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تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری ()PTD
(مطالعة موردی حوزة آبخیز منطقة هنام استان لرستان)
9

مهشید بهادری ،2محمد چیذری ،*1خلیل کالنتری

 .1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاد گروه مدیریت و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 00/02/22 :تاریخ تصویب)01/10/06 :
چکیده
هدف از این تحقیق تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری ( )PTDدر
حوزة آبخیز منطقة هنام استان لرستان است .پروژة تحقیقاتی توسعة مشارکتی فناوری ،یکی از بخشهای
طرح انعطاف معیشتی و بخشی از برنامة جهانی چالش آب و غذا ( )CPاست که دو مقولة بهرهوری آب و
بهبود معیشت در مناطق نیمهخشک را به هم پیوند میدهد .تحقیق حاضر به روش پیمایشی انجام شد.
جامعة آماری این تحقیق شامل  182نفر از دستاندرکاران این پروژه است و از این میان  126نفر به روش
نمونهگیری تصادفی ساده برای نمونة آماری انتخاب شدند و در نهایت  111پرسشنامه جمعآوری و
تجزیهوتحلیل شد .در بخش کارگزاران پروژه 28 ،نفر با سرشماری انتخاب شدند و در نهایت 62
پرسشنامه جمعآوری شد .روایی ظاهر و محتوایی پرسشنامه را جمعی از استادان دانشکدة کشاورزی
دانشگاه تهران و تربیت مدرس بررسی کردند و پایایی آن بین  0/01 – 0/80به دست آمد .یافتهها نشان
دادند که متغیرها در بخش دستاندرکاران شامل پنج عامل مدیریت منابع آب ،تسهیم هزینه ،اشتغالزایی،
توجه به جوانب ارگانیک و مبارزة مؤثرتر با علفهای هرز است که در مجموع  66/13درصد واریانس کل
را بیان کرده است؛ همچنین نتایج در بخش کارگزاران نشان داد که چهار عامل مدیریت منابع انسانی-
تولیدی ،اجرایی ،اعتباری و انعطافپذیری در مجموع  80/02درصد واریانس کل را بیان کرده است.
واژههای کلیدی :انعطاف معیشت ،پروژة توسعة مشارکتی فناوری ( ،)PTDکاهش نهاده ،هنام.
مقدمه
بشر در دو قرن اخیر با استفاده از فناوریهای نوين و با اتکا
به منابع ارزان قیمت در زمینة تأمین غذای جهان به
پیشرفتهای شگرفی دست يافته است .متأسفانه ،اين
دستاوردها در برخی موارد با آسیبهای گزاف زيستمحیطی
همراه بوده است و پیامدهايی مانند :فرسايش خاک ،تغییر
* نويسندة مسئول:

اقلیم ،آلودگی آب ،خاک ،هوا و کاهش تنوع زيستی را به
دنبال داشته است .به همین علت در دهههای اخیر ،بهويژه
در سالهای گذشته ،نگرشهای جديدی در مورد
بهرهبرداری مناسب و پايدار از منابع طبیعی شکل گرفته
است ،يکی از اين نگرشها بهرهگیری از نظام کشاورزی
پايدار کمنهاده است ).(Omani, 2000
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نظام کشاورزی پايدار کمنهاده بخشی از کشاورزی پايدار
است و هدف آن کاهش استفاده از نهادههای بیرونی تولید،
از قبیل سم ،کودشیمیايی و آفتکشها و جلوگیری از
آلودگی آبهای سطحی و زيرزمینی است .اين روشها
بقايای آفتکشها در مواد غذايی را کاهش میدهد و از
فرسايش منابع آب و خاک جلوگیری میکند و سودآوری
فناوریها را در دراز مدت افزايش میدهد ).(Low, 1993
در راستای استفاده از روشهای کمنهادة بیرونی 1در
کشاورزی پايدار ،رهیافت توسعة مشارکتی فناوری رهیافتی
است که با تمرکز بر روی منابع محلی سعی در تغییر
نظامهای کشاورزی مرسوم دارد )Okali and Sumberg,
.(1997
استفاده از روش کمنهادة بیرونی در رهیافت توسعة
مشارکتی فناوری از طريق مديريت نهادههايی مانند :کود
شیمیايی ،بذر مصرفی ،کود حیوانی ،نوع خاک ،بارش فصلی،
دسترسی به نیروی کار ،اعتبارات و مکانیزاسیون نقش مهمی
در تولید محصول سالم و بدون بیماری داشته است؛ عالوه بر
اين نظام کمنهاده و پايدار از نظر مسائل زيستمحیطی
مشکالت خاص نظامهای متداول تولیدی را ندارد و از نظر
اقتصادی با ايجاد تغییراتی همهجانبه در زمینههای مختلف
زراعی ،دامی و بومشناختی نقش مهمی در تأمین منافع
کشاورزان داشته است ).(Bahadori and Chizari, 2009
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری 2از واژة کشاورز-
نخست به وجود آمده است ). (Chambers et al., 1989
اين واژه نخستینبار در دهة  1950شکل گرفت و کارگزاران
پروژههای توسعهای ،پس از شکست الگوهای باال به پايین،
اين رهیافت را به کار گرفتند ).(Botchway , 2001
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری راهی برای افزايش منابع
کشاورزان فقیر کمدرآمد است )Conroy and Sutherland,
 . (2004در حقیقت ،رهیافت توسعة مشارکتی فناوری
کوششی برای ياریرساندن به کشاورزان محلی و بهبود شرايط
توسعة مشارکتی
فناوری
ارزیابیهای
زیستمحیطی

تحلیل معیشت و
تفاوتهای جنسیتی

زندگی آنهاست .کاهش نهاده از طريق رهیافت توسعة
مشارکتی فناوری يعنی رهیافت جديدی که تالش میکند
کارايی تحقیق کشاورزی را در مورد منابع و نیازهای
کشاورزان خردهپا بهبود بخشد ).(Vel et al., 1989
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری سعی در تقويت گرايش
به فناوری از طريق افزايش سازگاری محلی دارد .در واقع،
روشهای کمنهاده توجه بیشتری به اين پرسش دارند که
چگونه به سازماندهی کشاورزان خردهپا بپردازيم .بحث بر
روی توسعة مشارکتی فناوری بیشتر بر روی مسائل افزايش
تعامالت مستقیم بین ترويجیها ،تسهیلگران و محققان
است ).(Ibid
3
پروژة  PTDيکی از عناصر طرح انعطاف معیشتی بود
که با همکاری سازمان بینالمللی ايکاردا 4در حوزة آبخیز
منطقة هنام شهرستان سلسلة استان لرستان به مدت سه
سال در چهار روستای بردبل ،سیاهپوش ،پرسک و
چهارتخته اجرا شد .پروژة انعطاف معیشتی در قالب برنامة
جهانی چالش آب و غذا 5اجرا شده است .نمودار  1بخشهای
مختلف طرح مديريت جامع حوزة آبخیز هنام را نشان
میدهد.
هدف کلی پروژة توسعة مشارکتی فناوری ،توسعه و
انطباق فناوریهای کشاورزی برای بهبود معیشت کشاورزان
فقیر منطقة هنام بود؛ سپس در طول اجرای پروژة توسعة
مشارکتی فناوری در شهرستان سلسلة استان لرستان،
سیزده فناوری مختلف از قبیل :پرورش قارچ ،پرورش موسیر،
پرورش زعفران ،کندوی عسل دوملکهای ،مديريت بیماری
باليت درخت گردو ،سمپاشی همزمان زمینهای گندم ،مايع
تلقیح نخود و لوبیا ،کود اوره و فسفر ،ازتوباکتر ،علوفة خلر و
ماشک ،گونههای بهبود يافتة گندم و جو ،نخود پايیزه و
کشت سیب زمینی آزمايش شدند )Research and
.(Study of Rural Issues, 2009

مدیریت جامع حوزة آبخیز هنام

تحلیلهای نهادی

نمودار  .2تفکیک طرح مدیریت جامع حوزة آبخیز هنام به تفکیک بخشهای آن
2. Participatory Technology Development
4. ICARDA

1. Low External Input Agricultural
3. Livelihood Resilience
)5. Challenge Program Water and Food (CPWF

بهادری و همکاران :تحلیل عوامل موثر بر کاهش نهاده در پروژه توسعه مشارکتی فناوری...

