناوري  اين گروه عوامل در تلفيق با يكديگر منجر به نرخ. دهند  يم

هاي  تهديدها، ضمانتقوانين دولتي،  اند و نيز آوردهبه دست اطالعاتي كه در مورد وضعيت مربوط به فناوري جديد 

در اين خصوص بايد توجه . (Rudd, 2004) كنند يمر تاي ديگر عمل و رف برنده هاي مالي و عوامل پيش اجرايي، پرداخت

پا، به  ويژه كشاورزان سنتي و خردهه اي است كه كشاورزان، ب گونهر بانكي در كشورهاي درحال توسعه به تاداشت كه ساخ

ن يتامهاي خود به راحتي از اين سيستم  ند براي گسترش فعاليتتوان يمدليل نداشتن ضمانت در بازپرداخت تسهيالت، ن

 درا تسهيل كنن دنيفرآيالت مالي اين هكه در مراحل مختلف اعطاي تسرو، نهادهايي مورد نياز است  ازاين. مالي شوند

) 1(در مدل شماره پذيرش فناوري  نديفرآبر شده  گفته مختلف چگونگي اثرگذاري هر يك از عوامل .)1391متوسلي، (

 . نشان داده شده است

 

  

  

  

  

  

  ي پذيرش و نشر فناوريها هكنند چارچوب تحليلي تعيين - )1(شكل شماره 

  

ها اغلب تالش زيادي براي  دولت ن الزم است به اين نكته توجه شود كه اگرچه هنگام معرفي يك فناوري جديد،ادر پاي

بستگي  جايگزيني و كاربرد فناوري جديد نديفرآموفقيت در اين  ، اماكنند يمهاي مناسب براي نشر آنها  تدوين رهيافت

همواره  شده، هاي تدوين سياست كارآمدسازي  پيادهاين در حالي است كه . هاي دقيق دارد سياستسازي  و پيادهبه تدوين 

همواره موانعي. هاي زيادي مواجه است با چالش
5

اين . رات وجود داردو ايجاد تغيي ها فناوريبر سر راه تغيير و پذيرش  

 Adgert) شوند يم بندي طبقهر نهادي و حكومتي تاموانع به طور گسترده به عنوان مشكالت هنجاري، شناختي و ساخ

al., 2009) .يي است كه در آنها هنجارهاي فرهنگي نظير سنت، چگونگي پاسخگويي ها هموانع هنجاري مربوط به شيو

                                                           
 Moser andبندي و انتقال منابع و نهادها بر آنها غلبه كرد  توان با تالش، مديريت خالقانه، تغيير تفكر، اولويت هايي هستند كه مي محدوديت ،موانع - ٥

Ekstrom, 2010).(  

 محيط اقتصادي محيط اجتماعي

تعامل گروهي

عمل پذيرش نشر فناوري و نوآوري

اي جغرافيايي و زمينه

)فرد( عامل
مدل ذهني فردي

شکل 1: چارچوب تحليلي تعيين کننده هاي پذيرش و نشر فناوري

در پايان الزم است به اين نکته توجه شود که اگرچه هنگام معرفي يک فناوري جديد، دولت ها 
اغلب تالش زيادي براي تدوين رهيافت هاي مناسب براي نشر آنها مي كنند، اما موفقيت در اين فرآيند 
جايگزيني و کاربرد فناوري جديد بستگي به تدوين و پياده سازي سياست هاي دقيق دارد. اين در حالي 
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است که پياده سازي کارآمد سياست هاي تدوين شده، همواره با چالش هاي زيادي مواجه است. همواره 
موانعي1 بر سر راه تغيير و پذيرش فناوري ها و ايجاد تغييرات وجود دارد. اين موانع به طور گسترده به 
 .(Adger et al., 2009) عنوان مشکالت هنجاري، شناختي و ساختار نهادي و حکومتي طبقه بندي مي شوند
موانع هنجاري مربوط به شيوه هايي است که در آنها هنجارهاي فرهنگي نظير سنت، چگونگي پاسخگويي 
افراد به برنامه ها و طرح هاي پيشنهادي را تحت تأثير قرار مي  دهند (Gifford, 2011). موانع شناختي اشاره 
دارند به اينکه چگونه فرآيندهاي روانشناسي و فکري نحوه عکس العمل افراد را در مواجهه با طرح هاي 
پيشنهادي تحت تأثير قرار مي دهند (Jones & Boyd, 2011). اين موانع شامل انکار، بي تفاوتي، نااميدي 
)درماندگي(، نااطميناني در پذيرش (Adger et al., 2009)، نداشتن اعتماد و مقبوليت کارشناسان و 
مقامات باالدست مربوطه (Gifford, 2011) و نداشتن دانش در خصوص طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي 
است (Lorenzoni et al., 2007 ; Moser & Ekstrom, 2010) موانع نهادي و حکمراني مربوط به اين 
است که چگونه سازماندهي و ساختار تعامالت، پذيرش يک برنامه و طرح پيشنهادي را تحت تأثير قرار 
مي  دهند (Jones and Boyd, 2011). براي رفع موانع نهادي، اغلب الزم است نهادهاي موجود اصالح، 
حذف يا نهادهاي جديدي تعريف شوند. در اين خصوص، توجه به اين نکته ضروري است که نهادهاي 
رسمي  جديد به راحتي مي  توانند در يک منطقه ايجاد و اجرا شوند اما در خصوص نهادهاي غيررسمي  که 
اغلب ميراث گذشتگان هستند وضعيت متفاوت است. چنين نهادهايي روند اجراي قوانين، وقوع تغييرات 

