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تحقيقات در بخش کشاورزی با هدف توليد دانش و یافته تحقيقاتی به منظور کاربرد در عرصههای توليدی
کشاورزان صورت میگيرد؛ اما کارشناسان اجرایی و مروجان انتظار دارند که تحقيقات در ارتقا و بهبود دانش
فنی آنها برای پاسخگویی به نيازهای عرصه موثر باشد .به منظور پرکردن شكاف بين نظریه و عمل باید تا حد
امكان با استفاده از اصطالحات غيرفنی و قابل درک برای کارشناسان اجرایی و مروجان فاصله بين دو گروه
توليدکننده و مصرف کننده دانش را کاهش داد .تجارب نشان میدهد که مروجان و کارشناسان اجرایی از ارائه
مطالب فنی و تحليلی در قالب سخنرانی و کالس تئوری کمترین بهره را میبرند و بيشتر دوست دارند که
کاربردهای عملی و ملموس دانش فنی را دریافت کنند؛ مخصوصاً در بخش کشاورزی که فعاليتها عرصهای
هستند .بنابراین ،به تدریج باید مطالب فنی و تحليلی را کمتر کرده و کاربردهای عملی و ملموس را بيشتر مورد
توجه قرار داد .پس از توجه جدی کشورهای غربی به تحقيقات ،به منزله ابزاری برای بهبود فرآیندهای توليدی
در عرصههای کشاورزی ،اشاعه و کاربست یافتههای پژوهشی نيز مورد توجه قرار گرفت .یعنی انتظار میرود
پس از اجرای فرآیندها یا فعاليتهای ترویجی ،توليدکنندگان بتوانند یافتههای پژوهشی را به کاربردهای عملی
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در واحدهای توليدی خویش مرتبط سازند .منظور از اشاعه نيز ،توزیع منظم اطالعات و دانش از طریق
روشهای متنوع به کاربر بالفعل است .طبعاً اشاعه با انتشار ساده نتایج تحقيقات ،تفاوت دارد .اشاعه تابع اصول
مشخصی است که از جمله آنها می توان به اعتباریابی یافتههای علمی ،توجه به مخاطبان ،در نظر گرفتن
ویژگیهای جامعه ،درگير کردن کارشناسان و توليدکنندگان در توليد یافتهها و لزوم تأثيرگذاری بر گيرندگان
پيامهای پژوهشی اشاره کرد .عالوه بر دو مفهوم اشاعه و کاربست ،مفاهيم دیگری در این قلمرو مفهومی شكل
گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به استفاده ،سودمندی ،نفوذ و تأثير اشاره کرد ،که البته هر کدام از معنای
خاصی در حوزه انتشار یافتههای تحقيق برخوردار هستند .در این ميان ،مفهوم انتقال دانش جدیدتر به نظر
میرسد و با مدل های جدید کاربست ،همسانی بيشتری دارد .انتقال دانش ،مفهوم پيچيده و چندبعدی است و
بررسی آن مستلزم درک سازوکارها ،روشهای اندازهگيری آن و نيز عوامل تأثيرگذار فردی و زمينهها و تعامل
این عوامل است .منظور از انتقال دانش مبادله و کاربرد دانش در درون نظام پيچيدهای از تعامالت است که ميان
محققان و کاربران برای تسریع بهرهگيری از یافتههای تحقيقات و برای ارائه خدمات فنی و تخصصی به
توليدکنندگان در راستای توليد محصوالت با کيفيت و کميت بيشتر و افزایش توان و مهارت آنان صورت
میگيرد .پژوهشهای کشاورزی عمدتاً از نوع کاربردی و مرتبط با تصميمگيری هستند و انتظار میرود که به
شناخت بهتر ،کشف ابعاد و ماهيت موضوع پژوهش و درک و شناسایی راهكارهای حل یا رفع مسئله منجر
شوند .با این نگاه ،تحقيقات کشاورزی ،مهمترین ابزار برای بهسازی و اصالح کارکردهای مدیریت واحد
توليدی به شمار میروند .یكی از حلقههای اصلی فرایند پژوهش در کشاورزی ،اشاعه و کاربست نتایج تحقيق
است .زیرا این فرآیند به منزله حلقه واسطه کليه مراحل پژوهش که البته به مراحل پایانی پژوهش نزدیكتر
است ،ناظر به کاربرد نتایج تحقيق ،جهت حل یا رفع مسئله مورد نظر است .براین اساس ،بهرهبرداری علمی و
بهينه از فرآیند اشاعه و کاربست یافتهها و مدیریت صحيح آن به ارتقای کيفيت و کميت توليدات منجر میشود.
