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 دهیچک

 یکشاورز اطالعات و دانش نظام کنشگران با جیترو یتعامل یها چالش یبررس به روش پیمایشی،، بهمطالعه نیا
 (.=N 140است ) رانیا جیترو متخصصانشامل  ،پژوهش یآمار ةجامع. پردازد یم جیترو متخصصان دگاهید از

و انتخاب شدند  هدفمند یریگ نمونهنفر به روش  103 ،با استفاده از جدول کرجسی و مورگانها،  از میان آن
 شش با ،جیترو یتعامل یها چالش ،پرسشنامه در این .شد لیتحلو  هیتجزو  یآور جمعپرسشنامه  90 ،تیدرنها

 یها تشکل و یخصوص یها شرکت ،استگذارانیس کشاورزان، آموزش، ،قیتحق یعنی ،نظام نیا گرید کنشگر
 ییمحتوا ییروا. شده است یبررس نظام نیا یها رنظامیز ریساتعامل متخصصان با  زانیم نیهمچنو  کشاورزان

 زین پرسشنامه ییایپا بیضر و کردند دییتأ یکشاورز آموزش و جیترو علوم نظران صاحب از یانلپ را پرسشنامه
 تیاولو بیترت به ،جیترو مشکالت دهد یم نشان جینتا .آمد دست به 95/0تا  74/0 بین ،یمقدمات آزمون اجرای با

 یخصوص یها شرکت و ورزانکشا یها تشکل آموزش، کشاورزان، ،یقاتیتحق مراکز ،استگذارانیس با تعامل در
 ضمانت نبود: از اندعبارت مطالعه مورد کنشگران ریسا با تعامل یبرا جیترو ةعمد مشکالتهمچنین، . است
 مروجان و محققان نداشتنشیگرا ،استگذارانیس یبرا جیترو یسو از مشکالت انعکاس درصورت ییاجرا

 در یخصوص بخش تجارب بودنیناکاف و شاورزانک و مروجان تعداد میان تناسب نبود ،گریکدی با مشارکت
 گریدبا  جیترو یتعاملدرمورد مشکالت  جیترومتخصصان  دهد یم نشان جینتا ،نیهمچن. یجیترو خدمات ةارائ

 د.ندارنظر  تفاقا ،کنشگران
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  دمهمق

. بود متمرکز هاچگونگی ارائۀ پیام بر جیترو علم گذشته، در
 مخاطبان چرا که دش ایجاد متخصصان یبرا سؤال نیا جیتدر به

 ،پرسش نیا به هیاول پاسخ. دکنن یمانتظارات را برآورده ن ،جیترو
 بررسی ،یمتماد یها سال. بود رییتغ دربرابر کشاورزان مقاومت
 جیتروزمینۀ  در مطالعات ۀیپا ،رییتغ برابردر کشاورزان مقاومت

 خدمات ۀارائ تیماه به ،متخصصان توجه جیتدر به بعدها .بود
 را یجیترو خدمات توان یم چگونه و اینکه شد معطوف یجیترو
. کند تیحما مخاطبان یریگ میتصم از که داد ارائه یا گونه به

 قتیحق نیا به ،یجیترو خدمات ۀارائ اب جیترو متخصصان
 است، پرداخته تیفعال به یمحدود دگاهید با جیترو که دندیرس

 ای یجیترو یها روش به تنها ،یجیترو خدمات ۀارائ چراکه
 توان ینم را اثربخش یجیترو خدمات. شود ینم ختم ارتباطات

 طیشرا ،استیس ،یورافن ۀتوسع ،قاتیتحق درنظرگرفتن بدون
 مشخص ،بیترتنیبد. ددا ارائه عوامل گرید و برداران بهره یدیتول

 کی ،یکشاورز و جیترو ،قیتحق عوامل مانند یکنشگران که شد
 از شیب کنشگران نیا یبیترک سهم که دهند یم لیتشک را کل
 ،استیس ،بیترت نیا به. هاست آن یانفراد سهم ۀمجموع اثر

 گرفته درنظر ستمیس کی عنوان به کشاورزان و جیترو ،قیتحق
 به 1یکشاورز اطالعات و دانش نظام ممفهو ،آن تبع به و شدند

 نشر و قیتحق فرایند یواقع تیماه لیتحل ،مفهوم نیا. وجود آمد
 به زین یسهم کرد و فراتر متعارف جیترو علم یها محدوده از را

 گسترش جیترو علم ۀمحدود ،ترتیب. بدینداد دانش تیریمد
 (.Roling & Engel, 1991) افتی

 عمده نظامریزسه  از ،شاورزیدانش و اطالعات ک نظام 
که  قاتیتحق رنظامیزاز:  اند عبارتشده است که  لیتشک

 جیترونظام ریز ؛است دانش دیتولو  یکشاورز قاتیتحقمسئول 
نظام ریز ،تیدرنهاو  ؛کند یمرا مبادله  یفناورکه اطالعات و 

 رندیگ یمکار هرا ب اطالعاتکه  یفناورکاربران اطالعات و 

(Snapp, 2004 .)یفنو مشکالت  مسائل ،نظام نیادر  جیترو 
به محققان انعکاس  ها را، آنکند یم ییشناساکشاورزان را 

که  یکشاورز قاتیتحقو مشارکت مراکز  یهمکارو با  دهد یم
پاسخ  (Zamani Pour, 2002) است جیترو ۀکنند هیتغذمنبع 

 انآن یبوماز دانش  یمند بهرهکشاورزان را با  یفنمسائل 
 ,Agbamu) دهدمیقرار  ارشانیاختآورد و در می دست هب

حرکت  یریمسدر  وستهیپ دیبا یکشاورز قاتیتحق(. 2000
منابع  تیتقواستمرار و  موجب باشد و عتیطبکند که موافق 

                                                                                                   
1. Agricultural Knowledge and Information System 

(AKIS) 

 یها یژگیو. از (Zamani Pour, 2002) شود یمحل یعیطب
ز ا نانیاطمو  یقیحق یکپارچگی ،ویکم بیستقرن  جیترو یاصل

 ,Anonymousکشاورزان است ) یبرا دیجد یها افتهیبودن مؤثر

 ،قاتیتحقکه مراکز  است ریپذ امکان یصورتامر در نیا(. 2007
ی در محلو مردم  یبومکه با دانش  -جیترو عواملبا مراکز و 

