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 صهخال
 

امروزه با توجه به افزايش جمعيت جهان، رشد بيكاري  و گرسنگي در سطح كشورهاي مختلف، برنامه هاي                   
مطالعات سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل        . توسعه كشاورزي از اهميت باالئي برخوردار شده است         

ا و محدوديتها، بدون مشاركت      متحد نشان داده كه نظامهاي ترويج و تحقيقات كشاورزي  با توجه به كمبوده                
 در دو دهه اخير با توجه       فائو. واقعي كشاورزان، در رسيدن به اهداف توسعه كشاورزي پايدار موفق نخواهند شد           

به تجربيات موفق سازمانهاي كشاورزان بعنوان يك تشكل غيردولتي دركشورهاي مختلف، جلب مشاركت                   
در . بعنوان يك راه حل مورد حمايت قرار داده است         ين سازمانها كشاورزان را در رهيافتهاي مشاركتي از طريق ا        

 پيمايشي ابتدا به شناسائي ويژگيهاي سازمانهاي كشاورزان بعنوان تشكلهاي غير               - عل   ي ارتباطي اين تحقيق   
جهت دستيابي به ويژگيهاي مطابق با شرايط اجتماعي ،           . دولتي كشاورزان در كشورهاي مختلف پرداخته شد        

 نفر از خبرگان ترويج در بخش اجرائي        ۹٣ي و اقتصادي جوامع روستائي كشورمان به بررسي ميزان توافق            فرهنگ
در مورد ويژگيهاي استخراج شده در الگوي نظري توسط پرسشنامه با              ) به روش تمام شماري    ( و دانشگاهي 

استفاده از آزمونهاي   پس ازحذف ويژگيهاي مورد اختالف بين صاحب نظران  با             . سواالت بسته پرداخته شد    
: نتايج نشان داد  .  ناپارامتري كروسكال واليس و من ويت ني، مدل ميداني سازمان  كشاورزان در ايران ارائه گرديد               

 ويژگي استخراج شده از مطالعه سازمانهاي كشاورزان در كشورهاي مختلف پس از حذف ويژگيهايي                 ۵۲از بين   
 ويژگي در مدل     ۴۰ش از يك متغير شخصيتي معني دار شده بودند ،          كه ميانگين اختالف نظرات تحت تاثير بي        

معرفي نماينده درسياستگذاريهاي    بازاريابي، فعاليتهاي اطالع رساني و   مديره انتخابي،  هيات  .ميداني باقي ماندند  
 يج و عضويت داوطلبانه كشاورزان، معرفي نماينده درسياستگذاريهاي ترو       ترويج و تحقيقات كشاورزي منطقه اي،    

نتايج طرحهاي كشاورزي به مراكز پژوهشي ومسئوالن ذي ربط وحق مشاركت           بازخورد تحقيقات كشاورزي ملي،  
مساوي زنان ومردان عضو، بخشي از ويژگيهائي مورد توافق بودندكه بترتيب در اولويت اول تا دهم قرار                         

م از تكنيك تحليل عاملي با چرخش       جهت طراحي ساختار وعملكرد براي شناسائي ويژگيهاي سازگار با ه         .گرفتند
مشاركت ، خدمات ، عملكرد ، منابع ، سياسي و           :  عامل     ۶ متغير در    ۳۰درنهايت تعداد .وريماكس استفاده شد    

 حدف  ۵/۰ متغير به علت بارعاملي كمتر از        ۹يك ويژگي در دو عامل قرار گرفت و       . تشكيالت دسته بندي شدند    
 .  شدند 

 
   كشاورزان ، مشاركت مردمي ، تشكلهاي غير دولتي ، ترويج كشاورزي ،سازمان :واژه هاي كليدي

 توسعه كشاورزي پايدار                                   
 

 شاپور ظريفيان: مكاتبه كننده
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 مقدمه
 . ويژه اي برخوردارند  اهميتازآب و غذا در قرن بيست و يكم         

 كشورهاي سلطه گر از اين دو عامل مهم جهت اعمال                    
سياستهاي خود دركشورهاي نيازمندازجمله كشورما ، بهره             

 توسعه   هاي در برنامه   لذا ضروري است   .خواهند نمود    برداري  
 بيش از پيش به مقوله توسعه         كشورمان اجتماعي   –اقتصادي  

كشاورزي  و محوريت آن در برنامه هاي توسعه اقتصادي توجه             
اكي از عدم   تجربه ترويج دولتي در بسياري از كشورها ح         .شود  

موفقيت آن در ايجاد تحول الزم در نظام توليد محصوالت                 
. )۱۸ ،۶(كشاورزي و ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان است        
 با وجود   .نظام ترويج كشور ما نيز از اين امر مستنثي نمي باشد             

بكارگيري طرحهاي افزايش توليد محصوالت مختلف و اجراي           
قالب برنامه هاي توسعه كشاورزي     برنامه هاي ترويجي مربوط در    

در سالهاي اخير،تغيير قابل توجه اي در دانش ، بينش و مهارت             
  در ميزان توليد محصوالت كشاورزي مورد       وتوليدي كشاورزان   

حاصل نگرديده  ) بخصوص محصوالت استراتژيك   (نياز كشور    
 همچنان همه ساله مبالغ هنگفتي ارز صرف خريد و وارد             .است

 .)۹( دگرد ائي ميكردن مواد غذ
امروزه بحث واگذاري امور مردم به خودشان در قالب                 

و كاهش تصدي گري دولت تحت عنوان       » رهيافتهاي مشاركت «
 .، دو تحول مهم در نظام مديريت دولتي است        »خصوصي سازي «

المللي نيز با كمكهاي فني و مالي خود كشورهاي          سازمانهاي بين 
وژي اجتماعي را مساعدت     عالقمند به بكارگيري اين دو تكنول       

 جمعيت  از طرفي با  بخش كشاورزي كشورمان    ). ۱۱(مي نمايند  
 .روبروستباالي روستائيان و وسعت اراضي وپراكنده بودن آنها           

كمبود نيروهاي متخصص دولتي و امكانات و تجهيزات مورد نياز          
براي ارائه خدمات فني و آموزشي به كشاورزان ، از طرف ديگر              

 . استفراهم كردهبراي بكارگيري ايندو رهيافت را بستر مناسبي 
 در اين راستا براي نيل به توسعه همه جانبه در كنار فعاليت            
نظامهاي ترويج دولتي با توجه به ويژگيهاي مدل توسعه                 

و براي دخالت دادن مردم بطور فعال در          ) ٤(خوداتكا و درونزا     
برنامه هاي امور مربوط به خودشان و احساس مسئوليت در برابر           

توسعه اجرا شده توسط دولت ، به يك ساختار سازمان يافته               
مردمي نياز است تا به عنوان بازوي كمكي دولت در امر                    

ساختاري كه با اتكاء به ارزشهاي       . سازندگي و توسعه عمل كند     
دور از  ه  فرهنگي و اجتماعي جامعه روستائي كشورمان و ب            

شاركت مردمي را در      م بوروكراسي دولتي بتواند انگيزه هاي     
يكي از   . توسعه روستائي وكشاورزي تقويت و جلب نمايد            

