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چکیده
شـناخت تکنولوژي و انتقال و تولید در فرآیند کشـاورز مروج و محقق، میزان مشـارکت بررسـی با هدف تحقیق این
میباشـد. تحلیلی وتوصیفی- پیمایشـی روش تحقیق گردید . فرآیند اجراء ایـن در مشـارکت میزان بر موثر عوامـل
تصادفی نمونهگیري طریق از کرمانشـاه و فارس اسـتان گند مکار کشـاورزان از شـامل 350نفر تحقیق آماري جامعه
سرشماري روش طریق که از محققان از نفر و60 و کرمانشـاه فارس اسـتان مروجان از و105نفر بندي جغرافیایی طبقه
متخصصان طریق از ابزار پژوهش انجام شد.روایی مصاحبه و پرسشـنامه طریق از آوري اطالعات شـدند.جمع انتخاب
گرفت.و انجام آماري جامعه خارج از نمونه آماري بوسیله پرسشنامهها و اعتبار گرفت.آزمون مقدماتی قرار تایید مورد
که در داد تحقیق نشان شد.نتایج تعیین 0/72 ،0/71 ،0/72 ترتیب به پرسشـنامه کرونباخ سـه آلفاي اطمینان ضریب
در فرآیند محققان مشـارکت همچنین و و انتقال تولید در فرآیند مروجان و مشـارکت کشـاورزان میزان حال حاضر
یکدیگر، بـا به همکاري گرایش نسـبت الگو، اصالح طریق میگردد از پیشـنهاد میباشـد. لذا ضعیفی حد در انتقـال

گرد د. مهیا انتقال تکنولوژي و تولید آنان در فرآیند مشارکت زمینههاي محقق و و مروج وظایف تصحیح

مروج و محقق مشارکت، کشاورز، تکنولوژي، تولید ، انتقال، کلمات کلیدي:

محققان مشارکت میزان بررسی
انتقال تولید و فرآیند در کشاورزان و مروجان

کرمانشاه) و استان فارس در تکنولوژي(مطالعه موردي
علیپور حسن •
کشاورزي آموزش و تحقیقات سازمان ستاد علمی هیات عضو
1384 پذیرش: اسفندماه 1384   تاریخ دریافت: ديماه تاریخ
Emial:halipour2001@yahoo.com
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مقدمه
و گوناگون مراحل ــتلزم مس کشاورزي در بخش ــعه توس ــرفت و پیش
از نظام بخشی به عنوان ترویج و کشاورزنیز ــد. تحقیق، میباش بهم مرتبط
کشاورزي توسعه در مهمی نقش و میباشند ــاورزي کش اطالعات و د انش
باید چیز هر از قبل ما ــور کش د ر که ــت معتقد اس نمایند .عمادي ایفاءمی
فرآیند د ر نیازمند تحول ــاورزي کش بخش در که هرگونه تحول ــت پذیرف
ــه تغییر هیچگون صورت این غیر ــد.در می باش تکنولوژي ــال انتق ــد و تولی

نخواهد شد(7). حاصل کشاورزي بخش د ر و اصولی اساسی
انتقال و تولید ــد فرآین اجزاي مهم در از ــاورز کش و ترویج ــق، تحقی
توان ــر یکدیگ ــدون تعامل با تنهایی و ب ــه ب که ــند ــوژي میباش تکنول
براي ــت.امروزه رانخواهد داش ــاورزي کش نظام د ر پایدار تحول هیچگونه
کشاورزان با شرایط کشاورزي تکنولوژيهاي از مناسبت اطمینان حصول
و ــات، تعامالت ارتباط وجود ــان آن بین تکنولوژي ــرش پذی ــاعه و اش و
است.مسئلهاي ضروري امري تکنولوژي انتقال تولید  فرآیند در مشارکت
ــرار گرفته ق صاحبنظران از ــیاري بس مورد توجه اخیر دهه ــه در س که
تولید فرآیند کشاورزان در و مروجان ــارکت محققان، مش و است.ارتباط
کشاورز و مروج محقق، مشارکت می باشد(8).موضوع تکنولوژي انتقال و
انتقال و جدید تولید مدلهاي ظهور با تکنولوژي انتقال ــد و درفرآیند تولی
TOT، On ترتیب جدید به مدلهاي مرور یافت.با تکنولوژي ایجاد و رشد
تولید اجزاءدر فرآیند از مشارکت هریک میزان Farm، FSR، FFL، PTD
جزء(تحقیق، سه ــارکت مش یافت.جهتگیري افزایش تکنولوژي انتقال و
کشورهاي در موجود سنتی رهیافتهاي برخالف چند ــاورز)هر کش ترویج،
صورت کشورها به در برخی و آزمایشی، به صورت اما ــوم بوده س جهان

است. اجراءگردیده گستردهتر

فرآیند در را ترویج و عامالن محققان کشاورزان با نتایج مشارکت رودز
میداند. زیر جنبههاي شامل تکنولوژي انتقال و تولید

مدرن دانش با دانش بومی 2-ترکیب با نیازها تکنولوژي -تناسب 1
محیطی و اجتماعی ــی، سیاس ــایل مس با ــده ش تولید -تکنولوژي 3

دارند(6). تطابق کشاورزان
ترویج و محققان، کارکنان ــی که صورت در و گوین لیونبرگر ــه گفته ب
داشته ــارکت مش با یکدیگر تکنولوژي آزمون برنامهریزي و در ــاورزان کش
آن و اعتباریابی تطبیق روش شاید و نتایج مورد د ر از آنها باشند.هریک
تا مشکالت یافت خواهند فرصتی میکنند لذا مسئولیت ــاس احس بیشتر
د ر را یکدیگر منافع و ــند بیاندیش دیگران مورد در و بررسی ــناخته، ش را
لذا با و ــوند میش ــکار آش و روش ظاهر این در تفاهمها ــوء گیرند .س نظر
وقتی همچنین کنند . حل و بررسی را میتوانند مسایل یکدیگر ــارکت مش
میتوانند براي ــود.آنها ایجاد میش آنها میان ــودمندي س متقابل روابط
استفاده یکدیگر مشکالت و حل کمک متقابل جهت روابط از این همیشه

