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  چکيده

  
 روند توسعه روستايي و  با توجه به اهميت و ضرورت نظام دانش و اطالعات كشاورزي در

كشاورزي، مشاركت و همكاري نهادهاي تشكيل دهنده اين نظام، يعني موسسات پژوهشي، آموزشي و 

اندركار امر توسعه روستايي و كشاورزي،   امر و نيز موسسات دستترويجي مورد تاكيد و توجه صاحبان

هاي چندگانه دراين نظام، داراي جايگاه  ها به واسطه دارا بودن نقش در اين زمينه، دانشگاه. قرار دارد

رساني  اين موسسات، داراي سه كاركرد اصلي آموزش، پژوهش و خدمات برون. باشند خاصي مي

 كاركرد سوم آنها، يعني خدمات مشتمل بر سه حيطه آموزش، پژوهش و نيز در اين بين،. باشند مي

متاسفانه، در . باشد هاي خارج از محيط دانشگاهي از جمله مخاطبان ترويج مي  به افراد يا سازمان مشاوره

به همين دليل در اين پژوهش، شناسايي و . مندي نشده است كشور ما به اين كاركرد توجه جدي و سامان

اوي سازوكارهايي مقتضي براي تقويت و توسعه اين كاركرد با محوريت ارايه خدمات به مخاطبان واك

درواقع هدف اين پژوهش، شناسايي و تحليل . روستايي و كشاورزان، مدنظر قرارگرفته است

دانشگاهي، جهت مشاركت اين موسسات  رساني راستاي تقويت كاركرد خدمات برون سازوكارهايي در

اي به انجام  اين پژوهش بر مبناي پيمايش پرسشنامه. باشد هاي ترويج كشاورزي مي فعاليتدر عرصه 

جامعه آماري آن، شامل دو گروه اعضاي هيات علمي شاغل در موسسات آموزش عالي . رسيده است

برداري وزارت جهاد كشاورزي  كشاورزي دولتي و نيز كارشناسان و مسووالن معاونت ترويج و نظام بهره

اي  گيري طبقه اي و از شيوه نمونه گيري به تفكيك هرگروه به صورت چند مرحله شيوه نمونه. ده استبو

 نفر عضو هيات ١٣٠حجم نمونه براساس واريانس اوليه و فرمول كوكران . تصادفي استفاده شده است

پس . رديد نفركارشناس و مسوول معاونت ترويج و نظام بهره برداري، برآورد گ١٤٥علمي كشاورزي و 

ها بر اساس تكنيك   براي تحليل داده SPSS 11.5ها از نرم افزار  ها و گردآوري داده از تكميل پرسشنامه

نتايج مربوط به تحليل عاملي سازوكارهاي مشاركت دانشگاه . تحليل عاملي نوع اكتشافي بهره گرفته شد

هاي   عامل اول تحت عنوان سياست.در ترويج كشاورزي به استخراج پنج عامل زيربنايي منجر شده است

حمايتي، عامل دوم با نام خدمات آموزشي ترويجي، عامل سوم تحت عنوان خدمات پژوهشي، عامل 

، ٩٥/١٦اي و فني و عامل پنجم با عنوان توسعه نهادي به ترتيب چهارم تحت عنوان خدمات مشاوره

بر پايه . اند را تبيين نموده) درصد ٣٩/٧٢( از مجموعه واريانس ٣٨/٩ و٧٥/٩، ٦٥/١٠، ٧٦/١٣، ٨٧/١٣

هاي حاصل از اين پژوهش، پيشنهادهايي براي تقويت مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي  يافته

  .از طريق كاربست سازوكارهاي مناسب با علم به استلزامات مربوطه ارايه شده است
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  مقدمه
در راستاي دستيابي به توسعه پايدار روستايي و 
كشاورزي، همكاري و هماهنگي بين بخشي كليه كنشگران 

تعدد و . باشد اطالعات كشاورزي ضروري مي نظام دانش و
خش كشاورزي، تكثر كنشگران ذيربط در عرصه توسعه ب

اي  هاي توسعه گري مند مداخله گرايانه و نظام شناخت واقع
هاي منسجم را  جهت تدوين، ترسيم و تحليل چارچوب

دانش و اطالعات  نظام .)۱۸(همواره ضرورت بخشيده است 
رود  هاي تحليلي به شمار مي ، يكي از اين چارچوبكشاورزي

 طوري كه به. كه مناسبت آن كمابيش به اثبات رسيده است
 فائو و بانك جهاني، چون فعال،المللي  هاي بين سازمان

هاي آموخته،  براساس بازنگري وبررسي تجارب و درس
مند،   و ساماندهي شبكهجهت طراحيموكد هايي  توصيه

را  فراگير، پويا، تكثرگرايانه و مبتني بر مالحظات موقعيتي
زي نظام دانش و اطالعات كشاوربراي ساماندهي و تقويت 

  .اند ارايه نمودهدر سطوح مختلف به ويژه سطوح ملي 
هاي دانش و اطالعات كشاورزي بسان هر سيستم  نظام 

باشند كه به واسطه   نهادي مي داراي عناصر،اجتماعي ديگر
افزايانه  سازوكارهاي ارتباطي پويا از تعامل هماهنگ و هم

 ،شده و تشكيل دهنده نظام ياد مهم   عناصر.برخوردارند
 و ها دانشگاه پژوهشي، چون موسساتهمشامل نهادهايي 

هاي   بخش،نهادهاي ترويجي موسسات آموزشي،ديگر 
 نيز خصوصي و يا دولتي اعم از ها سازمان ديگر اجرايي و

 برداران بخش كشاورزي  بهره يعني،اطالعاتکاربران  خود
  ).۲۵، ۱۸(ند باش مي

توسعه كشاورزي و عرصه در بين تمامي كنشگران 
 كه در چارچوب تحليلي نظام دانش و اطالعات روستايي

همه  يضمن اهميت وجود ،باشند كشاورزي قابل بررسي مي
 همكاري نهادها در جايگاه درست و موقعيت زماني مناسب،

كشاورزي   ترويجدر عرصه آموزش عالي كشاورزي موسسات
طوركلي،   به.باشد روستايي از اهميت خاصي برخوردار مي و

 ، دارايها و ديگر موسسات آموزش عالي كشاورزي دانشگاه
ماهر و آموزش نيروي انساني  شامل سه كاركرد اساسي

 و كاربردي اي توسعه، بنياديهاي  پژوهش انجام ،متخصص
گشايي و نوآوري مبتني علم و فناوري و نيز  در جهت مساله

مخاطبان   به  پژوهشي و  اي مشاوره ه خدمات آموزشي،يارا

 ن عرصه توسعهفعاالاز جمله حوطه دانشگاهي خارج از م
 در اين .)۱۶( مي باشند  روستايي، منابع طبيعي وكشاورزي

رساني  باره، در عمل كاركرد مرتبط با ارايه خدمات برون
 به تعهدات آگاهانه كارگزاران دانشگاهي براي ١دانشگاهي

حل مسايل اجتماعي جامعه معطوف بوده و هدف آن 
اين . ه پيرامون در ابعاد مختلف استتسهيل توسعه جامع

كاركرد بر توانايي، ظرفيت و منابع خاص دانشگاهي و پيوند 
هاي خارج از محوطه  پوياي دانشگاه با افراد و سازمان

ها و  باشد كه بر پايه رسالت دانشگاهي، استوار مي
هاي نهادي دانشگاه، ممكن است در سطوح مختلف  ظرفيت

و محلي، ) استاني(اي، ايالتي  هالمللي، منطق اعم از بين
  ). ۱۲(ساماندهي و ارايه شوند 

 در اين راستا، مشاركت دانشگاه در ترويج كشاورزي به 
رساني  عنوان يك زمينه بارز از كاركرد خدمات برون

با ) ترويج(و از ديگر سو) دانشگاه(سو دانشگاهي از يك
رفته،  هم روي. باشد  همسو مي٢رهيافت ترويج دانشگاهي

تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش ترويج، ارايه خدمات 
آموزش به ، ارايه  ترويج فعال در بخش به نيروهاياي مشاوره

تهيه نشريات و مواد ، )ضمن خدمت(نيروهاي ترويجي
 و ارائه و  ترويجيهاي پژوهش هدايت ،آموزشي ترويجي

از جمله هاي جديد ترويجي  روش ها و  رهيافتمعرفي
  مورد انتظار از مشاركت دانشگاه در عرصه ترويجهاي فعاليت

  .)۲۴(شوند  محسوب مي
تواند پيامدهاي مناسب و  همكاري دانشگاه و ترويج، مي

مشاركت . مثبتي را براي هر دو نهاد به دنبال داشته باشد
 ارتباط هاي از طريق ايجاد زمينه دانشگاه در عرصه ترويج