راهكارهاي اساسي براي وقوع اين نوع از مشاركت سازمان يافته،           
تا ضمن بر عهده    . حضور كشاورزان در تشكلهاي غيردولتي است       

گرفتن فعاليتهاي توسعه مربوط به جامعه خود و مشاركت به              
حل برنامه ريزي، اجرا، نظارت و          معناي واقعي در تمام مرا       

ارزشيابي طرحهاي توسعه كشاورزي و روستايي بتوانند در قالب          
تشكلهاي غيردولتي از امكان ارائه خدمات بهتر توسط نظام              

 )۱۲، ۵ (ترويج دولتي و خصوصي بهره مند شوند
 سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد نيز در اكثر                 

اركت بيشتر كشاورزان در      كشورهاي درحال توسعه براي مش      
طرحهاي توسعه كشاورزي و روستائي ودخالت دادن آنها در              
سياستهاي توسعه مربوط به خودشان با توجه به نيازها و                  
امكاناتشان، به ترويج تشكيل اين تشكلهاي غيردولتي در ميان           
كشاورزان و جلب حمايت مسئوالن كشورها از اين تشكلها               

كشاورزان كشورمان  حالي است كه     اين در    .)۱۶( پرداخته است 
به علت نداشتن تشكل سازماني تاكنون نتوانسته اند ارتباط              
مناسب دوطرفه با نظام ترويج دولتي برقرار كرده ونظرات خود را           

سياست گذاران  ودر چند سال اخير مسئوالن         .منعكس كنند 
نقش و جايگاه    متوجهو روستائي   برنامه هاي توسعه كشاورزي     

و كشاورزي   در موفقيت طرحهاي توسعه روستائي         اهاين تشكل 
شده اند و بكارگيري رهيافتهاي مبتني بر مشاركت واقعي مردم           

 . )۱ (تمايل پيدا كرده اند
 عدم  يعنيبدين طريق يكي از مشكالت ديرين كشاورزان           

 انتقادات و پيشنهاداتشان به دست            ،امكان انتقال نظرات    
و عدم  ) داشتن تشكل بعلت عدم سازمان دهي و       ( اندركاران

مشاركت در تصميم گيريها  كه موجب خسارت زيادي به اين              
قشر پر تالش شده است،  به نحو مطلوب حل شده و در كنار                 

تواند از تشكل داوطلبانه كشاورزان در اجراي          آن، دولت نيز مي    
طرحهاي مشاركتي توسعه كشاورزي و روستايي بهره مند گردد          

را در طرحهاي توسعه بيش از پيش        و زمينه حضور فعال مردم       
كشاورزان با برخورداري از شخصيت حقوقي          . فراهم نمايند 
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گذاران،  مي توانند در مقابل سياستهاي اتخاذ شده توسط سياست       
در مواردي كه حقوق آنان ناديده گرفته شده يا انتظار و                    
پيشنهادي دارند، به نحو احسن اظهار نظر كرده و انتظار داشته            

 دولت به اين نظرات توجه نموده و حقوق آنان را                باشند كه 
 .رعايت نمايند

شك اين تشكلها در قالب سازمانها و انجمن هاي                   بي
كشاورزان در برنامه هاي توسعه كشاورزي مي توانند نقش فعالي          
را در ارتباط دوسويه با نظامهاي ترويج دولتي و خصوصي ايفا              

اجراي بهتر طرحهاي   نيروهاي مردم روستائي را براي        و   نمايند
 در راهبردهاي توسعه    .)۱۲(توسعه ونظارت برآنها بسيج نمايند       

بشد ت ” تشكلهاي غير دولتي كشاورزان   “ جاي خالي اينگونه  
اين تشكلهاي غير دولتي كشاورزان در            .احساس مي گردد  

توسعه : كشورهاي مختلف، به منظورهاي گوناگوني از قبيل            
هش بار مالي دولت، لزوم جلب      زمينه هاي فرهنگي و مذهبي، كا    

 .)۱۸ (همكاري مردم در امور خودشان، ايجاد و گسترش يافته اند
 در واقع نوعي از تشكلهاي غيردولتي            سازمان كشاورزان 

رسمي مي باشند كه اعضاي آن را كشاورزان داوطلب تشكيل             
اين تشكلها در واقع نوعي از نهادهاي محلي و مدني به            . ميدهند

كه مردم باسازمان يافتن در آنها بطور داوطلبانه         شمار مي روند    
جهت رسيدن به اهداف خاصي مشاركت نموده ومسئوليتهايي را         

سياستهاي تمركززدايي قدرت، تشويق نظام اجتماعي      . مي پذيرند
، مشاركت مردم در تصميم گيريهاي اجتماعي، اهداف          گرا كثرت

مداري از  مناسب با شرايط و نيازهاي جامعه مبتني بر توسعه             
 .)۱۰(عوامل موثر در تشكيل نهادهاي محلي غيردولتي هستند          

 مداري و پيشقدمي،    –، توسعه    خودگرداني، نوآوري خوداتكايي و 
اهداف سازگار با نياز جامعه و اهداف قابل دسترس، ارائه خدمات           
به اعضاء، ساختار مردم ساالر، از ويژگيهاي اين سازمانهاي مردمي         

 .)۱۰ ( غيردولتي است
در همين رابطه فائو معتقد است كه در اكثر كشورهاي در              
حال توسعه جاي خالي اين تشكلهاي غيردولتي رسمي در               
سيستم توسعه كشورها كامال احساس مي گردد تا بعنوان بازوي          

هاي توسعه روستايي و كشاورزي را در        تواناي دولت اجراي برنامه   
ندهي گروههاي  سازما .)۱۴( مناطق تحت پوشش بر عهده گيرند     

كشاورزان و توسعة تشكلهاي غيردولتي موجب تكميل مهارتهاي        

فني مردم، برخورداري از تسهيالت بيشتر و امكان دسترسي به            
 .)۱۶(دولت مي شود 

در پژوهشي كه در كشور پاكستان در رابطه با انتقال برخي             
از وظايف دولت در زمينه استفاده از تاسيسات آبياري به                  

 قالب مشاركت مردمي وارائه خدمات ترويجي به           كشاورزان در 
آنان از طريق تشكلهاي غير دولتي صورت گرفت، مشخص شد            
كه هزينه اجراي طرح كاهش يافته و كشاورزان احساس                 
مسئوليت بيشتري در نگهداري و استفاده صحيح از تاسيسات از           

ويتنام، تايلند، جمهوري   : در كشورهاي    .)۱۹(خود نشان داده اند  
هاي  نهادهاي محلي در قالب انجمن    …، تايوان، پاكستان  و       كره

كشاورزان در تغيير ساختار كشاورزي جهت افزايش درآمد              
روستائيان، حفظ محيط زيست و منابع طبيعي و ارتقاء                  

 .)۱۰( استانداردهاي زندگي مردم مشاركت فعال دارند
سازمانهاي كشاورزان در توسعه كشاورزي و            بنابراين،   