نمایند(10).
را تکنولوژي ــال انتق تولید و ــهاي مختلف ــري روش بکارگی Croxton
نمید اند کشاورزان و مروج محققان، ــارکت مش ــعه توس براي کلید، تنها
همچنین اهمیت مید اند.و ــا ب را، موضوع این به ــبت نس آنان بلکه نگرش
بر ــارکت مش براي دیگري کلید ــوان رابعن ــارکتی مش رهیافتهاي ــعه توس

میشمارد(14).
و مشارکت محققان عد م در ــکل مش Chambers مهمترین و Jiggins
محققان گرایش حاصل را تکنولوژي انتقال و تولید فرآیند در ــاورزان کش

میکند(15). مطرح تکنولوژي انتقال سنتی رهیافتهاي به

Pajouhesh & Sazandegi No 76 pp; 54-63

Investigation the participation level of researcher,agent and farmer in the technology genereation and transfer 
process and identification of factors affecting in this process
By: H. Alipour, Staff of Agricultural Research and Education Organization
The present research has been carried out for elevating the participation level of researcher,agent and 
farmer in the technology genereation and transfer process and identification of factors affecting the 
level of participation in this process.Research methods are survey and descriptional–correlative.The 
target population in this study was includes,350 wheat farmers, 105 agent,60 researchers in Fars and 
Kermanshh provinces.Wheat farmer were selected by using stratified randomization method. The deta 
collection method was by questionner and interview.Validity of the instrument was establish using a panel 
of experts consisting of agricultural specialist and expert.A reliability analisis was conducted,cronbach 
alpha value being reported to be 0.72, 0.71, 0.72.The main results included:participation of farmers and 
agent in the technology genereation and transfer process are very low.The researchers too,have very low 
participation in the technology transfer process.Therefor it is suggested that prepare the environment for 
further participation in this process through pattern improvement,higher tendency toward coopration,and 
reassessing the tasks of agent. 

Keywords: Participation, Researcher, Agent, Farmer, Technology, Genereation, Transfer 
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منافع که بودند باور این بر پژوهشگران گذشته در Mutimbaنظر طبق
در باید ــاورزان کش می کنند احساس و میدهند ــخیص تش ــاورزان را کش
که هنگامی امروزه نمایند.ولیکن کردهاند مشارکت ایجاد آنها که محیطی
نظام براي امکان میشوند، این داد ه دخالت ــمی رس در فرآیند کشاورزان
که براي فرصتهایی و ــکالت که بر مش ــود میش عمومی فراهم پژوهش

.(18) یابند تمرکز دقیقتر دارند اولویت کشاورزان
را ــاورزان مروجان و کش محققان ــف و وظای ــا نقشه Samanta
تکنولوژي به ــال انتق و ــردي کارب ــات و تحقیق ــه پای ــات  تحقیق در

می داند. زیر شرح

ریزي) پایه(برنامه تحقیقات - 1
متکی آشکاري بطور محققان روش این در تولید تکنولوژي فرآیند در
هستند ــته گذش پایه تحقیقات و ادبیات مرور از ــان و اطالعاتش دانش به
ــته داش داد هها آنالیز دادهها و آوري تکنیک جمع و دانش باید محققان و
میکنند همکاري تنهایی به که هستند افرادي اینجا در مروجان باشند.اما
به پاسخ و سواالت ارایه بوسیله تحقیق، برنامهریزي جهت در با کشاورزان
مهم نکته است. آنان مزارع مناسب چیزي چه اینکه و کشاورزان نیازهاي
مورد منابع و ــا، روش ها اولویت ه اهداف، زمینه در محققان که ــت اس این
و مروجان و مینمایند تصمیمگیري آن ــوع ن و پایه تحقیقات ــاز اجراي نی
مستقیم ولی بطور راهنمایی میکنند نیازها اهداف و در زمینه ــاورزان کش

تصمیمگیري نمیکنند.

پایه(اجرا) تحقیقات - 2
گروه سه بین مشکل هماهنگی د یگر مراحل بیشتر از مرحله این در
چندان کشاورزان مروجان و ــارکت مش معموالً مرحله این در و دارد وجود

نیست. دار معنی
پایه(ارزشیابی) تحقیقات - 3

تحقیقات با دیگر تحقیق را نتایج روایی و اعتبار این مرحله د ر محققان
قضاوت پذیرش، ــا ی رد را براي و ارزشها میکنند ــه ــابه مقایس مش پایه
یا و کاربردي تحقیقات به منجر ــه پای تحقیقات یافتههاي می کنند .ارزش

کشاورزان میباشد. تحقیق بوسیله این بکارگیري نتایج

ریزي) کاربردي(برنامه -تحقیقات 4
و دارند مشارکت در فرآیند برنامهریزي کشاورزان و مروجان محققان،

میگیرد. کشاورزان انجام در مزارع تحقیقات این

کاربردي(اجراء) تحقیقات - 5
جهت چگونگی اجراي تحقیق در دراین مرحله محققان راهنماي هایی
عنوان به کشاورزان و مینمایند اجراءمشارکت در مینمایند.مروجان ارایه

فرآیند میباشند. این در کننده مشاهد ه کننده و عمل
 

کاربرد ي(ارزشیابی) تحقیقات - 6
و ــه مقایس نتایج تحقیقات کاربردي را با تحقیقات پایه نتایج محققان
تطبیق روستایی محیط شرایط نتایج با تاچه حد مینمایندکه نتیجهگیري
توجه و تکنیکهابا کاربردي تحقیقات نتایج د رباره و کشاورزان دارد .مروجان

میکنند(18). موجود قضاوت شرایط به
و  بیگز گر، لیونبر همچون نظران صاحب الذکر فوق موضوعات بر عالوه
Arnon و Jiggins, Chamber متحد، ملل سازمان توسعه برنامه فارینگتون،
و با تحقیق ارتباط نوع قالب چهار را در ــاورزان کش ــارکت مش بطور کلی