در واقع ،در پروژة توسعة مشارکتی فناوری ،با اجرای هر
فناوری به صورت آزمايشی ،بايد کشاورزان ضعیفتر نقش
محوریتری را در ارزشیابی نتايج و پیامدهای آن داشته
باشند؛ زيرا بايد بنیة معیشتی آنها بر اثر بهکاربستن
فناوریها مقاوم شود .معیار طبقهبندی کشاورزان در
گروههای همگن بر اساس طبقهبندی خود کشاورزان (قوی،
متوسط ،ضعیف) و بر حسب نوع مالکیت زمین ،تعداد دام و
اندازة زمین بود.
در  ،PTDاين نگرش وجود دارد که کشاورزان مرفه راه
خود را پیدا میکنند و کشاورزان ضعیفتر به کمک نیاز
دارند .در طول اجرای پروژة  ،PTDکشاورزانی که در
آزمايش فناوری مشارکت دارند همراه کارشناس از زمین يا
محل آزمايش فناوری يکديگر بازديد 1میکنند و با راهنمايی
کارشناس به نقد کار هم میپردازند و پیرامون مسائل و
ابهامات موجود گفتوگو میکنند .بهتدريج ،از وابستگیهای
فرايند آزمايش فناوری به کارشناس کاسته میشود و خود
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کشاورزان و تجربة آنها به منبع يادگیری برای يکديگر
تبديل میشود ).(Moosavi, 2009
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری ،بر اهمیت نقش
کشاورزان در نوآوری کشاورزی و تغییر نقش آنها تأکید
میکند .يکی از اهداف رهیافت  PTDاتخاذ تصمیماتی است
که جنبة حمايت از کشاورزان را دارند و از طريق گفتوگوی
باز با کشاورزان و تسهیلگران گرفته میشوند
) .(Veldhuizen et al., 1997حال آنکه در رهیافت توسعة
فناوری بومی ( )TDکشاورزان وقايع را در مزارع خود کنترل
میکنند و دربارة نیازهای مزرعه يا استفاده از روشهای
جديد تصمیم میگیرند؛ اما در رهیافت انتقال تکنولوژی
( ،)TOTبسیاری از اين تصمیمها با کمک کارشناسان گرفته
میشود .مواردی از قبیل :برنامههای آبیاری ،مبارزه با آفات و
بیماریها و غیره ) .(Ibidدر جدول زير ،به مقايسة رهیافت
توسعة مشارکتی فناوری ،انتقال فناوری و توسعة فناوری
بومی از ديد  (1997) Veldhuizen et al.اشاره شده است.

جدول  .2مقایسة رهیافتهای انتقال فناوری ،توسعة فناوری و توسعة مشارکتی فناوری
توسعة مشارکتی فناوری ()PTD

TOT

توسعة فناوری بومی ()TD

ضوابط

خودمدیریتی کشاورزان

افزایش تولید

زندگی امن ،کاهش خطرات

اهداف

کشاورزان مکمل سازمانهای تحقیقاتی هستند

سازمانهای تحقیقاتی

کشاورزان

منبع نوآوریها

ایجاد کشش بین مشارکت و همهجانبهبودن آن

مشارکتی

همهجانبه

ماهیت دانش

تولیدکنندگان دانش روشهای کشاورزان را تکمیل میکنند

تولیدکنندگان علم

عمدتاً نامشخص

رهیافت تجربی

سیستم چندگانه :کشاورزان،NGOS ،ترویجیها و غیره

خدمات ترویج

کشاورز بهکشاورز

کانالهایارتباطی

کمی رسمی

رسمی ،باال -پایین

غیررسمی ،افقی(یکنواخت)

فرایندهایارتباط

تولیدکننده ،بیانگر (رساننده) ،ارزیابیکننده
بیرونی،استفادهکننده
چندگانه :مدیریتی ،منبع فرد،همکار تحقیق ،معلم

دریافتکننده ،تطبیقدهنده
(سازگارکننده)
معلم ،پیروی ازنظارتهای
کنترلشده

تولیدکنندة دانش،بیانگر
(رساننده) ،استفاده کننده
هیچکدام

نقش کشاورزان

رهیافت توسعة مشارکتی فناوری ،نقش مهمی در شرايط
پیچیده ،متنوع و نظامهای کشاورزی مستعد خطر
(کشاورزی نوع سوم) داشته است .در اين رهیافت ،فناوریها
از طريق نظام تحقیق و ترويج رسمی حمايت میشوند؛
بنابراين مواد خام آزمايش در اين رهیافت خود کشاورزان
هستند ).(Okali and Sumberg, 1997
در رهیافتهای مشارکتی ،عملکرد فناوریها در شرايط
واقعی ،زيستمحیطی و مديريتی آزمايش میشود

نقش کارکنان

) (Veldhuize et al., 1997اولین گام در اجرای اين
رهیافت شناسايی جامعه و مشکالت اصلی کشاورزان در آن
مناطق است ).(Horne, 1999
در رهیافت توسعة مشارکتی فناوری ،شرايطی مانند :قیمت
ثابت نهادههای کشاورزی ،تولید نهادة بیشتر به نسبت قیمت
تولید ،تمرکز بر روی کشاورزان خرده مالک ،در بسیج کشاورزان
در فعالیتهای مشارکتی مؤثر بوده است )Kuntashula et
.(al., 2005
1. Cross-visits
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در واقع ،رهیافت توسعة مشارکتی فناوری نهتنها برای
پژوهش مشارکتی ،بلکه برای توانمندسازی کشاورزان
چهارچوبی مفید فراهم میسازد )Vande Fliet and
.)Braun, 2002
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری ،فرصتی برای ادغام
دانش بومی ،نوين ،نوآوریها و حمايت از فعالیتهای
کشاورزان است .در واقع ،هدف اين فعالیتهای توسعهای
پشتیبانی غیر متمرکز از رهیافت انعطافپذيری است که
بهبود برنامهريزی ،اجرا ،نظارت ،ارزيابی فعالیتهای
مشارکتی را میطلبد ).(He et al., 2009
برای تسهیل بهکارگیری رهیافت توسعة مشارکتی فناوری
در کشاورزی ترويجیها و دانشمندان بايد با نوآوران محلی در
بهینهسازی و انتشار نوآوریها همکاری کنند ).(Reed, 2007
در رهیافت توسعة مشارکتی فناوری ،از تجربیات کشاورز
حمايت میشود و کارشناسان و محققان بیشتر نقش
تسهیلگر دارند )( Reij and Waters- Bayer, 2001
در تحقیقی که برای ارزيابی نظامهای معیشتی در
مناطق خشک و نیمهخشک شمال اتیوپی انجام شد ،فناوری
پرورش زنبور عسل نقش مهمی در حمايت از معیشت تعداد
زيادی از خانوادهها ،گروهها و پرورشدهندگان و تجار داشته
است .فناوریهای کلیدی و محدوديتهای بازار نقش مؤثری
در پرورش زنبور عسل داشتهاند .موانع بهکارگیری فناوریها
عبارتند از :انتشار آفات و بیماریهای پیچیده ،کیفیت عسل
تولیدشده ،محدوديت دانش فنی پرورشدهندگان زنبور،
محدوديت دسترسی به گیاهان ،محدوديت آموزش و ارزيابی
فنی در پرورش و بازاريابی زنبور عسل )Yirga and
.(Teferi, 2010
 (2004) Jager et al.در مطالعة خود اختالف
معنیداری بین تکنیکهای استفادهشده در روشهای
کمنهاده در  PTDو روشهای متعارف مشاهده کردند .در
روشهای کمنهاده ،ارزيابی و سرمايهگذاری کشاورزان در
فناوریها بر اساس جنبههايی از قبیل :تأثیر بر روی ساختار
خاک ،علفهای هرز ،کیفیت بذر ،صرفهجويی در پول نقد،
آفات و بیماریهاست و کشاورزان جدای از عملکرد اقتصادی
فناوریها را ارزيابی میکنند.
در  ،PTDروشهايی که به کشاورزان توصیه میشود بر
اساس نوع خاک ،اندازة مزرعه ،میزان بارش باران ،دسترسی
به نیروی کار ،زمین ،اعتبارات ،قیمت کاالها و درجة
مکانیزاسیون است ).(Mutsaers, 1997

