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   در شرايط ايرانFSR/Eتحليل عاملي استلزامات به كارگيري رهيافت 

 از ديدگاه كارشناسان ترويج و محققان كشاورزي
 

 ٣علي اسدي  و٢همايون مرادنژادي ،١سيدمحمود حسيني

  استادیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، استادیار، دانشجوی دوره دکتری و3، 2، 1
 21/11/83تاریخ پذیرش مقاله 

 
 خالصه

 
 تحقیق و ترویج کشاورزی در        متعارف در ایران طبق شواهد تجربی و یافته های تحقیقاتی، رهیافت های              

.  ناکامی روبرو شده اند   راستای تدوین و پی گیری راهبردهای پایدار نظام های کشاورزی در یک زمینه متنوع با               
مدهای مثبت  افرآیندی پویاست که به منظور افزایش پی       ) FSR/E(رهیافت تحقیق و ترویج در نظام های زراعی         

 این رهیافت جهت گیری آن     یکی ازویژگی های  . تالش های نظامند تحقیق و ترویج کشاورزی طراحی شده است         
 به لحاظ غالب بودن نظام بهره برداری           .انی است به سمت مناطق محروم روستایی و نظام های خرده دهق            

خرده دهقانی در ایران، به نظر می رسد برای پیاده نمودن رهیافت تحقیق و ترویج در نظام های زراعی زمینه ها و                     
شرایط مناسبی وجود دارد و از طریق پیاده نمودن آن می توان بسیاری از نارسایی های نظام های تحقیق و ترویج                     

 در شرایط   FSR/Eبه عنوان هدف اصلی، این تحقیق پیش شرط های ضروری رهیافت            .  برطرف نمود  کنونی را 
. این تحقیق در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی به انجام رسیده است            . ایران را مورد پژوهش قرار داده است       

) n = 85(ی   محققین کشاورز  )n = 55(جمعیت آماری این تحقیق مشتمل بر دو گروه ـ کارشناسان ترویج               
 انتخاب  تصادفی ساده شاغل درسطح ستادی وزارت جهاد کشاورزی است که با استفاده از روش نمونه گیری                 

 بوده که با مرور ادبیات تحقیق و مطابق با            ایابزار گردآوری داده ها پرسشنامه   . شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند     
ه منظور تشخیص پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته          ضریب کرونباخ آلفا ب   . اهداف مطالعه تهیه شده است    

روایی .  درصد شده است و برای این مطالعه مناسب تشخیص داده شده است             91است که در این تحقیق برابر با        
 تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار      . پرسشنامه از سوی کارشناسان و اساتید ترویج مورد تأیید قرار گرفته است             

SPSS.WIN     بایستی پیش از شروع به کار گیری        یافته های این تحقیق نشان می دهد که        .  به عمل آمده است
مورد توجه قرار   رهیافت   این   استلزامات زیرساختی و آموزشی       تحقیق و ترویج در نظام های زراعی      رهیافت  

 .گیرند
 

 استلزامات ،های زراعی تحقیق و ترویج در نظام رهیافت، های زراعی، نظام : كليديواژه هاي
 

 مقدمه
توسعه كشاورزي و روستايي مستلزم عوامل گوناگون و              

تحقيقات، ترويج و كشاورزان به عنوان        . مرتبط به هم مي باشد    
 بررسي مدل هاي  . سه عنصر اساسي، محورفرآيند توسعه هستند      

 

ارتباطي بيشتر كشورها بخصوص كشورهاي جهان سوم نشان           
ين سه عنصر فوق ناشي از مدل هاي سنتي         مي دهد كه ارتباط ب   

در . انتقال تكنولوژي و به صورت خطي و يك طرفه مي باشد             
 بسياري از كشورها از جمله كشور ايران حتي ارتباط خطي ياد             

               سيد محمود حسيني: مكاتبه كننده 
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 .)١ (گيرد شده نيز به صورت ضعيف صورت  مي
ارتباط تحقيق، ترويج، كشاورز در مدل هاي گوناگون متفاوت        

وسعه و ارائه قديمي ترين مدل مي باشد كه        مدل تحقيق، ت  . است
در كشورهاي توسعه يافته اي مانند آمريكا و كانادا وجود داشته و           
توانسته است موفقيت هايي را نيز براي اين كشورها به ارمغان             

 . آورد
مدل انتقال تكنولوژي به صورتي ناقص از مدل تحقيق،              

اين . ه شد توسعه و ارائه در كشورهاي جهان سوم به كارگرفت           
مدل به رابطه يك طرفه تحقيق، ترويج، كشاورزان تأكيد داشته،           
هر چند كه نتوانسته ارتباط محكمي بين ترويج و تحقيق هم              

اين مدل اولويت ها و دانش كشاورزان را در نظر           .  برقرار نمايد 
نمي گيرد و حرفه گرايي معمول و باورهاي مبني بر تك رشته اي           

ان به واسطه آموزشي كه مي بينند خود       محقق. در آن حاكم است   
را برتر از كشاورزان مي دانند و پاداش ها، مشوق ها، روش شناسي          
تحقيقات، تأثير سياست هاي دولت و سازمان هاي تجارتي، اين           

 .ديدگاه ها را تقويت مي كند
در كاركردهاي مدل انتقال تكنولوژي تغييرات گوناگوني داده        

يقات به سمت كشاورزان خرده پا،         تغيير برنامه هاي تحق   . شد
توجه به اختالفات بازده در مزرعه و ايستگاه هاي تحقيقاتي و              
. تغيير شرايط كشاورزان از جمله راه حل هاي انجام شده بودند           

رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي راه حل بعدي بود              
كه بر مشاركت پژوهشگران با يكديگر، مشاركت پژوهشگران با           

اصل مقدم در اين رهيافت،       . يج و كشاورزان تأكيد داشت      ترو
مشاركت كشاورزان و كساني بود كه براي رفع مشكالت                  

اين مشاركت از انتخاب منطقه تا ترويج        . كشاورزي كار مي كنند  
 ). ١(و ارزيابي يافته ها وجود دارد 

در كشور ما نيز با وجود اينكه بيش از يك قرن است كه                 
ي براي ارائه خدمات علمي و فني به             مجامع علمي كشاورز   

كشاورزان تالش مي كنند و به رغم قرار گرفتن كشاورزي به               
عنوان محور توسعه، هنوز تغييرات اساسي و كلي در بهره وري             
توليد محصوالت كشاورزي و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان           

يكي از داليل اين امر را مي توان در               . حاصل نشده است    
از . تحقيقات با نيازها و شرايط كشاورزان دانست      نامتناسب بودن   

طرف ديگر انعكاس ديدگاه ها و تجربيات مفيدي كه در                   

در » كشاورزمدار«زمينه هاي تحقيقات كاربردي و رهيافت هاي        
سطح بين المللي مطرح گرديده اند، در كشور ما ضعيف بوده و             

به نظر  .كماكان رهيافت هاي تحقيق و ترويج متعارفي غالب است        
ويژگي هاي نظام بهره برداري كشور ما از جمله، پراكندگي و خرد          
بودن واحدهاي بهره برداري و تنوع نظام هاي بهره برداري، تنوع          
كشت محصوالت دامي و زراعي، پراكندگي نامتوازن روستاها،           
تنوع اقليمي و تنوع زبان و فرهنگ، هرگونه اقدام براي بهبود               

تايي كشور بايد با توجه به         وضعيت كشاورزي و توسعه روس      
بنابراين براي منطبق كردن    . ويژگي هاي ذكر شده صورت پذيرد    

تحقيقات، متناسب با نياز كشاورزان بايستي با استفاده از يك             
رهيافت سيستمي، بر جامعيت تحقيق، مشاركت كشاورزان،            
تحقيقات تيمي، انجام تحقيق در مزرعه كشاورزان و توجه به              