.(13 ،15 ،3 ،2 اند(10، نموده بیان ترویج

قرارد اد - 1
به محققان کشاورز توسط کشاورزي خدمات و زمین نوع مشارکت در

می شود. داده اجاره

مشاوره - 2
بیمار و ــک پزش رابطه حکم در موجود رابطه ــارکت مش نوع ــن ای در
تشخیص را آنها مسائل میکنند مشورت کشاورزان با پژوهشگران ــت اس

بیابند. حلهایی را راه تا میدهند و میکوشند

همکاري - 3
فرآیند پژوهش ــاورزان در کش و ــگران ــارکت پژوهش مش نوع این د ر

میکنند. یکدیگر همکاري با فعالیتها د ر و همیشه هستند هم شریک

دانشگاهی - 4
پژوهش غیر رسمی نظامهاي فعاالنه پژوهشگران مشارکت نوع این در

ترغیب می کنند. روستایی نواحی را در توسعه و
ــاورز کش مروج و محقق، ــارکت مش موضوع اهمیت ــه ب با توجه ــذا ل

تحقیقات ریزينوع ارزشیابیاجرابرنامه

تکنولوژي) پایه(تولید کشاورزانتحقیقات مروجان، کشاورزانمحققانمحققان، مروجان، محققان،

تکنولوژي) کاربردی(تولید کشاورزانتحقیقات مروجان، کشاورزانمحققان و مروجانمحققان، مروجان، محققان،

تکنولوژي) تکنولوژي(انتقال کشاورزاناشاعه مروجان، محققان،
مروجان، محققان،

کشاورزان
کشاورزان مروجان، محققان،

تکنولوژي انتقال و تولید فرآیند در کشاورزان و مروجان محققان، وظایف و نقشها :1 شماره جدول

... مشارکت میزان بررسی
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حال در ــکالتی که و همچنین مش ــال تکنولوژي انتق و ــد تولید فرآین در
و ترویج ــق، بین تحقی ــب مناس ارتباط و ــارکت مش عدم ــه حاضردرنتیج
معضالت ــود دارد وج ایران ــاورزي کش و اطالعات د انش ــاورزدر نظام کش

از: عبارتند که شد ه حاصل زیر بشرح عمد هاي
برداران. بهره واقعی شرایط با تکنولوژي تناسب عدم -

تحقیق مداري. تمرکز بر -
برداران. واقعی بهره نیازهاي و به اولویتها توجه عدم -

تکنولوژي. انتقال تولید و زیاد بین زمانی فاصله -

میباشیم. زیر به سواالت پاسخگویی ما بد نبال تحقیق دراین لذا
انتقال و تولید فرآیند و کشاورز د ر مروج محقق، ــارکت مش 1) میزان

است؟ چگونه تکنولوژي
تکنولوژي و انتقال تولید در فرآیند مشارکت بر میزان موثر عوامل (2

کدامند؟
گذشته د ر گرفته انجام تحقیقات

بین ارتباطات و ــالت تعام که نموده بیان ــی چنین تحقیق د ر Malik
کشاورزان مشارکت است.وهمچنین ضعیف ــاورزان وکش مروجان محققان،

نیست(17). مالحضه تکنولوژي قابل و انتقال تولید فرآیند در
بیان میکند مصر د ر تکنولوژي انتقال عنوان تحت در تحقیقی Samy
جلسات د ر شرکت اي، توسعه تحقیق سازگاري، مزرعه تجارب مباحث که

فرآیند  در را محققان ــارکت مش که ــتند نتیجهاي از ابزاري هس نمایش و
میدهد(19). افزایش تکنولوژي انتقال

نمود نتیجهگیري سومالی کشاورزي د انش ــتم سیس آنالیز Ulussoدر
کشاورز- محقق-مروج و محقق-کشاورز، ارتباط در مشارکت کشاورزان که

میباشد(20). ضعیف خیلی مروج
اصالح نژاد در کشاورزان مشارکت از استفاده با تحقیقی در ICARDA
فاکتور عنوان به کشاورز مشارکت که نمود نتیجهگیري چنین مصر در جو

میباشند(16). نگهد اري ژنتیکی و در نژاد انتخاب در مهم
80٪ الویتهاي ــه ک داد ــان نش ــیرالئون س در تحقیقی Zinnah در
ــاورزان کش تحقیقاتی منابع فقط ٪8 و تحقیق ــش ــط بخ توس تحقیقاتی
ــاورزان، کش ــارکت مش که ــود نم ــري ــن نتیجهگی همچنی ــند.و میباش
ــی آموزش برنامههاي ــترك، مش فعالیتهاي ترویج در کارکنان و محققان
می شود(21). انجام محدود بصورت ــترك مش ــتهاي نشس و ــاورزان کش
دشت کار پنبه کشاورزان میزان مشارکت تحقیقی ــوري(1370)در دانش
قرار ــی بررس مورد غوزه کرم با مبارزه براي طریقهاي نمایش رادر مغان
این ــاورزان د ر کش ــارکت مش میزان که نمود نتیجهگیري و چنین داد ه
با معنید اري اقتصادي ارتباط و اجتماعی و عوامل ــد میباش کم فرآیند

دارد(5). مذکور فعالیت در آنان ــارکت مش
چهار و خوزستان اصفهان، ــتانهاي اس در در تحقیقی دهکردي کرمی
با محققان ــه همکاري ک ــت نتیجهگیري نموده اس چنین محال بختیاري
ایدههاي محققانی که و است پایینی حد در ــاورزان و کش ترویج کارکنان
از ــاورزان آورده اند کش ــت بدس ــاورزان کش نیاز ــاس اس ــی را بر تحقیقات
نتیجه چنین و همچنین نمودهاند بازدید بیشتر تحقیقاتی آنان فعالیتهاي
انتقال بر مد ل مبتنی و اجتماعی محققان یاد گیري که محیط است گرفته