تحقیق  (1997) Okali and Sumbergدر زمینة
پژوهش مشارکتی کشاورزان نشان داد رهیافتهای مشارکتی
نهتنها فقرای روستايی ،بلکه ساکنان آسیبپذير (زنان) و با
توان بالقوة پايین برای تولید کشاورزی را درگیر میکند.
نتايج مطالعهای که در يونان و جنوب غربی چین برای
تولید محصوالت جنگلی غیر الواری در برنامههای حفاظت از
زمینهای شیبدار 1با استفاده از  PTDانجام شد نشان داد
فناوریها در بهبود معیشت خانوادههای فقیر مناسب بودند
).(He et al., 2009

 (1999) Connellدر مطالعة خود استفاده از رهیافت
توسعة مشارکتی فناوری در شرايط گوناگون زيستمحیطی
از جمله :تولید محصول در مناطق آبی و ديم ،زمینهای
کوچک و تولید در زمینهای اقلیتهای قومی کشاورزان را
مؤثر میداند.
 (2007) Black stock et al.اين مسئله را ناشی از
سازگاری فناوریها با شرايط مختلفی میداند که کشاورزان
را به سمت مديريت انطباقی فناوریها در زمینهای کوچک
هدايت میکند؛ همچنین (2007) ferrara et al. Ortiz
آزمايش فناوریها در درون مزرعة کشاورزان را در افزايش
انتخاب فناوری مشارکتی مؤثر دانستند.
نتايج پروژة استفاده از فناوریهای حفاظتی آب و خاک
در ارتفاعات شمال غرب اتیوپی نشان داد عوامل اصلی
ناامیدکنندة کشاورزان از پذيرش فناوریها در مزارع خود
عبارتند از :کمبود نیروی کار ،نامناسببودن فناوریهای
مورد نیاز کشاورزان ،شرايط خاص نظامهای کشاورزی و
افزايش ناامنی زمینهای اجارهای )(Bowket, 2007؛
همچنین وی عوامل متعددی را در تصمیمگیری کشاورزان
برای پذيرش ،اصالح يا رد فناوریهای جديد مؤثر میداند.
اين عوامل شخصی ،فیزيکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عوامل
سازمانی ،سازگاری فنی (فناورانه) هستند ).(Ibid
 (2001) Franzelet al.در مطالعة خود استفاده از
رهیافت توسعة مشارکتی فناوری را در افزايش بهرهوری
منابع آبی و تولید ،افزايش خودمديريتی کشاورزان ،مديريت
بهتر شرايط مزرعه ،گسترش زمینهای زير نظر طرح با
هزينة به نسبت کم مؤثر دانستند .در واقع ،کشاورزان در
زمان اخذ تصمیم برای انتخاب فناوریها ،سود زياد آنها را
در نظر میگیرند ).(Hoekstra, 1983
1. SLCP
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 (2001) Petersنیز در تحقیقات خود در زمینة دام و
توسعه بیان کرد استفاده از روشهای توسعة مشارکتی
فناوری نقش مهمی در حمايت از تولید و توسعة گزينشی
فناوریها داشته است.
با توجه به مسائل مطرحشده ،عمدتاً دو مسئله زمینهساز
شکوفايی رهیافت توسعة مشارکتی فناوری بوده است که در
اين تحقیق به اختصار  PTDبه کار رفته است .اول،
ويژگیهای خاص سیستم کشاورزی و مديريتی در مناطق
خشک و نیمهخشک مانند :پیچیده و متنوعبودن نظامهای
اقلیمی و درهمتنیدگی ابعاد گوناگون زندگی و معیشت
جوامع محلی و اغلب فقیربودن کشاورزان از لحاظ مالکیت و
دسترسی به منابع است .اين ويژگیها شواهدی بیانگر اين
هستند که فقط با اتخاذ رويکردی جامعنگرانه نسبت به
حیات ،معاش و محیط پیرامون میتوان به درکی واقعی از
ساختار ،روابط ،مسائل و نیازهای جامعة محلی دست يافت.
همین نکته ما را به مسئلة دوم هدايت میکند و آن
ناکارآمدبودن رويههای متداول و عموماً ايستگاهی تحقیق
کشاورزی و فناوری در بیان واقعیتها و تشخیص تناسب
فناوریها با اين واقعیتهاست )(Moosavi, 2009؛ بنابراين
در مناطق حاشیهای و فقیر ،اتخاذ رويکردی جامع و
مشارکتیتر ،که بتواند بستر درگیرکردن جوامع محلی و دانش
بومی آنها را فراهم کند ،در بهبود بهرهوری و درآمد جوامع
کشاورز مؤثر واقع میشود .تحقق چنین منظوری مستلزم
تغییراتی بنیادين در ساختار ،نگرشها ،روشها و نقشهای
پژوهشی دربارة فناوری است )Research and Study of
.(Rural Issues, 2009
موضوع اصلی در بهکارگیری رهیافت  PTDکاهش
چالشهای موجود در زمینة آب و غذاست؛ بنابراين  PTDاز
طريق تولید محصوالت مقاوم به خشکسالی و کاهش نیاز به
نهاده در بهبود معیشت نقش مهمی داشته است.
پروژة توسعة مشارکتی فناوری ( )PTDبه مدت سه سال
در حوزة آبخیز منطقة هنام شهرستان سلسلة استان لرستان
اجرا شد و با توجه به اينکه در گذشته تحقیقی دربارة تأثیر
پروژة توسعة مشارکتی فناوری در کاهش نیاز به نهاده در استان
لرستان صورت نگرفته است ،پس اين تحقیق در پی شناسايی
عوامل مؤثر در کاهش نهاده در مناطقی است که زير اجرای
پروژة توسعة مشارکتی فناوری بودند .در نهايت ،پژوهش حاضر
با فراهمآوری زمینههای تئوريک حاصل از بررسیهایَ:
 (2008).Asadi et al؛)Chambers et al. (1989
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؛)Conroy and Sutherland (2004؛ Sultana et al.
) (2007؛) Thijssen (2002؛(2002) .Conroy et al
؛) kashani (2006؛) Ali pour (2005؛ )Kamali (2006
؛) Gurung and Justice (2009؛ Sharifzadeh et al