تر شدن  گرايانه واقع وكاربردي  به  با جامعه دانشگاهقيمتمس
هاي  مندي دانشجويان از فرصت بهرههاي آموزشي ،  برنامه

 در جهت آموزشي واقعي در جامعه روستايي و بخش ترويج
 و گرا  عملتربيت دانش آموختگان كارا،يادگيري تجربي، 

بهبود ،  خويش و روستاييل جامعه كشاورزييآشنا به مسا
از طريق  ها نشگاههاي درسي دا محتواي آموزشي برنامه
اجتماعي  جايگاه ، ارتقاي)همان( ها مشاركتي شدن برنامه

  به مثابه نهادي پاسخگودانشگاه در فرايند توسعه
                                                                               
1. University Outreach 
2. University Based Extension Approach 
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 در  مجربمندي از متخصصان كشاورزي بهره، )۱۴(
، )۱۹۸۸(آكسين  كمكينيروي موسسات آموزشي به عنوان 

،  نيزو مندي از دانش و تجارب بومي جامعه روستايي بهره
تامين بخشي از منابع مالي دانشگاه از طريق منابع اعتباري 

از سوي اهداگران ( به جامعه  خدماتارايهناشي از 
  .منجر شود)  ۲۰، ۱۱ ()دولت و بخش خصوصي المللي، بين

مندي اين  تواند باعث بهره ، ميبخش ترويج از ديگر سو، 
 ايه  ظرفيتاز،  از دستاوردهاي نوين علمي دانشگاهياننهاد

 ، از آموزشي و هاي پژوهشي دانشجويي براي فعاليت
 از گردد و نيزدانشگاهيان اي  و حرفههاي علمي  توانايي
 دانش نگام شدنهبها، موجب   تعامل نزديك با دانشگاهطريق

 در نهايت،  كارگزاران فعال ترويج كشاورزي وو مهارت
 کاربران علم كاهش شكاف ارتباطي بين توليدكنندگان و

  .)۲۴(شود 
دستيابي به پيامدها و دستاوردهاي مورد انتظار از 
مشاركت دانشگاه در ترويج، نيازمند شناخت عوامل 
تاثيرگذار، سياستگزاري عقاليي و بكارگيري سازوكارهاي 

با توجه به ماهيت سيستمي دو كارگزار مورد . مقتضي است
گري جهت  نظر، يعني دانشگاه و ترويج، هرگونه مداخله

هاي ترويج  مشاركت دانشگاه در عرصه فعاليتبهبود 
اين . گيري از رويكرد سيستمي است كشاورزي، نيازمند بهره

مورد توجه قرار گرفته ) ۲۲(امر از سوي ورما و همكاران 
طور مشخص پنج مولفه  آنها براساس پژوهشي كيفي به. است

هدف، طراحي سيستمي، ظرفيت، / عمده يعني رسالت
در ارايه خدمات ترويجي توسط مركز انگيزش و تخصص را 

همسو با رويكرد . اند آموزشي مورد مطالعه، موثر دانسته
سيستمي و با توجه به كنشگري كارگزاران مختلف در 
سطوح متعدد، تقويت پيوندهاي نهادي بين ترويج، دانشگاه 

سازي است تا  و ساير كنشگران توسعه، نيازمند رويكرد شبكه
اندركاران مختلف با  هاي دست  ظرفيتبتوان از اين طريق از

  ) . ۲۳(هماهنگي و تقسيم كار هدفمند، بهره گرفت 
ها در عرصه ترويج كشاورزي،  آفريني موثر دانشگاه نقش

سازي و اصالحات نهادي هدفمند بر اساس  نيازمند ظرفيت
در اين راستا، لييته و . هاي شناخته شده است چالش

هاي علوم  هاي كالج الشدر بررسي چ )۲۰۰۲(رادهاكريشنا 
كشاورزي برزيل در راستاي كاركردهاي آموزش و ترويج 

كشاورزي در شرايط روستايي به مواردي نظير بازنگري در 
كاركردهاي آموزشي، پژوهشي و ترويجي جهت تعامل پويا با 

گري از سوي اين  جامعه روستايي و ايفاي نقش هدايت
 كشور اشاره ها در نظام خدمات و دانش كشاورزي كالج
در همين راستا، دستاوردهاي مطالعه صورت . اند نموده

گرانت  گرفته از سوي كميته چشم انداز كالجهاي لند
كشاورزي كه به درخواست اعضاي شوراي پژوهش ملي 
كشاورزي آمريكا، حاكي از اين است كه اين كالجها براي 

 بايستي به نيازهاي جامعه و صنعت و ارايه موثر خدمات، مي
 هاي كشاورزي مبادرت ورزند نيز ارزيابي مجدد رسالت كالج

اين موارد از جمله استلزامات سياستي مشاركت موثر ). ۱۳(
  .رود ها در ترويج كشاورزي به شمار مي دانشگاه

توان به اهميت  از آنچه كه تاكنون اشاره شد، مي
. برد ها در عرصه ترويج پي آفريني دانشگاه مشاركت و نقش

يابي به هرگونه رويكرد، جهت تقويت تعامل ولي دست
كنشگران عرصه توسعه و ترويج كشاورزي، نيازمند مالحظه 

اين موضوع در طي مطالعه . مسايل مزمن در اين زمينه است
با عنوان تلفيق ) ۱۹۹۶(كراودر و آندرسون  تحليلي ون

پژوهش، آموزش و ترويج در كشورهاي در حال توسعه مورد 
در اين مطالعه ضمن اشاره به ضعف . استتوجه قرارگرفته 

پيوند بين سه نهاد به عنوان يك تنگنا در نظام ملي فناوري 
و محدودكننده اثر بخشي مشاركت آنها در توسعه كشورهاي 
درحال توسعه، جهت بهبود پيوندهاي نهادي مزبور 

ها، وظايف، نگرش  پيشنهادهايي چون لزوم تحول در سياست
هاي   غير رسمي به همراه ارايه مشوقسازي سازماني و شبكه

در ) ۱۹۹۴(در همين زمينه، تفرا . الزم مطرح شده است
پژوهشي به بررسي راهبردهاي سياستي و عملياتي جهت 
پيوند پژوهش و ترويج در موسسات آموزش عالي كشاورزي 
اتيوپي به مسايلي چون انگيزه پايين انجام كار، نبود اهدافي 

ون، ضعف روند همكاري و هايي مد مشخص و سياست
هاي آموزشي براي اعضاي هيات  سازماندهي، كمبود برنامه

هاي مناسب جهت انتقال به كشاورزان،  علمي، نبود فناوري
. ها اشاره شده است نبود شرح وظيفه مشخص بين زيربخش

بر همين اساس، براي تلفيق پژوهش و ترويج در آموزش 
هاي  بيين سياستعالي اين كشور سازوكارهايي همانند ت

اي،  هاي ترويجي و پژوهشي منطقه شفاف، ارتقا برنامه
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هاي ترويج و پژوهش،   سازماندهي مجدد زيرسيستم
ماندگاري پيوند دانشگاه در برنامه توسعه ملي، تدوين 

هاي عملياتي اثربخش براي پيوند دانشگاه با ترويج  سياست
  .مطرح شده است

رود كه  نيز، انتظار مي   همانند ساير كشورها در ايران 
تقويت مشاركت دانشگاه در ترويج كشاورزي، دستاوردها و 

اي را براي توسعه كشاورزي كشور در  پيامدهاي سازنده
هاي  توسعه و انتقال دانش و فناوري. داشته باشد پي

كشاورزي يكي از پيامدهاي تقويت ارتباط بين دانشگاه و 
ست كه از سوي رود و اين موضوعي ا ترويج به شمار مي

در پژوهشي  جهت ارتباط بين دانشكده ) ۱۳۷۹(زماني 
كشاورزي دانشگاه شيراز و ترويج كشاورزي فارس، تشريح 

هاي اين پژوهش، شناسايي عوامل  بر اساس يافته. شده است
تاثيرگذار نظير آشنايي محققان دانشگاهي از اوضاع 

جي كشاورزي منطقه، احساس نياز كاركنان و مسوالن تروي
به برقراري ارتباط با دانشگاه، احساس نياز كاركنان و 

هاي فني،  مسوالن ترويجي به كسب علم و افزايش آگاهي
بهبود سطح انگيزه و عالقه مندي محققان دانشگاهي براي 
همكاري با ترويج، همكاري موثر مديران و كارشناسان ترويج 

 مقتضي براي برقراري رابطه با دانشگاه از جمله سازوكارهاي
  . رود براي بهبود همكاري دانشگاه و ترويج به شمار مي

رود كه مشاركت ترويج و دانشگاه به  همچنين، انتظار مي
اي و پرسنلي براي نظام ترويج كشاورزي كشور  لحاظ حرفه