مهمي  نقش و جايگاه         ازاير كشورهاي جهان       روستائي س  
 وجود سابقه تاريخي فعاليت تشكلهاي سنتي         .)۱۸(برخوردارند  

 در ايران و اثرات مثبت آنها در حل مشكالت كشاورزي محلي              
 سازمانهاي  الگوي مناسب  شناسائي    براي ي انجام تحقيق   ،)٧(

در .مطابق با شرايط جامعه كشاورزي ايران ايجاب  نمود       كشاورزان  
شناخت ويژگيهاي اين گونه تشكلها تحت        «هدف  وهش  ژاين پ 
توافق  از جنبه هاي مختلف با          سازمان كشاورزان  »عنوان

 الگوي   كشاورزي كشور بودتا    ترويج ات صاحب نظران نظرسنجي  
مناسبي براي اين گونه تشكلها مطابق با شرايط اقتصادي،                

 . دواجنماعي و فرهنگي جامعه كشاورزي كشور طراحي ش
 

 ها  مواد و روش
با توجه به    .  پيمايشي بود   و علي ارتباطي روش تحقيق    

ويژگيهاي عام تحقيق، از آنجائي كه نتيجه تحقيق بطور عملي            
مي تواند در جهت حل مشكالت نظام دولتي ترويج در جلب               
مشاركت كشاورزان براي رسيدن به اهداف توسعه پايدار                

 حقيق از نوع كاربردي    كشاورزي، مورد استفاده قرار مي گيرد، ت       
اعضاي :  نفر شامل  ۹۳ جامعه آماري تحقيق  . )۳( وپهنانگر بود 

هيات  علمي گروه هاي ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده هاي          
ستادي   مسئولين ارشد ترويج در بخشهاي      و)  نفر ۳۹(كشاورزي  
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 بهره برداري معاونت ترويج و نظامهاي            استاني      و
 بودن تعداد  محدودبا توجه به     .بودند) ۵۴(جهادكشاورزي   وزارت

 براي تمامي   روش تمام شماري  با بكارگيري    آماري   هاعضاي جامع 
بررسي . افراد جامعه آماري پرسشنامه تحقيق ارسال گرديد           

اعتبار وروائي ابزار تحقيق بصورت محتوائي توسط اعضاي هيات          
علمي گروه ترويج دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران صورت             

پايائي ابزار  .  اصالحي در پرسشنامه لحاظ گرديد     گرفت و نظرات  
تحقيق با انجام آزمون مقدماتي و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ          

مقدار آلفاي محاسبه شده  در حد         ) همان منبع ( .بررسي شد 
بود كه مبين مناسب بودن پرسشنامه براي        ) ۰ /۸۵(قابل قبول   

 پرسشنامه  ۷۰درنهايت، تعداد    .دستيابي به داده هاي تحقيق بود    
 .)۳(توسط افراد جامعه آماري تكميل و جمع آوري گرديد %)٧٧(

 سوال مربوط به ويژگيهاي     ۸اي بود با     ابزار تحقيق پرسشنامه  
 سوال بسته در مورد ويژگيهاي سازمان         ۵۲فردي پاسخگويان و  

 .كشاورزان كه از منابع كتابخانه اي استخراج شده بودند                
يك از   ا با لحاظ كردن هر      پاسخگويان ميزان موافقت خود ر      

ويژگيهاي ذكر شده در طراحي اين تشكلها در كشورمان، با               
)  موافق كامال  (۱۰تا  )  مخالف كامال  (۱انتخاب يكي از اعداد       

  .مشخص كردند 
           فرضيه هاي تحقيق

سازمان ويژگيهاي   در مورد  پاسخگويان    اتنظر نبي -۱ 
 .وت معني دار وجود داردهاي سني مختلف تفا گروهكشاورزان در 

H0 : m1= m2 = mi = 0  
H1:   m1  # m2 # mi # 0                                  

 
 اجرائي،(متفاوت   سابقه كار      با  پاسخگويان اتنظر ن بي -۲

 تفاوت  سازمان كشاورزان ويژگيهاي   در مورد  )آموزشي، پژوهشي 
 .معني دار وجود دارد

H0 : m1= m2 = mi = 0 
H1 :   m1# m2 # mi # 0               

 
 با رشته تحصيلي مختلف در         پاسخگويان اتنظر نبي - ۳
 .تفاوت معني دار وجود دارد سازمان كشاورزان ويژگيهاي مورد

H0 : m1= m2 = mi = 0 
H1 :  m1 #  m2 # mi # 0                          

 
ر مختلف د ميزان تحصيالت   با   پاسخگويان   اتنظر ن بي -۴ 
   .تفاوت معني دار وجود داردكشاورزان   ويژگيهاي سازمانمورد

H0 : m1= m2 = 0 
H1 : m1 # m2 # 0                          

كشورهاي مختلف    فارغ التحصيل  پاسخگويان اتنظر ن بي –۵
  . تفاوت معني دار وجود دارد ويژگيهاي سازمان كشاورزاندرمورد

H0 : m1= m2 = mi = 0 
H1 :  m1 #  m2 # mi # 0     

سالهاي مختلف   فارغ التحصيل پاسخگويان   اتنظر ن بي - ۶
 . تفاوت معني دار وجود دارد ويژگيهاي سازمان كشاورزاندرمورد

H0: m1= m2 = mi = 0 
H1:  m1 # m2 # mi # 0     

 بين نظرات پاسخگويان در بخش اجرائي و دانشگاهي             -۷
فاوت معني داري وجود   نسبت به ويژگيهاي سازمان كشاورزان ت      

 .دارد 
H0: m1= m2 = 0 
H1: m1 # m2 # 0                          

ويژگيهاي ساختاري و عملكردي سازمان       ؛  تحقيقاين  در  
ويژگيهاي . كشاورزان بعنوان متغير وابسته در نظر گرفته  شدند         

آموزشي، (سن، سابقه كار       : شخصيتي پاسخگويان از قبيل      
 محل كار     و طح تحصيالت، نوع تخصص    ، س )اجرائي، پژوهشي 

بعنوان متغيرهاي مستقل تاثيرگذار در متغيرهاي وابسته در نظر         
 .گرفته  شدند

 به نوع فرضيه هاي تحقيق      توجههاي جمع آوري شده با      داده
تجزيه و  آزمون فرضها       براي مناسبوشهاي آماري    بارومتغيرها

 و واگرائي   براي بررسي ميزان همگرائي   ). ۱جدول(تحليل گرديد   
ديدگاههاي خبرگان ترويج در رابطه با مولفه ها وسازه هاي مدل           

ارتباطي بين ويژگيهاي سازمان و        _ و روابط علي      مفهومي  
تفاوت ميانگينها با   از روش تحليل    متغيرهاي شخصيتي مستقل    

آزمونهاي ناپارامتري كروسكال واليس براي بيش از دو گروه              
 مقايسه ميانگين دو گروه        مستقل و آزمون من ويت ني براي       

تحت تاثير بيش از يك        ويژگيهائي كه      . استفاده  شد   مستقل
متغير مستقل تفاوت معني داري درميانگين نظرات داشتند،            