 ،بنابراین ؛، مستمر و کارا داشته باشندمؤثر یارتباط -اندارتباط

در علوم  قاتیتحقوجه دارد که ت ضرورتبونن  سخن به
و  عیوسکه به منابع  ییها یفناوراز ابداع و اختراع  ،یکشاورز

کمتر مصرف  با ییها یفناورو ابداع  جادیابه  ،دارد ازین ابیکم
ویژه  به. مردم (Zamani Pour, 2002) شود معطوف و آب نیزم

 مهم ییراهنما را یکشاورزنظام دانش و اطالعات  در روستاها،
 دیبا ،نیبنابرا دانند؛میاز مشکالت خود  یاریسبحل  یبرا

 & FAOد )نباش ازهاین نیا یتمام یپاسخگو ،نظام نیاعناصر 

World bank, 2000). 
 یا حرفه دانش یارتقا عوامل از یکی عنوان به جیترو
 ،یکشاورز دانش ۀشبک عوامل ارتباط گرلیتسه و انییروستا

 یوندهایپ و یاصل کنشگران عملکرد نقش شناخت با دیبا
 منظور به را مناسب یها افتیره و هاراهبرد ،ها آن یارتباط

 یوندیپ عملکرد بهبود درجهت اثربخش یارتباط یها مداخله
تدوین  یکشاورزدانش و اطالعات  نظام یاصل کنشگران نیب

 نظام یاصل عناصر مورددر داکو دگاهید درنظرگرفتن با. کند
 در یدیکل عناصر وانعن به که -یکشاورز اطالعات و دانش
 از یکی تنها را جیترو توان یم -اندمطرح زین یکشاورز ۀتوسع

 اثربخش عملکرد یزمان که دانست توسعه در مؤثر عناصر
 Moghadasکند ) تیفعال نظام کی قالب در که داشت خواهد

Farimani, 2009). نظام  کشور، دهبق مطالعات موردی در اطم
 تنها ،و کنشگران آن افتهی سعهتودانش و اطالعات کشاورزی 

 نیز بلکه کنشگران دیگری ،، ترویج و آموزش نیستندپژوهش
از جمله آموزشگران کشاورزی،  ؛اند در این نظام دخیل

 یها شرکتمتخصصان ترویج، محققان بخش خصوصی )مانند 
تولید کودهای  یها شرکتبذر و نهاده، خریداران،  نیتأم

 با توانند با تعامل زان که میشیمیایی و بیولوژیک( و کشاور
روستایی و  ۀدر سودمندبودن هرچه بیشتر توسع ،یکدیگر

 (.Rivera et al., 2005) مؤثر واقع شوند کشاورزی
 Eicher (2007)  کنشگران نظام دانش و اطالعات

دولتی غیر یها سازمانکشاورزی را ترویج، تحقیق، آموزش، 
(NGOS کشاورزان و بخش خصوصی ،)این نظام .داند یم، 

 ۀجامع برای بازشناخت روابط تعاملی و چندگان یچارچوب
تحقیق، ترویج، آموزش، بازار، خدمات  یها حوزهکشاورزی در 
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 ,Asadi) آوردمیفراهم  ...و یگذاراستیسحمایتی، اعتبارات، 

نظام دانش و از دیدگاه بانک جهانی و فائو نیز  (.2008
 یاصلر )کنشگران( است که عناص ینظام ،یکشاورزاطالعات 

 یها سازمان آموزش، ،قیتحق ،جیترو :از اندآن عبارت
 FAO & World) یخصوص بخش و کشاورزان، یردولتیغ

Bank, 2000 .) ًیاسیس یطیمحدر  ،نظام نیا تیفعالقطعا 

 زینمنطقه  ایهر کشور  استگذارانیس ،نیبنابرا ؛دشو یمانجام 
 .شوند یم یتلقنظام  نیااز عناصر  یکی ،درهرصورت

 ،بر تعامل یگرید یاطالعات مانند هر نظام نظام نیا
آن استوار است.  ۀدهند لیتشک اجزای یهماهنگو  یهمکار
کردن ، آگاهیاطالعات حال نیدرعو  یدانشنظام  نیاداد برون

 با ،جیترو .استهپژوهش جینتااز دانش روز و  دکنندگانیتول
 شیافزا و یعموم یآگاه یارتقا ،یورناف و اطالعات انتقال
 یاساس ینقش اطالعات، و دانش نظام نفعان یذ نیب گووگفت

 لگریتسه ،جیترو، درواقع. ندک یم فایا یکشاورز یداریپا در
 عنوان به ،نیبنابرا ؛(FAO, 1995) است نظام نیا کنشگران

 دیبا ،یکشاورزدر نظام دانش و اطالعات  یدیکل یعنصر
 ،نظام این دادتا برون کند فایا یاساسنقش خود را درست و 

 .باشد مؤثرو  حیصح

و بدون  ییتنها به جیترو ،طورکه اشاره شد همان البته
کنشگران نظام دانش و اطالعات  ریساو تعامل با  یهمکار

 ریساو  جیترو ۀیدوسوتعامل و ارتباط  ، مؤثر نیست.یکشاورز
 ایتعامل و ارتباط  نیااما  ،است یضرور یامر ،کنشگران

 فیضع اریبس ،کنشگران وجود دارد یبعضاگر با  ایندارد وجود 
 و جیترو نظران صاحب محققان، ،مثال برای ؛است زیناچ و

 یابیارز فیضعرا  جیترو و قیتحق ۀرابط ،کشور مسئوالن
 ;Shahbazi, 1993, 1980; Yaghoubi Nejad, 1990) اند کرده

Najafi, 1992; Soltani, 1993; Karami, 1993; Zamani 

Pour, 2002; Karami Dehkordi, 1999; Pezeshki Rad, 

2001; Mohamadzadeh, 2002; Ahmadi, 2005; Noroozi 

& Malekmohammadi, 2008.) 
عبارت است  قیتحقدر تعامل با  جیترواز جمله مشکالت 

 ،جیتروبا  یقاتیتحق مؤسسات نکردنیهمکار :از
 عکس،رو ب نامروجبا  یهمکارمحققان به  نداشتن گرایش

 یشغل فیوظا، یالتیتشک، ساختار یموضوعمتخصصان  نبود
محققان و  التیتحصمروجان و محققان و اختالف در سطح 

 .(Noroozi & Malekmohammadi, 2008) مروجان
Jones Mclaren & (1993) قیتحق نداشتناطارتب لیدال 

 درک نبود ،قیتحق و جیترو عامالن کار یپراکندگرا  جیترو و

 یها پروژه نبود، متقابل ارتباط تیاهم درمورد رانیمد
 مطرح محققان و مروجان نقش نبودنواضح و مشترک