است(9). تکنولوژي

که است نموده نتیجهگیري چنین فارس استان در تحقیقی در آرمند
تحقیقی- ترویجی طرحهاي اجراي در کشاورزان مشارکت میانگین میزان
در آنان کم مشارکت از نشان این ــد و میباش 11/80 ازحد اکثر140امتیاز
جمله از عواملی ــن همچنی دارد و تحقیقی-ترویجی ــترك مش ــاي طرحه
رابطه آنان ــارکت مش با برنامهریزي وافق بودن اعتماد مورد ــواد، س میزان

معنیداري وجود نداشت(1).
کارکنان که گرایش نموده بیان غربی آذربایجان در در تحقیقی محمدزاد ه
و4/37 ــب 4/24 ترتی به محققان و ــاورزان با کش ــارکت پیرامون مش ترویج
تحقیق یافتههاي ــت.وهمچنین اس برآورد شده حد خوب در ــد که میباش
با کشاورزان و ترویج فعلی ارتیاط میدهد که نشان از دیدگاه پاسخگویان

است(11). شد ه ارزیابی ضعیف محققان
ــت نموده اس نتیجهگیري چنین ــتان گلس در تحقیقی د ر نوروزي
ــاورزان و به کش ــانی اطالع رس آخر الویت در محققان گرفتن قرار که
در کار پنبه کشاورزان و ترویج کارکنان ــوي س از آخر رتبه احراز نیز
از ــان نش محققان دیدگاه از پنبه تحقیقاتی طرحهاي ــف موضوع تعری
تولید مراحل در ــه مطالع مورد گروههاي ــان می الزم تعامالت ــف ضع
متغیره چند  ــس واریان تحلیل ــد.همچنین میباش تکنولوژي ــال انتق و 
ــطح س با افراد  ــوي س از فناوري انتقال د ر ــارکت د اد که مش ــان نش
از ــورت معنیداري ص به دیپلم از باالتر دیپلم و و ــواد ــی بیس تحصیل
گروه سه این باالتر ضمن ابراز مشارکت بوده و متمایز ــایر کشاورزان س

گرفتند (12). قرار طبقه یک در

و ابزار تحقیق روش
ــی پیمایش روش تحقیق و ــت اس ــردي کارب ــوع ن از ــق تحقی ــن ای
آمارهها ــف توصی ــه ب ــو س زیرا از یک ــد. میباش ــی تحلیل ــی- وتوصیف
ــتقل مس متغیرهاي بین رابطه نوع و میزان د یگر، ــوي س از می پردازد و
شامل 350نفر تحقیق آماري جامعه مینماید. تعیین را ــته وابس متغیر و
طریق نمونهگیري از ــاه کرمانش و فارس ــتان گند مکار اس ــاورزان کش از
ــران انتخاب کوک ــول فرم طریق از ــی جغرافیای ــدي بن طبقه ــی تصادف
که شهرستانهاي از کرمانشاه و فارس ــتان اس از مروجان ــد ند .105نفر ش
محققان از نفر ــدند و60 ش انتخاب بودند آماري جزء جامعه ــاورزان کش
سرشماري روش طریق از که ــاه وکرمانش فارس ــتانهاي ــاغل دراس ش
مصاحبه و ــنامه پرسش طریق از ــات اطالع آوري ــدند .جمع ش انتخاب
تعیین ــد. جهت میباش پرسش نامه 3 ــامل ش ــد. این تحقیق ش انجام
نظران اختیار صاحب پرسشنامه در از ــخه نس چند تحقیق ابزار روایی
کرونباخ آزمون طریق از پرسشنامه اعتبار و گرفت قرار ــان کارشناس و
پرسشنامه ،/77 ــاورزان ــنامه کش پرسش ترتیب به ــد .که ش تعیین آلفا
مقدماتی ــد.آزمون میباش محققان71/ ــشنامه پرس و 0/72 ــان مروج

شد. انجام خراسان استان در تحقیق ابزار

گیري نتیجه
کشاورزان و حرفهاي شخصی ویژگیهاي

که کرد برداشت می توان پاسخگویان سواد و سن میانگین به توجه با
راهنمایی(7/2) حد ــان در تحصیالتش سطح و (42/9)هستند ــن مس اکثرا
گند م عملکرد هکتارومیانگین 5/2 ــت کش زیر سطح میانگین ــد. باش می
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... مشارکت میزان بررسی

میانگینمتغیر

42/9سن(سال)

7/2تحصیالت(سال)

آبی(هکتار) گندم کشت زیر 5/2سطح

هکتار) در 5/6عملکرد گندم(تن

گندم(سال) کشت 22/8سابقه

(کیلومتر) خدمات مرکز تا مزرعه 15/34فاصله

کشاورز فنی دانش
ضعیف=1بسیارخوب=5) (خیلی

2/7

ترویجی آموزشی دورههاي د ر شرکت
زیاد=5) خیلی کم=1 (خیلی

1/4

مروج با همکاري به کشاورزنسبت گرایش
زیاد=5) خیلی کم=1 (خیلی

3/35

محقق با همکاري نسبت به کشاورز 3/44گرایش

کشاورزان(گند مکار) حرفهاي و شخصی ویژگیهاي -2 جدول

میانگینمتغیر
43/1سن(سال)

14/8تحصیالت(سال)
کار(سال) 18/3سابقه

کشاورز با همکاري به نسبت مروج 3/35گرایش
محقق با همکاري به نسبت مروج 3/44گرایش

فرآیند در وظایف و به نقش نسبت مروج آگاهی میزان
و انتقال تکنولوژي تولید

2/4

مروجان حرفهاي و شخصی ویژگی -3 جدول

جامعه آماري=105 زیاد=5 کم=1 خیلی خیلی

میباشد. تن 5/6
مطرح ــوال س ــاورزان(گندمکار) 15 کش ــی فن د انش ــنجش س براي
از ٪60/4 فنی اساس د انش این می یاشد.بر 3 گزینه داراي ــوال س شد .هر
خوب حد در ٪18/3 و متوسط حد د ر 22 / ضعیف3 حد در ــخگویان پاس

میباشد . خوب خیلی و
در ــاورزان کش ــرکت ش به دادهها مربوط ــرد ازش پ حاصل از ــج نتای
نشان گذشته ــال یکس گندم در زمینه ترویجی در و ــی آموزش ــهاي کالس
اند .چنانچه نموده ــرکت ش دوره ها د ر آنان از افراد ٪27 حد ود که می دهد
آوریم بحساب فعالیتهاي ترویجی ــازوکار س ــایعترین ش دورهها را برگزاري