) ۱۳۷۳(راد  در همين راستا پزشكي. نيز سودمند واقع شود
 خدمت در هاي حين طي پژوهشي، ضمن توجه به آموزش

كند كه جمعي از  هاي بدوخدمت پيشنهاد مي مورد آموزش
گزار ترويج درنقش مشاور با  ريز و سياست كارشناسان برنامه

هاي آموزشي مورد لزوم  استادان دانشگاه، براي تدوين برنامه
  .دانشجويان رشته ترويج، همكاري تنگاتنگي داشته باشند

در تدوين سازوكارهاي مقتضي براي بهبود تعامل 
انشگاه و ترويج كشاورزي از مجراي خدمات ترويجي د

رساني دانشگاهي، الزم  دانشگاهي و كاركرد خدمات برون
است كه شرايط و استلزامات خاص هر يك از طرفين و 

حال،  با اين. كليت نظام كشاورزي منطقه مدنظر قرار گيرد
گيري از تجارب كشورهاي ديگر در كنار مالحظات  بهره

 در اين زمينه حياتي . رسد  به نظر ميموقعيتي سودمند

ضمن مطالعه تجارب نوين هند در آموزش ترويج ) ۱۳۷۶(
مندي از آن براي بهبود پيوند  كشاورزي در راستاي بهره

ايران به  هاي ترويج، تحقيق و آموزش كشاورزي  نظام
هاي آموزشي، تحقيقاتي و ترويج  بازنگري جامع در سيستم

نان با ترسيم الگوي مناسب و كشاورزي و آميزش صحيح آ
هاي كشاورزي  هماهنگ با نيازهاي كشور، تاسيس دانشگاه

در هر استان و محول نمودن مسوليت آموزشي، پژوهشي و 
ترويج كشاورزي هر استان به عهده آن دانشگاه، توسعه و 

هاي كشاورزي  هاي آموزشي ترويج دانشكده بسط گروه
سعه شبكه ترويج موجود و استفاده از آنان در امر تو

هاي ارتباط نزديك كشاورزان  كشاورزي، فراهم نمودن زمينه
با كارگزاران امر و نيز توجه خاص و گسترش خدمات 
آموزش ترويجي به روستاها، مناطق محروم وكشاورزان كم 

همچنين در همين زمينه، . كند درآمد را پيشنهاد مي
و تاسيس يك نهاد كامالً مستقل با مديريت متخصصان 

نظران علوم كشاورزي، همراه با اعطاي اختيارات الزم  صاحب
تحت ) ۱۳۷۲(جهت هدايت راهبردي امور از سوي برادران

عنوان تاسيس انستيتوي توسعه كشاورزي به مثابه عاملي 
جهت بهبود وضعيت ترويج كشاورزي در آموزش عالي 

مندي بهتر آموزش عالي و ترويج  بهره كشور، جهت ارتباط و 
  . رزي مطرح شده استكشاو

توان بيان داشت كه  با توجه به مباحث مطرح شده، مي
تعامل نظام آموزش عالي كشاورزي و نظام ترويج كشاورزي 

طور مشخص، مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج،  كشور و به
يك راهبرد تسهيلگر براي توسعه كشاورزي كشور به شمار 

هاي   ظرفيتگيري مناسب از حال، بهره با اين. آيد مي
دانشگاهي در راستاي ارايه خدمات ترويجي مبتني بر 

رساني دانشگاهي در بخش ترويج  كاركرد خدمات برون
كشاورزي، نيازمند زمينه يابي، تدوين و كاربست 

. باشد سازوكارهاي مقتضي  و متناسب با شرايط كشور مي
  با هدف تحليل سازوكارهاياين پژوهشدر همين راستا 

رساني مراكز  تضي تقويت كاركرد خدمات برونمناسب و مق
آموزش عالي كشاورزي در عرصه ترويج كشاورزي كشور به 

  .  انجام رسيده است
  ها مواد و روش
كه به دنبال دستيابي به   پژوهش حاضر با توجه به اين

ها در عرصه  يك سري سازوكار جهت تقويت كاركرد دانشگاه



  ۱۶۵ ...تحليل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترويج :  و همکارانغالمرضايی  

هاي  تقويت زمينه"ي باشد و در راستا ترويج كشاورزي مي
به انجام رسيده " مشاركت دانشگاه درعرصه ترويج كشاورزي

. برخوردار بوده است" كاربردي"گيري عمده  است، از جهت
كه، پژوهش در سطح ملي  در اين پژوهش  با توجه به اين

بوده، لذا به دليل گستردگي حدود آن، نيازمندي به كسب 
هاي مخاطبان،  اطالعات زياد از طريق بررسي ديدگاه

محدوديت زماني و نيز هزينه از راهبرد پيمايش بهره گرفته 
از جنبه هدف نيز اين پژوهش به دنبال ). ۷، ۵(شده است 

تبيين و تحليل سازوكارهاي تقويت مشاركت دانشگاه در 
باشد، بنابراين از لحاظ ماهيتي، از  عرصه ترويج كشاورزي مي

  .باشد نوع اكتشافي مي
ن پژوهش به شناخت اوليه از طريق گام نخست اي

نظران و نيز مرور منابع  هاي ارايه شده از سوي صاحب ديدگاه
اي و اينترنتي و  مستند تجربي و پژوهشي اعم از كتابخانه

هاي پژوهشي مربوطه،  تدوين طرح پيشنهادي و گزاره
بر پايه اين چارچوب و نيز با توجه به طرح . پرداخته است
هش كه بر راهبرد پيمايشي استوار شناسي پژو كلي روش

 تدوين  ها، يعني پرسشنامه بوده است، ابزار گردآوري داده
براي اطمينان از پايايي ابزار از آزمون آلفاي كرونباخ . گرديد
اوليه، بهره   پرسشنامه تكميل شده در مطالعه ۴۳براي 

هاي مختلف  ها، براي بخش در طي پااليش گويه. گرفته شد
 به دست آمد كه نشان از ۷۹/۰ تا ۷/۰ دامنهاين ضريب در

اعتماد پرسشنامه مورد استفاده دارد و براي اطمينان از 
روايي يا اعتبار محتوايي پرسشنامه به داوري و ارزيابي 

نظران امر مشتمل بر تعدادي عضو هيات علمي و نيز  صاحب
  . كارشناس خبره و گروه پژوهش رجوع گرديد

شامل دو گروه اعضاي هيات جامعه آماري اين پژوهش 
 ۱۱۸۹(علمي شاغل در موسسات آموزش عالي كشاورزي 

و نيز كارشناسان و مسووالن شاغل در معاونت ترويج و ) نفر
بوده )  نفر۱۶۸۴(نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي 

اي بوده است و به  گيري آن دو مرحله روش نمونه. است
كه . ل شده استاي تصادفي عم گيري طبقه روش نمونه

درمرحله اول، با دربرگيري كارشناسان و مسووالن ستادي 
برداري وزارت جهاد كشاورزي،  معاونت ترويج و نظام بهره

هاي ترويج و نظام بهره  واحد تحليل اوليه، شامل مديريت
هاي داراي  برداري و موسسات آموزش عالي كشاورزي استان

واحد . ده است گروه آموزشي ترويج و آموزش كشاورزي بو
تحليل دوم شامل كارشناسان و مسووالن فعال در شش 
مديريت معاونت ترويج و نظام بهرداري در ستاد و نيز 

هاي منتخب  برداري استان مديريت هاي ترويج و نظام بهره
واحد تحليل گروه دوم، شامل كليه اعضاي هيات . بوده است
 آموزش ها و يا موسسات هاي آموزشي دانشكده علمي گروه

عالي كشاورزي برگزيده را شامل شده است كه در هر طبقه 
حجم نمونه . اند به طور تصادفي، افراد نمونه انتخاب شده

پژوهش بر اساس واريانس اوليه دو جامعه آماري بر اساس 
 نفر عضو هيات ۱۳۰فرمول كوكران با جامعه محدود، شامل 

نت  نفر كارشناس و مسوول فعال در معاو۱۴۵علمي و 
الزم به ذكر است كه . برداري بوده است ترويج و نظام بهره
ها براي هر يك از دو گروه مزبور از  براي گردآوري داده

هايي  طريق دو پرسشنامه مجزا اقدام گرديد كه در بخش
هايي از جمله سازوكارهاي مورد تحليل  متفاوت و در بخش

ا از ه از طريق پرسشنامه. اند در اين مقاله مشابه بوده
پاسخگويان خواسته شد تا ميزان مناسب بودن سازوكارهاي 

 مورد ارزيابي ۱۰ تا ۱مطرح شده را با اعطاي امتيازي بين 
آوري آنها،  ها و گرد پس از تكميل پرسشنامه. قرار دهند