 قیتحقو  جیتروبه ارتباط  ،مشکالت لیقب نیاالبته  .اند دهکر
 ایعامالن  متعدد یها شنق ،مثال برایبلکه  ،شود ینممحدود 

 .زند یمتعامالت ضربه  یتمامبه  ،هانقشابهام در این 
 تیتقوو  جادیا ،جیترو فیوظاو  ها نقشاز  دیگر یکی

 ؛(Swanson et al., 1998کشاورزان است ) یها سازمان
 جیتروو  ها ینوآورنشر  فراینددر  توانند یمکه  ییها سازمان

انواع  .کنند فایا یمهم اریبسنقش  یقاتیتحقو  یعلم یها افتهی
از:  اند عبارتمردمی روستایی و کشاورزی در ایران  یها تشکل
مدیریت نیروی انسانی  ۀزمینبومی روستایی در  یها تشکل

برداری  بهره ۀزمینروستایی در  یها تشکلبرای تولید روستایی، 
خدمات تولید،  ۀزمینروستایی در  یها تشکلاز منابع تولید، 

 یها شرکتمدیریت خدمات،  ۀزمینروستایی در  یها تشکل
سهامی  یها شرکتتعاونی تولید،  یها شرکتتعاونی روستایی، 

داری دامتعاونی کشاورزی،  یها شرکت، ها مشاعزراعی، 
و  الحسنه قرض یها صندوق، آب هم یها گروهمنظوره، چند

 رنظامیزکشاورزان که  .(Abdollahi, 2006) شوراهای اسالمی
در کشور حدود  ،شوند یماز اطالعات محسوب  کننده استفاده

قدرت  لیدلبه اما ،دهند یم لیتشککشور را  تیجمعاز  یمین
 ایو شوراها  ها انجمنو  مؤسساتمحدود در قالب  یاسیس

 یرو چندانیکنترل  ،نیبنابرا ؛اند نشده یسامانده ها یتعاون
 برای ،نظام ترویجندارند. زیر یکشاورزش و اطالعات نظام دان

یی و شوراهای روستا ها یتعاونباید از تعامل در قالب این نظام 
باید ابتدا تشکیل و سازماندهی  ،ترویج ۀتالش اولی .کند استفاده

باشد  ها تشکلو  ها انجمن، ها یتعاون، ها گروهکشاورزان در قالب 
بپردازد تا از طریق این  ها آنو سپس به برقراری تعامل با 

را به دست کاربران نهایی  ها یفناورطالعات و دانش، ا ،ها گروه
 (.Kalantari & Ebrahimi, 2006) برساند

کشاورزی نظام دانش و اطالعات  هایویژگی یکی از
بودن زیرنظام کشاورزان در افتهی سازمانکشورهای پیشرفته، 

غیردولتی است. کارشناسان عقیده دارند که  یها تشکلقالب 
ساختاری نظام دانش و اطالعات  مشکل نیتر مهمحادترین و 

کشاورزان در قالب  نشدنساماندهی ،کشاورزی ایران
و  ها آندسترسی به  ،این امر .غیردولتی است یها تشکل

 ,Ahmadi) سازد یمرا دچار مشکل  ها آنبرقراری ارتباط با 

2005). 
 یاجزا یاجتماع منزلت و یطبقات اختالف ،یفرهنگ ۀفاصل

 آن مشکالت از گرید یکی ،یکشاورز اطالعات و دانش نظام

نوری

 

...  
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 بر نظام ،باشند مناسب یسطح در ها رنظامیز هرچه. است
در نظام . است تر موفق رد ودا یشتریب کنترل خود طیمح

 یکسانیرشد و تکامل  ،کشور یکشاورزدانش و اطالعات 
 یارتباط زاتیتجهامکانات و  ،مثال یبرا ؛شود ینممشاهده 

کنشگران مختلف  اریاختدر  یفکامتناسب و  طور به ،مدرن
 یکسانی یتوانمند ،کنشگران مختلف ،و اگر هم باشد ستین

 چنانکه مدرن ندارند. یارتباط یها یفناوردر استفاده از 
عوامل  ۀاستفادمحدودشدن  سبب ،کشاورزان بیشتر یسواد یب

 ؛مدرن شده است یارتباط یها یفناوراز  جیترو ییاجرا
 توجه ها رنظامیز ۀجانب همه تکامل و توسعه باید به ،نیبنابرا
 (.Asadi, 2008) شود

 کشاورزان نسبت دهد یم نشان مختلف مطالعات یبررس
 نفر کی به نفر 1500از  بیشتر اغلب ،جیترو یدولت نامروج به

 بخش که دارد نیا بر داللت کشورها از یاریبس تجارب .است
 و تاهاروس سطح در فیوظا مؤثر یاجرا به قادر ،یدولت جیترو

 .(Nosrati & Rastgoo, 2008) ستین یا هیحاش مناطق
 یا مشاوره یفن یها شرکت) یخصوصواردشدن بخش 

اما  ،نسبت را کاهش داده است نیا یحدودتا  ،(یکشاورز
 ،یجیتروخدمات  ۀارائدر  یخصوصبودن تجارب بخش یناکاف

و  یخصوص یها شرکتو  یدولت جیترو یها برنامه یهماهنگنا
در  یدولتو  یخصوصبودن اهداف بخش متفاوت نیهمچن

 گرید ایگونهمشکل را به  ،یا مشاورهو  یجیتروخدمات  ۀارائ
 ،مروجان یدیکل و متعدد یها نقش به توجه با است. درآورده
 دیبا مروجان و است ریانکارناپذ یضرورت ،الزم تخصص داشتن

 Lionberg) نندیبب یکاف یها آموزش خود یها نقش انجام در

& Gwin, 1995.) 
 Noroozi & Malekmohammadi (2008) در تحقیقی ،

 سازوکارهای و ترویج و تحقیق ارتباط مشکالت»با عنوان 
 و تحقیق مشکالت ارتباط نیتر شاخص ،«ممکن ارتباطی

 میان مؤثر توازن ایجاد در اهمال قبیل از مواردی را ترویج
 از اورزیکش آموزش و ترویج و سو کی از کشاورزی تحقیقات

 های حلقه حفظ در ترویج عمل ابتکار در کوتاهی دیگر، سوی
 در موضوعی متخصصان ناکافی تعداد تحقیقات، با ارتباطی