بدیهی است عدم کاربست یافتههای پژوهشی ،عمالً به معنی اتالف و هدر دادن سرمایه ،زمان و نيروی انسانی
پژوهشگر است و نيز بهرهوری و کارآیی موسسه تحقيقاتی را به طور جدی زیر سؤال میبرد .موسسات
تحقيقاتی کاربردی که از بودجه دولتی استفاده میکنند ،چون مأموریتگرا و تقاضامحور هستند باید تحقيقاتی
انجام دهند که بتوانند بر فرآیندها ،روشها و کنشهای موضوعی تاثير گذارند و از این رو ،موظف به توليد
یافته قابل کاربست و منجر به بهبود عمل توليدکنندگان در عرصههای توليدی هستند .بدیهی است کارایی و

اثربخشی مؤسسات تحقيقاتی کاربردی باید براساس همين مالک ،مورد قضاوت قرار گيرد .بر این اساس
میتوان مهمترین مأموریت مراکز پژوهشی کشاورزی را به احصای شرایط و استلزامهای توليد یافته قابل
کاربست و تمهيد این شرایط و ملزومات برای کاربردی کردن یافته برشمرد.
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به طور خالصه ،به نظر میرسد اهم شرایط و پيش نيازها برای توليد یافتههای قابل کاربست در حوزه
کشاورزی به شرح زیر باشند:
 )1درک منطقی ،واقعی و علمی از فرآیند توليد در کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن و شناخت نسبتاً جامع و
کامل از نقاط قوت و ضعف آن ،که در سایه حضور محققان در عرصههای توليدی حاصل میشود.
 )2درک نسبتاً جامع تحقيقات کشاورزی ،ماهيت این تحقيقات و تنگناهای فراروی آن،
 )3انتخاب الگوی تعامل کاربردی بين بخش تحقيقات و ترویج کشاورزی،
 )4تشخيص درست نيازها و اولویتهای تحقيقاتی (از طریق ،تعامل با بخشهای ترویجی و اجرایی و
دریافت مسائل و چالشهای بخش با حضور موثر محققان در عرصههای توليدی.
 )5طراحی و اجرای برنامه تحقيقاتی بر اساس ضرورت پاسخگویی به مشكل (کوتاه ،ميان و بلندمدت).

 )6بنابراین ،مهمترین عنصر در طراحی سامانه توليد دانش و یافتههای تحقيقاتی قابل کاربست ،توجه به
نيازهای مخاطب از طریق حضور محققان در عرصههای توليدی است .به بيانی دیگر تحقيقاتی که با
هدف بهبود و اصالح نظام توليد در عرصههای عملياتی انجام شوند ،کاربستهای مؤثرتر و بيشتری
خواهند داشت.
 )7شكافهای بين محققان و مروجان
 )8به نظر میرسد که به رغم فعاليتهای تحقيقاتی متنوع و متعدد در کشور ،نتایج این تحقيقات در
عرصههای کشاورزی نمود چندانی ندارد و عامالن توليد یعنی کشاورزان از این یافتهها بهره زیادی
نمیبرند .بر اساس مطالعات «گبی هادو» و «جِين کلوباس» یازده مانع عمده در انتقال یافتههای
پژوهشی به عرصه عمل شناسایی شدهاست .فارغ از زمان و مكان پژوهش ،به منظور ترميم فاصله ميان
دو عرصه پژوهش و ترویج باید نسبت به شناسایی و تحليل این موانع اقدام نمود .این یازده مقوله
اصلی عبارتند از:
 . 1شكاف دانشی و ارتباطی( :)Knowledge Gapمطالعات موجود نشان میدهد که بين پژوهشگرانی که در
یک حوزه موضوعی تحقيق میکنند و افرادی که در آن حوزه مشغول به کارند معموالً شكافی دانشی و ارتباطی
وجود دارد .به زبانی ساده ارتباط آنان در حدی نيست که بتواند زمينهساز انتقال یافتههای پژوهشی به عرصه
عمل باشد .گویی هر یک مسير متفاوتی را طی میکنند و عالقهای به همسویی و همگرایی در این مسير ندارند.