).(2005
شرايط الزم را برای بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر کاهش
نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری در حوزة آبخیز منطقة
هنام شهرستان سلسلة استان لرستان ايجاد کرده است .در
اين راستا ،اهداف اختصاصی اين تحقیق عبارتند از:
 .1رتبهبندی عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در پروژة توسعة
مشارکتی فناوری از ديدگاه دستاندرکاران و کارگزاران؛
 .2بررسی و تحلیل عوامل مؤثر کاهش نهاده از ديدگاه
دستاندرکاران و کارگزاران پروژة توسعة مشارکتی فناوری؛
 .3بررسی میزان تأثیر هريک از اين عوامل در کاهش
نهاده از ديدگاه دستاندرکاران و کارگزاران.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،از نوع پژوهش ارزشیابی است.
پژوهش ارزشیابی بنا به تعريف شامل فنها ،روشها و
دستورالعملهايی است که برای ارزيابی آثار نوآوریهای اجتماعی،
آموزشی و غیره به کار گرفته میشود .اغلب ،پژوهشهای
ارزشیابی روی برنامة ويژهای متمرکز و طوری طراحی میشود که
نشان دهد آيا برنامه آثار مورد انتظار را ايجاد میکند.
پژوهشهای ارزشیابی اين توانايی را دارد که آثار
بیشتری در مقايسه با ساير انواع پژوهشها بر جامعه بگذارد.
منظور از ارزشیابی آثار اين است که به طور کلی مشخص
شود آيا برنامه بر افراد ،خانوارها و نهادها اثرهای مطلوب بر
جا گذاشته است و آيا اين اثرها را میتوان به مداخلهگری
برنامه نسبت داد؟ ارزشیابی آثار همچنین میتواند پیامدهای
ناخواستة برنامهها را نیز بررسی و مطالعه کند .انواع
روشهای پژوهشی کمی و کیفی را میتوان در ارزشیابی آثار
به کار برد؛ اما هیچ روشی کاملترين نیست و پژوهشگر اين
حوزه بايد از بین روشها ،با توجه به شرايط ،بهترين روشی را
که دارای حداکثر بازده و کمترين ضعف است انتخاب کند
).(Karami and Rezaie Moghadam, 2005
جنبة مورد توجه در پژوهش حاضر اين است که آيا بهکارگیری
پروژة توسعة مشارکتی فناوری در کاهش نهاده تأثیر دارد و اين
تأثیر تا چه حد با نیازهای محسوس کشاورزان هماهنگ بوده است.
در زير ،جزئیات روش پژوهش شرح داده میشود:
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اين تحقیق به روش پیمايشی و با استفاده از پرسشنامه
انجام گرفته است .حجم جامعة مورد بررسی در بخش
دستاندرکاران شامل  187نفر از کشاورزان مجری پروژة
توسعة مشارکتی فناوری بود که از طريق روش نمونهگیری
تصادفی ساده و بر اساس جدول نمونهگیری )Kerigcie
 (and Morgan, 1970برابر با  121نفر تعیین شد .از اين
تعداد ،در نهايت  114پرسشنامه جمعآوری شد و با توجه به
برآورد ضريب بازگشت  91درصدی پرسشنامه و مورد
قبولبودن از لحاظ آماری (باالی  70درصد) )Harris and
 (Ogbonna, 2001پردازش دادهها صورت گرفت.
جامعة آماری تحقیق حاضر در بخش کارگزاران شامل
 78نفر از محققان ،کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی
شهرستان خرمآباد ،کارشناسان مرکز خدمات علیآباد،
کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستانهای سلسله و خرمآباد
بودند که از طريق سرشماری انتخاب شدند .در نوبت اول
ارسال پرسشنامهها 45 ،نفر ( 57درصد) پاسخ دادند .در
مراجعة بعدی و ارسال مجدد پرسشنامهها در نهايت 17
پرسشنامه ( 81درصد) جمعآوری شد .با توجه به بازنگشتن
تعدادی از پرسشنامهها و برای تعمیمپذيری نتايج
بهدستآمده به کل جامعة آماری مورد نظر پرسشنامههای
افرادی که در مرحلة اول پاسخ داده بودند و افرادی که در
مرحلة دوم پاسخگوی پرسشنامه بودند از لحاظ متغیرهای
اصلی بررسی شد .با توجه به اينکه اختالف معنیداری بین
پاسخ پاسخگويان اولیه و ثانويه به دست نیامد ،نتايج تحقیق
قابل تعمیم به کل جامعه است )Miller and Smith,
.)1983
در گردآوری دادهها از دو پرسشنامه بهرهگیری شد؛
بنابراين برای هر پرسشنامه به طور جداگانه اقدام به محاسبة
ضريب پايايی شد و نتايج حاصل به صورت زير به دست آمد:
ابزار تحقیق در بخش دستاندرکاران پروژه حاوی دو
بخش بوده است .در بخش ويژگیهای فردی و حرفهای
دستاندرکاران  9گوية :سن ،سابقة اشتغال در بخش
کشاورزی ،میزان تحصیالت ،سطح زير کشت اراضی زراعی،
سطح زير کشت اراضی باغی ،مالکیت تعداد دام بزرگ و
کوچک ،دفعات همکاری در آزمايش فناوریها ،رضايت از

نحوة اجرای پروژه و به صورت پرسشهای باز و بسته و در
بخش عوامل مؤثر در کاهش نهاده  19گويه تدوين شد.
ابزار تحقیق در بخش کارگزاران پروژه دو بخش بود .در
بخش ويژگیهای فردی و حرفهای کارگزاران  7گوية :سن،
سابقة کاری ،میزان تحصیالت ،رشتة تحصیلی ،پست
سازمانی ،رضايت از نحوة اجرای پروژه ،تعداد فناوریهای
آزمايششده و به صورت پرسشهای باز و بسته و در بخش
عوامل مؤثر در کاهش نهاده  19گويه تدوين شد.
برای پايايی پرسشنامه تعداد  30نمونه پرسشنامه در اختیار
دستاندرکاران زير پوشش پروژه در شهرستان سلسله قرار داده
شد و ضريب آلفای کرونباخ  0/89درصد به دست آمد .در
بخش کارگزاران پروژه نیز  30نمونه پرسشنامه در اختیار
کارگزاران زير پوشش پروژه در شهرستان سلسله قرار داده شد
و آلفای کرونباخ محاسبه شده ( )α =0/94به دست آمد.
پرسشهای پرسشنامه در هر دو بخش کارگزاران و
دستاندرکاران بر اساس اهداف تحقیق ،مطالعات پیشین،
بررسیهای موجود در منطقه ،مشورت با کارگزاران پروژه و
کارشناسان مربوط طراحی شد .برای تعیین روايی صوری1و
محتوای پرسشنامة مذکور چندين نسخه از پرسشنامه در
اختیار استادان ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت
مدرس ،تهران ،دانشجويان ارشد و دکتری و اعضای هیئت-
علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خرمآباد ،که
مجری طرح بودند ،قرار گرفت و از ديد آنها تأيید شد.
پس از دريافت نظرهای مختلف و اصالح تغییرات الزم،
پرسشنامة نهايی برای تعیین اعتبار به دست آمد .تجزيه-
وتحلیل دادهها در دو سطح توصیفی (توزيع فراوانی ،درصد،
میانگین و ضريب تغییرات) و استنباطی (تحلیل عاملی) و به
کمک نرمافزار  SPSS V.18انجام شد .تحلیل عاملی به
بررسی همبستگی درونی تعداد زيادی از متغیرها میپردازد
و در نهايت آنها را در قالب عاملهای محدودی دستهبندی
و بیان میکند .پرسشها در قالب طیف  5گزينهای لیکرت
مطرح شدند .طیف مذکور گزينههای بسیار کم امتیاز  ،1کم
امتیاز  ،2متوسط امتیاز  ،3زياد امتیاز  4و بسیار زياد امتیاز
 5را دارد .برای سنجش رتبهبندی عوامل مؤثر در کاهش
نهاده از ضريب تغییرات استفاده شد و هر گويهای که ضريب
تغییرات کمتری داشت رتبة بیشتری گرفت.