 .ن خرده پا، تأكيد كردنيازهاي كشاورزا
نظر به اينكه سيستم موجود ترويج كشاورزي كشور نتواسته          
است جوابگوي نيازهاي كشاورزان و بهبود وضعيت زندگي               
معيشتي آنان گردد، لزوم بازنگري در سيستم فعلي ترويج                
كشاورزي كشور و پياده كردن يك نظام مطلوب ترويجي ضروري          

 .به نظر مي رسد
 FSR/Eكه مهم ترين مؤلفه رهيافت           با توجه به اين       

جهت گيري آن به سمت مناطق محروم روستايي و نظام هاي             
خرده دهقاني است و به لحاظ غالب بودن نظام بهره برداري                
خرده دهقاني در ايران به نظر مي رسد كه پياده نمودن آن بتواند            

براي اين  . تحولي در وضعيت موجود كشاورزي كشور ايجاد  كند        
شنا شدن با ديدگاه هاي كارشناسان ترويج و محققان           منظور آ 

كشاورزي پيرامون ضرورت به كار گيري استلزامات رهيافت             
FSR/E            در شرايط ايران، مي تواند به پياده نمودن اين رهيافت 

 .در ايران كمك كند
) داخلي و خارجي  (با توجه به بررسي منابع به عمل آمده            

به طور مشخص تحت     مشخص گرديد كه تا كنون مطالعه اي          
عنوان استلزامات به كارگيري رهيافت تحقيق و ترويج در                

اما در مطالعات و مقاالتي چند      . نظام هاي زراعي انجام نشده است    
از پژوهشگران و صاحبنظران، به طور ضمني به برخي از                  

 در اين    گان نگارنده. اشاره شده است   FSR/Eاستلزامات رهيافت   
ر حد توان اكثر نوشتارهاي مربوط        كه د  ندتحقيق سعي نموده ا   
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 را مطالعه، و از البه الي مطالب ياد شده             FSR/Eبه رهيافت    
نكات مربوط به استلزامات به كارگيري رهيافت تحقيق و ترويج           

د و در پايان برخي از         ندر نظام هاي زراعي را استخراج نماي        
استلزامات ديگر را كه استنباط گرديد در به كارگيري رهيافت             

FSR/Eدن در شرايط ايران ضرورت دارند اضافه كن. 
زمينه ها و عناصر الزم را براي        ) ١٩٨٩(ووگ و هيلدبراند     

 : به شرح زير بيان داشته اندFSR/Eرهيافت 
 ،قيق رشته اي و جزء نگر       ، تح  مديريت مشترك تيمي     

 عوامل ترويج    ، سيستم هاي تحقيق مزرعه اي براي مناطق خاص      
 واحدهاي  ،خدمات حمايتي اداري   ،براي مناطق زراعي خاص      

استفاده ،   ارتباط با كشاورزان خرده پا      ،حمايت فني براي تحقيق   
 درك اين مسئله كه      ،جمعي از متخصصان به صورت يك تيم          

تكنولوژي هاي جديد بايد تحت شرايط سيستم هاي كشاورزان و         
ايجاد يك جايگاه نهادي براي      ، و با مشاركت آنان ارزيابي شوند     

 ).٢٠(تحقيق تيم هاي 
 در هندوستان   ١٩٩١ در سال    ICARدر كارگاهي كه توسط     

برگزار شده است جمعي از محققين اسلتزامات به كارگيري              
 : را به شرح زير بيان كرده اندFSR/Eرهيافت 

ق،  شناسايي مسئله مربوط به تحقي       ،تمركزهاي چندبخشي 
  فعاليت هاي ، كاري چندرشته اي   هاي تيم ،مشاركت مؤثر كشاورز  

 ، نقش دانشمندان علوم اجتماعي       ، تغييرات نگرشي   ،مزرعه اي
 انگيزه و    ، مشخص كردن نقش زنان      ،ارتباط تحقيق و ترويج     

 نقش آژانس هاي ملي و         ، آموزش رسمي دانشگاه ها      ،پاداش
 ). ١٤  ( آموزش هاي برون مرزيو ،بين المللي
 در  FSR/Eتنگناهاي پياده كردن رهيافت      ) ١٩٨٥(پترام  

ان سوم را بررسي كرده است و موارد زير را                كشورهاي جه 
 :يادآوري كرده است
محدوديت  ، مسائل انگيزش كاركنان   ،/E FSRنهادينه كردن 

 متخصصين  ، مهارت هاي فني  ، ارتباطات ، آموزش كاركنان  ،منابع
متخصصين كارآموزي براي تدريس دوره هاي        ،  اطالع رساني 

  ).١٨( پرسنل متخصص فني،FSR/Eتخصص 
 را به    FSR/Eعناصر كليدي در رهيافت       ) ١٩٩۴(گيبون  

 :شرح زير بيان داشته است

 نيازمند محققاني با ديدي جامع از            FSR/Eـ رهيافت    
 .محيط سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي است

ـ جهت گيري ارباب رجوع مدار در كنار مطالعه و تعريف              
 .گروه هاي مختلف كشاورزان مورد نياز است

ثر دانشمندان در يك رشته تحصيل نكرده اند، به          ـ چون اك  
گردهمايي تيم هاي چند رشته اي شامل دانشمندان طبيعي و            
علوم اجتماعي جهت هرچه مؤثر كردن اين رهيافت در جهت             
توسعه رهيافت هاي عملياتي و واكاوي چندرشته اي مورد نياز            

 .است
 بايد متمركز بر مسائل و شرايط تعيين شده              FSR/Eـ  

 .ط و با كشاورزان باشدتوس
 ناشي از ارتباط آن با ديگر برنامه هاي         FSR/Eـ اثر بخشي    

علمي است كه مي تواند فراهم آورنده حمايت و مهارت هاي               
علمي جهت حل مسائل خاص براي عوامل ترويج و برنامه ريزان و           

 ).١٣(اران باشد زسياستگ
 را  FSR/Eبه كارگيري مؤثر رهيافت       ) ١٩٩۴(اسپدينگ  

 :تلزم موارد زير دانسته استمس
 زيرساخت هاي بازار و      ي،سرمايه گذاري و حمايت هاي مال     

  خدمات ترويجي مؤثر   ، نحمل و نقل، سازمان هاي قوي كشاورزا     
 . تعديل دروس دانشگاهيو

از سوي صاحب نظران و       . بر اساس آنچه كه بيان گرديد       
 مان ،  را )١٩٨٩(پژوهشگران خارجي از جمله ووگ و هيلد براند          

، پترام  )١٩٩٠ (كانوي،  )١٩٨٥ (اندرسون،)١٩۹۴(، شانر   )١٩٩٨(
، )١٩٩۴(دي بوئر ،  )١٩۹۱٥ (اكسين،  )١٩۷۹ (ديلون،  )١٩٨٥(

 ، اليت فوت    )١٩٨٧(، آشبي    )١٩٩۵ (حسين،  )١٩٨۵(چمبرز  
، )١٩٩٣ (بردجيو،  )١٩۹٨۵ (نورمن،  )١٩٨۹٨ (مندل،  )١٩٨٩(

موارد زير به    ،  بطور كلي     )١٩۹۴(و اسپدينگ    ) ۲۰۰٠(برديو  
عنوان استلزامات رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي             

 :  معرفي شده اند
ـ براي فراهم شدن زمينه هاي اجراي  فعاليتهاي تحقيقي            
در سطح مزرعه بايستي اصالحات الزم در كلية ابعاد سياست ها،           

 .ساختار و تشكيالت سازماني تحقيق و ترويج صورت پذيرد
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 متشكل از سازمان هاي توسعه كشاورزي           ـ كميته هايي  
سياستگزاران، محققان، مروجان و كشاورزان براي نظارت بر اجرا         