مورد توافق بعنوان   ويژگيهاي   ساير .ازمدل نظري حذف شدند    
سپس جهت طراحي   . نددويژگيهاي مدل مفهومي استخراج  ش     
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 سازمان كشاورزان ودسته بندي    ساختاري و عملكردي ويژگيهاي   
ويژگيهاي سازگار از تكنيك تحليل عاملي با چرخش وريماكس          

ويژگيهاي باقي مانده در مدل از طريق محاسبه            .استفاده شد 
ميانگين، رتبه بندي شدند تا مشخص شود كدام ويژگيها از نظر            
صاحب نظران ترويج كشاورزي كشور از اولويت باالتري برخوردار         

در طراحي سازمان كشاورزان در ايران بيشتر بايد مورد          بودند و   
 . توجه قرار گيرند

 
 مقياسهاي اتدازه گيري متغيرهاي مستقل و وابسته -۱جدول

 فرضيات و آزمونهاي آماري
متغير مستقل متغير وابسته آزمون آماري  شماره فرضيه

۶ ، ٥ ، ۳ ، ٢ ، ١ فاصله اي ترتيبي واليس–كروسكال 
 ۷ ، ۴ اسمي ترتيبي من ويت ني

 
 نتايج و بحث

  ويژگيهاي فردي صاحب نظران ترويج كشاورزي -الف 
 درصد  ۵۳داده هاي جمع آوري شده بيانگر آ ن بود كه حدود          

از كارشناسان ستادي و اعضاي هيات علمي در رده سني كمتر             
.  سال بود   ۴۰ميانگين سن آنان     . از چهل سال قرار داستند        

نشان داد كه كارشناسان اجرائي جوانتر       مار توصيفي   آهمچنين  
 .)۲جدول (از اعضاي هيات علمي ترويج بودند 

 ۵۵بررسي سال فارغ التحصيلي پاسخگويان نشان داد كه            
 درصد كارشناسان ستادي در دهه         ۷۲درصد دانشگاهيان و      

 درصد   ۱۰در مقابل      .  فارغ التحصيل شده بودند        ۱۳۷۰
اين امر نيز    .  بودند ۱۳۵۰دانشگاهيان از فارغ التحصيالن دهه       

بيانگر سابقه كافي پاسخگويان براي آشنائي با وضعيت جامعه            
كشاورزي كشور و توانائي اظهار نظر در محتواي پرسشنامه               

 .  تحقيق بود
 

  توزيع فراواني پاسخگويان  بر حسب سن-۲جدول 
 سن فراواني درصد تجمعي

 ۴۰كمتر از  ۳۷ ۹/۵۲ ۹/۵۲
 ۵۰ تا ۴۰ ۲۳ ۹/۳۲ ۷/۸۵

 ۵۰بيشتر از ۱۰ ۳/۱۴ ۱۰۰

 جمع ۷۰ ۱۰۰ 

 ۶/۸= انحراف معيار۶۶=    حداكثر ۲۶=    حداقل ۴۰=ميانگين 

 درصد   ۵۴همچنين اطالعات حاصله نشان دادكه               
 علمي گروههاي ترويج و آموزش        پاسخگويان ازاعضاي هيات    

هاي كشور و بقيه از كارشناسان ارشد ستادي          كشاورزي  دانشگاه 
 . ت كل ترويج استانها بودندمديران ادارا و

 درصد از پاسخگويان داراي مرتبه      ۸۳در همين رابطه حدود     
علمي مربي بودند كه باال بودن جمعيت اين گروه ناشي از در                
نظر گرفتن رتبه همترازي مربي براي كارشناسان ارشد در وزارت          

 درصد از اعضاي هيات علمي داراي رتبه        ۱۴. جهادكشاورزي بود 
اين امر بيانگرعدم   . دو نفر دانشيار و يك نفر استاد بود       ،استادياري  

تناسب هرم مرتبه علمي گروههاي ترويج و آموزش كشاورزي            
 .درسطح كشور بود

ميانگين سابقه اجرائي كارشناسان ستادي و دانشگاهيان به         
 ). ۱۰=ميانگين كل    (  سال بود     ۴/۷ و    ۷/۱۲ترتيب در حد     

قد سابقه كار در بخش هاي      درصد دانشگاهيان فا   ۳/۲۶همچنين    
بيشترين فراواني مربوط به افراد با سابقه كار كمتر         . اجرائي بودند 

 درصداز جمعيت پاسخگويان در      ۶۲ سال بود كه حدود        ۱۰از  
 .)۳جدول (اين طبقه قرار داشتند 

 
 برحسب سابقه اجرائي توزيع فراواني صاحب نظران  -۳جدول 

تجمعي درصد فراواني سابقه 
كمتر  ۴۳ ۴/۶۱ ۴/۶۱

 تا ۱۰ ۲۰ ۶/۲۸ ۹۰
بيشتر  ۷ ۱۰ ۱۰۰
 جمع ۷۰ ۱۰۰ 

             ۵/۸=   انحراف معيار ۳۰=   حداكثر ۰=    حداقل  ۱۰=ميانگين 
 
ميانگين سابقه آموزشي كارشناسان اجرائي و دانشگاهيان          

ني مربوط به   بيشترين فراوا .  سال بود    ۱۰ و   ۳به ترتيب حدود    
كه حدود  ) نفر   ۵۱(  سال بود    ۱۰افراد با سابقه آموزشي كمتر از       

 درصد   ۵۹از اين تعداد       .  درصد را تشكيل مي دادند        ۷۳
 . كارشناسان فاقد سابقه آموزشي بودند

در رابطه با سابقه پژوهشي نيز اطالعات حاصله نشان داد كه           
 درصد   ۷۶حدود   .  سال بود    ۲۸بيشترين سابقه در حد          

 سال برخوردار بودند  كه اين       ۱۰اسخگويان از سابقه اي كمتر از      پ



 ١٣٨٣، سال ٤، شماره ٣٥مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٠٠

 

مورد نيز با ميانگين سال فراغت از تحصيل پاسخگويان مطابقت           
 سال سابقه   ۱۰ درصد كارشناسان نيز در حد كمتر از         ۸۴.داشت  

داشتند كه علت فراواني اين طبقه بيشتر به انجام فعاليت                 
ي ارشد مربوط مي شد    پژوهشي در طي دوران تحصيلي كارشناس     

ميانگين سابقه  .كه اكثريت جامعه آماري داراي اين مدرك بودند         
 و   ۷/۴كارشناسان ،  ( سال بود        ۵/۷پژوهشي پاسخگويان     

 . )۴دولج) ( سال ۸/۹دانشگاهيان ، 
 

 برحسب سابقه پژوهشي توزيع فراواني صاحب نظران -۴جدول
 سابقه پژوهشي فراواني درصد تجمعي

  سال۱۰متر از ك ۵۳ ۷/۷۵ ۷/۷۵
  سال۲۰ تا ۱۰ ۱۴ ۲۰ ۷/۹۵

 ۲۰بيشتر از  ۳ ۳/۴ ۱۰۰

 جمع ۳۸ ۱۰۰ 
 ۶/۶= انحراف معيار۲۸=   حداكثر ۰=    حداقل  ۵/۷= ميانگين 

  
 توافق سنجي نظرات خبرگان ترويج كشاورزي نسبت به          -ب  

 ويژگيهاي سازمان كشاورزان در ايران 
د كه در مورد تمامي     نتايج مقايسه ميانگين نظرات نشان دا       