 بین فرهنگی شکاف و کیفی و کمی جهتبه ترویج تشکیالت
 نیتر مهم و کنند یمبیان  کشاورزی مروجان و محققان

 ترویج، و تحقیق سازمانی یکپارچگی را ارتباطی سازوکارهای
 آموزش در ارشد محققان مشارکت رابط، واحدهای ایجاد
 تشکیالتی واحد یک ایجاد ترویج، کارکنان خدمت ضمن

 مشترک، صورت به مزرعه سطح یها شیآزما انجام مشترک،

 ادواری جایی جابه و نهاد دو برای مشترک مکانایجاد 
در  Sadighi (2005) .دانند یم ترویج و تحقیق کارکنان

پیوندهای تحقیق، آموزش و ترویج: »عنوان  با یا عهمطال
پس از ترسیم  ،«توسعه درحالادها در کشورهای تحلیلی از نه

 ،سیستم تحقیق و ترویج کشاورزی جهان نظری یها چارچوب
راهکارهایی برای بهبود پیوندهای تحقیق، ترویج و آموزش 

ارائه کرد که از آن جمله  توسعه درحالبرای کشورهای 
نهادها و  مجدد ، سازماندهیها استیسبه تغییر  وانت یم

 اشاره کرد. ها سازمانتقویت 
ISNAR (2001)  مشکالت  ،تعدادی از کشورها بررسیدر

ارتباط ترویج و تحقیق را ضعف سیستم ارزشیابی در  ۀعمد
، کمبود امکانات و منابع مالی، یفناورتولید و انتقال  فرایند

تحقیق و ترویج  در ها تیأمورمنبودن تداخل وظایف و روشن
 ،توجه به نتایج تحقیقات گذشتهبنابراین، با ؛ معرفی کرد

 کنشگران ریسابا  جیترو تعامل یناکارآمدعف و بر ضمبنی
با هدف  پژوهشاین  ،رانیا یکشاورزنظام دانش و اطالعات 

 نظام کنشگران با تعامل یبرا جیترو یها چالش یواکاو کلی
انجام  جیترو متخصصان دگاهید از یرزکشاو اطالعات و دانش

  .شد
 

 ها مواد و روش

شده  ی انجامشیمایپ روشبهو  است یفیتوص ،پژوهش نیا
 شامل رانیا جیترو متخصصان ،قیتحق یآمار ۀجامع. است

 ،(=60N1) یکشاورز آموزش و جیترو یعلم ئتیهاعضای 
 جهاد وزارت آموزش و جیترو معاونت ۀحوز ارشد رانیمد

 آموزش و جیترو یدکتر انیدانشجو و (=35N2) یکشاورز
با  ،حجم نمونه(. =140Nهستند )( =45N3) یکشاورز

نفر  Krejcie & Morgan (1970) ،103جدول استفاده از 
متخصصان ترویج گروهی از  شامل ،برآورد شد. افراد نمونه

ترویج و آموزش کشاورزی، مدیران  یعلم ئتیهایران )اعضای 
رویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی و معاونت ت ۀحوزارشد 

 صورت به ،کتری ترویج و آموزش کشاورزی(دانشجویان د
هدفمند از میان اعضای انجمن علمی ترویج و  یریگ نمونه

 ها آنبین انتخاب شدند و پرسشنامه  آموزش کشاورزی ایران
 54اول  مراجعۀ ، درشده عیتوز ۀپرسشنام 103توزیع شد. از 

 هپرسشنام 36، یبعد ۀاجعدر مر و د(درص 52پرسشنامه )
شد. با  یآور جمع (درصد( 87پرسشنامه ) 90 ،درمجموع)

 منظور بهو  ها پرسشنامهاز  یتعداد نگرداندنتوجه به باز
 یها پرسشنامه، یآمار ۀبه کل جامع جینتا یریپذ میتعم
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 یاصل یرهایمتغدوم، از لحاظ  واول  ۀمرحل پاسخگویان
اسخ پ نیب یدارامعناختالف  نکهیا با توجه به شدند. یبررس

 قابل ،قیتحق جینتا، امدین دست به هیثانوو  هیاول انیپاسخگو
 ;Miller & Smith, 1983) است یآمار ۀبه کل جامع میتعم

Lindner & Wingenbach, 2002.) 
که  است بخش هفت یدارا یا پرسشنامه ،ابزار سنجش

و  خصصانمت یا حرفهو  یفرد یها یژگیوبه  ،بخش اول آن
مربوط  ،آن گریدبخش شش و  زدپردا یم ها آنتعامل  زانیم

نظام دانش و  گریدکنشگر  ششبا  جیترو یتعاملبه مشکالت 
مشکالت  ،ها نگاشتهشیپبراساس  .است یکشاورزاطالعات 

پرسشنامه و  ییشناسا ،از کنشگران هریکبا  ،جیترو یتعامل
منظور از  ،حاضر پژوهش ذکر است که در شایان .شد نیتدو

، قیتحق ،کنشگر نظام دانش و اطالعات کشاورزی شش
و  استگذارانیس، یخصوص یها شرکتآموزش، کشاورزان، 

 .استکشاورزان  یها تشکل
با استفاده از  ،ابزار تحقیقو ظاهری روایی محتوایی 

پس  ،نظرات جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی
اعتبار پرسشنامه . شد دییتأاز چند مرحله اصالح و بازنگری 

 30 ترتیب کهبدین تعیین شد. هنگاشیپنیز با انجام آزمون 
متخصصان ترویج )اعضای از نفر  30توسط پرسشنامه 

ترویج و  ، مدیران ارشدترویج و آموزش کشاورزی یعلم ئتیه
ترویج و آموزش  و دانشجویان دکتری آموزش کشاورزی

 کرونباخ یآلفایب ضر ند.شد خارج از نمونه تکمیل( کشاورزی
 دست به 95/0 تا 74/0از  ،مختلف پرسشنامه یها قسمت یبرا

 آوری اطالعات جمع ، برایپژوهش ابزار ادآمد که نشان د
، ها پرسشنامه یآور جمعپس از  است. اعتمادقابلنسبتاً 

 لیتحلو  هیتجز SPSS 16افزار  اطالعات با استفاده از نرم
 .شدند

 

 و بحث نتایج
نظام  یها نظامریز از کیهر با متخصصان املتع زانیم .1

 یکشاورزدانش و اطالعات 

ترویج و  یعلم ئتیهمشاهده شد که تعامل اعضای  ،درمجموع
 بیش از حد ،برداران بهرهو  آموزش کشاورزی با کشاورزان