 .و پيگيري فعاليتهاي تحقيقاتي در سطح مزرعه تشكيل شود
ـ كشاورزان به صورت سازمان هاي فعال كشاورزان براي             
آگاهي دادن به سياستمداران دربارة موقعيت هاي پيش روي            

 .تشكل شوندكشاورزان م
ـ برنامه هاي تحقيق مشاركتي در سطح مزرعه به عنوان يك          
ركن اساسي در چارچوب نظام كالن ساختار و سياست هاي              

 .كشاورزي و توسعة روستايي كشور گنجانده شوند
ـ انجام تحقيقات در سطح مزرعه با انتخاب مناطق هدف و             

 .دوگروه هاي هدف از كشاورزان آغاز ش
ليل مناطق آگرواكولوژيكي محدوده مورد       ـ با تجزيه و تح      

 .مطالعه شناسايي و اولويت ها و محدوديت ها مشخص شود
ـ مناطق به ناحيه هاي كوچكتري كه از لحاظ شرايط                 
فيزيكي بيولوژيكي، اقليمي و پارامترهاي اجتماعي، اقتصادي و          

 .فرهنگي مشترك هستند تقسيم بندي شوند
 داراي نيازها، عاليق و      ـ كشاورزان در گروه هاي همگني كه      

 .محدوديت هاي مشترك مي باشند گروه بندي شوند
ـ زير ساخت هاي بازار و حمل و نقل و توزيع نهاده ها و ساير              

 .خدمات حمايتي منسجم گردد
ـ سمينارهايي با شركت محققين، مروجين و كشاورزان در           

 .زمينة نحوه انجام فعاليت هاي مزرعه اي تشكيل شود
 آموزشي براي مسئولين و تصميم گيران به منظور        ـ دوره هاي 

آشنا شدن با نحوة مشاركت محققين، مروجين و كشاورزان              
 .برگزار شود

ـ دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي محققين، مروجين          
به منظور ارتقاء مهارت هاي انجام فعاليت هاي مزرعه اي برگزار           

 .شود
ر آشناشدن با   ـ دوره هاي آموزشي براي كشاورزان به منظو        

 .نحوة همكاري با تيم هاي تحقيقاتي كشاورزي برگزار شود
ـ انجمن هاي علمي آموزش سيستمي براي آموزش كلية            

 .افراد مرتبط با فعاليت هاي مزرعه اي تشكيل شود

ـ محققين و مروجين در سمينارهاي بين المللي كه به               
رزان منظور برقراري ارتباط مؤثر بين محققين، مروجين و كشاو         

 .در سطح مزرعه برگزار مي شود شركت كنند
ـ دوره هاي آموزشي خارج از كشور براي محققين و مروجين          
جهت آشنا شدن با تجربيات كشورهاي مختلف در زمينة                 
همكاري محققين ،مروجين و كشاورزان در سطح مزرعه، برگزار          

 .شود
ـ الزم است نگرش كشاورزان براي مشاركت و همكاري              

 .محققين و مروجين تغيير داده شودمناسب با 
ـ آموزش رسمي دانشگاه ها بايد چشم انداز فعاليت هاي              

 . را مشخص كند ايتحقيقات مزرعه
ـ براي موفقيت در اجراي فعاليت هاي تحقيقي در سطح              
مزرعه بايد هميشه دانش، مهارت و درك محققان و مروجان از             

فرهنگي جنبه هاي مختلف فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و              
 .كشاورزان افزايش يابد

ـ پشتيباني فني از محققان و گروه هاي تحقيقاتي در سطح            
 .مزرعه مورد توجه قرار گيرد

ـ مديريت تحقيقات در سطح مزرعه با مشاركت محققين،            
 .مروجين و كشاورزان انجام گيرد

ـ فعاليت هاي تحقيقاتي بر اساس پرامترهاي مشخص محلي         
ق از اكولوژي هاي زراعي ومحدوديت هاي      و بعد از مطالعات دقي     

 .اقتصادي ـ اجتماعي جامعه انجام شود
ـ تمامي مراحل تحقيقات سازگاري در مزرعه كشاورزان و با           

 . انجام شود آنهامشاركت
ـ انعطاف پذيري در تمامي مراحل برنامه ريزي فعاليت ها            

 .رعايت گردد
فتن ـ تحقيقات بر اساس روش حل مسأله و با در نظر گر               

 .اولويت ها ومحدوديت هاي كشاورزان طرح و اجرا شود
ـ تحقيق به طور كامل كاربردي باشد و با شناخت و درك               

 .دونظام هاي زراعي حاكم و تعيين محدوديت هاي كليدي آغاز ش
بايد اساس  ،  ـ تجزيه و تحليل فعاليت هاي رايج كشاورزي         

 .پي ريزي فعاليت هاي تحقيق باشد
يقاتي بايد بر روي مسائلي كه بوسيله و با          ـ فعاليت هاي تحق  

 .كشاورزان تعريف مي شوند متمركز گردند
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ـ انجام تحقيقات در سطح مزرعه بايد يك فرايند يادگيري            
 .در حين عمل باشد

ـ انجام تحقيقات در سطح مزرعه بايستي براي سياستگزاران         
 و برنامه ريزان براي تعيين اولويت هاي تحقيق باز خورد فراهم            

 .كند
ـ فعاليت هاي تحقيقاتي بايد به گونه اي باشند كه انتظارات           

 .كشاورزان را باال ببرند
ي كه  عقواـ به وضعيت كلي مزارع يا روستا به عنوان شرايط            

 .تحت آن تكنولوژي جديد بايد به كار گرفته شود، توجه شود
ـ تعيين نيازها و اولويت هاي تحقيق با در نظر گرفتن                 

يمي منطقه، دانش بومي و شرايط زيست              خصيوصيات اقل  
محيطي و با مشاورت كشاورزان و مصاحبه مستقيم از آنان                

 .مشخص شود
ـ نظام زراعي موجود كشاورزان به طور دقيق شناسايي و              
مطالعه شوند و از آنها براي انجام فعاليتهاي تحقيقاتي استفاده            

 .شود
سايي ـ تكنولوژي هاي دانش بومي كشاورزان هر منطقه شنا        

شودو از اطالعات و تجربيات كشاورزان در همه مراحل تحقيق            
 .استفاده شود

ـ تيم هاي تحقيقاتي بر روي تمام فعاليت هاي كشاورزي             
 .تمركز كنند... نظير توليدات زراعي، دامي، باغي، شيالت و

ـ هرگونه اقدام عملي براي بهبود وضع كشاورزان با شناخت           
 كشاورزان با در نظر     وضعيتسي  عميق و درك همه جانبه و برر      

گرفتن تمامي شرايط اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و محيط             
 .پيرامون كشاورزان، انجام شود

ـ تماميت مزرعه و روابط بين اجزاي آن در نظر گرقته شود             
 .و خانوار كشاورز را وارد راهبردهاي تحقيق و ترويج بكند
ورزان را  ـ فعاليت هاي تحقيقاتي بايد افزايش درآمد كشا          

 .مورد توجه قرار دهند
 را  نابعـ فعاليت هاي تحقيقاتي بايد چگونگي مصرف بهينه م        

 .نيز معرفي كنند
ـ لزوم تنوع بخشي به فعاليتهاي كشاورزي به منظور پرهيز           

 .از مخاطرات و موانع زيست محيطي مورد توجه قرارگيرد

ـ تحقيق بر اساس فرايندهاي مشاركت كشاورزان، محققان و         
روجان در همه مراحل توليد تكنولوژي، ارزيابي وترويج آن،             م

 .انجام شود
ـ يك اعتماد متقابل ميان محققان، مروجان وكشاورزان براي         

 .همكاري با يكديگر بوجود آيد
ـ تكنولوژي هاي جديد با مشاركت محققان، مروجان و              

 .كشاورزان و تحت سيستم هاي توليدي كشاورزان ارزيابي شوند
ت كشاورزان خرده پا براي سازگا ركردن                ـ موقعي   