ويژگيهاي عنوان شده براي سازمان كشاورزان در ايران توافق             
از .  ترويج كشاورزي وجود دارد    خبرگان بخش اجرائي  باالئي بين   

دريافت : ويژگي مطرح شده تنها درمورد چهار ويژگي           ۵۲ميان  
سازمانهاي   از مالي حق عضويت، دريافت كمكهاي تجهيزاتي و       

توجه به جنسيت در عضوگيري در سطح           عدم   بين المللي و 
دريافت كمكهاي تجهيزاتي   : و شش ويژگي   اطمينان يك درصد  

ازدولت، دريافت كمكهاي كارشناسي ازسازمانهاي بين المللي،          
نظارت دولت بر عملكرد سازمان، حق مشاركت مساوي زنان و             

ارائه خدمات ترويج توسط مروجين استخدام شده         مردان عضو، 
سيم سود فعاليتهاي اقتصادي بين اعضا در سطح         در سازمان، تق  

اطمينان پنج درصد اختالف نظر مشاهده شده تحت تاثيريك            
لذا فرضهاي آماري مربوطه تاييد      . متغير مستقل معني دار شد    

شدند و فرضهاي صفر كه حاكي از عدم تاثير اين متغيرها در                
 چ اطالعات حاصله نشان داد كه هي     . اختالف نظرات بود رد شدند    

يك از ويژگيهاي سازمان بعلت تاثيرپذيري از بيش از يك متغير            

هاي ذكر   به عبارت ديگر تمامي ويژگي       .مستقل حذف نشدند   
شده براي طراحي ساختاري و عملكردي اين تشكلهاي غير              
دولتي كشاورزان در ايران از توافق باالئي بين كارشناسان اجرائي          

 .برخوردار بودند
 نيز  خبرگان دانشگاهي ن نظرات    بررسي مقايسه ميانگي   

دريافت كمكهاي  : نشان داد كه اختالف نظر در هشت ويژگي          
تجهيزاتي از دولت، دريافت كمكهاي مالي، تجهيزاتي و                  
كارشناسي از سازمانهاي بين المللي، نظارت دولت بر عملكرد            

مين نهاده ها و ماشين  آالت كشاورزي مورد نياز و             أت سازمان،
هاي اقتصادي بين اعضا تحت تاثير يكي از           قسيم سود فعاليت  ت

: متغيرهاي مستقل در سطح اطمينان پنج درصد و دو ويژگي            
دريافت حق عضويت و ايجاد تشكيالت كشوري، در سطح                
اطمينان يك درصد معني دار شدند و فرضهاي آماري مربوطه            

ثيرپذيري از يك متغير مستقل از        أييد شدند ولي به علت ت       أت
 .نشدندمدل مفهومي حذف 

جهت دستيابي به ويژگيهاي مورد توافق دو گروه، به تحليل           
:  ويژگي ۸ميانگين نظرات با روش من ويت ني پرداخته شد و            

ارتباط با تشكيالت مشابه خارجي، عدم توجه به جنسيت در              
عضوگيري،  ارتباط دوسويه با مراكز تحقيقات كشاورزي داخلي          

مروجين تشكلها،   وبين المللي، ارائه خدمات ترويجي توسط           
ارزشيابي برنامه هاي ترويجي توسط تشكلها، لزوم ثبت قانوني            
سازمان در مراجع ذي ربط و تامين تسهيالت بانكي براي اعضا،            

توانائي استخدام  : در سطح اطمينان پنج درصد و سه ويژگي           
م ترويج دولتي و خصوصي      ظامروج توسط تشكلها و ارتباط با ن       

 به علت معني دار شدن اختالف       در سطح اطمينان يك درصد       
ثير متغير مستقل محل خدمت و رد          أميانگين نطرات تحت ت    

 ويژگي  ۴۱فرضهاي صفر مربوطه از مدل مفهومي حذف شدند و          
 . وارد مدل گرديدند 

 در نهايت با درنظر گرفتن نتايج  توافق سنجي درون گروهي          
و ميان گروهي در مورد ويژگيهاي مطرح شده در مدل تحقيق             
براي سازمان كشاورزان در ايران از نظر صاحب نظران اجرائي و            

حذف ويژگيهاي مورد     دانشگاهي ترويج كشاورزي كشور، و       
اختالف درون و ميان گروه ها،  بعلت معني دار شدن اختالف               
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ثيرپذيري از بيش از يك ويژگي شخصيتي آنان به            أنظرات و ت  
اطمينان باالئي   ويژگيهايي كه با درصد      ۴۱عنوان متغير مستقل،    

مورد شناسائي قرار    موردتوافق دوگروه تحقيق بودند استخراج و      
 .گرفتند

 تحليل عاملي ويژگيهاي سازمان كشاورزان 
 ويژگي مطرح شده    ۵۲ وپژگي از    ۴۱با توجه به باقي ماندن      

در الگوي نظري تحقيق پس از انجام توافق سنجي  هاي درون و            
اختاري و عملكردي    بين گروهي براي طراحي ويژگيهاي س         

سازمان كشاورزان و طبقه بندي ويژگيهاي سازگار در تعداد              
محدودي عامل از تكنيك آماري تحليل عاملي استفاده شد تا             
براساس ميزان بار عاملي هر يك از متغيرها و قدرت تبيين                 
تغييرات كل ويژگيهاي سازمان در قالب عوامل يا فاكتورها               

 .دسته بندي شوند 
منظورآزمون مناسب بودن داده ها و ميزان تعلق آنها         ابتدا به   

 ١به يكديگربراي تحليل عاملي از آزمون كمو        ) انسجام دروني ( 
مشخص ) ۶۳/۰(استفاده شد و با توجه به مقدار محاسبه شده            
در همين رابطه    .شد كه انسجام دروني در حد خوب بود                

 در سطح اطمينان يك        ٢معني دار شدن نتيجه تست بارتلت       
 .صد بر مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي تاكيد  داشتدر

به منظور كاهش تعداد عاملها از روشهاي مختلف استفاده            
در مرحله اول با    . شد تا بهترين تركيب متغيرها شناسائي شوند       

و در نظر گرفتن عاملها با مقدار ويژه           ٣استفاده از مالك كيسر    
شد و بررسي متغيرهاي     عامل استخراج    ۱۱باالتر از يك تعداد      

 درون عاملها نشان داد كه تركيب مناسب و منسجمي با يكديگر            
لذا در مرحله دوم از روش تركيب معيار يا تعداد عامل              . ندارند

پيش فرض و ميزان معني دار بودن بارهاي عاملي  در حد باالتر از            
استفاده شد و در نهايت بهترين انسجام       ) بسيار قابل قبول     ( ۵/۰
 درصد  ۶۰ عامل مشاهده شد كه حدود           ۶غيرها درتعداد    مت

