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راهکارهاي بهبود اجراي طرح ترويجی «تسريع انتقال يافتهها»
از ديدگاه کشاورزان مجري طرح در استان کرمانشاه
ليال بنیعامريان ،*1اميرحسين علیبيگی 1،علیاصغر ميرکزاده

9

 .1کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
 .2دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
 .3استادیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
(تاریخ دریافت -11/60/21 :تاریخ تصویب)11/16/60 :

چکيده
هدف کلی این تحقیق تعیین بهترین راهکارهای بهبود اجرای طرح ترویجی «تسریع انتقال یافتهها» از
دیدگاه کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه است .جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کشاورزان
مجری طرح در استان کرمانشاه (شامل  22نفر) است که به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافتهها نشان میدهد از بین راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود اجرای طرح ترویجی تسریع انتقال
یافتهها خرید تضمینی محصوالت تحت پوشش طرح از کشاورزان (با میانگین  ،)4/11تعیین قیمت
محصول براساس کیفیت (با میانگین  )4/64و سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای آن (با میانگین
 )4/64به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادهاند .از سوی دیگر ،وسعتبخشیدن به زمینهای
زراعی و واحدهای تحت پوشش شرکتهای تعاونی فعال در طرح مورد نظر (با میانگین  )3/11و اجرای
طرحهای ویژه به منظور تحت پوشش قراردادن فعالیتهای زنان روستایی و عشایری (با میانگین )3/22
کمترین اهمیت را داشتهاند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که مهمترین راهکارهای بهبود
اجرای طرح به ترتیب راهکارهای اقتصادی (میزان واریانس  10/21درصد) و راهکارهای مدیریتی (میزان
واریانس  11/34درصد) هستند.
واژههاي کليدي :ارتباط تحقیق و ترویج ،تحلیل عاملی ،تسریع انتقال یافتهها ،راهکارها
مقدمه
ارتباط تحقیق و ترويج کشاورزی همواره از جمله مهمترين
مباحث مطرح در ادبیات ترويج و توسعة کشاورزی بودهاست.
امروزه ،برای حصول اطمینان از تناسب فناوریها با شرايط
کشاورزان ،وجود پیوندهای محکم بین تحقیق و ترويج در نظام
کشاورزی امری ضروری است .برای بهرهبرداریکردن از منافع
تحقیقاتی ،که نرخ بااليی از بازگشت سرمايه را به همراه داشته
باشد ،قدم اول پیداکردن راههايی برای ترکیب و سادهکردن
اطالعات تولیدشده به وسیلة تحقیقات به شکلی است که بهطور
مؤثر بهوسیلة کشاورزان استفاده شود Soltani, 1992; Van
 نويسنده مسئول:

Den Ban, 2000;) Karami Dehkordi, 2001; Byerlee,
.)1987

مکانیزمهای ارتباطی مختلفی بین تحقیق و ترويج وجود
دارد که در هر کشور با توجه به ويژگیهای اکولوژيکی،
اقتصادی و ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان هر منطقه
شکل خاصی از اين مکانیزمها برای ارتباط بین تحقیق ،ترويج
و کشاورز به کار گرفته میشود .برقراری ارتباط بین تحقیق و
ترويج از هر مکانیزمی که پیروی کند ،واقعیت اين است که
نهادهای تحقیق و ترويج در صورتی موفق به انجام مطلوب
وظايف مربوط هستند که رابطهای مستحکم میان آنها وجود
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داشته باشد ).(Norozi & Malek Mohammadi, 2007
برقراری ارتباط بین فعالیت تحقیق و ترويج بايد به عنوان
يکی از اصول مهم برنامههای کشاورزی قلمداد گردد؛ زيرا
هرگونه شکستی در برقراری چنین ارتباطی به معنی
موفقنبودن در انتقال و گسترش نتايج فعالیتهای تحقیقاتی
به خارج از مرزهای آنهاست .بهطورکلی ،ضعف ارتباط
تحقیق و ترويج باعث میشود که نتايج تحقیقات غیرقابل
استفاده و در چارچوب ايستگاههای تحقیقاتی و البهالی
کتابها و نشريههای کتابخانهها محبوس شوند و هرگز برای
عمل و استفاده به دنیای کشاورزان راه نیابند ( Ahmadvand
;& Karami, 2007; Karami Dehkordi, 2001
)Shahbazi, 1992

توسعة منابع انسانی و انتقال فناوری از جمله مهمترين
کارکردهای محوری در توسعة کشاورزی است که با همکاری
محققان ،مروجان و کشاورزان حاصل میشود .پروژههای
تحقیقی -ترويجی ،تحقیقی -تطبیقی و روز مزرعه از جمله
پروژههای انتقال يافتهها هستند که درصددند تا ارتباط بین
محققان ،مروجان و بهرهبرداران را مستحکمتر کنند .در
اجرای چنین پروژههايی ،تحقیق و ترويج بايد از آغاز تا پايان
فعالیتها با مشارکت کشاورزان و در ايجاد مزارع تحقیقی-
تطبیقی در تقويت ارتباط تحقیق و ترويج و در نهايت توسعة
کشاورزی بهطور مؤثری اقدام نمايند (Kalantari, Asadi,
Shabanali Fami, Yaghubinejad & Chobchian,
).2008