 .تكنولوژي هاي جديد با شرايط آنها در نظر گرفته شود
ـ درك روشني از كاربرد استفاده نهاده ها و توزيع آنها ميان            

 .كشاورزان، محققان و مروجان وجود داشته باشد
ـ تصميم گيري كشاورزان درمورد فعاليت هاي تحقيقاتي بايد       

 .ورز در تصميم گيري نقش اساسي داشته باشدواقعي باشد و كشا
ـ نقش مهم زنان در فعاليت هاي كشاورزي در نظر گرفته و             

 .در مراحل مورد نياز تحقيقات  مزرعه اي مشاركت داده شوند
ـ در كشاورزان انگيزه الزم براي مشاركت در تمام مراحل             

 .توليد، ارزيابي و ترويج تكنولوژي هاي جديد ايجاد شود
متخصصين رشته هاي مختلف كشاورزي در قالب يك         ـ از   

 .تيم استفاده شود
ـ از متخصصين رشته هاي مختلف علوم اجتماعي در قالب            
يك تيم براي همكاري با تيم متخصصين كشاورزي استفاده              

 .شود
ـ با سازمان هاي مرتبط با مسائل توسعه روستايي براي               

اي تحقيق و    هماهنگ ساختن برنامه ها و مشاركت در برنامه ه         
 .ترويج ارتباط بر قرار شود

ـ انجام تحقيقات در سطح مزرعه نياز به افرادي دارد كه               
 . دانش توانايي انجام فعاليت هاي مزرعه اي را داشته باشند

ـ نگرش محققان و مروجان در جهت درك بهتر نيازهاي              
 .كشاورزان خرده پا تغييرداده شود

لف جمع آوري     ـ محققان و مروجان با روش هاي مخت            
 .م هاي زراعي و كشاورزان آشنا شوندنظااطالعات از 

ـ محققان و مروجان مهارت هاي مورد نيازجمع آوري               
 .م هاي زراعي و كشاورزان را كسب نمايندنظااطالعات از 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ١١٦٦

ـ مروجان و محققان در زمينه تبديل و تفسير يافته هاي              
ن توانايي  تحقيقاتي به صورت يافته هاي كاربردي براي كشاورزا        

 .الزم را كسب نمايند
ـ مروج و نيروي انساني متخصص در تحقيق به تعداد كافي            

 . فراهم شود
ـ تحقيقات بر اساس نيازهاي كشاورزان خرده پا با منابع فقير          

 .كه در شرايط اقليمي سخت زندگي مي كنند انجام شود
ـ در فعاليت هاي تحقيق عالوه بر در نظر گرفتن نيازهاي              

 .ويژه، به نيازهاي كالن كشور نيز توجه شودمناظق 
ـ بخشي از حمايت هاي مالي فعاليت هاي تحقيق در سطح            
مزرعه بايد از كاهش حجم فعاليت هاي تحقيقات ايستگاهي             

 .تأمين شود
ـ اصالحات الزم در كلية ابعاد سياست ها و ساختار                   
برنامه هاي تحقيق و ترويج براي فراهم شدن زمينه هاي اجراي            

 .رنامه هاي مرتبط با مسائل زنان روستايي صورت پذيردب
ـ در مناطقي كه داراي وضعيت اقليمي زراعي مشابهي               

 .مي باشد ايستگاه هاي تحقيقاتي محلي ايجاد شود
ـ امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي               

 .فراهم شود. …ميداني مانند وسيله نقليه، وسايل ارتباطي و 
نات رفاهي براي محققان و مروجاني كه در سطح              ـ امكا 

 .مزارع كار مي كنند فراهم شود
ـ اعتبارات و بودجه هاي مالي كافي براي انجام تحقيقات در           

 .سطح مزارع كشاورزان ايجاد شود
ـ زمينه هاي رضايت شغلي محققان و مروجان مانند حقوق           

 .فراهم شود.. …و مزاياي مناسب و
با آژانس ها و مراكز تحقيقاتي          ـ زمينه هاي همكاري        

بين المللي براي استفاده از امكانات تكنيكي و مالي آنها در                
 .فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي فراهم شود

ـ زمينه هاي همكاري با سازمان هاي غير دولتي داخلي و             
خارجي براي استفاده از امكانات تكنيكي و مالي آنها در                   

 .ي فراهم شودفعاليت هاي تحقيقاتي و ترويج
ـ برنامه ريزي دروس دانشگاهي متناسب با نيازهاي                
كشاورزان و با در نظرگرفتن اولويت ها و محدوديت هاي آنها              

 . صورت گيرد

در اين تحقيق عوامل ذكر شده بعنوان استلزامات رهيافت            
FSR/E    ند سپس استلزامات به كار گيري اين       د در نظر گرفته  ش

ه محققان كشاورزي و كارشناسان       رهيافت در ايران از ديدگا      
ترويج حوزه ستادي وزارت جهادكشاورزي موردمطالعه قرار             
گرفته و بر اساس يافته هاي بدست آمده راهكارهاي عملي جهت          

 . شده استبه كار گيري اين رهيافت در شرايط ايران پيشنهاد 
 اهداف تحقيق

استلزامات به كار    تحليل    هدف كلي اين تحقيق    :هدف كلي 
 از ديدگاه كارشناسان ترويج و محققان        FSR/Eي رهيافت   گير

 .كشاورزي مي باشد
 اهداف اختصاصي

ـ بررسي زمينه ها و شرايط مورد نياز براي به كار گيري               ١
 رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي

 FSR/E استلزامات به كار گيري رهيافت         تحليل عاملي  -٢
 ن كشاورزياز ديدگاه كارشناسان ترويج و محققا

  
 ها مواد و روش

تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نحوة                 
از بين روش هاي   . گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي است      

تحقيق توصيفي نيز، اين تحقيق از روش پيمايشي بهره برده              
داراي دو جامعة آماري مي باشد كه عبارتند از محققان و           ت و اس

تصادفي  در اين تحقيق ازروش نمونه گيري          ،كارشناسان ترويج 
 نفر از كل محققان و      ١٠٩حجم نمونه برابر با     . ساده استفاده شد  

كارشناسان ترويج بود كه براي افزايش دقت و صحت تحقيق              
 . نفر در نظر گرفته شد١٤٠حجم نمونه برابر با 

 نفر و حجم نمونه در          ٨٥حجم نمونه محققان برابر با          
به منظور دستيابي    . نفر در نظر گرفته شد     ٥٥كارشناسان ترويج   

به اطالعات مورد نياز در تحقيق از مصاحبه و پرسشنامه استفاده           
 .شد

در اين تحقيق با توجه به ماهيت و اهداف تحقيق اعتبار               
جهت تعيين اعتبار    . محتوايي پرسشنامه بررسي شده است       

صين محتوايي، پرسشنامه مقدماتي را در اختيار اساتيد و متخص         
قرار داده و از آنها نظر خواهي شد و اصالحات الزم انجام                    
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در تحقيق حاضر به منظور محاسبه قابليت اعتماد از روش          .گرديد
 كه در    اي پرسشنامه ٣٠در  . آلفاي كرونباخ استفاده گرديده است    

ابتداي كار به صورت پيش آزمون انجام شد مقدار آلفاي كرونباخ           
 در  FSR/E كار گيري رهيافت       زير متغيرهاي استلزامات به     

 محاسبه گرديد كه اين مقدار براي انجام         ٩١٦٣/٠شرايط ايران   
اين مطلب گوياي اين است كه         . تحقيق قابل قبول مي باشد     

 .پرسشنامه مناسبي براي اين تحقيق تنظيم شده است
استلزامات به كار    به منظوردسته بندي      در تحقيق حاضر   