 استفاده  SPSS 11.5افزار ها از نرم جهت تجزيه تحليل داده
كارها براي اي از سازو با توجه به طرح مجموعه. گرديد

مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي و لزوم تحليل 
هاي زيربنايي از تكنيك تحليل  آنها جهت دستيابي به مولفه

عاملي به عنوان روش تحليل چندمتغيره، بهره گرفته شده 
  . است

  
  و بحثنتايج 

  با توجه به تعامل و همبستگي متقابل مجموعه 
ركت دانشگاه در عرصه سازوكارهاي مطرح شده براي مشا

هاي زيربنايي اين  ترويج كشاورزي و لزوم دستيابي به مولفه
هاي اين پژوهش برمبناي تحليل  سازوكارها، تحليل داده

اي مبتني بر همبستگي متقابل مجموعه سازوكارهاي  مولفه
مطرح شده از طريق انجام تحليل عاملي اكتشافي صورت 

  . گرفته است
هاي گردآوري شده  دن داده براي تشخيص مناسب بو

حول مناسب بودن سازوكارهاي مطرح شده در شرايط 



  ۱۳۸۶، ۱، شماره۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۱۶۶

 از سوي ۱۰تا۱اي بين  بر اساس اخذ نمره(كشور
به مجموعه سازوكارهاي مشاركت دانشگاه در ) پاسخگويان

 عرصه ترويج كشاورزي، از آزمون بارتلت و شاخص
KMOدر داري آزمون بارتلت معني. بهره گرفته شده است 
 KMOو مقدار مناسب شاخص %۹۹ داري معنيسطح 

اي متغيرهاي مورد نظر  از همبستگي مجموعه) ۱جدول(
  . نمايد براي تحليل عاملي حكايت مي

  
داري براي   و آزمون بارتلت و سطح معنيKMO مقدار ‐۱جدول 

  مجموعه سازوكارهاي مورد تحليل

KMO  داري سطح معني  آزمون بارتلت 
۸۴۱/۰  ۹۳۹/۱۹۶۶  ۰۰۰/۰  

  
هاي مناسب مبتني بر  استخراج عاملبه منظور  
 هاي مقتضي متغيرهاي مورد تحليل در پرتو بندي دسته
داري مفهومي از روش تحليل   و با معني متناسبيها عامل

عاملي اكتشافي استفاده شده است و به علت استخراج 
.  در نظر گرفته شده است۲هاي زياد، معيار مقدارويژه  عامل
پيرامون مجموعه سازوكارهاي مورد راج شده هاي استخ عامل

 درصد واريانس و درصد واريانس ، با مقدارويژهتحليل همراه
الزم به ذكر است . ارايه شده است) ۲(جدول در تجمعي آنها 

معيار (هاي زيربنايي كه با عنايت به شناخت مفهومي از مولفه
گر، هاي دي و با توجه به پايين بودن مقدار ويژه عامل) پيشين

 عامل، مدنظر قرار ۵براي مجموعه سازوكارهاي مورد تحليل 
  . است گرفته شده 

     
عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه،  ‐۲ جدول

  درصد واريانس تجمعي آنها  و  درصد واريانس

درصد واريانس   مقدار ويژه  عاملها
  مقدار ويژه

فراواني تجمعي 
  درصد واريانس

 ۷۷۳/۱۶ ۷۷۳/۱۶ ۲۰۰/۵  عامل اول
 ۸۷۳/۳۲ ۱۰۰/۱۶ ۹۴۱/۴  عامل دوم
 ۰۰۷/۴۷ ۱۳۴/۱۴ ۳۸۲/۴  عامل سوم
 ۸۰۶/۶۰ ۷۹۸/۱۳ ۲۷۸/۴ عامل چهارم
 ۳۹۸/۷۲ ۵۹۲/۱۱ ۰۱۴/۳ عامل پنجم

از بين عامل اول  )۲( هاي حاصل ازجدول اساس يافته بر
 تبيين ،به تنهايي ۲/۵با مقدار ويژه پنج عامل استخراجي 

 .باشد ميمجموعه مورد تحليل  كل واريانس% ۷۷/۱۶كننده 
% ۱۶ توانسته است ۹۴/۴بعد از آن، عامل دوم با مقدار ويژه 

اين دو عامل در مجموع . نمايد واريانس مجموعه را تبيين 
هاي سوم و  عامل. كنند  واريانس كل را تبيين مي%  ۸۷/۳۲

  و % ۱۳/۱۴ به ترتيب ۲۷/۴ و ۳۸/۴چهارم با مقادير ويژه 
 پنجم نيز با  عامل. كنند انس كل را تبيين مي واري ۷۹/۱۳%

واريانس كل را تبيين %  ۵۹/۱۱ ميزان ۳كسب مقدار ويژه 
  در مجموع استخراجي  عامل ، پنجطور كلي هب. كنند مي
نمايند كه نشان از درصد  كل واريانس را تبيين مي% ۳۹/۷۲

 . باشد ها مي واريانس تبيين شده توسط اين عاملقابل قبول 
ي سازوكارهاي متغيرهااي از  مجموعهعيت قرارگيري وض   

مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي كشور با توجه 
 دارايبا فرض واقع شدن متغيرهاي استخراج شده  عوامل به

ها به روش   بعد از چرخش عامل۵/۰ بزرگتر از يبارعامل
  .  ارايه شده است۳، در جدول ها نامگذاري عامل  و١وريماكس
ل نخست استخراجي حاصل از تحليل سازوكارهاي عام

هاي ترويجي، بيشتر  مشاركت دانشگاه در عرصه فعاليت
باشد، كه  مربوط به سازوكارهاي سياستي و حمايتي مي

تواند مشاركت دانشگاهيان را در  توجه عملي به آنها مي
رو اين  از اين. عرصه ترويج كشاورزي، تسهيل و ترغيب نمايد

گذاري شده  هاي حمايتي نام ن سياستعامل تحت عنوا
برخي از اين سازوكارهاي سياستي حمايتي مطرح . است

شده واقع در زير اين عامل به لحاظ ماهيتي به مقوله 
ايجاد دفتر مشترك . گردند هماهنگي و سازماندهي برمي

همكاري دانشكده با ادارات ترويج، برگزاري سمينارها، 
زشي مشترك در سطوح آمو هاي ها و كارگاه سمپوزيوم

مختلف، تشكيل جلسات مشترك مستمر در زمينه 
هاي پژوهشي ترويجي و ملزم  ريزي و مديريت فعاليت برنامه

هاي  دهي دانشكده نمودن ادارات ترويج جهت مشاركت
كشاورزي در مسايل آموزشي و پژوهشي ترويجي مربوطه از 

رود  ر ميبا پيگيري اين سازوكارها، انتظا. باشند اين جمله مي
هاي ترويجي با   اعضاي هيات علمي در فعاليت كه مشاركت

هماهنگي الزم و با ساماندهي منسجم به انجام برسد و از 
اين طريق، امكان تقسيم كار، تسهيم منابع، پاسخگويي 

طوركلي  ها و به جهت تضمين اثربخشي و كارايي فعاليت
دانشگاه در ها فراهم آيد و به عبارتي، مشاركت  تداوم فعاليت
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هاي ترويجي از يك روند تصادفي و اتفاقي به صورت  فعاليت
در كنار اين . مند درآيد يك فرآيند نهادمند و قاعده

هاي آموزش و ترويج  سازوكارها، الزم است به تقويت گروه
.... هاي هيات علمي، امكانات و كشاورزي كنوني از جنبه
 اعضاي هيات كه، اگر قرار باشد اهتمام ورزيده شود؛ چون
هاي ترويجي مشاركت نمايند،  علمي ترويجي در فعاليت

. هاي مورد نياز دست يابند بايسته است به سطحي از ظرفيت
رود به عنوان  هاي ترويجي انتظار مي همچنين از گروه

دهنده و تسهيلگر مشاركت اعضاي هيات علمي  سامان
. ترويجي در عرصه فعاليتهاي ترويجي عمل نمايند غير
 براي انجام ١هاي ترويج نابراين بايسته و شايسته است، گروهب

توان  اين سازوكار را مي. اين رسالت مربوطه، تقويت شوند
در اين رابطه الزم . سازي تعبير نمود تحت عنوان ظرفيت

است سازوكارهاي مقتضي براي كسب، تخصيص، مديريت و 
رويج تسهيم منابع مورد نياز براي مشاركت دانشگاهيان در ت

جذب اعتبارات . كشاورزي در دستور كار قرار گيرد
ها و اهداگران بين المللي جهت طراحي و اجراي  سازمان
مندي از تسهيالت و امكانات  هاي ترويجي و بهره پروژه