استفاده از مزارع نمايشی به عنوان يک روش آموزشی-
ترويجی و مؤثر در تغییر روشهای تولیدی بهرهبرداران در
سال  1886توسط ناپ ابداع شد .در شهريور  ،1688طرح
تسريع انتقال يافتهها به صورت الگويی در چهار استان
آذربايجان شرقی ،کردستان ،کرمانشاه و کهگیلويه اجرا شد.
ازبینبردن شکاف موجود بین تحقیق -ترويج و بهرهبردار،
بهرهگیری از واحدهای بهرهبرداری آنان به عنوان ارزيابی
تکنولوژیهای جديد ،اصالح توصیههای فنی به نحوی که با
منابع و شرايط کلی گروههای اصلی کشاورزان مطابقت نمايد
و لحاظکردن وضعیت کلی واحد بهرهبرداری در ارائة
توصیههای فنی نیز از جمله ويژگیهای اين طرح است
).(Norozi & et al, 2006
بررسی آمارهای رسمی موجود نشان میدهد که از سال
 1638تا  13( 1686سال) ،به طور متوسط  8/7درصد
توصیهها و يافتههای حاصل از اجرای طرحهای تحقیقاتی

پايان يافته از طريق اجرای پروژههای تحقیقی -ترويجی در
اختیار بهرهبرداران قرار گرفتهاست .با توجه به وجود
پتانسیلهای الزم برای افزايش قابل توجه تولید در کشور
مقرر شد در قالب اين طرح برنامهريزی الزم برای اجرای
فراگیر آن انجام شود و گسترة افراد تحت پوشش و واحدهای
بهرهبرداری به منظور انتقال يافتههای تحقیقاتی و کاربردی
وسیعتر شود تا بتوان با ارتقای تولید متوسط کشوری فاصلة
آن را با تولیدکنندگان برتر کاهش داد (Norozi & et al,
).2006
طرح ترويجی تسريع انتقال يافتههای سال  83-85برای
اولینبار به شکلی گسترده در تعدادی از دهستانهای استان
کرمانشاه اجرا شد .به منظور کاهش هزينهها و با توجه به
شرايط منطقه برای اجرای بهینة طرح تعداد  42سايت در 42
مکان در دهستانها مشخص شد .در اين سايتها ،انواع
طرحهای آنفارم (تحقیقی -تطبیقی) ،تحقیقی -ترويجی،
مزارع نمايشی و الگويی با مشارکت کشاورزان ذيربط به اجرا
درآمد .اين سايتها با توجه به نوع طرحها و پروژهها ،شرايط
آبوهوايی و جغرافیايی منطقه و همچنین زمین کشاورزانی
که تمايل به مشارکت داشتند انتخاب شدند & (Azizi
).Azimi, 2007
طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها در قالب سايتهای
مختلف در سطح  1855/86هکتار از اراضی کشاورزان8 ،
مورد گاوداری نمايشی 6 ،مورد باغ نمايشی و  6578/5هکتار
مزارع نمايشی خارج از سايت در قالب تعداد  123طرح و
محصوالتی از قبیل گندم ،جو ،گلرنگ ،عدس ،نخود ،کلزا،
ذرت ،آفتابگردان ،چغندرقند ،استفاده از کمپوست ،ماشک
مجارستانی ،سیبزمینی ،باغها و گاوداریهای نمايشی به
اجرا درآمد ).(Azizi & Azimi, 2007
مرتبطترين مطالعات انجامشده با موضوع تحقیق در داخل
و خارج کشور در ادامه ذکر شدهاستSnapp, Blackie & .
 (2003) Donovanدر مطالعات خود به اين نتیجه رسیدند
که ترويج و تحقیقات در توسعهدادن تکنولوژیهايی که
محدوديتهای منابع و مخاطرات کشاورزان را در نظر بگیرد و
همچنین در بهبوددادن ظرفیت کشاورزان برای پذيرش
تکنولوژیهای متناسب با شرايطشان با شکست مواجه شدهاند.
 (1998) Karami Dehkordiدر تحقیق خود ،که در
سه استان خوزستان -چهارمحالوبختیاری و اصفهان انجام
گرفت ،به کمبودن میزان همکاری و ارتباط محققان با
کارکنان ترويج و کشاورزان اشاره کردهاست .نتايج حاصل از

بنیعامريان و همکاران :راهکارهاي بهبود اجراي طرح ترويجی ...