 یها هنرستانکمترین تعامل با  .است( 05/3متوسط )
موارد نیز تعامل  ۀیبقو در  است 66/1کشاورزی با میانگین 

 شده است. یابیارزکمتر از متوسط  ها آن
 جهاد وزارت آموزش و جیترو معاونت ۀحوز ارشد رانیمد
اجرایی از جمله  یها بخشنیز فقط در تعامل با  یکشاورز

سازمان ترویج، آموزش و تحقیق، مراکز خدمات کشاورزی و 
 از ترتعامل باال ،اجرایی ترویج کشاورزی یها بخشسایر 

آموزشی  یها بخش ویژه به ،موارد ۀمتوسط دارند و در بقی
کشاورزی و سایر مراکز  یها هنرستانو  ها دانشکدهشامل 
دانشجویان دکتری  .اندک استبسیار  هاآن تعامل ،آموزشی

حاصل،  یها دادهترویج و آموزش کشاورزی نیز با توجه به 

میانگین )کشاورزی  یها دانشکدهبا  تنهاا بیشترین تعامل ر
اجرایی ترویج  یها بخشبا  ها آن( دارند و تعامل 42/4

 تعامل زانیم نیانگیم .استکمتر از متوسط  ،کشاورزی
 اطالعات و دانش نظام یها رنظامیز ریسا با متخصصان

 مجموع و مطالعه مورد یها گروه کیتفکبه ،یکشاورز
 .شودمشاهده می 1 جدول در متخصصان،

 
شش کنشگر با  جیترو یارتباطمشکالت  یبند تیاولو .2
  گرید

مشکالت  نیتر مهم، دشو یم مشاهده 2 جدولدر که طور همان
و آموزش  جیترواز نظر متخصصان  و آموزش جیترو یارتباط

 و یزیر برنامه در یهمکار نبود بیترتبه ،یکشاورز
 و امکانات بودنیناکافآموزش،  و جیترو نیب یساز میتصم
 زانیم اب حقوق زانیم تناسب نبود و مدرن یارتباط زاتیتجه
 آموزش ۀندیآ یها یریگ جهت از یکی ،نظران صاحب .استکار 

 آموزش یها مکان از خروج را انییروستا یبرا یکشاورز
 براساس آموزش یسو به حرکت و درس یها کالس و یرسم
 آحاد شدنریدرگ رایز ؛دانند یم افراد ۀروزمر و یواقع یزندگ

 .کند می قیتشو رییتغ به را ها آن مسائل، حل در جامعه
 یارتباط مشکل نیتر مهم دهدنشان می ها داده تحلیل

. است نظام دو نیا در ها پاداش و ها مشوق کمبود ،جیترو
 با مشارکت به مروجان و محققان نداشتنشیگرا نیهمچن

 یمشکالت جمله از ،قیتحق و جیترو کار یپراکندگ و گریکدی
 نظربه ،عالوه به ؛اند مواجه آن با نظام دو نیا که هستند

 از نظام، دو نیا نیب ناسالم رقابت وجود ،جیترو متخصصان
 (.2جدول ) میمواجه آن با کمتر رانیا در که است یمشکالت

 با گریکدی با ارتباط یبرا کشاورزان و جیترو که یمشکالت
 تعداد میان تناسب نبود :از اند عبارت بیترتبه ،اند مواجه ها آن

 سطوح در جیترو متخصصان کمبود کشاورزان، و مروجان
 اختالف و کشور در کشاورزان بیشتر یسواد یب ،ییاجرا

 یها یفناور از استفاده توانایی در مروجان و کشاورزان
 (.2جدول ) مدرن یارتباط

 Asadi et al. (2008)، جیترو یتعاملرفع مشکالت  یبرا 

... نوری  
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 تلفن خطوط ۀتوسع: دانند یم مؤثر را زیر عوامل ،کشاورزان با
 ،یا نهایرا خدمات به خانوارها یدسترس لیتسه همراه،

 یها رساختیز گسترش ،ییروستا جوامع یتقاضا یسامانده
 دسترسدر یها یفناور گسترش ،ییروستا ارتباطات و یفناور

 یفناور از استفاده ۀنحو آموزش ،یمحل طیشرا با سازگار و
 از یقانون و یمال تیحما نیهمچن و ارتباطات و اطالعات

 رامو در مشارکت خواهان متخصصان و گذاران هیسرما
 .کشاورزان
 که یمشکل نیتر مهم ،جیترو متخصصان نظر از نیهمچن

 ،دارد وجود انکشاورز یها تشکل با جیترو ارتباط راه سر بر
 ؛است( 22/0 راتییتغ بیضر با) یادار سخت یها یبوروکراس

 حل در خود نقش دربارۀ ها تشکل حیصح نشیب ، نبودعالوه به
 جمله از ،(26/0 راتییتغ بیضر با) کشاورزان مشکالت

جدول ) اند مواجه آن با ها تشکل و جیترو که است یمشکالت
 یمشارکت یزیر برنامه فرایند قیطر از ی،کشاورز ینهادها (.2

 را کشاورزان از گروه هر یازهاین توانند یم جیترو با
 یبرا را الزم نانیاطم ،ها ییراهنما ۀارائ با و کنند یبند تیاولو

 (.Hashemi, 2009) سازند فراهم مخاطبان
 

 (n= 90) ها گروه کیتفک، به ها رنظامیزاز  هریکبا  انیپاسخگوتعامل  زانیم .1جدول 

 ها نظامریز
 مجموع ییاجرا نامتخصص یدکتر انیدانشجو یعلم ئتیه

 اریمعانحراف  نیانگیم اریمعانحراف  نیانگیم اریمعانحراف  نیانگیم اریمعانحراف  *نیانگیم

 23/1 52/2 34/1 1/3 03/1 21/2 15/1 28/2 یکشاورز قاتیتحقمراکز 
 37/1 82/3 89/0 31/2 83/0 42/4 99/0 58/4 یکشاورز یها دانشکده

 11/1 07/3 04/1 1/3 24/1 07/3 08/1 05/3 کشاورزان
 23/1 81/2 12/1 24/3 28/1 64/2 23/1 58/2 یکشاورز و خدمات جیترومراکز 
 06/1 08/2 04/1 37/2 1/1 25/2 93/0 68/1 یکشاورز یها تشکلو  ها یتعاون

 2/1 14/2 34/1 33/2 03/1 46/2 08/1 7/1 یکشاورز یمهندس یخصوص ةشبک
 21/1 28/2 16/1 3 11/1 92/1 07/1 96/1 یکشاورزبخش  استگذارانیس