میباشد. دوره ها ناچیز و ناکافی آموزشی پوشش از نشان
با د اشتهاند که بیان ازکشاورزان ٪32 پاسخگویان کل بین همچنین از
در محققان با آنان از ٪6 تنها ــاورزان کش کل مروجان ارتباط دارند وازبین
طرف از متوسطی حد د ر که بیان داشتند کشاورزان از هستند.٪45 ارتباط

داشتند. یافت در مشکالتشان حل در راستاي راه مروجان

و محققان مروجان حرفهاي و ویژگی شخصی
در محققان ــان و مروج حرفهاي و ــخصی ش ویژگی از حاصل ــج نتای
از آگاهی ــزان می و ــت.متغیرهاي گرایش اس گردیده ــه ارای و4 3 ــدول ج
چند گویه طریق تکنولوژي از انتقال و تولید در فرآیند وظایف و ــا نقشه

است. مورد سنجش قرار گرفته

تکنولوژي فرآیند تولید کشاورزان در مشارکت
تولید د ر ــه مطالع مورد ــاورزان ــارکت کش مش میزان ــنجش س براي
نتایج آن میانگین که گرفت قرار سنجش مورد 4گویه تکنولوژي از طریق

ــف ضعی ــارکت مش د هنده ــان این نش میدهد و ــان نش ــدود42/ را ح د ر
تکنولوژي میباشد تولید فرآیند کشاورزان در

تکنولوژي فرآیند انتقال کشاورزان در مشارکت
انتقال د ر ــه مطالع مورد ــاورزان ــارکت کش مش میزان ــنجش س براي
نتایج آن میانگین که گرفت قرار سنجش مورد 4گویه تکنولوژي از طریق
ضعیف ــارکت مش ــاندهند ه نش مید هد و این ــان نش را 1/25 حد ود در

میباشد. تکنولوژي انتقال فرآیند در کشاورزان

تکنولوژي تولید فرآیند در مروجان مشارکت
تولید د ر ــه مطالع ــورد م ــارکت مروجان مش ــزان می ــنجش س براي
نتایج آن میانگین که گرفت قرار سنجش مورد 4گویه تکنولوژي از طریق
مروجان ضعیف مشارکت دهنده نشان این و مید هد نشان 1/8را حدود در

میباشد تولید تکنولوژي فرآیند در

تکنولوژي انتقال فرآیند د ر مروجان مشارکت
انتقال تکنولوژي فرآیند در مروجان ــارکت مش میزان ــنجش براي س
از ــان نتایج نش که گرفت ــرار ق ــنجش س مورد 7گویه طریق از ــدم) (گن

میباشد. را فعالیت این در ضعیف(میانگین=5/ 2) مشارکت

تکنولوژي تولید فرآیند د ر محققان مشارکت
تولید د ر ــه مطالع ــورد م ــارکت محققان مش ــزان می ــنجش س براي
نتایج آن میانگین که گرفت قرار سنجش مورد 4گویه تکنولوژي از طریق
محققان ضعیف مشارکت دهند ه و این نشان میدهد نشان حدود6/ 2را در

میباشد تولید تکنولوژي فرآیند در

تکنولوژي انتقال فرآیند د ر محققان مشارکت
تولید د ر ــه مطالع ــورد م ــارکت محققان مش ــزان می ــنجش س براي
نتایج آن میانگین که گرفت قرار سنجش مورد 5گویه تکنولوژي از طریق
در محققان کم مشارکت دهنده نشان این و میدهد نشان 1/9را حدود در

میباشد. تکنولوژي انتقال فرآیند
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میانگینمتغیر
41/2سن(سال)

17/1تحصیالت(سال)
کار(سال) 13/2سابقه

کشاورز با همکاري به نسبت محقق 2/78گرایش
مروج با همکاري به نسبت محقق 3/94گرایش

فرآیند در وظایف و به نقش نسبت محقق آگاهی میزان
و انتقال تکنولوژي تولید

2/15

میانگینعنوان

و مروجان به محققان و نیازها مشکالت 1انتقال

مروجان و محققان توسط مزرعه بازدید از به 26/دعوت

تحقیقاتی طرح اجراي د ر 16/مشارکت

- تطبیقی تحقیقی طرح اجراي 2/مشارکت د ر

عناوین پژوهشی گذاري الویت 5/مشارکت در

میانگینعنوان

ترویجی - تحقیقی طرح 7/اجراي

نمایشی مزرعه 9/ایجاد

مزرعه روز برنامههاي د ر 2/2شرکت

یافته انتقال هفته برنامههاي در 1/2شرکت

میانگینموضوع

تحقیقی تطبیقی طرحهاي اجراي 1/5همکاري در

تحقیقات به و مشکالت 2انتقال نیازها

مشکالت شناخت حهت محققان با مشترك 2/5بازدید

تحقیقاتی طرح اجراي د ر 1/7مشارکت

تد وین نیازها 1/8مشارکت در

اولویتها تعیین و برنامهریزي د ر 1/7مشارکت

میانگینموضوع

ها در برنامه هفته انتقال یافته 2/5شرکت

گندم زمینه در آموزشی کارگاههاي در 1/4شرکت

در برنامه روزمزرعه 2شرکت

ترویجی مقاالت یا نشریات تهیه 1/7همکاري در

انفرادي تماس کشاورزان از فنی به توصیهاي 3/5ارائه

گندم زمینه در آموزشی کالس در برگزاري 4/1همکاري

تحقیقی ترویجی طرحهاي اجراي 2/3همکاري در

میانگینعنوان

تحقیقی تطبیقی طرحهاي اجراي 2/3همکاري در

تحقیق عنوان تعریف و بازدید طریق از نیازها و مشکالت 2/5شناسایی

شناخت مشکل در جهت اجراء بخش با جلسات مشترك 3/7شرکت در

زمینه گندم در تحقیقاتی 4اجراي طرح

بر میزان کشاورزان شخصی تاثیر ویژگیهاي
تکنولوژي انتقال و فرآیند تولید در آنان مشارکت