مطالعة  (2009) Norozi & Tabarrayiنیز نشان داد که
تعامالت مناسبی میان سه گروه کشاورزان ،مروجان و
محققان و بهويژه محققان با مروجان و نیز کشاورزان وجود
ندارد .عالوه بر اين ،مخاطبان محققان و مروجان کشاورزی به
لحاظ پارهای ويژگیها ،از جمله سطح تحصیالت ،فاقد
همگنی الزم هستند؛ همچنین با توجه به تعامالت بیشتر
محققان با کشاورزانی که از کیفیت زمین متوسط به باال
برخوردارند میتوان انتظار داشت که نتايج تحقیقاتی اغلب
مناسب حال اين دسته از کشاورزان باشد تا کشاورزان دارای
زمین نامناسب.
 (2008) Hosseini & Skandariمهمترين موانع
اثرگذار بر مکانیزمهای ارتباطی موجود میان تحقیق و ترويج
کشاورزی را به ترتیب اهمیت موانع سازمانی ،مديريتی،
سیاسی ،موانع مربوط به توان و آگاهی حرفهای ،موانع مربوط
به فناوری و موانع نگرشی میدانند.
براساس يافته های تحقیق & Mohammadzadeh
 ،(2002) Sedighiمیزان گرايش اکثر کارکنان ترويج در
استان آذربايجان غربی نسبت به مشارکت با محققان مثبت
است .به زعم گرايشهای مثبت کارکنان ترويج نسبت به
مشارکت با محققان ،بررسیهای کیفی اين تحقیق نشان
میدهد که وضعیت ديگر عوامل در حد مطلوبی نیست تا
بتواند بهطور جامع و سیستمی در نظام اطالعات و دانش
کشاورزی تحوالت الزم و مطلوب را ايجاد کند.
نتايج تحقیق  (1994( Zinnahدر سیرالئون نشان داد که
تنها  7درصد از کشاورزان در آزمايشهای آنفارم با محققان
يا کارکنان ترويج مشارکت داشتهاند .محققان و کارکنان
ترويج کمبود امکانات حملونقل را به عنوان مهمترين عامل
محدودکننده در تماس با کشاورزان عنوان کردهاند .نتايج
مطالعه نشان داد که تأثیر مشارکت کشاورزان و کارکنان
ترويج در تولید و گسترش فناوری جديد بسیار اندک است.
به نقل از  (1990) Van Den Banبه منظور بهبود
ارتباط بین تحقیق و ترويج همکاری نزديک بین بخش
تحقیقات و کشاورزان در مؤسسة آموزشی مورد نیاز است تا
پاسخگوی سازمان برگزارکنندة دوره برای مروجان و
کشاورزان باشد .اجرای چنین طرحهايی همچنین به روش
ارتباطی سازمانهای خدمات ترويجی با متخصصان موضوعی
و مروجان سطح روستا بستگی دارد .در اين فرايند ارتباطی،
خدمات ترويجی و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی بايد به
عنوان يک گروه با يکديگر فعالیت کنند.
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نتايج تحقیق  (1987) Lanciniنشان داد که در نتیجة
استفاده از مدل مناسب فناوری ،فعالیتهای تحقیقی و
ترويجی مناسب برای هر محصول توسعه يافت و رابطة کاری
نزديکی را بین اعضای گروهها تقويت کرد که بر مشکالت
قبلی که بر سر راه همکاری گروهها وجود داشت غلبه کرد و
نتیجة آن دسترسی کشاورزان به فناوری قابل اجرا و معتبر
متناسب با نیازهای ضروریشان بود.
نتايج حاصل از تحقیق  (1991) Doormanدر دومنیکن
نشان میدهد که ارتباط بین تحقیقات ،مروجان و کشاورزان به
گونهای ضعیف توسعه پیدا کردهاست .به سبب محدوديتهای
سازمانی و گرايشهای متداول در بین اغلب مقامات رسمی،
کشاورزان برای نشاندادن نیازها و حق تقدمشان نسبت به
تحقیقات با کمبود شیوه مواجهند؛ همچنین نتايج نشان داد که
با آغاز تولید تکنولوژی جديد ،تحلیل شرايط تولید و نتیجه
گرفتن از مشکالت در سطح مزرعه نقش کشاورزان در تنظیم
سیاستهای تحقیقات میتواند افزايش پیدا کند.
 (1990) Crittenden & Leaدر مطالعة خود به اين
نتیجه رسیدند که سیستمهای تحقیقات و ترويج کشاورزی و
آزمايشهای مزرعهای میتواند در ايجاد تغییر در نواحی
روستايی مؤثر باشد؛ بنابراين در آينده مشارکت کشاورزان در
برنامهريزی ،اجرا و ارزشیابی کامالً ضروری است.
 (2008) Rathore, Intodia & Singhدر تحقیقی دربارة
ارتباط تحقیق ،ترويج و کشاورز در هندوستان به اين نتیجه
رسیدند که در اين سیستم ارتباطی دانشمندان برای آگاهی از
مشکالتی که کارکنان ترويج و کشاورزان با آن مواجهند بسیار
تالش میکنند و برای بهدستآوردن اطالعات موردنیاز در اين
خصوص از منابع رسمی ،ارتباط مستقیم با دانشمندان ترويج و
کشاورزان ،مالقاتهای مشترک و تماس با کارکنان سطح مزرعه
استفاده میکنند و اکثر اين اطالعات ( 32/48درصد) از طريق
ارتباط با دانشمندان ترويجی و يافتههای رسمی مؤسسات
تحقیقاتی به دست میآيد .درصد زيادی از دانشمندان (84/85
درصد) با بخش کشاورزی ايالتی و مؤسسات تحقیقاتی در
ارتباطند .در اين تحقیق ،مشاهده شد که راهنمايی و هدايت تنها
در سطوح باالی اداری رخ میدهد نه برای کارکنان ترويجی در
سطوح پايین.
(1990) Grafton, Walters & Bertelsenدر مطالعة
خود به اين نتیجه رسیدند که تعیین هزينهها و منافع
سیستمهای تحقیقات و ترويج کشاورزی مسئلهای پیچیده
است .آنها از اطالعات حاصل از سیستمهای تحقیقات و ترويج
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کشاورزی در يک پروژة واقعی در ناحیة لس کايس در هائیتی
به منظور تخمینزدن اطالعات دربارة ارزش تحقیقات و آموزش
در پايان پروژه استفاده کردند .نتايج نشان داد که هزينة توسعه
دادن عملیات کشاورزی بهبوديافته با سیستمهای تحقیقات
کشاورزی تنها با پذيرش گستردة آنها قابل توجیه است.
نتايج حاصل از مطالعات فوق در زمینة ارتباط بین
محققان ،مروجان و کشاورزان نشان میدهد که & Karami
)Dehkordi, (2009) Norozi & Tabarrayi, (2002
Mohammadzadeh & Sedighi ,(1994) Zinnah
) (1998و  (1991) Doormanارتباط بین محققان ،مروجان