 57/1 7/2 05/1 16/4 02/1 82/1 43/1 14/2 قیتحق، آموزش و جیتروسازمان 
 4/1 41/2 29/1 37/2 14/1 85/2 59/1 11/2 یکاربرد –یعلممراکز آموزش 

 39/1 88/1 03/1 68/1 31/1 35/2 65/1 66/1 یکشاورز یها هنرستان
 43/1 64/2 1/1 37/2 1/1 39/3 69/1 26/2 یکشاورز یمهندسسازمان نظام 

 .است 5تا  1از  نیانگیم ةدامن *

 

، یخصوص یها شرکتبا  جیترو یتعاملمشکالت  زمینۀدر 
توافق  نیشتریب دهد یمنشان  2جدول  راتییتغ بیضر

 تجارب بودنیناکاف یها هیگو یرو( بینس یپراکندگ نیکمتر)
 بودنیناکافو  یجیترو خدمات ۀارائ در یخصوص بخش

 .است یخصوص یها شرکت در مدرن یارتباط امکانات
 درمورد( ینسب یپراکندگ نیشتریبتوافق ) نیکمتر نیهمچن

 یها شرکت و یدولت جیترو یها برنامه یهماهنگنا ۀیگو
رفع  یبرا ( وجود دارد.3/0 راتییتغ بیضر با) یخصوص

 منظور به و یخصوص و یدولت جیترو نظام نیب تعاملمشکالت 
 یمهندس و یفن ۀمشاور خدمات یواگذار فرایند در لیتسه

 یمهندس نظام سازمان ،یردولتیغ بخش هب یکشاورز
 یتخصص مادر شرکت ،کشور یعیطب منابع و یکشاورز

 است درصدد و است داده لیتشک یمل سطح در را ینیکارآفر

 یتخصص مادر یها شرکت زین مختلف یها استان یبرا
 (.Hashemi, 2009) دهد لیتشک را ینیکارآفر
 جیترو طارتبا مشکل نیتر مهم ،جیترو متخصصان نظر از

 درصورت که است نیا یکشاورز بخش استگذارانیس با
 وجود آن یبرا ییاجرا ضمانت ،جیترو توسط مشکالت انعکاس

 متخصصان نظر از ،عالوه به ؛(23/0 راتییتغ بیضر) ندارد
 ،استگذارانیس و مروجان متعدد یها نقش وجود ،جیترو

 زیرا رود؛شمار نمیبه نظام دو نیا ارتباط در یا عمده مشکل
 مشکالت آخر تیاولو در 27/0 راتییتغ بیضر با ،مشکل نیا

 (.2جدول ) است گرفته قرار استگذارانیس و جیترو
Zamani Pour (2002)، جیترو سیاسی مشکالت 

 ۀتوسع استیس نبودنمشخص داند:موارد زیر می را یکشاورز

 یتجرب و یعلم تیصالح که یافراد قرارگرفتن ،یکشاورز
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 یکشاورز وزارت مختلف یها قسمت از یبعض أسر در ،ندارند
 از استفاده ،شوند یم کارها رکود موجب سهواً و عمداً که

 اتخاذ وقت، کلریمد خاص اهداف راه در اغلب ،نامروج
 وضع مورددر که یکسان طرف از مغرضانه غالباً های میتصم

 ی بهتوجهبی ندارند، جیترو و یکشاورز از یاطالعات یکشاورز
 نبود و یکشاورز جیترو کار به ییاجرا یها دستگاه و مقامات

 .یکشاورز جیترو یبرا مدون قانون

 
 (n=90) گریدکنشگر  شش با جیترو یارتباطمشکالت  یبند تیاولو .2 جدول

 تیاولو (cv) راتییتغ بیضر اریمعانحراف  *نیانگیم با آموزش جیترو یارتباط. مشکالت 1

 1 23/0 91/0 94/3 و آموزش جیترو نیب یساز میمتصو  یزیر برنامهدر  یهمکار نبود
به  یدسترس انندمدرن )م یارتباط زاتیتجهبودن امکانات و یناکاف

 (نترنتیا

65/3 00/1 27/0 2 

 3 3/0 10/1 55/3 کار زانیمحقوق نسبت به  زانیمتناسب  نبود

     قیتحقبا  جیترو یارتباط. مشکالت 2
 1 21/0 85/0 90/3 قیتحقو  جیروتدر  ها پاداشو  ها مشوقکمبود 

 2 22/0 87/0 87/3 گریکدیمشارکت با  به محققان و مروجان نداشتنشیگرا
 3 24/0 95/0 88/3 ها آناز  هریکنبودن نقش و واضح قیو تحق جیتروکار  یپراکندگ

 4 29/0 11/1 79/3 محققان و مروجان یاجتماعمنزلت  ای یفرهنگ ةفاصل
 5 4/0 37/1 38/3 قیتحقو بخش  جیتروبخش  نیبوجود رقابت ناسالم 

     با کشاورزان جیترو یارتباط. مشکالت 3
 1 23/0 92/0 95/3 )نسبت مروج به کشاورز( تعداد مروجان و کشاورزان میان تناسبنبود 

 2 23/0 95/0 00/4 ییاجرادر سطوح  جیتروکمبود متخصصان 
 3 25/0 95/0 78/3 کشاورزان در کشور بیشتر یسواد یب

 4 32/0 12/1 45/3 مدرن یارتباط یها یفناوراستفاده از  تواناییاختالف کشاورزان و مروجان در 

     کشاورزان یها تشکل با جیترو یارتباط مشکالت. 4
 1 22/0 92/0 05/4 یادارسخت  یها یبوروکراسوجود 

 2 26/0 00/1 81/3 نقش خود در حل مشکالت کشاورزان دربارة ها تشکل حیصح نشیب نبود
 3 28/0 03/1 61/3 یکشاورز یها تشکلمتخصص و کارآمد در  یانسان یروینود نب

 4 31/0 11/1 53/3 جیتروبا  یهمکاربه  ها تشکلرغبت  نبود

     یخصوص یها شرکت با جیترو یارتباط مشکالت. 5
 1 25/0 01/1 89/3 یجیتروخدمات  ةارائدر  یخصوصبودن تجارب بخش یناکاف
 2 28/0 98/0 38/3 یخصوص یها شرکتمدرن در  یارتباطبودن امکانات یناکاف