1. Face Validity

723

بهادری و همکاران :تحلیل عوامل موثر بر کاهش نهاده در پروژه توسعه مشارکتی فناوری...
جدول  .1دیدگاه کارگزاران پروژه دربارة میزان تأثیر متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در کاهش نهاده()n=67
میانگین*

متغیر

انحراف معیار ضریب تغیرات

رتبه

سرمایهگذاری کشاورزان در انتخاب فناوریهای سودآور

2/82

0/10

0/120

1

گسترش طیف زمینهای زیر آزمایش پروژه  PTDبا هزینة اضافی به نسبت کم

3/26

0/60

0/180

2

حمایت از نوآوریهای کشاورزان

3/11

0/62

0/181

3

ورود ایدههای جدید به جامعة محلی

3/08

0/62

0/186

1

برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در قالب پروژه

2/01

0/61

0/202

6

بهکارگیری محصوالت و روشهای کاری جدید جایگزین روشهای قبلی

3/02

0/66

0/216

6

بهکارگیری روشهای نو در مدیریت کارها

2/08

0/21

0/238

2

استفاده از تقویمهای فصلی برای مدیریت فناوریها بر اساس زمان و مشغلة کاری

3/13

0/83

0/211

8

استتتفاده از روشهتتای بتتهنتتدادی (اصتتالح نتتدادی) مشتتارکتی بتترای بهبتتود تولیتتد

3/30

0/83

0/211

0

(در زمینهای حاشیهای و حساس)
کمک به احیای منابع معیشتی پردرآمد قدیمی با استتفاده از امکانتات ختود منطقته م تل

3/61

0/80

0/216

10

کشت موسیر
تولید علوفهها با نیاز آبی کمتر

3/36

0/00

0/268

11

استفاده از نهادههای غیر شیمیایی زیستی کمهزینه و ساده

3/06

0/02

0/300

12

افزایش مشارکت زنان و کودکان در مراحل کاشت و داشت محصوالت

3/68

0/88

0/302

13

ارائة اعتبارات خرد به کشاورزان

3/08

0/01

0/306

11

مبارزة مؤثرتر با علفهای هرز از طریق توصیة زمان مناسب برای مبارزه

2/00

0/08

0/322

16

تأثیر پروژه بر استفاده از روشهای مبارزة بیولوژیک

3/11

1/02

0/328

16

معرفی و توزیع گونههای مقاوم گیاهی جدید در بین کشاورزان بترای افتزایش رانتدمان

2/02

1/00

0/332

12

آب و محصوالت
انطباقپذیری با منابع در دسترس

3/16

1/02

0/338

18

ارائة توصیههای ترویجی مناسب دربارة زمان مناسب کاشت ،داشت و برداشت از ستوی

3/00

1/00

0/362

10

کارشناسان
* :طیف  5گزينهای لیکرت .1 :بسیارکم  .2کم  .3متوسط  .4زياد  .5بسیار زياد

نتایج
توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای کارگزاران

میانگین سنی کارگزاران پروژه در حدود  42سال و متوسط
سابقة کاری آنها  19/33سال بود .میزان تحصیالت بیشتر
کارگزاران پروژه ( 12/9درصد) کارشناسی ارشد بود .رشتة
تحصیلی  70درصد آنها کشاورزی بود و بقیة آنها در
رشتههای منابع طبیعی تحصیل کرده بودند 43/8 .درصد
کارگزاران از نظر پست سازمانی با عنوان کارشناس مسئول،
 21/9درصد با عنوان محقق بخش و بقیه ( 34/3درصد) با
عنوان عضو هیئتعلمی مشغول به کار هستند.
نتايج بیانگر آن بود که بیش از نیمی ( 59/4درصد) از
کارگزاران در آزمايش حداقل سه فناوری مختلف مشارکت

داشتهاند؛ همچنین در حدود نیمی از کارگزاران پروژه (49/4
درصد) به میزان زياد از نحوة اجرای پروژه رضايت داشتند.
دیدگاه کارگزاران پروژه دربارة میزان تأثیر متغیرهای
مربوط به عوامل مؤثر در کاهش نهاده

در اين بخش ،برای شناسايی ديدگاه کارگزاران پروژه دربارة
میزان تأثیر متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در کاهش
نهاده 19 ،متغیر در قالب طیف لیکرت (بسیار کم ،کم ،تا
حدی ،زياد ،بسیار زياد) به شرح جدول  2به پاسخگويان
ارائه شد و بدين ترتیب از کارگزاران خواسته شد تا میزان
اهمیت هريک از مقوالت را در مقیاس مذکور مشخص کنند.
برای رتبهبندی گويههای مؤثر بر کاهش نهاده از ضريب
تغییرات استفاده شد .طبق نتايج ،متغیرهای سرمايهگذاری
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کشاورزان در انتخاب فناوریهای سودآور ،گسترش طیف
زمینهای تحت آزمايش پروژه  PTDبا هزينة اضافی به
نسبت کم ،حمايت از نوآوریهای کشاورزان و ورود ايدههای
جديد به جامعة محلی به ترتیب چهار رتبة اول عوامل مؤثر
بر کاهش نهاده و تأثیر پروژه بر استفاده از روشهای مبارزه
بیولوژيک ،معرفی و توزيع گونههای مقاوم گیاهی جديد در
بین کشاورزان برای افزايش راندمان آب و محصوالت،
انطباقپذيری با منابع در دسترس و ارائة توصیههای ترويجی
مناسب کارشناسان دربارة زمان مناسب کاشت ،داشت و
برداشت چهار رتبة آخر را از ديدگاه کارگزاران به خود
اختصاص دادند.
تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر کاهش نهاده از دیدگاه کارگزاران

بر اساس يافتههای حاصل از تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر
کاهش نهاده ،مقدار  0/714 KMOاست و مقدار بارتلت آن
 307/009که در سطح  1درصد معنیدار است و بیانگر
مناسببودن همبستگی داخلی متغیرهای واردشده برای
تحلیل عاملی است .برای دستهبندی عاملها از معیار مقدار
ويژه استفاده شد و عاملهايی مد نظر بودند که مقدار ويژة
آنها از  0/5بزرگتر بوده است (جدول .)3

کمتر از  0/5بوداز بین عوامل مؤثر بر کاهش نهاده حذف
شدند و  15گويه در چهار عامل (مديريت منابع انسانی -
تولیدی ،اجرايی ،اعتباری ،انعطافپذيری) جای گرفتند .برای
نامگذاری عاملها به ماهیت متغیرهای موجود در هر عامل و
نیز مهمترين متغیرهای موجود در هر مؤلفه توجه شد که
نتايج آن در جدول  5آمده است .عامل اول ،که در حدود
 39/50درصد از واريانس مربوط به تحلیل عاملی را برآورد
کرده است ،از هشت متغیر تشکیل شده است و با توجه به
ماهیت متغیرهای موجود عامل مديريت منابع انسانی-
تولیدی نام گرفت .عامل دوم ،که شامل سه متغیر است٬
 11/72درصد از واريانس تحلیل عاملی را به خود اختصاص
داده است .اين عامل با توجه به طبیعت متغیرهايش با نام
اجرايی نامگذاری شد .عامل سوم با بیان  11/93درصد از
واريانس تحلیل عاملی از دو متغیر تشکیل شده است .با
توجه به متغیرهايی که در اين عامل طبقهبندی شدهاند ،اين
عامل ،اعتباری نامیده شده است .عامل چهارم با برعهده
گرفتن  11/81درصد از وارايانس تحلیل عاملی از دو متغیر
تشکیل شده که اين عامل انعطافپذيری نامیده شده است.
جدول  .4عاملهای استخراجشده همراه با مقدار ویژه و
واریانس پس از چرخش عاملها