ادارات ترويج، براي مشاركت دانشگاهيان در عرصه 
توان در اين راستا نيز، مورد توجه  هاي ترويجي را مي فعاليت
اي دانشگاهيان در عرصه  تسهيل مشاركت حرفه.  دادقرار

پاگير، عاملي  و هاي ترويجي و رفع موانع دست فعاليت
ضروري براي مشاركت موثر و پاينده دانشگاهيان در عرصه 

و  دادن امتياز مادي . رود هاي ترويجي به شمار مي فعاليت
معنوي به دانشگاهيان جهت تهيه و توليد مواد آموزشي 

هاي  ، آموزش...)نشريات، جزوات ترويجي و(ترويجي
هاي  خدمت به دانشگاهيان در جهت انجام فعاليت ضمن

هاي ترويجي  هاي ارتباط با روستاييان، روش مهارت(ترويجي
هاي ترويجي در شرح وظايف  و منظور نمودن فعاليت... ) و

دانشگاهيان از جمله سازوكارهاي سياستي حمايتي 
اي نيروهاي  تسهيل مشاركت حرفهباشند كه در راستاي  مي

هاي ترويجي، قابل مالحظه  دانشگاهي در عرصه فعاليت
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مندي از خدمات ترويجي، پژوهشي و  بهره . باشند مي
اي دانشگاه از طريق بستن قرارداد از سوي ادارات  مشاوره

تواند مشاركت دانشگاهيان را مبتني بر قاعده  ترويج نيز، مي
دمندسازي نمايد و از اين طريق و قانون و به عبارتي نها

امكان هماهنگي، تقسيم كار، تسهيم منابع، پاسخگويي 
  .مبتني بر ارزشيابي را، فراهم آورد

توان به  با بررسي سازوكارهاي مبين عامل دوم، مي
ماهيت و كاركرد آنها كه از جنس ارايه خدمات آموزشي و 
ي ترويجي به مخاطبان ترويجي و تمهيدات مربوطه است، پ

توان تحت عنوان خدمات  رو اين عامل را ميبرد؛ از اين
  . آموزشي و ترويجي نام نهاد

هاي آموزشي به افراد پيشرو و داوطلب به  ارايه برنامه
هاي آموزشي  عنوان رهبران محلي و مرجع، برگزاري دوره

در سطح روستا ) هاي نمايشي روش/ كارگاه آموزشي/ كالس(
هاي  هاي آموزشي به سازمان رنامهبراي روستاييان و ارايه ب

از قبيل (هاي ميانجي  پيشرو و داوطلب به عنوان سازمان
از جمله سازوكارهايي ) ها، سازمان نظام مهندسي تعاوني

است كه نمايانگر ارايه خدمات آموزشي و ترويجي به 
 .باشند مخاطبان ترويج مي

 توانند در توسعه در كنار اين سازوكارها، دانشگاهيان مي
تهيه . هاي آموزشي و ترويجي سهيم شوند مواد و فناوري

ها و  فيلم/ پوسترهاي ترويجي/ نشريه ترويجي/ بروشور
هاي آموزشي براي روستاييان ، مشاركت در توليد  بسته
و ... و/ ميزگرد/ هاي مستند هاي تلويزيوني در قالب برنامه

هاي راديويي محلي، از  مشاركت در توليد و پخش برنامه
باشند كه در زير  له سازوكارهاي مرتبط با اين قضيه ميجم

در كنار اين سازوكارها، ايجاد مركز  .اند عامل دوم تبيين شده
آموزش كارآفريني در دانشكده با همكاري و هماهنگي 
ادارات ترويجي نيز تبيين شده است كه نشانگر ساماندهي 

 . ستايفاي نقش دانشگاهيان در ترويج كارآفريني كشاورزي ا
آفريني دانشگاه و نيروهاي دانشگاهي  عامل سوم به نقش

هاي ترويج و توسعه روستايي و كشاورزي  وهش در عرصه پژ
 .مرتبط است

  



  ۱۳۸۶، ۱، شماره۳۸‐۲مجله علوم کشاورزی ايران، دوره   ۱۶۸

   ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته، متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل‐۳جدول 
 بار عاملي   در عرصه ترويج كشاورزيسازوكارهاي مشاركت نهادمند دانشگاه: متغيرها  نام عامل

 ۷۸۶/۰ ....هاي هيات علمي، امكانات و هاي آموزش و ترويج كشاورزي كنوني از جنبه تقويت گروه
 ۷۲۶/۰ ملي/ استاني/ اي  هاي آموزشي مشترك منطقه ها و كارگاه برگزاري سمينارها، سمپوزيوم

 ۸۳۰/۰ هاي ترويجي هداگران بين المللي جهت طراحي و اجراي پروژهها و ا جذب اعتبارات سازمان
 ۷۶۷/۰ ...)نشريات، جزوات ترويجي (و معنوي به دانشگاهيان جهت تهيه مواد آموزشي ترويجي دادن امتياز مادي 

 ۷۰۱/۰ اي هاي پژوهشي ترويجي درسطح ملي و منطقه تشكيل جلسات مشترك مستمر و مرتب در زمينه فعاليت
 ۷۲۷/۰ )هاي آموزشي و پژوهشي همانند فعاليت(هاي ترويجي در وظايف دانشگاهيان  منظور نمودن فعاليت

 ۸۶۵/۰ هاي ترويجي مندي از تسهيالت و امكانات ادارات ترويج، براي مشاركت دانشگاهيان در عرصه فعاليت بهره
 ۷۲۰/۰ ي در مسايل آموزشي و پژوهشي ترويجي منطقههاي كشاورز ملزم نمودن ادارات ترويج جهت مشاركت دادن دانشكده

 ۷۴۰/۰ اي دانشگاه از طريق بستن قرارداد از سوي ادارات ترويج بهره مندي از خدمات ترويجي، پژوهشي و مشاوره
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 ۶۹۴/۰ ...)هاي ارتباط با روستاييان و مهارت(هاي ترويجي هاي ضمن خدمت به دانشگاهيان درجهت انجام فعاليت آموزش
 ۶۰۰/۰ هاي آموزشي براي روستاييان ها و بسته فيلم/ پوسترهاي ترويجي/ نشريه ترويجي/ تهيه بروشور
 ۸۱۷/۰ )ها، سازمان نظام مهندسي تعاوني(هاي ميانجي هاي پيشرو و داوطلب به عنوان سازمان هاي آموزشي به سازمان ارايه برنامه
 ۶۸۴/۰ ...و/ ميزگرد/ هاي مستند يزيوني در قالبهاي تلو توليد برنامه

 ۵۵۴/۰ ايجاد مركز آموزش كارآفريني در دانشكده با همكاري و هماهنگي ادارات ترويجي
 ۸۰۷/۰ هاي آموزشي به افراد پيشرو و داوطلب به عنوان رهبران محلي و مرجع ارايه برنامه

 ۸۰۴/۰ در سطح روستا براي روستاييان) هاي نمايشي  روش/كارگاه آموزشي/ كالس(هاي آموزشي  برگزاري دوره
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 ۵۸۴/۰ هاي آموزشي هاي راديويي محلي با همكاري گروه پخش و توليد برنامه
 Lab to Land( ۹۳۷/۰(هاي از آزمايشگاه تا سرمزرعه  انجام پژوهش

 ۹۲۶/۰ )هاي كشاورزي و سازگارسازي نوآوريبراي حل مسايل روستاييان ( ايجاد مزارع پژوهشي در سطح روستا 
 ۸۷۲/۰  ...)مدرسه مزارع كشاورزان و(آموزشي با مشاركت روستاييان / هاي پژوهشي بكارگيري رهيافت

 ۸۹۲/۰ )جهت حل مسايل روستاييان(ايجاد مراكز پژوهشي مطالعات روستايي و كشاورزي درسطح روستا 
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 ۸۵۶/۰  )جهت حل مسايل روستاييان( و كشاورزي درسطح دانشكده ايجاد مراكز پژوهشي مطالعات روستايي  
 ۹۶۱/۰ ايجاد مركز مشاوره و خدمات فني درسطح مراكز ترويج وخدمات جهاد كشاورزي براي روستاييان

 ۸۱۶/۰ ...)تلفن، مكاتبه و(اي  هاي مختلف خدمات مشاوره استفاده از روش
 ۹۳۸/۰ اي خدمات فني براي روستاييان در سطح روستاهاي منتخب مشاورهايجاد دفتر خدمات 

 ۸۸۷/۰ اي به جامعه روستايي هاي الكترونيكي در دانشكده جهت اطالع رساني وخدمات مشاوره ايجاد شبكه
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 ۹۵۳/۰ اي و خدمات فني براي روستاييان در دانشكده ايجاد دفتر خدمات مشاوره  
 ۹۷۷/۰ هاي كشاورزي انشكدهايجاد معاونت ترويج در د