 3 3/0 09/1 58/3 یجیتروخدمات  ةارائدر  یدولتو بخش  یخصوصتفاوت اهداف بخش 
 4 3/0 12/1 68/3 یخصوص یها شرکتو  جیترو یدولت یها برنامه یهماهنگنا

      یکشاورز بخش نااستگذاریس با جیترو یارتباط مشکالت. 6
 1 22/0 94/0 18/4 درصورت انعکاس مشکالت ییاجراود ضمانت نب

 2 23/0 96/0 06/4 ارتباط متقابل تیاهم درمورد رانیمد حیصح نشیب نبود
 3 24/0 99/0 97/3 یاستگذاریسو  یزیر برنامهدر  جیترو ةندینماود نب

 4 27/0 06/1 83/3 استگذارانیسمتعدد مروجان و  یها نقشوجود 

 .است 5تا  1از  نیانگیم ةدامن *
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با شش  جیترو یارتباطمشکالت  یکل یبند تیاولو .3

 گریدکنشگر 

مربوط به هر کنشگر و  یها هیگووزن جمع  با ،یکلدر حالت 
کل هر کنشگر  نیانگیم ،ها هیگوبر تعداد  هاآن میتقس

آمد.  دست به 3براساس جدول  ها تیاولوو مشخص شد 
با  استگذارانیسبا  جیترومشکالت تعامل  ،جینتا براساس

 نخست تیاولودر  ،8/0 اریمعو انحراف  03/4کل  نیانگیم
مشکالت  ،پس از آن و کنشگران ریسابا  جیترومشکالت 

 اریمعو انحراف  79/3 نیانگیمبا  ،با کشاورزان جیترو یارتباط
در تعامل با  ،مشکل نیکمتر ،نیهمچند. رقرار دا 64/0

 76/0 اریمعو انحراف  46/3 نیانگیمبا  یصوصخ یها شرکت
باید در اولویت امر به مشکالت ارتباطی ترویج  ،بنابراین ؛است

شود و پس از رفع  یدگیرسبخش کشاورزی  با سیاستگذاران
به  ،درست یها یزیر برنامهو  ها یساز نهیزماین مشکالت و 

 مشکالت دیگر پرداخته شود.

 
 (n=90) گریدکنشگر  شش با جیترو یارتباطت مشکال یکل یبند تیاولو .3جدول 

 تیاولو اریمعانحراف  *نیانگیم ها هیگوتعداد  مشکالت
 1 8/0 03/4 4 استگذارانیسبا  جیترو یارتباطمشکالت 

 2 64/0 79/3 4 با کشاورزان جیترو یارتباطمشکالت 
 3 64/0 77/3 5 قیتحقبا  جیترو یارتباطمشکالت 

 4 73/0 76/3 4 یکشاورز یها تشکلبا  جیترو یارتباطمشکالت 
 5 79/0 72/3 3 با آموزش جیترو یارتباطمشکالت 

 6 76/0 64/3 4 یخصوص یها شرکتبا  جیترو یارتباطمشکالت 
 ها نیانگیمة دامن شد.هر کنشگر محاسبه  سؤاالتبر تعداد  میتقس( کرتیل فیط) سؤاالتجمع حاصلاز  ،هر کنشگر یبراکل  نیانگیم *
 .است( ادیز بسیار) 5کم( تا  بسیارفر )ص نیب

 
 مشکالت دربارة ها یآزمودن دگاهید نیانگیم ةسیمقا .4

  کنشگران ریسا با جیترو یتعامل

 لیتحلو  هیتجزبا استفاده از  ها یآزمودن دگاهید نیانگیماختالف 
 4که جدول طور همان. شد یبررس (Fآزمون ) طرفه کی انسیوار

 درمورد( جز ها یآزمودنمورد مطالعه ) یها گروه ،دهد یمنشان 
نظر دارند و  اتفاق استگذارانیسبا  ،جیترو یتعاملمشکالت 
. شود ینممشاهده  ها آن هاینظر نیب یداریمعناختالف 

که اختالف  دهد یمنشان  LSDآزمون  ۀجینتهمچنین، 
بخش  نامتخصصبا  استادان دگاهید نیانگیم نیب یدار یمعن
 نیانگیم نیبوجود ندارد و تنها  یدکتر انینشجوداو  ییاجرا

( M=71/3) اجرا( و بخش M=33/4) یدکتر انیدانشجو دگاهید
 استادان دگاهید نیانگیم نیب .شود یممشاهده  یدار یمعناختالف 

 .ستین دار یمعن ،نظر اختالف زین اجراو متخصصان بخش 
 ،با کنشگران مورد مطالعه جیتروسنجش مشکالت  یبرا
= متوسط، 3= کم، 2کم،  بسیار =1) یا نهیگزپنج ۀیگوچند 

 -ها نیانگیمبا توجه به  .( منظور شدادیز بسیار =5و  ادیز= 4
 نکهیاو  -ندادیزبه  کینزدمتوسط و  یباال ها آن بیشتر که

نظر  تفاقمشکالت ا نیادرمورد  ،هرسه گروه مورد مطالعه
 جود دارند.در کشور ما و ، واقعاًمشکالتاین  ،دارند
 

 شنهادهایپو  یریگ جهینت

ارتباط  ،جیترومتخصصان  ،درمجموع دنده یمنشان  ها افتهی
 یکشاورزنظام دانش و اطالعات  یها رنظامیز ریسابا  یاندک

و خود کشاورزان که  یکشاورز یها دانشکده درموردمگر  ،دارند
 ۀمطالع ۀ؛ این یافته با نتیجمتوسط است یباال ،تعامالت

Rathore et al. (2008) علوم  دهد یمامر نشان  نیا. استراستهم
و به  دنمان یم یباق یکشاورز یها دانشکدهدر  شتریب ،جیترو

 .دنشو ینممنتقل  جیترومراکز خدمات  مانند ییاجرا یها بخش
 مشکالت حل راه نیزبا کشاورزان متخصصان  میمستقتعامل  یحت

 کمتر اریبسکشاورزان  ازتعداد متخصصان  چراکه نیست؛
 ؛ندبه این نتیجه رسید زین  Nosrati & Rastgoo (2008).است
بهبود تعامل  برای یداتیتمه شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا

 شود. دهیشیاند ها رنظامیز ریسابا  جیترومتخصصان 
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 کنشگران ریسابا  جیترو یتعاملبه مشکالت  ها یآزمودن دگاهید نیانگیم ةسیمقا .4 جدول

F اریمعانحراف  *نیانگیم تعداد ها گروه ریمتغ مقدار   2-tail sig. 