جدول  .9آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعة مورد
تحلیل

عوامل مؤثر در

مقدار KMO

0/764

مقدار

سطح

عاملها

مقدار ویژه

بارتلت

معنیداری

307/009

0/000

اول
دوم
سوم
چهارم

5/926
2/508
1/790
1/780

کاهش نهاده

برای باالبردن تفسیر عاملها از روش چرخش واريماکس
و برای تعیین تعداد عاملها از معیار مقدار ويژه استفاده شد.
بر اين اساس ،در مجموع تعداد چهار عامل ،که مقدار ويژة
آنها بزرگتر از يک بود ،استخراج شدند و با توجه به
طبیعت هريک از عوامل اين عوامل به صورت عامل مديريت
منابع انسانی -تولیدی ،اجرايی ،اعتباری و انعطافپذيری نام-
گذاری شدند (جدول  .)4در مجموع ،اين عوامل 80/028
درصد از واريانس کل متغیرها را بیان کردهاند.
در زمینة چگونگی اختصاص متغیرها در هر عامل ،به بار
عاملی متغیر در هر رديف توجه شد؛ بدين ترتیب که
متغیری که مقدار بار عاملی آن در هر عامل بزرگتر از 0/5
بود به آن عامل اختصاص پیدا کرد؛ بنابراين از بین  19عامل
مؤثر بر کاهش نهادة مورد مطالعه ،بار عاملی تعداد  4گويه که

درصد واریانس درصد واریانس
مقدار ویژه

تجمعی

39/506
6/7211
11/936
11/865

39/506
56/228
68/164
80/028

توصیف ویژگیهای فردی و حرفهای دستاندرکاران

میانگین سنی دستاندرکاران پروژه  43/5سال است .بیش از
نیمی از دستاندرکاران ( 51/1درصد) اظهار داشتند که
سابقة اشتغال آنها در بخش کشاورزی بیش از  20سال
است .میانگین سطح زير کشت اراضی زراعی دستاندرکاران
پروژه 5/21 ،هکتار و میانگین سطح زير کشت اراضی باغی
 2/78هکتار است 41/1( .درصد) مالک کمتر از  2رأس دام
بزرگ (گاو و گوساله) و ( 2/1درصد) بیش از  9رأس دام
بزرگ دارند؛ همچنین میانگین تعداد دام کوچک (گوسفند و
بز) دستاندرکاران پروژه  11رأس دام است .میزان
تحصیالت دستاندرکاران از اين قرار است 37/8 :درصد

بهادری و همکاران :تحلیل عوامل موثر بر کاهش نهاده در پروژه توسعه مشارکتی فناوری...

بیسواد19/8 ،درصد ديپلم و  3/1درصد سطح سواد باالتر از
ديپلم .بیشتر دستاندرکاران ( 93/1درصد) حداقل در شش
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آزمايش فناوری مختلف مشارکت داشتهاند و  58درصد به
میزان خیلی زياد از نحوة اجرای پروژه رضايت داشتند.

جدول  .6بار عاملی عوامل مؤثر در کاهش نهاده از دیدگاه کارگزاران
عامل

بهکارگیری روشهای کاری جدید جانشین روشهای قبلی مورد استفاده
استفاده از نهادههای زیستی کمهزینه و ساده
برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در قالب پروژه
افزایش مشارکت زنان و کودکان در مراحل کاشت و داشت محصوالت
کمک به احیای منابع معیشتی پردرآمد قدیمی با استفاده از امکانات خود منطقه م ل کشت موسیر
بهکارگیری محصوالت و روشهای کاری جدید جایگزین روشهای قبلی
معرفی و توزیع گونههای مقاوم گیاهی جدید در بین کشاورزان برای افزایش راندمان آب و محصوالت
استفاده از تقویمهای فصلی برای مدیریت فناوریها بر اساس زمان و مشغلة کاری روستاییان
ورود ایدههای جدید به جامعة محلی
تأثیر پروژه بر استفاده از روشهای مبارزة بیولوژیک
مبارزة مؤثرتر با علفهای هرز از طریق توصیة زمان مناسب برای مبارزه
سرمایهگذاری کشاورزان در انتخاب فناوریهای سودآور
ارائة اعتبارات خرد به کشاورزان
گسترش مزارع و زمینهای زیر نظر پروژه با هزینة به نسبت کم
انطباقپذیری با منابع در دسترس

0/011
0/882
0/866
0/836
0/810
0/266
0/610
0/606
0/802
0/200
0/682
0/802
0/621
0/924
0/620

نام

عوامل مؤثر در کاهش نهاده و نیروی کار در پروژه

بار عاملی

مدیریت منابع
انسانی-
تولیدی

اجرایی
اعتباری
انعطافپذیری

دیدگاه دستاندرکاران پروژه دربارة میزان تأثیر متغیرهای
مربوط به عوامل مؤثر در کاهش نهاده

در اين بخش ،برای شناسايی ديدگاه دستاندرکاران پروژه
دربارة میزان تأثیر متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در کاهش
نهاده تعداد  19متغیر در قالب طیف لیکرت (بسیار کم ،کم ،تا
حدی ،زياد ،بسیار زياد) به شرح جدول  1به پاسخگويان اراِئه
شد و بدين ترتیب از دستاندرکاران خواسته شد تا میزان
اهمیت هريک از مقوالت را در مقیاس مذکور مشخص کنند.
برای رتبهبندی گويههای عوامل مؤثر در کاهش نهاده از ضريب
تغییرات استفاده شد .طبق نتايج ،افزايش کیفیت محصوالت
تولیدشده ،استفاده از تقويمهای فصلی برای مديريت فناوریها
بر اساس زمان و مشغلة کاری ،سازگاری بیشتر اين پروژه با
امکانات موجود در منطقه و استفاده از کودهای غیر شیمیايی
کمهزينه و ساده ،بهترتیب چهار رتبة اول عوامل مؤثر بر کاهش
نهاده را داشتند؛ همکاری کشاورزان و تقبل هزينة اجرای

فناوریها ،معرفی گونههای جديد برای مقابله با بحران کمآبی
و خشکسالی ،توزيع بذرهای مقاوم و ارقام مقاوم گیاهی در بین
کشاورزان ،اعطای وامهای کمبهره به کشاورزان چهار رتبة آخر
را از ديدگاه دستاندرکاران به خود اختصاص دادند.
تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر کاهش نهاده از دیدگاه
دستاندرکاران

بر اساس يافتههای حاصل از تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر
کاهش نهاده از ديدگاه دستاندرکاران مقدار KMO
 0/702و مقدار بارتلت آن  379/757بود که در سطح 1
درصد معنیدار است و بیانگر مناسببودن همبستگی داخلی
متغیرهای واردشده برای تحلیل عاملی است .برای
دستهبندی عاملها از معیار مقدار ويژه استفاده شده و
عاملهايی مد نظر بوده است که مقدار ويژة آنها از 0/5
بزرگتر بوده است (جدول .)7
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جدول  .7دیدگاه دستاندرکاران پروژه دربارة میزان تأثیر متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر در کاهش نهاده )(n=114
میانگین * انحراف معیار ضریب تغیرات

متغیر

افزایش کیفیت محصوالت تولیدشده
استفاده از تقویمهای فصلی برای مدیریت فناوریها بر اساس زمان و مشغلة کاری
سازگاری بیشتر این پروژه با امکانات موجود در منطقه
استفاده از کودهای غیر شیمیایی کمهزینه و ساده
تولید علوفههایی که به آب کمتری احتیاج دارند
کاهش هزینههای تولیدی
گسترش مزارع و زمینهای تحت نظر پروژه با هزینة به نسبت کم
زمانبندی بهتر کارها در پروژه
حمایت از ابتکارات کشاورزان
مبارزه مؤثرتر با علفهای هرز از طریق توصیة زمان مناسب برای مبارزه
افزایش مشارکت زنان و کودکان در مراحل کاشت و داشت محصوالت
ایجاد فرصتهای شغلی جدید
بهکارگیری روشهای کاری جدید به جای روشهای قبلی
کاهش میزان مصرف سموم از طریق روش مبارزه همزمان کشاورزان در مورد سن گندم
برگزاری کالسهای آموزشی و ترویجی در قالب طرح
مشارکت مالی کشاورزان و تقبل هزینة اجرای فناوریها
معرفی گونههای جدید برای مقابله با بحران کم آبی و خشکسالی
توزیع بذرهای مقاوم و ارقام مقاوم گیاهی در بین کشاورزان
اعطای وامهای کم بهره به کشاورزان