و کشاورزان ضعیف بودهاست.
نتايج تحقیق  (1998) Movahediدر مورد اثربخشی
طرحهای مشترک تحقیقی -ترويجی در دو استان لرستان و
کرمانشاه نشان داد که براساس نظرهای مروجان و محققان
مورد مطالعه اثربخشی طرحهای مورد بررسی در مورد میزان
انطباق طرحهای مشترک تحقیقی -ترويجی در شرايط
کشاورزان ،که اولین هدف طرحهای مشترک است ،در حد
متوسط تا زياد و در مورد آشناکردن کارشناسان ترويج و
مروجان با نتايج و يافتههای تحقیقاتی جديد و کاربرد آنها،
که دومین هدف طرحهای مشترک به شمار میرود ،در حد
زياد تا بسیار زياد و در مورد گسترش زمینة همکاری بین
تحقیق و ترويج در حد متوسط اظهار شدهاست.
نتايج تحقیق  (1998) Kalantariدرمورد پروژههای انتقال
يافتهها نشان دادهاست که میانگین و نمای سنی مربوط به سطح
سواد ،درصد مددکار ترويجی و کشاورز نمونه بودن ،مقدار زمین
و مالکیت ماشینآالت کشاورزان همکار پروژههای انتقال يافتهها
بیشتر از کشاورزان غیرهمکار در پروژههاست .داليل بهکارنگرفتن
توصیههای فنی حاصل از پروژههای انتقال يافتهها در ساير مزارع
به ترتیب اولويت دسترسینداشتن بهموقع به نهادهها ،نبود اطالع
کافی ،کارايینداشتن يافتهها و توصیهها ،هزينة اضافی و
مطابقتنداشتن توصیهها با شرايط کشاورزان قلمداد شدهاست.
همچنین يافتههای تحقیق Kalantari & et al
) (2008در مورد پروژههای انتقال يافتهها نشان داد که میزان
عالقهمندی و آمادگی کشاورزان برای شرکت در پروژههای
انتقال يافتهها به ترتیب اولويت شامل پروژههای تحقیقی-
ترويجی ،روز مزرعه و تحقیقی -تطبیقی است.
 (2008) Kalantari & et alبه نقل از & Monfared
 (2002) et alدر ارزيابی طرحهای مشترک تحقیقی-
ترويجی نتیجه گرفتند که با وجود اعتماد  87درصد از