مثالً برخی از اعضای هيأت علمی در مطالعات خود ،چندان دغدغه کاربردپذیری نتایج و یافتهها را ندارند و
بيش از آنكه نگران این وجه از پژوهش باشند ،درگير مسائلی جزئی و حاشيهای همچون چاپ نتایج در مجالت
معتبر و  ....هستند .از سوی دیگر کارشناسان بخشهای اجرایی نيز چندان توجهی به موضوعهای مورد عالقه
محققان ندارند و بين آنچه که در محيط کارشان انجام میدهند و آنچه در پژوهشهای این حوزه انجام میشود،
پيوند روشنی نمیبينند.
 . 2شكاف فرهنگی ) :(Cultural Gapشواهد حاکی از آن است که تفاوت محسوسی بين نگرش محققان و
کارشناسان اجرایی وجود دارد و هر یک بيشتر ترجيح میدهند با همكاران و همقطاران خود در ارتباط باشند.

ضمن آنكه همزبانی و همدلی الزم نيز ميان این دو گروه دیده نمیشود .به همين دليل ،کارشناسان اجرایی
تمایل چندانی به شرکت در همایشها و نشستهای اعضای هيأت علمی ندارند و بيشتر گرفتار مسائل کاری
خود هستند .در نتيجه در حالی که آنان در محيط کارشان مشغول رسيدگی به مسائل واقعی عرصههای توليدی
هستند ،محققان در همایشهای علمی درباره این مسائل گفتگو میکنند؛ بیآنكه ارتباط سازندهای بين این دو
گروه برقرار شود.
. 3شكاف انگيزشی) : (Motivation Gapمعموالً انگيزههای محققان و کارشناسان اجرایی با هم متفاوت
است .پژوهشگرانی که در حوزه موضوعی مشخصی تحقيق میکنند ،عالیق و انگيزههای متفاوتی با کارشناسان
اجرایی همان حوزه دارند .ضمن آنكه گروه دوم اساساً رغبتی به انجام تحقيق ندارند و بيشتر به اجرای وظایف
کاری خود در قالب و چارچوب معمول آن عالقهمند هستند ،زیرا تحقيق و پژوهش ،امتياز مشخصی برای ارتقا
و ترفيع آنان به دنبال نخواهد داشت .اگر هم امتيازی در این زمينه در نظر گرفته شده باشد ،کمتر از آن است که
ارزش زحمت انجام تحقيق و مشكالت آن را داشته باشد.
. 4شكاف موضوعی ) :(Relevance Gapموضوعات مورد عالقه محققان و کارشناسان اجرایی با هم متفاوت
است .گاهی پژوهشگران به موضوعی میپردازند که اساساً از نظر گروه دوم اهميت چندانی ندارد و فاقد ارزش
پژوهشی است .به همين دليل کارشناسان اجرایی در زمينه رتبهبندی اهميت مسائل پژوهشی با محققان همعقيده
نيستند .زیرا آنان به دليل ارتباط مستقيم با عرصههای توليدی با مسائل و مشكالتی روبرو هستند که ممكن
است از نظر محققان دور بماند .چنانچه کارشناسان و مروجان بتوانند تجربههای واقعی خود از عرصههای
توليدی را در اختيار محققان قرار دهند ،همسویی بيشتری در انتخاب موضوعات پژوهشی ایجاد شده و
تحقيقات میتواند تقاضا محور شود.
 .5شكاف زمانی  (Immediacy Gap):کارشناسان و مروجان در عرصههای توليدی نياز به پاسخ فوری
برای مشكالت جاری دارند ،نيازی که گاهی امكان پاسخ سریع آن از مسير پژوهش ميسر نيست ،زیرا
پژوهش اگر بنيادی و اصولی انجام شود ،فرایندی زمانبر است و نمیتواند به سرعت پاسخهای مورد نياز
را فراهم آورد .تاخير در انتشار مقالههای پژوهشی و صفهای طوالنی انتظار برای داوری و پذیرش
مقالههای پژوهشی این مشكل را حادتر کرده است .گاه ممكن است مقالهای که خود حاصل تحقيقی

چندساله است ،بيش از یكسال نيز در انتظار انتشار باشد .به این ترتيب عمالً فاصلهای چند ساله بين طرح
مسئله و انتشار یافتههای پژوهشی که به آن مسئله پرداخته است ایجاد شود .در این خصوص انتشار یافته
میتواند در قالب سایر رسانهها مانند؛ نشریات ترویجی ،دستورالعملهای فنی و  .....صورت گيرد.