0/661
0/681
0/208
0/236
0/223
0/811
0/016
0/200
0/803
0/802
0/286
0/002
0/001
0/883
0/803
1/16
1/10
1/02
1/23

2/66
2/80
2/61
2/66
2/28
2/08
3/10
2/22
3/01
2/06
2/62
2/03
2/82
2/23
2/60
3/13
3/11
2/86
3/08

رتبه

1
2
3
1
6
6
2
8
0
10
11
12
13
11
16
16
12
18
10

0/216
0/236
0/268
0/226
0/228
0/282
0/286
0/200
0/203
0/301
0/306
0/300
0/310
0/323
0/331
0/338
0/360
0/362
0/131

*طیف  5گزينهای لیکرت .1 :بسیارکم  .2کم  .3متوسط  .4زياد  .5بسیار زياد
جدول .6آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعة مورد تحلیل

مقدار

مقدار

سطح

KMO

بارتلت

معنیداری

عوامل مؤثر در کاهش

0/202

320/262

0/000

نهاده

برای باالبردن تفسیر عاملها از روش چرخش واريماکس
استفاده شد و برای تعیین تعداد عاملها از معیار مقدار ويژه
استفاده شد .بر اين اساس ،در مجموع تعداد پنج عامل ،که
مقدار ويژة آنها بزرگتر از يک بود ،استخراج شدند و با
توجه به طبیعت هريک از عوامل ،به صورت عامل مديريت
منابع آب ،تسهیم هزينه ،اشتغالزايی ،توجه به جوانب
ارگانیک و مبارزة مؤثرتر با علفهای هرز نامگذاری شدند
(جدول  .)8در مجموع اين عوامل  15/431درصد از واريانس
کل متغیرها را بیان کردهاند.

جدول  .6عاملهای استخراج شده همراه با مقدار ویژه و واریانس
پس از چرخش عاملها
عاملها

مقدار ویژه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

3/021
2/118
1/211
1/161
1/111

درصد واریانس

درصد واریانس

مقدار ویژه

تجمعی

20/106
11/120
11/608
0/228
0/128

20/106
31/612
16/226
66/003
66/131

در زمینة چگونگی اختصاص متغیرها در هر عامل ،به
بارعاملی متغیر در هر رديف توجه شد ،بدين ترتیب که
متغیری که مقدار بار عاملی آن در هر عامل بزرگتر از 0/5
بود به آن عامل اختصاص پیدا کرد؛ بنابراين از بین  19گوية
مؤثر بر کاهش نهادة مورد بررسی ،بار عاملی تعداد  4گويه
کمتر از  0/5بود ،از بین عوامل مؤثر بر کاهش نهاده حذف
شدند و  15گويه در پنج عامل (مديريت منابع آب ،تسهیم
هزينه ،اشتغالزائی ،توجه به جوانب ارگانیک و مبارزة مؤثرتر
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با علفهای هرز) جای گرفتند .برای نامگذاری عاملها با
توجه به ماهیت متغیرهای موجود در هر عامل و نیز
مهمترين متغیرهای موجود در هر مؤلفه توجه شد که نتايج
آن در جدول  9آمده است .عامل اول ،که در حدود 20/49
درصد از واريانس مربوط به تحلیل عاملی را برآورد کرده
است ،از پنج متغیر تشکیل شده و با توجه به ماهیت
متغیرهای موجود به نام عامل مديريت منابع آب نام گرفت.
عامل دوم ،که شامل دو متغیر است 14/12 ،درصد از
واريانس تحلیل عاملی را به خود اختصاص داده است .اين
عامل با توجه به طبیعت متغیرهايش تسهیم هزينه
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نامگذاری گرديد .عامل سوم با بیان  11/10درصد از واريانس
تحلیل عاملی از چهار متغیر تشکیل شده است .با توجه به
متغیرهايی که در اين عامل طبقهبندی شدهاند ،اين عامل با
نام اشتغالزايی بیان شده است .عامل چهارم با برعهدهگرفتن
 9/77درصد از وارايانس تحلیل عاملی از سه متغیر تشکیل
شده است که اين عامل با نام توجه به جوانب ارگانیک بیان
شده است .عامل پنجم با برعهدهگرفتن  9/42درصد از
وارايانس تحلیل عاملی از يک متغیر تشکیل شده است که
اين عامل با نام مبارزة مؤثرتر با علفهای هرز بیان شده
است.

جدول  .9بار عاملی عوامل مؤثر در کاهش نهاده (دستاندرکاران)
نام عامل

مدیریت منابع آب

تسهیم هزینه

اشتغالزایی

توجه به جوانبارگانیک
مبارزه مؤثرتر با علفهای هرز

عوامل مؤثر در کاهش نهاده و نیروی کار در طرح

بارعاملی

تولید علوفههایی که به آب کمتری احتیاج دارند

0/282

زمانبندی بهتر کارها در پروژه

0/221

حمایت از ابتکارات کشاورزان

0/212

معرفی گونههای جدید برای مقابله با بحران کمآبی و خشکسالی

0/206

گسترش مزارع و زمینهای زیر نظر پروژه با هزینة تقریباً کم

0/610

بهکارگیری روشهای کاری جدید به جای روشهای قبلی

0/812

مشارکت مالی کشاورزان و تقبل هزینة اجرای فناوریها

0/262

افزایش مشارکت زنان و کودکان در مراحل کاشت و داشت محصوالت

0/233

توزیع بذرهای مقاوم و ارقام مقاوم گیاهی در بین کشاورزان

0/203

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

0/663

کاهش هزینههای تولیدی

0/612

استفاده از کودهای غیر شیمیایی کمهزینه و ساده

0/820

کاهش میزان مصرف سموم از طریق روش مبارزة همزمان کشاورزان در مورد سن گندم

0/668

افزایش کیفیت محصوالت تولیدشده

0/630

مبارزه مؤثرتر با علفهای هرز از طریق توصیة زمان مناسب برای مبارزه

0/231

بحث و نتیجهگیری
يکی از مسائل مهم در دورة تغییر نظامهای متداول به
نظامهای پايدار و کمنهاده ،تأمین عناصر غذايی مورد نیاز
محصوالت است .در نظامهای پايدار و کمنهاده ،تأمین مواد
غذايی مورد نیاز محصوالت به طور عمده از طريق منابع آلی
ازت بهويژه با کشت بقوالت و کاربرد کودهای دامی صورت
میگیرد و با توجه به اينکه در دورة تغییر نظامهای متداول
به نظامهای کمنهاده مسائلی از قبیل کمبود عناصر غذايی و
مشکالت مربوط به علف هرز و آفات از عمدهترين عوامل