 ۹۲۲/۰ ها هاي كشاورزي استان راه اندازي گروه آموزش و ترويج كشاورزي در تمامي دانشكده
 ۹۷۱/۰ هاي مرتبط ايجاد مراكز پژوهشي روستايي و ترويجي در دانشكده

دي
نها

عه 
وس
ت

 ۶۱۱/۰ )نعت و دانشگاههمانند دفتر همكاري ص(ايجاد دفتر مشترك همكاري دانشكده با ادارات ترويج   

  
. و اين امر از بررسي سازوكارهاي تبيين شده قابل فهم است

بنابراين براي اين عامل، عنوان خدمات پژوهشي برگزيده 
 از جمله اين ١ از آزمايشگاه تا سرمزرعه انجام پژوهش. شد

آفريني فرآيندمدار  باشد كه مبين نقش سازوكارها مي
هاي كشاورزي از مرحله  ريدانشگاهيان در روند توسعه فناو
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سازي بكارگيري  پژوهش تا انتقال، سازگارسازي و آسان
هاي  هاي كشاورزي از سوي كشاورزان بر پايه رهيافت فناوري

مند  ساماندهي و روش. پژوهش و ترويج يكپارچه است
 آفريني پژوهشي دانشگاهيان در عرصه  نمودن نقش

هاي پژوهشي  هاي ترويجي نيازمند كاربست رهيافت فعاليت
بكارگيري "اين مهم در پرتو سازوكار . مناسب است
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آموزشي با مشاركت روستاييان / هاي پژوهشي رهيافت
درهرحال، . مطرح شده است)" مدرسه مزارع كشاورزان(

ايفاي نقش موثر پژوهشي دانشگاهيان در عرصه 
هاي ترويج و توسعه روستايي و كشاورزي، نيازمند  پژوهش
ايجاد مزارع پژوهشي در .  مقتضي استهاي سازي زمينه

براي حل مسايل روستاييان و سازگارسازي (سطح روستا 
، ايجاد مراكز پژوهشي مطالعات )هاي كشاورزي نوآوري

روستايي و كشاورزي در سطح روستا و نيز در سطح 
جهت حل مسايل روستاييان و شناسايي ظرفيت و (دانشكده

هاي  ژوهشبه ويژه جهت هدايت پ) پتانسيل بخش(
 از جمله سازوكارهايي است كه ١مدار اي تيم چندرشته

تواند براي تسهيل مشاركت دانشگاهيان در عرصه ترويج  مي
  .  كشاورزي از طريق ارايه خدمات پژوهشي مدنظر قرار گيرد

عامل چهارم معطوف به تمهيدات و سازوكارهاي ارايه 
وان بنابراين، اين عامل زير عن. اي است خدمات مشاوره
با توجه به . گذاري شده است اي و فني نام خدمات مشاوره

هاي ترويجي برخوردار از ماهيت  اهميت يافتن برنامه
مدار اين عامل  اي در قياس با خدمات ترويجي توصيه مشاوره

اي موثر به  ارايه خدمات مشاوره. قابل مالحظه است
ه هاي مختلف اراي مخاطبان ترويجي مستلزم استفاده از روش

، ايجاد دفتر خدمات ...)تلفن، مكاتبه و(اي خدمات مشاوره
اي و خدمات فني براي روستاييان در سطح  مشاوره

هاي  روستاهاي منتخب، مراكز ترويجي و نيز در دانشكده
هاي  توانند از ظرفيت قطعاً دانشگاهيان، مي. مربوطه است

 هاي هاي اطالعاتي و ارتباطي در راستاي ايجاد شبكه فناوري
رساني و  اي در دانشكده جهت اطالع الكترونيكي مشاوره

 .اي به جامعه روستايي بهره گيرند خدمات مشاوره
هاي دوم، سوم و  از بين عاملهاي استخراج شده، عامل

چهارم بيشتر بازتاب سازوكارهاي كاركردي دانشگاهي مورد 
در مقابل، عامل اول و عامل پنجم، بيشتر . باشند انتظار مي

امات تقويت و تسهيل مشاركت دانشگاهيان در عرصه استلز
ترويج كشاورزي و سازوكارهاي رويارويي با اين استلزامات و 

اين استلزامات و به عبارتي، . دهند ها را بازتاب مي چالش
هاي امر و سازوكارهاي مقتضي  شرايط مقتضي و نيازمندي

. اشندتوانند ماهيت متفاوتي را داشته ب سازي آنها مي برآورده
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در اين بين عامل پنجم به نوعي سازوكارهايي را تبيين 
نمايد كه مستلزم ساختارسازي تشكيالتي و سازماني و به  مي

ايجاد معاونت ترويج در . عبارت ديگر توسعه نهادي است
اندازي گروه آموزش و ترويج  هاي كشاورزي، راه دانشكده

، ايجاد ها هاي كشاورزي استان كشاورزي در تمامي دانشكده
دفتر مشترك همكاري دانشكده با ادارات ترويج و ايجاد 

هاي مرتبط  مراكز پژوهشي روستايي و ترويجي در دانشكده
باشند كه در پرتو عامل پنجم،  از جمله سازوكارهايي مي

 . اند تبيين شده
  

  نتايج و بحث
توسعه كشاورزي و عرصه در بين تمامي كنشگران 

لي نظام دانش و اطالعات  كه در چارچوب تحليروستايي
تلفيق و همكاري  ،باشند كشاورزي قابل بررسي مي

 به عنوان دو روستايي كشاورزي و  ترويجدر عرصه ها دانشگاه
 .باشد  از اهميت خاصي برخوردار ميركن اساسي اين نظام

با ) دانشگاه(سو مشاركت دانشگاه در ترويج كشاورزي از يك
) ترويج(هي و از ديگر سورساني دانشگا برون كاركرد خدمات

با توجه به . با رهيافت ترويج دانشگاهي همسو است
دستاوردها و پيامدهاي مورد انتظار و تجارب موجود و 

توان بيان داشت كه  هاي برگرفته از اين تجارب، مي درس
پيوند نهادمند بين نظام آموزش عالي كشاورزي و نظام 

ت دانشگاه طور مشخص مشارك ترويج كشاورزي كشور و به
در عرصه ترويج، يك راهبرد تسهيلگر براي توسعه و ترويج 

حال، الزم به ذكر  با اين. آيد كشاورزي كشور به حساب مي
هاي دانشگاهي در  گيري مناسب از ظرفيت است كه بهره

راستاي ارايه خدمات ترويجي مبتني بر كاركرد خدمات 
ن و رساني در بخش ترويج كشاورزي، نيازمند تدوي برون

اين . بكارگيري سازوكارهاي مناسب و مقتضي مي باشد
  نيز در همين راستا و با هدف تحليل سازوكارهايپژوهش

رساني مراكز آموزش عالي  تقويت كاركرد خدمات برون
كشاورزي در عرصه ترويج كشاورزي كشور به انجام رسيده 

نتايج حاصل از تحليل عاملي مجموعه سازوكارهاي . است
مشاركت نهادمند دانشگاه در عرصه ترويج به مرتبط با 

هاي  استخراج پنج عامل زيربنايي، تحت عنوان سياست
حمايتي، خدمات آموزشي و ترويجي، خدمات پژوهشي، 

  .اي و فني و توسعه نهادي، منجر گرديد خدمات مشاوره
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  در عرصه ترويج كشاورزيكننده سازوكارهاي تقويت مشاركت دانشگاه  هاي اصلي و فرعي  تبيين  عامل‐۱شکل

  
توان گفت كه از  شده، مي با بررسي سازوكارهاي تبيين

هاي دوم، سوم و چهارم  هاي استخراج شده، عامل بين عامل
رو  از اين. باشند بيشتر بازتاب كاركردهاي مورد انتظار مي

. توان اين عوامل را تحت عنوان عوامل كاركردي نام نهاد مي
پنجم، بيشتر استلزامات تقويت و در مقابل، عامل اول و 

تسهيل مشاركت دانشگاهيان در عرصه ترويج كشاورزي و 
ها را بازتاب  سازوكارهاي رويارويي با اين استلزامات و چالش

ساز ياد  توان از آنها تحت عنوان عوامل زمينه دهند و مي مي
همچنين، تحليل سازوكارهاي تبيين شده در زير هر .كرد

اين مفاهيم . هاي مفهومي منجر شد يبند عامل به دسته
هاي فرعي قابل تبيين در زير هر  ها يا عامل واقع، زيرعامل به

باشند كه با توجه به ماهيت و كاركرد  عامل اصلي مي
  در شكل. اند بندي و نامگذاري شده سازوكارهاي مزبور دسته

هاي فرعي  هاي استخراجي همراه با مفاهيم و عامل  عامل۱
  .عاملهاي اصلي، ارايه شده استبرگرفته از 