. 6شكاف انتشاراتی  (Publication Gap):نسبت به بسياری از رشتههای دیگر ،انتشارات پژوهشی در حوزه
ک شاورزی و مخصوصاً در حوزه ترویج بسيار گسترده است ،ولی متأسفانه بسياری از محققان نسبت به انواع
رسانه آشنایی کافی نداشته و اصول تدوین یافتهها را در قالب رسانه مرتبط با هر مخاطب رعایت نمیکنند.
محققان تالش میکنند که نتایج تحقيق را خود منتشر نمایند ،که عمدتاً در قالب مقاالت علمی پژوهشی یا کتب
آکادميک صورت میگيرد و از دسترس توليدکنندگان و در برخی موارد کارشناسان و مروجان نيز خارج
میشود.
. 7شكاف مطالعاتی  (Reading Gap):معموالً محققان و کارشناسان اجرایی آثار یكدیگر را کمتر مطالعه
میکنند .به این معنا که عالیق مطالعاتی آنان چندان همپوشانی ندارد .اعضای هيأت علمی ترجيح میدهند
مقالههای همكاران خود را مطالعه کنند ،در حالی که کارشناسان و مروجان رغبتی به مطالعه این آثار ندارند ،زیرا
پيوندی بين آنچه در این آثار مطرح شده و آنچه آنان به عنوان مسائل عرصهای دارند ،دیده نمیشود.
. 8شكاف واژهشناختی  (Terminology Gap):مجموعه واژگان متداول حرفهای دو گروه محققان و
کارشناسان اجرایی متفاوت است .این تفاوت به دليل ماهيت متفاوتی است که در کار این دو گروه وجود دارد.
اعضای هيأت علمی بيشتر بر جنبههای علمی رشته تاکيد دارند ،در حالی که کارشناسان و مروجان به جنبههای
حرفهای و کاربردی آن نيازمند هستند .کارشناسان و مروجان در فرایند مجموعهسازی ،سازماندهی و اشاعه
دانش فنی و یافتههای تحقيقاتی با طيف وسيعی از بهرهبرداران در ارتباطند .ارتباط آنان با این گروههای نه
چندان همگن ،مجموعهای از واژگان پرتكرار را برایشان فراهم میآورد که ممكن است عضوی از اعضای هيأت
علمی در سراسر زندگی حرفهای خود حتی یكبار نيازمند استفاده از این مفاهيم نباشد.
. ۹شكاف فعاليتی  (Activity Gap):ماهيت کار کارشناسان و مروجان با محققان متفاوت است .مدیران
اجرایی بيش از آنكه از کارشناسان و مروجان بخواهند که وقت خود را به تحقيق و مطالعه اختصاص دهند ،از

آنان انتظار دارند ،وظایف شغلی خود را در زمينه گردآوری ،سازماندهی و ارائه خدمات به توليدکنندگان انجام
دهند .بدیهی است که به دليل مسئوليت شغلی متفاوت این دو گروه ،مطالعه و تحقيق برای کارشناسان و
مروجان اهميت چندانی ندارد .اما متاسفانه این اهميت ناچيز به مرحلهای میرسد که برخی از کارشناسان و
مروجان ،پس از فراغت از تحصيل عمالً از محيط علمی فاصله میگيرند .این فاصله تدریجی اگر با بازآموزی
همراه نباشد ،در دراز مدت بر مهارتهای شغلی آنان نيز تاثيری منفی خواهد گذاشت .بر این اساس ،شاید الزم
باشد به مدیران یادآوری شود که کارشناسان و مروجان مثل بسياری از حرفهمندان دیگر به بازآموزی و
آموزشهای ضمن خدمت نياز دارند و نباید مشغله کاری فراوان ،اهميت این موضوع را از یادها ببرد.
. 1۱شكاف آموزشی  (Education Gap):بسياری از کارشناسان و مروجان که در دورههای تحصيلی خود
درسی در زمينه روش تحقيق نداشتهاند ،مهارتهای الزم برای انجام موفق پژوهش را ندارند .در نتيجه حتی اگر
در کنار انجام وظایف شغلی خود به تحقيق و پژوهش تشویق شوند ،ممكن است مهارت الزم برای طراحی و
اجرای تحقيق را نداشته باشند .شاید برگزاری دورههای کوتاه مدت یا کارگاههای آموزشی روش تحقيق در رفع
این مشكل مفيد باشد.