مجريان به لزوم توجیه کشاورزان قبل از اجرای طرح ،تنها 78
درصد از مجريان که فرصت و امکان اين توجیه را داشتهاند
آن را عنوان کردهبودند .پس از اتمام طرحهای مشترک ،تنها
 68درصد عنوان کردند که توصیهها و نتايج طرحها را به کار
بردهاند 28 .درصد نیز اظهار داشتند که بعضی از توصیهها و
نتايج را به کار برده و حدود 12درصد نیز اصالً به کار
نبردهاند.
 (2008) Kalantari & et alبه نقل از Ministry of
 (1994-95) Agriculture, TAT organizationدر
مطالعهای تنگناهايی نظیر ضعف حضور محققان در اجرای
طرحها ،ضعف هماهنگی بین محققان و مروجان در حین
اجرا ،لحاظنکردن مسائل و مشکالت کشاورزان در طراحی و
اجرا ،تأمیننکردن بهموقع نهادهها و امکانات مورد نیاز و
باالخره منحصربودن اجرای طرحهای تحقیقی -ترويجی در
مزارع کشاورزان برتر را از مشکالت عمدة اين طرحهای
تحقیقی -ترويجی بیان میکند.
 (2002) Iqbalianنیز در تحقیق خود گزارش دادهاست
که میزان موفقیت برنامههای انتقال يافتهها از ديدگاه
کارکنان مطلوب بوده و میزان موفقیت در مورد پروژههای روز
مزرعه و طرحهای تحقیقی -ترويجی بیشتر از پروژههای
تحقیقی -تطبیقی بودهاست.
به طور خالصه و با توجه به پروژههای ارزيابی برنامههای
تحقیقی -ترويجی (1998) Movahedi ،میزان موفقیت اين
طرحها را در زمینة انطباق طرح با شرايط کشاورزان و آشنايی
مروجان با يافتههای تحقیقاتی بیشتر از متوسط ارزيابی
کردهاست (2002) Iqbalian .نیز میزان موفقیت برنامههای
انتقال يافتهها را که جزء برنامههای تحقیقی و ترويجی است
از ديدگاه کارکنان مطلوب ارزيابی کردهاستKalantari .
( )2005در تحقیق خود Kalantari & et al (2008) ،و
همینطور در مطالعة ديگری به نقل از Ministry of
(1994- 95(Agriculture, TAT organization
تأمیننکردن بهموقع نهادهها و امکانات و مطابقتنداشتن
توصیهها با شرايط کشاورزان را به عنوان مشکالت طرحهای
تحقیقی و ترويجی بیان کردهاند.
مواد و روشها
هدف کلی اين پژوهش بررسی ويژگیهای فردی و حرفهای
کشاورزان مجری طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها و تعیین
بهترين راهکارهای بهبود اجرای طرح موردنظر است .جامعة
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آماری اين تحقیق کشاورزان مجری طرح ترويجی «تسريع
انتقال يافتهها» در استان کرمانشاه هستند ( .)N=74در اين
تحقیق ،از روش سرشماری استفاده شد .ابزار اصلی گردآوری
دادهها پرسشنامه بود که از سه قسمت تشکیل میشد:
قسمت اول پرسشنامه شامل 17پرسش برای تعیین
ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان مجری طرح بود .در
قسمت دوم ،با  43گويه و در قسمت سوم نیز با تعدادی
پرسش باز راهکارهای بهبود اجرای طرح ترويجی تسريع
انتقال يافتهها بررسی شد .برای تأيید روايی ،شکلی و
محتوايی پرسشنامه در اختیار استادان گروه ترويج و آموزش
کشاورزی دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل اجرايی
طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها در مديريت هماهنگی
ترويج سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه قرار دادهشد.
به منظور تعیین پايايی پرسشنامة تدوينشده نیز تعداد
68نفر از کشاورزان مجری طرح در نزديکترين استان انتخاب
شدند و پرسشنامة موردنظر را تکمیل کردند .پس از انجام
آزمون پیشاهنگ ،ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد
( .)α=8/78پس از تکمیل پرسشنامهها ،عملیات کدگذاری،
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استخراج اطالعات و انتقال آنها بر روی رايانه انجام و پس از
طی فرايند دادهپردازی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام شد.
نتايج
نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل ويژگیهای فردی و حرفهای
کشاورزان مجری طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها در استان
کرمانشاه نشان داد که  88/2درصد از کشاورزان مجری طرح
مرد و  1/3درصد زن بودهاند .از نظر سطح تحصیالت 48/6
درصد از کشاورزان مورد نظر بیسواد 45 ،درصد دارای
تحصیالتی در حد ابتدايی 18/7 ،درصد در سطح راهنمايی،
 48/6درصد ديپلم 3/6 ،درصد فوق ديپلم 7/8 ،درصد لیسانس
و  1/3درصد دارای تحصیالتی باالتر از لیسانس بودند .ساير
ويژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان مجری طرح تسريع
انتقال يافتهها به شرح جدول  1است .راهکارهای پیشنهادی
بهمنظور بهبود اجرای طرح ترويجی تسريع انتقاليافتهها از
ديدگاه کشاورزان مجری طرحبه شرح جدول  4است.