 از ديدگاه كارشناسان     ران در شرايط اي    FSR/Eگيري رهيافت   
از تحليل عاملي اكتشافي با     . ترويج و محققان كشاورزي مي باشد    

 تحقيق از     اين رويكرد تلخيص داده ها استفاده شده است در         
 . روش وريماكس استفاده شده است

 تحليل عاملي
 متغير مورد مطالعه، با توجه به ميزان ضرورت به كار               ٥٦

 و ايران مورد تحليل قرار گرفتند     گيري هر يك از آنها در شرايط       
 و آزمون   .K.M.Oجهت تعيين مناسب بودن داده ها از روش           

كه در   (MSAدر اين تحقيق مقدار      .بارتلت استفاده شده است    
 به دست آمد و     ٨٢٤/٠برابر با   )  بيان مي گردد  KMOكامپيوتر با   

 است، نشان مي دهد كه وضعيت داده ها براي        ٧٥/٠چون باالتر از    
مقدار بارتلت نيز برابر با      . است» خوب« عاملي در حد      تحليل
بنابراين . معني دار بود % ١ به دست آمد كه در سطح        ٠٦٢/٦٢٤٤

 در كل داده ها براي تحليل عامل مناسب بودند

در .  عمل شد  ١براي تعيين تعداد عوامل براساس مالك كيسر      
  تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژة هر يك          ١جدول  

از آنها، درصد واريانس هر يك از عوامل و فراواني تجمعي درصد             
 .واريانس عوامل آمده است

 
 تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد -١جدول 

 واريانس و فراواني تجمعي درصد واريانس آنها
فراواني تجمعي 
درصد واريانس

درصد واريانس 
 مقدار ويژه

مقدار ويژه رديف عوامل

 ١ عامل اول ٣٣٦/١٠ ٧/٢٨ ٧١/٢٨
 ٢ عامل دوم ٧٦٤/٦ ٧/١٨ ٤١/٤٧
 ٣ عامل سوم ٤٩٦/٣ ٧/٩ ١١/٥٧
عامل چهارم ٠١٢/٣ ٣/٨ ٤١/٦٥ ٤ 
 ٥ عامل پنجم ٥٧٩/٢ ١/٧ ٥١/٧٢
 ٦ عامل ششم ٥٤٥/١ ٢/٤ ٧١/٧٦
 ٧ عامل هفتم ٥١٢/١ ١/٤ ٨١/٨٠
عامل هشتم ٤٣٦/١ ٥/٢ ٣١/٨٣ ٨ 

 
م هر عامل از كل واريانس متغيرها         مقدار ويژه، بيانگر سه    

و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، نشان دهنده اهميت و            . مي باشد
و %) ٧/٢٨(عامل اول بيشترين سهم     .  تأثير بيشتر آن عامل است    

را در تبيين كل متغيرها را      %) ٤٣/١(عامل هشتم كمترين سهم     
كل از  % ٣١/٨٣دارند و در مجموع هشت عامل مذكور توانسته اند         

 .واريانس متغيرها را تبيين نمايند
                                                                                    
1 - Kaiser Critieria 

  نتايج حاصل از چرخش عامل ها به روش وريماكس-٢جدول 
 عامل اول عامل دوم عامل سوم عامل چهارم عامل پنجم عامل ششم عامل هفتم عامل هشتم
بار 
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها ار ب
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها بار 
 عاملي

متغيرها

٧٦/٠ x83 ٦٥/٠ x57 ٧٣/٠ x3 ٦٥/٠ x71 ٨٠/٠ x99 ٨٥/٠ x39 ٧٣/٠ x21 ٨٤/٠ x9 

٦٥/٠ x107 ٦٤/٠ x65 ٦٥/٠ x93 ٦٤/٠ x75 ٦٨/٠ x103 ٧٣/٠ x41 ٧٢/٠ x31 ٨٣/٠ x15 

٦٤/٠ x111 ٦٢/٠ x61 ٦٤/٠ x95     ٧٣/٠ x77 ٦٨/٠ x73 ٨٢/٠ x1 

  ٥٨/٠ x59       ٦٥/٠ x55 ٦٧/٠ x35 ٨٢/٠ x11 

  ٥٦/٠ x96       ٦٤/٠ x53 ٥٦/٠ x23 ٧٩/٠ x87 

          ٦٢/٠ x47 ٧٨/٠ x89   
          ٥٨/٠ x51 ٧٢/٠ x91   
          ٥٦/٠ x49     



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ١١٦٨

از روش وريماكس      چرخش عاملي  در پژوهش حاضر براي    
چرخش، متغيرهايي كه مربوط    بعد از مرحلة    . استفاده شده است  

نتايج . به هر عامل هستند، به صورت ستوني مشخص مي گردند         
در اين جدول، در زير     .  آمده است  ۲چرخش عامل ها در جدول     

هر يك از عوامل متغيرهاي مربوط به آن عامل همراه بار عاملي             
 .آن آمده است

بر اساس نتايج جدول فوق، هر يك از عوامل استخراج شده            
 :ي متغيرهاي زير هستنددارا

 متغيرهاي كه در عامل اول قرار گرفته اند         :عامل اول ) الف
 :به شرح زير مي باشند

ـ شروع انجام تحقيقات در سطح مزرعه با انتخاب مناطق             
 )x9(هدف و گروه هاي هدف از كشاورزان 

ـ تقسيم بندي مناطق به ناحيه هاي كوچكتري كه از لحاظ           
ژيك، اقليمي و عوامل اجتماعي،          شرايط جغرافيايي، اكولو    

 )x15. (اقتصادي و فرهنگي مشترك هستند
ـ اصالحات الزم در كلية ابعاد سياست ها، ساختار و                  
تشكيالت سازماني تحقيق و ترويج به منظور فراهم شدن                

 )x1(زمينه هاي اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه 
فعاليت هاي ـ تلفيق فعاليت هاي تحقيقاتي ايستگاهي با            
 )x11(تحقيقاتي در سطح مزرعه متناسب با نياز كشاورزان 

ـ ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي در مورد ويژگي هاي اقليمي و            
 )x87(اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مناطق 

اگر به استلزامات فوق دقيق شويم، در خواهيم يافت كه اين            
افت استلزامات زيرساخت هاي الزم براي به كار گيري رهي              

FSR/E      استلزامات «اين عامل را     .  در شرايط ايران مي باشند
 مي باشد  ٣٣٦/١٠مي ناميم كه مقدار ويژة آن برابر با        » زيرساختي

بنابراين اين عامل، يعني    . كه از تمامي عوامل ديگر بزرگتر است       
عامل زيرساختي ضروري ترين پيش شرط براي به كار گيري             

ي باشد و اين عامل در         در شرايط ايران م       FSR/Eرهيافت  
از كل واريانس متغيرها را به خود اختصاص            % ٧/٢٨مجموع  
 .مي دهد
 متغيرهاي تشكيل دهندة اين عامل عبارتند       :عامل دوم ) ب

 :از
ـ برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئولين و برنامه ريزان           

پيرامون اصول تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي و نحوة انجام            
 )x21(ي تحقيقي و ترويجي در سطح مزرعه فعاليت ها

ـ افزايش مستمر دانش، مهارت و درك محققان و مروجان از           
جنبه هاي مختلف فني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشاورزان        
به منظور موفقيت در اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح             

 )x31(مزرعه 
ـ ايجاد يك اعتماد متقابل ميان محققان، مروجان و                 

 )x73(كشاورزان براي همكاري با يكديگر 
ـ انتشار كتب و مقاالت مورد نياز در مورد نحوة انجام                  

 )x35(فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه 
ـ برگزاري سيمنارها، دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و                
همايش هايي براي محققان، مروجان و كشاورزان به منظور آشنا          