.11شكاف ناشی از روزمرگی و کار یكنواخت (Temporal Gap):کارشناسان و مروجان به دليل مسئوليتها
و مشغلهای که در ساعات کار در عرصههای اجرایی دارند ،گرفتارتر از آنند که فرصتی برای پژوهش داشته
باشند .به همين دليل امكان کمتری برای مطالعه و تحقيق برایشان فراهم میشود .در نتيجه آنان ترجيح میدهند
ابتدا وظيفههای شغلی خود را انجام دهند و معموالً نيز فراغتی برای تحقيق نخواهند داشت.
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محققان بر این باورند که اگر قرار است یافتههای پژوهشی در عمل مورد استفاده قرار گيرند ،ابتدا باید
کارشناسان و مروجان به مشارکت بيشتر در پژوهش تشویق شوند .این مشارکت در بهترین حالت زمانی رخ
میدهد که آنان در محيط کارشان در کنار انجام مسئوليتهایی که دارند فرصتی نيز برای مطالعه و پژوهش
داشته باشند .تحقيقاتی که با روش «اقدامپژوهی یا پژوهشِ حين عمل» ) (Action Researchانجام میشوند
در این زمينه بسيار مفيدند .اقدامپژوهی روشی کيفی است که در آن پژوهشگر در محيط کار خود و در کنار
انجام وظایف شغلی خویش به انجام تحقيق نيز میپردازد؛ تحقيقی که موضوع آن دقيقاً به کارش مربوط است،
تحقيقی که محور بحث آن برخاسته از مسائل واقعی عرصههای توليدی است .به این ترتيب کار و پژوهش در
کنار یكدیگر مطرح میشوند ،بیآنكه هيچ یک از این دو نادیده گرفته شود .یعنی هرگاه کارشناسان و مروجان
در محيط کار خود نگاهی محققانه به مسائل اطراف داشته و در جستجوی راهكاری علمی برای رفع آن باشند،
نخستين گام را برای اقدام پژوهی برداشتهاند .عالوه بر این ،مطالعه گزارشها و مقالههای پژوهشی نيز در این
زمينه سودمند است ،زیرا کارشناسان و مروجان میتوانند مقالههای پژوهشی را مطالعه کنند تا بتوانند از
یافتههای آنها در محيط کارشان بهرهمند شوند .اما این انتظار فقط به کارشناسان و مروجان محدود نمیشود؛
بلكه محققان نيز باید راهكارهایی برای ارتقای سطح دسترسپذیری یافتههای تحقيق خود اتخاذ کنند .مثالً بهتر
است محققان انتشار آثار پژوهشی خود را فقط به مجلههای پژوهشی و دانشگاهی محدود نكنند و حداقل
بخشی از آنها را در دستورالعملهای فنی ،نشریات حرفهای و سایر رسانههای نوشتاری و ترسيمی منتشر کنند تا
بيشتر در اختيار کارشناسان و مروجان قرار گيرد .محققان اگر به هر دليل ناگزیر از انتشار تحقيقات خود در
مجلههای پژوهشی هستند ،حداقل خالصه یا گزیدهای از آنها را در خبرنامههای انجمنهای تخصصی منتشر
کنند .از سویی دیگر کارشناسان و مروجان نيز میتوانند با استفاده از رویكرد مبتنی بر شواهد (مبتنی بر گواه)
)(Evidence Based Approachاز یافتههای پژوهشی بهرهمند شوند و بر اساس یافتههای پژوهشی
تصميمهای کاری خود را اتخاذ کنند.
در مجموع به نظر میرسد اگر دغدغهای برای سودمندی نتایج پژوهشها در حوزه کشاورزی وجود دارد،
راهكار حل آن انعكاس مستقيم نتایج مطالعات این حوزه در عرصه عمل است .این مهم نيز ميسر نيست مگر
عزمی فراگير در جامعه محققان و کارشناسان و مروجان ایجاد شود .عزمی که گروه نخست را به کاربردپذیری

و مسئلهمداری تحقيقات خود ترغيب و گروه دوم را به توجه و استفاده از یافتههای پژوهشی تشویق کند .به
این معنا که محققان قبل از انتخاب مسئله تحقيق و چگونگی بررسی آن از خود بپرسند که آیا این مسئله در
دنيای واقعی مطرح است؟ آیا موضوع این مطالعه با مسائل جاری در حوزه کشاورزی در ارتباط مستقيم است؟
آیا نتایج این تحقيق گرهی از گرههای موجود خواهد گشود؟ از سویی دیگر کارشناسان و مروجان نيز به عرصه
تحقيق و پژوهش بیاعتنا نباشند و نيمنگاهی به مجلههای علمی و پژوهشی حوزه کشاورزی داشته باشند.