جدول  .1ويژگیهاي فردي و حرفهاي کشاورزان مجري طرح ترويجی «تسريع انتقال يافتهها»
ويژگیهاي فردي و حرفهاي

1
4
6
2
5
3
7
8
8
18
11
14
16

سن (سال)
تعداد فرزند
تعداد اعضای خانواده که در کار کشاورزی کمک میکنند
سابقة کشاورزی (سال)
سابقة مددکار ترويجی بودن (سال)
سابقة کشاورز نمونه بودن (سال)
فاصلة روستا تا مرکز ترويج و خدمات (کیلومتر)
دفعات مراجعه به مرکز ترويج و خدمات در طول يک سال (بار)
هزينههای پرداختی کشاورز به منظور اجرای طرح (درصد)
کمکهای مالی دولت به منظور اجرای طرح (درصد)
شرکت در کالسهای ترويجی در زمان اجرای طرح (روز)
شرکت در دورههای فنیوحرفهای در زمان اجرای طرح (دوره)
مساحت کل زمینهای زراعی (هکتار)

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف معيار

47
8
8
8
8
8
5
8
48
8
8
8
4 /5

88
18
18
78
48
15
48
88
188
88
68
6
158

28/5
2
6
64
2
4
3/63
41
85/23
12/56
8
1
46/16

16/73
4/58
4/27
15/88
5/28
4/25
2/31
15/38
15/82
15/82
5/52
8 /8
42/44
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تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931
جدول  .1راهکارهاي بهبود اجراي طرح ترويجی «تسريع انتقال يافتهها»
ميانگين* (از )1

انحراف معيار

راهکار

1

خريد تضمینی محصوالت تحت پوشش طرح از کشاورزان

2/15

1/87

4

تعیین قیمت محصول بر اساس کیفیت

2/82

8/86

6

سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای آن

2/82

8/85

2

توجه به اولويتها و نیازهای واقعی بهرهبرداران

2

8/88

5

معرفی تولیدکنندگان نمونه و برتر در سطح کشور

6/85

8/77

3

معرفی مزارع تولیدکنندگان برتر به عنوان مزارع الگويی

6/85

8/72

7

برقراری ارتباط بین کشاورزان و بازار فروش برای تولید

6/86

1/85

8

ارزشیابی طرح در پايان هر سال زراعی

6/88

8/72

8

معرفی تولیدکنندگان برتر به کشاورزان متقاضی اجرای طرح

6/78

8/77

18

بهکارگیری نیروی انسانی تحصیلکرده به تناسب رشته

6/77

8/87

11

اعطای قسمتی از نهادهها به تولیدکنندگان برتر به عنوان جايزه

6/38

1/88

14

آغاز کار با معرفی طرحهايی با هماهنگی بیشتر با دانش بومی

6/37

8/88

16

بهکارگیری مروجان و محققان ماهر و آموزشديده

6/33

8/88

12

آغاز کار با طرح هايی با هزينة در حد توان مالی کشاورزان

6/32

8/81

15

انتشار نتايج طرح در برنامه های راديويی ،تلويزيونی و نشريه

6 /3

1/14

13

اجرای طرح برای نخستینبار در مزارع رهبران محلی

6 /3

8/84

17

توسعة طرحهای  IPMبرای بهحداقلرساندن مصرف سموم

6/58

8/88

18

درگیرکردن رهبران محلی به منظور تشويق ساير کشاورزان

6/53

8/84

18

باقیگذاشتن تابلوی مشخصات طرح در مزارع الگويی و نمونه

6/56

1/41

48

در اختیار قراردادن نهادهها به ازای درصدی از فروش

6/23

1/88

41

اجرای طرح در اراضی کشاورزان با درآمد متوسط و ضعیف

6/21

8/87

44

پرداخت وام به کشاورزان مجری طرح جهت تأمین هزينهها

6/64

1/18

46

فراهمکردن زمینههای مشارکت بیشتر بخش خصوصی

6 /6

8/83

42

اجرای طرحهای ويژه برای زنان روستايی و عشايری

6/44

1/85

45

وسعتبخشیدن به زمینهای زراعی شرکتهای تعاونی فعال

6/15

1/14

43

تحت پوشش قراردادن شرکتهای تعاونی جديد

6/87

1/18

* مقیاس :خیلی کم1 :

کم4 :

متوسط6 :

زياد2 :

خیلی زياد5 :

بر اساس جدول  ،4خريد تضمینی محصوالت تحت پوشش
طرح از کشاورزان (با میانگین  ،)2/15تعیین قیمت محصول بر
اساس کیفیت (با میانگین  ،)2/82سازگاری محتوای برنامه با
زمان اجرای آن (با میانگین  ،)2/82توجه به اولويتها و نیازهای
واقعی بهرهبرداران (با میانگین  )2و معرفی تولیدکنندگان نمونه و
برتر در سطح کشور (با میانگین  )6/85به ترتیب دارای
بیشترين اهمیت و تحت پوشش قراردادن شرکتهای تعاونی
جديد (با میانگین  ،)6/87وسعتبخشیدن به زمینهای زراعی
شرکتهای تعاونی فعال (با میانگین  ،)6/15اجرای طرحهای