واريانس كل را تبيين مي كنند كه براي تحقيقات علوم كشاورزي          
ولي بررسي وضعيت پراكنش متغيرها در      . درصد قابل قبولي بود     

هريك از عامل ها نشان داد كه به علت تعداد زياد متغيرها در                
                                                                                    

1. KMO 
2. Bartlett's Test 
3. Kaiser Criterion 

 .وصيف و تفسير كرد   عامل اول نمي توان متغيرهارا درآن عامل ت       
لذا براي ساماندهي بهتر متغيرهاي مربوط به هم و ساده تر كردن           
ساختار عاملها و تفسيرپذير شدن آنها نسبت به انجام چرخش             

مقدار بارعاملي و   .   اقدام شد   ٥ با روش متداول وريماكس    ٤عاملها
درصد تبيين واريانس كل هريك از فاكتورها قبل و بعد از                  

 .نشان داده شده است ) ۵( جدول چرخش عاملها در
 ۹/۱۰ با مقدار ويژه     عامل اول اطالعات جدول نشان داد كه      

 درصد از   ۶/۱۴ درصد و پس از چرخش         ۳/۲۷قبل از چرخش     
در   معرفي نماينده :متغيرهاي. واريانس كل را تبيين كرده است      

در  معرفي  نماينده تحقيقات كشاورزي منطقه،     سياستگذاريهاي  
در  معرفي  نماينده  توسعه كشاورزي كشور،        سياستگذاريهاي

در  معرفي  نماينده  ،   سياستگذاريهاي تحقيقات كشاورزي ملي    
 توسعه كشاورزي منطقه، مستقل بودن در             سياستگذاريهاي

مديره  گيريها، عضويت داوطلبانه كشاورزان، هيات            تصميم
انتخابي توسط اعضا بترتيب مقدار بارعاملي در اين عامل قرار              

 و بجز سه متغير انتهائي چهار متغير ديگر داراي انسجام            گرفتند
 مشاركت عاملتوان آن را       قوي با يكديگر بودند و لذا مي           

 .نامگذاري كرد
  و  ٣/۸:   قبل از چرخش و پس از آن به ترتيب              دوم عامل

 درصد تغييرات واريانس كل را تبيين كرد كه سهم اين              ۱۱/٢
. ل افزايش داشت    از چرخش برخالف عامل او         فاكتور بعد  

دريافت : متغيرهاي تشكيل دهنده اين عامل عبارت بودند از           
خدمات ترويجي از دولت، بازخورد نتايج به مسئوالن ذي ربط،            
داوطلبانه بودن همكاري اعضا، تقسيم وظايف بين اعضا، بازخورد         
نتايج به مراكز پژوهشي، اجراي طرحهاي نيازسنجي، معرفي            

اهاي محلي  در اين عامل نيز بجز متغير         كانديدا در انتخابات شور   
آخر كه داراي انسجام ضعيفي با ساير متغيرها بود بقيه نشان               
دهنده خدماتي بود كه اين سازمانها مي توانند ارائه كنند لذا اين            

 .  ناميده شدعامل خدمات
الت كشاورزي و نهاده هاي مورد       آتامين ماشين  : متغيرهاي

  اقتصادي، تقسيم سود بين اعضا و         نياز اعضا، انجام فعاليتهاي    
 

                                                                                    
4 . Rotation of Factors 
5 . Varimax 
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  از چرخش با روش وريماكسد تحليل عاملي ويژگيهاي سازمان كشاورزان قبل و بع-۵جدول
 مجموع مربعات بارهاي عاملي چرخش مجموع مربعات بارهاي عاملي

 مقدار ويژه درصد واريانس درصد تجمعي مقدار ويژه درصد واريانس درصد تجمعي
 عامل

 ۱ مشاركت ۹/۱۰ ۳/۲۷ ۳/۲۷ ۸۴/۵ ۶/۱۴ ۶/۱۴
 ۲ خدمات ۳۱/۳ ۳/۸ ۶/۳۵ ۴۹/۴ ۲/۱۱ ۸/۲۵
 ۳ عملكرد ۱۱/۳ ۷/۷ ۴/۴۳ ۳۰/۴ ۸/۱۰ ۶/۳۶
 ۴ منابع ۴۸/۲ ۲/۶ ۵/۴۹ ۲۴/۴ ۶/۱۰ ۲/۴۷
 ۵ سياسي ۱۱/۲ ۳/۵ ۸/۵۴ ۶۶/۲ ۶/۶ ۸/۵۳
 ۶ تشكيالت ۹۲/۱ ۸/۴ ۷/۵۹ ۳۳/۲ ۸/۵ ۷/۵۹

 
 در توسعه سازمان،      هزينه كردن سود فعاليتهاي اقتصادي     

 درصد از   ٧/۷ بودند كه بتنهائي     عامل سوم اجزاي تشكيل دهنده    
  واريانس كل راقبل از چرخش و همراه با دو عامل قبلي جمعا                

 درصد تغييرات ويژگيهاي سازمان كشاورزان را تبيين             ۴/۴۳
اين عامل نيز با توجه به مطابقت متغيرها با وظايف               . كردند

دريافت كمكهاي   .ناميده شد   مل  عملكرد  عا سازمان كشاورزان، 
تجهيزاتي، مالي و كارشناسي از سازمانهاي بين المللي، دريافت          
كمكهاي مالي از دولت و داشتن تشكيالت كشوري متغيرهاي            

كه  آخر متغير از  بودند كه بغير    عامل چهارم تشكيل دهنده    
بع داراي بارعاملي ضعيفي مي باشد بقيه به نوعي در رابطه با منا           

 عامل منابع تامين نيازهاي مالي و امكاناتي سازمان بودند و لذا            
درصد  ٨/١٠اين عامل پس ازچرخش حدود          .نامگذاري شد 

تا اين   .تبيين مي كند  تغييرات ويژگيهاي سازمان كشاورزان را     
 ويژگيهاي سازمان توسط     تبيين تغييرات    درصد ٢/۴۷مرحله  

 .گيرد عامل فوق الذكرصورت مي چهار
عامل  با توجه به وضعيت و نوع متغيرها،                ل پنجم عام
شركت در   :  خوانده شد زيرا متغيرهائي از قبيل             سياسي

فعاليتهاي سياسي، گرايش سياسي و معرفي كانديدا در انتخابات         
اين عامل با   . مجالس قانون گذاري دراين عامل جمع شده بودند        

عامل  همراه با چهار   ۶/۶ و درصد واريانس حدود       ٦٦/۲بارعاملي  
 درصد تغييرات ويژگيهاي سازمان را برآورد          ۸/۵۳ ديگر جمعا  

 .كردند
  درصد در  ۸/۵ پس ازچرخش    ۳/۲با بار عاملي     عامل ششم 

داشتن : تغييرات واريانس كل سهم داشت و شامل متغيرهاي          
تشكيالت استاني، تمركز فعاليتها روي چندمحصول و داشتن            

تگي موضوعي بين   تشكيالت روستائي بود كه با توجه به همبس        
 .ناميده شد عامل تشكيالتآنها  