 هاي تحقيقي و ترويجي و همكاري با       شدن با نحوة انجام فعاليت    
 )x23(يكديگر در سطح مزرعه 

ـ پشتيباني فني از محققان و مروجان گروه هاي تحقيقاتي           
 )x33(در سطح مزرعه 

ـ آشنايي محققان و مروجان با روش ها و مهارت هاي                 
 )x89(جمع آوري اطالعات از نظام هاي زراعي و كشاورزان 

قان و مروجان در زمينة تبديل و       ـ ايجاد توانايي الزم در محق     
تفسير يافته هاي تحقيقاتي به صورت يافته هاي كاربردي براي           

 )x91(كشاورزان 
طبيعت متغيرهاي فوق نشان مي دهد كه تمامي اين متغيرها        

بنابراين عامل فوق تحت    . مربوط به استلزامات آموزشي هستند     
 ويژة  مقدار. نامگذاري شده است   » استلزامات آموزشي «عنوان  

 مي باشد كه بعد از عامل زيرساختي در         ٧٦٤/٦اين عامل برابر با     
ردة دوم قرار دارد، يعني اينكه از ميان پيش شرط هاي ضروري             

 در شرايط ايران، اين        FSR/Eبراي به كار گيري رهيافت          
درصد واريانس مقدار   . استلزامات در درجة دوم اهميت قرار دارد      

شان مي دهد كه اين عامل در       است و ن  % ٣/١٢ويژة اين عامل     
از واريانس كل متغيرهاي تحت بررسي را تبيين        % ٣/١٢مجموع  
 .مي كند
 متغيرهايي كه در مجموع اين عامل را            :عامل سوم ) ج

 :ساخته اند عبارتند از
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ـ انجام فعاليت هاي تحقيقاتي براساس پارامترهاي مشخص         
و محلي و بعد از مطالعات دقيق از اكولوژي هاي زراعي                    

 )x39(محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه 
ـ انجام تمامي مراحل تحقيقات سازگاري در مزرعة                 

 )x41(كشاورزان و با مشاركت كشاورز و خانوادة او 
ـ اساسي و واقعي تلقي نمودن نقش تصميم گيري كشاورزان         

 )x77(در مورد فعاليت هاي تحقيقاتي 
 اي كه موجب افزايش    ـ انجام فعاليت هاي تحقيقاتي به گونه      

 )x55(انتظار كشاورزان از نتايج حاصله گردد 
ـ ارائه بازخورد از انجام تحقيقات در سطح مزرعه براي                
سياستگزاران و برنامه ريزان به منظور تعيين اولويت هاي تحقيق         

)x53( 
ـ اصالح و تنظيم توصيه هاي فني مطابق با منابع و شرايط             

 )x47 (كلي گروه هاي اصلي كشاورزان
ـ تمركز فعاليت هاي تحقيقاتي بر روي مسائلي كه به وسيله           

 )x51(و با كشاورزان تعريف مي شوند 
ـ پي ريزي فعاليت هاي تحقيق براساس تجزيه و تحليل              

 )x49(فعاليت هاي رايج كشاورزي 
طبيعت متغيرهاي فوق نشان مي دهد كه اين متغيرها              

و ترويج در     مربوط به ماهيت تحقيق در رهيافت تحقيق               
بنابراين اين عامل را تحت عنوان         . نظام هاي زراعي مي باشند   

مقدار ويژة اين   . نامگذاري مي كنيم » استلزامات ماهيت تحقيق  «
 است كه از نظر ضرورت به كار گيري آنهدر          ٤٩٦/٣عامل برابر با    

. شرايط ايران، بعد از عوامل زيرساختي و آموزشي قرار مي گيرد           
است و نشان   % ٧/٩ار ويژة اين عامل برابر با        درصد واريانس مقد  

از كل واريانس متغيرها را     % ٧/٩مي دهد كه اين عامل در مجموع       
 .تبيين مي كند

 متغيرهايي كه عامل چهارم را مي سازند         :عامل چهارم ) د
 :عبارتند از

ـ فراهم نمودن امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام              
 )x99...(يلة نقليه، وسايل ارتباطي و فعاليت هاي ميداني مانند وس

ـ فراهم نمودن اعتبارات و بودجه هاي مالي كافي براي انجام          
 )x103(تحقيقات در سطح مزارع كشاورزان 

با دقت در متغيرهاي فوق درخواهيم يافت كه اين متغيرها            
مربوط به پيش شرط هاي لجستيكي براي پياده نمودن رهيافت          

FSR/E      بنابراين، اين دو متغير را      . ي باشند در شرايط ايران م
مقدار . نامگذاري مي كنيم » استلزامات لجستيكي «تحت عنوان   

 درصد است و نشان مي دهد كه اين         ٣/٨ويژة اين عامل برابر با       
از كل واريانس متغيرها را تبيين مي كند       % ٣/٨عامل در مجموع    

هم اما س . و با آنكه تنها دو متغير را در خود جاي داده است                
 .بزرگي از كل واريانس را به خود اختصاص داده است

 متغيرهاي تشكل دهندة اين عامل عبارتند       :عامل پنجم  ) ه
 :از

ـ مشاركت كشاورزان، محققان و مروجان در همة مراحل             
 )x71(توليد، تطبيق، ارزيابي و ترويج نتايج تحقيقات مزرعه اي 

ز نهاده ها و   ـ يجاد درك روشني از كاربرد و نحوة استفادة ا           
 )x75(توزيع آنها ميان كشاورزان، محققان و مروجان 

اگر در ماهيت استلزامات فوق دقت شود در مي يابيم كه اين           
متغيرها مربوط به زمينه هاي مشاركت ميان كشاورزان، محققان         

بنابراين آنها را تحت عنوان عامل            . و مروجان مي باشند    
 مقدار ويژة اين عامل       .نامگذاري كنيم » استلزامات مشاركتي «

 مي باشد و درصد واريانس مقدار ويژه اين عامل           ٥٧٠/٢برابر با   
 درصد از سهم    ١/٧است كه نشان مي دهد اين عامل        % ١/٧برابر  

 .واريانس كل متغير را به خود اختصاص مي دهد
 متغيرهايي كه در مجموع اين عامل را            :عامل ششم ) و

 :ساخته اند عبارتند از
رنامه هاي تحقيقات مشاركتي در سطح مزرعه به       ـ گنجاندن ب  

عنوان يك ركن اساسي در چارچوب نظام كالن ساختار و                 
 )x3(سياست هاي كشاورزي و توسعة روستايي كشور 

ـ توجه به نيازهاي كالن كشور عالوه بر در نظر گرفتن                 
 )x93(نيازهاي مناطق ويژه 

ق ـ گسترش فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه از طري          
كاهش حجم فعاليت هاي تحقيقات ايستگاهي و استفاده از منابع         

 )x95(مالي آنها 
اگر در ماهيت متغيرهاي فوق دقت شود اين نتيجه حاصل            
مي شود كه هر سه متغير فوق مربوط به سياست هاي تحقيق و             

استلزامات «بنابراين آنها را تحت عنوان عامل         . ترويج مي باشند 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ١١٧٠

 ٥٤٥/١مقدار ويژة اين عامل برابر با     . يمنامگذاري مي كن » سياسي
از كل  % ٢/٤است و نشان مي دهد كه اين عامل در مجموع               

 .واريانس متغيرها را تبيين مي كند
 متغيرهاي تشكل دهندة اين عامل عبارتند       :عامل هفتم ) ز

 :از
ـ توجه به وضعيت كلي مزارع يا روستا به عنوان شرايط                

 )x57(عه اي واقعي كاربرد نتايج تحقيقات مزر
ـ توجه به جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي مناطق براي                
 مشاركت زنان در انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه            