اشتراک مجلههای تخصصی و مرور مطالب آنها نخستين گام در این زمينه است .شاید در هر یک از شمارههای
جدید مجلههای این حوزه راهكار ،توصيه یا گزارشی یافت شود که برایشان مفيد باشد .عالوه بر این
کاربردپذیری نتایج تحقيقاتی زمانی محقق خواهد شد که انعكاسی از پژوهشهای جاری در آموزش کشاورزی
دیده شود .گروههای آموزشی کشاورزی باید در بازنگری محتوا و منابع درسی خود به یافتههای پژوهشی توجه
کنند.
در پایان میتوان نتيجه گرفت که کاربردپذیری یافتههای پژوهشی هدفی نيست که تحقق آن با یک یا دو راهكار
ساده ميسر باشد .بلكه تحقق این هدف موضوعی چندوجهی است که توجه همزمان به همه وجوه آن ضروری
است .پژوهشی در عمل به کار خواهد آمد که موضوع آن مسئلهمدار و واقعی باشد و محقق در طراحی و
اجرای آن خود را از مسائل جاری و واقعی آن حوزه بی نياز نداند .عالوه بر این جامعه مخاطب تحقيق نيز باید
با خوشبينی به سودمندی یافتههای پژوهشی نگاهی مثبت به فرایند تحقيق داشته و از فرآیند توليد علم و
محصوالت نوین آن فاصله نگيرد .برخی از سياستهایی که در حوزه اشاعه و کاربست یافتههای تحقيقاتی
میتواند مفيد باشد به شرح زیر است:
 )1فعالسازی بخش یا گروه انتقال یافتههای تحقيقاتی در هر موسسه /مرکز تحقيقاتی میتواند معرف اراده
جدی برای اشاعه ،کاربست و توليد بستههای توصيهای ،مشاورهای و کاربردی مبتنی بر نتایج تحقيقات باشد.
 )2الزم است متولی مستقيم در موسسات /مراکز تحقيقاتی و یک کارشناس (با پست ترکيبی) در هر واحد
پژوهشی وظایف انتقال یافتههای تحقيقاتی را پيگيری و اجرا کنند.

 )3پيشنهاد میشود طرحهای پژوهشی (پروپوزال) دارای پيوست ترویجی(کاربردهای قابل انتظار) باشند و
مجری تحقيق موظف باشد به طور مستدل و منطقی به کاربردهای احتمالی تحقيق خود در پروپوزال اشاره کند
و این بخش ،نقش تعيين کنندهتری در پذیرش یا رد پروپوزال توسط کميتههای علمی و فنی موسسات داشته
باشد.
 )4مجریان طرح های پژوهشی پایان یافته ،به طور منظم و هدفمند در فرآیند ترویج یافتهها درگير شوند .در این
خصوص چند پيشنهاد به نظر میرسد:
الف) در قراردادهای پژوهشی جدید ،تدوین بسته توصيههای ترویجی براساس نتایج تحقيق و اعتبار بخشی به
آن ،در زمره وظایف مجری قرار گيرد و وی موظف شود به طریق مقتضی (تعامل با حوزه ترویج و ،)...این مهم
را به انجام رساند .بر این اساس الزم است تغييرات الزم در فرم تيپ عقد قراردادها اعمال شود .البته الزم است
عمليات تدوین بسته توصيههای ترویجی و اعتباریابی آن ،در شرح خدمات طرح پژوهشی دیده شود و هزینه
آن منظور شود .بدیهی است تسویه قرارداد پژوهشی یا (حداقل  1۱درصد آن) منوط به ارائه بسته توصيههای
ترویجی معتبر (اعتباریابی شده) از سوی مجری خواهد بود (برای تدوین بسته توصيههای ترویجی نيز میتوان
پروتكل و ضوابط خاصی تعریف کرد و در مراجع ذیربط تصویب نمود).