 توزيع متغيرهاي عاملها نشان داد        ۶در نهايت بررسي جدول     
كه تقريبا اكثر متغيرهاي همسو و وابسته دريك عامل جمع               

عوامل ناهمخوان از بارعاملي ضعيفي با سايرمتغيرها          و شده اند
 به محتواي   با توجه . حدف شدند   ويژگي نيز  ۹ و بودند برخوردار
 از آنجائي كه يكي از اهداف استفاده از تكنيك تحليل             ۶جدول  

توان با جابجائي    عاملي شناسائي متغيرهاي سازگار بود لذا مي        
 برخي ويژگيها در عاملها به تركيب ساختاري مناسب تري دست         

معرفي كانديد  : توان به انتقال ويژگي     در اين راستا مي    .  يافت
: حل از عامل دوم به سوم و ويژگي         جهت عضويت در شوراي م     

داشتن تشكيالت كشوري از عامل چهارم به ششم اشاره كرد و             
 . اين اساس مدل اقتضائي سازمان كشاورزان را ارائه نمود بر

 نتيجه رتبه بندي ويژگيها را براساس ميانگين             ۷جدول  
مقايسه نتايج  . دهد نظرات افراد جامعه آماري تحقيق نشان مي        

اكثر :  و رتبه بندي ميانگين نظرات نشان داد           تحليل عاملي 
: به جز دو ويژگي   (متغيرهائي كه در تحليل عاملي حذف شده اند        

انجام فعاليتهاي اطالع رساني و بازاريابي، برگزاري همايشهاي           
از ميانگين رتبه اي پاييني نيز برخوردار بودند، به عبارت         ) داخلي
ويژگيها در الگوي     خبرگان ترويج با گنجانده شدن اين            ديگر

سازمان كشاورزان در حدزيادي مخالف بودند و در اين مخالفت            
اين ويژگيها  . نيز بين دو گروه جامعه آماري توافق وجود داشت          

هيات مديره انتصابي، حضور نماينده ترويج در        : عبارت بودند از  
مديره با حق راي و بدون حق راي، تمركز فعاليتها در يك             هيات 

فت حق عضويت از اعضا، نظارت دولت بر عملكرد          محصول، دريا 
 .سازمان كشاورزان



١٠٠٣ . . . بر اساس توافق سنجي نظرات طراحي سازمان كشاورزان : ظريفيان و ملك محمدي

  تحليل عاملي ويژگيهاي سازمان كشاورزان با چرخش وريماكس وبارهاي عاملي-۶جدول
 ) مشاركت ( عامل اول  بارهاي عاملي )خدمات ( عامل دوم بارهاي عاملي

  ده در سياستگذاريهاي تحقيقات منطقهمعرفي نماين ۸۰/۰  دولتيدريافت خدمات ترويجي از بخش ۷۲۵/۰
 مليمعرفي نماينده درسياستگذاريهاي كشاورزي  ۷۹۴/۰  ذي ربطبازخورد نتايج طرحها به مسئوالن ۶۴۳/۰
 معرفي نماينده سياستگذاريهاي تحقيقات ملي ۷۷۰/۰ داوطلبانه بودن همكاري اعضا ۶۳۲/۰
 طقهمندرسياستگذاريهاي كشاورزي معرفي نماينده  ۷۵۲/۰ تقسيم وظايف بين اعضا ۶۲۸/۰
 مستقل بودن در تصميم گيريها ۷۰۱/۰ بازخورد نتايج طرحها به مراكز پژوهشي ۵۹۰/۰
 عضويت داوطلبانه كشاورزان ۶۰۳/۰ اجراي طرحهاي هاي نيازسنجي ۵۷۴/۰
 هيات مديره انتخابي توسط اعضا ۵۸۶/۰ معرفي كانديد جهت عضويت در شوراي محل ۵۱۱/۰
 )عملكرد ( عامل سوم  )منابع ( هارم عامل چ 
 نيازمورد كشاورزي أالت ماشين  تامين ۸۴۵/۰  از سازمانهاي بين الملليدريافت كمكهاي مالي ۸۵۳/۰
 تامين نهاده هاي مورد نيازكشاورزان ۸۳۹/۰ بين المللي ازسازمانهاي تجهيزاتيدريافت كمكهاي  ۸۴۲/۰
  فعاليتهاي اقتصادي سودآورمانجا ۷۹۹/۰ بين المللي انهايسازم ازي رشناساكدريافت كمكهاي  ۷۶۴/۰
  اعضاتقسيم سود فعاليتهاي اقتصادي بين ۷۳۵/۰ دريافت كمكهاي مالي از دولت ۶۹۰/۰
  در سازمانكردن سودفعاليتهاي اقتصادي هزينه ۵۷۳/۰ داشتن تشكيالت كشوري ۵۱۱/۰
 )سياسي ( عامل پنجم  )تشكيالت (  عامل ششم 
 شركت در فعاليتهاي سياسي ۸۵۸/۰ داشتن تشكيالت استاني ۶۲۶/۰
  تصميم گيريهان درآسياسي وتاثير  گرايش ۷۴۶/۰ تمركز فعاليتها  بصورت چندمحصولي ۵۷۱/۰
 معرفي كانديدا جهت عضويت در مجلس ۶۴۱/۰ داشتن تشكيالت روستائي ۵۳۷/۰

 
 ورزان در ايران ازنظرصاحب نظران ترويجژگيهاي سازمان كشاي توزيع ميانگين و رتبه بندي و-۷جدول 

ميانگين  رتبه ميانگين  ويژگيهاي سازمان كشاورزان  ويژگيهاي سازمان كشاورزان رتبه

 هيات مديره انتخابي توسط اعضا ١ ٩ تامين نهاده هاي مورد نيازكشاورزان ٢١ ٥٧/٧
  اطالع رساني كشاورزي و بازاريابيانجام فعاليتهاي ۲ ۹/۸ نيازمورد كشاورزي أالت ماشين  تامين ۲۲ ۵۶/۷
 طقهمنمعرفي نماينده درسياستگذاريهاي كشاورزي  ۳ ۸۴/۸  مالي از سازمانهاي جهانيدريافت كمكهاي ۲۳ ۴۶/۷
 معرفي نماينده سياستگذاريهاي تحقيقات منطقه ۴ ۸۱/۸  در سازمانكردن سودفعاليتهاي اقتصادي هزينه ۲۴ ۳۱/۷
 عضويت داوطلبانه كشاورزان ۵ ۷۷/۸  دولتييجي از بخشدريافت خدمات ترو ۲۵ ۱۱/۷
 ملي معرفي نماينده در سياستگذاريهاي تحقيقات  ۶ ۶۳/۸ تمركز فعاليتها  بصورت چندمحصولي ۲۶ ۸۶/۶
 معرفي نماينده درسياستگذاريهاي كشاورزي ملي ۷ ۶۰/۸ معرفي كانديدا جهت عضويت در مجلس  ۲۷ ۵۴/۶
  ذي ربطبازخورد نتايج طرحها به مسئوالن ۸ ۵۶/۸ الي از دولتدريافت كمكهاي م ۲۸ ۹۹/۵