مؤثر بر کاهش عملکرد محصوالت است .توسعة فناوریهای
زيستی کمنهاده به طور نسبی در افزايش بهرهوری بهويژه در
زمانی که قیمت نهادهها خیلی باال يا میزان تولید پايین باشد
يا زيرساختهای موجود هنوز توسعه نیافته باشد ،راهبردی
مناسب در کاهش نیاز به نهاده است.
اخذ فناوریهای جديد و مناسب از معیارهای کلیدی در
افزايش رشد کشاورزی و در نتیجه فقرزدايی از مناطق
روستايی است و اين امر بايد از طريق ابداع مستمر فناوری
اصالح شده و مناسب و انتقال آن به کشاورزان صورت
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پذيرد؛ بنابراين شناسايی عوامل مؤثر بر کاهش نهاده در
پروژة توسعة مشارکتی فناوری ( ،)PTDکه يکی از
پروژههای توسعهای فقر مدار است ،نقش مؤثری در توسعه و
بهبود نظام فناوری کشاورزی ايران دارد.
طبق نتايج تحقیق ،سرمايهگذاری کشاورزان در انتخاب
فناوریهای سودآور ،گسترش دامنة زمینهای تحت آزمايش
پروژه  PTDبا هزينة اضافی به نسبت کم ،حمايت از
نوآوریهای کشاورزان و ورود ايدههای جديد به جامعة
محلی از ديدگاه کارگزاران باالترين رتبه را بین ساير
متغیرهای تأثیرگذار بر کاهش نهاده به خود اختصاص دادند
که پیش از اين Franzel et. al, (1983) Hoeksra
) (2001و  (2001) Waters, Reij andدر پژوهشهای
خود به تأثیر اين عوامل در کاهش نیاز به نهاده تأکید
داشتند؛ همچنین متغیرهای افزايش کیفیت محصوالت
تولیدشده ،استفاده از تقويمهای فصلی برای مديريت
فناوریها بر اساس زمان و مشغلة کاری ،سازگاری بیشتر اين
پروژه با امکانات موجود در منطقه و استفاده از کودهای غیر
شیمیايی کمهزينه و ساده از ديدگاه دستاندرکاران به
ترتیب باالترين رتبه را به خود اختصاص داد که اين متغیرها
با نتايج تحقیقات  (1999) Horneو (1997) Mutsaers
همسويی و مطابقت داشت .در اين راستا ،برای باالبردن
کیفیت محصوالت تولیدشده از طريق بهکارگیری رهیافت
توسعة مشارکتی فناوری ،بهتر است نهادهها و سموم با
قیمت مناسب و در زمان مناسب در اختیار کشاورزان و
بهرهبرداران قرار گیرد.
در زمینة تأثیر عامل مديريت منابع آب از ديدگاه دست
اندرکاران و تأثیر عامل مديريت منابع انسانی -تولیدی از
ديدگاه کارگزاران در کاهش نهاده ،نتیجة اين تحقیق با
تحقیقات Black stock et al. ،(2001) Franzel et al.
) (2007و  (1997) Veldhuizen et al.مطابقت داشت.
بدين منظور استفاده از روشهای نوين و زمانبندی مناسب
فعالیتهای مشارکتی ،افزايش نقش سازمانهای دولتی و
غیر دولتی در اجرای پروژة توسعة مشارکتی فناوری و ارائة
آموزشهای الزم به کارگزاران و دستاندرکاران پروژهها
میتواند نحوة مديريت پروژههای مشارکتی را تا حد زيادی
بهبود بخشد؛ همچنین عامل تسهیم هزينه از ديدگاه
دستاندرکاران پروژه تأثیر مهمی در کاهش نیاز به نهاده
داشته است که اين نتیجه با نتايج تحقیق Reij and
et al. ,(2001 Waters-) Bayer ,(1999) Connell

 (1997) Veldhuizeو  (2001) Petersهمسويی داشت؛
بنابراين پیشنهاد میشود دولت و تشکلهای غیر دولتی و
سازمانهای محلی مانند سازمانهای اجتماع محور
( )CBOsمساعدت بیشتری در جهت جلب حمايت،
تخصیص منابع پشتوانهای و بهکارگیری روشهای نوين در
پروژة توسعة مشارکتی فناوری ايفا کنند.
با توجه به تأثیر عامل اعتباری از ديدگاه کارگزاران در
کاهش نیاز به نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری،
نتیجة اين تحقیق با تحقیقات Okali and Sumberg
)Mutsaers Bewket ,(2004) Jager et al., (1997
) (1983) Hoekstra ,(1997) ,(2007همسويی داشت؛

بنابراين توصیه میشود که بهبود نظامهای اعتبارات خرد،
برای حمايت از سرمايهگذاری کشاورزان مرد و زن در
فناوریهای درآمدزای دارای پتانسیل و پايدار در بخش
کشاورزی انجام شود؛ همچنین با ارتقای تخصیص منابع به
مراکز تحقیقاتی استانها برای حمايت از توسعة مشارکتی
فناوری و تعديل معیارهای ترفیع کارشناسان و محققان،
انگیزه برای تحقیق مشارکتی فراهم شود.
عامل اجرايی يکی از عوامل مؤثر در کاهش نیاز به نهاده
در پروژة توسعة مشارکتی فناوری از ديدگاه کارگزاران است.
نتیجة تحقیق  (2009) He et al.اين مطلب را تأيید کرد.
برای گسترش نقش اجرايی رهیافت توسعة مشارکتی فناوری
در ارزيابی منابع پايهای در روستاها بهتر است تیمی بین
رشتهای از کارشناسان رشتههای مختلف تشکیل شود که در
اجرای برنامههای توسعهای جوانب مختلف مسائل محیط
روستا را در نظر گیرند؛ همچنین گسترش و ايجاد
فرصتهای همکاری بین پژوهشگران مراکز تحقیقاتی و
کشاورزان و بهرهبرداران در اجرای پژوهشهای تحقیقاتی
مشارکتی تأثیری شگرف در نهادينهکردن پروژههای
مشارکتی فقرمدار (توسعة مشارکتی فناوری) در بستر
کشاورزی ايران دارد.
ديگر عوامل تأثیرگذار در کاهش نیاز به نهاده از ديدگاه
دستاندرکاران پروژة توسعة مشارکتی فناوری ،عامل
اشتغالزايی است که از طريق افزايش مشارکت زنان و
گروههای آسیبپذير (کمبرخوردار) در مراحل کاشت ،داشت
و برداشت به ايجاد فرصتهای شغلی جديد در اين منطقه
کمک کرده است .در اين راستا ،نتیجة اين تحقیق با نتیجة
تحقیق  (1997) Okali and Sumbergمطابقت داشت.
عامل انعطافپذيری يکی از عوامل مؤثر در کاهش نیاز
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راستای توسعة فناوریهای جديد (برای مثال فناوریهای
 با بهرهگیری از توان،)زيستی و فناوری اطالعات و ارتباطات
بالقوه همگرايی اين فناوریها (مانند فناوری نانو) و عرضة
.خدمات به کشاورزان خردهپا اثربخشتر عمل کنند
 با توجه به اهمیت و نقشی که آموزش در ساده،در پايان
 برگزاری کالسهای،کردن اجرای پروژههای مشارکتی دارد
 برگزاری جلسات و نشستهای، ترويجی-آموزشی
زمانبندی شده و بازديدهای مکرر از مزارع زير آزمايش
فناوریها و توزيع بروشورهای ترويجی برای افزايش هر چه
بیشتر مشارکت دستاندرکاران و افزايش انگیزة مشارکت در
 الزم است که مراکز و، در اين راستا.آنها مؤثر است
 در تدوين برنامهها و،سازمانهای تحقیقاتی بخش کشاورزی
 آموزش و بازآموزی،PTD هدايت پروژههای مشارکتی مانند
.کارشناسان و مديران را بیشتر مدنظر قرار دهند

به نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری از ديدگاه
( اين2009) He et al. کارگزاران است که نتیجة تحقیق
 از اين رو لحاظکردن ديدگاههای.مطلب را تأيید کرد
 بهويژه نمايندگان گروههای فقیر و،دستاندرکاران پروژهها
 در اجرای پروژههای تحقیقاتی مشارکتی گامی،کمبرخوردار
مهم در سازگاری و انطباق هرچه بیشتر اين پروژهها با
.نیازهای واقعی بهرهبرداران است
عامل توجه به جوانب ارگانیکی نیز يکی از عوامل مؤثر
در کاهش نیاز به نهاده در پروژة توسعة مشارکتی فناوری از
ديدگاه دستاندرکاران است؛ بنابراين در بهکارگیری رهیافت
توسعة مشارکتی فناوری در ايران بهتر است از برنامهريزی
آرمانی برای تنوعبخشی به اهداف (کاهش مصرف سموم و
 امنیت و سالمت غذايی و غیره) استفاده،کودهای شیمیايی
.شود
از بخش دولتی و مراکز تحقیقاتی انتظار میرود که در
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