.(Granville & Leoard, 2010) و پاسخ هاي اقتصادي را کند مي كنند

نتيجه�گيري
بخش  توسعه  در  را  نهادها  جايگاه  توسعه،  فرآيند  به  نهادي  نگرشي  با  کرد  تالش  حاضر  مقاله 
کشاورزي در برخي جنبه ها شفاف سازد. براي اين منظور، سطح دوم تبيين شده توسط ويليامسون 
در تجزيه و تحليل اجتماعي، مورد توجه قرار گرفته است و با اين رويکرد، دو جنبه مهم تأثيرگذار 
در توسعه شامل پذيرش فناوري و حقوق مالکيت در بخش کشاوزري از طريق مرور ادبيات موجود و 
با نگرشي نهادي تحليل شده است. بارزترين نتيجه ي به دست آمده به اين واقعيت اشاره داشت که 
نهادها يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در تغيير نگرش، باورها و در سطوح باالتر در شکل گيري مدل 
و کارکرد ذهني افراد، که منشاء اصلي کنش فردي است، هستند. بر اين اساس پيشنهادهايي براي 

1. موانع، محدوديت هايي هستند که مي توان با تالش، مديريت خالقانه، تغيير تفکر، اولويت بندي و انتقال منابع 
.(Moser & Ekstrom, 2010) و نهادها بر آنها غلبه کرد
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بهبود توسعه در بخش کشاورزي از منظر توجه به نهادها در ادامه آورده شده است.

پيشنهادها
به نظر مي  رسد گسترش و بهبود نهادهاي رسمي  به طور عام و نهادهاي غيررسمي  به طور خاص، 
مي  تواند به تسهيل شرايط براي جايگزيني شيوه هاي سنتي با روش هاي جديد و نوآورانه کمک كند. 
اين تحول، عالوه بر بهبود روند توليد، به افزايش سطح زندگي کشاورزان و کاهش فقر از طريق افزايش 
سطح درآمد آنان کمک خواهد کرد. از سوي ديگر، توجه به انواع حقوق مالکيت، اعم از ملموس و 
غيرملموس و ايجاد نهادهايي براي تعريف صحيح، اجرا و نظارت بر چنين حقوقي مي  تواند به تداوم 
فعاليت ها در بخش کشاورزي و گسترش توليد محصوالت آن بخش، که بسياري از آنها به گونه اي 
با فرهنگ کشاورزان آميخته شده است، کمک كند. ازاين رو، با توجه به تحليل انجام شده پيشنهاد 
مي شود شرايط براي ايجاد و گسترش دامنه نفوذ چنين نهادهايي که در سطوح محلي اغلب حالت 
خودانگيخته دارند، فراهم شود. چنين نهادهايي فرآيند گذار، تغيير و دگرگوني را که الزمه تحقق 
جنبه هاي  در  حاضر  مطالعه  نظير  بنيادي  مطالعات  انجام  همچنين  مي  كند.  تسهيل  است،  توسعه 
مختلف اثرپذيري فرآيند توسعه، مي تواند در رفع بسياري از ابهامات و نيز سياستگذاري هاي مناسب 

و برنامه ريزي هاي کالن راهگشا باشد.
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