 بازخورد نتايج طرحها به مراكز پژوهشي ۹ ۵۰/۸   استانيايجادتشكيالت  ۲۹ ۹۴/۵

 حق مشاركت مساوي زنان و مردان عضو ۱۰ ۴۴/۸ نظارت دولت بر عملكرد سازمان ۳۰ ۷۷/۵
 تقسيم وظايف بين اعضا ۱۱ ۴۳/۸ ي بدون راحضورنماينده دولتي درهيات مديره ۳۱ ۶۸/۵
 مستقل بودن در تصميم گيريها ۱۲ ۳۹/۸  كشوريايجاد تشكيالت ۳۲ ۳۷/۵
  ساير تشكلهابرگزاري همايشهاي داخلي با حضور ۱۳ ۳۰/۸ حضور نماينده ترويج دولتي در هيات مديره  ۳۳ ۳۴/۵
 تصادي سودآور فعاليتهاي اقمانجا ۱۴ ۱۹/۸ فقط روستائيايجاد تشكيالت  ۳۴ ۲۵/۵

  كارشناسي از سازمانهاي جهانيدريافت كمكهاي ۱۵ ۱۱/۸ دريافت حق عضويت از اعضاء ۳۵ ۲۲/۵
  شوراهاي محليجهت عضويت درمعرفي كانديدا  ۱۶ ۹۶/۷ شركت در فعاليتهاي سياسي  ۳۶ ۸۱/۴
 داوطلبانه بودن همكاري اعضا  ۱۷ ۹۴/۷ تمركز فعاليتها بصورت تك محصولي ۳۷ ۳۶/۴
 اجراي طرحهاي هاي نيازسنجي ۱۸ ۸۶/۷   رهيات مديره با رايحضورنماينده ترويج ۳۸ ۲۸/۴

  اعضاتقسيم سود فعاليتهاي اقتصادي بين ۱۹ ۶۹/۷  تصميم گيريهان درآسياسي وتاثير  گرايش ۳۹ ۳۲/۳
 اني تجهيزاتي از سازمانهاي جهدريافت كمكهاي ۲۰ ۶۴/۷ هيات مديره انتصابي توسط دولت ۴۰ ۲۶/۲

 )كامال موافق (۱۰تا )  كامال مخالف (۱                          
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بطوركلي مقايسه ويژگيهاي مورد توافق صاحب نظران ترويج            
كشور با ويژگيهاي سازمان كشاورزان در ساير كشورهاي جهان           

 درصد ويژگيهاي   ۷۰نشان داد كه آنان با لحاظ كردن حدود            
 در طراحي سازمان كشاورزان     سازمان كشاورزان درساير كشورها   

براي جامعه كشاورزان كشور در حد متوسط به باال موافقت                
اختالف نظرات مشاهده شده در مورد ساير ويژگيها هر            . دارند

چند ممكن است در ساير كشورها پيامدهاي مثبتي نيز بدنبال            
داشته باشد، ليكن در حال حاضر با ويژگيهاي جامعه كشاورزان           

در يك  . ندارند و لذا از مدل ميداني حذف شدند       كشور همخواني   
مطالعه تطبيقي مي توان ويژگيهاي متناسب با شرايط اجتماعي          

 اقتصادي جوامع مختلف روستائي را شناسائي كرد و الگوي             –
 .سازمان كشاورزان مربوطه را معرفي نمود

 پيشنهادات
 از آنجائي كه تشكيل اين سازمانها مستلزم همگون سازي و             -۱

ابقت ويژگيهاي ساختاري و عملكردي با شرايط و                مط
ويژگيهاي جامعه روستائي كشور مي باشد، انجام يك تحقيق         
تكميلي براي بررسي نظرات كشاورزان در اين رابطه پيشنهاد        

 .مي گردد
 سازمان كشاورزان به عنوان يك رهيافت مشاركتي حدواسط          -۲

 نظام ترويج دولتي و خصوصي بصورت موردي در يك يا              

چند استان با مشاركت كشاورزان و مروجين تشكيل و نتايج          
 .كار مورد ارزيابي قرار گيرد

 شايسته است مسئوالن كشاورزي كشور با توجه به رشد               -۳
روزافزون حمايتهاي داخلي و خارجي  از سياستهاي جلب            
مشاركت واقعي كشاورزان در طرحهاي توسعه كشاورزي           

ت ارتقاي آگاهي      پايدار،آموزشهاي ترويجي الزم جه        
كشاورزان از منافع عضويت در اينگونه تشكلها و مراحل              
قانوني تشكيل و فعاليت اين تشكلها درجامعه روستائي              

 .كشور را برنامه ريزي و اجرا نمايند 
 

 سپاسگزاري
از خانم ها مهندس رحيم زاده و كركه آبادي و آقايان مهندس          

نتقال اطالعات به   آوري و ا   اميراني، محمدي و بخشي كه در جمع      
رايانه اينجانب را ياري نمودند و همچنين از اعضاي هيات علمي           

كارشناسان  هاي ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاهها،          گروه
ارشد ترويج معاونت ترويج و مشاركتهاي مردمي وزارت جهاد             
كشاورزي و مديران ادارات ترويج در سازمانهاي جهاد كشاورزي          

حوصله ما را در تكميل پرسشنامه تحقيق        استانها كه با دقت و       
 . ياري رساندند تشكر و قدرداني مي گردد
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SUMMARY 
 

Nowadays, population growth, unemployment and poverty in the world, prompt 
agricultural development programs to play a major role in different communities. An 
F.A.O's study indicates that: without actual farmers' participation, Agricultural 
Extension & Research Systems can't achieve their sustainable agricultural development 
goals. So, Participatory Approaches and Decentralized strategies must be applied for 
reducing the responsibilities of government bodies. In this way, FAO supports programs 
which encourage farmers' participation through non-governmental organizations.  In this 
survey, the characteristics of Farmers Organizations as a kind of NGO in agricultural 
systems in different countries have been taken into account. Also the view points of 
extension specialists (working in the universities and agricultural ministry) about 
Iranian F.Os' characteristics that suitable suit farmers’ cultural and social conditions, 
were studied. Research population was comprised of 93 extension specialists, working 
in the agricultural faculties and Ministry of Agriculture Jihad. Nonparametric tests 
(Kruskal-Wallis and Mann-Whitney) were used in analyzing data and means' 
comparison. Results indicated: extension specialists were in afreement with 40 
characteristics out of 52 F.Os’ characteristics that were studied in other countries. The 
remaining 12 characteristics are of significant differences according to specialists' 
attitudes. Factor Analysis of the accepted characteristics identified 6 main factors, these 
factors being: participation, organization, sources, policy, services, and performance. 
Nine characteristics with factor loadings of less than 0.5 were omitted. Farmer-selected 
managerial board of Farmers Organization, Agricultural Marketing and Information 
Services, Participation in condidating an agent in regional agricultural research and 
extension policymaking, Free subscription in F.O.s, Participation in candidating an 
agent in national agricultural research and extension policymaking, Feedback results of 
agricultural development programs to related research centers and governments agents, 
were characteristics with a high rate of specialists' agreement for modeling Farmers' 
Organization in Iran.  
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