هاي حاصل از اين پژوهش و عوامل  با توجه به يافته
توان پيشنهادهاي زير را جهت  اصلي و فرعي تبيين شده، مي

تقويت مشاركت نهادمند دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي 
  :پيشنهاد نمود

 در  سازي و سازماندهي مشاركت دانشگاه  هماهنگ‐۱
  :زي از طريقعرصه ترويج كشاور

 ايجاد دفتر مشترك همكاري دانشكده با ادارات ترويج ‐
  ،)همانند دفتر همكاري صنعت و دانشگاه(

هاي آموزشي  ها و كارگاه  برگزاري سمينارها، سمپوزيوم‐
  مشترك در سطوح مختلف، 

ريزي   تشكيل جلسات مشترك مستمر در زمينه برنامه‐
  هاي پژوهشي ترويجي، و و مديريت فعاليت

دهي   ملزم نمودن ادارات ترويج جهت مشاركت‐
هاي كشاورزي در مسايل آموزشي و پژوهشي  دانشكده

 ترويجي؛ 
هاي آموزش و ترويج كشاورزي كنوني از   تقويت گروه‐۲
همسو با سياست .... هاي هيات علمي، امكانات و جنبه

  سازي؛ ظرفيت
 كسب، مديريت و تسهيم منابع مورد نياز براي ‐۳

  :دانشگاهيان درعرصه ترويج كشاورزي از طريقمشاركت 
ها و اهداگران بين المللي   جذب اعتبارات سازمان‐

  هاي ترويجي، و جهت طراحي و اجراي پروژه
مندي از تسهيالت و امكانات ادارات ترويج، براي   بهره‐

  .هاي ترويجي مشاركت دانشگاهيان در عرصه فعاليت
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ن در عرصه اي دانشگاهيا  تسهيل مشاركت حرفه‐۴
  : فعاليتهاي ترويجي بر پايه سازوكارهاي مقتضي نظير

و معنوي به دانشگاهيان جهت تهيه   دادن امتياز مادي ‐
  ، ...)نشريات، جزوات ترويجي (مواد آموزشي ترويجي

خدمت به دانشگاهيان درجهت  هاي ضمن  ارايه آموزش‐
  هاي ترويجي وارتباطي، و هاي انجام فعاليت كسب مهارت

هاي ترويجي در شرح وظايف  منظور نمودن فعاليت ‐
  ؛ )هاي آموزشي و پژوهشي همانند فعاليت(دانشگاهيان 

 نهادمندسازي مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج ‐۵
مندي از خدمات ترويجي،  كشاورزي بر ميناي سياست بهره

اي دانشگاه از طريق بستن قرارداد از  پژوهشي و مشاوره
  سوي ادارات ترويج؛ 

ها و ارايه خدمات آموزشي و   شناسايي نيازمندي‐۶
هاي  ترويجي به مخاطبان ترويجي اعم از افراد و سازمان

ها، سازمان نظام مهندسي،  تعاوني(پيشرو و داوطلب 
  ؛) آموختگان داوطلب، كارآفرينان دانش
هاي آموزشي و ترويجي   تهيه و توسعه مواد و فناوري‐۷

/ پوسترهاي ترويجي/  ترويجينشريه/ از طريق تهيه بروشور
هاي  هاي آموزشي و مشاركت در توليد برنامه ها و بسته فيلم

  راديويي و تلويزيوني؛ 
 ايجاد مركز آموزش كارآفريني در دانشكده با ‐۸

همكاري و هماهنگي ادارات ترويجي در راستاي ترويج 
  كارآفريني كشاورزي ؛ 

ه در هاي از آزمايشگاه تا سرمزرع  انجام پژوهش‐۹
هاي كشاورزي از مرحله پژوهش تا  راستاي توسعه فناوري

هاي  انتقال، سازگارسازي و تسهيل كاربست فناوري
هاي يكپارچه  كشاورزي از سوي كشاورزان بر پايه رهيافت

  پژوهش و ترويج ؛ 
آموزشي مقتضي / هاي پژوهشي  بكارگيري رهيافت‐۱۰

   ،)مدرسه مزارع كشاورزان(با مشاركت روستاييان 
 جهت ايفاي نقش موثر پژوهشي  سازي  زمينه‐۱۱

هاي ترويج و توسعه روستايي  دانشگاهيان در عرصه پژوهش
  :و كشاورزي بر پايه

براي حل ( ايجاد مزارع پژوهشي در سطح روستا ‐
  ،)هاي كشاورزي مسايل روستاييان و سازگارسازي نوآوري

 ايجاد مراكز پژوهشي مطالعات روستايي و كشاورزي ‐
جهت شناسايي و حل مسايل و نيز (سطح روستا در

هاي بالقوه و بالفعل روستاها و  ها و ظرفيت شناسايي توانايي
  ، و)روستاييان

 ايجاد مراكز پژوهشي مطالعات روستايي و كشاورزي ‐
اي  ويژه هدايت تحقيقات چندرشته در سطح دانشكده، به

و تر دانشجويان  تر و نزديك جهت تعامل ملموس(مدار تيم
اعضاي هيات علمي با جامعه روستايي و نيز حل مسايل 

  ؛) روستاييان
اي و فني به مخاطبان   ارايه خدمات مشاوره‐۱۲

اي  هاي مختلف ارايه خدمات مشاوره ترويجي برپايه روش
  ؛...)تلفن، مكاتبه و(

اي خدمات فني براي  ايجاد دفتر خدمات مشاوره   ‐۱۳
ه، مراكز ترويجي و نيز روستاييان در سطح روستاهاي برگزيد

  ها؛ در دانشكده
اي در دانشكده  هاي الكترونيكي مشاوره  ايجاد شبكه‐۱۴

 اي به جامعه روستايي؛  رساني و خدمات مشاوره جهت اطالع
 ساختارسازي تشكيالتي و سازماني و به عبارت ‐۱۵

ديگر، توسعه نهادي در راستاي مشاركت موثر دانشگاه در 
  :بر پايه سازوكارهاي مقتضي شاملعرصه ترويج كشاورزي 

هاي كشاورزي،   ايجاد معاونت ترويج در دانشكده‐
اندازي گروه آموزش و ترويج كشاورزي در غالب  راه

  هاي كشاورزي ؛ و  دانشكده
ال و   براي دستيابي به هر يك از موارد با    در پايان،

غالب  هاي ارايه شده با عنايت به اجرايي نمودن پيشنهاد
به ويژه دروزارت جهاد ( نظام مديريت متمركز كشور بودن

در وهله نخست، نياز به همكاري بين بخشي در ) كشاورزي
به همين جهت، . باشد سطوح ملي و سپس استاني مي

هاي ذيربط دو  ضروري است كه در سطح ستاد معاونت
وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و نيز جهاد كشاورزي، 

تعامل را از طريق يك سري نشست تمهيدات همكاري و 
اوليه و در صورت تفاهم و توافق ايجاد يك كميته همكاري 

ساز  تواند زمينه اين كميته مي. مشترك را تسهيل نمود
همكاري، تقسيم كار، تشريح و تعيين تعهدات طرفين، 

پس . ها گردد ها و نيز محدويت ها و پتانسيل شناسايي زمينه
تواند حيطه فعاليت  اين كميته مياز جمع بندي و توافقات، 
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خود را به سطوح استاني، يعني مديريت ترويج و نظام 
ها گسترش  هاي كشاورزي استان برداري و نيز دانشكده بهره

دهد و در هر استان بر اساس ظرفيت، پتانسيل علمي و 
ها و اجراي سازوكارهاي  آمايشي آن استان، اقدام به زمينه

  .   پيشنهاد شده باال نمايد
  از سوي ديگر، با عنايت به تجارب جهاني پيرامون 

هاي آموزش و ترويج كشاورزي  جايگاه و نقش گروه
موسسات آموزش عالي كشاورزي در توسعه و گسترش 

رساني در حيطه روستايي و كشاورزي  كاركرد خدمات برون
گردد  دهنده دو نهاد، پيشنهاد مي به عنوان ميانجي و پيوند

ها درراه اندازي اين   مربوطه و نيز دانشگاهكه وزارتخانه
ها، نه صرفا به عنوان تربيت كننده دانشجو، بلكه به  گروه

. دهنده دانشگاه و جامعه، همت نمايند عنوان ميانجي و پيوند
هاي موجود و داير نيز از جنبه بدنه علمي،  همچنين، گروه

و اي، توسعه شبكه سازي در درون  امكانات آموزشي و رسانه
. بيرون از دانشگاه، مورد توجه اعتباري و اداري قرار گيرند

كه، ارايه مشاوره و ارتباط با  در عين حال، با توجه به اين
جامعه از سوي دانشگاهيان، نيازمند به داشتن دانش و 
مهارت و نيز نگرش مثبت به اين امر مي باشد؛ لذا ايجاد 