ويژه برای زنان روستايی و عشايری (با میانگین  ،)6/44فراهم
کردن زمینههای مشارکت بیشتر بخش خصوصی (با میانگین
 )6/6و پرداخت وام به کشاورزان مجری طرح برای تأمین
هزينهها (با میانگین  )6/64کمترين اهمیت را داشتهاند.
برای تعیین مناسبترين راهکارها به منظور بهبود اجرای
طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها از تحلیل عاملی استفاده
شد .برای تعیین مناسببودن دادههای مربوط برای اجرای
تحلیل عاملی از معیار  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد.
نتايج حاصل از اين قسمت در جدول  6نشان داده شدهاست.
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جدول  .9مقدار  KMOو آزمون بارتلت

KMO

8/315

آزمون بارتلت
ضريب آزمون بارتلت
766/888

با توجه به اينکه مقدار شاخص  KMOاز  8/3بیشتر و
مقدار آمارة آزمون بارتلت از نظر آماری در سطح 8/81
معنیدار است ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.
در مرحلة تعیین عاملها ،بهطورکلی سه عامل با مقدار
ويژة باالتر از دو استخراج شد .مقدار واريانس تجمعی
تبیینشده با استفاده از اين سه عامل  24/52است که نشان

سطح معنیداری
8/888

میدهد اين سه عامل  24درصد از کل واريانس متغیرها را
تبیین میکنند .به منظور شناسايی و نامگذاری متغیرهای
مربوط به هر عامل سه عامل استخراجشده با روش واريماکس
چرخش دادهشد که نتايج آن را در جدول  2مشاهده
میکنید.

جدول  .4راهکارهاي استخراجشده به منظور بهبود اجراي طرح «تسريع انتقال يافتهها»

ميانگين

انحراف معيار

بار عاملی

راهکار
اقتصادي
در اختیار قراردادن به ازای درصدی از فروش
آغاز با طرحهايی با هزينه در توان مالی کشاورزان
درگیرکردن رهبران محلی رسمی و غیر رسمی
آغاز با طرحهايی با هماهنگی بیشتر با دانش بومی
اجرای نخستین طرح در مزارع رهبران محلی
دادن نهادهها به تولیدکنندگان برتر بهعنوان جايزه
اجرای طرح در اراضی کشاورزان متوسط و ضعیف

9/11
6/23
6/32
6/53
6/37
6 /3
6/38
6/21

1/31
1/88
8/81
8/84
8/88
8/84
1/88
8/87

8/38
8/31
8/37
8/53
8/36
8/31
8/51

مديريتی
تحت پوشش قراردادن شرکتهای تعاونی جديد
انتشار نتايج در برنامههای راديويی ،تلويزيونی و...
طرحهای ويژه برای زنان روستايی و عشايری
فراهمکردن زمینههای مشارکت بخش خصوصی
بهکارگیری مروجان و محققان ماهر و آموزشديده
ارزشیابی طرح در پايان هر سال زراعی
توسعة طرحهای IPM

9/41
6/87
6 /3
6/44
6 /6
6/33
6/88
6/58

1/33
1/18
1/14
1/85
8/83
8/88
8/72
8/88

8/76
8/86
8/58
8/55
8/52
8/56
8/54

سازمانی
خريد تضمینی محصوالت از کشاورزان
برقراری ارتباط بین کشاورزان و بازار فروش
توجه به اولويتها و نیازهای واقعی بهرهبرداران
سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای آن

4/19
2/15
6/86
2
2/82

1/11
1/87
1/85
8/88
8/85

8/54
8/38
8/78
8/81

براساس جدول  ،2مهمترين راهکارها به منظور بهبود
اجرای طرح ترويجی تسريع انتقال يافتهها راهکارهای
اقتصادی هستند (با تبیین  13/41درصد از کل واريانس
تبیینشده) و سپس راهکارهای مديريتی و راهکارهای

سازمانی به ترتیب با تبیین  15/62و  18/87درصد از کل
واريانس تبیینشده راهکارهای بهبود اجرای طرح به شمار
میروند.

111

تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران ،دوره  ،44شماره  ،1بهار 1931
جدول  .1مقدار ويژه و درصد واريانس عاملها