سواد، ــطح که س میدهد ــان نش ــتگی همبس از ضریب حاصل نتایج
سطح در معنی داري مثبت و رابطه مشارکت کشاورزان با کشت زیر سطح
95د رصدرابطه سطح در کشت ــابقه س و میزان عملکرد گند م و 99درصد
مرکز تا مزرعه ــه فاصل متغیر همچنین وجود دارد.و ــیداري معن مثبت و
مشارکت میزان با ــد.بین سن ش حاصل معنیداري و منفی رابطه خد مات

نشد. حاصل معنیداري انتقال تکنولوژي رابطه و فرآیند تولید در

محققان  حرفهاي و شخصی 4-ویژگی  جدول

آماري=60 خیلی زیاد=5 جامعه کم=1 خیلی

تکنولوژي تولید در کشاورز مشارکت جدول5-

میانگین=42/ زیاد=5 خیلی کم=1 خیلی

تکنولوژي انتقال فرآیند د ر کشاورز 6-مشارکت جدول

میانگین=1/25 زیاد=5 خیلی کم=1 خیلی

تکنولوژي تولید فرآیند د ر مروجان مشارکت جدول7-میزان

میانگین=1/8  زیاد=5 خیلی کم=1  خیلی

انتقال تکنولوژي فرآیند در مروجان مشارکت 8- میزان جدول

میانگین=2/53  زیاد=5 خیلی کم=1  خیلی

تکنولوژي فرآیند تولید در 9-مشارکت محققان جدول

میانگین=3/1 زیاد=5 خیلی کم=1 خیلی

بر میزان  کشاورزان اجتماعی  تاثیر ویژگیهاي
تکنولوژي و انتقال تولید در فرآیند آنان مشارکت

دانش متغیرهاي میدهد که ــان نش ــپیرمن اس ضریب حاصل از نتایج
مروج و محقق با همکاري به نسبت کشاورز گرایش دومتغیر کشاورزو فنی

دارند. وابسته متغیر با معنیداري و مثبت 95درصد رابطه سطح در
کشاورزان و اجتماعی ــخصی ش متغیرهاي تأثیر بینی پیش به منظور
گام ــیون رگرس از تکنولوژي انتقال فرآیند تولید و د ر ــارکت میزان مش بر
از ورود پس میدهد که ــان نش رگرسیونی گردید.تحلیل ــتفاده اس گام به
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میانگینعنوان

انفرادي طریق از کشاورزان به فنی توصیههاي 2/5ارایه

ها یافته انتقال هفته برگزاري د ر 1/5همکاري

مزرعه روز برگزاري در 2همکاري

ترویجی مقاالت یا نشریات تهیه 1/7همکاري در

تحقیقی-ترویجی طرحهاي اجراي در 1/8همکاري

همبستگی(پیرسون)متغیر مستقل ضریب
سطح

معنی داري

0/580/128سن(سال)

0/000**0/4تحصیالت(سال)

کشت(هکتار) زیر 0سطح /34**0/000

گندم 0/03*0/56عملکرد

کشت 0/04*0/26سابقه

خدمات مرکز تا مزرعه 0/04 *0/241-فاصله

متغیر مستقل
ضریب

همبستگی
اسپیرمن

سطح
معنی داري

کشاورز فنی 0/03*0/65دانش

ترویجی آموزشی دورههاي د ر 0/1280/345شرکت

مروج با همکاري نسبت به کشاورز 0/02*0/213گرایش

محقق با همکاري نسبت به کشاورز 0/04*0/157گرایش

هر محاسبه معنی دار بودن و ــیونی رگرس معاد له د ر د ار معنی متغیر هاي
21/1د رصد ــه گردید ک ــخص مش گام به گام روش از ــتفاده اس با ــر متغی
طریق از تکنولوژي انتقال تولید و فرآیند در ــارکت مش از تغییرات متغیر
همکاري به نسبت کشاورز گرایش کشت، زیر سطح تحصیالت، متغیرهاي

میشود. کشاورزان تبیین فنی دانش مروج و و محقق با

Sig=/45R=/ R
2=/211 000

میباشد. زیر بشرح معاد له رگرسیون جدول 13 یافتههاي به توجه با
Y=/133x3+/045x4+/456x5+/234x6+/3x8+30/23

بر میزان مروجان واجتماعی حرفهاي تاثیر ویژگیهاي
تکنولوژي انتقال و تولید فرآیند در مشارکت

سن، که متغیرهاي میدهد ــان ــتگی نش همبس ضریب از حاصل نتایج
کار سابقه ند ارند.متغیر وابسته متغیر با معنیداري رابطه کار سابقه سواد ،
انتقال فرآیند تولید و در و وظایف ــا نقشه از آگاهی میزان ــاي متغیره و
محقق و کشاورز با همکاري به مروجان نسبت گرایش متغیر ودو تکنولوژي

دارند. وابسته متغیر با 05/ درصد سطح در معنیداري و مثبت رابطه
بر مروجان حرفهاي و ــخصی ش متغیرهاي تأثیر پیش بینی ــه منظور ب

گام به گام رگرسیون از انتقال تکنولوژي تولید و فرآیند در مشارکت میزان
متغیرهاي ورود از که پس می دهد نشان گردید.تحلیل رگرسیونی ــتفاده اس
با ــر متغیر ه بودن دار ــبه معنی و محاس ــیونی رگرس معاد له د ار در معنی
متغیر تغیرات از 27/2درصد مشخص گردید که گام به گام روش از استفاد ه
متغیرهاي میزان ــق طری انتقال تکنولوژي از ــد تولید و در فرآین ــارکت مش
وگرایش تکنولوژي انتقال و در فرآیند تولید وظایف و نقشها از مروج آگاهی

میشود. تبیین کشاورز و محقق با همکاري به نسبت مروج

میباشد زیر شرح به رگرسیون معادله 14 جدول یافته هاي به توجه با
Y=/665x2+/546x3+/212x4+/415x5+28/5