)x65( 
ـ شناسايي دانش بومي و استفاده از اطالعات و تجربيات              

 )x61(كشاورزان در همة مراحل تحقيق 
ـ تعيين نيازها و اولويت هاي تحقيق، با در نظر گرفتن                 
خصوصيات اقليمي، دانش بومي و شرايط زيست محيطي مناطق         

)x59( 
ـ تنوع بخشيدن به فعاليت هاي كشاورزي به منظور پرهيز از          

 )x69(مخاطرات و موانع زيست محيطي 
اگر در ماهيت متغيرهاي فوق دقت شود درمي يابيم كه اين           
متغيرها مربوط به كلي نگري در فعاليت هاي رهيافت تحقيق و            

 بنابراين اين عامل را تحت      .  درنظام هاي زراعي مي شوند    ترويج
 

مقدار . نامگذاري مي كنيم » استلزامات هولستيك «عنوان عامل   
 است و نشان مي دهد كه اين عامل        ٥١٢/١ويژة اين عامل برابر با      

 . درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين مي كند١/٤در مجموع 
ندة اين عامل     متغيرهاي تشكيل ده     :عامل هشتم ) ح

 :عبارتند از
ـ ارتباط با سازمان هاي مرتبط با مسائل توسعة روستايي و            
كشاورزي به منظور هماهنگ ساختن برنامه ها و مشاركت در             

 )x83(برنامه هاي تحقيق و ترويج 
ـ فراهم نمودن زمينه هاي همكاري با آژانس ها و مراكز               

نات آنها در     تحقيقات بين المللي به منظور استفاده از امكا            
 )x107(فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي 

ـ برنامه ريزي دروس دانشگاهي متناسب با نيازهاي                
 كشاورزان و با در نظر گرفتن اولويت ها و محدوديت هاي آنان              

)x111( 

با دقت در ماهيت متغيرهاي فوق آنها را تحت عنوان عامل             
 عامل برابر با    مقدار ويژة اين  . نامگذاري مي كنيم » بين سازماني «

 ٥/٢ مي باشد و نشان مي دهد كه اين عامل در مجموع              ٤٣٦/١
 .درصد از كل واريانس متغيرها را تبيين مي كند

 
  در شرايط ايرانFSR/E رابطة ميان عوامل استخراج شده و استلزامات به كار گيري رهيافت -١ شكل

 . در شرايط ايران مي باشدFSR/Eا استلزامات به كار گيري رهيافت  اعداد ذكر شده نشان دهندة  واريانس مشترك هر عامل ب*



 ... در شرايط FSR/Eتحليل عاملي استلزامات به كارگيري رهيافت : حسيني و همكاران

 

١١٧١ 

نكتة قابل ذكر اين است كه كه تمامي عوامل مذكور در                
واريانس كل متغيرها را تبيين مي كنند و به           % ٣١/٨٣مجموع  

از واريانس باقي مانده مربوط    % ٦٩/١٦خود اختصاص مي دهند و     
در .  ميسر نشده است    به ساير عواملي است كه پيش بيني آنها        

 استلزام  ٣۵ بررسي در مجموع      مورد  استلزام ٥٦ضمن، از ميان    
 استلزام باقي مانده به اين     ٢۱در تبيين عوامل دخالت داشتند و        

بود از تحليل حذف      % ٥٠علت كه بار عاملي آنها كمتر از             
 ۳۵با توجه به تحليل عاملي صورت گرفته، مي توان           . گرديده اند

سي را تحت عنوان هشت عامل به نام هاي              متغير مورد برر   
استلزامات زيرساختي، آموزشي، ماهيت تحقيق، لجستيكي،           

در . مشاركتي، سياسي، هولستيك و بين سازماني نامگذاري كرد        
اين قسمت مدل استخراج شده و رابطة اين عوامل با استلزامات            

 در شرايط ايران نمايش داده         FSR/Eبه كار گيري رهيافت       
 .مي شود

 نتيجه گيري
بر اساس يافته هاي به دست آمده از پژوهش، نتايج زير اخذ            

 :شده است
يافته هاي حاصل از تحليل عاملي ديدگاه پاسخگويان               
پيرامون ضرورت به كارگيري هر يك از استلزامات رهيافت               

FSR/E              در شرايط ايران، نشان داد كه از ديدگاه كارشناسان 
ادي وزرات جهاد كشاورزي    ترويج و محققان كشاورزي حوزة ست      

 در شرايط ايران ابتدا بايستي      FSR/Eبراي پياده نمودن رهيافت     
اصالحات الزم در كلية ابعاد        : استلزامات زيرساختي همانند   

سياست ها، ساختار و تشكليالت سازماني تحقيق و ترويج، تلفيق          
فعاليت هاي تحقيقاتي ايستگاهي با فعاليت هاي تحقيقاتي در           

 و ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي در مورد ويژگي هاي           سطح مزرعه 
اقليمي و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مناطق، به كار گرفته             
شوند و بعد از آن با برگزاري دوره هاي آموزشي براي مسئولين و            

 و افزايش مستمر     FSR/Eبرنامه ريزان پيرامون اصول رهيافت       
هاي مختلف  دانش، مهارت و درك محققان و مروجان از جنبه            

فني، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشاورزان، يك اعتماد              
متقابل ميان محققان، مروجان و كشاورزان ايجاد شود و سپس با           
جهت دادن تحقيقات بر اساس پارامترهاي مشخص محلي و بعد          
از مطالعات دقيق از اكولوژي هاي زراعي و محدوديت هاي                

 نمودن نقش     اقتصادي و اجتماعي جامعه، اساسي تلقي            
تصميم گيري كشاورزان در فعاليت هاي تحقيقاتي و اصالح و             
تنظيم توصيه هاي فني مطابق با منابع و شرايط كلي گروه هاي            
اصلي كشاورزان و همچنين فراهم نمودن امكانات و تجهيزات            
مورد نياز براي انجام فعاليت هاي ميداني و فراهم نمودن                 

 براي انجام تحقيقات در سطح      اعتبارات و بودجه هاي مالي كافي    
 در شرايط   FSR/Eمزرعه،  زمينه براي پياده نمودن رهيافت           

همچنين بعد از به كار گيري استلزامات ياد          . ايران فراهم شود  
شدة باال ضرورت دارد كه فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي با              

و با  . مشاركت كشاورزان، محققان و مروجان انجام پذيرند           
مه هاي تحقيقات مشاركتي در سطح مزرعه به            گنجاندن برنا 

عنوان يك ركن اساسي در چارچوب نظام كالن ساختار و                 
سياست هاي كشاورزي و توسعة روستايي كشور ، گسترش              
فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه از طريق كاهش حجم             
فعاليت هاي تحقيقات ايستگاهي با در نظر گرفتن وضعيت كلي           

عنوان شرايط واقعي كاربرد نتايج تحقيقات        مزارع يا روستا به      
مزرعه اي ، شناسايي دانش بومي و استفاده از اطالعات و                  
تجربيات كشاورزان در همة مراحل تحقيق و در نهايت ارتباط با            
سازمان هاي مرتبط با مسائل توسعة روستايي و كشاورزي به              
منظور هماهنگ ساختن برنامه ها و مشاركت در برنامه هاي              

يق و ترويج و فراهم نمودن زمينه هاي همكاري با آژانس ها و           تحق
مراكز تحقيقات بين المللي به منظور استفاده از امكانات آنها در            
فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي، پيش شرط هاي ضروري جهت         
به كارگيري رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي فراهم            

 .شود
 پيشنهادات

 هاي به دست آمده و نتايج اخذ شده از             با توجه به يافته    
تحقيق و ترويج در     «تحقيق، به منظور پياده نمودن رهيافت          

 :در شرايط ايران، پيشنهادات زير ارائه مي گردد» نظام هاي زراعي
ـ با مشاهدة يافته هاي به دست آمده از تحليل عاملي                ١