هاي  فرصتهاي الزم اداري و نهادي جهت برگزاري  زمينه
هاي ارتباط با  دانش و مهارت(خدمت مربوطه آموزشي ضمن

براي اعضاي ) هاي ترويج جامعه روستايي، اصول و روش
. مند و داوطلب را مورد توجه قرار دهند هيات علمي عالقه

همچنين، با تجارب موفق برخي كشورها از جمله 

هاي  ، دانشگاه)۱۲(گرانت اياالت متحده  هاي لند دانشگاه
در ) ۱۱(و نيز فيليپين ) ۱۶(يالتي كشاورزي هندوستان ا

ها، وزارتخانه  مند سازي دانشگاه سازي و نهاد زمينه ساختار
مزبور در زمينه ايجاد معاونت و يا حداقل واحد ترويج و 

ها و يا مراكز  رساني دانشگاهي در دانشكده خدمات برون
جراي يابي و نيز ا آموزش عالي كشاورزي به بررسي، زمينه

در زمينه نظام . اقدام نمايد) آهنگ پيش(هاي پايلوت  طرح
انگيزش و ارتقاي اعضاي هيات علمي، وزارتخانه مزبور در 
راستاي ترغيب و تشويق دانشگاهيان، جهت قانونمند و 

رساني و ترويجي  برون هاي خدمات مند نمودن فعاليت ضابطه
ي و نيز اعضاي هيات علمي، اقدام به بازنگري در وقت موظف

هاي علمي، پژوهشي و  ملحوظ نمودن توليدات و فعاليت
هاي ترويجي در نظام انگيزش و  اي مرتبط با فعاليت مشاوره

هاي مطالعاتي و  در اين زمينه، اجراي طرح.ارتقاي آنها، نمايد
نيز پياده نمودن مالحظات ارايه شده در سطح پايلوت در 

  . امل داشته باشددانشكده و يا دانشكده هايي خاص، قابل ت
رود از   در راستاي پيشنهادهاي ارايه شده، انتظار مي

سوي وزارت جهاد كشاورزي و به ويژه معاونت ترويج و نظام 
برداري، تمهيداتي در زمينه ملزم نمودن قانونمند و  بهره

نهادمند ادارات تابعه، جهت جلب مشاركت دانشگاهيان در 
 نيز آموزشي به هاي پژوهشي، مشورتي و عرصه فعاليت

هاي اداري و  ها و دستورالعمل مشي بررسي و نيز ارايه خط
اي از قبيل همكاري در انجام  اي تسهليگرانه برنامه

  .هاي دانشجويان اقدام نمايد پژوهش
    

 REFERENCES             منابع مورد استفاده
تهران، انتشارات سازمان ترويج ) ۱۳۷۱،شهبازيترجمه اسماعيل (رهيافتهاي بديل در ترويج كشاورزي. ۱۹۸۸. ج آكسين، .۱

  .كشاورزي
طرح انستيتوي توسعه كشاورزي به مثابه عاملي جهت بهبود وضعيت ترويج كشاورزي در آموزش عالي . ۱۳۷۲. برادران، م .۲

  .كشور، مجموعه مقاالت هفتمين سمينار علمي كشاورزي كشور، كرمان
 ارتباط بين دانشگاهها و مراكز ترويج كشاورزي ونقش آن در كارايي پرسنل بررسي لزوم برقراري. ۱۳۷۳. ر. پزشكي راد، غ .۳

ترويج، ارايه شده در مجموعه مقاالت دومين كنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با آموزش وپژوهش، مشهد، دانشگاه 
 .فردوسي

 . يج كشاورزي كشور، تبريزتجارب نوين هند در آموزش ترويج كشاورزي، هشتمين سمينار علمي ترو. ۱۳۷۶. حياتي، ج .۴
 .تهران ،انتشارات صفار. رويكردي جامع: روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت. ۱۳۸۳. دانايي فرد و همكاران .۵



  ۱۷۳ ...تحليل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترويج :  و همکارانغالمرضايی  

ارتباط بين دانشكده كشاورزي شيراز و ترويج كشاورزي : آوري و دانش كشاورزي، مطاله موردي انتقال فن. ۱۳۷۹. زماني، ح .۶
 .، اصفهان۱۳۷۹رزي و منابع طبيعي، جلد چهارم، شماره اول، بهار فارس، مجله علوم وفنون كشاو

، تهران، انتشارات آواي )۱۳۷۶زند، ترجمه حسن پاشايي و جعفر نجفي(مباني پژوهش در علوم رفتاري. ۱۹۸۸. كرلينجر، ف .۷
 .نور

  .روشهاي آماري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۷. منصورفر،ك .۸
فهرست كارشناسان ستادي معاونت ترويج و نظام . ۱۳۸۵. و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزياموراداري معاونت ترويج  .۹

  .بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي، تهران
هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، قابل دسترس در سايت   آمار دانشگاه. ۱۳۸۵. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .۱۰

www.msrt.ir. 
11. Bernardo A. Fernardo & Milagros C. Bales. 1984. System of Research and Extension Program 

Management in Agricultural College/University ,SEARCA and PCAARD,Philipine 
12. Bonnen, James T. 1998. The Land Grant College Idea and Evolving Outreach University, Garland 

publication, New York. 
13. Falvey L. & B. Matthews. 1999. Revitalizing Agricultural Extension: A Report for the Rural Industries 

Research and Development Corporation, NOV. 1999, RIDC, University of Melbourne 
14. Gomes,P. I. 1989, Univesity Outreach Planning and Management: Reflections on The Caribbean 

Agricultural Extension Project. In South-North Partnership in Strengthening Higher Education In 
Agriculture Edited By W. Van Dar Bor , J. C. MShoute And G.A.B. Moore, Pudoc Wageningen, 
Netherlands. 

15. Liete, Franciso Carlos & Rama B. Radhakrishna. 2002. Agricultural Education and extension facing. 
Journal of Extension, 

16. Lindley, W.I, L. 1998. Higher Education in the Twenty First Century Vision and Action UNESCO, 
Paris. 

17. Prassad C., S. P. Sing, & A. M .Kesseba . 1996.  Extension Strategy for resource – poor farmer in rain 
fed agriculture. IFAD. 

18. Rivera, K. & H. K. Mwandemere. 2005. An Analytical and Comparative Review of Country Studies on 
Knowledge and Information Systems for Rural Development (AKIS/RD). FAO, Rome. 

19. Teffera, B.(1994) , A study of the organization and operational strategies to link research and extension 
in the agricultural higher education institution in Ethiopia . EDT collection for Oklahoma State 
university, Available on:htt://e-archive. Library. Okstate. Edu/disserttions. 

20. Thompson ,G. & W. Lamble. 2002. Reconceptualizing university extension and public service ,Canadian 
Journal of Continuing education,Vol.26,No.1,Spring. 

21. Van Crowder L. & J. Anderson. 1996. Integrating Research, education and Extension in Developing 
Countries, SD Dimension, FAO.  

22. Verma, S. 2002. Using System Analysis Framework to Improve Performance of the Ukrainian center for 
private farmer Training and outreach, proceeding of the 18 Annual conference. AIAEE, South Africa. 

23. Wallace, I. 1994. Creating Learning Networks between Formal Agricultural Institutions and Rural 
People: The Potential Role of Local Non government Organization as Intermediaries, Journal of 
Agricultural Education. (1994) 1, 2. 

24. World Bank. 2004. Available on: http://lnweb 18. World Bank. Org/ESSD/ardext.nsf/11 By Doc 
Name/Extension Training.2004/12/23 

25. World Bank. 2000. Agricultural Knowledge and Information Systems for Rural Development 
(AKIS/RD), Available on:http://esd.worldbank.org/extension/ 

 
 
 

http://www.msrt.ir/

	مجله علوم كشاورزي ايران
	دوره2-38، شماره 1، 1386  (173-161)
	تحليل سازوكارهاي مشاركت دانشگاه در عرصه ترويج كشاورزي
	سعيد غلامرضايي1، حميد موحد محمدي*2، علي اسدي3و سيد محمود حسي
	1، 2، 3، 4، دانشجوي دكتري و استادياران پرديس كشاورزي و منابع
	(تاريخ دريافت: 15/9/85-تاريخ تصويب : 20/6/85–)
	چکيده
	با توجه به اهميت و ضرورت نظام دانش و اطلاعات كشاورزي در رون
	واژه های كليدي: ترويج كشاورزي، آموزش عالي كشاورزي، خدماتبرو
	كاركردهاي دانشگاهی
	مقدمه
	نتايج و بحث
	نتايج و بحث
	منابع مورد استفاده            REFERENCES