محققان ویژگیهاي حرفهاي واجتماعی رابطه
تکنولوژي فرآیند انتقال در مشارکت میزان بر

میزان متغیر ــه ــان میدهد ک نش ــتگی ضریب همبس از حاصل نتایج
دو و ــوژي انتقال تکنول تولید و ــد فرآین در وظایف و ــا نقش ه از ــی آگاه
و کشاورز رابطه مثبت مروج با همکاري به ــبت نس محققان گرایش متغیر

دارند . با متغیر وابسته معنید اري و

پیشنهادات
فرآیند  در ــاورزان کش مشارکت میزان داد که ــان نش تحقیق نتایج -
و ــکالت مش انتقال تحقیقاتی، الویت تعیین ــل در مراح ــد تکنولوژي تولی
دعوت –تطبیقی تحقیقی ــاي طرحه اجراي محققان و مروجان به ــا نیاز ه

می باشد.از حد ضعیف د ر مزارع بازد ید از به ــبت نس محققان و از مروجان
مراحل در ــوژي تکنول فرآیند انتقال در ــاورزان کش ــارکت مش دیگر طرف
برنامههاي در شرکت نمایشی مزرعه ایجاد ، ترویجی تحقیقی طرح اجراي
ضعیفی حد در نیز یافته برنامههاي هفته انتقال د ر ــرکت ش و مزرعه روز
زیر سطح تحصیالت، متغیرهاي که د اد نشان نتایج دیگر طرف میباشد .از
و دانش فنی و مروج محقق با همکاري به ــت، گرایش کشاورز نسبت کش
در فرآیند مشارکت کشاورزان میزان بر و معنید اري مثبت کشاورزان تأثیر
ــه تقویت ب ــبت نس میگردد ــنهاد پیش دارد .لذا انتقال تکنولوژي ــد و تولی
و محقق با همکاري ــبت به نس ــاورز کش گرایش جمله از فوق متغیرهاي

تکنولوژي انتقال فرآیند در محققان جدول10-مشارکت

میانگین=1/9 زیاد=5 خیلی کم=1 خیلی

جدول11- ویژگیهاي شخصیکشاورزانبرمیزانمشارکتد رفرآیندتولید وانتقال تکنولوژي

*p</01 ** p</05
انتقال تکنولوژي و تولید فرآیند د ر مشارکت میزان بر کشاورزان اجتماعی جدول12- ویژگی

p<0/05

... مشارکت میزان بررسی
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BBetatSigمتغیر

مبدا از 30/2328/260/000عرض

0/1330/1786/4880/000تحصیالت

0/0450/2923/6150/000سطح زیر کشت

کشاورز فنی 0/4560/1984/5060/000دانش

محقق با همکاري نسبت به کشاورز 0/2340/3453/510/000گرایش

مروج با همکاري نسبت به کشاورز 0/30/183/6020/000گرایش

همبستگیمتغیر مستقل د اري  ضریب معنی سطح

402سن 0/721/پیرسون

کار 0/04/پیرسون*561سابقه

0/176/پیرسون814تحصیالت

و وظایف نقشها از مروج 0/02/اسپیرمن*214میزان آگاهی

کشاورز با همکاري به نسبت مروج 0/03/اسپیرمن*436گرایش

محقق با همکاري به نسبت مروج 0/04/اسپیرمن*245گرایش

کشاورزان اجتماعی و شخصی متغیرهاي تأثیر تبیین منظور به گام به گام 13-رگرسیون جدول

تکنولوژي انتقال و تولید فرآیند در مشارکت میزان بر مروجان واجتماعی حرفهاي ویژگیهاي 13-تاثیر جدول

*p</01 ** p</05

نوعی به کشاورز هم ــارکت مش طرف دیگر از همچنین نمود.و اقدام مروج
همچنین و ــور کش در تکنولوژي انتقال تولید و الگوي بکارگیري از متاثر
پیشنهاد ــت.لذا اس موضوع این به ــبت نس مروجان و محققان ــات گرایش
میکند درگیر بیشتر فوق فرآیند در را کشاورزان که الگوهاي میگردد از
در شود. بکار گرفته ــارکتی الگوهاي مش دیگر از عبارت به گردد ــتفاد ه اس
تولید فعالیتهاي در فوقالذکر مشارکت کشاورزان الگوي بکارگیري نتیجه

یافت. خواهد افزایش انتقال و
فرآیند تولید  در مروجان میزان مشارکت که داد نشان نتایج تحقیق -
به نیازها و ــکالت مش انتقال تحقیقاتی، الویت تعیین در مراحل تکنولوژي
اجراي طرحهاي تحقیقی تحقیقی – تطبیقی، اجراي طرحهاي محققان، 

می باشد.از حد ضعیف د ر ــاورزان کش مزارع محقق از با ــترك مش وبازدید
مراحل در تکنولوژي فرآیند انتقال در ــز نی مروجان ــارکت مش دیگر طرف
برنامههاي در شرکت نمایشی مزرعه ایجاد ، ترویجی تحقیقی طرح اجراي
فنی توصیهاي ارائه یافته، انتقال هفته برنامههاي د ر ــرکت ش و مزرعه روز
حد در مقاالت ترویجی نیز و ــریات نش تدوین در همکاري ــاورزان، کش به
فعالیتهاي براي مناسب میگرددتمهیدات ــنهاد میباشد .لذا پیش ضعیفی
در را ــان که مروج الگوهاي از ــردد ــنهاد می گ لذا پیش گردد. مهیا ــوق ف
الگوهاي دیگر عبارت به گردد ــتفاده درگیر میکند اس بیشتر فوق فرآیند
فوقالذکر مشارکت الگوي بکارگیري نتیجه در و شود گرفته مشارکتی بکار

خواهد یافت. افزایش انتقال تولید و فعالیتهاي در مروجان
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مروج گرایش کار، سابقه متغیرهاي که داد نشان نتایج دیگر طرف از
وظایف و نقشها از میزان آگاهی و کشاورزو محقق با همکاري به ــبت نس
میزان بر ــیداري معن و مثبت تأثیر تکنولوژي انتقال و ــد ــد تولی فرآین در
ــنهاد پیش دارد.لذا تکنولوژي انتقال تولید و فرآیند در مروجان ــارکت مش
به نسبت مروج گرایش جمله از فوق متغیرهاي تقویت به میگردد نسبت