 در  FSR/Eضرورت به كارگيري استلزامات به كارگيري رهيافت        
ايط ايران از ديدگاه كارشناسان ترويج و محققان كشاورزي            شر

حوزه ستادي وزارت كشاورزي مي توان گفت كه ضرورت به              
بنابراين . كارگيري استلزامات زيرساختي در اولويت اول قرار دارد       
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 در  FSR/Eدر راستاي اين نتايج به منظور پياده نمودن رهيافت          
ر كلية ابعاد سياستها،     ايران پيشنهاد مي گردد اصالحات الزم د       

ساختار وتشكيالت سازماني تحقيق و ترويج به منظور فراهم             
شدن زمينه هاي اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه و          
به كارگيري رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي صورت           
پذيرد و با تقسيم بندي مناطق كشاورزي كشور به ناحيه هاي             

ظ شرايط جغرافيايي و عوامل اجتماعي،         كوچكتري كه از لحا    
اقتصادي و فرهنگي مشترك هستند، تلفيق فعاليت هاي                
تحقيقاتي ايستگاهي با فعاليت هاي تحقيقاتي در سطح مزرعه           
متناسب با نياز كشاورزان و ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي در مورد            
ويژگي هاي اقليمي و اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي مناطق، زير          

 در شرايط   FSR/Eهاي الزم براي پياده نمودن رهيافت        ساخت 
 .كشور ما فراهم گردد

ـ يافته هاي حاصل از تحليل عاملي نشان داد كه ضرورت            ٢
به كارگيري استلزامات آموزشي رهيافت تحقيق و ترويج در              

بنابراين پيشنهاد  . نظام هاي زراعي در اولويت دوم قرار دارد          
ها، دوره هاي آموزشي، كارگاه ها و     مي گردد كه با برگزاري سمينار    

همايش هايي براي مسئولين، برنامه ريزان، محققان مروجان و           
كشاورزان، اصول رهيافت تحقيق و ترويج در نظام هاي زراعي             
تشريح گردد و با استفاده از اين فعاليت هاي آموزشي دانش،               
مهارت ودرك محققان و مروجان از جنبه  هاي مختلف فني،              

 اقتصادي و فرهنگي كشاورزان به منظور موفقيت در           -اجتماعي
اجراي فعاليت هاي تحقيقاتي، افزايش يابد و در جهت حركت به           
سوي ايجاد اعتماد متقابل ميان محققان، مروجان و كشاورزان            
براي همكاري با يكديگر تالش شود همچنين پيشنهاد مي گردد          

جان و كشاورزان   با انتشار كتب و مقاالت مورد نياز، محققان، مرو        
در مورد نحوة انجام فعاليت هاي تحقيقاتي و ترويجي در سطح             
مزرعه آشنا شوند و با برگزاري دوره هاي آموزشي خاص، محققان          
و مروجان با روش هاي جمع آوري اطالعات از نظام هاي زراعي            
كشاورزان آشنا شوند و در آنها توانايي الزم در جهت تبديل و               

حقيقاتي به صورت يا فته هاي كاربردي براي         تفسير يافته هاي ت  
 .كشاورزان ايجاد شود

ـ با مشاهدة يافته هاي به دست آمده از تحليل عاملي                ٣
 در شرايط    FSR/Eضرورت به كارگيري استلزامات رهيافت          

ايران از ديدگاه كارشناسان ترويج و محققان كشاورزي وزارت            
گاه پاسخگويان  جهاد كشاورزي مي توان گفت كه با توجه به ديد         

ماهيت تحقيقات كشاورزي بايستي به گونه اي باشد كه متناسب          
بنابراين پيشنهاد مي گردد يك     . با نياز كشاورزان خرده پا باشد      

بازنگري كلي در ماهيت فعاليت هاي تحقيقاتي صورت پذيرد به           
گونه اي كه انجام فعاليت هاي تحقيقاتي بر اساس پارامتر هاي            

سب با نياز كشاورزان و بعد از مطالعات           مشخص محلي و متنا    
دقيق از اكولوژي هاي زراعي و محدوديت هاي اقتصادي و                
اجتماعي جامعه صورت گيرد وبا اساسي و واقعي تلقي نمودن             
نقش تصميم گيري كشاورزان در مورد فعاليت هاي تحقيقاتي،           
تمامي مراحل تحقيقاتي در مزرعة كشاوزران و با مشاركت  آنها            

شود و اصالح وتنظيم توصيه هاي فني به گونه اي باشد كه           انجام  
 .مطابق با شرايط و منابع گروه هاي اصلي كشاوزران باشد

ـ با توجه به يافته هاي حاصل از اين تحقيق مي توان گفت            ٤
كه سياست فعاليت هاي تحقيقاتي در كشور ما بايد به گونه اي             

 هاي تحقيقاتي  تغيير كند كه تحقيقات مشاركتي سرلوحه فعاليت      
در همين راستا پيشنهاد مي گردد با گنجاندن             . قرار گيرد  

برنامه هاي تحقيقاتي مشاركتي در سطح مزرعه به عنوان يك             
ركن اساسي در چارچوب نظام كالن ساختار و سياست هاي              
كشاورزي و توسعة روستايي كشور، فعاليت هاي تحقيقاتي در            

اي تحقيقاتي   سطح مزرعه از طريق كاهش حجم فعاليت ه            
 .ايستگاهي، گسترش يابد

ـ با مشاهدة يافته هاي حاصل از تحليل عاملي ضرورت به            ٥
 از ديدگاه كارشناسان      FSR/Eكارگيري استلزامات رهيافت      

ترويج و محققان كشاورزي مي توان گفت كه پاسخگويان ضرورت         
 را در اولويت    FSR/Eبه كارگيري استلزامات لجستيكي رهيافت      

 داده اند بنابراين پيشنهاد مي گردد با فراهم نمودن           چهارم قرار 
امكانات و تجهيزات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي ميداني و            
اختصاص اعتبارات و بودجه هاي مالي كافي انجام فعاليت هاي           

 .تحقيقاتي در سطح مزرعه گسترش يابد
ـ با مشاهدة يافته هاي حاصل از اين تحقيق مي توان گفت           ٦

 در شرايط   FSR/Eته از استلزامات به كارگيري رهيافت       يك دس 
ايران، استلزامات هولستيك اين رهيافت مي باشد بنابراين              
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پيشنهاد مي گردد با نگرش سيستمي در انجام فعاليت هاي              
تحقيقاتي، وضعيت كلي مزارع يا روستاها به عنوان شرايط واقعي          

 .ودكاربرد نتايج تحقيقاتي مزرعه اي در نظر گرفته ش
ـ پيشنهاد مي گردد دفتر يا واحدي درسطح وزارت جهاد            ٧

كشاورزي براي ارتباط با سازمان هاي مرتبط با مسائل توسعة             
كشاورزي به منظور هماهنگ ساختن برنامه ها و مشاركت در             
برنامه هاي تحقيقاتي و ترويجي، تشكيل مي شود همچنين              

 بين المللي به    زمينه هاي همكاري با آژانس ها و مراكز تحقيقاتي       
منظور استفاده از امكانات آنها در فعاليت هاي تحقيقاتي و                

 .ترويجي فراهم شود

ـ پيشنهاد مي گردد با همكاري وزارت علوم، تحقيقات و            ٩
فناوري و وزارت جهاد كشاورزي ترتيبي اتخاذ گردد كه                  
زمينه هاي برنامه ريزي دروس دانشگاهي متناسب با نيازهاي            

 در نظر گرفتن اولويت ها و محدوديت هاي آنها،           كشاورزان و با  
 .فراهم گردد

 
 ريسپاسگزا

كه با  . پژوهشي مي باشد اين پژوهش مستخرج از طرح           
حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است            

 .كه بدين وسيله تقدير و تشكر مي گردد
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