عاملها

مقدار ويژه

اقتصادی
مديريتی
سازمانی

2/41
6/88
4/85

براساس نتايج ،راهکارهای در اختیار قراردادن نهادههای
مورد نیاز برای کشاورزان مجری طرح به ازای درصدی از
فروش محصول ،آغاز کار با طرحهايی که هزينة آن در حد
توان مالی کشاورزان باشد ،درگیرکردن رهبران محلی رسمی
و غیر رسمی در مراحل مختلف اجرای طرح به منظور تشويق
ساير کشاورزان ،آغاز کار با معرفی طرحهايی که هماهنگی
بیشتری با دانش بومی منطقه دارد ،اجرای طرح برای
نخستینبار در يک منطقه در مزارع رهبران محلی و
کشاورزان مورد قبول ،دادن قسمتی از نهادههای کشاورزی به
تولیدکنندگان برتر به عنوان جايزه و اجرای طرح مورد نظر
در اراضی کشاورزان با درآمد متوسط و ضعیف همبستگی
قابل قبولی با عامل شمارة يک از خود نشان دادهاند.
تحت پوشش قراردادن شرکتهای تعاونی جديد ،انتشار
نتايج حاصل از اجرای طرح در برنامههای راديويی ،تلويزيونی
و نشريهها ،اجرای طرحهای ويژه برای زنان روستايی و
عشايری ،فراهمکردن زمینههای مشارکت بیشتر بخش
خصوصی ،بهکارگیری مروجان و محققان ماهر و آموزشديده،
ارزشیابی طرح در پايان هر سال زراعی و توسعة طرحهای
 IPMهمبستگی مثبتی با عامل شمارة دو از خود نشان
دادهاند.
خريد تضمینی محصوالت از کشاورزان ،برقراری ارتباط
بین کشاورزان و بازار فروش ،توجه به اولويتها و نیازهای
واقعی بهرهبرداران و سازگاری محتوای برنامه با زمان اجرای
آن با عامل شمارة سه همبستگی مثبتی نشان دادهاند.
نتيجهگيري و پيشنهادها
بر اساس يافتهها ،بیشتر کشاورزان مورد بررسی مرد ،با سطح
تحصیالت تقريباً پايین و مسن بودند (میانگین سنی 28/5
سال) .میانگین سابقة کشاورزی مجريان طرح  64سال،
متوسط شرکت هر کشاورز در کالسهای ترويجی  68روز و
میانگین زمینهای زراعی آنها نیز  46/16هکتار بودهاست.
دفعات مراجعه به مرکز ترويج و خدمات نیز بهطور میانگین

درصد واريانس تبيينشده

13/41
15/62
18/87

درصد واريانس تجمعی

13/41
61/53
24/52

 41بار در سال اتفاق افتاده که وضعیت مطلوبی است .از آنجا
که متوسط درآمد ساالنة مجريان طرح و متوسط زمینهای
زراعی آنها نیز در حد مطلوبی است ،میتوان نتیجه گرفت
که طرح موردنظر در زمینهای کشاورزان پیشرو به اجرا
درآمدهاست و کشاورزان متوسط و ضعیف ناديده گرفته
شدهاند (2009) Norozi & Tabarrayi .نیز اظهار داشتهاند
که با توجه به تعامالت بیشتر کشاورزان دارای کیفیت زمین
متوسط به باال با محققان میتوان انتظار داشت که نتايج
تحقیقاتی اغلب مناسب حال اين دسته از کشاورزان باشد تا
کشاورزان دارای زمین نامناسب؛ همچنین نتايج تحقیق
 (2005) Kalantariدر مورد پروژههای انتقال يافتهها نشان
داد که درصد مددکار ترويجی بودن و کشاورز نمونه بودن،
مقدار زمین و مالکیت ماشینآالت کشاورزان همکار پروژههای
انتقال يافتهها بیشتر از کشاورزان غیر همکار پروژههاست.
در مرحلة تعیین عاملها ،به طور کلی سه عامل با مقدار
ويژة باالتر از دو استخراج شد .راهکارهای اقتصادی با تبیین
 13/41درصد از کل واريانس تبیینشده ،راهکارهای مديريتی
و راهکارهای سازمانی به ترتیب با تبیین  15/62و 18/87
درصد از کل واريانس تبیینشده از راهکارهای بهبود اجرای
طرح به شمار میروند.
نتايج نشان داد که از ديدگاه کشاورزان مجری طرح از
بین راهکارهای پیشنهادی به منظور بهبود اجرای طرح خريد
تضمینی محصوالت تحت پوشش طرح از کشاورزان ،تعیین
قیمت محصول بر اساس کیفیت ،سازگاری محتوای برنامه با
زمان اجرای آن ،توجه به اولويتها و نیازهای واقعی
بهرهبرداران و معرفی تولیدکنندگان نمونه و برتر در سطح
کشور به ترتیب دارای بیشترين اهمیت بودهاند .نتايج حاصل
از تحلیل عاملی نیز نشان داد که مهمترين راهکارهای بهبود
اجرای طرح مورد نظر به ترتیب راهکارهای اقتصادی و
اجتماعی و راهکارهای برنامهريزی و مديريت هستند .با توجه
به اينکه خريد تضمینی محصوالت از کشاورزان مجری طرح
مهمترين راهکار بهبود اجرای طرح معرفی شدهاست ،پیشنهاد
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سپاسگزاري
اين پژوهش با حمايت و پشتیبانی مديريت ترويج و نظامهای
بهرهبرداری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه انجام
شدهاست که بدين وسیله از مساعدت و مشارکت ايشان
.سپاسگزاری میشود

میشود بهخصوص در مورد محصوالت استراتژيک تدابیری
اتخاذ شود که زمینههای خريد تضمینی محصول از کشاورزان
فراهم شود تا کشاورزان در مورد فروش محصول خود پس از
برداشت نگرانی نداشتهباشند و بتوانند همة انرژی خود را
.صرف تولید محصول باکیفیت کنند
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