ب) در مورد طرحهای پژوهشی در دست اجرا ،میتوان طی نامه رسمی از مجری درخواست کرد که طبق
ضوابط خاص ،بسته توصيههای ترویجی برای پژوهش خود توليد و آن را اعتباریابی کند.
 )5کليه طرح های پژوهشی پایانیافته ،ابتدا در گروه انتقال یافتههای تحقيقاتی ،مطرح شوند و در صورتی که به
تشخيص گروه دارای پيام یا توصيه ترویجی باشند ،پس از ارزشيابی و در صورت احراز کيفيتهای الزم وارد
فرآیند ترویج شوند و در دستور کار گروه انتقال یافتهها قرارگيرند .بنابراین ،الزم است آیيننامه ارزشيابی از
طرحهای پژوهشی پایان یافته ،تدوین و برای اجرا ابالغ شود .از سوی دیگر ،الزم است ارزشيابی از طرحهای
پژوهشی پایان یافته ،در دستور کار مراکز پژوهشی قرار گيرد.
 )6شناسایی تجارب موفق موسسات و مراکز تحقيقاتی در ترویج یافتههای تحقيقاتی در دستور کار قرار گيرد و
از موسسات مربوطه تقدیر به عمل آید.

 )7کاربست دارای تعاریف و سطوح متفاوتی است که میتوان آنها را روی یک پيوستار نشان داد و به نظر
میرسد از اشاعه و روشنگری آغاز میشود و سرانجام به استفاده ،مداخله و تغيير منجر میشود .در این
خصوص یكی از موارد اصلی اولين مرحله کاربست (اشاعه) که میتوان از آن با اصطالح کاربست نرم یاد کرد،
مستندسازی نتایج طرح تحقيقاتی پایانیافته در چارچوب رسانههای مختلف همانند مقاله علمی ،نشریه فنی،
نشریه ترویجی ،بروشور ،پوستر ،چارت و  .....یا ارائه در همایشهای تخصصی و چاپ در مجموعه مقاالت
مربوطه است .بنابراین ،پيشنهاد میشود مجریان طرحهای پژوهشی در دست اجرا ،موظف شوند نتایج تحقيق
خود را حداقل در یكی از چارچوبهای فوق ارائه و سپس با آنها تسویه کامل صورت گيرد.
 )8بخشهای اجرایی ،معتقد و متعهد به پژوهش و مشتاق به کاربست تحقيقات باشند .درخصوص راهكارهای
ایجاد این تعهد و اشتياق ،میتوان به نهادینهسازی پژوهش در دستگاه اجرایی اشاره نمود .با توجه به اینكه
تشكيالت معاونتها و سازمانهای ستادی دستگاه اجرایی ،چارچوب مناسبی برای گسترش کاربست یافتهها در
ستاد دستگاه اجرایی به شمار میروند ،مشارکت در تحقيقات در کسب امتيازات شغلی موثر باشند.
 )۹توليد مقاالت علمی با محوریت کاربرد نتایج تحقيقات (در نشریات علمی یا به صورت مجموعه مقاالت) در
اولویت قرار گيرد و از نویسندگان این دسته از مقاالت ،تقدیر شود.
 )1۱برگزاری کنفرانس علمی دوساالنه با موضوع اشاعه و کاربست تحقيقات در حوزه کشاورزی ،در دستور
کار قرار گيرد.
 )11یک مجله علمی (فعالً در ظرفيت مجله علمی ترویجی) به طور اختصاصی به مسائل کاربست تحقيقات و
مدیریت تحقيقات بپردازد.
 )12کارگاه آموزشی برای آموزش مدلها و روشهای اشاعه و کاربست یافتهها به پژوهشگران و مدیران
پژوهشی ،تشكيل شود.
 )13کارشناسان اجرایی و مروجان(سفارش دهنده عينی یا فرضی) در فرآیند طراحی و اجرای تحقيق ،مشارکت
کنند.

 )14طراحی و اجرای تحقيقات سفارشی و متقاضی محور در دستور کار مراکز پژوهشی قرار گيرد.
 )15سازوکار مراکز پژوهشی برای پاسخگویی به نيازها و درخواستهای پژوهشی بخش اجرایی بازبينی شود و
مدلی طراحی و اجرا شود که در اسرع وقت به این نيازها پاسخ داده شود.
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