 و آموزش جیترو

 72/0 69/3 30 استادان

964/1 146/0 

 83/0 94/3 30 یدکتر انیدانشجو

 82/0 54/3 30 ییاجرابخش 

 79/0 72/3 90 جمع

 قیتحقو  جیترو

 58/0 67/3 30 استادان

674/0 512/0 

 75/0 83/3 30 یدکتر انیدانشجو

 6/0 82/3 30 ییاجرابخش 

 64/0 77/3 90 جمع

 و کشاورزان جیترو

 57/0 88/3 30 استادان

951/2 057/0 

 74/0 92/3 30 یدکتر انیدانشجو

 57/0 56/3 30 ییاجرابخش 

 64/0 79/3 90 جمع

 یخصوصو بخش  جیترو

 61/0 71/3 30 استادان

253/0 777/0 

 00/1 59/3 30 یدکتر انیدانشجو

 68/0 6/3 30 ییاجرابخش 

 76/0 64/3 90 جمع

 استگذارانیسو  جیترو

 71/0 03/4 30 استادان

782/0 **011/0 

 8/0 33/4 30 یدکتر انینشجودا

 81/0 71/3 30 ییاجرابخش 

 80/0 03/4 90 جمع

 یکشاورز یها تشکلو  جیترو

 66/0 92/3 30 استادان

82/2 065/0 

 87/0 82/3 30 یدکتر انیدانشجو

 62/0 5/3 30 ییاجرابخش 

 73/0 76/3 90 جمع

 P≤05/0 **   .است 5تا  1از  نیانگیم ةدامن *
 

 ،و آموزش جیترومشکل ارتباط  نیتر مهم ،جینتا راساسب
 یساز میصمت و یزیر برنامه آموزش و جیترو در یهمکارنبود 
 Sadighi (2005) ۀمطالع ۀبا نتیج نیزاین یافته  .است

 و حرکت یسردرگم ، سببیهمکار نبود نیاهمخوانی دارد. 
 شود؛ یمکشور  یکشاورز ۀتوسعدرجهت اهداف  کردنن

 یآموزشو  یجیترو یها بخش شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا
خود  یها یریگ میتصمو  یزیر برنامهدر  ،کشور یکشاورز

 یکدیگر همگام با ،و آموزش جیترورا دخالت دهند تا  گریدیک
 کشور حرکت کنند. یکشاورز ۀتوسع جهتدر

 یجیترو یها بخشمشکل تعامل  نیتر مهم ،ها افتهیبا توجه به 

 و جیترو در ها پاداش و ها مشوق کمبود ،یقاتیتحق یها بخشو 
با مراکز  جیتروتعامل اندک متخصصان  ،نیهمچن .است قیتحق
این  .است قیتحقو  جیتروتعامل  ضعفبر  یدییتأ ،یقاتیقتح

 ،Swanson et al. (1998) نتایج مطالعاتبا  ها افتهیبخش از 
(2008) Noroozi & Malekmohammadi و Jones& 

Mclaren (1993 )از  شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا ؛ستراستا هم
 رگیکدیبا مروجان و محققان  یهمکار یبرامناسب  یها مشوق

 پیشنهادهای زیر ارائه می ، در این راستاعالوه بهد؛ شواستفاده 
 پژوهش کارکنان و یموضوع متخصصان گماردن شود:
 مشترک یها تیفعال انجام به ییکاال پژوهش ای یزراع یها نظام

... نوری  
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از  کشاورزان یها تیاولو و تنگناها منابع، مشترک یابیارز و
 و یشناخت بوم یزکشاور ۀمنطق هر یبرا جیترو و قیتحق طریق
 .(RRA کیتکن از استفاده با) یزراع نظام

از  ،کشاورزان و مروجان تعداد میان تناسب نبودمشکل 
 یدییتأ نیزمطالعه  نیا جینتاو  است مطرح بوده شیپ ها سال

ر . تعداد مروجان در کشواستمشکل تا امروز  نیابر استمرار 

 ،مشکل نیادرجهت رفع  باید وکشاورزان است  کمتر ازما 
و  قاتیتحق جینتا ،قیطر نیا. از برداشته شود یاساس یها گام

 .ردیگمیکشاورزان قرار  یتمام اریاختدر  روزبعلوم 
 نیتر مهماز  ،یادار سخت یها یبوروکراس ،جینتابق اطم

 .کشاورزان است یها تشکلبا  جیترول مشکالت تعام
 بخشاین  .نددار یاندکتعامل  ها تشکل نیابا  نیز متخصصان

 Lionberg & Gwinو  Asadi (2008)با مطالعات  ،ها افتهیاز 
ضعف  ،مشکالت گونه نیابا وجود  .همخوانی دارد (1995)
 یبرا و است ریناپذ اجتنابما  در کشورکشاورزان  یها تشکل
 یها تشکل درمورد یادار یریپذ انعطاف دیبا ،مشکل نیارفع 

 شود. شتریبکشاورزان 

 ۀارائ در یکاف تجارب ،یخصوص بخش ،جینتابق اطم
 برای دیبا جیترو یدولتبخش  ،نیبنابرا ؛ندارد یجیترو خدمات

( یخصوص یها شرکت) یخصوصآموزش و رفع مشکالت بخش 
، جیترو نظر متخصصاناز  ،ها افتهیبق اطم نیهمچن. کنداقدام 

به  جیترو از طریق یکشاورزمشکالت بخش  که یدرصورت
 هاآنرفع  برای ییاجراضمانت  چیه ،شودمنعکس  استگذارانیس

انعکاس  یبرا یا زهیانگ زین جیتروبخش  ،نیبنابرا ؛وجود ندارد
 ی کهمشکالتبه  شود یم شنهادیپ. دیاب ینممشکالت 

و  شود توجه دهند،انعکاس می یکشاورزبخش  استگذارانیس
 حل شوند. ییاجرا یها بخش یهمکاربا  ،مشکالتاین 

ن امتخصص و نظرات ها دگاهیدنبودن ردا یمعنبا توجه به 
و  جیترو یدکتر انیدانشجو، یعلم ئتیه یاعضا) ترویج

و آموزش  جیترومعاونت  جیترو نامتخصصو  یکشاورزآموزش 
 گریدبا  جیترومشکالت ارتباط  دربارۀ (یکشاورزوزارت جهاد 

نظر دارند و  تفاقااین زمینه  در جیترومتخصصان  کنشگران،
 شود. دهیشیاندمشکالت  نیارفع  برای اسیاس داتیتمه دیبا
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