نمود اقدام کشاورز و محقق با همکاري
و  وظایف ــرح ش از متاثر هم به نوعی مروج ــارکت مش دیگر طرف از
میگردد پیشنهاد لذا ــت اس شده تعریف براي مروج که ــت هس انتظاراتی
بر گیرد در را ــال انتق و تولید وظایف کلیه ــخصی که مش العمل ــتور د س
مکانیزم هاي بکارگیري جمله ــب از مناس تمهیدات همچنین گردد.و تهیه

گرفت. جهت مشارکت مروجان بکار تشویقی
فرآیند انتقال در محققان میزان مشارکت که داد نشان نتایج تحقیق -
ایجاد ، ترویجی تحقیقی طرحهاي اجراي در همکاري زمینه در تکنولوژي
برنامههاي در شرکت و مزرعه برنامه هاي روز در ــرکت ش ــی نمایش مزرعه
تد وین ــاورزان، همکاري در کش به فنی توصیهاي ارائه یافته، انتقال هفته
ــنهاد پیش ــد.لذا ضعیفی میباش حد نیز در ــی مقاالت ترویج و ــریات نش
ــنهاد پیش لذا فوق مهیا گردد . ــب براي فعالیتهاي میگرددتمهیدات مناس
کند ــر درگیر بیشت فوق را در فرآیند محققان ــه ک الگوهاي ــردد از میگ
که شوند بکار گرفته ــارکتی الگوهاي مش دیگر از عبارت به گردد ــتفاد ه اس
فعالیتهاي در محققان ــارکت مش فوقالذکر الگوي این بکارگیري نتیجه در

BBetatSigمتغیر

مبدا از 28/5223/30/000عرض

کار 0/6650/3565/780/000سابقه

وظایف و نقش ها از مروج آگاهی 0/5460/2684/590/000میزان

محقق با همکاري به نسبت مروج 0/2120/3113/250/000گرایش

کشاورز با همکاري به نسبت مروج 0/4150/2763/980/000گرایش

همبستگیمتغیر مستقل د اريضریب معنی سطح

0/35پیرسون0/768سن

کار 0/238پیرسون0/356سابقه

0/115پیرسون0/214تحصیالت

و وظایف نقشها از محقق 0/04اسپیرمن*0/321میزان آگاهی

کشاورز با همکاري به نسبت محقق 0/04اسپیرمن*0/127گرایش

مروج با همکاري به نسبت محقق 0/05اسپیرمن*0/465گرایش

مروجان اجتماعی و شخصی متغیرهاي تأثیر تبیین منظور به گام به گام 14-رگرسیون جدول

 /=Sig=/51 R=/ 272 R
2

000 

تکنولوژي انتقال در فرآیند مشارکت بر میزان واجتماعی محققان ویژگیهاي حرفهاي 14-تاثیر جدول

... مشارکت میزان بررسی
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خواهد یافت. افزایش انتقال تولید و
به نسبت محقق گرایش متغیرهاي داد که ــان نش نتایج دیگر از طرف
فرآیند در وظایف و نقش ها از آگاهی میزان و کشاورز و مروج با همکاري
ــارکت مش با میزان معنی داري و مثبت رابطه ــوژي تکنول انتقال و ــد تولی
ــنهاد میگردد پیش دارد.لذا تکنولوژي انتقال و تولید فرآیند در ــان محقق
به ــبت نس محققان گرایش جمله از ــوق ف متغیرهاي ــت تقوی به ــبت نس

نمود اقدام کشاورز و مروج با همکاري
و  وظایف شرح از متاثر نوعی به هم محققان مشارکت دیگر طرف  از
میگردد پیشنهاد لذا است تعریف شده محقق براي که ــت هس انتظاراتی
بر گیرد در را ــال انتق و تولید وظایف کلیه ــخصی که مش العمل ــتور د س
مکانیزم هاي بکارگیري جمله ــب از مناس تمهیدات همچنین و گردد تهیه

شود. گرفته بکار فوق فرآیند هاي در محققان مشارکت جهت تشویقی
به ــبت نس محققان گرایش محققان ــه ک داد ــان نش تحقیق ــج نتای -
نسبت میگردد میباشد پیشنهاد ضعیف حد کشاورز در با ارتباط برقراري

گردد . اقدام محققان نگرش تغییر و توجیهی جلسات برگزاري به

استفاده مورد منابع
ترویجی تحقیقی_ مشترك طرحهاي در کشاورزان مقایسه 1379؛ پ آرمند، - 1
نامه پایان فارس"، کنندگان در استان و غیر مشارکت کنند گان مشارکت مقایسه
شیراز. دانشگاه کشاورزي، دانشکده کشاورزي، آموزش و ترویج ارشد کارشناسی
فقیر ــتاییان روس و ــاورزي کش پژوهشهاي ج.1376؛ وفاربینگتون، بیگز، الف - 2
علیرضا حمیدي، خرمایی و علیرضا ترجمه اجتماعی“، بر تحلیلهاي علوم مروري

روستایی. مسایل برسی و تحقیقات مرکز
محمود  ــاورزي(ترجمه متحد.1376).ترویج کش ــازمان ملل س ــعه توس برنامه - 3

زنجان. دانشگاه زنجان، انتشارات محمد چیذري)، و حسینی
ــوي بس حرکتی ــی پژوهش اولویتهاي ــن تعیی ــی.1376؛ ــما، ج دومایندرتس - 4
مسایل روستایی. بررسی و تحقیقات مرکز مدار“، کشاورز و پژوهشهاي کارآمد

نمایش در ــان مغ ــت دش کار پنبه ــارکت مش میزان الف.1370؛ ــوري، دانش - 5
و ــد ترویج ارش ــی پایان نامه کارشناس کرم غوزه پنبه"،  با مبارزه براي طریقهاي
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